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  سرمقاله
  

  عباس شاد

  يكم
تر از دو سال پيش هرگونه سخن  تا كم

گري در قدرقدرتي گفتن از انقالب و انقالبي
ي راست آورد خط مشي و انديشهبي هم

چه در سطح جهان و چه در داخل ايران 
اقتضائات گذراي دوران «يا » خيالي خام«

اشتباهي هولناك و متعلق به «يا » جواني
نياز پذيرفته شدن پيش. بود» هقرن گذشت

در بارگاه ليبراليسم و نئوليبراليسم تخطئه 
و تف و لعنت انقالب و تجارب انقالبي قرن 

گذشته از اردوي پر شمار . بيستم بود
 ،گرايانههاي راستالمللي انديشهو بين داخليگان كنندهها و موعظهايدئولوگ

يستم جوي از رخوت و پشيماني هاي انقالبي قرن بها و جنبششكست انقالب
هاي ژرف اجتماعي و سياسي را و بدبيني نسبت به تغييرات بزرگ و دگرگوني

ها عصر انقالب"جمالت قصاري چون هاي مردم نيز ايجاد كرده بود و نزد توده
- روحيه اين. شد شنيدبوس و صف نان ميودر تاكسي و اترا  "به سر آمده است

ها و احزاب انقالبي كار را براي انقالبيون و سازمان اهي رخوت و پشيماني توده
ي دگرگوني ديالكتيكي شت، پروسهذاما چرخ زمان گ. كردبسي دشوراتر مي

توهم و خواب خوش رفورم و اصالح طلبي در . تر شدجامعه و تاريخ پيچيده
ها دود شد و به هوا فرش سخت خيابانكشورهايي از جمله ايران در سنگ

ها نفر از مردم، نظام واليت و رژيم چشمان هاج و واج ميليونپيش . رفت
اش يعني گيداري اسالمي از جا تكان نخورد و با همان ابزار هميشهسرمايه

- و مدل» نظم نوين جهاني«از سوي ديگر . سركوب عريان پاسخ مردم را داد
اني و المللي سرمايه مانند بانك جههاي بيني نهادهاي اقتصادي مورد توصيه

خاورميانه عربي منفجر . المللي پول به نتايج منطقي خود رسيدندصندوق بين
هاي عرب كش خلقهاي زحمتها نفر از تودهشد و صدها هزار و حتي ميليون

از سركوب و خفقان و  تنفردر اعتراض به فقر و بي كاري و گرسنگي، در اعالم 
شروع شده بود، يونان و اسپانيا  بازي تازه. ها و ميادين آمدندتحقير به خيابان

به تصرف معترضين در آمد تا جنبش اشغال به  در مرزهاي غربي و شرقي اروپا
هيچ . هاي اصلي بورژوازي جهاني در شهرهاي آمريكا و انگلستان رسيدالنه

اگر چه موارد  ،اندكدام از اين موارد تا كنون مصداق يك انقالب تمام عيار نبوده
 اما .برخوردار بودندكيفياتاً متفاوت از ماهيتي صوصاً تونس مصر و تونس و خ

گر شكاف اش بياندر تماميت هاي مردمي در سه سال اخيرها و قيامخيزش
داري در ابعاد كالن جهاني ي هژموني نظام سرمايهبرداشتن ديوارهاي پوسيده

از اي از جنس انقالب بار ديگر در سراسر جهان به پروشبح گونه. هستند
در چنين حال و هوايي است كه دقيق شدن در معناي انقالب و  .درآمده است

به خصوص يك باز بيني و بازخواني انتقادي و راديكال از تجارب انقالبي 
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/  1979هاي منطقه مانند قيام ضد سلطنتي سال ويژه انقالبپيشين و به
  .يابدمردم ايران اهميتي دو چندان مي 1357
  دوم

ها در دو سال اخير با پيش از اعتراضات تفاوت اساسي بانمردم و خيا
اين نكته را . چرخداند، يخ آب شده است و در ديگر بر آن پاشنه قبلي نميكرده

شان ايهاي بومي و منطقهها و نوچهبيش و پيش از هر كس امپرياليست
ر هاي مردمي آن هم ددانند هرگونه تعميق خيزشآنان خوب مي. انددريافته

هاي نقاط حساسي چون خاورميانه چگونه پتانسيل تبديل شدن به بحران
اين است كه قيام و خيزش و . شان را داردانقالبي و خارج شدن بازي از كنترل
گيري از قيام ها به ماهيآري گرگ. كنندجنبش بالقوه انقالبي را نيز جعل مي

كشي ميان رقباي  ابي گرو كشي و طنتمام منطقه به صحنه. اندمردم مشغول
و مثل هميشه  امپرياليستي از آمريكا و ناتو تا روسيه و چين تبديل شده است

هاي بومي ها و وردستهمان نوچه» بازي بزرگ«گردانان اين  صحنه
آنان جنبش ايران را به صنعت سبز و سران حكومتي و . ها هستندامپرياليست

كاهند، براي ميفرو » ه سبز اميدشوراي هماهنگي را«آن و  اللهي ماهياتاً حزب
 اخواني مي ـ  تونس و مصر ائتالفي از بورژوازيِ ليبرال وابسته و ارتجاع اسالمي

ليبي و سوريه ناگهان و » شوراي انتقالي«و » ارتش آزادي بخش«سازند،  ـ
ي هويتي مشخصي نامه و پيشينههاي بسته و بدون هيچ شناسپشت درب
ي در حال تكوين انقالب را در بستري از الم نطفهشوند و در يك كساخته مي

كنند تا خيز هاي ارتجاع ليبرالي خفه ميرفورميسم و سبز انديشي و مصلحت
اوج . قيام و شورش به مرزهاي مجاز رفورم و حفظ وضعيت موجود محدود شود

ي ايراني هاي تازه به دوران رسيدهها و نئوليبرالطنز و فكاهي اما ليبرال
كه تا همين ديروز و در واكنش و مخالفت با خيزش قهرآميز مردم  هستند

تهران در روز عاشورا يا هر گونه مقاومت قهرآميز و مسلحانه مردم در كردستان 
ي وامصيبتا زده و خاليق را به مبارزه مسالمت يا هر نقطه ديگر ايران ضّجه

ن دسته گل به و تقديم كرد) طلبانه طلبانه و ترميم تو بخوان تسليم(آميز 
خواندند اما به ناگاه و هم جهت با باد به اي فراميسالخان و گزمگان خامنه

هاي هاي ناتو در ليبي يا ارتشبمب» مداخله بشر دوستانه«گان كنندهتوجيه
ها نكته دقيقاً در اين جاست كه انقالب. كمپرادوري اين كشورها تبديل شدند

چنان كه انقالب . امپرياليسم هستند به شدت مستعد سگ خور شدن ارتجاع و
مردم ايران نشان داد كه چگونه جاي ارتجاع غالب و مغلوب به  57سال 

فرورديني البته با مشاركت و همدلي امپرياليسم  12پرسي سادگي يك همه
دانند كه امپرياليستي مردم خوب مي ـدشمنان ارتجاعي . شودعوض مي

ي هاند و به وسيليدان جنگ تبديل شدههايي كه به مها در خيابانانقالب
و يا به سود مردم ] حال با هر لباس و ماركي[اسلحه يا به سود ضد انقالب 

پس بر مردم و نيروهاي انقالبي است تا به دور از هر . شوندتعيين تكليف مي
توهم و هر خيال خامي واقعيت اجتناب ناپذير خونين و قهرآميز انقالب را به 

  .ترين نوع دگرگوني اجتماعي درك كنندي كيفيمثابه
  سوم

ي انقالب بهمن و آسيب شناسي آن نيز مانند هر پديده» شكست«بررسي 
 ها،بسياري از شخصيت. ي طبقاتي امري است طبقاتيديگري در يك جامعه

هاي سياسي ايران از فرداي تسلط ضد انقالب نيروها و احزاب و سازمان
شان دست به به فراخور منافع و آگاهي طبقاتي خمينيستي تا به امروز هر يك

انقالب را از ابتدا  ي برخي كل پروسه. كار بررسي داليل شكست انقالب شدند
كنند، بسياري حضرت را مينادرست دانسته و ياد روزگار امنيت و وفور اعلي

خورند، جماعتي دست به مانند بختيار و بازرگان را مي» هاييفرصت«افسوس 
طلبانه و مسالمت جويانه و مزاياي حركات آرام و تدريجي، اصالح ي يهكار توص

ي استقالل محدود شدن دايره. مذمت تند روي و راديكاليسم و انقالب شدند
توجهي به فدراليسم، شاخ و   عمل مالكيت خصوصي و اقتصاد بازار آزاد، كم

ه اردوگاه ها به ويژه اياالت متحده، نپيوستن بشانه كشيدن براي ابرقدرت
شوروي، كم بها دادن به شوراهاي مردمي، عدم اتكاي كافي به طبقه كارگر، 

ها و روي كمونيستفقدان دموكراسي و تساهل و تسامح، تندروي و چپ
به عنوان .... ايران و  مدرنِ گي فرهنگي جامعه ماقبلِمجاهدين، عقب مانده

ت كه پشت تمام اين واضح اس. شوندداليل و عوامل شكست انقالب معرفي مي
اما از زاويه تأمين . هاي منافع و آگاهي طبقاتي خفته استها مكانيزمتحليل

كشان، از زاويه تدوام انقالب و منافع كوتاه مدت و بلند مدت پرولتاريا و زحمت
ي كمونيسم انقالبي، انقالب تعميق آن به يك انقالب سوسياليستي و از زاويه

ها و پرولتارياي ايران نتوانستند چون كمونيستايران شكست خورد  57سال 
يك حزب پيشگام . وظايف عاجل و حياتي خود را به درستي انجام دهند

هاي تند روزهاي كمونيست واقعي ساخته نشد تا در روزهاي طوفان و در پيچ
بري كند و خيز انقالبي  اش را رهپس از انقالب پرولتاريا و متحدين تاريخي

حضرت را با تمام انقالب ضد سلطنتي مردم ايران اعلي. ببخشدمردم را تداوم 
دان تاريخ فرستاد اما ساز و كار اش به زبالهاللهيي ضّلطمطراق ابلهانه

رژيم او و ساختار دولت و ي اقتصادي و سياسي محرك و بازتوليد كننده
ر هاي آن بناي يك ساختااش را منهدم و ريشه كن نكرد تا بر ويرانهارتش

منافع پرولتاريا  ي انقالب ايران از زاويه. ريزي كندجديد و مناسبات نوين را پي
گان سياسي  هبري انقالب به دست نمايند كشان شكست خورد چون رهو زحمت

انقالب شكست خورد چون . ساير طبقات و اقشار و در نهايت بورژوازي افتاد
ي سياسي و ترين وظيفهمهاي انقالبي به داليل متعدد در انجام مهكمونيست

سياسي به قصد نابود كردن ماشين دولتي  قدرت شان يعني كسبِتاريخي
پرولتاريا براي ساختن مناسبات نوين سياسي و  ديكتاتوريِ بورژوازي و اعمالِ
هاي تر كمونيستبه عبارتي دقيق. اي و انقالبي ناكام ماندنداقتصادي ريشه

ي انقالبي و از جان گذشتگي، درك يي از روحيهانقالبي ايران با وجود سطح باال
نداشتند و به همين ) سياسي تقدر كسبِ(و شناخت كاملي از اين وظيفه 

. دليل تدارك كافي سياسي، تئوريك و لجستيكي براي انجام آن نديده بودند
انقالب بهمن و داليل ناكامي آن براي جنبش  ي بنا بر اين بازخواني تجربه

ويژه نسل جديد جوانان كمونيست و انقالبي از درك اين ن و بهكمونيستي ايرا
سي  و دو سال پس از شكست انقالب بهمن و به ويژه پس . آيدضرورت برمي

ي تجربهدر سطح منطقه و جهان، اخير  هايها و خيزشاز سرنوشت جنبش
 خوانيم تا فقط تاريخ خوانده باشيم يا در هوايمردم ايران را نمي 57انقالب 

پرسيم تا بذرهاي خوانيم و ميكه مي نوستالوژيك انقالب تنفسي بكنيم، بل
- ها و شورشتري براي جنگانقالب بعدي را پرورش داده و تدارك هر چه تمام

اين است محرك اصلي نسل نوين مبارزان جنبش . هاي پيش رو ببينيم
  .رو كمونيستي در بررسي تجارب انقالبي پيشين براي فرداي پرتالطم پيش

  :شورش عليه مرتجعين هميشه بر حق است، پس! آري
 !زنده باد انقالب
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 يي براي امروز ها درس 57 ها و انقالب كمونيست

 
  برناك جوان

هاي چپ ها و گروهي سازماندر اين نوشته قصد آن را نداريم به تاريخچه
م از احزاب در هاي هركدا گيري كه به دنبال بررسي موضعهمچنان .بپردازيم

بنا را بر اين . قبال حوادث و تحوالت دوران انقالب و پس از آن نيستيم
ايم كه در يك نگاه عمومي به چپ و نيروهاي كمونيست در دوران گذاشته
ليت و واقعيت مسئوي بپردازيم و چرايي شكست انقالب را از زاويه 57انقالب 

 60ها در دوران انقالب نيستبه واقع نيروهاي چپ و كمو. ها بررسي كنيمچپ
. شان شدهاي انقالبي جا آوردن مسئوليت هخطاهايي داشتند كه مانع از ب 57 ـ

خطاها و اشتباهات  هاي اساسيلفهؤما در اين مقاله به بررسي شرايط عيني و م
  .  خواهيم پرداخت

 

  جنبش كمونيستي  موقعيت كلي ـبخش اول 
  جواني جنبش كمونيستي. 1

 و خواهانهآزادي بر نهضت از تحميل شكست ايران ستيكموني جنبش
مرداد انجام شد،  28 آمريكايي كودتاي كه توسط ايران مردم طلبانهاستقالل
 شكست، سرخوردگي زياد آن و مقابله با تلخي .ناپذيري گرفتانكار تاثيرات

 ايران كمونيستي جنبش در نوين حركتي محرك المللي،بين عوامل با راه هم
 و بودند پاسخ گر و در جستجويمثل امروز جوانان پرسش آن دوران، در  .بود

اين موضوع در دنياي آن . بر آمدند نوين راهي ها به دنبال كشفپيش روترين
و  ملي يجبهه بران ره كارانهسازش مشيِ. روزها جاي تعجب و بحث نداشت

به آنان  را ودخ اميد كه مترقي و انقالبي جوانان از بسياري حزب توده براي
هاي زيرزميني شكل گرفت، محفل رفت، الؤس زير جدي طور هب بسته بودند

اي هاي اوليهكردند، هسته هاي اميد را جستجو مي ي آگاهي روزنهجوانانِ تشنه
 هاي كمونيستي را بنيان نهادند، جوانان انقالبي و كمونيستكه بعدها سازمان

ي بزرگي در زمان مبارزههم .رداختندپ توده حزب تاريخي رفرميسم بررسي به
ن و شوروي در جريان المللي كمونيستي ميان حزب كمونيست چي جنبش بين
هاي كمونيست. هاي كمونيستي دنيا تاثير گذاشتبر تمام جنبش بود و تقريبا

ايراني چه در داخل و چه در خارج به سرعت با حزب توده مرزبندي و به 
وجود . تژي جديد براي انقالب در ايران برآمدندتدوين و بازتعريف يك استرا

بخش مردم  چين سرخ و انقالب فرهنگي پرولتري از سويي، مبارزات رهايي
راه با ديگر  هاي ويتنامي در مقابل امپرياليسم آمريكا همكوبا و مقاومت توده

بخشي بود كه بخش ملي در گوشه و كنار جهان نسيم جانهاي رهاييجنبش
هايي چون سازمان انقالبي نقالبي ايران وزيد و از دل خود سازمانبر جوانان ا

حزب توده، سازمان ماركسيست لنينيستي توفان، گروه فلسطين، سازمان 
، سازمان )هاي ايراني كمونيستبعدها اتحاديه(ل .انقالبيون كمونيست م

كومله در ، )بعدها پيكار( ل.هاي فدايي خلق، سازمان مجاهدين خلق مچريك
  1.را متولد كرد... كردستان، سازمان رزمندگان و سازمان آزادي طبقه كارگر و 

ي كوتاهي يعني بعد بينيم كه جنبش نوين كمونيستي ايران به فاصله مي
. مرداد تا انقالب بهمن در چه فضايي به وجود آمد و رشد كرد 28از كودتاي 

 40به ندرت باالي  هاي آن در دوران انقالب بري سازمان جنبشي كه افراد ره
بايست به  مي ،سال سن داشتند 30ها زير  سال بودند و اكثريت كادرهاي آن

جنبش نوين كمونيستي ايران نوپا و جوان . رفت پيشواز يك انقالب بزرگ مي
هاي داخل اي نداشت، برخي سازمانبود و فرصتي براي پرورش كادرهاي حرفه

هايي نيز كه كادرهاي و سازمان بران خود را از دست داده بودند كشور ره
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- هاي بين اي داشتند عمدتاً به سبب ارتباط با جنبشتئوريك و نسبتاً حرفه

المللي و شركت فعال در مبارزات ضدامپرياليستي بود وگرنه فضايي براي 
اين جواني صرفاً به خاطر . ها در داخل موجود نبودفعاليت حداقلي اين سازمان
ي گي به واسطهتجربه كه دليل اصلي آن بينبود بل ميانگين سني فعالين آن

. ي تاريخي كوتاهي بود كه طي كرده بودند تا به دوران انقالب برسندپروسه
رو شدند و بايد با  االت بزرگي روبهؤاي كوتاه با ساين نسل از انقالبيون در پروسه

  . كردند روي طرح مي اي براي پيشها، برنامهپاسخ به آن
  

  آمادگي براي رويارويي با اوضاع انقالبي عدم . 2
ترين انقالبات قرن بيستم بود كه در آن  ايايران يكي از توده 57انقالب 

هاي ميليوني بدون تشكيالت كه نه توده. ها مشاركت داشتندتوده% 90بيش از 
هايي كه بسيار جوان و سازمان ها سرازير شده بودند و نه تشكالتبه خيابان
گي برخورد آماده ،ي كوتاهي قبل از انقالب تشكيل شده بودندبه فاصله بودند يا

گي و ناگهاني بودن انقالب ايران عامل بسيار گسترده. با اين ابعاد را نداشتند
ي كوتاه نتواند مهمي بود كه جنبش نوين كمونيستي ايران در اين پروسه

اي مثل اجه با پديدهگي خود را در موتدارك الزمه را ببيند و توان و آماده
هاي به موقع و درست العمل رخداد ناگهاني امكان عكس. به دست آوردانقالب 
انقالبي كه . ها ندادهاي انقالبي موجود را به كمونيستبرداري از فرصتو بهره
گي را براي نيروهاي انقالبي در مانده ن ناگهاني بودن، امكان جبران عقبدر عي

اما در مورد . كند ها خلق مينظيري براي آنهاي بي صتفر خود نهفته دارد و 
جنبش نوين كمونيستي ايران اين اتفاق نيفتاد و عوامل متعدد باعث شدند كه 

هاي نوپاي كمونيستي در برخورد به اين پديده سازمان. وضعيت برعكس شود
اي كه ناآماده بودند و در برابر اين فرصت بزرگ تاريخي و امكانات گسترده

  .شان از تحليل صحيح اوضاع بازايستاده بودشان فراهم بود، ذهنرايب
  

 بحران بزرگ تازه سر باز كرده بود. 3

 رو شدند كه جنبش بين هروب 57هاي ايران زماني با انقالب كمونيست
ها تيره و تار شده بود و افق. رو شده بودالمللي كمونيستي با بحران بزرگي روبه

چه زماني كه شوروي سوسياليستي به اگر. شده بود گيجي و سردرگمي آغاز
داري و تبديل شدن به يك قدرت امپرياليستي بدل شده بود،  اردوي سرمايه

گرد آن را نشان داد، اما  چين سوسياليستي به افشاي آن پرداخت و داليل عقب
ي شصت تا از اواسط دهه(چين نزديك به يك دهه . اين امر ديري نپاييد

ي بدل به آلترناتيوي انقالبي براي همه )ي هفتاد ميالدياواسط دهه
ي كمونيسمي كه پس از انقالب فرهنگي متولد شد، نماينده. ها شدكمونيست

گزين مدل شوروي شد، مدلي  كمونيسمي شاداب و سرزنده بود كه جاي
اي براي انقالبيون ايجاد روح كه ديگر انگيزه خموده، بي نشاط و سرد و بي

ي ايران توسط مردگاني چون حزب توده مدلي كه در جامعه .كرد نمي
مبارزه ميان حزب كمونيست چين با حزب كمونيست . شد گي مي هنمايند

گاه شوروي به عنوان دوست يا دشمن انقالب  شوروي صرفا بر سر تعيين جاي
هاي جنبش كمونيستي مردم سراسر جهان نبود، براي پيشروترين بخش

جدل بر سر درك از سوسياليسم و ) الب فرهنگي چينويژه پس از انق هب(
  . ي نوين بودمختصات جامعه

ي كودتايي ضد انقالبي زماني كه انقالب سوسياليستي در چين بواسطه
هاي جهان دچار بحراني جدي شدند، شكست چين شكست خورد، كمونيست

وارد  هاي كمونيسم ي سختي به آرمانداري در آن كشور، ضربهسرمايه يو احيا
راه آورد كه حداقل در آن  االت بزرگ و زيادي را به همؤآن شكست س. آورد

كه ياراي تحليل آن ها يا اهميت آن را در نيافتند، يا اين مقطع اغلب كمونيست
واقع بيان شكستي كه به لحاظ عيني به. رفتند ها نميرا نداشتند و سراغ آن

ها طول كشيد تا اين مدت. هاي پرولتري بودپايان يك مرحله از انقالب
شكست چين شوك بزرگي . ها بازتاب يابدوضعيت عيني در ذهن كمونيست

ن و بحران جنبش كمونيستي در كليت كه حتي تا امروز هم شاهد اثرات آ بود
  . خود هستيم

هاي ايراني اين بحران تاثير بالواسطه و نتايج سنگيني بر حركت كمونيست
هاي ايراني در بسياري از خطاهاي كمونيست. گذاشت 57در دوران انقالب 

بدون شك جنبش نوين . دوران انقالب را بايد ناشي از اين بحران بزرگ دانست
هاي رغم جواني و عدم آمادگي براي رويارويي با فرصتكمونيستي ايران علي

بزرگ شجاعانه جنگيدند اما مشكل بتوان از كمونيستي انتظار داشت كه با 
. درستي بجنگد و راه پيروزي را هموار كندبر سر افق و آرمان به گيجي و ابهام

  . ها بودبدون ذهني روشن مشكل بتوان شاهد حركت درست دست
  

  گي شرايط عيني  هپيچيد ـبخش دوم 
انقالب . رو شد هاي روبجنبش كمونيستي ايران با شرايط سياسي پيچيده

و شايد  ـائات قرن بيستم بود المللي جز استثنايران هم در بعد ملي و هم بين
. بري آن يك نيروي ارتجاعي قرار گرفته بود هم اولين انقالبي بود كه در ره

واقع بخشي از نيروهاي ارتجاعي در قدرت بودند  خميني و روحانيت شيعه در
ي قدرت رانده كه توسط رفرم هاي امپرياليستي و انقالب سفيد شاه از دايره

با شاه و امپرياليسم از همان زمان از موضعي ارتجاعي  شان مخالفت. شده بودند
بري انقالب  ي ايدئولوژيك سياسي اين نيرو كه رهماهيت طبقاتي و برنامه. بود

بود و منطبق بود بر اهداف و منافع   را به چنگ آورده بود كامالً ارتجاعي
مهم در  ياين نكته.  طبقات حاكم بر جامعه، اما اين بار رخت دين پوشيده بود

ها شناخته شده نبود و به همين دليل ي انقالب براي اغلب كمونيست دوره
ها از تحليل 2.گاه او دست يابند نتوانستند به ارزيابي صحيحي از نقش و جاي

  . رفت ماهيت طبقاتي خميني از خرده بورژوازي سنتي مرفه فراتر نمي
صحنه اين . دي مبارزه واضح و روشن نبوصحنه 57در روزهاي انقالب 

گونه نبود كه در يك سو دشمن و ارتجاع قرار داشته باشد و در سوي ديگر 
 جريان ارتجاعي خميني نه تنها در صف مخالفت با شاه قرار! خلق و انقالب
. بري خود را بر مبارزات مردم بزند كه به مرور توانست مهر ره گرفته بود بل

تعيين كننده بود اما كماكان  گري سياسي اگرچه تشخيص اين امر براي دخالت
ها  راه با آن ها در كنار دشمني قرار گرفتند كه همكمونيست. صحنه پيچيده بود

در . له آسان نبودأبه اين مس برخورد!!! سلطنتي ايستاده است در برابر رژيم
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. راه با نگهبانان جديد همان نظم كهن مقابل نگهبانان قديمي نظم كهنه هم
ي صحنه) نقل به مضمون(يكي با رزا لوكزامبورگ گفته بود زماني لنين در پلم

انقالب اين گونه نيست كه در يك سو پرولتاريا صف بكشد و سوي ديگر 
رو خواهيم شد، اقشار و طبقات مختلف  هاي متضاد روبه ما با تركيب. بورژوازي

بندي  در نتيجه صف. با گرايشات و تعصبات مختلف در آن شركت خواهند كرد
در آن بود كه اين  57ويژگي انقالب . مبهم و در هم تنيده خواهند شدهاي 

 .بري يك نيروي ارتجاعي قرار گرفت انقالب به مرور تحت مهار و كنترل و ره
  .گيِ و ابهام جديد بود هاين يك پيچيد

: گي، راه حل آسان را برگزيدندها در مقابل اين پيچيدهاغلب كمونيست
موجب بروز انحرافاتي شد كه  57كرد در سال  ين رويا! "نبايد تفرقه انداخت"

بري  در هر مقطع خود را بيشتر نشان داد؛ مانند كم بهايي به نقش واقعي ره
به ظاهر دست گذاشتن بر تضاد عمده و . بري روي از اين ره خميني تا دنباله
له هر انقالب أترين مسيعني اين كه اساسي. "ها غير عمده"فراموش كردن 

  .است فراموش شد "بري و با چه هدفي هچه ر"
المللي در سطح بين. المللي نيز پيچيده بود ي سياسي در سطح بينصحنه

رو  هها با تركيب متناقضي از نيروها و تضادهاي گوناگون روبنيز كمونيست
اي هاي سياسي نيروهگيري المللي نه تنها بر جهتسياسي بين ي صحنه. بودند

هاي گري مستقيم قدرتكه دخالت بل ،ننده داشتداخلي تاثير تعيين ك
انقالب . المللي را نيز شاهد بود كه بر چگونگي پيشرفت انقالب اثر گذاشت بين

بري شوروي و آمريكا  جنگ سرد ميان دو بلوك شرق و غرب به ره ايران در اوجِ
رقابت بين اين دو بلوك فاكتور مهمي بود كه طرفين چه . صورت گرفت
بخش داشته باشند و از چه استراتژي هاي آزاديها و جنبشانقالب برخوردي با
هراس آمريكا از زاويه گسترش نفوذ شوروي در . هايي استفاده كنندو تاكتيك

ايران موجب شد كه سريعا به فكر اين باشد كه اوضاع انقالبي در ايران را مهار 
بت خيلي زود با به همين دليل به نس. كند و نگذارد به جنگ داخلي بدل شود

نشيني كرد و وارد مذاكره با قرباني كردن شاه و سلطنت در مقابل انقالب عقب
. گيري خميني گشود به اين معنا راه را براي قدرت. خميني و متحدانش شد

كه   ترين انتخابش نبود بل البته اين انتخاب لزوما مطلوب آمريكا نبود و بيان به
  . اين انتخاب شد به نوعي در آن شرايط مجبور به

گيري خميني، نه تنها موجب كنار گذاشتن شاه و باز كردن راه براي قدرت
ها رو شود و كمونيست هآن شد كه اوضاع انقالبي سريعا با تعيين تكليف روب

خود را جبران كنند با سازش بزرگي  يها ماندگيقبل از اين كه بتوانند عقب
هايي در بين آنان ب دامن زدن به گيجيكه افزون بر آن موج رو شوند، بل هروب
گونه بود كه فكر در آن دوره درك غالب بر جنبش كمونيستي اين. شد
تا به آخر از نوكران  ـنند مناطق ديگر جهان آ هم ـكردند امپرياليسم آمريكا  مي

كند و در صورت پيشرفت انقالب به حمايت نظامي از  بومي خود دفاع مي
قرار دادن شاه، برابر با آماج قرار  آماج. ام خواهند كردنوكراني مانند شاه اقد

اين درك در مقابل مانور بزرگي كه صورت . دادن كل ماشين دولتي است
ها به نوعي موجب خلع سالح كمونيست. گي خود را نشان دادگرفت شكننده

تر كسي بود كه اهميت تصميمات كنفرانس گوادلوپ را  در آن مقطع كم. شد

مستقيمي كه بين اعوان و انصار خميني با سران  ي ه افشاي مذاكرهدريابد و ب
مهار انقالب، (جريان داشت و اهداف اساسي آن ) هابا هدايت آمريكايي(ارتش 

زمان بيشتر به ماشين دولتي و ترميم ضرباتي كه تا آن ي جلوگيري از ضربه
ادآور ها يبراي كمونيست 1357بهمن  22قيام . بپردازد) وارد شده بود

 تالش براي ضربه زدنِ! ي و شكستزواحساس پير. است يمتناقض اتاحساس
خميني  بريِ درست در شرايطي كه ره ،هر چه بيشتر به ماشين دولتي عمليِ

 ي هاي الزمهچينان انقالب اهرم غاصبان و ميوه  تثبيت شده بود و پشت پرده
  . قدرت را پيشاپيش در دست گرفته بودند

تاثير  تشخيص دوست از دشمنها بر يان كمونيستعوامل باال در م
 به درست طبقاتي تحليل در ها به دليل ناتوانيكمونيست. بالواسطه گذاشتند

 درك اين موضوع به .شدند كشانده بورژوايي مختلف جريانات از رويدنباله
 سياسي قدرت كسبِ ينحوه و اجتماعي انقالب مفهوم از ابتدايي و سطحي

ها و ين در مورد تمام جريانات موجود در آن دوره با كيفيتمربوط بود و ا
در اين جا منظور ذهنيت حاكم بر  3.كردهاي متفاوت قابل تعميم است عمل

اين يا آن جريان  كرد خاص صرفاً عمل اين جريانات از انقالب اجتماعي بود نه
ليلي ها نيز تحدر آن روزها مردم و كارگران متوجه نشدند و كمونيست. معين

تا چه حد نادرست و  "مردم بر مردم حكومت" قبيل از عباراتي كه نداشتند
. ندارد وجود هويت بي و شكل بي "مردم" ي به ناممقوله كهچرا .مسموم است

 كوشد مي جعليات اين دادن رواج با بورژوازي. شوند مي تقسيم طبقات به مردم
. نمايد تبليغ را طبقاتي سازش و كرده مخدوش را طبقاتي تمايزات

هاي دوران انقالب هر يك به شكلي به دنبال اين تبليغ بورژوازي  كمونيست
. شان اين بود كه نبايد ميان صفوف مردم تفرقه بيافتد حرف همه. روان شدند
الزم . رويي و خجالت لبيك گفتند خميني با ترش ي"كلمه وحدت"درواقع به 
عنوان ميزان درستي يا نادرستي شان را اكنون به هايي از نشرياتنيست تكه

اين ادعا نشان دهيم، موضوع اين است كه اين جو به طور كلي حاكم بود و 
 . ها هم از آن گسست كارسازي نكردندكمونيست

  

  نگاهي به برخي اشكاالت مشخص  ـبخش سوم 
قدرت  ي اساسي هر انقالب، كسبِمساله"لنين بارها تكرار كرد كه 

ها چگونه بايد ع به معناي اين است كه كمونيستاين موضو. "سياسي است
زمان درك همه جانبه از قدرت  كهنه را نابود كنند و درهم شكنند و هم قدرت

ي هاي مقولهنو زير مجموعه كهنه و ساختنِ نابود كردنِ. جديد داشته باشند
اشكال اساسي . قدرت سياسي هستند و از هم جدايي ناپذيرند كسبِ

به دليل بحران كلي حاكم بر جنبش  57دوران انقالب ها در كمونيست
و  "خواهند؟چه مي"ي اين كه المللي اين بود كه دربارهكمونيستي بين

له نه تنها در ااين مس. دچار ابهام شده بودند "؟دست آورندرا به چگونه بايد آن"
كه حتي در  كه منجر به سرنگوني رژيم شاه شده بود بل 57فرايند انقالب 

تر كمونيستي به خط و  كم. نيز ادامه داشت 60بعد از آن يعني تا سال  ي رهدو
فقدان چنين ديدگاهي . كردقدرت فكر مي كمونيستي براي كسبِ ي برنامه

اي براي درهم شكستن نقشه و برنامه. روي از سير حوادث شدموجب دنباله
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اين  به. دولتي كه بر آن رخت دين پوشانده شد، در كار نبود ماشينِ
هاي نسبتا قدرتمند چپ در  رغم وجود و حضور سازمان معنا علي
حزبي . شان محروم بودندها از حزب واقعيواقع كمونيست هجامعه، ب
ها را براي انقالب كردن با توجه به آن زمان كمونيست كه دانشِ

انقالب مسلح بوده  لمِتجارب ايران و جهان سنتز كرده باشد و به ع
  .  باشد

 عمدتاً ايران كمونيستي جوان يت اين بود كه جنبشواقع
 انقالبي يبرنامه و نقشه يك به ارتباط بي و كاريمشغول به خرده

البته كه دستاوردهاي معيني داشت و كارگران و جوانان . بود
هاي و سال انقالب دوران در. بسياري را وارد اردوي انقالب كرد

راه كارگران و ديگر اقشار  به هم  هاكمونيست آن، ي پس ازاوليه
در  .وجود آوردند هاي را بتوده تشكالت از مختلفي مردم اشكال

... ها، ادارات و مراكز دولتي و ها، محالت، مدارس و دانشگاهكارخانه
 شورا،(كارگري  خصوص تشكالت اي بهتوده تشكالت اين چرا اما

انقالب را  كارگر بر ي بري طبقه نتوانست ره ،)اتحاديه و سنديكا
 با آن همه تشكالتي چنين چرا برساند؟ تامين  و آن را به پيروزي

 كسب جهت در خودخوديبه نه تنها نتوانستند قدرت اجرايي، و گيگسترده
 هاييورش برابر در خود حفظ توان حتي كنند كه حركت سياسي قدرت

