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سر سخن
الزم م�دانم با انتشار اول�ن شماره ان نشره، به رفقا� 
حزب,، به جامعه و به خوانندگان توض�ح بد!م �ه چرا 
شخص,  ظرف�ت  در  نشره  ان  انتشار  به  دست  من 

زده ام؟

م�گوند !ر آغاز� دشوار است. ف4ر م�4نم ان ح4م در 
مورد نشره من;م صادق است، چرا �ه آغاز� است �ه 
در سنت س�اس, و حزب, ا� �ه در تارخ معاصر با آن 
روبرو بوده ام و بوژه پس از سال;ا تداع, شدن فرد 
و جمع، در تضاد و �شم4ش دو اردو� رشد و �نترل 
دار�،  سرماه   "Fدم4رات�" و  "آزاد"  شراط  و  دولت, 
فردت و آزاد� فرد� ابراز نظر و عق�ده در تقابل و نف, 
�ار جمع, و حزب, معن, شده است. پذرفته اند �ه تعلق 
به �ار جمع, و بوژه ادامه سنت پ�وستن داوطلبانه به 
انضباط و دس�پل�ن تحزب �مون�ست, برا� F فعال�ت 
انقالب, و دفاع از �ل آن تارخ، عن, فدا �ردن آزاد� 
�ور�ورانه"،  "اطاعت  عن,  فرد،   محو  عن,  فرد�، 
با  لن�ن�سم  و  �مون�سم  �ه  به سرنوشت,  تسل�م  عن, 
ش4ست آن، از �ارخانه !ا� متعدد و بس�ار پ�چ�ده و 
اف4ار  انحصار� دن�ا� م;ندس,  تقربا  ام4انات  دارا� 
و ماش�ن تبل�غات, سرماه، ع�ن �مون�سم لقب گرفت. 
من به سنت انتقاد� و مار�س�ست, تعلق دارم �ه مدت;ا 
قبل از فروپاش, ارودگاه شرق، و مدت;ا قبل از عروج و 
افول م4تب منحط پسامدرن�سم و د�ترن پاان تارخ، 
نقد سوس�ال�ست, خود به تجربه ش4ست انقالب ا�تبر 
را نوشته و م4توب �رده است. با انحال در پس آوار 
بجا مانده بر ذ!ن�ت بخش عظ�م ال�ت روشنف4ر� جامعه 
اران و افتم افتم !ا� بقاا� مار�س�ست سابق, در 
!�ات معجون افسانه ا� "دم4راس," و تقدس فردت 
"آزاد�"  شخص�ت و فردت خود را  در  مجرد  �ه 
انقالب,  اراده  و  جمع,  �ار  تحق�ر  و  نف,  و  با  تقابل 

تع��ن استراتژ� بر مبنا� تع��ن استراتژ� بر مبنا� 
الگوساز� از الگوساز� از احتماالت تصادف�احتماالت تصادف�       

سوف خون	ن تر نظم نو�ن

www.iraj-farzad.com
http://iraj-f.blogfa.com

Email:
iraj.farzad@gmail.com

از منصور ح�مت:از منصور ح�مت:
مبارزه طبقاتى و احزاب سياسىمبارزه طبقاتى و احزاب سياسى

مالحظات� بر جدل چپ دانشجوئ� با 
مدافعان ل	برال	سم

در حاش�ه انشعاب اخ�ر در در حاش�ه انشعاب اخ�ر در 
حزب دم&رات %ردستانحزب دم&رات %ردستان

آ,ا ا,ران +دف حمله بعد� 
نظام� آمر,&است؟

سرما,ه دار� جامعه گرا,انه!؟سرما,ه دار� جامعه گرا,انه!؟
دولت +ا� Big Brother عصر ما



Mainstream                                          2007 بستر اصل�                 شماره ��، ژانو�ه 

2

جمع, و تارخ و سابقه !ر فدا�ار� و ق;رمان, جمع, 
فراد زده است، !نوز باد گفت و نوشت. با علم به ان 
شراط و در برابر فشار  "اف4ار عموم," ا� �ه پاره 
شدن زنج�ر �نترل دولت, بر دست و پا� "شخص�ت" 
عطش  و  سرماه  عن,  �ارمزد�،  بردگ,  نظم  واقع, 
را  اضاف,  ارزش  و  ارزش  برا� �سب  ناپذر  س�ر� 
مدخل ورود خود به عرصه آزاد� فرد� م�ب�ند، سر 

خم نم�4نم و �مترن احترام, قائل ن�ستم. 
انقالب,  اراده  به  �ما�ان  من  �ه  است  واضح  بنابران 
�ه  �مون�سم,  مبنا�  بر  �مون�ست,  تحزب  و  جمع, 
منصور ح4مت مبان, و !مه جوانب آنرا ط, ب�ش از 
س, سال تدون و بر بستر اصل, خود دوباره قرار 

داده است، وفادارم.
فعال س�اس,  و  فعال�ت س�اس,  از  اگر تصور  شاد 
در محدوده فعال�ت در چ;ارچوب F حزب و تش4ل و 
سازمان  محصور نم�ماند، ان توض�ح من الزم نم, آمد. 
معموال در بستر و سنت فعال�ت س�اس, سوس�ال�سم;ا� 
بورژوائ, و خرده بورژوائ,، و م�راث;ا� سازمان, آن، 
 Fفرد و سازمان، فرد و حزب، و فرد و تش�4الت در 
در  م�گ�رند.  قرار  التجمع  مانع  دوگانگ,  ا  و  تناقض 
چن�ن س�ستم,، !وت س�اس,، نظر س�اس, و تب��ن از 
مسائل مختلف س�اس, و اجتماع, و !نر� و غ�ره جدا 
اگر غ�ر مم4ن  از !وت سازمان, و حزب,  و مستقل 
نباشد، �ه دشوار است. ان محو شدن فرد و فردت در 
سنت جنبش;ا� اجتماع, موجود ن�ست. بعالوه تحوالت 
سرع و شگرف, �ه در ابزار!ا� ارتباط جمع, بوجود 
آمده است، ام4ان و شراط مناسبتر� برا� ب�ان فرد 
�رده  فرا!م  فرد�  وژگ�;ا�  تمام  با  او  خود  توسط 
سات;ا�  و  وبالگ;ا  و  انترنت,  !ا�  روزنامه  است. 
شخص, در ج;ان معاصر ما پدده ا� جا افتاده و و 
انداختن سات شخص,  راه  اگر  است.  گ�ر شده  !مه 
ا�نون حت, توسط عناصر و شخص�ت;ا و ادئولوگ;ا� 
م;م احزاب و جرانات مختلف س�اس, چپ و راست، 
به پدده راج, تبدل شده است، نشره شخص, در 
بعالوه  م�4ند.  تس;�ل  را  امر  !م�ن  محدودتر�  سطح 
سات و نشره شخص, به من و !ر �س دگر� ان 
ام4ان را م�د!د