نشان  ايدب كه است سئواالت اين به پاسخ در نداشتند؟ هم را اسالمي جمهوري
ي متابوليسم اي را مانند علف زاييده اي كه اين تشكالت تودهداد كه درك عده
 بر بنا ايتوده تشكالت اين. دانند نيز تا چه حد وارونه است اوضاع انقالبي مي

 شامل را محدودتري اهداف و اقشار از تريوسيع چارچوب خود، مضمون
درك  كه آن شدند بدونالت ميوارد اين تشك هاي پيشروكمونيست شدند؛ مي

 ،شانمركزي ي ها با ايجاد حزب و وظيفهروشني از رابطه بين اين فعاليت
در بسياري از موارد كارشان صرفا به رتق و . قدرت سياسي داشته باشند كسبِ

شناخت از  بدون. شد محدود مي ايتوده مبارزات دهيسازمان ي فتق روزمره
يا اعتصابي فقط در خود  مبارزه هر ي انقالب،ي مركزاهداف اساسي و وظيفه

 يا خودي هخودب ـ مشخص ي مبارزه و جنبش در حالي كه هر. ماند محصور مي
است كه  ي انقالبپروسه كلي اعتالي از سير زماني جزيي فقط ـ آگاهانه

- باشد كه تمام فعاليت طبقاتي حزبِ ساختن و گسترشِ ناپذير ازبخشي جدايي

انقالب  ي تجربه. نمايد بري ره سياسي قدرت كسبِ خدمت در را اشمبارزه و ها
 هايشكاف فرارسيدن به هنگام كه داد نشان ايران هم مانند ساير نقاط دنيا،

 تدارك الزم يا نباشد موجود پيشروي كمونيستي تشكيالت اگر بزرگ، تاريخيِ
 دوجو شدن پيروز براي شانسي مسلماً باشد، نشده ايجادش فراهم جهت در

 . داشت نخواهد

ي بسيار به فاصله. چه بيشتر آشكار كردسير رويدادها اين ضعف را هر
. هاي انقالبي و كمونيست وارد آمدها و گروههاي اوليه به سازمان كوتاهي شوك

محدود كردن زنان كه در ابعاد وسيع به ميدان مبارزه آمده بودند با فرمان 
راي به ( 58 فروردين انتخاباتي در ايِمانوره. اجباري اولين شوك بود حجابِ

بود  فريبانه عوام دو عمليات) خبرگان مجلس( 58 مرداد و) جمهوري اسالمي
ي خميني گرانه سركوب اقدامات تشديد شرايط كه از سوي حاكميت جديد در

پيش برده شد و  انقالب و نيروهاي متشكل، صفوف بر قدرت نشسته عليه
اين وقايع  .كرد جديد بايد خود را تثبيت ميحاكميت  .موفق هم عمل كردند

 قبال در هابرخي سازمان. بود انقالبي و كمونيستي در واقع آزموني براي جنبش
كردند و برخي ديگر دچار  اتخاذ صحيح مواضعي مجموع در مانورها اين

از نظر حاكمان جديد . هاي انتخاباتي شدندهايي شدند و بخشا وارد بازي لغزش
هاي انقالبي بايد به خصوص سازمان. شد از دست مردم خارج مي بايد اسلحه

عنوان  اسالمي به فرمان تشكيل سپاه پاسداران انقالبِ. شدند خلع سالح مي
ارتشي موازي ارتش رسمي ولي متعهد به خميني اهرم سركوب مهمي بود كه 
جوانان متوهم و مذهبي حول و حوش روحانيت حول آن بسيج و متشكل 

ي اشغال سفارت آمريكا و سپس آغاز جنگ ايران و عراق موجب قعهوا. شدند
هاي خميني و تالش روحانيت در ابعاد كشوري پياده اين شد كه اين فرمان

شود و قواي قهري الزمه و مورد اعتماد براي سركوب دستاوردهاي انقالب 
  . ساخته و پرداخته شود

هاي پيش از ر سالهاي جوان ايراني ديكي از تمايزات بارز كمونيست
 ي انقالبيمسلحانه ي تئوريزه كردن مبارزهانقالب با رفرميسم حزب توده 

خلقي ضد ارتش جايگاه به نظري لحاظ نيز به 57انقالب  چه در كورانِاگر. بود
عملي و ابتكار علم مشخصي  بودند اما اقدامِ و ضرورت داشتن ارتش خلق واقف

 22 قيام اگرچه در روزهاي. صورت نگرفت 57ويژه در دوران در اين رابطه به
 هجوم هاپادگان به كهن، دولتي قلبِ ماشينِ به قصد نابودي بهمن واقعاً

سطحي ي انقالبي  يافتهي قهر سازمانبردند ولي در مجموع به مساله مي
 ذهن به علمي جدي و طور هب چيزي كه دوران قيام در. برخورد كردند

 براي ارگاني ـ ،بود انقالبي ارتش ايجاد رتضرو نكرد، خطور هاكمونيست
 از حفاظت يافتن، گسترش دشمن، ارتش ي ذره ذره ساختن نابود جنگيدن،
كمونيستي و  سياست آن بر كه ارگاني ـ سراسري پيروزي كسب و دستاوردها

 و فقرات ستون كننده، بري ره نيروي تركيب كه باشد، ارگاني حاكم انقالبي
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به  كردش عمل اصلي ي عرصه باشد و روشن كامال تيطبقا حيث از اش بدنه
ي بيان تا درك شعارهايي فاصله .باشد مشخص كامال انقالب استراتژيِ لحاظ
خلقي بنا  ارتشِ" ،"!مسلحانه جنگ: رهايي ره تنها تسليم، نه سازش، نه" چون
مناطقي مانند  به غيرِ. فاحش بود " "كنيم كنيم، ميهن خود را رها مي مي

نيروهاي  ي مبارزاتي طوالني و فعاليتان و آن هم به دليل سابقهكردست
ها نتوانستند نيروي ي ملي، در هيچ نقطه اي كمونيستمساله متشكل و وجود

صحرا  در مناطقي چون كردستان و به درجاتي تركمن. مسلحي را سازمان دهند
 بايد كه جنگ يك آغاز به صورت شانمردم كه دست به اسلحه بردند، مبارزات

 در چيزي مانند آن به اغلب. شد نمي نگريسته يابد گسترش كشور سراسر به
هم در آن. شد و مقاومت عادالنه نگريسته مي طلبانه حق مبارزات ي رده

حاكميت خود و مطيع  دست كردنِ شرايطي كه خميني و روحانيت براي يك
پاسداران را كردن ارتش و به خط كردن نيروهاي ديگر فرمان تشكيل سپاه 

كه اغلب اين با اين. خود را انجام ندادند ها اين مسئوليت مهمِدادند، كمونيست
هاي متفاوت معتقد بودند ولي ي مسلحانه با مشيها و نيروها به مبارزهسازمان

هاي و از فرصت ـ بهايي ندادند؛و حتي تدارك آن  ـبه تشكيل ارتش خلق 
و  57ها منتظر تكرار انقالب  بيشتر آن. نجستندكار سود  انقالبي الزمه براي اين

  . بهمن ديگر بودند 22قيام 
ي مساله. توان طرح كرد در كنار اشكاالت فوق مورد مهم ديگري را نيز مي

ب انقالب ايران عمال موج. بزرگ بودانترناسيوناليسم در انقالب ايران غايب 
ها شدناليسم در ميان كمونيستيوناس تقويت .آن قطع ناگهاني  مليِع نمود

هاي المللي كمونيستي و جنبش روابط جنبش كمونيستي ايران با جنبش بين
المللي كمونيستي  ها با جنبش بينبسياري از كمونيست. بخش ديگر بودرهايي

ها دفاترشان را در ديگر كشورها بستند و راهي بسياري از سازمان. بيگانه شدند
اين ... بند و  آن كه به عدم ارتباط يا ارتباط نيم شكال بيش ازاين ا. ايران شدند

نازل انقالبيون و  شان برگردد به درك رزمان غيرايراني ها با هم سازمان
نان از موج عظيم آروي ها از انترناسيوناليسم پرولتري و دنبالهكمونيست

بود اگر چنين اشكالي ن. گشت راه افتاده بود، برميناليستي كه در جامعه بهويناس
هاي  گشاي بسياري از ناهمواري توانست راه شايد جنبش نوين كمونيستي مي

ترين امكاني كه اين توجه به جنبش  مهم. خود در آن دوران باشد پايِ پيشِ
دانش ماركسيستي و  ارتقايِ ، توانست ارزاني كند كمونيستي دوران انقالب مي

هاي  صحيح و مرور درس هاي المللي براي اتخاذ سياستتر اوضاع بين به درك
  . انقالبات گذشته بود

 

  عنوان نتيجه به
 مرتباً جديد رژيم. شد نظم موجود عوض نگهبان و رفت دست از قيام

خميني تنها نيرويي بود كه . ر كردرپكرد و انقالب را پ مي ترقوي را هايشاهرم
و ترديد  ؛از ابتدا و حداقل از زماني كه بوي قدرت به مشامش رسيد روشن بود

اش را با اطمينان پيش گذاشت و هاي ارتجاعيبرنامه. و توهمي به خود راه نداد
ها و ها با تمام قهرمانيخصوص كمونيست نيروهاي ديگر و به. اجرا كرد
و به چيزي كه برايش  ؛شان، متوهم بودندهاي و مبارزات گستردهفداكاري

رصت بود و امكانات كافي بود، در شرايطي كه ف. كردند ترديد داشتندمبارزه مي

با اين وجود اغلب آنان نه تنها در . ي كافي برخودار نبودندآنان از دانش و تجربه
گي كه با فداكاري و از خود گذشته برابر مشكالت موجود سر فرود نياوردند بل
ي ترين دوره ترين كاري كه در بهزياد، تاريخ سرخ ما را نگاشتند اما از مهم

هاي انقالبي گوناگون رغم تالشو علي. ناتوان ماندند ،كردندايد ميتاريخي ب
   . شكست خوردند

توان گفت با آن دانش و با نگاه امروز و از منظر تاريخي به جرات مي
المللي كمونيستي امكان شناخت ماركسيستي و درك و تحليل از جنبش بين

ـ يك ايدئولوژ تي ما يا به عبارتي سوخرفقا ي توشه. كسب پيروزي نبود
آنان در شرايطي وارد نبرد . سياسي آنان براي به مقصد رسيدن كافي نبود

و مورد شك و ترديد  ؛ال رفته بودؤي كمونيسم زير سطبقاتي شدند كه ايده
تر كسي بود كه به اين موضوع محوري و اساسي  متاسفانه كم. قرار گرفته بود

  .. بپردازد
ها و نيروهاي چپ در دوران انقالب و ي اشتراك كمونيستچه نقطه آن

درك از كمونيسم چيست؟ چرا "امروز است برخورد به سئواالت مشترك 
نسل قديم و جديد . باشدمي "را عملي كرد؟توان آن عملي است و چگونه مي

هايي كه در صحنه هستند يا باز از پاسخ به اين سئواالت روي كمونيست
 اكنون نيز در دوراني قرار داريم كه بحرانِ. پردازندگردانند يا به آن مي مي

ي بود و نبود نزديك كرده  كمونيستي در ابعاد جهاني آن را به مرحله جنبشِ
ها به اين چالش بزرگ و گرهي پاسخ در خور در اين فضا يا ما كمونيست. است
ي امروز بايد از تجربه. دهيم يا شكست ديگري را شاهد خواهيم بود مي

نسل  ي تجربه. اي كرد و راه نويني پيش گذاشتته سنتز دوبارهارزشمند گذش
كه با چه هدفي جنگيدن، با له فقط جنگيدن نيست، بلقبلي نشان داد كه مسا

با گيجي و ابهام و سردرگمي . بري جنگيدن و چگونه جنگيدن است چه ره
اين است . جنگيدن يا با چشماني باز و دوخته شده به افقي روشن جنگيدن

    .ها در آن ايفا كردندو نقشي كه كمونيست 57اساسي انقالب  درس
  

  :توضيحات
نظر نمي باشد و هاي كوچك و بزرگ در اين نوشتار مدنام بردن از تمامي گروه. 1

عمدتا تاكيد بر روي جرياناتي است كه تالش داشتند با ماركسيسم راهي براي 
  . تغيير جامعه باز كنند

ي قدرت شدن از دايره بري سبز با جدايي و رانده ره همين دو سال پيش هم. 2
كه  روي كردند با اين دنباله آنبري مبارزات مردم را در دست گرفت و بسياري از  ره

ارتجاعي بود، با اين تفاوت كه اوالً ابعاد مبارزات انتخاباتي اخير قابل  اش ماهيت
كار بود  طلب و غيرسازش نينيست و دوماً خميني واقعاً سرنگو 57مقايسه با انقالب 

 كار و حافظ ها را منحرف و گيج كرده بود ولي موسوي سازشو همين كمونيست
  .است موجود نظامِ

ي  هاي مختلف كمونيستي در فاصلهدر اين رابطه نگاه كنيد به مواضع سازمان. 3
از  ها بعد از قيام بهمن به مراتب بدترموضع اين سازمان. 60تا اواسط  56هاي سال

جانبه يا قسمي، روي از خميني، برخورد دوگانه، حمايت همه دنباله. قبل از قيام بود
روي از عمده، دنبالهضد امپرياليستي بودن خميني و حاكميت، دشمن عمده و غير

  .و الخ... هاي منتقد حاكميت مانند بني صدر و طالقاني و بخش
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  سالح و انقالب
  

  پويان. م
سياسي و  مسلحانه بدون در نظر گرفتن خط و مشيِ ي هسالح و مبارز

ماهيت  استراتژي حاكم بر آن هرگز معيار دقيق و مناسبي براي تشخيصِ
با توجه به  ،يا حزب و سازماني نبوده است ،يا جريان ،يك جنبش انقالبيِ

اي است كه حتا بسياري از جريانات ارتجاعي و پروامپرياليستي كه چند دهه اين
نيز ... ليبي، كنتراهاي نيكاراگوئه و  نظاميِ ه القاعده، حماس، شورايِاز جمل

مسلح شده و براي ايجاد تغييرات مورد نظرشان و حتا بر اندازي دست به عمل 
ترين ارتش يكي از مهم ي مسلحانه و مساله ي مبارزه اما نقشِ. اندمسلحانه زده

تكوين و  سي در جريانِويژه تصادمات سياي انقالبي و بهمسائل هر پروسه
اي به يك معنا آن نيرو و طبقه. تثبيت رژيم نوپاي برآمده از انقالب است

 سياسي عليه دشمنانِ ي انقالب است كه انحصار اعمال اراده از طريق قهرِ برنده
اي درست به دليل اين اصل پايه. اش را با اتكا به اسلحه در دست بگيردطبقاتي

آيد و ي تفنگ بيرون ميي طبقاتي قدرت از لولهمعهو بنيادين كه در يك جا
 ارتشِ اهميت و نقشِ. ي محكوم به شكست استارتش، طبقه ي بيطبقه

حياتي و عاجل انهدام  انقالب به واقع در ضرورت ي با مقوله ارتباطمسلح در 
يك انقالب و تداوم و  ي ماشين دولتي و جنگي بورژوازي و ارتجاع در پروسه

كه  چنان .ن در تمام دوران سوسياليسم و ديكتاتوري پرولتاريا استالزام آ
المللي از زمان ماركس و كمون پاريس تا لنين و انقالب  پرولتارياي بين ي تجربه

ها و انقالبات قرن بيستم بر ها، قياماكتبر و مائو و انقالب چين و سراسر جنبش
ي مردم ايران در فاصله بِداستان فراز و فرود انقال. اندآن مهر تأييد زده

نيز يكي ديگر از مصاديق اثبات اهميت نيروي مسلح  1360تا  1357هاي  سال
بهمن  انقالبِ يكي از نقاط عطف. در پيروزي، تداوم و سرانجام يك انقالب است

جا كه مردم آن. بود 57بهمن  22و  21، 20مسلحانه و جمعي روزهاي  قيامِ

 ،و در شرايطي كه او هنوز فتواي جهاد نداده بودخميني  ي بدون اذن و اجازه
هم در  آن. ها را خلع سالح كردندهاي ارتش و كالنتريمسلح شده و پادگان

 در حال غلبه و فرستادگان امپرياليسم پشت گان ارتجاعِ همقطعي كه نمايند
زني براي جمع كردن سر و ته ماجراي انقالب و در هاي بسته مشغول رأيدرب

اي كه روزهاي فراموش نشدني. هار آتش در حال گسترش آن بودندواقع م
هاي شهرهاي بزرگ و برخي شهرهاي كوچك ايران به اشغال واحدهاي خيابان

ها و هاي انقالبيون پشت امپرياليستمسلح مردم درآمد و صداي سالح
شان را به لرزه درآورد و شور خلق يك جهان نوين را در دل انقالبيون متحدين

ي كمونيست و نقش نسبي عناصر آگاه و سازمان يافته. ور كردراسر دنيا شعلهس
و  40ي ي دهههاي پيشرو از مبارزات مسلحانهويژه ذهنيت تودهانقالبي و به

جنبش پر . ي مسلح شدن مردم و روزهاي قيام بودحلقه مهمي در پروسه 50
وناگون و از جمله افتخار و سراسر رزم و جسارت چريكي اگر چه به داليل گ

اي شود و به واقع اش تودههاي ساختاري نتوانست در مسير مبارزهبستبن
اما در گسترش قهر انقالبي در اذهان  ،بري انقالب را در دست بگيرد ره

كم براي روزهاي پرالتهاب قيام موثر واقع  ها دستهاي پيشرو و آگاه توده بخش
را به مردم داد و اين بسيار  شد و جسارت حمل سالح و تعرض به دشمن

گاه شنيده نشده بود كه نيروهايي از اي كه در آن هيچمتفاوت بود با جامعه
ثير اهميت و نقش ااين ت. اندميان خود مردم سالح به سوي دشمن نشانه رفته

ها پس از قيام نيز خود را با اقبال صدها هزار مسلحانه بر اذهان توده ي مبارزه
ي چريكي مجاهدين و فداييان يوني مردم به دو سازمان عمدهنفري و حتا ميل

هاي ايران با وجود تمام كاستي انقالبِ نبايد از ياد برد كه نسلِ. نشان داد
اي باليده الملليعمده و غير عمده در فضاي سياسي و بين تئوريك و سياسي

از  خاست،اش برميجهان بود كه صداي انفجار و بوي باروت از جاي جايِ
ها، از كنگهاي چيني تا جنگ تمام عيار ويتكمونيست تاريخيِ پيماييِ راه
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هاي آمريكاي التين و غرش مسلسل
فلسطين، از  خلقِ گوارا تا رزمِ هچ

بريگادهاي سرخ و بادرماينهوف تا جميله 
همه اين تجارب با  ... بوپاشا و ليال خالد و

- ايهاي كيفي و اختالفات پايهتمام تفاوت

ن، در يك چيز مشترك بودند و آن شا
 ي عليه  قهرآميز و مسلحانه شورشِ

ها مناسبات كهن و مرتجعين و امپريالست
   .بود

سالح در جريان تكامل  عنصرِ اما نقشِ
. انقالب ايران امري متناقض و دوگانه بود

هاي طور كه مسلح شدن تودهيعني همان
يك  ي مردم و تشكيل ارتش خلق در سايه

و استراتژي تشكيالتي منسجم و سياست 
توانست به تعميق و پيشروي  روشن مي

انقالب منجر شود، به همان ميزان نيز 
تسلط نيروهاي ضدانقالبي بر تفنگ به 
. هژموني نظامي و سياسي ارتجاع پا داد

هاي انقالبي به اسلحه و يابي توده دست
افع ي تشكيل ارتش خلق بزرگترين خطري بود كه منبذرهاي اوليه

كرد و اين دو نيروي ضد زمان تهديد مي ها و مرتجعين را همامپرياليست
انقالب توافق نظر تمام عياري در مهار اين خطر بالقوه داشتند و به همين دليل 

جمهور وقت  ترين محورهاي سفر پنهاني ژنرال هايزر فرستاده رئيسيكي از مهم
هاي اني رژيم پهلوي بنا به فاكتهاي پاياياالت متحده آمريكا به تهران در ماه

گيري از فروپاشي ارتش كمپرادوري شاه و تحويل آن  تاريخي تالش براي پيش
روي ديگر اين . ترين ميزان تغيير و تلفات بودبه ضد انقالب خميني با كم
هاي مردم و جلوگيري از تشكيل يك ارتش نيمه سناريو ممانعت از تسليح توده

گر در كنار و سركوب در واقع اين ارتش ارتجاعي. بود وقت يا تمام وقت مردمي
ي حياتي بقاي نظام سرمايه در جامعه ايران بوده استخراج و صدور نفت دو پايه

گير شدن قيام دانستند تداوم تسليح مردم و همهها خوب ميآمريكايي. و هست
يل و احتمال يك جنگ داخلي چگونه به بازي خطرناك و غير قابل كنترلي تبد

كه ضمن آن. توانست كل منطقه را به آتش بكشاندشود كه تبعات آن ميمي
هاي انقالبي و كمونيست در صورت وقوع چنين جنگي بدون شك سازمان

كردند تا روحانيت و بري قيام پيدا مي شانس بيشتري براي در دست گرفتن ره
هيچ تالشي براي اش كه تا آخرين روز سقوط شاه نيز فتواي جهاد نداد و از امام

جايي سطحي  هناتمام گذاشتن انقالب و محدود كردن و تقليل دادن آن به جاب
. كمپرادوري ايران فروگذار نكرد ـ دست شدن دولت بورژوا به قدرت و دست

ها و نيروهاي انقالبي و كمونيست بر ضرورت انحالل ارتش حساسيت سازمان
ن با بازوي مسلح خلق و امتناع گزين كردن آ باقي مانده از دوران شاه و جاي

اش از اين امر طي نخستين سال پس از پيروزي انقالب خميني و متحدين
. مردم بود گر يك كشمكش حياتي بر سر آينده و سرنوشت انقالب نا تمامِ بيان

- ي غريزي و طبقاتيخميني با استفاده از شامه

- ي حاميان پيدا و پنهاناش و صد البته توصيه

يافته بود كه تدوام روند مسلح شدن اش خوب در
ها چگونه امكان خارج شدن بازي از دست توده
ها و تقويت آلترناتيو انقالبي و كمونيستي را آن

سالح  دهد و به همين دليل خلعِافزايش مي
ها و احزاب انقالبي و كمونيست يكي از سازمان

كه چنان هم. هاي رژيم او بودنخستين اولويت
صحرا ي تركمن ند در دو منطقهگسترش اين رو

هاي و خصوصاً كردستان و مسلح شدن توده
خلق كرد به يكي از بزرگترين معضالت رژيم در 

در كردستان . هاي نخستين آن تبديل شدسال
هاي ايران، مردم نه تنها بر خالف ساير استان

كه با  بري و زعامت خميني را نپذيرفتند، بل ره
اتكا به سنت اين  نظاميِ ـ ياسيس مبارزات

ويژه بري احزاب سنتي و به منطقه و تحت ره
ها را مصادره كرده و نيروهاي كمونيست، پادگان

با در دست گرفتن سالح، خود براي تعيين 
. مبارزه گذاشتند شان پا به ميدانِسرنوشت

مردمي و  مسلحانه و تشكيل قواي مسلحِ ي اي شدن مبارزههمين عامل توده
هاي دستان را به سد غير قابل نفوذي در مقابل انحصار طلبيانقالبي، كر

اي اسالمي و پايگاه امني براي انقالبيون تبديل كرد و در فاصله ارتجاعي رژيمِ
كه خميني ساير نقاط ايران را با اتكا به توهم بخش وسيعي از مردم و 

- منحوس وحشيانه يكي پس از ديگري به زير نگين و البته سركوبِ فريبي عوام

 اش به كانون مقاومت و سنگرِمسلح مرگانِ آورد، كردستان و پيشاش درمي
- دفاع از انقالب و تداوم آن تبديل شدند و اين خطه از خاك ايران آخرين نقطه

اي بود كه در جريان يك سلسله نبردهاي سهمگين و نابرابر و به بهاي كشته 
رغم وجود  به. يم در آمدشدن هزاران نفر از مردم اين منطقه به تصرف رژ

كردستان، حضور عناصر  ي عمده در جنبش مسلحانه ايرادات خطي و سياسيِ
ي طبقاتي را در كردستان آگاه و تشكيل نوعي از ارتش مردمي، انقالب و مبارزه

كافي است تصور كنيم رژيم . ي ديگري از ايران عمق بخشيدبيش از هر نقطه
ي پايگاهي و كانون ش با چندين منطقهاهاي نخست تكويناسالمي در سال

. شدرو مي هاي در اقصا نقاط ايران مانند كردستان روبي تودهي مسلحانهمبارزه
اش را به فكر غصب درك اين نكته از سوي خميني خيلي زود او و حاميان

عقيدتي و وابسته به خود انداخت و  ـ نيروهاي مسلح و تشكيل نيروي نظامي
هاي انقالب اسالمي به انقالب اسالمي و كميته اه پاسدارانِبه اين ترتيب سپ

ي بازوي مسلح ارتجاع مسئوليت سركوب مردم و انقالبيون را برعهده مثابه
اش نيروي ي اجتماعيگرفتند و در واقع ضدانقالب غالب موفق شد از ميان پايه

ا عراق مسلح خود را بسازد، نيرويي كه نقطه اتكاي رژيم خميني چه در جنگ ب
وجه ديگر اين . و چه در جنگ داخلي و سركوب و كشتار انقالبيون شد

هاي هاي احزاب و سازمانسياست خلع سالح مردم از طريق گرفتن سالح
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در مقابل اپوزيسيون انقالبي نيز با خودداري از تحويل . انقالبي و كمونيست بود
تي چون وقها و تشكيل قواي مسلح و مردمي تمام وقت و نيمهسالح
ميليشيا و امثالهم كوشيد تا از استيالي كامل ارتجاع جلوگيري  مرگه، پيش
  . كند

طبقاتي و انقالب سوسياليستي  ي با اين همه از ديد تداوم و تعميق مبارزه
و از منظر شكسستن و منهدم كردن ماشين جنگي و دولتيِ ارتجاع و 

ها هرگز در آن سالداري كنش و تدارك نيروي كمونيست و انقالبي  سرمايه
هاي ايران نتوانستند با طرح يك استراتژي عبارت ديگر كمونيست به. كافي نبود

نظامي براي كسب قدرت دولتي به لحاظ عيني  ـ درست و روشن سياسي
بري كنند و در  دهي و رهها را عليه خميني و رژيم او جهتنارضايتي توده
انقالبي جهت  خلق و جنگ اش با تشكيل ارتشِترين شكلتكامل يافته

ي ترين حلقهبه باور ما اين مهم. اسالمي اقدام كنند داريِسرنگوني رژيم سرمايه
بود و  60تا فرودش تا پايان سال  57ي انقالب ايران از فرازش در بهمن مفقوده

اش در تشكيل دقيقا عدم موفقيت عنصر آگاه كمونيست و حزب سازمان يافته
ين جنگ و چنين ارتشي بود كه فرصت سر بريدن انقالب و و به راه اندازي چن

كه نبايد فراموش كرد ضمن آن. ها داداستحاله آن را به ارتجاع و امپرياليست
تشكيل چنين ارتش و چنين جنگي مقدمتاً منوط بود به حضور يك حزب 
كمونيست انقالبي بود كه بتواند منافع واقعي پرولتاريا و تمام خلق را در 

بري كند و جنبش كمونيستي ايران در آن  ي جنگ براي كسب قدرت رهپروسه
زيرا بر اساس يك اصل مهم ديگر يك . مقطع اساساً فاقد چنين حزبي بود

بري يك حزب انقالبي  اي اگر تحت رهارتش وسيع و حتا يك جنگ توده
كمونيستي و يك خط تا به آخر كمونيستي و انقالبي نباشد دير يا زود تغيير 

هاي امپرياليستي و پارلمانتارستي هيت داده و يا به رفورميسم يا بند و بستما
تاريخ . تن خواهد داد و يا در جا زده و دچار سكون و ايستايي خواهد شد

: ها بوده استبخش شاهد موارد بسياري از اين نمونه هاي انقالبي و رهاييجنگ
هاي ياري از ارتشبخش فلسطين، بس خلق ايران، سازمان آزادي مجاهدينِ

خاورميانه،  احزاب كرديِ ي ها، تقريباً همهآمريكاي التين و از جمله زاپاتيست
  .حزب كمونيست نپال و غيره

ي كسب قدرت چرا چپ انقالبي و كمونيستي ايران نتوانست مساله
انقالبي را در دستور كار خود قرار دهد و از پس انجام آن  سياسي از طريق قهرِ

به گمان ما . پرسش مركزي در نسبت چپ و انقالب ايران است برآيد، خود
نداشتن يك درك درست از ضرورت كسب قدرت سياسي و شكستن ماشين 

ها و احزاب كمونيست انقالبي دولتي و نظامي ارتجاع و امپرياليسم نزد سازمان
 ايران به خوبي نشان داد 57انقالب  ي تجربه. داليل اين ناكامي بود ترن از مهم

كه حتا در صورت سقوط يك رژيم ارتجاعي اگر سازمان دولت و در واقع ساز و 
داري و دولت و ارتش حامي آن نابود كار زيربنايي و روبنايي بقاي نظام سرمايه

نشود و جاي آن با مناسبات نوين انقالبي متكي به آگاهي كمونيستي و قهر 
ها گي تودهجان گذشتهمسلح پر نشود سرنوشت انقالب به رغم فداكاري و از 

هاي اخير جهان جنبش ي جز خميني يا شوراي انتقالي مصر و ليبي در تجربه
 60تا  57هاي سرنوشت ساز هاي ايراني در جريان سالكمونيست. عرب نيست

در درك اين ضرورت و گام نهادن عملي و عيني در مسير آن ناكام ماندند و به 

بران و  بورژوايي و رهط بورژوايي و خردهروي از ساير خطوهمين دليل دنباله
هايي  ها بخش زيادي از انرژي و توان سياسي و تشكيالتي بخشگان آن هنمايند

روي از روي ديگر اين مساله دنباله. ها گرفتاز چپ انقالبي را در آن سال
بري  عدم فهم مكانيزم ضرورت ره. خودي ايشان بود به ها و حركت خود توده

ها ها بخش وسيعي از چپ ايران را به تبعيت از كنش تودهمدت كمونيستي تا
واكنش چپ به ماجراي سفارت آمريكا و حمايت اكثريت مردم از آن يا . كشاند

هژموني اكونوميزم . روي بودگر اوج اين دنباله داستان جنگ ايران و عراق بيان
يك . بود هاي ايراني در آن مقطعهاي پيش پاي كمونيستيكي ديگر از آفت

چريكي، بخش وسيعي از چپ  بندي نادرست از داليل شكست مشيِ جمع
مسلحانه در جريان انقالب كشاند كه به  ي مبارزه ايران را به نفي اهميت

ي اكونوميستي قوي بر جنبش كمونيستي ايران استيالي يك خط و روحيه
بل فهم ديالكتيكي روانه و مكانيكي كامالً در مقااين اكونوميزم دنباله. منجر شد

گر بود و به شكل تزهاي از تكامل تاريخ و سنت كمونيسم انقالبي و دخالت
ضرورت پايه گرفتن درون طبقه كارگر و «اكونوميستي و منشويكي ناب مانند 

» اول مبارزات و اعتصابات كارگري و بعد انقالب و قيام مسلحانه«يا » دهقانان
شد و فرموله مي» ها بر دست زدن به قياماولويت رشد آگاهي طبقاتي توده«يا 

انقالبي و  ي ي راديكال مبارزههاي بسياري براي دامن زدن به روحيهفرصت
بايد توجه كرد كه . مسلحانه را بر باد داد ي تدارك براي جنگ خلق و مبارزه

نسبي  ي تواند و نبايد بدون جلب يك پايهكمونيستي نمي هيچ نيروي انقالبيِ
جريان پراتيك سياسي و تدارك عمل مسلحانه به تداوم يك جنگ  اي درتوده

درازمدت و پيروزمند اميدورا باشد اما مساله اين بود كه چپ ايران در آن مقطع 
واقع  اي آن هم به شكل اكونوميستي و مكانيكي بهي تودهبا طرح ضرورت پايه

خلق خالي  ارتشِ انقالبي و تشكيلِ تدارك و تبليغ براي جنگ  شانه از زير بارِ
چپ متوجه و در  ي تمام استراتژي و تاكتيك نيروي سازمان يافته. كردمي

هاي ديگري را كه الويت مسير تدارك براي تشكيل ارتش و آغاز جنگ نبود بل
تا مقطع تشكيل (اگر چه مواردي چون جنگ كردستان . كردطرح و اجرا مي

ل بسيار اوليه و صرفاً از به شك(صحرا ، جنگ تركمن)حزب كمونيست ايران
هاي محدود و كوتاه مدت ها و عملياتيا قيام) مقاومت و نه تعرض ي زاويه

و سربداران آمل نشان از تالش جهت گسست از ) ارخا(هاي فدايي خلق چريك
اين  اما ،داشتهاي اكونوميستي و طرح يك استراتژي انقالبي را اين فهم

هاي ناقص و التقاطي از مبارزه و قيام دركها نيز عمدتاً بر ها و قيام جنگ
اي براي دگرگوني هايي كه جنگ را نه وسيلهدرك. مسلحانه بنا شده بود

هاي مردم براي در هم شكستن انقالبي جامعه و به ميدان كشاندن توده
كه با اهدافي چون تاكتيك با  ساختارهاي ضد انقالبي در سطح جامعه، بل

اهرم فشار جهت به عقب راندن  ي انتقام،وسيلهخواص تبليغي يا تدافعي، 
يا ) كردستان دموكرات حزبِ موضعِ(رژيم به مذاكره  من، وادار كردنِدش

گاه كه از  هاي انقالبي ايران حتي آنواقع كمونيست به. واداشتن به رفورم بود
روانه عبور كردند و دست به هاي اكونوميستي و رفورميستي و دنبالهراههبي
عمده  مسلحانه زدند نيز با يك خالء و بحران سياسي و ايدئولوژيك ي زهمبار
انقالبي  جنگ اصولِ برديِ هاي علمي و راههاشان با تئوريرو بوده و خشاب هروب

   .مسلح نشده بود
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 اكونوميسم

 حزب انقالبي و 
 

 ي به بهانه

 هشتاد و هشتمين 

 گسالگرد مر

 لنين 
  مزدك چهرازي

  مقدمه
فاشيست (فكران مذهبي داري و روشنچه كه متفكران سرمايه آنبرخالف 

دهند، قسمت مهمي از واژگان اقتصادي رواج مي) هاها و ليبرال اسالمياسالمي
ها بسياري از همين واژه. ها داردها و چپو سياسي ريشه در ادبيات كمونيست
ه قرار ميها و مباحث مورد استفادراني به صورت روزمره در مقاالت، سخن

گاه و مناسبات عيني و عملي درگير  اي به خاستدر حالي كه هيچ اشاره ،گيرند
ي اين همه ترين چيزي كه در پشتمهم. شودنمي) در طول تاريخ(ها  با آن
مفهومي كه خود واژه . ها استها نهفته است معني و مفهوم عيني آنواژه

  .ها استاز اين واژه اكونوميسم يكي. باشد ي آن ميبازتاب دهنده
و در  ؛به معني اقتصاد گرفته شده است economyي اكونوميسم از كلمه

تر به صورت مجرد و يا عمومي. شودترجمه مي "اقتصاد گرايي"معني كلي 
شود كه مسئوليتي و يا تحصيالت اقتصادي دارد اكونوميست به كسي گفته مي

طور كامل به آن  ي مقاله بهدامهاما در زبان سياسي مفهومي دارد كه ما در ا
  .خواهيم پرداخت

و  1899لنين در سال . ا. طور مشخص توسط و اين واژه براي اولين بار به
كار برده  روسيه و جهان به كارگريِ هاي درون جنبشِدر مورد يكي از گرايش

اش در نقد و در جدال آثار و مقاالت ي لنين از جمله كساني است كه كليه. شد
اين روش و . خودش بودي و خورده بورژوايي عصر ِيك با جريانات بورژوايتئور
اكونوميسم يكي از آن . توان در آثار مهم لنين به خوبي مشاهده كردپا را مي رد

قرن  ي پايانِهاي مهم درون جنبش كارگري جهاني بود كه در روسيهگرايش
 "راست"اين گرايش  مند و خاصي يافت و لنين را واداشت تا باشكل قدرت 19

  .در درون جنبش مبارزه كند
  

  هاي پيدايشريشه
 دموكراتـ سوسيال  زن جوانِ "اكاترينا كوسكووا"ميالدي  1899در سال 

نامي نيمه مذهبي  Credo. كرد "Credo"اي با نام روس اقدام به نوشتن جزوه
ي از مهم بخشِ ي نظراتاين جزوه انعكاس دهنده. بود "آيين"و به معني 

محسوب  "دموكرات كارگري روسيه ـ حزب سوسيال"جوان  اعضايِ
ي پليس تزاري به محافل پس دو سري حملهاز نظراتي كه . شدمي

. دموكرات در بين فعالين چپ و كارگري رواج يافته بودـ سوسيال 
و  سياسي ي مبارزهنظراتي كه موضع خود را با ايجاد خط تمايز بين 

اما  ،جزوه قرار نبود رسما منتشر شود. كردن ميروش اقتصادي ي مبارزه
هاي نويس بين فعالين و محافل پخش شد و بازتابصورت دست به

كوسكووا در اين جزوه ايجاد يك حزب مستقل و . گوناگوني را برانگيخت
كارگري را رد كرده بود و تشكيل آن را تقليدي از  ي سازمان يافته

  : بود خوانده) اروپايي(اليسم غربي سوسي
كارگري مستقل و سياسي چيزي  هاي مربوط به حزبِبحث«

وظايف بيگانه و دستاوردهاي بيگانه به خاك  انتقالِ ي نيست جز نتيجه
شود كه ما نظير كامل شرايط تاريخي مانع از اين مي ي يك دسته...  ما

ما نوع ديگري از ماركسيسم را طلب  و از. باشيمهاي غربي ماركسيست
نبودن هر . ه با محيط روسيه تناسب دارد و ضروري استكنند كمي

هاي ي در يكايك شهروندان روسيه باعث بحث  گونه احساس سياس
اين حس سياسي را . شودسياسي يا با توسل به يك نيروي موهوم جبران نمي

كه ) هرچند غيرماركسيستي(گي  هفقط با تعليم، يعني با شركت در آن زند
روسي  براي ماركسيست...  پذير است امكان ،سازدميم واقعيات روسيه را فراه

اقتصادي پرولتاريا و شركت  ي پشتيباني از مبارزه: فقط يك راه گريز وجود دارد
  ]ها از ما استتاكيد[» .ليبرالي ي جستن در مبارزه

   :موضوع مهم است 2توان فهميد مي Credoآن چه كه امروز از اين قسمت 
  . سيسم كه نوعي ناسيوناليسم چپ استمارك بومي ساختنِ ـ 1
كارگران و سپردن پرچم اين مبارزه  سياسيِ ي پشت كردن به مبارزه ـ 2

طبقاتي ـ سياسي  چون و چرا از آن گرايشِ به دست ليبراليسم و پشتيباني بي
  .كارگران به مسايل صنفي و اقتصادي ي و در نهايت محدود كردن مبارزه

ي نويسنده. ن همين مضمون دوم جزوه بودتئوريك لني ي موضوع مبارزه
. اقتصادي است ي اش صرفا مبارزهكند كه مبنايجزوه راه حلي را توصيه مي

 "روسيه گي واقعي مردمِ هزند"اي كه در آن هم با شركت جستن در مبارزه
دهي صرف بر مشكالت و معضالت اقتصادي و سازمان ي يعني تكيه! ريشه دارد

اش در اين شكل از فعاليت فكران و هم "كوسكووا". هاآنمبارزه در جهت رفع 
ي هاي ستم اقتصادي توجه نداشتند و مقصودشان از مبارزههرگز به ريشه

هاي كارگري، ها، ايجاد اتحاديهمزد اقتصادي تنها پيكار بر سر باال رفتن دست
 ساختارِ بنا بر اين به سرنگونيِ. بود... ها و مبارزه عليه جريمه در كارخانه

ارچوب اين مبارزه تزاري در چ مستبد داري و دولتيهسرما نظامِ سياسيِ
ي نظريه"معتقد به  اشفكران ي جزوه و همنويسنده. توجهي نداشتند

خود  اقتصاديِ كارگر در مبارزاتي  يعني اعتقاد داشتند طبقه. بودند "مراحل
 ي ند، در مرحلهبارزه كاعتصاب م آزاديِ اول بايد بر سر خواست ي در مرحله

دوم بر سر خواست هم با  آن(هاي كارگري و در آخر اتحاديه آزادي فعاليت
هاي انديشه پايِ عالوه بر اين رد. دبيفتهاي سياسي به فكر آزادي) احتياط

در جنبش كارگري در اين ) رويزيونيسم(نظر طلبي  ادوارد برنشتين و تجديد
مانند (جا نيز  در اين. ان به آن هويدا بودي كار معتقدجزوه و در شيوه

تلفيقي جدا نشدني از كارگران كه  طبقاتيِ ي مبارزه) هاي برنشتين ديدگاه
و جنبش همه  ؛شد و هدف هيچبود به فراموشي سپرده مي سياست و اقتصاد

گرايي ها به اتحاديهي اين فعاليتدر نهايت نيز همه. گرديدچيز مي
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داران و زني با سرمايه كارگر به چانه ي گرديد تا طبقهختم مي) تريديونيسم(
اين تاكيد بر مبارزه . نه مبارزه براي سرنگوني مناسبات آن ،دبپردازكارفرمايان 

كه در سيبري در تبعيد به (، لنين را )آن هم محدود و سانسور شده(صادي اقت
لنين . وادار ساخت تا به اين گرايش پاسخي فكري و عملي دهد) بردسر مي

 پيروان اين گرايش را اكونوميست دانست و با ياري ديگر فعاالن جنبشِ
مبارزه با  اندر كارِ بردند دستها در تبعيد به سر ميكارگري كه بسياري از آن

  .گرايانه شدراست كرد اين روي
  

  ها به چنين ديدگاهي رسيده بودند؟چرا اكونوميست
با شركت  1898مارس  9يه در كارگري روس دموكراتـ حزب سوسيال 

 "مينسك" كمونيست در شهرِ فكرانِ كارگري و روشن نفر از فعالينِ 9
  ـ ي سوسيالي محافل پراكندهنفر هر كدام نماينده 9اين . گذاري شد بنيان

هاي كشور در قالب اتحاديه هاي روس بودند كه در نقاط مختلفدموكرات
چندي بعد تمامي آن . عاليت داشتندهاي مطالعاتي مخفي فكارگري و محفل
پليس دستگير شدند و اين راه توسط كساني كه از ضربه  ي فعالين طي حمله

بخشي از اين فعالين نيز در يورشي ديگر . ادامه پيدا كرد ،پليس در امان بودند
   .به اسارت پليس تزاري در آمدند

ه در مقطعي سياسي در روسيه باعث گرديده بود تا مبارز خفقان و سركوبِ
همين دليل بخشي از فعالين با تحليل شرايط  به ،خاص دچار ركود گردد

داراي داري روسيه و جهان به اين نتيجه رسيدند كه مناسبات در جهان سرمايه
كارگر بايستي به  ي هاي ضعيف و قوي است و براي رشد و پيروزي، طبقه حلقه

، ها كوسكووادر راس آن فعالين كه اين. ها حمله كندبخش ضعيف اين حلقه
ي ضعيف در اروپا معتقد بودند اين حلقه ،پروكوپويچ و مارتينيوف قرار داشتند

 ي له سياسي است و در روسيه كه اختناق و رژيم سانسور وجود دارد حلقهامس
ي پرولتاريا بايستي در روسيه بر زهرپس مبا. ي اقتصادي استلهامزبور مس

اقتصادي متمركز  ي ي مبارزهلهامسبر سر شرايط خاص اين كشور  اساسِ
 اي تاكيدداري بر مبارزهسرمايه ها با جدا انگاشتن روسيه از دنيايِآن. گردد

شان در آن زمان بر ها و احزابچون ليبرال. داشتند كه از كار سياسي دور باشد
كردند، هاي سياسي و ايجاد حكومت مشروطه و پارلماني مبارزه ميسر آزادي

  .شدها سپرده ميبايستي پرچم مبارزه به آن "هادنياي حلقه"اين در 
كنفرانسي با  ،لنين و ديگر مخالفان اين تئوري پس از پخش شدن جزوه

اين كنفرانس به صورت . هاي تبعيدي بر پا داشتنددموكراتـ شركت  سوسيال 
كنفرانس نتيجه . تشكيل شد "يرماكفسكويه"ي به نام امخفيانه در دهكده

امضا بر پاي خود  17اي منتشر كرد كه مباحث خود را به صورت اعالميه
چندي . ها بودو اكونوميست Credoداشت و محتواي آن محكوميت نظريات 

هاي دموكرات ـ سوسيال"راني لنين در كنفرانس با عنوان اعتراض  بعد سخن
   .شر گرديدمنت) رابوچيه دلو(كارگري  در خارج كشور و در نشريه آرمانِ "روسيه
  

  حزب انقالبي در برابر اكونوميسم
، در سال Credoي  اما بحث اساسي لنين در نقد و رد نظريات جزوه

1901 يِكه در آن مجادله. انتشار يافت "چه بايد كرد؟" عنوانِ در كتابي تحت 
جا از نظرات  تا اين. ها انجام گرفتاصلي با اكونوميسم و اكونوميست

ها و به عليه آن "چه بايد كرد؟"اه شديم اما آن چه لنين در ها آگاكونوميست
اي تازه در جنبش چپ و كارگري جهان خود نظريه ،عنوان آلترناتيو مطرح كرد

ماركس و انگلس  19تازه ريشه در مبارزات كارگري قرن  گرچه اين تئوريِ. شد

كارگر  ي نوعي جدايي مبارزين طبقه أها داشت اما خود منشو ديگر كمونيست
طبقه گرديد از خود.  

ها اكونوميست "حزب گريزي"به صورت خالصه بايد گفت لنين در برابر 
را ارئه كرد كه وظيفه داشت آگاهي را به  اي  اقتصادي ـطرح تشكيالتي سياسي 

تكيه ) كمي(ساختارش از نظر عددي به اين تشكيالت هرگز . درون طبقه ببرد
اين تشكيالت كه حزب  .رزمنده تاكيد دارد ـكه بر كيفيتي كارگري  ندارد بل

تمام وقت و  اي تشكيل يافته كه به صورتشود از انقالبيون حرفهناميده مي
اين تشكيالت هرگز به . دنكنطبقاتي مي ي مبارزه تخصصي خود را صرف

از نظر . توهمي نسبت به آن ندارد ،فا نكردهكارگران اكت ي حركت خود انگيخته
است و  "جنيني آگاهي همان شكلِ"در مبارزات،  گي د انگيختهخولنين عنصر 

دموكرات ارتقا يافته و به ـ سوسيال  فكرِ اين آگاهي بايستي توسط عناصر روشن
لنين به شدت معتقد . داري و سرنگون طلبانه درآيدشكلي كامال ضد سرمايه

گاه  فكراني كه خاست است كه هميشه آگاهي سوسياليستي از طريق روشن
نظر دارد  او حزبي را مد. طبقاتي كارگري ندارند به پرولتاريا منتقل شده است

اقتصادي و  ي طبيعتا مبارزه. آن از بين برود فكر در كه مرز بين كارگر و روشن
بر خالف . راه و مكمل يكديگر در چنين حزبي در جريان است سياسي هم

ها سپرده سي به ليبرالي سيامبارزه ها قرار نيست پرچمِديدگاه اكونوميست
هاي مذهبي، سانسور و اجهاف بر اقليت ملي، مبارزه عليه ستمِ چرا كهشود 

بر همين اساس . ها استجزيي از وظايف ماركسيست...  خفقان عمومي و
ها بايد نوك پيكان چنين مبارزات سياسي و اجتماعي در سطح كمونيست

   .جامعه باشند
ماركس و انگلس در رابطه با ستم ملي در هاي نگاهي كوتاه به جهت گيري

هاي استبدادي مريكا يا مبارزه عليه رژيمآداري ي بردهلهالهستان و ايرلند يا مس
ها تا پايان عمر آن 1848ها از سال كمونيست ،دهدآلمان و بلژيك نشان مي

تكامل مبارزات خود انگيخته كارگران و سوق . درگير مبارزات سياسي بودند
پيشروان جنبش كارگري در  مهمِ ي ن به يك شكل سياسي وظيفهدادن آ

  .بوده است) و نه فقط در روسيه(سراسر جهان 
سال انتشار ( 1899ي مبارزاتي كارگران در اشكال مختلف تا سال  سابقه

Credo (گاه اين مبارزات بدون آگاهي سوسياليستي گر آن است كه هيچ نشان
ماركس خود شاهد چنين اشكال . ستداري نشده اوارد فاز ضد سرمايه

ترين حالت جنبش خود  در به. اي در آلمان، بلژيك و انگلستان بود مبارزه

   )حقيقت( "پرودا"
شوروي كمونيسترگان كميته مركزي حزب ا
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. نيمه سياسي به چارتيسم تبديل گرديد ـ هاي نيمه صنفيانگيخته با خواست
  .جنبشي كه از اصالح طلبي اجتماعي فرا تر نرفت
ها نظرات اكونوميست گرايي درلنين بيشتر از هر چيز از ديدگاه اتحاديه

سم هم چيزي نيست جز ونيتريديوني«: او معتقد بود. وحشت و تنفر داشت
يعني باور داشت كه » همان اسارت ايدئولوژيك كارگران به سوي بورژوازي

در اين مبارزه را  اقتصادگرايي و پيكار صنفيطبقاتي به  ي محدود كردن مبارزه
كليسايي و  ـ هاي ليبرالجود اتحاديهلنين و. خدمت بورژوازي قرار خواهد داد

زد كه از دوران بيسمارك به بعد در آن جا شكل بورژوايي در آلمان را مثال مي
راه حل لنين براي خروج از چنين محدوديتي ايجاد و گسترش . گرفته بود

   .بود "حزب انقالبي"
برد امر مبارزه و به نتيجه  يعني پيش ،اكونوميسم دچار كارگرزدگي است

چه (كارگر . كندكارگران محدود مي يخود انگيختهرسانيدن آن را به فعاليت 
اين كارگر در شكلي اعتراضي . عنصر اصلي اين مبارزه است) آگاه و چه ناآگاه

دست به اعتصاب و تحصن ) گي خود هنسبت به شرايط موجود كار و زند(
پذيرد و ان مياي پس از كسب پيروزي نسبي پايطبيعتا چنين مبارزه. زند مي

خالي  ي ي خود را از سر گرفته و به سفرهكارفرمايان پس از مدتي دوباره حمله
هاي سازمان و حزب كه تنها با روش كارگر بي. كارگران هجوم خواهند آورد

طبقاتي و شناخت  گاهيِآدار ايستاده است بدون داشتن ابتدايي در برابر سرمايه
تواند در برابر چگونه مي) بيشتر سود كسبِ(داري ماهيت و ذات نظام سرمايه

آيا اين بار هم خواهد توانست تا با حركتي خود انگيخته در . آن مقاومت كند
بند  برابر دشمن طبقاتي خود بايستد؟ آيا حتي قادر خواهد بود تشكلي نيم

دهد و اي پاسخ منفي ميوسنديكاليستي را الم نمايد؟ لنين به چنين فرضيه
حزبي را موظف به دادن آگاهي طبقاتي و آگاهي  موكراتدـ  سوسيال

شود و هدف آتي آگاهي كه از بيرون از طبقه وارد مي. كندسوسياليستي مي
در ديدگاه اكونوميستي . دهدكارگران يعني جهاني بدون استثمار را نشان مي

مزدهاي پايين يا برخورد نامناسب كارفرما اعتصاب  كارگر بودن و عليه دست
گي  هكارگر و زند. داري بودن استدن معيار سوسياليست و ضد سرمايهكر

كارگر و دوري جستن  ي برخاستن صرف از مشكالت اقتصادي طبقهكارگري و 
ها استسياسي محور اساسي كار و تئوري اكونوميست از هر مبارزه و بحث.  

خود  كند كه عنصرِدرستي به اين نكته اشاره مي لنين در اين جا به
اي شكل جنيني آگاهي است و اين آگاهي بايد توسط عناصر حرفهنگيخته ا

ـ حزب سوسيال "ي از ديد او اين وظيفه بر عهده. كمونيست ارتقا يابد
به همين دليل مبناي كار خود را بر سر دو . است "دموكرات كارگري روسيه

ه ارگان و نشري) حزب(اي متشكل از انقالبيون حرفه سازمان: دهدچيز قرار مي
هاي متصل به حزب و ي سازماني عملي مبارزه بر عهدهوظيفه. مركزي آن

 ي ي نشريهتئوريك بر عهده تئوريك، خبررساني و تحليلِ ي مبارزه ي وظيفه
  .مركزي است

ي نظريه انقالبيون حزب در آن شرايط راهي جز ارائه لنين و جناح راديكالِ
روسيه تنها چنين آلترناتيوي را در اي نداشتند، چرا كه شرايط مشخص حرفه

ي كار را شرايط استبدادي و خفقان موجود دو شيوه. طلبيدبرابر اكونوميسم مي
لنين راه سومي را نيز . كار مخفي ـ كارعلني: در برابر فعالين كارگري نهاده بود

گذارد كه تلفيق اين دو و يا تقسيم اين دو شيوه بين جنبش مي پايِ پيشِ
ي كار در جريان انتخابات دوما در اين شيوه. و نيروهاي حزبي استها ارگان
گان حزب بلشويك در  هو بحث شركت نمايند 1912تا  1907هاي  سال

له مطرح گرديد كه آيا بايد مشخصا ااين جا هم اين مس. انتخابات شدت گرفت
و  پيش آمده استفاده كرد آيا بايد از فرصت. فعاليت مخفي داشت يا صرفا علني

هاي مخفي حزبي تمام تشكيالت را علني كرده در انتخابات با انحالل سازمان
ي مخفي به  دوما شركت جسته به دوما راه يافت؟ يا همچنان به همان مبارزه

  ي پيشين ادامه داد؟شيوه
 ي كليه انحاللِ خواستارِ) هااتزويست(طلبان  ي اول يعني انحاللدسته

صرفا  كت در دوما و غيره بودند و اعتقاد به كارِهاي علني از جمله شرفعاليت
حزب  ي دوم نيز خواستار خروج كامل كادرها و تشكيالتدسته. مخفي داشتند

. ورزيدنداز شكل مخفي به شكل علني بودند و با كار غيرعلني مخالفت مي
لنين با هر دو جريان درون حزب مخالفت كرده و به تلفيق كار علني و مخفي 

هاي پيشين تابع مركزيت اين روش از كار نيز مانند روش. تباور داش
  .دموكراتيك بود
گزين كردن حزب به جاي طبقه توسط لنين، بارها و بارها از  اتهام جاي
حتي  .است گرديدهداري تكرار گرايان و بلندگوهاي سرمايه سوي راست

اد حزبي در اتح ـداري دولتي روج سرمايهعدادهاي پس از مرگ او و  رخ
اما اگر قدري به روند . بخشدشوروي نيز تا حدودي به اين اتهام قوت مي

تا  1899(كارگر اين كشور  ي طبقه تاريخي حزب بلشويك روسيه و مبارزات
 18دقت كنيم خواهيم ديد پرولتارياي روسيه در اين كشور در طول ) 1917

در سال : ادهاي فراواني را پشت سر نهگير فراز و نشيب ي پيسال مبارزه
1905 روسيه و ژاپن اعتصابات كارگري به اوج خود رسيدند و  با شروع جنگ

يعني بين  1905پس از سركوب انقالب . زمينه ساز انقالب در اين سال شدند
در . كارگر دچار افت فراواني گرديد ي مبارزات طبقه 1911تا  1908هاي  سال

اي عليه اعتصاب و تجمعات گرانه جهاني قوانين سركوبي جنگ اول آستانه
از ي حشببا رشد تبليغات ناسيوناليستي  1915در سال . كارگري اعمال گرديد

ي  اين ركود در ژانويه. توهم بر مبارزات كارگران و مردم فرودست سايه افكند
در هم شكسته شد و مبارزات كارگران از فاز اقتصادي وارد فاز سياسي  1916
اعتصابات چنان شديد و در جريان بود  1917فوريه  انقالب ي در آستانه. گرديد

تنها ) عضو حزب بلشويك و از فعاالن كارگري(ي شلياپنكف  كه به گفته
  .شنيدن صداي يك سوت كافي بود تا كارگران دست از كار بكشند

كارگر و فعالين كارگري  ي دهد كه طبقهباال نشان مي  توضيحات مختصرِ
چه مسير طوالني و پر فراز و نشيبي را پشت سر در امپراطوري پهناور روسيه 
. اي را در طول اين مدت كسب كرده بودندگذاشته و چه تجارب غني

احزاب چپ در اين مبارزات سهيم بوده و شركت  راه با ديگرِ ها هم بلشويك
هاي مشخصي ها و تاكتيكها براي جنبش كارگري برنامهآن. عملي داشتند

ش هاي اين جنبها و چم و خمه خوبي از فراز و نشيبلنين ب. كردنداتخاذ مي
اما گذشت . ثر كارگران در حزب تاكيد داشتؤآگاه بود و بر شركت مستقيم و م

را  آن ترين جريان چپ راديكالعنوان  زمان و ضرورت حضور حزب بلشويك به
ت جايي كه در جريان اعالم موجودي مبدل ساخت تا آن اي ي عمدهلهابه مس

از سوي اين  "كنترل كارگري بر توليد"ي لهاو طرح مس "هاي كارخانهكميته"
حزب مجبور شد تا رسما در  1917و  1918هاي كارگري در سال هاي تشكل

موضع سكوت توام با عدم رضايت در قبال كنترل . ها اعالم موضع كندقبال آن
با . ها برودكارگري اين جريان را واداشت تا به كمك سنديكاها به نبرد با كميته

يعني از مبارزه در كنار . اين تفاوت كه اين بار حزب در قدرت قرار گرفته بود
  . كارگران به تقابل با كارگران رسيد
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  اكونوميسم جديد ـ كارگر ي حزب در برابر طبقه
دهد چرا حزب اي وجود دارد كه نشان ميداليل مهم و جامعه شناسانه

 ي در برابر منافع طبقه) شدانده ميكه ديگر حزب كمونيست خو(بلشويك 
سزايي را  داري دولتي سهم بهكارگر انقالبي و راديكال ايستاده و در رشد سرمايه

  .كندايفا مي
رشد خورده بورژوازي و حتي بورژوازي رانده شده در درون حزب يكي از 

حزب براي . دادگرايانه سوق ميآن داليلي است كه حزب را به موضعي راست
 ي اين درست در زماني بود كه طبقه. ترين پناهگاه بود طبقه و طبقه بهشبه 

ي سهمگين طبقاتي درگير بود و آشكارا در كارگر در شهرها در يك مبارزه
لوي حزب تاب. داري روس ايستاده بودسرمايه ي برابر خورده بورژواها و طبقه

صونيت نسبي گرفت داراي نوعي من قرار ميآبزرگي داشت كه هر كس در زير 
وانستند در زير آن پناه گرفته تي طبقاتي ميبنا بر اين رانده شدگان مبارزه. بود
 ـ از طرف ديگر بين سوسيال. موقعيت مناسب به تهاجم بپردازند در

داري روسيه و احزاب هاي امروز با سرمايههاي قديمي و بلشويك دموكرات
ي انقالب اكتبر باعث شد تا دار آن تشابهات فكري وجود داشت كه پيروز طرف

  . داري روسيه به درون حزب بخزند طيفي از سرمايه
ها خواستار پايان يافتن فئوداليسم ها و هم ليبرالدموكرات ـ هم سوسيال

تمركز توليد صنعتي خواست هر دو گرايش . و صنعتي شدن روسيه بودند
دانست دقيقا چه اما با اين تفاوت كه بورژوازي مي. راست بورژوايي و چپ بود

دانست كه صنعتي شدن را در دموكرات نمي ـ خواهد اما چپ سوسيالمي
سوسياليسم از ديدگاه چپ روسيه همان تعريف . سوسياليسم تعريف كند

كائوتسكيستي يعني لغو مالكيت خصوصي، تمركز توليد صنعتي و كنترل 
ي در برنامه. بودها بري سوسياليست كارگر با ره ي چون چراي دولت بر طبقه بي

هيچ حرفي از لغو كارمزدي و اجراي ) اپوزيسيون(اين جناح سياسي مخالف 
اين ضعف باعث گرديد تا نوعي از . مالكيت اشتراكي به ميان نيامده بود

طلب روس با گرايشات چپ در حزب بلشويك شكل گرفته و  ناسيوناليسم اقتدار
هاي باالي   وناليسم كه در ردهگان اين ناسي هنمايند. به مرور زمان رشد كند

   ...و  استالين، ويتينسكي، الياوا: عبارت بودند از تبليغاتي قرار داشتند و تشكيالتي
توان به كامنف و جمله كساني كه دركي راست از مسايل داشتند نيز مي از

اين دو تن كساني بودند كه در جريان انقالب اكتبر به . زينويف اشاره كرد
دست  را به) ارگان مركزي حزب(ي پراودا ين هيات تحريريه روزنامهراه استال هم

كردند و چندين اعالميه در راهي مي هاي دولت موقت همداشته و با سياست
تنها فشار كارگران بلشويك و . دفاع از جنگ امپرياليستي اول جهاني دادند

جناح از  ورود لنين به روسيه و شدت يافتن مبارزه در درون حزب بود كه اين
  . نشيني كرد حزب را وادار به عقب

اين جناح راست در درون حزب در مدت كوتاهي با استفاده از فروكش 
كردن انقالب در اروپا و شكست برنامه كمونيسم جنگي به تقويت خود 

بيماري لنين، سركوب قيام كرونشتات و اپوزيسيون كارگري درون . پرداخت
ترين بستر سياسي و  كو و پطروگراد بههاي كارخانه در مس حزب و كميته

اين عوامل در . اقتصادي را براي اين جناح بورژوا و ناسيوناليست فراهم آورد
حزب را به سوي سنديكاليسم و اكونوميسم درون اين گرايش  ،سطح جامعه

ترين  به 1918ها در اواخر سال بورژوازي روس و سنديكاليست. داد سوق مي
  .حيات در درون حزب يافتند يمكان را براي ادامه

لنين هنگامي دريافت كه جدايي حزب و طبقه لحظه به لحظه در حال 
هاي حزبي كه لنين و ديگر كمونيست. گسترش است كه دير شده بود

امپراطوري روسيه بنيان نهاده بودند امروز به يك ماشين عظيم دولتي تبديل 
دولتي و توليدي داراي نماينده هاي گرديده بود كه در مزرعه، كارخانه و ارگان

حزبي كه قرار بود مركز ثقل انقالبيون انترناسيوناليست كارگري باشد در . بود
گراي روس را عي دست زد تا ناسيوناليسم اقتدارگرجستان به كشتار وسي

اين براي لنين به معني به صدا ). با نظارت استالين و ارژنيكيدزه(نهادينه كند 
شايد به قوت بتوان گفت حزب بزرگترين . رگ بوددرآمدن زنگ خطري بز

كارگر را در خالل سركوب قيام ملوانان  ي شانس ادغام خود در طبقه
دهم از دست  ي هاي كنگره گيري و تصميم) با نظارت تروتسكي(كرونشتات 

چرا كه راه انتقاد شورايي را در سراسر شوروي و در درون خويش را . داد
دموكراسي شورايي بودند و  ي ونشتات نمايندهملوانان كر. مسدود ساخت

ملوانان به . ي راديكاليسم كارگرياپوزيسيون كارگري درون حزب نماينده
آنارشيسم و اوپوزيسيون كارگري به آناركوسنديكاليسم و تريديونيسم متهم 

  .گرديدند
اكونوميسم اين بار در درون حزب و توسط جناحي تازه اما اعالم نشده 

. بود "استالين. و. ي"ي  گرا به عهده بري اين جناح راست ره. ن دادخود را نشا
شدت حاد بود و  به 1924تا  1921شويك در سال هاي مبارزات درون حزب بل

اين جناح باور به تمركز قدرت در . يكي از طرفين اين مبارزه خود لنين بود
كز دست يك دولت حزبي داشت و سرمايه را نيز در دست همين ارگان تمر

هاي  كردن آموزه كردن اهداف خود نياز به وارونه اما براي تئوريزه. داد مي
تاريخي  ي ماترياليزمِ اكونوميسم در لواي فلسفه. س داشتكمونيستي مارك

هاي اكونوميستي  استالين  براي اولين بار ديدگاه. همين تئوري مورد نظر بود
ي روسيه بيان فتم شوراهاخالل گزارش به كنگره هدر  1936خود را در نوامبر 
ي ماترياليسم  ها را در كتاب درباره ي آن د به صورت مدون همهكرد و چندي بع

كتابي كه براي . ارائه داد 1938تاريخي و ماترياليسم ديالكتيك در سال 
  !ي ماركسيستي گرديد بسياري از نيروهاي چپ در دنيا منبع مطالعاتي فلسفه

 ي جناح عنوان نماينده عنوان يك فرد كه به نه به(به طور خالصه استالين 
ي  عنوان موتور محركه طبقاتي را به ي مبارزه )جنبش چپ و كارگري راست

 ي تاريخي رد كرده بر اين باور بود كه ناپديد شدن طبقات نه با انقالب و مبارزه
چه كه باعث اين  آن .گيرد كه به صورت تدريجي صورت مي طبقاتي پرولتاريا بل

زماني كه نيروهاي مولده : گردد رشد نيروهاي مولده است دريجي ميمحو ت
گيرند و  كنند با مناسبات توليدي موجود در جامعه در تضاد قرار مي رشد مي

را از بين ) گردند كه كهن محسوب مي(سرانجام مناسبات توليدي مزبور را 
  :خواهند برد

ابند، سپس به ي ي جامعه تغيير يافته و رشد مي اول نيروهاي مولده«
ها تغيير  ، مناسبات توليدي ميان انسانتابعيت و در انطباق با اين تغييرات

  )758به نقل از مجموعه آثار استالين در مسايل لنينيسم صفحه (» .يابند مي
پرداخت و نقش  طبقاتي در شوروي مي ي اين تئوري به نفي كامل مبارزه

تر از  برجسته) ابزار توليد ـوليدي نيروهاي ت(ولت را در تكامل نيروهاي مولده د
پس دولت شوروي همان تكامل دهنده و از ميان . نمود ماهيت واقعي خود مي

ي مناسبات توليدي قبلي است و اقتصاد تنها و تنها دليل اين تغيير  برنده
بر اساس اين تئوري . سياسي در هر جامعه اي است ـاجتماعي  ـبنيادي 

و اين درست  ؛شد نقش آگاهانه و فعال انسان مياكونوميستي اقتصاد جانشين 
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هاي اين اكونوميسم را بايستي  ريشه. هاي ماركس و انگلس بود در مقابل آموزه
من معتقدم . ي شوروي جستجو كرد قواي طبقاتي جامعه ي در موازنه

. اكونوميسم در جنبش كارگري و چپ با ناسيوناليسم پيوند ناگسستني دارد
داري دولتي وجود دارد كه  سرمايه ـ كونوميسما ـم يوناليسناس: يعني خطي بين

درون . آورد ها را در سطح جنبش و جامعه به شكل عملي درمي وار آن اتوماتيك
  : حزب كمونيست شوروي نيز چنين جرياني وجود داشت

هاي پيش از  هاي چپ بودند كه در سال بخشي از اين جريان ناسيوناليست
ودند و طبيعتا در درون آن رشد كرده و يا داراي حق انقالب به حزب پيوسته ب

پرستان  ميهناز جمله  "الياوا"و  "ويتينسكي"آب و گل شده بودند براي مثال 
اين گرايش در مارس . بودند كه بعدا به كميته مركزي هم راه يافتند بلشويك

داد هر  خود را نشان ،موقتدر كنفرانسي از منشويك ها و اعضاي دولت  1917
هاي  و نفر از طرف حزب بلشويك در اين كنفرانس شركت كرده و بر قطعنامهد

استالين نيز طي . گذاشتندها صحه  ي منشويك طلبانه ناسيوناليستي و جنگ
كه آن را در كنار شوراها يكي از  تنها به نفي دولت موقت نپرداخت بل نطقي نه

ن متوجه چنين لنين در اين زما! هاي قدرت دوگانه در روسيه خواند پايه
آن زمان به حالت مخفي و تبعيدي  كه در(گرايشي در حزب شد و در فنالند 

ي  لهااين گرايش بعدها بر سر مس. عليه آن اعالم جنگ داد) زيست آن مي در
سرنوشت يا خودمختاري جانب طرح دوم را گرفت و در قبال قيام  تعيينِ حقِ

  .رفتاي در پيش گ خلق هاي جنوبي شوروي روش خصمانه
بخش دوم نيز پس از پيروزي و مخصوصا پس از جنگ داخلي وارد حزب 

د كه به ي روس بودن داري شكست خورده ي سرمايه اين بخش نماينده. شدند
بزرگ باور داشتند و سقوط  ي شدن و اقتدار روسيه تمركز شديد توليد، صنعتي

كه به چرا  ،كشانيدرا به درون حزب  ها بورژوايي آنتزاريسم و دولت موقت 
هاي كارخانه و شوراها حزب به تنها  درستي درك كرده بودند با تضعيف كميته

ي قوا  قدرت بالمنازع روسيه تبديل خواهد شد و تنها كانال براي تغيير موازنه
هر دو بخش تنها با تئوري اكونوميستي بايستي دولت . نفع بورژوازي است به

بي را تئوريزه و به اجرا در حز ـ داري انحصاري دولتي حزبي و سرمايه
خورده و يا مورد انتقاد قرار  نبايد دست! پس دولت سوسياليستي. وردندآ مي

  :قول تروتسكي به و برد مي پيش را پرولتري هاي سياست كه دولت اين  زيرا. بگيرد
دهند عبارتست از ملي  هاي ساختمان اجتماعي را تشكيل مي آنچه پايه«

چنين  صنعتي، وسايل حمل و نقل و مبادله و هم كردن زمين، وسايل توليد
اين روابط كه از طريق انقالب پرولتاريايي برقرار شده . انحصار تجارت خارجي

عنوان يك دولت پرولتاريايي براي ما تعيين  است ماهيت اتحاد شوروي را به
  )فارسي ي لئون تروتسكي ترجمه ـآن خيانت شد   انقالبي كه به(» .كند مي

هاي ديگري هم  گاه در كساني چون تروتسكي و بوخارين به شكلاين ديد
ها به تقابل با استالين و جناح راست كشيده  وجود داشت و حتي زماني كه آن

داري دولتي محسوب  هاي اكونوميسم چپ و سرمايه شدند هنوز تئوريسين
  .گرديدند مي

  

  ضرورت حزب از چه جهت است؟
ترين مصاديق مهم اكونوميسم در  چه به آن پرداخته شد تنها مهم آن
تر به مصاديق  تر و دقيق البته اگر بخواهيم جدي. كارگري جهان است جنبشِ

اين گرايش عيني در جنبش چپ و كارگري ايران بپردازيم به فضا و مجال 
هاي راديكال در اين مورد بسيار  كه ديدگاه كما اين .بسيار بيشتري نياز داريم

زدگي و در  كارگركه نوعي از رود  جا مي ها تا به آن اين ديدگاه. متنوع است
شناسند كه البته  عي از اكونوميسم ميكارگري قرار گرفتن را نو اختيار جنبشِ

منصور "برخي حتي . موجود است credoهاي آن در جريان روسي و  ريشه
دانند و برخي ديگر نظريات  داران اين جريان مي را يكي از پرچم "حكمت

روي از  را نوعي اكونوميسم و دنباله "جريان لغو كارمزدي"و  "ارناصر پايد"
طور كامل به  ن قادر نيستم تا در اين مقاله بهم. دانند آگاهي مي بدونِ جنبشِ

دانم در  ميخود  ي اما وظيفه. ها بپردازم آن ها، صحت يا عدم صحت اين ديدگاه
  .ضرورت وجود حزب چند خطي را بنويسم

داري كه از پايان  ياليستي يعني باالترين مرحله از سرمايهامپر دوران جديد
داراي تحوالت مهمي در ساختار طبقاتي اروپا و آمريكا  ،شدقرن نوزدهم آغاز 

كارگر و آرام كردن و به سازش  ي داري براي سلطه بر طبقه سرمايه. بود
كارگران به شگردهاي جديدي دست زد كه ايجاد يك قشر  ي كشانيدن مبارزه

ها  ها و كارگاه اي كه در كارخانه اليه. ها بود ز كارگران نيمه مرفه يكي از آنا
كاران و  تري نسبت به ديگر هم مزدهاي به داراي موقعيت خاصي بودند و دست

طبقاتي  ي اين بخش نه تنها در مبارزه. كردند هاي خود دريافت مي اي طبقه هم
داري در برابر ديگران  اهرم سرمايهكه به عنوان  راه ديگر كارگران نبودند بل هم

هاي كارگري  بخشي از اين اشرافيت كارگري در اتحاديه. گرفتند قرار مي
به  ي كارگران را عهده گرفته، مبارزه ها را به بري اتحاديه متمركز شده، ره
لنين به اين اليه از . وي بودمريكا بسيار قآاين اليه در . سازش كشانيدند

رو  ضرورت وجود حزب پيش. دهد مي "اشرافيت كارگري" كارگر عنوانِ ي هطبق
ها حاكم است اهرم  ها و يا اتحاديه در مناطقي كه اشرافيت كارگري بر كارخانه

اين عامل بورژوازي وارد عمل   عليهتواند در افشا و مبارزه  مهمي است كه مي
بين در كنار اشرافيت كارگري بايد به نفوذ ناسيوناليسم و مذهب در . گردد

شرقي از جمله ايران نقش  در جوامعِ. كارگران و نقش مخرب آن اشاره كرد
. ي پرولتاريا بوده است گذار در روند مبارزهذهب نقشي غير قابل انكار و تاثيرم

ي  بدون شك تجربه. اين دو عامل اخير وارد مبارزه شد ي توان عليه چگونه مي
يافته به شكل تبليغي  ون و سازمانمد ريزيِ كارگري نشان داده بدون برنامه رزمِ

ناسيوناليسم و مذهب ممكن  ي و ترويجي در قالب تشكيالت، مبارزه عليه
دهي يك  داري قادر به سازمان تنها يك تشكيالت سراسري ضد سرمايه. نيست
ي محل تجمع و فعاليت عناصر آگاه  حزب به منزله. يافته است سازمان ي مبارزه

شناسد و در عين حال در دل طبقه  ه داري را ميي سرماي كارگري كه جامعه
خودي خارج ساخته و  به ي كارگران را از حالت خود تواند مبارزه پايگاه دارد مي

يابد كه  اين درست در زماني ضرورت مي. به يك مسير مشخص وارد نمايد
 گاه گهاند و  مبارزات سياسي شده اجتماعي وارد گود ها و طبقات ديگر اليه

ي كارگر ناآگاه بدون ترديد به  طبقه. اديكالي نيز سر خواهند داداي رشعاره
استفاده قرار  ءهاي اجتماعي خواهد رفت و مورد سو دنبال يكي از اين اليه

در اين جا است كه باز بايد تشكيالتي منسجم و داراي برنامه و . خواهد گرفت
كارگران جلو گيري  روي و فريبِ تي وجود داشته باشد تا از دنبالهآگاهي طبقا

گرانه،  نقشي آگاه. جا فعليت بخشيدن به انقالب است حزب اين نقشِ .كند
  .افشاگرانه و سازمانده

  :منابع
 "ي نوشته "ماترياليسم تاريخي و ديالكتيك به نقل از مسايل لنينيسم ي درباره 
      "استالين. ي"

    23ي  در صفحه ي منابع ادامه 



 

 

١٦ 

 

  يخي منجنيقتارضد  آليسمايده
 

  عباس شاد ـارژنگ نورايي 
بهمن  هايي با موضوع انقالبِمنجنيق مصاحبه ي نشريه ي در دومين شماره

انقالب و  ي مشاركت در پروسهي با تعدادي از فعالين سياسي كه تجربه
ثبت  .تصورت گرفته اس ،اندپس از آن را داشته ي هاي اوليهسال مبارزات

هاي تاريخ پروژه شكلِ اسالمي به مبارزه با رژيمِ مردم در وقايع و مسائل مبارزات
نگاري شفاهي  چنين واقفيم كه تاريخ هم. شفاهي امري الزم و با اهميت است

هاي منجنيق اين مساله چه در نوع اي است گزينشي و در مصاحبهاساساً پديده
- و چينش سواالت و چه در هدف كلي مصاحبه به كار رفته است و آن جمع

فكري حاكم بر منجنيق و از جمله تاريخ  آوري فاكت و مدعا براي روش و خط
به » تزهاي بهمن« ي نگاه و نگرشي به تاريخ كه در مقاله. هاي آن استپژوهي

صورت نه چندان روشن و موجز فشرده و فرموله شده است و رد پاي آن تقريبا 
  .شوددر تمام مطالب تاريخي اين نشريه ديده مي

بهمن درك آن از  منجنيق به تاريخ و وقايع انقالبِ مركزي نگاه ي نقطه
ويژه مسائل مربوط به تثبيت دولت و چگونگي برآمدن يك انقالب و به ي مساله

ها و توده رژيم پس از انقالب است كه مستقيماً با مباحثي چون نقشِ
هاي انگاه و نقش احزاب و سازم انقالب، جاي اي در جريانِهاي توده تشكل

هدف ما نقد نگاه . شودسياسي، چرايي شكست انقالب و ساير موراد مرتبط مي
ي آن ي دولت و رابطهنادرست، غيرعلمي و غيرماركسيستي منجنيق به مقوله

با انقالب است و روشن است كه خطاهاي عمدي و سهوي منجنيق در 
اي مردمي و ها و از جمله نقش شوراهگيري و تفسير از وقايع آن سال نتيجه

ما در بررسي . انقالب، متأثر از اين خط و درك غلط است ويژه داليل شكستبه
اين خطا و تجلي آن در طرح و  ي ايم رئوس عمدهتزهاي بهمن كوشيده ي مقاله

  .بيان جزئيات را بررسي كنيم
  

  ي جعلي و ماهيت دولتدوگانه
اي است كه نكتهطبقات، دولت هم ملغي خواهد شد  يراه الغا اين كه هم"

قسمت مشهور آنتي دورينگ كه به . ماركسيسم هميشه آموزش داده است
كند كه ها را تنها متهم به اين نميمربوط است، آنارشيست» زوال دولت«

كند كه بنا بر آن اي متهم ميكه به ترويج نظريه طرفدار الغاي دولت هستند بل
دولت  ـلنين ( " فردا ملغي نمود گويا امكان دارد دولت را در ظرف يك امروز تا

  )و انقالب
دروغ و  توقفافشاي موج بي«منجنيق با روش منحصر به خودش به دنبال 

تاريخ «انقالب است تا » جعليهاي روايت«در تمام » ف و دريوزگيتحري
اش آن را بيرون بكشد و در اين راه با اتكا به اكسير همه فن حريف» حقيقي

طبقاتي و جريانات سياسي تاريخ معاصر ايران را تكليف جمله نيروهاي 
ها از يك سوراخ گزيده مشخص كند و فاتحانه نشان دهد كه چگونه تمام آن

شان به رغم اختالفات متعدد در باور به دولت و گيشدند و چگونه همه
دور » بخشسياست رهايي«راك داشتند و به همان ميزان از گرايي اشت دولت

كمك كردند و اگر انقالب شكست » هاي سلطهچرخه ليدبازتو«شدند و به 
گرايي بود و همين ويروس بدخيم اش همانا ابتال به دولتترين عاملخورد مهم

اش منحرف كرد و فرصت و امكان سركوب آن بود كه انقالب را از مسير اصلي
 يگانهبنا بر اين قلب تئوريك ديدگاه منجنيق دو. را به ضدانقالب اسالمي داد

است كه در يك سوي آن مردم قرار دارند با  اي آليستيجعلي و سراپا ايده
يم پرداخت و در سوي ديگر  دولت كيفيتي غير واقعي كه در ادامه به آن خواه

سياست «بست كشاندن به بن ي ايي كه وظيفهعنوان نهاده حزب بهو 
لي مناقشه بنا بر اين گويي تضاد عمده و محل اص .را دارند »بخش مردم رهايي

ستيزان است و از دل حل  گراها با دولتها دعوا بر سر دولتاز نظر منجنيقي
» بخش سياست رهايي«ستيزان است كه افق رهايي و  اين تضاد به نفع دولت

هاي سياست رهايي در نهايت گسست اصلي سوژه ي زاده خواهد شد و وظيفه
عنوان ماركسيست و  به ما. دولت است دولت و گذار به جهان بي ي از پديده

با ) دولت جهان بي(اين آرمان  تر بگوييم كمونيست به يك معنا دردقيق
ي اي و ساختن آگاهانهمنجنيق اشتراك نظر داريم و گذار به چنين جامعه

تمامي بشريت  ي چنين مناسباتي را در راستاي رهايي واقعي و همه جانبه
تمايز  ماركسيسم با چنين گرايشات  چه مرزاما آن. دانيمضروري و الزامي مي

دولت و در واقع پروسه  ي بي سيدن به اين جامعهگي ر هچگون ،آليستي استايده
تر به تفاوت از درك ماهيت دولت باز زوال دولت است كه در يك سطح بنيادي

ي ي دولت و گذار به جامعهبه اعتقاد ما درك منجنيق از پديده. گرددمي
تي است و عنصري از تحليل و شناخت ماترياليستي در آن آليسدولت ايده بي

»  بخشهاي رهاييسوژه«گويد كه گويي منجنيق چنان سخن مي. وجود ندارد
- اند و وجه واقعي رهايي بخشيشده» مردم« ،»سياست خياباني«جريان كه در 

عتي مشخص در يكي اند قرار است در يك روز مشخص و در ساشان را بازيافته
حاضر ] مثال آزادي، يا التحرير يا سينتاخما يا ميدان خورشيد[دين شهر از ميا

ايي را ببندند و گرشوند و در يك توافق جمعي دفتر حيات دولت و دولت
بايد توجه كرد كه . چنين آفتي براي هميشه رها كنند وجود بشريت را از لوث

ست و اگر آن را اي بودن اين ماجرا نزده امنجنيق در هيچ كجا حرفي از پروسه
دولتي  داند بايد توضيح دهد كه در اين دوره كه به سوي بياي ميپروسه

كنند؟ احتماالً ميرود چه نيرو يا نيروهايي و به چه شكل اعمال قدرت  مي
خواهد بود، پاسخي كه اصل ماجرا يعني » شوراهاي مردمي«پاسخ منجنيق 

ي اعمال اين جبر ر و نحوهبخشي از جامعه بر بخش ديگ ي ضرورت اعمال اراده
ي زوالي كه در تئوري پروسه. كند و اين همان دولت استو فشار را انكار نمي

قرن گذشته وجه  ماركسيستي دولت نشان داده شده و در مبارزات طبقاتيِ
بندي ي يك جمعصد البته نيروهاي كمونيست امروزه و در سايه. تئوريك يافت

به دست آوردهاي جديد دانش و پراتيك بشري علمي از آن تجارب و با اتكا 
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ي تر از پروسهي يك سنتز جديدتر و جامعامكان و فرصت بيشتري براي ارائه
اما دليل چنين برخورد ساده و . ساختن سوسياليسم و تضعيف دولت را دارند

هاي ها و در واقع ضرورتروتيني از الغاي دولت اين است كه منجنيق به پايه
طبقاتي ساخته و تثبيت  ي دولت كه در طي هزاران سال جامعه ي هپديد ماديِ

بيند كه دولت در تحليل نهايي ابزار منجنيق نمي. كندشده است توجهي نمي
فرض [دفاع از مالكيت خصوصي و مناسبات برآمده از آن است و فرض كنيم 

در كه بشريت بتواند در يك اقدام سر راست و ضربتي سازمان دولت را ] محال
شود كند؟ آيا ميتمام ابعاد اجتماعي آن نابود كند، با مالكيت خصوصي چه مي

آن را نيز ضربتي  ي خصوصي و نهادها و مناسبات برآمده و برسازنده مالكيت
تضعيف و نهاياتاً امحا مالكيت  ي شود، چه نيرويي وظيفهحذف كرد؟ اگر نمي

آميز مالكيت  بودي مسالمتاحتماًال منجنيق به نا[خصوصي را برعهده دارد؟ 
اين نيرو الجرم در اين پروسه شكلي از دولت را ] ؟!ي باور نداردخصوص
كند، مگر آن كه به همان محو دفعي و ضربتي دولت اعتقاد گي مي هنمايند

اين است كه آن را طبقاتي  ويژگي ديگر درك منجنيق از دولت. داشته باشيم
و دست  يكو يك ماهيت و سرشت طبقاتي باور ندارد  نديده و به دولت

دولت در دست  ،براي منجنيق فرقي ندارد. فراطبقاتي براي آن قائل است
بورژوازي باشد يا پرولتاريا، در دست ارتجاع خميني باشد يا جبهه ملي و بختيار 

ها، دولت وسيله سركوب اردوي كار باشد براي تثبيت مالكيت يا كمونيست
هرم سركوب بورژوازي و ارتجاع براي گذار به خصوصي و انباشت سرمايه يا ا

از نظر منجنيق دولت، دولت است و در هر حال و در هر . دولت ي بيجامعه
امري كه در عالم واقعي محال است و سازمان تحميل ! شرايط يك كاركرد دارد

حتا در اشكال موقتي شوراهاي مردمي ) دولت( .ري بخشي بر بخش ديگ اراده
در دستگاه رازآميز . دارد همه با همي و يگانهيشي طبقاتي و نه نيز ماهيت و گرا

اش را نه از ضروريات و جبرهاي عالم منجنيق ظاهراً دولت چرايي وجودي
اي گيرد و ظاهراً هنوز عدهكه از گرايشات و تمايالت مي مادي و عيني بل

سطح زنند و همه چيز در گرا هستند كه به حيات اين پديده دامن ميدولت
اين نوع نگرش به درك و ! ها قابل توضيح و تغييرپذير استها و ارادهخواسته

ي جا كه دولت نه نتيجه تفسير ژان ژاك روسو از دولت بسيار شبيه است، آن
كه محصول  طبقاتي در طول تاريخ بل ي هاي مادي برآمده از جامعهضرورت

و قرارداد اجتماعي توافق توان در يك پس مي. يك قرارداد اجتماعي است
به هستي مادي و  ،هاي رهاييديگر، البته اين بار با حضور خياباني سوژه

درست در مقابل درك ماركسيستي  .اجتماعي آن خاتمه داد و آن را ملغي كرد
ماركسيسم زوال دولت را بسته به  كه به زوال دولت باور دارد و نه الغاي آن

ي نده و بازتوليد كنندهداند كه برسازيزيربنايي م نابودي مناسبات اقتصادي
اي اين بدون نابودي قهرآميز و ريشه. حيات مادي و اجتماعي دولت هستند

ي خصوصي هر گونه سخن گفتن از جامعه مناسبات و در مركز آن مالكيت 
 هاي دموكراتيسمِهاي صرفاً تئوريك و دغدغهدولت فقط به كار حرّافي بي

دولت و گذار از سوسياليسم به كمونيسم  زوالِ ي وسهالبته پر. آيدتخيلي مي
اما [فقط با الغاي مالكيت خصوصي ممكن نيست و اين فقط شرط الزم 

ساير شروط اين . اي استنخست براي ساختن چنين جامعه و گامِ] ناكافي
گوتا فراهم  ي روي طبق چهار گسست و چهار كليت ماركس در نقد برنامه پيش

هاي مردم به ويژه پرولتاريا و ترين تودهوسيع كردن مقدمات حضور
كهن و احداث جامعه و مناسبات  كشان در امر نابودي جامعه و مناسبات زحمت

اش چنين در جريان تكامالت تئوريك و پراتيك ماركسيسم هم. نوين است

اي است تاريخي و بلند دولت پروسه بي ي اذعان كرده است كه گذار به جامعه
اي بودن مشخص كرد اما در پروسهتوان زمان دقيق آن را چه نمي مدت كه اگر

جا كه چنين از آن اين پروسه هم. و غير ضربتي بودن آن ترديدي در كار نيست
تمام  ي آغازد و نه تمايالت ذهني، از عهدهاز واقعيات مادي و طبقاتي مي
 ،خواهد آمدآفتابي و با مشاركت همه مردم برن بشريت آن هم در يك روز خوبِ

اش را گام كمونيست ي تاريخي خود يعني پرولتاريا و حزب پيشكه سوژه بل
ي حزب بري آگاهانه طلبد تا در تمام اين دوره در يك روند ديالكتيكي از رهمي

دقيقاً به . تري در ساختن سوسياليسم بردارندهاي وسيعگام ،هاو ابتكارات توده
خصوصي نياز به احداث مناسبات توليدي و  اين خاطر كه براي نابودي مالكيت

اجتماعي  اقتصادي نويني است و استقرار اين مناسبات نياز به شكلي از سازمان
بري آگاهانه و  بدون چنين ره. يعني دولت سوسياليستي پرولتاريا دارد

ي ضروري دوران مندي و بدون يك دولت سوسياليستي به عنوان وسيله هدف
بري بورژوايي را بازتوليد  ي طبقاتي نوعي از رهصادي جامعهگذار، ساز و كار اقت

خواهد كرد و هرگز چنين نيست كه در فقدان يك آلترناتيو كمونيستي، شكلي 
توان مقابله با تكثير ) شوراها(اي غير متمركز دولتي و سازمان اجتماعي از بي

. ته باشنددولت بورژوايي و ممانعت از ريشه دواندن آن در سطح جامعه را داش
دولت سوسياليستي حاوي ديكتاتوري انقالبي و قهرآميز عليه ضدانقالب است و 
تنها پس از نابودي بورژوازي و استقرار حاكميت پرولتاريا و بناي يك سيستم 

آگاهانه و  ي اقتصادي جديد است كه در جريان يك مسير مارپيچي از مبارزه
وار شكست و پيروزي، ر موجي طبقاتي در روند تاريخ و يك سيهمه جانبه

توان در مسير تضعيف روي است كه واقعاً مي جهش و عقب نشيني و باز پيش
هاي انقالبي مردم در امر روزافزون دولت و مشاركت هرچه بيشتر توده

 ي بندي از تجربهما بنا به جمع. گيري و نهايتاً زوال دولت شركت جست تصيم
چنان كه ماركس و  اين مسير حتي آن بيستم آگاهيم كهسوسياليسم در قرن 

كردند هرگز سهل و آسان و سريع و تك خطي و انگلس و بعدها لنين تصور مي
ي ي پيچيده و ديالكتيكي از مبارزهكه در پروسه الزاماً رو به جلو نيست، بل

ها درك در مقابل تمام اين. كندي مردمي و انقالبي حركت ميآگاهانه
تكا به ماترياليسم تاريخي و معيار قرار دادن تضادهاي منجنيقي اما به جاي ا

واقعي و مادي طبقاتي و شروع كردن از اين تضادها براي تحليل رويدادهاي 
به تضاد جعلي و  تاريخي و از جمله انقالب بهمن و داليل شكست آن،

آليسم ايده. غلطدآليسم در ميمردم پرداخته و به ايده - ي دولت خودساخته
از داليل شكست انقالب و در به تصوير كشيدن قهرمانان  يابي ق در ريشهمنجني

  . يابدنيز تداوم مي» بخش بهمنرخداد رهايي«سناريوي  و ضدقهرمانان 
 

  »پيامبران مسلح«و اهريمن » چهرهمردم بي«اهوراي 
: اي در بر داردها چون دريايي ابدي هميشه امكانات نهفتهروح و روان توده"

ترين حد بزدلي و شورانگيزترن طوفاني غرّان، پايينبار و مرگآرامشي 
ها هميشه در حال تبديل شدن به چيزي هستند كامالً و توده ...قهرماني

هاي خود را بر ي بزرگ هرگز تاكتيكبر ره . ...رسندچه به نظر مي متفاوت از آن
   )امبورگرزا لوكز( "...كندها تنظيم نمياي تودهلحظه حالت روحيِ اساس

سياسي منجنيق ارائه تصويري وارونه و غير  هاي خطيكي ديگر از ويژگي
اين . و مبارزه و انقالب است جامعه ي واقعي از عناصر انساني حاضر در صحنه

نخست ماهيت و : شودنگاري منجنيقي در دو سطح دنبال مي خصيصه در تاريخ
. هاياسي و فعالين آنهاي سمردم و ديگري احزاب و سازمان ي كيفيت توده
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ي جعلي مدنظر منجنيق همان دوگانه ي اين تصويرسازي غير واقعي ادامه
گاني در سطح جامعه داشته باشند تا به  هگرايان بايد نماينداست، چرا كه دولت

اين ويروس مبتال شده و جامعه را نيز بيمار كنند و به اين ترتيب ضلع ديگري 
گيرند در ها در كنار دولت قرار ميب يا حزبيشود و حزبه دوگانه اضافه مي

ها مصاحبه ي هاي آگاهانهجهت اصلي تزهاي بهمن و پرسش. »مردم«برابر 
هدفي كه . مردم و احزاب است ي واقعي از چهره تصويرپردازي نادرست و غير

گان ناكام مانده و تناقضات آن بيرون  ههاي مصاحبه شوندالبته در جريان پاسخ
  . زندمي

جنيق ارائه تصويري اتوپويك و هاي كاري و نگارشي منيكي از سبك
ا كوشد مردم رمنجنيق اگر چه مي. اي از مردم استاقعي و حتا اسطورهغير

ها بگذريم از اين كه ظاهراً براي منجنيقي[مردم كوچه و خيابان نشان دهد 
ات تقسيم واقعيتي عيني به نام طبقه معنا ندارد و مردم در جامعه به طبق

اما با اندكي دقت، وجهي از رمز و راز اساطيري را در  مردم مد نظر ] شوند نمي
اي از واژگان مبهم  و كلي نماد پردازي توان ديد كه با سياهه منجنيق مي

ها براي يك بار هم كه شده به شوند واژگاني كه واقعاً نياز است منجنيقي مي
گويي حاوي خير مطلق است كه » مردم«ين ا. ها بپردازندي تعريفي از آنارائه

ي تاريخي و انگيزي و ناگهان و بدون هيچ سنت و پيشينه به شكل اعجاب
دوباره » «رخداد خيابان«آيند و در اكسير جادويي اي به خيابان ميسياسي
را دريافته و عين آن » بخشسياست رهايي«شوند و جوهر اصلي مي» مردم
را تا » بخش رخدادافق رهايي«اشته باشي رشان ندشوند و اگر كاري به كامي

سرشت حقيقي » «بخشيهاي رهاييبستمعج«كنند و به آخر بالفعل مي
ي مردم وار و متعدد واژهراستش تكرار مسلسل...  كنند ورا تعبير مي »انقالب

در ادبيات » كارگر«ي در ادبيات سياسي چنين محافلي ما را به ياد تكرار واژه
اندازد كه عيار انقالبي هر متني را با تعداد دفعات هاي كارگري ميميستاكونو

ما با اين ادبيات پوپوليستي و . سنجندكارگر در آن مي ي به كار بردن واژه
مردم ايران و چه  88نوازانه در دو سال اخير چه در جريان خيزش سال  مردم

اي مكررات كلي گويانه. ايمهاي مردمي سراسر جهان آشنا شدهها و قيامجنبش
با آمدن مردم به خيابان سيلي از . روندپردازي فراتر نمي كه از سطح شعار

و » من ي خاورميانه«و » دم شدهدوباره مر مردمِ«و  حد اكثرياحساسات 

»و  مردم » راستين رخداد خيابان سرشت
با  كند وو غيره را جاري مي» ميادين جهان ي قلب تپنده«خيلي مردم شده و 
گويي هيچ اتفاقي نيافتده است، . گردي فقط سكوت مطلقهر شكست و عقب

براي . شكستي اي و نه اكنوننه مردمي بودند و نه قيامي و نه امكان پيروزي
 قرنِ وطنيِ) تانِپرس مردمتر است بگوييم  دوستان و به مردم(هاي اين نارودنيك

 ،از واقعيتي به نام طبقات اند كه بالذات آن هم فارق»مردم«بيست و يكم فقط 
 اند و ضرورتاًاند و هرگاه به خيابان بيايند حتماً انقالبيحاوي ارزش انقالبي

بوده است، چون » ديگران«ي رهايي و هرگاه شكست بخورند البد كار سوژه
ست و فقط محل حلول و تجمع خطا بيمنجنيق اساساً  نظرِ مورد »ِمردم«
هاي ليبرال": خوانيممي 11در صفحه . »يبخشهاي راستين رهاييسرشت«

شوند هيچ » مردم«دانستند كه وقتي مردم، جربه ميبه ت ...شرمگين ايراني
ايم و در حين متن بارها خوانده "...ماند ليبرالي باقي نمي امكاني براي سياست

. شده بودند» مردم«در جريان انقالب بهمن در ايران كه به باور منجنيق مردم 
شده در جريان » مردم«يق اين است كه چگونه اين مردمِ ما از منجنال ؤس

انقالب ايران براي ليبراليسم كه سهل است، حتا براي خميني و ارتجاع تا 
توجه شود منظور همان مردم كلي و [او جا باز كردند؟  ي دندان پوسيده
ها كه سرسخت در هايي از تودهپوپوليستي است و نه آن بخش شترگاوپلنگ

و در مصر و  88آيا اين مردم در ايران سال ] مقابل ارتجاع خميني ايستادند
گرايان مرتجع سلفي و  و اسالم» امام وزيرِ نخست«تونس و سوريه و اسپانيا براي 

گرايان اسپانيايي و شوراي انتقالي ليبي و غيره جا بازنكردند؟ اخواني و راست
بخشي پا گر به هيچ غير رهاييشوند كه ديمي» مردم«اين مردم دقيقاً كجا 

شود كه عموماً از پس هر كنند و چه ميدهند و كجا از مردميت عدول مينمي
ماند؟ مثال افرادي رخداد خياباني همان مناسبات قبلي دست نخورده باقي مي

كردند چه شد كه ناگهان به پاي  التحرير تجمع و مبارزه مي كه در ميدانِ
امپرياليستي رفتند و به اخوان  ـي ارتجاع ساز هاي رأي صحنهصندوق

هاي حاضر ي تودهكه منجنيق همهها رأي دادند؟ مگر آنالمسلمين يا ليبرال
ها چنين كيفيتي نداند  و براي بخشي از آن» مردم«در يك جنبش را مصداق 

- ها دقيقاً اين است كه كمي از پوپوليسمقائل باشد و در خواست ما از منجنيقي
ها را تعريف كرده و مرز هاي مردم شده از تودهشوند و اين بخش شان دور
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شان به راحتي بداند در تمايزشان با غير مردم را اندكي دقيق كنند تا مخاطب
از لحن كالم . مردمرو است و چه زماني با غير ِ هخيابان چه زماني با مردم روب

دولت و دم به آيد كه هرگاه مرهاي مشابه چنين برميمنجنيق و گفتمان
شان »رهايي ي لحظه«يابد و تداوم ميشان »مردميت«احزاب تن ندهند 

ال ما دقيقاً از منجنيق اين است كه چرا اين مردم در طول ؤس. نزديك است
اند؟ چرا اين حزب تن دادهت يا تاريخ و تاكنون بالضروره به يكي از اشكال دول

» و ذات طبيعي انسانِ سرشت«ا ياد كه كمي ما ر» سرشت راستين مردم«
- سرشت رهايي«بر  ،اندازدي ميهاي بيودترمينيستي و ليبرالايدئولوژي

طبقات موجود در اجتماع  گان سياسيِ هماند و به يكي از نماينداش نمي»بخش
مردم «اين  گانِ هگويان و نمايند ي از سخندهد؟ نكند بايد نوعضرورتاً تن مي

خواه از دولت و رهايي  وش اين مردمِ ذاتاً ضدباشند و بيايند و در گ» چهرهبي
هاي ها صحنه سازيمضرّات دولت و احزاب بگويند و از سرشت راستين انقالب

راهه براي مردم به خيابان آمده و دوباره به تخيلي كنند و خالصه راه را از بي
ي طبقات ي ؟؟؟ البته ما اين نقش را در يك جامعه!!!خانه بازگشته تفكيك كنند

- جا مقصود فقط اشاره پذيريم و در اينو مبتني بر تقسيم كار فكري و يدي مي
سازماني، آنتي اتوريته و همه با  هاي ضدتئوري بنياد هاي بياي مختصر به پايه

تر به ما در آينده به طور كامل. [ه ظاهراً مد روز نيز شده استاي بود كهمي
االت، احتماالً ئودر واكنش به اين س]. ين پديده و نقد آن خواهيم پرداختا

بي «م و خط حاكم بر منجنيق ما را متهم به غير مردمي بودن و سكتاريس
آقا باال سر بودن «و يا تمايل به » كم گرفتن مردمدست «يا » اعتمادي به مردم

ال ميل عدم اعتقاد خود به چنين ما با كم. كندو از اين دست مي» مردم
 كنيم و ضمن افشاي اين خطوطاي را اعالم ميخيليغير واقعي و ت »ِمردم«

گونه به ماهيت واقعي مناسبات زيربنايي و آليستي و پوپوليستي و فيتيشايده
كنيم هاي حاضر در اين جوامع رجوع ميروبنايي حاكم بر جوامع انساني و توده

 ي مادي و عيني ديگريمردم را نيز مانند هر پديده ي جاست كه توده و آن
. مطلق مطلق يا شّرِ بينيم و نه خيرِديالكتيكي اضداد مي اي از وحدتگونه

اش از مردم دست به يك غيرواقعيتصوير سازي اوتوپيك و  ي منجنيق در ادامه
ها به مخاطب ي مصاحبهزند و در مقدمهمحير العقول مي» كشف تاريخي«

زده و اين كشف شگفتاش نيز از اين نگاه شنوندگانگويد كه حتا مصاحبهمي
 ي به عنوان آلترناتيو تمام دردها و معضالت جامعه» شوراهاي مردمي«. اندشده

ي نتيجه» ابرقهرمان«اين . شوندتا روز آخر معرفي ميبشري از صبح ازل 
ها شده بود و رژيم آن» مردم« خود به خودي مردمِ ودجوش و نبوغِخ حركت

نظرانه و منفعل  هاي سياسي نيز تنگسازمانرا مورد حمله قرار داد و احزاب و 
به خودشان رسيد و خالصه  عام شوراها را نظاره كردند و بعد هم نوبت اين قتل
دستي نانوشته و نامشهود  در هم» بخش رخداد بهمنسرشت رهايي« ي فاتحه

گرايي مشترك بودند و كه البته در ابتال به دولت[ارتجاع و احزاب سياسي 
 سيستمِ بنا بر اين وجه ديگر تصويرپردازي دروغينِ. ه شدخواند] هستند
اي يا همان انقالبيون حرفه» پيامبران مسلح«منجنيقي تعرض به  سازيِ تاريخ

خط منجنيق بسيار كوشيده . ها و احزاب انقالبي و كمونيستي استسازمان
، »ناكارآمدي«است تا در هر فرصت مقتضي و از جمله در تزهاي بهمن بارها به 

احزاب و » همه چيز داني و هميشه محق بودن«، »دگماتيسم«، »انفعال«
آنان از انقالب بهمن » هاي رسميروايت«هاي چپ ايراني حمله كند و سازمان
دفاع  ما قصد. دان بريزد شان را فاتحانه و قهرمانانه به زبالهچنين پراتيك و هم

از مهابا اما  نقد بي ي و مقوله چپ ايران را نداريم دگماتسيتي از پراتيك تاريخيِ

ـ و نه بورژوا ] زي كه در نقد منجنيقي جايي نداردچي[زوايه چپ و كمونيستي 
كمونيستي  نوينِ هاي عاجل جنبشِ دموكراتيك اين تجربه را يكي از ضرورت

هاي كاذب امثال منجنيق را خوب اما دليل اين تصوير پردازي. دانيمايران مي
اش، براي اصرار بر حقانيت ي جعليراي اثبات دوگانهمنجنيق ب. دانيممي

- ابهامهاي التقاطي و پر اش از مردم، براي روايت پردازينگاري فرا واقعيچهره
گاه عنصر ذهني و انساني  اش از تاريخ و رويدادها نياز به تخريب نقش و جاي

 ،ريب شوندتخ» پيامبران مسلح«به ميزاني كه اين . متشكل دارد يافته و سازمان
ي »چهرهمردم بي«ي منجنيق و و نهايتاً منفعالنهخط پوپوليستي  جا براي

ي كننده دهنده و تعيين تواند نقش سازمانمنجنيق نمي. شودجعلي او باز مي
بري شوراها و  هاي سياسي را در تشكيل، تداوم، ره اي و سازمانانقالبيون حرفه

يش مردم به آنان را پس از انقالب بهمن انكار كند و از قضا خصوصاً اقبال و گرا
هاي منجنيق به طرز عجيبي ادعاهاي او مبني بر صرفاً ي مصاحبهعمده

اي را ها و انقالبيون حرفهخودجوش بودن شوراها و فرعي بودن نقش سازمان
هاي يوسف كر، حشمت رئيسي، اين مساله به ويژه در مصاحبه[كند نقض مي

، اشتباه نشود ]مصداقي، يوسف اردالن، نسيان نودينيان كامالً مشهود است ايرج
اي و ما هرگز مدعي نيستيم كه تمام شوراها با ابتكار عمل انقالبيون حرفه

بري و  ره ي كه بحث بر سر نقش اين عناصر در مقوله ها به وجود آمد بلسازمان
ف خط حاكم بر زيرا بر خال. شوراها در مسير حل تضاد است رويِ پيش

منجنيق، شورا داراي ارزش بالذات و در خود نيست و مانند هر تشكل جمعي 
دولت ضد انقالبي و نابود  ويژه حل تضادتضاد و به حلِ ديگري مادام كه توانِ

سياسي نوين و انقالبي را  ـزين كردن مناسبات اقتصادي گ كردن آن و جاي
ما از ظرفيت شوراهاي مردمي چيزي كه به نظر يابد، دارد موضوعيت مي

خودي خارج است و در يك جامعه طبقاتي ضرورتاً شكلي از دولت  به خود
  . طلبدطبقاتي را مي

ها، مردمي در محلهدر حالي كه سياست ": آمده است 17در صفحه 
بران و  در حال پيشروي و تسخير قدرت سياسي بود ره... هادانشگاه

و  انقالب ي مرحلههاي سياسي با هم بر سر ها و تشكلهاي سازمان تئوريسين
هوشياري و «اوالً اين تصوير از  "..ودندراه رشد و تضاد اصلي درگير جدل ب

احزاب اغراق آميز و وارونه است و منجنيق » غفلت زدگي«مردم و » پيشگامي
ي نمونه چند» خودي به خود«عنصر ش به تواند با پر بها دادن بي حد و مرزنمي

ها را به كل تاريخ تعميم بريت برخي احزاب و سازمان زدگي رهغفلتخاص از 
- هاي خود منجنيق است كه چگونه اين گروهدهد و مدعاي ما همان مصاحبه

هاي آنان بودند كه در كنار مردم و بعضاً هاي سياسي و فعالين و سمپات
 ها در مقاطع بحراني و حاد عمل كرده و انقالب را به پيشپيشاپيش آن

ها مانند ترين آنبسياري از شوراهاي مردمي و به ويژه كيفي[بردند  مي
آموزي صحرا، شوراهاي دانشجويي و دانششوراهاي دهقاني كردستان و تركمن

ي و محالت، شوراهاي كارگري يا شركت نفت به ابتكار عمل و با حضور آگاهانه
ريخي و تشكيالتي تا ي ها و بر بستر يك تجربهاحزاب سياسي و هواداران آن

گامان  از اين زاويه ظاهراً فعالين و پيش] مشخص شكل گرفت و به پيش رفت
بي «ي منجنيق خيلي هم انقالب بهمن برخالف ميل و انگيزهِ  شوراهاي مردمي

سياسي و تشكيالتي خاصي  ي مشخص و هويتنبودند و عمدتاً چهره» چهره
گان  هشوند كثريت قاطع مصاحبهدهد اتا آنجا كه اطالعات ما قد مي[داشتند 

و هويت » چهره«سياسي و تشكيالتي خاص بودند و  نيق داراي گرايشاتجمن
ها بررسي ي مصاحبهسياسي مشخص داشتند اگر چه منجنيق در مقدمه
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]. !داندافراد را ناالزم و فرعي ميي سياسي و تشكيالتي اين پيشينه و پسينه
هاي بحران انقالبي نه تنها يك در دورهكه بحث و جدل سياسي و تئوردوم اين

كه در بسياري  ها نيست بلي غفلت سياسي و عقب ماندگي از تودهزايد و نشانه
 اما بحث و جدالي كه به كار حل تضادهاي پيشِ. موارد ضروري و حياتي است

بري  رو و در واقع تحليل مشخص از شرايط مشخص بيايد و بتواند در امر ره
ايم كه حادترين و در عين حال ما فراموش نكرده. نقش ايفا كند انقالب به موقع

بران سياسي كمونيست  ها و سنتزهاي رهپلميك ترينترين و عميقديالكتيكي
به عنوان مثال اگر لنين . ها صورت گرفته استانقالبدر روزهاي طوفاني 

ن را ارتقا بري كرده و آ توانست انقالب فوريه در روسيه را به مداري باالتر ره
نظري و  حاد ي بري و مبارزه ي رهدقيقاً به خاطر درك درست از مقوله ،دهد

براين مشكل بنا. تبديل كندچنان كه تئوري را به ماده و عمل آن سياسي بود
كه ناتواني  هاي تئوريك به خودي خود بلچپ ايران در مقطع انقالب نه جدال

اين  ،كنيماگر چه تأكيد مي. بوداز ارائه تحليلي مشخص به قصد حل تضاد 
كمونيست هرگز به معناي موجه بودن و محق بودن  گامِ ناتواني احزاب پيش

خودي در يك  بهخودچرا كه  .ها نبوده و نيستخودي توده به حركت خود
 سناريوي آنتي حزبيِ. بلند مدت حل تضاد محكوم به شكست است ي پروسه

قدرت سياسي در  تصرف ": يابد كهچنين ادامه مي 22منجنيق در صفحه 
با كساني كه  گي و تحصيل، سالح مردم بود براي مقابله همحل كار و زند

عمومي جامعه اغلب  سالحِ در خلعِ. ها حكومت كنندخواستند دوباره بر آن مي
ها حق انحصار ترين هزينه نيروهاي سياسي مقصر بودند و تالش كردند با كم

گروه خودشان حفظ كنند كه البد قرار بود در سالح را براي سازمان و 
گاه كه جامعه خلع آن. هاي حادتري به كار آيدتر و درگيرياصليتضادهاي 
كساني كه حاال هاج و واج . نوبت به كشتار پيامبران مسلح رسيد ،سالح شد

ها را با كردند كه كشتار آناي را نگاه ميشده و از  رمق افتاده ي سركوبجامعه
پرسيم مگر طبق منطق ما از منجنيق مي "نظاره نشسته بودسردي به  خون

هاي اصلي  همردمي سوژ »ِبنيادخود«او شوراهاي  ي خودي گرايانه به ودخ
و انقالب چه نيازي  ها در دفاع از خودمقاومت و رهايي نبودند؟ واقعاً اين سوژه

شان در انجام اريك ها داشتند كه حاال بتوان احزاب را به خاطر كم به سازمان
واقعي و غير  كه بر خالف ديد غير دانست؟ ضمن اين» مقصر«اين وظيفه 

 ي ي شوراهاي مردمي در جبههمردم و همه ي همه» مردم«تاريخي منجنيق از 
اي ضد انقالب خميني و در ي تودهها پايهكه بسياري از آن انقالب نماندند بل

چرا كه شوراها باز برخالف آرزوهاي  .واقع پياده نظام ارتش سركوب او شدند
النفسه منجنيقي فقط منبع صدور و محل تجمع عناصر انقالبي نيست و في

بري  كه بنا بر خط سياسي ره بل ،بخشندها نميماهيت و خصلت انقالبي به توده
ديگر . گيردكننده و افق دراز مدت آن خصلتي انقالبي يا ارتجاعي يا ميانه مي

هايي مانند هاي سياسي به سركوبيا كم توجهي برخي گروه كه عدم توجهاين
نه به خاطر ... ها و صحرا، حمله به دانشگاهزنان، شوراهاي تركمن جنبشِ

كه به خاطر هژموني خط راستي  بل ،گرايي مورد پسند منجنيقسرطان دولت
برخي از احزاب  بود كه در اشكالي از اكونوميسم، اپورتونيسم و رفورميسم بر

ي مبارزه، در عمده شدن يك ديد در درك غلط از تضادهاي عمده. حاكم شد
ضد امپرياليستي و ماهيت تاريخي خميني و در يك كالم  ي نادرست از مبارزه

. قدرت سياسي و دولتي مبارزه براي كسبِ انداز روشنِ نداشتن افق و چشم
و عامدانه از  چيزي كه همين امروز به اشكال حادتر و البته اين بار آگاهانه

شود و به عنوان راه رهايي تبليغ گي مي هسوي منجنيق و خطوط مشابه نمايند

ها مقاومتي حاد اكثر موارد احزاب و سازمانضمن اين كه در . شودو ترويج مي
از طرف ديگر اين . ارتجاع انجام دادند ي و خونين و سرسختانه در مقابل حمله

ا با خونسردي تماشا كردند نيز غير واقعي تصوير كه مردم كشتار انقالبيون ر
ها افت كرد توده ي انقالب خميني روحيه ضد ي درست است كه با غلبه. است
اما آيا هزاران  ،به سمت نوعي از انفعال گرايش يافت 60ويژه از اواخر سال و به

روز و آخرين  رد تا آخرينزنداني سياسي اعدام شده از مردم نبودند؟ آيا خلق كُ
وسيع احزاب  فس تمام عيار ضد ارتجاع خميني مبارزه نكرد؟ آيا اين مقاومتن

گان و  ههاي مردم نداشت و رزمندهاي سياسي نشاني از حضور تودهو گروه
ها از جايي خارج از مردم آمده بودند؟ چرا منجنيق فكر فعالين اين گروه

  ردم هستند؟ كند مردم فقط در شكل مبهم و بي سر و ته مورد نظر او م مي
بازسازي  ي هر نيرويي كه وظيفه"  :نويسيدمي 17منجنيق در صفحه 

گرفت بايد از روي دستگاه دولت و تحت انقياد در آوردن انقالب را بر عهده مي
شود و انقالب به سادگي تسليم دستگاه دولتي نمي. كردتلي از جنازه عبور مي

ي آن حتي و اكسير همه كارهپس معلوم شد منجنيق . "سركوب كردبايدآن را 
توان انقالبي را در جوامع طبقاتي نيز راه حلي دارد و مي خشونت ي براي مساله
داشته باشند يان وجود ن و اگر دولت و دولت! رد بدون اعمال خشونتبه پيش ب

 آليسم ضدايده ظاهراً. داشتخواهد هم در تاريخ جايي ن» گذشتن از تل جنازه«
بايد به منجنيق گفت . رسدارد به نتايج منطقي خود ميتاريخي منجنيق د

فانتزي و سانتيمانتاليستي او محل حل تضاد و مناقشه با  انقالب بر خالف ديد
هاي ها و دلواپسيقهر است و هر نيرويي در عالم واقع و نه در نگراني اعمالِ

ل براي حوارد طوفان انقالب و تالش خورده بورژوايي بخواهد به راستي 
دشمنان طبقاتي  ي ناپذير عليه آشتي اعمال قهرِ تضادهاي آن بشود ناچار از

ين مردم اتوپيك و تخيلي مدنظر منجنيق و شوراها حتي اگر هم. خود است
ي ضد انقالب حل كنند خواستند تضاد انقالب را بر خالف منافع و ارادههم مي

ي شدن از تل جنازهشان و به يك معنا رد ناچار به نابودي دشمنان طبقاتي
ها و ها و شاطر محمدچيپاسداران و ارتش تحت امر خميني و كميته

هاي حامي ارتجاع و ضد انقالب بودند و در عمل نيز ها و زهرا خانم صفدري
طبقاتي  منجنيق تضادهاي واقعيِ جعليِ ي چرا كه برخالف دو گانه. چنين شد

شه به سود يكي از طرفين را سطح جامعه وجود دارد كه حل قهرآميز مناقدر 
حاضر در  نه مردمِ ،سفت زمينِ واقع مبارزه و رويِ در عالمِ. كندآور مي الزام

» بخشسياست رهايي«آليستي روياهاي ايده و ميادين منتظر تحققِ هاخيابان
 ي مبارزه، مساله انداز بلند مدت چشمدر . خواهند ماند و نه دشمنان مردم

دولت برآمده از انقالب بايد از  ي تر مسالهطحي كالنبري جنبش و در س ره
ها احزاب سياسي آن يجامعه و از كانال و به وسيله سوي يكي از طبقات

اش اين جاي خالي و اين خالء يا از سوي پرولتاريا و متحدين. گي شوند هنمايند
شود يا ضرورتاً و الزاماً  يك نيروي توسط نيروي متشكل كمونيست پر مي

طبقاتي ديگر و عمدتاً ائتالفي از  بورژوازي و ارتجاع و امپرياليسم آن را اشغال 
و » چهرهمردم بي«ين تضاد به حواله دادن اين خالء و حل ا. خواهند كرد

هاي و كنش» بخش خيابانذات رهايي«و » مردم شدهمردم واقعاً «
ردن اين كه تعارف ك خودي و غيره نه خدمت به مردم و انقالب بل بهخود
هاي ايران و مصر و تونس و كما اينكه در جنبش. انقالب استگاه به ضد  جاي

ليبي و اسپانيا و احتماالً سوريه در سه سال اخير و در تمام تجارب انقالبي  
خالف » اشمردم، مردم شده«و نه  » خيابان«بشر چنين شد و در هيچ كجا نه 

   .اين رويه عمل نكردند
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 57قدرت سياسي و انقالب  ي،شوراهاي مردم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الدوز درخشان
بست رسيدن هاي مردمي در ايران و به بنفروكش كردن موج خيزش با

ي مبارزه چه آنان كه با افزودن توهم جنبش سبز همه نيروهاي درگير صحنه
   بر توهمات سعي در محدود كردن افق مبارزه داشتند و چه نيروهايي كه

تر كردند، بار ديگر و اين بار گويا بنيادينميتري دنبال سطح وسيعمبارزه را در 
پرسشي . اندرسيده "؟چه بايد كرد" عملي به پرسشِ به ضرورت پاسخ گوييِ
واره مطرح بوده و نيروهاي مختلف بر  ي مبارزاتي همكه در سراسر اين دوره

- قدرت بدان شان در گاه شان به نسبت جايهاي طبقاتيمنافع و افق ي پايه

هاي مردمي، خيزش سال در طول دو "جنبش برانِ ره" رهنمودهاي  .اندپرداخته
پرداخت و  ريزي شده كه مرحله به مرحله به اين پرسش مي پاسخي بود برنامه

هدايت  جهت با درايت تمام و با درنظر گرفتن حداكثري منافع كل نظام در
- شد و ميها مطرح ميتودهمبارزه و جلوگيري از گسترده شدن افق خواست 

قدرت در انكشاف و باز كردن فضايي براي  حاكميت دراما سخت جاني . شود
هاي تاريخي خود كشانده است و صد محدوديت بران را به بند اين مغضوبين، ره

اما اين مبارزه در . نيروهاي ميراي تاريخ است البته كه اين سرنوشت محتومِ
 مضحك ي گاه آن نه مطالبهاي كه آغازجبهه. ستجبهه ديگري نيز در جريان ا

تر  كه در افقي وسيع   واليت فقيه و يا تغيير قانون اساسي رژيمِ "!ي منأر"
امان عليه بي   ها جنگي طبقاتي جهاني و سالمبارزه هايش در صحننطفه

بين حاكمان و  رزمِ. داري و نيروهاي ارتجاعي تاريخ نهفته استسرمايه
هاي خورده ي خوش رقصينبردي كه در آن سياست نه عرصهمحكومان، 

كشان  ديكتاتوري زحمت ي جهاني سراسر نوين برپايه تحققِ بورژوايي كه بسترِ
 ي آن وظيفه مبارزاتيِ كالنِ نبرد در اين جبهه و حفظ افقِ زيستن و  .است

ست كه به رغم شرايط موجود به واقع شكنانيتمام نيروهاي انقالبي و سد
انقالب  ي در اين تصوير، جبهه. دهندرا در دستور كار خويش قرار مي انقالب 

دون در تواند بموجود و فراروي از مرزهاي پوشالي آن نمي براي شكستن توهمِ
هاي جهان و تجارب خلق طبقاتيِ ي مبارزه الملليِ نظر گرفتن دستاوردهاي بين

هاي  ر به قيمت خونتاريخي كه مردم و انقالبيون كشورمان در اين مسي
 . بپردازد ،اند به چه بايد كردبسياري كسب كرده

 

  يا همه يا هيچ چيز
بندي  نگاه انتقادي و جمع ارچوبِهاي اخير در چخيزش يابي درست ريشه

تصوير صحيحي از وضع  ي ما را در ارائه ،مبارزاتيِ پيشين شده به تجريبات
ها  صدها هزار نفري مردم در خيابان كه حضور با اين. بري خواهد كرد راهموجود 

 آغازيد اما نديدن عمق مطالبات "!راي من كجاست"با تظاهرات سكوت و 
 ،سياسي و افق وسيع مبارزاتي آن كه در تكامل خيزش خود را عينيت بخشيد

هاي انقالب را از درك ضرورت ي تواند جبههست كه ميا خطرناكي نظريِ تنگ
. بازداردگري بيشتر در اين لحظات مندي در دخالتگذار و لزوم توان ي لحظه

جنبش  كرديعمل ي ضعف يا ناتوانيانقالب نه در نتيجهامِرضرورت 
انقالب پاسخ به  ي پاسخ در جبهه. تر از آن است ايرفورميستي كه بسيار ريشه

هاي زيبايي براي قابل تحمل كردن ريخت تغيير فرمال روبناي سياسي يا عمل
 راديكال در مناسبات انقالب، تغييرِ تمركزِ ي نقطه. نيستفضاي موجود 

هاي خود روبناي كريه فعلي را گي هاقتصادي و زيربنايي است كه در پيچيد
رفرميزم در خدمت و خيانت به انقالب سعي در سرپوش نهادن به . آفريده است

اتي طبق مبازات نقد راديكال تجاربِ .اين نبرد دارد اقتصاديِ ـعمق سياسي 
 بست نيست و درست ديدنِ بستي كه به واقع بن پيشين ما را در گشودن بن

توهم  هرچند فروپاشي ديوارِ   .ياري خواهد كرد ،مان قرار دارد روي چه پيشِ آن
  دار غبشري دا رهايي و آرمانِ ي از دست رفتن ايده سوسياليزم بسياري را در غمِ

ستانه كوفتند، اما اين شكست و هاي سرمايه بر اين طبل منمود و ايدئولوگ
فشاري كه بر نيروهاي تغييردهنده وارد كرد در تحليل  ي دروغ بزرگ با همه

نتايج عيني . ي كاركرد دروني خودش به ضد خود بدل گشتواسطهه نهايي ب
بر تمامي    راني بالمنازع سرمايه حاكم بر جهان و حكم روابط اقتصاديِ تداومِ

. شكنداست كه چرت اين توهم پوك را در هم ميهستي انساني، پتك عظيمي
بهبود شرايط و آزادي و برابري انساني بدون دست  تغيير در مناسبات موجود،

انقالب تا  ي سوژه. بردن در سياست و قدرت سياسي ممكن نبوده و نخواهد بود
خود را كسب اين قدرت براي هدايت  ي ست كه هدف عمدها جايي انقالبي آن

نظر گيرد و  برد تضادها درپيش جهتاقتصادي جامعه در ـسياسي ي آگاهانه
 ي هاي هر مرحلهپاسخ به ضرورت. مبارزاتش را در افقي جهاني دنبال كند

هاي تضادهاي آن دوره و بدون در نظر گرفتن روابط توجه به ويژگي بي ،خاص
يكال پاسخي انقالبي و راد ،اقتصادي داخلي و بين المللي ـي سياسي پيچيده
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انقالب  ويژه در لباسِ هميزم برورف امانِ ي بياما در جهان كنوني با هجمه .يستن
آناني كه با . كندفريبان اهميت بيشتري پيدا ميعوامو راديكاليزم، مبارزه عليه 

مضحك تضادهاي عيني  با پاك كردنِ "شده مردم مردمِ"و  "خيابان" سياست
برخاسته از  كه نگرشي. دارند "واقعيت" به نام خيالي موجود سعي در تجويزِ

طبقاتي معين  و نگاه شان در درك صحيح و ماترياليستي وضع موجود ناتواني
هايي كه بدون در نظر گرفتن محتواي طبقاتي جامعه سعي در فرم ،است شان

سياسي و حركت  آگاهانه از قدرت نمايند و با فاصله گرفتنِحل تضاد مي
سياستي مبهم  گيريِ اما در عمل با پي ،بدون تجويز نسخه موازي با آن در ادعا

طبقاتي چيزي نيست كه با  تضاد. كننددر نهايت به اردوي سرمايه خدمت مي
و اين پاشنه  يده شودچمبارزه بر اين مدعيانِ ي معطوف به برابريِاراده كنِ پاك

 تنِ ي كاذب بركنند تا هويتهويتي برابر مي ست كه مردم را در بيا آناني آشيلِ
ها، توده دهيِمبارزه بدون سازمان عدم خشونت، جنبشِ :مبارزات آنان بپوشانند

   !بران ره عليه بر و مبارزه ره ي بيمبارزه
توانند وضع فعلي جامعه تنها درصورتي مي كشانِكارگر و زحمت ي طبقه

قي بدل به وضعيتي انقالبي و متر تكامل تجربيات انقالبي خود، را در جهت
 و عليه گرايشات خود ادهرا درست تشخيص د هاد تضادنكنند كه بتوان

دستور كار خود    هايي كه ماترياليزم ديالكتيك را ازخودي و عليه سياست به
شود و با تئوري انقالبي در كشف اين تضادها زاده مي. خارج كرده مبارزه كنند

توان فراروي از وضع  انكش كارگران و زحمت درخود به مبارزات نگره خورد
ري جريان تاريخي را به ب ي اين تئوري عمال رهناتواني در ارائه. يابدموجود را مي
واقعي دبرناتوان از پيشهايي كه ايده. غيرانقالبي خواهد سپرد دست طبقات 

در سياست . رودطلبانه فرو ميليزمي سازشآ هانقالب هستند و به ناچار در ايد
شود كه صرف حضورش دستي قلمداد مي ان مردم هويت يكبخش اين رهايي

ه شده تزهاي ارائ. بخش است رهاييالبته هاي منفي موجود و ي اتوريتهشكننده
- چه بايد كرد، برهمين خط سياسي پيش ي بارهها دراز سوي اين تئوريسين

 " !نتيجه"رهنمودهايي كه قبل از هر چيز تكليف خود را با . شودگذاشته مي
 ـي طبقاتي، مبارزه براي رهايي از حاكميت سياسي مبارزه. كندشن ميرو

آن را  "ي نهايينتيجه"بخش است كه  اي رهايي اقتصادي يك طبقه، مبارزه
رقم خواهند زد و در اين مسير بايد از دو ويروس خطرناك  "مردم"تنها 

 هايِهسته. "حزب"و  "دولت"موجود فاصله گرفت، بازتوليد كننده وضع 
هاي انقالبي، احزاب و سازمان ازخود ناف ِ رو با بريدن بند مقاومت از اين مردميِ

به صورت مفصل به شرح  ما در مقاالت ديگر. كنندرهايي خود را تضمين مي
چه تاكيد بايد شود  جا اما آن در اين. اشكاالت تئوريك اين نگاه خواهيم پرداخت

ي انقالبي نه در اذهان كه بر متن هبري، خط انقالبي و مبارز اين است كه ره
  . گيردست و لزومش را از تضادهاي عيني موجود مياجتماع جاري

   

  !انقالب آري، انقالب نه
در طي چند سال كوتاه تا سي  هاچه كمونيست آن و 57ي بهمن تجربه

در اين تجربه نيز . كندمي اثبات در آن آموختند ضرورت اين امر را 60خرداد 
 درست از شرايطناديالكتيكي و درك  ـ عف در تحليلي ماترياليستيچپ با ض

له ااين مس. نظرانه كشيده شدهاي تنگ روي از توده و سياستمشخص به دنباله
هاي كمونيست ها و رهنمودهاي احزاب و سازمانمطالب، بيانيه در به روشني

هاي به ي تودهبر نداشتن نگاه استراتژيك به ره. شودديده ميفعال در آن دوره 

 گري حداكثري را از آگاهي كمونيستي گرفتخيابان آمده عمال فرصت دخالت
عام حاكميت  له سركوب و فشارها و قتلابا توجه به مس بايد البته اين نقد(

روي سطوح مختلف داشت و اين دنباله .ودارتجاعي اسالمي در نظر گرفته ش
تري را راديكال ي آن سياستيجهتر و در نتدرست هايي كه دركبودند سازمان

ها كم بها دادن به كسب مونيستكگيري  ي جهتاما عمده) .در پيش گرفتند
طبقاتي به شكلي آنتاگونيستي  ي سياسي و پرهيز از دامن زدن به مبارزه قدرت

ها اين تضاد اصلي را نه به سمت تيز شدن كه به سمت ي كمونيستبرنامه. بود
هاي گويي به ضرورت نهايت به جايي رساند كه توان پاسخآشتي پيش برد و در 

ي نداشت و از اين رو سلسله تئوريكرا نه به لحاظ عملي و نه به لحاظ  آن
ميزان كه به كميت و  له بيش از آنااين مس. پايان انشعابات آغازيدن گرفت بي

ير و از نگاه غلط استراتژيك به تغي ،هاي مبارزاتي آنان ربط داشته باشدسال
 "انقالبي پيش به سوي تشكيل حزبِ"  شعارِ. شدطبقاتي ناشي مي ي مبارزه

 ،ريزي شده بود ها و اعتصابات برنامهكه از مسير مبارزات كارگري در كارخانه
بردارد و درست به  اساسي يبرد انقالب و ارتقاي آن قدمنتوانست در امر پيش

و نه به  مبارزه توجه به فرمِ اي وكارخانه مبارزات دليل توقف آن در سطحِ
هاي كمونيستي را نشيني استراتژيكي از آموزهعقبانقالبي، واقع  ي بهمحتوا

هاي انقالبي كمونيستي در امر سياست سازمان با در نظر داشت. موجب شد
كنترل  ي گرايانهطبقاتي و محدود ماندن آن در سياست تقليل ي زهرمبا

 كه به از دست رفتنِ ،توان ديدرناكي را ميها عمق اكونوميزم خطكارخانه
در نگاه به . منجر شد 59تا  57بين سالهاي انقالبي عظيم  واقعي فرصت

ايدئولوژيك بر سر تاكتيك و  هاي عميقِتوان بحثاين دو سال مي ي تجربه
هاي انقالبي مشاهده هاي سازمانها و بيانهدر روزنامهرا ادامه انقالب  استراتژيِ

مهمي  ي مبارزه "شوراهاي انقالبي"و  "سنديكاهاي سرخ" جنگ بر سرِ .كرد
ي آزاد واسطه هب . تري به دنبال داشته باشدتوانست نتايج انقالبيبود كه مي

آمد، زدن رژيم پيشئي كه با عقبها بعد از انقالب و خالشدن انرژي خلق
ي سياسي خودي توسط مردم و نيروهاصورت خودبه هشد كه بفضاهايي خلق 
در اين  اي عمال قدرت تودهاشكل و فرمي كه مقاومت و مبارزه و . اشغال گرديد

بسته به ميزان آگاهي كه نيروي . بود متنوع و متفاوت ،فضاها به خود گرفت
 يابيِهاي تشكلانقالبي به ميان مردم برده و همچنين بسته به شرايط ويژه فرم

درك روشني از تفاوت موجود بين اين  انقالب ي در جبهه. كردمردم تغيير مي
تر كه چگونه بايد وضع فعلي را به وضعيتي انقالبي ها، امكانات موجود و اينفرم

هاي انقالبي آن دوره ها و گروههاي سازماننشريه. تبديل كنند وجود نداشت
. ها، سنديكاها، شورا و مراحل مبارزهمملو است از بحث بر سر ماهيت اتحاديه

ي تحليل نتيجه 57انقالب بعد از بهمن تعميقِ  ي پروژه ماندنِمسكوت 
هاي كمونيستي از شرايط بعد از انقالب ترين سازماننادرستي بود كه بزرگ

يابي انقالب و   م و ريشهوهر چند نيروهاي ديگري نيز بر تدا. دادندارائه مي
ثر مواقع اكونوميزم كردند اما در اكجانبه با ارتجاع حاكم تاكيد ميي همهمبارزه

. نمودم ميروي كودكانه متهريانات را به چپها اين جبينشيِ كمونيست
ي ها در دورهاي انقالبي و ماهيت و كاركرد آنهاي تودهها بر سر تشكلپليميك

ها خبر اعتالي انقالب بين سنديكا يا شورا از ابهامات موجود بين كمونيست
توان ي مبارزات كارگري بعد از انقالب ميالهي دوسدر بررسي تجربه.  دهدمي

هاي سرخ در رغم اهميتي كه به وجود هسته ها عليديد كه اين سازمان
ها و تفاوت بنياديني كه بين بري انقالبي آن دادند و تاكيد بر رهها ميكارخانه
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شان از كنترل كارخانه يا در تحليل نهايي افق ،شدندشورا يا سنديكا قائل مي
سياسي حاكم با مماشات يا حتي در ها با قدرت رفت و تا مدتستا باالتر نميرو

مشخص اين  تحليل نادرست از شرايط. كردنددلي برخورد ميبرخي موارد هم
ها و روستاها شان در محالت، كارخانههاي سرخها و بازوامكان را از سازمان
انقالبي  ي استفاده ،دموجو سازِ ي سرنوشتها و لحظه ها گرفت كه از فرصت

- براي پيشترين ارگان حزبي درونِ كارخانه چكي كوها به مثابههسته.  كنند
- ي كارگر، با مشكالت عمدهطبقه ي اعتصاب تا قيام و تشكيل حزبِبرد برنامه

سياسي  انقالبي و تحليل از نيروهايِ اي از جمله، ناتواني در درك از شرايط حاد
كرد اين نيروها و نداشتن گرايانه به  عملالب، نگاه تقليلي انقموجود در صحنه
هاي كار در به جامعه و امر انقالب، مشغول شدن به درگيريديدي راديكال 

ي آن، افتادن در دام مبارزه در جهت منافع كوتاه مدت ها، شرايط ويژهكارخانه
بايد هاي سرخي را كه  اين معضالت هسته .روبرو بودند كارگري و دهقاني

 اي كرد و واسطهانقالبي عمل مي كارگر و سازمانِ ي بين طبقه ميانجيعنوان  به
طبقه را به دست گيرد و با  نبضِ بتواندآن از طريقِ انقالبي  شد تا سازمانِمي

اين  .كاري مشغول كردبه خرده ،سياسي قرار گيرد ـآن در ارتباطي تشكيالتي 
مندي كمي نيروهاي كمونيست يزان توانجا كه به توازن قوا و مله تا آنامس
اساسي كه به روزگار ما نيز سخت  اما پرسشِ ،درك است قابلِ ،شودمي ربوطم

محدود  يي كه مبارزهاگره درست انقالبي چيست؟ ين است كه خطپيوسته ا
و چگونه  ؟چيست ،كند موجود را به انقالبي سوسياليستي متصل مي و مطالباتيِ

 در هم كوبيدن ماشين دولتي و كسبِ ؟ا به هم پيوند زدتوان اين دو رمي
آن  ي واسطهه گيرد كه حاكمان مغضوب بقدرت سياسي لزومش را از اين نمي

كه سيستم  استكه از اين رو  بل ،كنندمردم ممكن مي را برشان حاكميت
نديدن اين نكته . موجود دوام و احيا و بازتوليدش را به پاسباني آن مديون است

- و حاكمان واقعي با تغيير مترسك كندميبه ضد آن بدل را انقالب سهولت  به
جهت  جريان انقالبي موجود را منحرف كرده و انرژي آن را در هاي سياسي،

كه هنوز انقالب هم  اي دورهدر  .خواهند گرفتها و منافع خود به كار سياست
- ي كارگر و تودهبري طبقه ممكن و هم متصور بود، چپ در ايران نتوانست ره

هي دكش خلق را در اين مبارزه به دست گيرد و آنان را سازمان هاي زحمت
هدف قرار دادن قدرت سياسي و متدهاي مبارزه در جهت كسب آن تنها . كند

 ي توانست در تحليل مشخص از شرايط مشخص ارتقا دهندهراهي بود كه مي
كه  ييهامسير آن سازماندر اين . هاي موجود باشدآگاهي كمونيستي سازمان

آن  برايهمه جانبه  ي اهميت كسب قدرت سياسي و مبارزه زودتر به تحليلِ
تر به اين نبرد عيني انقالبيِ ي مبارزه و سوژه ي و در تحليل مرحله ؛رسيدند

موفق به اين معنا كه توانستند در تدوين . تر بودندموفق ،له نگاه كردندامس
- خودي و تقليل گذارند و فراتر از گرايشات خودبهش تئوري انقالبي گامي به پي

مندي توان كم، از تعداد هراس. حركت كنندگرايانه و اپورتونيستي موجود 
 ي طبقه اقتصادي، آماده نبودنِ ـطي شدن مراحل رشد سياسي  محدود، عدمِ

ها، توده كردنِ آگاه بندي كردن انقالب با استداللِ و مرحلهبراي انقالب كارگر 
شوراها و  .شودميشد و ست كه تقديم ضد انقالب ا هاييفرصتو همه همه 

كسبِ قدرت  مفهومِ نيز دائم بر سر 57بعد از  ي دوساله سنديكاهاي سرخِ
حتي شوراها نيز بيشتر تمايل به رتق و . كردندخود را آشكار  هايتضاد سياسي
در  ،و حاد جنبشتا نگاه كالن به مسائل سياسي  داشتنددروني خود  فتق امورِ

اين تجربه نه سركوب وحشيانه رژيم ارتجاعي كه هوشيارانه خطر را به درستي 

به ها  ي احزاب و سازمان كه نگاه اكونوميستي و تنگ نظرانه بل ،حس كرده بود
قلع و با . نهفته بود "قدرت سياسي" درك از به هاشورااين  غلط شورا و نگاه

دانستند جريان اي ميل قدرت تودهكه شوراها را مح انقالبيوني قمع
. بري آن را به دست گرفت اپورتونيست و خائن به انقالب بر آن غلبه كرد و ره

 ،دهدنشان ميست كه ا خوبيي شوراهاي اعتصاب در اين زمينه مثال تجربه
گري كالن در اين شوراها پيش برده شود دخالت ي وقتي خط سياسي و برنامه

شوراهاي اعتصاب هم خيلي زود  .و راديكال عمل كند تواند موثرتا كجا مي
ابهام . شان فرستادتعطيل شد و خميني همه را سر كارهاي 57 بهمن 28يعني 
ها  آنبين تشكيالتي ي فاصلهو  هاي كمونيستيسازمانبري انقالب ميان  در ره

نهايت  درو  و شوراهايي كه شكل گرفته بود به لحاظ سياسي كامال مشهود بود
يرژيم ارتجاع. كرددر قدرت  خوديِ شوراها را تقديم گرايش خودبه قدرت 

هاي انقالبي را  ميان عناصر آگاه با توده ي خيلي زود متوجه شد كه بايد رابطه
... نيروهاي مسلح رژيم به شوراها و كارخانه ها و  رو با يورشِ از اين قطع كند،

بري ارتجاع  ره يافت و قدرت شوراها پايان ها، قدرت رغم مقاومت توده علي
   . حاكم شد

رغم  كه نيروهاي انقالبي و كمونيست علي ي بايد گفتبند جمع در
دهقاني  ايجاد شوراهاي كارگري،شان در  ي به حق هاي بسيار و مبارزه فداكاري
. شكست خوردنددر امر انقالب هاي سرخ، با توجه به دو عامل مهم  و هسته
 سوسياليستيِشكست تجربيات (لمللي ا بين سطحِ دوعيني موجود در  تضادهاي

صورت  بهبخش  رهايي پرولتاريا در شوروي و چين و از بين رفتن آلترناتيوِ
تشخيص  ارتجاعي خميني بر انقالب مردمي، عدمِ بري ره(و داخلي ) مادي

نتوانستند قدرت شوراها را در جهت ...) و  درست ماهيت حاكميت جديد
. بري كنند رت سياسي و به يك كالم در خدمت انقالب رهقد استراتژي كسبِ

شد كه سازمان ها  عنصر ذهني در سطح باالتري ناشي مي اين درك از ضعف
    .به آن آغشته بودند خود

......................................................................  
 15ادامه از صفحه ... 

 "حسن " ي ترجمه ،"لئون تروتسكي" ي نوشته ،"نت شدانقالبي كه به آن خيا
  نشر فانوسا ،"مجيد نامور" ،"صبا
 "محمد پورهرمزان" ي ترجمه ،"لنين. ا. و " ي نوشته ،"چه بايد كرد؟"  
 "صدريه  ،"عبدالرحمن" ي ترجمه ،"رابرت پاين" ي نوشته "زندگي و مرگ لنين

  نشر آبي
 "اسعد. ر " ي ترجمه ،"نادژدا كروپسكايا" ي نوشته ،"يادها"  
 "ي ترجمه ،"شارل بتلهايم" ي نوشته ،"جلد اولـ  طبقاتي در شوروي ي مبارزه 
  انتشارات پژواك ،"دوست خسرو مردم"
 "نشر  ،"سعيد باستاني" ي ترجمه ،"لئون تروتسكي" ي نوشته ،"انقالب روسيه

  فانوسا
 "جليل " ،"انهاي كارگري در اير نخستين اتحاديه ،شوق يك خيز بلند

  نشر قطره  ،"ناصر سعيدي" ،"محمودي
 "نجف " ي ترجمه ،"كار. اچ . ا " ي نوشته ،"جلد اول ـ تاريخ روسيه شوروي

  رود انتشارات زنده ،"دريابندري
 "حسن "ي  ترجمه ،"گئورگ لوكاچ" ي نوشته ،"لنين ي تاملي در وحدت انديشه

 ادارنشر پژوهش د ،"رضا اميرقاسمي علي" ،"آوري شمس
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 كار محافظه هاي تركيه و نئوليبرال
 
 
 
 
 
 
 

 صابر رفيعي

در شمال آفريقا و متعاقب   هاي عربي هاي مردمي در كشور از ابتداي قيام
داشتند كه با   هاي امپريايسم غرب سعي  هاي خاورميانه رسانه آن در كشور
هاي  نيرو ،يهترك اسالمي با الگويِ اين جوامع به ايجاد دموكراسيِ تشويق مردمِ

كش و با حمايت  انقالبي كه به دست مردم زحمت. انقالبي را منفعل كنند
چندان  هرود كه پايان ن  مي ،گيرد مخصوصا جوانان صورت مي ،متوسط ي طبقه

هاي  كشمكش شركت ي مردمي به صحنه انقالبات. داشته باشد روشني
ستن در ويش را با نشخ هكري ي اند و امپرياليسم چهره المللي تبديل شده بين

برداري از پتانسيل اين مناطق بيشتر از هميشه  كمين اين انقالبات براي بهره
در واقع  ،دموكراسي مدرن هستند ي ها كه نماينده اين شركت. سازد  آشكار مي
ها براي تار و  ين كشورجان ا نيمه الشخوراني هستند كه منتظر پيكرِ ي به مثابه

بري حزب  خاورميانه با ره ي سم كوچكي كه در منطقهو اما امپريالي ؛اندمار
سرود   جهاني ي در حال رشد است و دست در دستان سرمايه 1عدالت و توسعه

دشمني با اسرائيل هم به  دوستي ماموريت در اين پيمانِ. خواند  پيروزي مي
دجلب كنن  در خاورميانه را به كليمردم  تركيه سپرده شده تا اعتماد.  

آسياي ميانه و  و كشورهاي ترك آفريقاعرب در خاورميانه و شمال  جهانِ
  ثروت به اصطالح اليزال نفتي. استاي  هاي تركيه قفقاز اينك جوالنگاه شركت

ها  كه اكثر اين پروژه شود  اي مي هاي عمده ساخت و ساز ها صرف در اين كشور
سم كالسيك گيرد تركيه به ر  هاي عمراني تركيه صورت مي به دست شركت

كند  هاي مردم در خاورميانه را فتح مي خانه ،تلويزيوني امپرياليستي با توليدات
. شود  در منطقه تبليغ مي ،تركيه صنعتي توليدات  و از اين راه به راحتي

روند در كوچه و   خاورميانه به تركيه مي كه از ديگر كشورهايِ  هايي توريست
را شاهد  گردند كه در تلويزيون تبليغات آن  اتي مياستانبول به دنبال توليد بازارِ
 ي كعبه تركيه را به عنوانِ ،خود چنين در بازگشت به كشورِ ها هم آن. اند هبود

و حزب عدالت و توسعه به  ؛كنند  مي در جوامع خود معرفي مياسال دموكراسيِ
هاي  پيروزي. شود  اين نوع دموكراسي در خاورميانه مي دارِ اين طريق پرچم

پياپي اين حزب در انتخابات پارلماني و محلي تركيه نيز به عنوان ثبات و 
كه اين دموكراسي  از اين غافل .شود  دموكراسي تعبير مي برتري اين شكلِ

عناصر انقالبي در  .باشد  نوين در خاورميانه مي داريِ سرمايه آرايش جديد
در   ملي ي ع سرمايهمناف. شوند  اين دموكراسي حذف يا منفعل مي ي سايه

زند   آرايش جديد خاورميانه را رقم مي  جهاني ي منافع سرمايه تركيه در امتداد
 .استي يها هيا در فكر چنين پروژ

گرايان برخوردار  براي اسالم  گاه خاصي يانه از جايدر خاورم اكنونتركيه 
توسعه  عدالت و چيزي است كه با حزبِ) رو ميانه(داشتني  دوست اسالمِ. است

در تركيه به قدرت كم و كاست   غرب را نيز بي ممتاز سياسي رسيد و حمايت
. شود  اسالمي نشان داده مي براي جوامعِ الگويي ،اينك تركيه. دريافت كرد

ـ  دمكرات احزابِ. غرب در جهان امروز ندارد سياست با ذات  الگوي كه فرقي
هاي  در برنامه ،رسند  قدرت ميبعد از ديگري به   كه در اروپا يكي  مسيحي

غرب با حمايت . خواهر ناتني خود در تركيه ندارند /با برادر  حزبي خويش فرقي
در پاسيويزه كردن   اسالمي در تركيه سعي دموكراسيِ از الگوي پوپوليستيِ

خاورميانه  تحوالت تِر براي درك به. خواه در خاورميانه دارد هاي آزادي حركت
عدالت و توسعه  ي از حزبِايخواهيم داشت كه شناخت ابتد  عيدر اين مقاله س

 .ارائه بدهيم

 حزبِيك عنوان  به در يك تعريف كوتاه توان  مي لت و توسعه راعدا حزبِ
شناخت بيشتر اين حزب با  البته. پوپوليست خالصه كرد نئوليبرالِ كارِ محافظه

دالت و توسعه را ع در اين راه حزبِ. تري ممكن خواهد شد كاو دقيق كندو
 ي اول با جستجو در تاريخ و مشاهده. كرد  سيرمتفاوت بر دو طريقِ توان به  مي
به  كه به شكلي(سياسي در تركيه  اسالمِ قدم به قدمِ رشد رشد اسالمِ موازات 

سياسي اين حزب و  برانِ ره شناختاز طريق ، و دوم )باشد  سياسي در دنيا مي
كسوتان آن حزب محسوب  گذشته كه به نوعي پيش اسالميِ ـ سياسي احزابِ

 ،شوند  حزب اداره مي برانِ ره ي كه اين احزاب با اراده با توجه به اين. شوند مي
از اين احزاب ارائه   حزب شناخت قابل توجهي برانِ سياسي ره  گي هبررسي زند
بر اساس  كه خواهد بوداين  ما بيشتر  حال در اين مقاله سعي با اين. خواهد داد

 سياسي در تركيه اسالمِ ي انديشهرشد سير  ي و مشاهده  بررسي تاريخي
چندان دور   هاي نه مرور تاريخي به زمان موضوعِمورد در  البته. حركت كنيم

هفتاد ميالدي  ي اين حركت را در دهه  هاي اصلي خواهيم رفت و ريشه
. يري بودگ اين حركت در حال شكل  كليهويت جستجو خواهيم كرد كه 

  اصلي هويتمتمركز خواهد بود كه   اساسي ي شناخت ما بيشتر بر چند نكته
هاي  برنامه با بررسيميالدي  70 ي با شروع از دهه. كند  حزب را ترسيم مي

  سعي  و سياست خارجي تمركز بر ابعاد اقتصادي، دينيبا گرا و  احزاب اسالم
در . تر نماييم وسعه را صريحعدالت و ت خواهيم كرد كه تعريف خود از حزبِ

اسالمي  احزابِ سياسيِ ي كه منشأ انديشه 2" ملي ديدگاه"اصل در اين مسير 
حزب عدالت و توسعه نيز در دامان اين انديشه پرورش  برانِ در تركيه است و ره

اين بررسي به دو قسمت تقسيم شده  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت ،اند يافته
ميالدي را  90 ي دهه ميالدي تا اواخرِ 70 ي دهه اوايلِقسمت اول از . است

  روحاني اين ديدگاه يعني پدرِ ي در سيطره  دهد كه ديدگاه ملي  پوشش مي
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قسمت دوم نيز  و در بود 3"الدين ارباكان نجم"
از   بعد از جدا شدن قسمتي ي به دوره
اسالمي از جناح ارباكان و تشكيل  سياسيونِ

  .پردازد  مي عدالت و توسعه حزبِ

 اسالم سياسي در تركيه اولين حضورِ
در قالب يك را مستقل خود  و مهم سياسيِ

ميالدي بروز  1970در سال ، حزب سياسي
كه توسط نجم الدين  4"نظام ملي حزبِ". داد

ارباكان و تعدادي از دوستان او تشكيل شد، 
پاياني بود به شراكت سياسي اسالميون با ديگر 

چند حزبي  با اعالم نظامِ. يانهم راست احزابِ
 5"جمهوري خلق حزبِ" گرا در مقابلِ ميالدي سياسيون اسالم 1946در سال 

گي ايدئولوژي كماليسم در تركيه را داشت به احزاب مخالف اين  هكه نمايند
 ي هدر ده. كردند  انتخابات شركت مي حزب پيوسته و در قالب اين احزاب در

 بازارِ گرا پرورش يافت كه مخالف اقتصاد اسالم نِسياسيوميالدي نسلي از  60
سود بودند و خواهان يك  ي داري بر پايه و نظام بانك بر رقابت  مبتني آزاد

جديد خود در واقع  ها با تعريف نظامِ آن. جديد بودند دولتي با يك نظامِ اقتصاد
كردند كه   را ترسيم مي " ديدگاه ملي"اسالمي  سياسي مهمِ ي انديشه ي پيكره

ارباكان در سال . ازي كندقرار بود سه دهه نقش مهمي در سياست تركيه ب
و توانست به مجلس راه  شركت كرد مستقل در انتخابات عنوان نامزد به 1969

در تركيه با  1971ولي حزب نظام ملي تنها چند ماه بعد از كودتاي . پيدا كند
الييك و انقالبات  هاي دولت گي يژههاي آن مغاير با و كه فعاليت استناد به اين

در سال   شت كه كادر قبلينگذديري . رو شد هباشد با منع سياسي روب  تركيه مي
1972 "نسبتا مشابه و بر اساس  ي را با برنامه 6 "ملي حزب سالمت"ديدگاه 
 .تاسيس كردند " ملي

است و از  اي برخوردار ويژه گاه از جاي " ملي ديدگاه"مسائل اقتصادي در 
هاي اين  واره در برنامه گرا هم احزاب اسالم ي تشكيلِيهاي ابتدا همان سال

مهمي كه در  ي اولين نكته. احزاب به شكل كامال بارزي منعكس شده است
هاي  خورد مخالفت آن با نظام  به چشم مي  نظام ملي حزبِ ي برنامه

مالكيت خصوصي را   از طرفي  ديدگاه ملي 7.كاپيتاليستي و سوسياليستي است
هاي  كند و نظام  ها تعريف مي ي براي انسانيابتدا عنوان يك حقِ به

كند و از طرف ديگر   رد مي  هايي چنين آزادي سوسياليستي را به خاطر غصبِ
ها توسط  گيري از استثمار انسانولت در نظام اقتصادي را براي جلوگاه د جاي

آزاد  بازارِ جه داشت كه مخالفت با سيستمِبايد تو. كند  داران تعريف مي  سرمايه
كاپيتاليستي در  مخالفت با نظامِ ترازِ هم ،داري سرمايه تجسمِ عنوان يك شكلِ به

تعريف از نظام كپيتاليستي كامال در  تعريف شده است و اين شكلِ  ديدگاه ملي
 رشد. عهده گرفته بود را به آن گي هنمايند ،حزبامتداد منافع قشري است كه 

در   ميالدي در تركيه باعث تغييرات فراواني 60و  50 ي داري در دهه سرمايه
گي طبقات  هاحزاب سياسي آشكارا و يا سر پوشيده نمايند. سياسي شد ي پهنه

 گي سياسيِ هنمايند 8"تركيه كارگرِ حزبِ". را به عهده گرفتند  و اقشار مختلفي
ليت سازماندهي اين سئومكش را به عهده گرفت و  كارگران و اقشار زحمت

به دوش  9)ديسك( "هاي كارگري انقالبي كنفدراسيون اتحاديه"اقشار را 
كرد، در   گي مي هنمايند خلق دولتي را حزب جمهوريِ بوروكراسيِ. كشيد  مي

  در اردوگاه سرمايه خيلي وضعيتكه   حالي
اي كه احساس  هاي سرمايه جناح. پيچيده بود

 حاكمحزب ( "دالتحزب ع"كردند از طرف   مي
گي  هنمايندبه نحو مناسبي ) 60 ي در اواخر دهه

هاي خويش را شروع  سازماندهي ،شوند  نمي
انجمن صنايع ( "توسياد" 1971در سال . كردند

از طرف اين ) TÜSİAD ـ و بازرگاني تركيه
گذاري شد تا خود مستقيما  هطيف پاي

در اين ميان . خويش باشند ي گوي طبقه سخن
ري در اين طبقه هم بود كه از قشر ديگ
شد و   داران كوچك آناتولي تشكيل مي سرمايه

 ها، اين احزاب عمده از آن دريغِ داري و حمايت بي در رشد سريع سرمايه
د و به همين علت ناگزير نهاي كوچك با مشكالت حياتي مواجه بود سرمايه

بود به   يسياسي خود را كه همانا حزب نظام مل ي شده بودند كه نماينده
شود كه   اي معلوم مي با چنين پيش زمينه .دنبفرستسياسي تركيه  ي پهنه

 .نمايد  مي  كامال منطقي  مخالفت با اقتصاد رقابتي از طرف حزب نظام ملي

هاي اقتصادي ديدگاه ملي پر رنگ ديده  له ديگري كه در بين برنامهامس
ي خاص تعريف شده هاي سهام گاه خاصي است كه براي شركت شود، جاي  مي

داري  م مختلط سرمايهاهداف اقتصادي اين ديدگاه در يك سيست  يعني 7.است
اقتصادي با شعار صنايع سنگين ملي  ي در همين راستا توسعه. شود  تعريف مي

 ي توسعه. دهد  خود را نشان مي  ملي هاي اقتصادي ديدگاه برنامه جاي جايدر 
ولت داري حتا اگر به دست د يع سرمايهاقتصادي يا به شكل صحيح آن رشد سر

يت اجتماعي طبقات پاشيدگي و فروپاشي موقع هم به انجام برسد موجب از هم
فاظتي اين ح ي برنامهرسد كه مغاير با   و اين به نظر مي ؛مختلف خواهد شد
  كه ديدگاه ملي البته با توجه به اين. هاي كوچك محلي باشد ديدگاه از سرمايه

تجسم پيدا كرده بود هم مانند ديگر   و سالمت ملي  نظام مليكه در احزاب 
كه  هاي سياسي حاكم در تركيه اصالحات از باال را مد نظر داشت تا اين ديدگاه
اين مورد خود را به شكل صريحي . خويش باشد ِ قشر حامي  واقعي ي نماينده

 با نيمي ازكه تقري چنان. دهد  نشان مي  حزب نظام و سالمت ملي ي  در پيكره
اعضاي منسوب به ها تشكيل شده است و اگر  تركيب اين احزاب از بوروكرت

. شد تر خواهد نظر بگيريم اين ارقام  قابل توجههاي اسالمي را هم در  انجمن
خواست كه هژموني خود را به پايگاه اجتماعي خويش تحميل   حزب مي  يعني
 .كند

در   حزب نظام ملي. دارد  اي در ديدگاه ملي گاه ويژه دولت هم جاي
عمومي را  ي كند و يك برنامه  ن مياوضوح بي  را به اقتصادي خود اين ي برنامه

 ي برنامه 7.داند  ضروروي مي استقرار، الزم و سريع، مداوم و با ي براي يك توسعه
كند، از گسترش صنايع در   عمومي و مركزي كه وظايف دولت را مشخص مي

اقتصادي موجود گرفته تا  عدالتيِ  راي پايان دادن به بيه نيافته بمناطق توسع
در   ملي ي خصوصي، از تنظيم بازار گرفته تا حمايت از سرمايه بخشِ تشويقِ

كنند كه نبايد اين مداخالت در   البته تاكيد مي.  خارجي ي مقابله با سرمايه
صادي حزب هاي اقت در برنامه. دولتي مطلق اشتباه گرفت اقتصاد را با اقتصاد

اصطالحات   ملي نظام و سالمت"گسترده خصوصيِ بخشِ"و  "افقي دولت" 
كننده بودن  ف دولت افقي به نقش هماهنگدر تعري. شود  متناوبا استفاده مي

بخش . شود  شود و هيچ نقش مديريتي براي دولت قائل نمي  دولت تاكيد مي
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شود كه سهم هيچ   هاي سهامي عام اطالق مي خصوصي گسترده نيز به شركت
ها با ميزان  از اين برنامه  البته كه بعضي. درصد باشد 5شريكي نبايد بيش از 

. ميالدي قابل فهم است 70و  60 ي دهه ي رشد روابط توليدي در تركيه
اقتصادي  ـ كه براي دولت در ساخت زير بناهاي صنعتي  مخصوصا نقشي

به همين . كند  پيدا مي  مر معنيسرمايه در اين ا آمديِشود با ناكار  تعريف مي
 90 ي در دهه  هاي اقتصادي ديدگاه ملي از اين موارد در برنامه  خاطر قسمتي

 .كند  ميالدي نسبت به شرايط تركيه تغيير مي

. رو بود هميالدي دنيا با بحران اقتصادي عميقي روب 70 ي هاي دهه در ميانه
نظام . سوي ديگري كشيدمت و داري را به س گذر از اين بحران سيستم سرمايه

هاي  آكتور  جديد جهاني نظامِ. آغاز گشتعصرنويني گذاري شد و  جديدي پايه
 10.كند  هاي خويش را عملي طلبيد تا بتواند خواسته  محلي جديدي را نيز مي

داري و متعاقب آن رشد تضاد  رشد سرمايه. تر بود اين بحران در تركيه عميق
سيستم نيز به . را به شدت نگران كرده بود  و جهاني  ليسرمايه م ،كار و سرمايه

هم بتواند  كامل نياز داشت، تا هم از بحران موجود فرار كند و تكانيِ يك خانه
. تكاني با يك كودتا ميسر شد اين خانه. حركت كند  حوالت جهانيموازات ت به

ي گير آغازي كه خبر اوج. ديد تركيه بودج ي اين كودتا آغاز يك دوره
كودتا پاياني براي مبارزات چپ كالسيك در  11.داد  هاي اسالمي را مي حركت

ها و  اعدام. ندسياسي تركيه پاك شد ي نيروهاي چپ از صحنه. تركيه بود
هاي اسالمي كه تنها  مبارزين چپ شد و حركت مدت نصيبِ هاي طوالني زندان

هاي چپ  نبود نيرو جناحي بودند كه از كودتا جان سالم به در برده بودند، در
 80كودتاي . كماليسم را غصب كردند  پرچم مخالفت با ايدئولوژي غالب يعني

كماليستي بود جاي خود را به  كه به نوعي شكست مدرنيزاسيون به سبك
كه   از مخالفين واقعي  خالي در اين ميدانِ. داد  شكل جديدي از ايدئولوژي مي

داده بودند، ادامه ر عليه سيستم بدون وقفه مبارزه خود را ب ي دو دهه
 ـ1983( "وت اوزالگتور". گرايي شرايط مساعد براي رشد را پيدا كرد اسالم

گران تلفيقي از نئوليبراليزم و تمايل به  هاي كودتا حمايت ي در سايه) 1991
گاه هژمونيك  سياسي تركيه كرد و كماليسم از جاي ي اسالم را وارد صحنه

   .تقليل يافت ،كند  سي كه براي هژموني مجادله ميخود به يك ديدگاه سيا
بود و براي  70 ي نام در دهه هب اقتصاديِ از مشاورانِ  تورگوت اوزال يكي

هاي دولتي هم داشت كه  او سمت. هاي بزرگ اقتصادي كار كرده بود شركت
كارشناسي خود در  ي وي بعد از اتمام دوره. اقتصاد بودند ي اكثراً در حيطه

در رفته بود و  به آمريكا جهت تحصيل در رشته اقتصاد  ،مهندسي ي رشته
  مدلي را به عنوانِ شود و آن  غربي مي  گيِ هزند ي شيوه شقِاآمريكاست كه او ع

از   هم وابسته به يكي  اوزال از طرفي. پروراند  براي تركيه در ذهن خود مي
در انتخابات   مت ملياز طرف حزب سال ،كودتااز بود و قبل   هاي مذهبي فرقه

كودتا  دولت وزيرِ نخست مشاور اقتصاديِ  كودتا او مدتي بعد. شركت كرده بود
حزب خود در  با تاسيسِ اوزالفعاليت احزاب سياسي  ولي با آزاديِ ،بود

. انتخابي را تشكيل دهد توانست اولين دولت  او به تنهايي .دات شركت كرانتخاب
حق   مدارس مذهبي التحصيالنِ فارغ. باز شد  وانيفرا مساجد اوزالدر زمان 

هاي  اقتصادي هم از شركت ي ورود به دانشگاه را پيدا كردند و در عرصه
هاي كوچك براي  حمايت از شركت. صنعتي و تجاري كوچك حمايت شد

گرفت و از   هاي بزرگ صورت مي ها براي رقابت با شركت افزايش قدرت آن
و به اين طريق بود  ؛تولي بيشترين بهره را بردك آناهاي كوچ سياست شركت

 12.پيدا كرد  اسالمي در زمان اوزال رشد بسيار عظيمي ي كه سرمايه

 1983بودند از سال از طرفي هم احزاب سياسي كه با كودتا بسته شده 
 ي رفاه هم با برنامه حزبِ. فعاليت سياسي پيدا كردند ي ميالدي دوباره اجازه
ميالدي  1987در سال . فعاليت خويش را آغاز كرد  مليمشابه حزب سالمت 

فعاليت سياسي  ي با يك رفراندوم سراسري سياسيون قبل از كودتا نيز اجازه
بري حزب را به  الدين ارباكان توانست دوباره ره بعد از رفراندوم نجم. يافتند

هاي  به فعاليت  حزب رفاه هم مانند اسالف خويش اهميت خاصي. دست بگيرد
وظايف . شود  تر از گذشته ديده مي ها پر رنگ داد و حتا اين برنامه  اقتصادي مي

نقش بخش خصوصي نيز . دولت با جزئيات بيشتري مشخص شده است
ارباكان در سال . كند  حفظ مي  هاي ديدگاه ملي چنان جاي خود را در برنامه هم

ين ديدگاه را ا 13"نظام اقتصادي عادل"با عنوان   ميالدي در كتابي 1991
هاي اقتصادي  در اين كتاب گرچه فعاليت. تر از هميشه به قلم آورد منسجم
دولت در  يِرو نقش پيش  گيريد ولي  ها انجام مي شخص يا شركتتوسط 

دولت به دو قسمت در اين كتاب وظايف . جاي كتاب قابل مشاهده است جاي
منيت، سيستم اداري، وظايف عمومي دولت مانند تامين ا ،اولشود،   تقسيم مي

در كتاب . دولت  ، تامين انرژي و امثالهم و دوم وظايف هماهنگي سيستم قضايي
اقتصادي الزم براي  كه ارباكان بخش خصوصي را داراي قدرت با توجه به اين

به تعريف وظايفي چون فراهم ساختن  نيازي ،داند  صنعتي كردن كشور مي
چنان كه قبال هم اشاره كرديم ديدگاه . بيند  زيربناي صنعتي براي دولت نمي

 .دهد  هاي اقتصادي خويش را تغيير مي با شرايط اقتصادي تركيه برنامه  ملي

با تغيير شرايط اقتصادي در تركيه حزب رفاه مجبور به باز تعريف 
سراسري خود در سال  ي حزب در كنگره. شود  هاي اقتصادي خود مي برنامه
  آزاد معرفي بازارِ اقتصاد واقعيِ نوان تنها حزبِميالدي، خود را به ع 1993

هاي  كنند كه در سيستم اقتصادي عادالنه همه فعاليت  ها اشاره مي آن. كند  مي
كنند كه بخش   تاكيد مي  ولي ،گيرد  خصوصي صورت مي اقتصادي توسط بخشِ

دست خود در از چند شركت بزرگ نيست كه اقتصاد را  صوصي نيز عبارتخ
دولت در فرايند توليد  كردن دخالت سازي، كم ها با تاكيد بر خصوصي آن 7.دارند
د خو حتا در اين تعريف. كنند  در نظام عادل بيان مي  مهم عنوان اصلِ را به

سازي، نه تنها انتقال فعاليت اقتصادي به  روند كه در خصوصي  چنان پيش مي
سازي  خصوصي  ل مالكيت را نيز شرط اصليبخش خصوصي كه حتا انتقا

كه در  با اين  ديدگاه ملي عطف در نگاه اقتصاديِ ي اين نقطه. شمارند  مي
در   هايي شكل بيانيه ن منعكس نشد و فقط بهارفاه چند حزبِ اقتصاديِ ي برنامه

 هاي ديگرِ هاي حزب ها در برنامه بعد ،نگاه اقتصادي حزب منتشر شد تصحيحِ
چنين عدالت و توسعه به صراحت  همفضيلت، سعادت و   يعني  ديدگاه ملي
حزب نظام براي . البته درك اين موضوع هم بسيار مشكل نيست. استفاده شد

هاي كوچك آناتولي  سرمايه ي كه خود را نماينده  يا سالمت ملي  ملي
اسالمي و تصرف  ي و با رشد سرمايه 80ي دهه هاي دانست بعد از سال  مي

تركيه ديگر نيازي به وظايف حفاظتي  در  ملي ي اعظمي از سرمايه قسمت
تر بودند كه  هاي بزرگ وچك نبود و اينك سرمايهدولت از بخش خصوصي ك

 .كردند  هاي اقتصادي حزب را مشخص مي جهت برنامه

در ها  آن. واره سير صعودي داشت ميالدي هم 90 ي حزب در انتخابات دهه
 1994ابات محلي در انتخ. موفق به ورود به مجلس شدند 1991انتخابات 

در . مانند آنكارا و استانبول را كسب كنند  هايي توانستند شهرداري شهر
در سال . به عنوان حزب اول وارد مجلس شدند 1995انتخابات سراسري 

اين بحران شرايط . رو شد هميالدي اقتصاد تركيه با يك بحران روب 1995
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ها  آن ،وجود آورد و در مقابل همساعد را براي حزب رفاه ب
ها با  آن. هم بيشترين بهره را از اين بحران بردند

چنين فساد  هاي اقتصادي و هم برنامه كردنِ  معرفي
  به عنوان مسببين اصلي  هاي قبلي اقتصادي دولت

 گانِ هدهند يأاز ر  بزرگي ي قسمتأبحران توانستند ر
در اين ميان كشمكش . كار را از آن خود كنند محافظه
 14ف در تركيه به اوج خود رسيده بودختلهاي م سرمايه

دادن  براي شكل 15ميالدي 1997 مدرنِ و كودتاي پست
سياسي صورت  به تقسيم سرمايه و به تبع آن قدرت

ائتالفي  حزب رفاه كه عمدترين حزب در دولت. گرفت
تركيه بسته شد و حزب فضيلت  عاليِ بود با حكم دادگاه

 .را گرفت جاي آن

صراحت  اقتصادي خود به ي برنامهحزب فضيلت در 
 ناگزير اقتصاد را جزِ سازي دفاع كرد و آن از خصوصي

بازار براي  اقتصاد" ها با عبارت آن. كرد  آزاد معرفي بازارِ
سازي  واند با قواعد خود كار كند خصوصيكه بت آن

  يِهاي قبل حزب گذر خود را از برنامه يِ در برنامه "كند  اهميت زيادي پيدا مي
هاي خود مالحظات  در كنار خواسته  ديدگاه ملي 7.اعالم كردند  ديدگاه ملي

كرد و به اين شكل با تغيير مناسبات توليدي   بازار را هم وارد معادالت خود مي
كه حزب فضيلت در  با اين. شدند  هاي حزب نيز به روز مي و بازار، برنامه

به مجلس راه پيدا  دهااز احزاب آم  انتخابات سراسري توانسته بود به عنوان يكي
حال نتوانست مدت طوالني در سياست تركيه دوام بياورد و با حكم  كند با اين

 .دادگاه بسته شد

مهم ديگري كه بررسي آن در ديدگاه  ي هاي اقتصادي نكته در كنار برنامه
اين موضوع مخصوصاً . باشد رسد موضوع الييسم و دين مي الزم به نظر مي  ملي

هاي نسبتا  با ادعا  كه ممنوعيت احزاب منسوب به ديدگاه ملي با توجه به اين
مغايرت با الييسم، اهميت بيشتري هم پيدا   يكساني صورت گرفته، يعني

با   نظام ملي حزبِ ي در برنامه  موضوع دين و الييسم در ديدگاه ملي. كند  مي
در بخش  7."ديني اتموضوع"و  "عقيده آزاديِ"دو سر فصل ارائه شده است، 

عقيده از حق انجام مراسم ديني، عبادت، آموزش و ديگر احتياجات  آزاديِ
هاي ديني و  الييسم را به عنوان مدافع آزادي. شود  شهروندان دفاع مي  روحاني

دست شدنِ عقيده تعريف كرده و مخالف خود را با آلت حرمت  آن براي هتك
خود را   آموزشي چنين سياست هم. كنند  ميمن و فشار به دين اعالم ؤافراد م

ديني  اي به استعمالِ گونه اجازه كنند كه هيچ  خالصه مي  سيستمي رد
ها ناخشنودي خويش را از  شود كه آن  كوتاه معلوم مي در يك نگاه. دهد  نمي

مخصوصا در سعي . كنند  آن زمان اعالم مي ي دين در تركيه شرايط موجود
. اين مساله كامال آشكار است ،معناي الييسم كردنِي پر ها برا مضاعف آن
كند كه   تعريف مي "بيزانتيزم"الييسم در تركيه را با اصطالح  دشارباكان خو

تعريف الييسم در تركيه با اصطالح . دهد  معناي كنترل دين توسط دولت را مي
نبايد نظر   ملي بران احزاب منسوب به ديدگاه نمايد كه ره  بيزانتيزم چنان مي

هاي  داشته باشند كه در اولين سال "دين ي سسهؤم"مساعدي نسبت به 
با . گيرد  هاي ديني زير نظر آن انجام مي جمهوريت تاسيس شده و تمام فعاليت

شود كه   حزب نظام ملي ديده مي ي برنامه دينيِ موضوعات قسمت حال در اين

سسه ؤن ميهستند كه ا اينها خواهان  آن
ظايف قانوني خود را به نحو احسن به و ي همه

اين موضوع با تعريف بيزانتيزم از . انجام برساند
  يعني. باشد  الييسم در تركيه در تضاد مي

به   يا در تعريف الييسم كمي  ديدگاه ملي
ديني خود  ي برنامه ي راهه رفته يا در ارائه بي

هم با  كند، كه البته اين  صادق عمل نمي  خيلي
ايدئولوژي حاكم در موضوعات  گيري سخت

در فصل موضوعات . باشد  ديني قابل فهم مي
دين  ي سسهؤقانوني كه م ديني عالوه بر وظايف

ديگري نيز براي آن تعريف  ي دارد وظيفه
 ظف به تجهيز به علومِوسسه را مؤشود و م  مي

 ي توسعه داند، تا بتوانند در مسيرِ مدرن مي
هاي مضاعف  تافرادي با قابلي  فني سريعِ

سسه دين را وارد ؤآشكارا م  يعني. پرورش دهند
دين و الييسم با . دكن  اقتصادي مي مناسبت

رفاه نيز تكرار  ها در حزبِ و بعد  هاي حزب سالمت ملي مشابه در برنامه جمالت
مانند   موضوع مهمياين است كه  شود  چيزي كه مشاهده مي  ولي. شده است

 ،شده است  ديدگاه ملي احزابِ بيشترِ بسته شدنِ دين و الييسم كه موجبِ
هاي احزاب پياده نشده  هاي اقتصادي با دقت زيادي در برنامه برنامهخالف بر

و اين امكان بررسي  ؛هاي فراوان بسته شده است گويي ياست و موضوعات با كل
 ي با همه. كند  را مشكل مي  ملي تر موضوع دين و الييسم در ديدگاه دقيق
كار و  قشر محافظه ي خود را نماينده  شود كه ديدگاه ملي  ها مشاهده مي اين
زيادي با ديگر  داند و كارِ  سني مذهب مي مخصوصا مسلمانانِ ،دار دين

 .هم ندارد  هاي ديني و مذهبي اقليت

ها را از  مهمي است كه آن ي مشخصه  احزاب ديدگاه ملي  سياست خارجي
 ي در همان نگاه اول به برنامه. سازد  ايز ميديگر احزاب سياسي تركيه متم

ها اهميت زيادي به ارتباط خويش با  شويم كه آن  متوجه مي  حزب نظام ملي
خاك  جزِ  دهند، مخصوصا كشورهايي كه زماني  هاي مسلمان منطقه مي كشور

بران  ره ي كارانه محافظه و اين به نوعي انعكاس ديد 14و7؛امپراتوري عثماني بودند
در   كه تركيه سعي  زماني مخصوصا. در تركيه است  خارجي زب در سياستح

ديگري كه باز در اين  ي نكته. داشتاروپا ويژه  بهو نزديك شدن به غرب 
مخالفت با . مخالفت با اعمال امپرياليستي است ،خورد  چشم مي قسمت به

صهيونيزم رنگ كنار مخالفت با  رفاه در هاي حزبِ ليستي در برنامهاعمال امپريا
  از اهميت خاصي  ملي هتاكيد بر اين نكات در ديدگا. شود  و جال داده مي
ند اهميت زيادي به ها مد نظر دار كه آن اي زيرا پايگاه مردمي ،برخوردار است

  واره به سياست خارجي در راستاي اين موضوع هم. دهد ها مي اين نوع سياست
هاي اقتصادي  كه تركيه با پاكت  انيمخصوصا در زم. كنند  مستقل اشاره مي

با چنين اوصافي اشاره . باشد  عضو ناتو مي  شود و از طرفي  اداره مي  بانك جهاني
چندان   دهد كه ديدگاه ملي  را مي  مستقل اين معني  خارجي به سياست

 هاي احزابِ حال در برنامه با اين. و ناتو قائل نباشد  گاهي براي بانك جهاني جاي
و مخالفت با پياده   جهاني هاي بانك بر سياست  هايي تنها شاهد نقد  ملي گاهديد

ها با ماليمت  در مورد ناتو آن  ولي ،ها در تركيه هستيم كردن اين سياست
كه هر كشوري براي تامين امنيت  با توجيه اين. كنند  موضوع را نقد مي  خاصي
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عضويت در اين پيمان را  ،شود  ييها تواند وارد چنين پيمان  و دفاع از كشور مي
اين موضوع هم با توجه به خطر البته . بينند  كشور در تضاد نمي  با منافع ملي

 چندان هم براي يك حزبِ ، قديمي هايِ رنامهبشوروي در  جماهيرِ اتحاد
  .باشد  نمي  اي منطقيكار، عمل غير محافظه
ي احزاب منسوب به ها برنامه گرايي را هم در جاي جايِ  پاي ملي رد

عريف شده گرايي ت  با اين تفاوت كه ملي  ولي. توان مشاهده كرد  مي  ديدگاه ملي
و  تگرچه غاي. در تركيه متفاوت است  رسمي گراييِ  با ملي  در ديدگاه ملي

همان حفظ يكپارچگي اقتدار   هدف در هر دو ديدگاه يكسان است، يعني
  ،حزب نظام ملي ي در برنامه. متفاوت استهم  ها با زير بناي آن  تركيه، ولي

مشترك، شعور تاريخيِ ايمان به اهداف فرداي  ،مشترك مشترك، فرهنگ
گي خود را نشان  هوحدت و يكپارچ سازد و دين به عنوان عنصرِ  يكپارچه را مي

اين . ندارند  تركيه هيچ جايي  رسمي اشاره به عناصري كه در تاريخِ 7.دهد  مي
دارد كه حتا حضور و وجود   نان اهميتي در ديدگاه مليچ موضوع آن

 هاي غلط اي چون ماركسيزم در تركيه به سياست "هاي بيگانه ايدئولوژي"
كه شعور تاريخي و   زماني ،شود  شود و تاكيد مي  تركيه نسبت داده مي  رسميِ
انتخاب يك  ،ما هيچ تناقضي با يك سيستم دموكراتيك ندارد  ملي اخالقِ

اين تعريف از . كند  باز مي  راه را براي استيالي فرهنگي  غير ملي ي هروي
همان شكل ديده  هاي حزب رفاه نيز به در برنامه  گرايي در ديدگاه ملي ملي
 .شود مي

هاي  اسالمي متوجه شده بود كه سياست ي سرمايه 1997بعد از كودتاي 
گرايي در تركيه  اسالم شدبا ر. ها خواهد بود راديكال مانعي در برابر رشد آن

هاي  كار به عرصه رسيده بود كه سياست محافظه متوسطي از قشرِ ي طبقه
. ها جواب بدهد هاي آن توانست به خواست  نمي  ملي كالسيك ديدگاه راديكالِ

هاي  بود كه با سياست به حضور يك نيروي سياسي ديگرنياز در نتيجه 
هاي اين قشر  هم به خواست رار كند وتري بتواند توازن قوا را برق رو ميانه

خواست اين قشر نه مجادله با . گو باشد متوسط  عظيم نيز پاسخ كارِ محافظه
جديد  ي سيستم الييك كه مدارا با آن بود تا مجال انتيگره شدن در جامعه

ند شتند كه به مناصب مهم حكومتي برسها احتياج دا آن. تركيه را داشته باشند
تري در  دست آورند تا بتوانند حضور مداوماتي حكومتي را به هاي حي و سازمان

هاي  شان با بهانه خواستند كه حزب نماينده  ها نمي آن. سياست داشته باشند
در اين ميان . الييك بسته و ممنوع اعالم شوند واهي چون مغايرت با سيستمِ

جمعي هم در داخل حزب رفاه و بعدا فضيلت حضور داشتند كه از 
ها را متناسب با شرايط عيني  الدين ارباكان انتقاد كرده و آن هاي نجم سياست

اين نسل جديدي بود كه از درون سياست اسالمي در تركيه . ديدند  تركيه نمي
گذاشت و سران آن در حزب رفاه و فضيلت به مناصبي چون   ا به عرصه ميپ

ي حزب چندان بر در كادر ره  ولي ،شهرداري استانبول رسيده بودند رياست
بولنت "و  "عبداهللا گول"، "رجب طيب اردوغان". گاه مهمي نداشتند جاي
هاي ارباكان  از جمله اين سياسيون جواني بودند كه بر عليه سياست "آرينچ

عدالت و توسعه توسط اين افراد  حزبِ. شوريده و از اين جناح جدا شدند
حضور در حزب  رايبميانه  راست سياسي تشكيل شد و از اكثر سياسيونِ

  با ديدگاه ملي جوان مدارانِ جا كه اين سياست از آن. دعوت صورت گرفت
. باشند  سنت اين ديدگاه نيز مي ي دهنده ادامه  به شكلي ،پرورش يافته بودند

با . رو شد هروب  در حزب عدالت و توسعه با تغييرات بزرگي  ديدگاه ملي  ولي
 ،ارباكان ائتالفيِ دولت نسل جديد اسالميِ نِمدارا كه اكثر سياست توجه به اين

چنين در اولين  را تجربه كرده بودند و هم 1997 ـ 1996هاي  در بين سال
تري نسبت به احزاب  هاي مدون برنامه ،مجلس بعد از كودتا نيز حضور داشتند

حال با اين. ارائه دادند  ديدگاه ملي كالسيك  پاي ديدگاه كالسيك هم در  رد
هاي حزب عدالت و توسعه مشهود است و يا به عبارتي قالب  جاي برنامه جاي

  .دباش يافته ديدگاه كالسيك مي تكامل
در همان نگاه اول  ،هاي اقتصادي شروع كنيم اگر نقد خود را باز با برنامه

رات اقتصادي يتغي حزب عدالت و توسعه در امتدادمتوجه خواهيم شد كه 
 16و7.كند  دولت پيروي مي ممكنِ ترين دخالت زار با كماز اقتصاد با  ديدگاه ملي

گيرد و تنها   هر گونه فعاليت اقتصادي قرار مي دولت در نظر حزب در بيرونِ
سازي را اصل و  در همين راستا خصوصي. و مميزي دارد  هماهنگي ي وظيفه
در همان . داند مي  منطقي اقتصاديِ براي ايجاد يك سيستمِ  مهمي ابزارِ

اكثريت آرا توانست  كه حزب شركت كرد و با به دست آوردنِ  تخابات اوليان
در كمپين انتخاباتي اين  ،تشكيل دهد  دولت را به تنهايي ،پيروز عنوان حزبِ به

دولتي را به  هاي اقتصاديِ ها سازمان آن. شود  موضوع به شكل صريحي بيان مي
ها را  خاطر وجود آنكرده و به همين   هاي انحصاري معرفي عنوان شركت

اين بيانات بعد از تشكيل دولت . دندان اختالل در كاركرد سيستم اقتصادي مي
. نمايد  گسترده مي سازيِ ولت شروع به خصوصيد. شود  پياده مي  شكل عملي به
دولت عدالت و توسعه نزديك به صد  اقتدارِ اولِ طوري كه در چهار سالِ به

ها  در ميان اين شركت 17.شود  ي واگذار ميبخش خصوص دولتي به بزرگ شركت
هاي استراتژيك چون بنادر اقتصادي هم به بخش خصوصي  سازمان  حتا بعضي

 ترين بخشي كه در اين مدت واگذار شد، شركت شايد مهم. فروخته شد
. اروپا بود هاي مخابراتيِ ترين شركت از بزرگ  مخابرات تركيه باشد كه يكي

  .واگذار شد  هاي خارجي ها به شركت كه اكثر اين سازمان مهم ديگر اين ي نكته
كارگر، كارفرما و  زب عدالت و توسعه در مورد شرايط كار در مثلثح

البته در اين . داند  مسائل و مشكالت مي حلِ فتمان را راهدولت، مصالحه و گ
در   سعي  ديدگاه ملي عدالت و توسعه با بيرون رفتن از چار چوبِ دولت ردمو

در . ليبرال دارد اقتصاد ي هاي ضروري در كاركرد بهينه آكتور كردنِ داخل
كه  حال اين ،شد  يان ميب  هاي داخلي شرايط كار با معيار  ديدگاه كالسيك ملي

را مرجع  "كار الملليِ سازمان بين"در تعيين اين شرايط  عدالت و توسعه حزبِ
گي  هات در راستاي نمايندالبته واضح است كه اين اصالح. كند  مي  معرفي
كه تالشي است براي ايجاد شرايط مناسب براي  كارگر نيست بل ي طبقه

كند كه از حق   حزب عدالت و توسعه ادعا مي.  پيوستن كامل به اقتصاد جهاني
كند، حتا تالش خود را   هاي كارگري توسط كارگران دفاع مي تشكيل اتحاديه

ها هم از حقوق  خواهند كرد تا آن براي احقاق حقوق كاركنان دولتي هم
در . ه با حق اعتصاب برخوردار باشندو تشكيل اتحادي  جمعي هاي دسته قرارداد
هاي دولت اجتماعي قرار داشت  تاثير سياست تحت  كه قبال ديدگاه ملي  حالي
حداقلي براي  ي بينيم كه با حزب عدالت و توسعه از تعيين حقوق ماهيانه  مي
هاي  ازار، مانند حق قراردادهاي اقتصاد بر ميان نيست و معيارركنان سخني دكا

 .كند  يان ميبكارگران را  شرايط كارِ  جمعي دسته
هاي اخير هم از سرعت خود نكاست و  واگذاري به بخش خصوصي در سال 

هاي ديگري با  شوند به بخش  كار مي ها بي واگذاري كارگراني كه در اين 
كارگراني كه به اين موضوع . شوند ر انتقال داده ميت ي به مراتب كميها حقوق

نمود به راه   ها مي اعتصابات طوالني مدت را كه حق آن ،داشتنداعتراض 
زيادي از  ري شركت دخانيات تعدادمخصوصا در جريان واگذا. انداختند
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با تقريبا نصف  هاي ديگر كت مجبور به كار در بخشواگذاري اين شر كارگران با 
ن وسيايني در مقابل كنفدرنش اعتصابات با بست. ي خود شده بودندحقوق قبل

دولتي كه . در آنكارا به اوج خود رسيد 2010در اوايل سال  18ايش ـترك 
دانست اين اعتصاب را   كاركنان مي يِياعتصاب و تشكيل اتحاديه را حق ابتدا

س قرار كرد و كارگران مورد حمله پلي  عنوان اعتصاب ايدئولوژيك معرفي به
برد  و توسعه در طول اين چند سال نشان از پيش كاركرد دولت حزب 19.گرفتند
 .كاران دارد محافظه جناح در آن هاي صورت ترين وحشي با ليبرال نئو هاي سياست

هاي خويش كامال  در مورد دين و الييسم حزب عدالت و توسعه در برنامه
سسات ؤترين م عنوان يكي از مهم ها دين را به آن. است  متفاوت از ديدگاه ملي

ضروري براي دموكراسي و  و ها شمرده و الييسم را شرط الزم براي انسان
تعريف دين و الييسم اگرچه به شكل  7.كنند  مي  آزادي دين و عقيده معرفي

از پايگاه   هاي قسمتي نگراني  كار شده است ولي )،(هاي حزب سطحي در برنامه
واهد با ايدئولوژي كماليستي در تركيه در بيفتد را خ  خويش كه نمي  اجتماعي

هاي مسامحه و مصالحه در برابر ايدئولوژي  به تئوري حزب انتقال داده، نشانه
حزب حتا . دهد  هاي خويش بروز مي غالب در اين زمينه را حداقل در برنامه

امنيت  ي كننده ف مقابل الييسم را نه تنها تامينبراي دادن اطمينان به طر
هاي  انسان  گي هزند ي كننده را تضمين آن همان شكل به ،داند  دين مي آزاديِ براي

  هاي خيلي با اين جمالت نشان از سياست. دند  ايمان نيز مي  ديگرانديش و بي
 .دهد  رانه از خود نشان مياك تري نسبت به ديدگاه كالسيك محافظه ماليم

سياسي  ي بيرون دايرهحزب عدالت و توسعه به  )،( در سياست خارجي
تركيه را در پايان جنگ سرد   رفته و نقطه مرجع سياست خارجي  ديدگاه ملي

كه معادالت قدرت نسبت به گذشته تغيير  ها با اشاره به اين آن 7.قرار داده است
المللي را  هاي نظامي نيستند كه معادالت بين فراوان كرده و ديگر پيمان

كه به اين معادالت قوت  استهاي بين دول  كه همكاري كنند، بل  مشخص مي
متفاوت را بيان كرده و براي تركيه   د، نياز تركيه به يك سياست خارجيده  مي

ژيك تركيه تعريف با توجه به موقعيت استرات ،نقش فعال در منطقه و جهان
غالب در تركيه كه   هاي خارجي در واقع حزب با انتقاد از سياست .كنند  مي

زمان جنگ سرد مطابق بوده به بيان ) هاي حدس(هاي  ونژكتوربيشتر با ك
 ي حزب عدالت و توسعه با تاكيد بر ادامه. نمايد  خود اقدام مي  سياست خارجي

كرد به  چنين روي اي و هم گسترش روابط منطقه روابط سنتي با غرب به دنبالِ
و   زمينيم زيربا اشاره به وجود منابع عظيهاي حزب  در برنامه 16.باشد  شرق مي

هاي ترك،  با جمهوريتميانه و گسترش ارتباط  در مناطق قفقاز و آسياي  زميني
تواند اين توان بزرگ اقتصادي را به  كند كه مي  مي  عنوان پلي معرفي تركيه را به

طق در اهم به پتانسيل اين من  از طرفي. بالكان و خاورميانه وصل كند ي منطقه
حزب با . دكن  يه مانند نفت و گاز اشاره ميرفي تركهاي مص مرتفع كردن نياز

با . استنقش محوري در ناتو  خواستارِحتا  ،ارتباط با ناتو ي تاكيد بر ادامه
اين پيمان و اشاره  عنوان تنها كشور مسلمان و در ضمن الييك تركيه به  معرفي

م اي مه تركيه را در تحوالت منطقه نقشِ ،ها در منطقه به وجود ناآرمي
ت كه با توجه س اين ،اشاره نمود دمهمي كه در اين قسمت باي ي نكته. شمرد  مي

سرد حضور در ناتو ديگر يك نياز استراتژيك  هاي جنگ ان سياستيبه پا
توان اين استنباط را  حزب مي ي از برنامه. باشد كه يك ترجيح مي بل ،نيست

در معادالت  تركيهمركزي براي  يك نقشِ داشت كه به نوعي به سمت تعريف
 .درو  اي پيش مي منطقه

،  گوناگوني فرهنگي گرايي حزب عدالت و توسعه با قبول  در سر فصل ملي
د كه براي كن  رابر اعالم نموده و اضافه ميهمه شهروندان را ب 7نژادي و ديني

. خود را خواهند كرد  مردم سعي اقشارِ ي گسترش حس شهروندي در بين همه
  شود كه حزب به جاي ارجاع به مشتركات فرهنگي  معلوم ميدر اولين نگاه 

گرايي مورد استفاده قرار  غيره كه در تعريف كالسيك از مليتاريخي و 
در همين راستا با اشاره به . نمايد  از اصطالح شهروندي استفاده مي ،گيرد  مي

را  نآ  گوناگوني فرهنگي با قبولِ) ردكُ ي مساله(كشور  شرقِ جنوبِ ي مساله
گسترش حس جهت خود در   سعيِبا تركيه دانسته و   موجب غناي فرهنگي

حفظ تماميت ارضي شهروندي در اين منطقه، موجبات برابري همه مردم را با 
در اين تعريف هم معيارهاي جهاني بر معيارهاي . د ساختكشور فراهم خواه

 ه حزب عدالت وه ككتالبته با در نظر گرفتن اين ن. ملي ترجيح داده شده است
استفاده از  ،كند  طور كامل وارد بازار جهاني دارد كه تركيه را به  توسعه سعي

   .باشد  يك نياز مي  هاي جهاني معيار

واقعيت دروني  هاي احزاب روش مطمئني براي شناخت كه برنامه با اين
ها با گفتار  كرد سياسي آن عملدر اكثر مواقع باشد و   سياسي نمي احزابِ

از تكامل يك   تيعاتوان اطال  الاقل به اين طريق مي  ولي ،سياسي فرق دارد
چنين با توجه به آشنايي مختصري كه با  هم. دست آورد جناح سياسي به

تري از  شايد بتوان برآورد به ،هاي حزب عدالت و توسعه پيدا كرديم برنامه
   .كرد سياسي حزب در  حيات سياسي آن داشت عمل

  :ضيحاتمنابع و تو
 سالدر ) AKP - Adalet ve Kalkınma Partisi( "حزب عدالت و توسعه" - 1

 حزبِ. استميانه  راست اين حزب از احزاب منسوب به. ميالدي تاسيس شد 2001
 ي با پيروزي در همه 2002بري رجب طيب اردوغان از سال  با ره عدالت و توسعه

اين حزب در آخرين . باشد كيه ميحزب حاكم در تر ،چه محلي چه سراسري ،انتخابات
ا كسب نصف مجموع آرا ب 2011ل در سا) انتخابات پارلماني(سراسري  انتخابات

  .حكومت خويش بر سياست تركيه را تمديد كرد
با  1969جريان سياسي است كه در سال  )Milli Görüş(  "ديدگاه ملي" - 2

ها در احزاب  جريان بعداين .  شد عشرو "ها حركت مستقل"الدين ارباكان در  نجم
اعتقاد بر اين است كه تركيه   در ديدگاه ملي. سياسي شكل منجمد خويش را پيدا كرد

تواند   و ديني خويش مي  هاي ملي و اقتصادي خويش و با تكيه به ارزش  با نيروي انساني
  .خواهد كرد  راه توسعه را با سرعت بيشتري طي

تاثير گذارترين  )٢٠١١ - ١٩٢۶ ؛Necmettin Arbakan( "الدين ارباكان نجم" - 3
مكانيك   مهندسي ي رشته لتحصيلِا  وي كه فارغ. گراي تركيه است مدار اسالم سياست

تحصيالت دكتراي خويش را در همين رشته و در  ،از دانشگاه صنعتي استانبول است
ها به  بعد  مشغول بود و  علمي در آلمان به تحقيقات  مدتي. آلمان به پايان رساند

عنوان پرفسوري را در اين دانشگاه  1965دانشگاه صنعتي استانبول برگشت و در سال 
اتاق بازرگاني و "رياست و رياست  نيابت  ميالدي مدتي 60 ي در اواخر دهه. كسب كرد

در . را بر عهده داشت) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği( "بورس تركيه
بري جريان اسالمي در  ست شد و به سرعت توانست رهها بود كه وارد سيا همين سال

 جريانِ سياسيِ ي برنامه "ديدگاه ملي"  ارباكان با معرفي. اين كشور را به دست گيرد
  .مدون كرد  اسالمي را نيز به شكلي غالبِ

  ....  )Milli Nizam Partisi ؛١٩٧١ ـ١٩٧٠(  "حزب نظام ملي" - 4
  35ادامه در صفحه 
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 يديحزن در اديان تو

 سولماز بهرنگ

در  "ياگول بركتا تماف"كه توسط دكتر  "زن در اديان توحيدي" كتاب
گاه زنان در اسالم و  در واقع يك تز دكترا است كه به جاي ،تركيه نوشته شده

عنوان  اي از كتاب مذكور است كه به الصهاين نوشته خ. پردازدمسيحيت مي
و   در آينده براي معرفي وشده تهيه كه يي ارهانوشته از سلسل ست اي مقدمه

اين بخش به مناسبت فرا . كتاب به مرور منتشر خواهند شد بيشتربررسي 
  .شودراديكال ارائه مي يني زن در اين شماره از نشريهارسيدن روز جه

 

 نهر كهنا الورامردساالري و اديان توحيدي در م
سنگي به ون ينهر كهن، در دوران گذر از دورهالورانظام مردساالر در م 
ي، تفكيك اعتمجايجاد مالكيت، مازاد توليد ا. شهرنشيني شكل گرفت يدوره

مختلف،  يِجتماعي ااهمنزلت يعمق فاصله ايشو افز  ذهني كار كار يدي از
ژي دوران ودر ايدئول. در به شهرنشيني بودناترين رويدادهاي دوران گذمهم
ر قدرت توسط مردان مشروع انحصا  وتب مردانه امره ر، سلطه و سلسلاگذ

نسيت زنان را به جكه كنترل بدن و  ـ پدرساالري دانسته شد و نهاد خانواده
 ـ دهد ميراث از پدر به پسر انتقال مي يهدهد و مالكيت را به واسط مردان مي

 ـ ياعتمجارچوب اچ متولد شدن در اين  دليلبه . به رسميت شناخته شد
. ددارن نزديكيبسيار ديدگاه به موقعيت زن  توحيدي تمام اديانِ  فرهنگي 

از كتاب مقدس مسيحيت و   كه قسمت مهمي ـ مين قرآن و عهد عتيقافر
 و روابط جنسيِ طالق، يراثم ازدواج، حق مودر رابطه با مفه ـ يهوديت است

تر اين است كه هر دو متن زن  از همه جالب. زنان بسيار شبيه همديگر هستند
  از نظر مذهبي ـ خصوص داشتن عادت ماهانه به ـ ش اسيذات جن دليلرا به 

 .بينند تر از مرد ميتر و ضعيفدر موقعيت پايين

لمان نسبت سشود كه مرد م، باعث مي بودن زنان از نظر مذهبي "ناقص"
كه از   ل، در كتابيابه عنوان مث. نيز باشد  لمان داراي حقوق مذهبيسم به زنِ

ف مرد ياز وظا  تركيه منتشر شده آمده است كه يكيطرف وزارت امور ديني در 
كه در اسالم   در حالي. ت ديني به زن استاداتقعدادن عبادت و ا يادلمان سم

توانند در شوند و زنان نميمردان محسوب مي ،زنان موزش مذهبيآ عمرج
يت و يهوديت نيز زن را از نظر حقرار بگيرند، مسي  هاي باالي مذهبيمقام
عهد عتيق آمده است كه  نِاسفر لوي مِپانزدهدر قسمت . دانند اقص مين  هبيمذ

 بايد پاكيزه باشد اما زنان به خاطر داشتن ،كند كه حيواني را قرباني مي  كسي
عقب   بگيرند و از نظر مذهبي هتوانند اين وظيفه را به عهدعادت ماهانه نمي

گويند  دارند كه مي ارتدكس دعايي اناست كه يهودي اين دليلبه . مانند مي
صرف مرد بودن، يك شخص را ! "كنم به خدايي كه مرا زن نيافريده شكر مي"

: ي پاييني قرار داشته باشداعتمجا ي كند، حتا اگر او در طبقه صاحب مقام مي
گفتماني كه در . برده مقام باالتري دارد برده نيز از يك زنِ مثال يك مرد

همين  ويدشمارد نيز مزن يك درجه باالتر ميبقره در قرآن مرد را از  ي هسور
 .نظر است

هاي گاه زن تنها محدود به كتاب جاي ي هاي اين اديان دربارهشباهت
ل مجازات ابه عنوان مث. است جارينيز   كه در قوانين عملي مقدس نيست، بل

شود و در يهوديت زن متاهلي كه به او تجاوز  سنگسار تنها در اسالم ديده نمي
شود و مجازاتش سنگسار كار محسوب مي متجاوز گناه يود، به اندازهشمي

 !فرمان موسا نيست10 جزو كه تجاوز نكردن تصادفي نيست ،در اين مورد .است
 

 ها چه گرفت؟ها چه داد و از آناسالم به زن
كه  ـمشترك با ديگر اديان توحيدي  جغرافياييكه اسالم در   در حالي

مخصوصاً  ـ سنتهمان  يدهنده و ادامه شد متولد ـ دمسيحيت و يهوديت باشن
  .ظهور اسالم وجود داشت ي نيز در مرحله  بود، اما شرايط خاصي  ـ يهوديت

 ي رايج است كه اسالم شرايط زنان عرب را نسبت به دوره  اين باور عمومي
 شود كه قبل از اسالم دخترها زندهادعا مي. از اسالم بهبود بخشيده است  قبل

اما اسالم به  ،و مردان محدوديتي براي انتخاب همسر نداشتند شدندبه گور مي
. قتل رساندن دخترها را قدغن كرد و مردان را به گرفتن چهار زن محدود كرد

گران با اين نظرات مخالف هستند و بر عكس  از پژوهش  كه خيلي  در حالي
   .داسالم شرايط زنان عرب را بدتر كرگويند كه  مي

از اسالم زنان زيادي در مقام رياست   قبل انشود كه در عربستفته ميگ
اما در چند . هب محلي بودندذاالهي م هاياهبهها راز آن  وجود داشتند و بعضي

 عدادت ـ جاهليت معروف است كه به دورانِ ـاسالم  ظهورقبل از  ي دهس
گويد كه اين  مي "آبوتناديا "معروف  شناس انانس. زن كاهش يافت هاي هملك

از   قبل يگويد در دوره او مي. ه استورمقام زنان در آن د ن آمدنِيياپ ي نشانه
در . داشتند امعهمذهبي ج حياتاسالم قشري از زنان نقش بسيار مهمي در 

كه   زمانيو حتا اين زنان  يز وجود داشتندزن ن غمبرانو پي وحانياناين قشر ر
   .پاك نشدند محمد ظهور كرد از تاريخ بالفاصله

 نابعبود كه اسمش در م عبدرئيس يك م "نارا بنت نفس"ل اعنوان مث به
كرد و مي  گي هبود كه در همان دوره زند  نيز زني "اهسج". بسياري آمده است

اسالم  در مقابلكه  از اسالم و مسيحت بودتلفيقي  ،دار طرفپر  مذهبي پيغمبرِ
 )Far from Madineh, Assieh Jabbar, 1991. (قرار داشت

كنند ياد مي "موتادراه"ي  هدر منطق يزن حانيانِمنابع بسياري نيز از رو
نق مذهب خودشان جشن ود از مرگ محمد به اميد بازگشت به دوران رعكه ب

گي  هدهد كه زنان در عربستان هنوز از نماينداين مدارك نشان مي. گرفتند
از نظر مذهب  شانتيهاي جنسيگي هويژ دليلنشده بودند و به  عمقدسات من

  .ندشد ناقص شمرده نمي
قبل از اسالم تنها  انِكه عربست ر اين اعتقادندگران ب به عالوه پژوهش

غير از ازدواج پدرساالر نيز  عيازدواج مشرو ي وهمنطقه در خاورميانه بود كه شي
، مرد ر كه در منطقه رايج بودادرتبام ازدواجِ ي در شيوه. جا موجود بود در آن



 

 

٣١ 

ر مادر وابسته اكرد و فرزندان به تبزن نقل مكان مي ي د از ازدواج به خانهعب
  .تواج مردساالر را مشروع دانسته اسكه قرآن تنها ازد  در حالي بودند،
گويد كه در آن دوره در  مي "مري واتونتگوم"معروف  شناس نسانا

ر اگذ نطقه در دورانِكم بود اما در زمان ظهور محمد ماري حالادرساعربستان م
او . بخشيد سرعتر را تقويت كرد و به آن ابه پدرساالري بود و اسالم اين گذ

 رونق پيدا كردنِ يالدد از معب پنجم و ششمِ هايسدهنويسد در  چنين مي هم
جر ات يقبيله ترينيقريش كه قو ي قبيله يكجانشين شدنتجارت در مدينه و 

و در همين رابطه تقويت   كيت اشتراكيبود، باعث از بين رفتن سنت مال
شدند از اين پس  كه از طريق تجارت ثروتمند مي يانكَم: پدرساالري شد

به همين . خود را با اطمينان به فرزندان خود منتقل كنند ثروتخواستند  مي
فرزندي در ارتباط با بكارت زنان اهميت پيدا   ـ نسبت پدر بودنِ  دليل واقعي

مردساالر ي  ترل بدن و جنسيت زنان از طرف مردان و جامعهدر نتيجه كن. كرد
 .(Muhammad at Madineh, Oxford, 1956)  مشروع دانسته شد

توان به اين نتيجه رسيد كه  كشتن دختران در اسالم نمي وعيتپس با ممن
دهد كه قبل از موارد مذكور نشان مي. داده است ءزنان را ارتقا گاه جاياسالم 

 .عرب مقامي باالتر و آزادي جنسي بيشتري داشتند اسالم زنان
 

 ي اسالماگر جزم زن و خصلت يمفهوم فتنه
پتانسيل جنسيت زن براي مختل كردن نظام   زن، يعني يمفهوم فتنه

به  يبخش مل مشروعيتاترين عهاي جنسيتي نظام، مهمشنق عادلموجود و ت
زن را از جنسيت مرد نسيت ج  سنتي لوژيايدئو. كنترل زن در اسالم است

عنوان  است كه جنسيت زن را به اين دليلبه . داند تر ميگراطبيعتتر و قوي
ايجاد  ند موجبِاتومي ،بيند كه اگر كنترل نشود مي  اجتماعي مهمي ي مساله
به اين منظور مردساالري براي كنترل . فتنه گردد  مرج اجتماعي يعني و هرج

تر از "محكم"تر و " منطقي"به يك موجود  زنان نياز اين پتانسيل جنسيت
برتر   و اخالقي  مرد كه از نظر فيزيكي ،جاست كه از منظر مذهب اين. زنان دارد

بنابراين، . بگيرد هبايد كنترل و حفاظت از زن را به عهد "طبيعتا"از زن است 
تايج معه و مردان از نازنان تدابيري براي حفظ كردن ج اسازيحجاب و جد

 .جنسيت زنان است زِسا فتنه
دهد و خارج از آن محرميت قرار مي ي اين ديدگاه كه زن را در حيطه

كند، از  كردن حجاب مي ها را مجبور به رعايتآن ـ ...و  مثل خانه ـحيطه 
اين . تر هم شده استكه قوي صدها سال پيش تا امروز نه تنها از بين نرفته، بل

هاي توحيدي كه در تمام دين نيست بلديدگاه كه تنها به اسالم هم محدود 
نه  اين دليلداند و به  تحريك جنسي مرد مي سئولموجود است، زن را تنها م
جايي كه  دهد كه زن تا آن كه فرمان مي داند، بل نمي  تنها حجاب را هم كافي

 .دور باشد "امحرمن"مردان  شود در فضاي محرم محدود بماند و از چشممي
ي وجود دارد كه با اين نظر مخالفت ايههانيز ديدگمنين ؤالبته بين م

رك است در تُ "فمينيست اسالميِ"كه يك  "شاآكت جيهان"مثال . كنند مي
 "حل راه"پرداخت، با اين اي كه به همين موضوع مي رسانه يدلهايك مج

بود كه اين ديدگاه باعث محدود كردن ه ش نوشتاآكت. بود  مخالفت كرده
كه به   او در حالي. شودها به اسالم مي زنان و خدمات آن اجتماعي عاليتف

كرد اين جسارت را نداشت كه كل شدت با محدود كردن زنان مخالفت مي

هاي جنسيتي كه طبق اين باور شداند و نق ز مياسهكه زن را فتن  ديدگاهي
 .اند را نيز به چالش بگيرد شكل گرفته
 ئياتاسالم تعيين كردن جز خاص گي هژشود گفت كه ويجا مي در اين

توحيدي  اديانمنين است و از اين نظر اسالم، از ديگر  مؤو جنسي   شخصي
حضورشان  ايلتمام اديان توحيدي در او. تر استاگرتر و جزمكننده محدود

گرا جزم يتستم حقوقي قائل هستند اما به مرور به يك كل ر تحتابراي اقش
اسالم نيز در دوران . شوندسازد تبديل مي مي هاي موجود را مشروع كه نابرابري

سيستم دولتي ظهور كرد و به نيازهاي اين يك به  ه ايقبيل ي  جامعهاز ر اگذ
گي  هباعث شد در اسالم دين و دولت پيوست  گي هاين ويژ. دوران پاسخ داد

به . منين دخالت داشته باشندؤم گيِ هزند از  باشند و در هر حوزه  زيادي داشته
بسيار اقتدارگرايانه است، زيرا به  "امر"ن دليل است كه در اسالم مفهوم اي

معه و هم اج يتمخالفت با شريعت، هم مخالفت با كل. الهي متصل است ي اراده
هاي شدر اين رابطه انتقاد از نق. شودمحسوب مي ـ كفر  يعني ـمخالفت با اهللا 

. شودنيز كفر محسوب مي م اهللا مطرح شدهكال جنسيتي كه در قرآن به عنوان
ارچوب اسالمي قرار چ كه در   دات فمينيستي تا زمانيبه اين دليل انتقا

 .گيرند محدود خواهند بود مي
معروف  "فمينيست اسالمي"كه يك  "هيبري عزيزه ال"از طرف ديگر 

مهمي  ارزاتبرتري از اسالم مبامن براي تفسيرهاي برؤگويد كه زنان م است مي
خود توانسته است پنج مكتب  لوژيايدئو راستايمردساالري در  كردند و اگر

. ها نيز حق اضافه كردن يك مكتب ديگر را دارند فكري ايجاد كند فمينيست
رسد اما براي  به نظر مي  خودش منطقي هيبري از منظرِ ديدگاه عزيزه ال

رت نف يبودن است و اين ريشه  تر از منطقيمهم رعگرايان پيروي از شاسالم
عميقا سكوالر  جامعهيك   زيرا وقتي. سكوالر است ي جامعه از ادگرابني اسالمِ

خود را از  ساز وعيتمشر ترين ابزارِاز مهم  مردان بر زنان يكي ي بشود، سلطه
حقوق  ي قدرت از بين برود، افسانه ياله ي پايه  وقتي. دست خواهد داد

 .برودتواند از بين مردان بر زنان نيز مي " طبيعي"
حتا اگر مفهوم دين نكات " ـ فيلسوف ـ "هيلد حين"از اين نظر، به نقل از 

هم براي بشريت داشته باشد، اين مفهوم به قدري به مردساالري و   مهمي
ت فمينميستي نيز قادر اترين تفسيريساتب آلوده شده است كه وسوامره سلسل

جنگ است،  بين بردنِ مان از هدف  واقعأ هم وقتي. به تميز كردن آن نيستند
 نختاكه جسارت كردن براي س گزين نيست، بل جاي ياسلحه نختامان س راه

  ادامه دارداين مطلب  ..."يك دنياي بدون اسلحه است
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 سيمين از نادر جدايي ي بهانه به
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  هيثم قاراچورلو
انقالبي به عنوان   چيست كه يكي "ديويد ريكاردو"با  "كارل ماركس"فرق 

مگر نه اين است كه . شود ميمطرح وا اقتصاددان بورژو ديگري به عنوان 
. ريكاردو هم كمابيش همان كار ماركس را با تعريف طبقه و كار انجام داده بود

دنبال  است كه ماركس در تحليل خود از كاپيتاليسم تنها به ايندر تفاوت 
- پرده كه با بل ،رد سيستم كاپيتاليستي نيستككار گي هكردن چگون هزئوريت

هاي  دنبال نيرويي رفت كه از درون تضاد كاپيتاليسم به ي برداري از چهره
 .دارد آيد و قدرت تغيير ت توليدي بيرون مياموجود در اين شكل از مناسب

 نبود كه به  جوامع انسانيبراي نهايي  تبراي ماركس كاپيتاليسم به عنوان غاي
اي از طرف اقتصاددانان بورژوا ترسيم شده بود و تسليم در برابر  شكل استادانه

  .كرد  را تحميل مي آن
 "روبرت اوون"و  "چارلز فوريه"، "سنت سيمون"با  "كارل ماركس"فرق 

د ماركس تحليلي از سيستم كاپيتاليستي نها هم مان نكه آ چيست، مگر نه اين
  ولي ،درست است. كردند  ناعادالنه معرفي  را سيستميداده آن

به تضاد طبقاتي و پتانسيل   براي مبارزه هيچ توجهي  هاي تخيلي سوسياليست
 يها اميدوار بودند كه مبارزهآن. كارگر ندارند يطبقه ي كننده دگرگون

كه با اتكا به  با اين. ها را ممكن خواهد ساختآرماني آن ينخبگان، جامعه
گاه  هيچ  دانيم، ولي مينانقالبي  ياين انديشه را يك انديشه  سوسياليسم علمي

گوي  عنوان سخن ك بهيان كالسددر مورد  اقتصاد  ل قبلياها را به مانند مثآن
  .  كنيم  زي هم معرفي نميابورژو

سراغ فيلم  مان نگاه داريم و  به اي از ذهن هفوق را در گوش يدو مقايسه
كه با كمي حاشيه،  بلبه شكل مستقيم  نه البته .برويم "جدايي نادر از سيمين"

اين  كه نسبت به سينماي فرهادي  هايي واكنش چرا؟ واقعيت اين است كهولي 
. داشتجايگاه سينما وا ي به تفكر درباره گاه ما راآناخود ،ر صورت گرفتاواخ
كار در ايران به خاطر  محافظه ي  م است اشاره كنم كه انتقاداتي كه از جبههالز

هاي  موجي از انسان  خيزد يا نوازش غرور ملي  سياسي بودن جوايز برمي
 يهاي مختلف مقوله سرخورده و مايوس با جوايز مختلف اين فيلم از جشنواره

كه  ه اينن. فكري ما نيست، حداقل براي من نيست يسخن ما يا دغدغه
هاست كه طعم  اهميتي ندارد، نه ما با اين مقوالت آشنايي كامل داريم و سال

ها از كجا  دانيم كه اين واكنش  ايم و مي چشيده  غيرهرا با سينما، ورزش و  آن
آيا اين سينما . ستها العمل ما وراي اين عكس  اصلي يدغدغه. شود  مي  ناشي

آن كجاست؟ چه چيزي را بيان   يك سينماي مترقي است؟ جايگاه واقعي
را به  ترين شكل ممكن آن هاي جامعه به زيبا آيا بيان تصويري واقعيت ؟.كند  مي

چنين  هنرمند بايستيآيا  ؟كند  مي  عنوان يك اثر هنري مترقي معرفي
 ؛دنا قديمي. االت جديدي نيستندؤدانم كه س  يا نه؟ مي اي داشته باشد دغدغه

از اين مبحث تاييد يا عدم تاييد فيلمي با  هم قصد من  .به قدمت خود سينما
 كه هنرمند آزاد است كه خود جهت و سبك ،هاي انقالبي نيست معرفي معيار

اش ي چگونگي ارتباط خويش با مخاطبينكار خويش را انتخاب كند و درباره
اي براي تشخيص  سسهؤم گونهمحرز است كه ايجاد هرهم اين  .تصميم بگيرد

بيشتر يك اثر به ايجاد فاشيزم منجر خواهد شد و ما را  يخواهانه قيحدود تر
 به مطلب اين در يستن قرار كه كنم اضافه هم را اين .راهه خواهد كشاند به بي

 قطعي جواب دارند شدن مطرح پتانسيل كه االتيؤس يا شده مطرح االتؤس
  .است هنر گاه جاي مورد در بحث هب زدن دامن مراد كه بل بشود، داده

اين كه  متوجه خواهيم شد ،شروع كنيمطبقاتي  ي مبارزه اگر از خود
 ،انقالب اكتبر يهاي اوليه از همان سال. ست براي انقالبيون آشنايي يمقوله

با  .عنوان معيار مترقي بودن يك هنر شناخته شد به "رئاليسم سوسياليستي"
در شوروي اعالم   لوژي رسميميالدي به عنوان ايدئو 30كه تا سالهاي  اين

  هاي داخلي از پايان جنگبعد . باز معياري براي سنجش هنر بود  ولي ،نشده بود
در   چناني گذاري اتحاد شوروي هنوز دولت مركزي توان اقتصادي آنو بنيان

چنان بخش خصوصي بود  نداشت و هم  و حمايت از توليدات فرهنگي  پشتيباني
با تاثيري كه  "ناو پوتمكين رزم"چنين فضايي فيلم در . برد  را پيش مي كه آن

با  فيلم. ساخته شدكارگردان فيلم از انقالب اكتبر گرفته بود  ،"شتايننزآي"
به نظر   ولي ،انقالب بلشويكي بود ي تبليغاتي بزرگ درباره اثركه يك  اين
داران رئاليسم سوسياليستي خوش نيامده  رسيد كه چندان به مزاج طرف  مي

در خارج از اتحاد شوروي با  ،ساخته شده 1925ين فيلم كه در سال ا. باشد
شمار  ر مهم تاريخ سينما بهآثااز   رو شد و هنوز هم يكي هتقدير فراوان روب

نيز از فيلم متأثر  "گوبلز"كه  ،شته بوداچنان تاثيري در اروپا گذفيلم آن. آيد  مي
ها  يت در تبليغ نازيبا همان كيف  هايي حتا خواهان ساختن فيلم. گشته بود
ها به سمت تغيير را به تصوير تودهفيلمي كه به زيبايي تمام حركت . شده بودند
  . چندان هم خوشايند انقالبيون نبود ،مي كشد

 يهساخت "متروپوليس"فيلم  داشته باشيم بههم بد نيست كه نگاهي 
تضاد كار  ه كردنفيلم با برجست. در دوران ثبات جمهوري وايمار "نگفريتز ال"

- ا و تصاوير تكانبيان زيب. شود  گيري از ماركسيزم شروع ميو سرمايه با بهره
  گي هو مقايسه آن با زندكش جامعه ي زحمتطبقه  گي هآن از زند ي دهنده

نتيجه   ولي. اندازد  گاه شما را به ياد مانيفست كمونيسم ميآناخود ييوامرفه بورژ
كه براي بيرون يابد  ميموضوع پايان  فيلم با  بيان اين. نفي انقالب ؟چيست
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، يعقل  رفتن از چنين تضادي نياز به يك ميانجي است، يعني
كه ارتباط بين دو طبقه را بر قرار كند و مانع فروپاشي 

هر   گي هفروپاشي زند  شود كه به معنيسيستم عظيم توليدي 
نگ پشيماني خود را از ساختن ها فريتز ال بعد. است دو طبقه
بينش همسر  يابراز كرد و چنين برداشتي را نتيجه اين فيلم

كار  و ها به حزب نازي پيوست خود دانست كه بعد سابق
فيلم به عنوان يك اثر   ولي .تاليف فيلمنامه را به عهده داشت

خوب  .تبليغاتي در زمان آلمان نازي مورد استفاده قرار گرفت
اقشار  يل اين است كه آيا ساختن فيلم دربارهاؤس

هنر   ند به تنهاييتوا  كار و استثمار مي ي كش و با زمينه زحمت
  هاي فني حتا اگر تطابق كامل با معيار مترقي را متجلي كند،

 !؟اين مكتب هم داشته باشد
هاي موجود در  توان يافت كه تضاد  هاي گوناگوني مي لامث
هنر مترقي را برجسته  اثر به عنوان گي تشخيص يك هچگون
ما يك مرور كوتاه براي رسيدن به يك نكته  منظور  ولي. كند
عنوان ابزار  ميالدي هنر در آلمان نازي به 30 يدر دههدانيم كه  مي. است
در عنوان ابزاري  در اتحاد شوروي به .شد  پرستانه استفاده  ليغات نژادتب  اصلي

عنوان يك صنعت تجاري  و در آمريكا بهكارگري  بوروكراتيك خدمت نظامِ
هاي آزاده از هر طرف  انسان كهزماني در . اه خود را تحكيم بخشيدگ بزرگ جاي

ذهن بسياري از هنرمندان انقالبي را   مهمي يمقوله گرفتندرار ميمورد حمله ق
مستقل تا  البته اشاره به هنرِ .انقالبي مستقلِ به خود مشغول كرده بود، هنرِ

الل يك هنرمند، حتا استق تعريف  يعني. تواند باشد  مورد بحث مي  هايي قسمت
 كه دولت سوسياليستي بنا شده و  يك دانشمند و محقق و امثالهم در زماني

جاي   ما خارج است ولينوني ك با حمالت بورژوازي مواجه است از بحث هنوز
در اين قسمت (گيرد صورت   هايي آن دارد كه روي اين مطلب هم بحث

ف هنر هم در راستاي تعري ها گرفته و تداوم اين بحثهاي زيادي صورت بحث
گيري فهم سوسياليستي كمك زيادي خواهد انقالبي مستقل و هم در شكل

اينك با شكست تجارب بناي سوسياليسم شايد اين گمان پيش آيد كه ). كرد
در فضايي كه هنر به   ولي .ه استاز بين رفت  استقالل هم به شكلي يمقوله

ن گفتن از استقالل هنرمند شود سخ  عنوان يك محصول تجاري عرضه مي
طبقاتي  ي هنر انقالبي مستقل در داخل مبارزه. گويي بيش نخواهد بود الف

 .كند  پيدا مي  براي بناي سوسياليسم است كه اهميت خاصي

خود را در خفه   فعاليت هنري انقالبي در موقعيتي كه بورژوازي تمام سعي
اين موضوع تنها مختص . شدبا  آسان نيز نمي ،نمايد  كردن چنين محصوالتي مي

كه بر   هايي در جوامع غربي با تمام فرياد ،اليتري مانند ايران نيستتجوامع تو
به سختي   هايي چنين فعاليت ،شود هم  مي ...سر آزادي انديشه، عقيده و 

عصر "فيلم  "چارلي چاپلين"كه   ميالدي زماني 30 يدر دهه. گيرد  صورت مي
ران بزرگ را با ديدگاه عميق خود از ماركسيزم خت و عمق بحارا س "جديد

 ركها روزي كار او را به ت رسيد كه اين فيلم  نمايش گذاشت به نظر نمي به
با شروع جنگ سرد و ترس از كمونيسم و نفوذ . متحده بكشدتاياال

ميالدي را زير  50 يفكران مترقي دهه روشن ي ها در آمريكا، تصفيه كمونيست
گران هم در اين زمان مورد اتهام قرار  بسياري از سينما. خويش قرار داد ي سايه

. متحده شدند تگرفتند و شغل خود را از دست دادند يا مجبور به ترك اياال
ترين تالش براي ساختن  كوچك .اينك كه جنگ سردي هم در كار نيست

در زير حجم   هايي چنين فيلم
ي گم  سنگين توليدات هاليوود

كردن و شود و فرصت قد علم   مي
. كند  ارتباط با مخاطب پيدا نمي

ارتباط با  برقراري هنرمند براي
  مخاطب مجبور است كه جشنواره به جشنواره بگردد تا شايد صدايش به جايي

اي كه هنر به عنوان يك كاالي تجاري عرضه  در هر جامعه البته .برسد
رو  در پيشِعادالنه ااي ن هنرمند براي حفظ استقالل خويش مبارزه ،شود  مي
لي نسبتا امخصوصاً در مورد سينما كه به خاطر نوع فعالييتش به منابع م. دارد

 البته كارهاي ارزشمند. شود  تر مي اين مبارزه پررنگ ،بيشتري احتياج دارد
از آمريكاي جنوبي گرفته تا آسيا همواره سعي در  وجود دارند كه زيادي

جنبش انقالبي بعد متاسفانه . اندودهگه داشتن پرچم هنر انقالبي نمبرافراشته ن
با يك رخوت و ركود  فروپاشي اتحاد شورويميالدي و به موازات  80 ياز دهه
هنر هم به موازات . يي جدي در چپ صورت گرفتاگرروبرو شد و راست  بزرگي

     .شدمواجه   تغييرات اجتماعي و سياسي زمان خود با چنين گردش به راستي
ارشي چيزي هنر سف. ردم فرق زيادي با ديگر جوامع نداوضعيت در ايران ه
اول سينماي ايران را به  ي خواه اسالمي توليدات دههبود كه با رژيم تماميت

سينماي انقالبي پيشكش كه سينماي مستقلي هم نمانده . خود اختصاص داد
شد   هاي جمهوري اسالمي بنا مي كه تازه پايه  زماني 80 يدر اوايل دهه. بود
 بارزات ضد استثماري مردم ايرانسازي تاريخ م در جهت دگرگون  هايي لمفي

چنين تكفير و هم گي ايدئولوژي ماركسيستي هقبل از انقالب بهمن، پوسيد
آثاري  .شد  دادند، ساخته مي  كه هنوز هم مبارزه را ادامه مي  هايي ديگر گروه

ي هستند كه در اين ايهاز خروار فيلم  هايي نمونه "توهم"و  "بايكوت"چون 
سينماي دفاع مقدس كه بيش از نيمي از عالوه بر اين  .موارد ساخته شدند
شايد به . بعد از انقالب را به خود اختصاص داد اول ينيمهمحصوالت هنري 

ميالدي  70 يدهه كه "ها گوزن"و  "گاو" هايي چونهمين خاطر بود كه فيلم
- فيلم معدود هاي طوالني به عنوان سالبراي  ،ندساخته بودرا به خود مشغول 

بعد از شكست انقالب بهمن و . ندسينماي ايران ماندگار شدگذار تاثيرهاي 
فكري در ايران نيز عميقا تحت تاثير قرار  از آن، جريان روشن  گي ناشي هافسرد
نيز مجبور به ترك   هاي مترقي زنداني يا تصفيه شدند و بعضي اكثر نيرو. گرفت
هم كه توانستند حيات خويش را ادامه دهند با   معدود كساني. دگرديدنديار 

رميسم دادند و تغيير ميالدي تن به رف 90و  80 يانحالل ايدئولوژيكي دهه
تري پيدا كرد و به قبول شرايط موجود با بسنده شرايط موجود مفهوم تنگ
ترين  در ايران شرايط مترقي. آن انجاميد يپوسيدهكردن به مرمت ساختمان 
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ست كه جامعه وخامت اوضاعي اسينمايي كه وجود داشت و دارد نشان دادن 
رفت از چنين موقعيتي هم در  برون بست فكري برايبن  ولي. باشد ميدچار آن 

توسط تعدادي سينماگر   اين سينما به شكلي. شود  اكثر آثار كامال مشاهده مي
مستقل هم قابل بحث  گراِن كه استقالل فكري يا مالي اين سينما( مستقل

   .به دوش كشيده شد )باشند  مي
 "شهر زيبا"در فيلم  كارگردان جواني ،سوم ياول هزاره يبا عبور به دهه

چون اعدام نوجوانان خردسالي كه مرتكب   با دستمايه قرار دادن موضوع مهمي
  چون فيلم قبلي اين فيلم هم. توجه همه را به خود جلب كرد ،جنايت شده اند

. هدف قرار داده بود را طبقات پايين جامعه  گي هزند "رقص در غبار"ادي، فره
  و چه اجتمايي  هاي موجود چه مذهبي فيلم با پر رنگ كردن پارادوكس

معمايي پيچيده براي نجات يك نوجوان محكوم به اعدام رقم زد و مشكل حل 
  قضايي فرهادي با دوري از دستگاه. ايران را به تصوير كشيد ي ناشدني جامعه

كند و در نهايت ناتواني خويش را   جستجو مي  يعحل موضوع را در روابط اجتما
 "سوري چهارشنبه"  هاي بعدي فرهادي يعني در فيلم .دارد  در حل آن ابراز مي

متوسط بود كه منعكس  ي هاي طبقه و دغدغه  گي هبيشتر زند "الي ي درباره"و 
براي من   باشند ولي  ي هم ميهاي خوب فيلم ،كه هر دو فيلم با اين. شد  مي
ما   خوب فكر كنم به موضوع اصلي. را نداشتند "شهر زيبا"كدام تاثير فيلم  هيچ
 .رسيده باشيم "جدايي نادر از سيمين"فيلم   يعني

را ديدم بعد از فيلم تنها موضوعي  "جدايي نادر از سيمين"كه فيلم   زماني
طالق شايد تنها . ان طالق بودبه خود مشغول نساخت داست  كه ذهن مرا خيلي

اين . موقعيتي است كه به واسطه آن به فرزند خانواده حق انتخاب داده شود
را  طلبد و قرار بود آن  انتخاب در مورد اين فيلم به نوعي قضاوت وي را نيز مي

قاضي   يعني. كه از مادر و پدر خويش دارد به انجام برساند  هاي شناختي بر پايه
كه  اي قاضي. نه دادگاه مدني كه دختر نوجوان خانواده است  جرااين ما  اصلي

  .مادر و پدر دارد ي نياز به واشكافي دوباره
دارد و پدر وي را ) نادر(به پدر خويش   اعتماد خاصي) ترمه(دختر خانواده 

پدر موضوع جدي  نظرِ به. گردد  ميخره به خانه برمتقاعد كرده است كه مادر باال
) سيمين(ها مقاومت كنند مادر  آزمايي است و اگر آن رنيست و فقط يك زو

ترمه با . تصميم خود را مبني بر رفتن به خارج از كشور عوض خواهد كرد
از والدين   يكي انتخابِ مشكلِ اعتمادي كه به پدر دارد هنوز خود را در موقعيت

باره به مادر را متقاعد نمايد تا دو ،دارد  بيند و با ماندن در كنار پدر سعي  نمي
اگر قرار است قضاوتي از طرف ترمه صورت بگيرد ترمه بايد   ولي. خانه برگردد

گذارد بيرون   كه پدر در هر لحظه از داستان بر دوش او مي  روانيفشار از زير بار 
خود  "دخترش از نظر عاطفي به او وابسته است"كه  واال نادر با بيان اين ،بيايد

ه جديت موضوع را ك  ين ميان شايد تنها كسيدر ا. را محق جلوه خواهد داد
دهد كه   مچ سيمين اجازه نمي نادر است كه با گرفتنِ درك كرده پدر آلزايمريِ

  .او از خانه برود
)  نه مشخصا ايراني(  متوسط تهراني ي تيپيك از طبقه ،است  نادر شخصيتي

از   چون هر فرد مشخصي هم. گاه اجتماعي خويش هاي خاص جاي با دغدغه
. اش دارد و اجتماعي طبقه  هاي اخالقي به پشتوانه  گي خاصي هن طبقه وابستاي

، نه ديني  هاي اخالقي ارزش  بعضي ي مناسبات اجتماعي در دنياي وي بر پايه
او كه . سته هاي بومي هم ارزش  طبيعتاً حامل بعضي  ولي ،گيرد  شكل مي
سات خويش هاي خاص احسا زمان - گرايي است بايد در مكان عقل ي نماينده

مسائل و روابط   به بعضي ،واقف است. را كنترل كند و تصميمات قاطعي بگيرد

همين آگاه بودن يا به واقع آگاه . كند كه واقف است  كه فكر مي اجتماعي يا اين
. دهد  به نادر مي  اعتماد به نفس خاصي ،هاي طبقاتي  گي هنبودن به چنين ويژ

تواند   كه مي ،دارد را به اين توهم وامياين اعتماد به نفس تا حدي است كه او 
او مطمئن . كنترل در آورد تحت خود،خويش را با تصميمات قاطع   گي هزند

زيرا كه همه حوادث  ،است كه در نهايت همه چيز بر وفق مراد او خواهد بود
اين اصل . شدني استف حلعصبر و تالش مضا  با كمي  گي هناخوشايند در زند

  .بند باشد ن پايمهمي است و بايد به آ
داند كه تمام تالش خويش را براي   پذير مينادر خود را فردي مسئوليت

نادر پدري نمونه براي دختر نوجوان خويش است كه . كند  سعادت خانواده مي
از پدر گرفته و   گيري است و تاثير فراواني اش در حال شكل شخصيت اجتماعي

 دهد،  يت درست ترمه به خرج ميبراي ترب  فراواني  نادر سعي. خواهد گرفت
را   گي هگذارد و راه درست زند  او مي ي هاي كوچك اجتماعي بر عهده مسئوليت
دهد كه نشان از   هاي كوچكي هم به ترمه مي آموزد و در اين راه پاداش  به او مي

چنين فرزندي  او هم. قدرداني پدر از يادگيري تربيت درست دختر خويش دارد
با . شناسد  حتا فرزندش را نمي ، پدري كهلزايمري استفداكار براي پدري آ

گاهي  تواند او را به آسايش  كه مي شود با اين  داري مي مشقّت فراوان از او نگه
نادر حتا همسري . آورد  اصيل فرزندي خود را به جا مي ياو وظيفه  ولي ،بسپارد

يمين س ،كه در شرف جدايي هستند شايسته براي سيمين بوده زيرا با اين
. پرسد  چيزي براي ابراز در جواب قاضي دادگاه ندارد كه علّتي براي طالق مي

چنان همسر  دست بردارد نادر هم "ياي خارج رفتنرو"حتا اگر سيمين از 
 معلّمِ همسايگان،. و نادر شهروند محترمي است ؛گذشته خواهد بود ي شايسته

رتباط دارند اين كه در فيلم با او به شكلي ا  كساني ي ترمه و همه خصوصيِ
  .كنند  حس شهروند محترم را منعكس مي

ن سيمين چه؟ سيمي  نادر شخصيت كامال تعريف شده در فيلم است ولي
كند كه قصد مبارزه و مجادله ندارد و از همان ابتداي داستان مشخص مي

حتي به بهاي  .كنددم تقابل با مشكالت را انتخاب ميترين راه يعني عتحرا
زيرا با  ،گيردسيمين آگاهانه در پس زمينه فيلم قرار مي. ه ديگرانجبران اشتبا

هاي  پايه  توجه به پيوند طبقاتي كه با نادر دارد قادر نيست كه به راحتي
نادر را به كنكاش بكشد و زواياي پنهان شخصيت او را   هاي اخالقي ارزش

ز چه ا(عمل كنكاش شخصيت نادر توسط يك شخص بيروني . آشكار نمايد
گيرد كه مي صورت) گاه اجتماعي لحاظ پيوند خانوادگي و چه از لحاظ جاي

 ؛ها را به چالش بكشد تواند آنمي ها و دغدغه هاي نادر نيست و اسير دلبستگي
با  شود  ميباز داستان به  كش زحمت ي چنين است كه پاي يك خانوادهو اين 

  .اندشان را بريدهگي هكاران امان زند بده ومردي كه كارش را از دست داده 
هاي او به  ولي دغدغه ،دارد خاصي هايگي هچون نادر دلبست راضيه هم

خويش از هيچ  ي او نيز براي نجات خانواده. اعتقادات ديني اوست ي واسطه
گي به  هكه باردار است مسئوليت سنگين رسيد و با اين كندميگذار ن تالشي فرو

اعتقادات او چندن هم سازگار گيرد كه حتا با   پيرمرد آلزايمري را بر عهده مي
خود كه   در حالي ،راضيه قرار است شخصيت نادر را به چالش بكشد. نيست

دهد كه با   گرايي نادر اين اجازه را به او مي عقل. شخصيت متزلزلي دارد
  حتا زماني دارد،را ابراز  اطمينان در شرايط خاص تصميم بگيرد و بدون تعلل آن

او در مقابل . هاي طبقاتي خود رفتار كند گي هستكه قرار است بر خالف دلب
داستان ترمه كه مچ او را  ِ گويد به جز قاضي اصلي  راحتي دروغ مي ههمه ب

هاي اعتقادي او را به  ارزش  ،اي كه عملي راضيه در هر لحظه  ولي. گيرد  مي
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عمل خويش  ي كند تا از نتيجه  تر رجوع ميكشد به مرجعي مطمئن  چالش مي
نادر اين چنين است؟   گي هآيا زند  راضيه ثباتي ندارد ولي  گي هندز. مطلع شود

چون طالق   نادر از چنان صالبتي برخوردار است كه موضوع مهمي  گي هزند !نه
  .او حاكم است بر اوضاع. كند  هم او را آشفته نمي

شهروند محترم . كشد  نادر را به چالش مي  گي هيك اتفاق تمام ثبات زند
 5- 4زيرا او متهم به قتل جنين . گاه بگذراند در بازداشترا   مجبور است شبي
ش حتا حاضر به خيانت به ااو براي بازگشت به جايگاه اصلي. ماهه راضيه است

گويد و تالش مضاعفي براي متقاعد كردن   او دروغ مي. هاي خويش است ارزش
  گي هباشد كه زند  كند تا ترمه متوجه خطر بزرگي  دختر خويش صرف مي

خود را با دروغ گفتن براي   گي هو ترمه اولين درس زند كند  ا تهديد ميهار آن
گناهي خويش كه نادر از تالش براي اثبات بي با اين. آموزد  نجات پدر مي

  .آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت  ولي ،گذار نيستروف
هاي داستان را  كامل شخصيت  اصغر فرهادي در اين فيلم با دقت و آگاهي

متوسط  ي طبقه  گي ههم زند "الي ي درباره"اش  او در فيلم قبلي. تبرگزيده اس
را ثبات كاذب آن گيِ هفيلم خود قرار داده بود و شكنند ي را دست مايه  تهراني

روابط قهرمانان  ي الي نيز فردي بود از بيرون دايره. به تصوير كشيده بود
در  .را سلب كرد هاآن  گي هآرامش زند يش همهاداستان كه با ناپديد شدن

فقيرش اين وظيفه را بر  ي هم راضيه به همراه خانواده "جدايي نادر از سيمين"
متفاوت و  ينقطه قوت اين فيلم تقابل دو شخصيت از دو طبقه. عهده گرفتند

  .شانهاي خاص طبقاتي خود هاي تنگاتنگ با ارزش گي هوابست
فرهادي براي پر رنگ كردن اين تقابل محيط انتزاعي براي فيلم تعريف 

كند از وارد شدن به روابط و مناسبات بوركراتيك حاكم بر   مي  او سعي. كند  مي
فيلم از . از اين روابط را به حداقل برساند  جامعه دوري كند تا اختالالت ناشي
برد و بدون حاشيه درد خويش را مطرح   داستاني قوي و نقلي روان بهره مي

و است   حتا براي مخاطب غير ايراني  زبان فيلم زبان كامال قابل فهمي. كند  مي
  .خارج باشد يمهمي در ايجاد ارتباط با دنيا ي اين شايد نكته

دو  با اشاره بهلب فوق ارائه بدهم، ابندي از مطاگر بخواهم يك جمع
بل اها با يك تق خواهم كه اين مقايسه  نمي. كنمشروع مي نوشتهي يمقايسه ابتدا

. مطلب كمك خواهد كرد ككنم به در  فكر مي  يك به يك صورت بگيرد ولي
  ولي ،سينماي فرهادي يك سينماي انقالبي نيست، حداقل تا به حال نبوده

شايد چنين به نظر . حاكمه باشد ي گوي طبقه سينمايي هم نيست كه سخن
رسد كه سينمايي است كه شرايط موجود در جامعه را قبول كرده كه من با   مي

جدايي "و  "شهر زيبا"چون   هايي كه در فيلمچرا . موافق نيستم  آن هم خيلي
 ي قوه  نظام يعني يگانه  از قواي سه  با يكي  كه به شكلي "نادر از سيمين

  كند حل نهايي موضوع را در دل  مي  قضائيه در تماس مستقيم است سعي
اين . سيستم حاكمه روابط اجتماعي حاكم بر جامعه پيدا كند نه در درون

  گي هزند. ايران را نشانه رفته است ي هاي موجود در جامعه تضاد  سينما بعضي
- ترين مشخصه متوسط و پرولتاريا را با برجسته يطبقه  عظيم، يعني دو قشرِ
دهد و تا ريزترين   ها بدون اغراق مانور ميروي آن. كشد  ها به تصوير ميهاي آن
در  .و همين آفريند  تصويري واضح از جامعه مي. كند  نفوذ مي شانگي هنكات زند

اي در بيرون از دنياي تنگ و تاريك ما رخ روزگاري كه هر روز تغييرات عمده
  .جامعه، دارويي براي رهايي از آن نخواهد بود هاي دادن به افسردگي  دهد دل  مي

را نشانه  سينماييدرد من يا ما چيست كه ال اين باشد كه ؤحال شايد س
فكر . دانيم را ناكافي ميو هم آنبريم   ايم كه هم از تماشاي آن لذت ميرفته

چيزي كه در وراي فهم . در جستجوي يك عنصر گم شده هستيمكنم ما 
به نظر ما چيزي كه در سينماي امروز ما وجود ندارد . معمول ما از جامعه باشد

چيزي كه در . شود ذهنيت دگرگون سازنده است  و يا كمتر به آن پرداخته مي
ي ديگري جستجو را در جا ما هميشه آن  است ولي درون روابط اجتماعي

در اين مورد  "مايكل هانكه"از  "روبان سفيد"شايد مثال فيلم . كنيم  مي
هاي فاشيزم را در داخل روابط اجتماعي اهالي يك  هانكه ريشه. سازنده باشد

 چنان ريزآن ،نه كاتوليكو هم يك روستاي پروتستان و آن  روستاي مسيحي

ماست   گي هشويم كه فاشيزم در درون زند  كند كه متوجه مي  مي بينانه برجسته
   .تصوير آن جامعه نه فقط مكانيزم از برداري هپرد  يعني. از روابط ما در بيرون نه

 ............................................................  
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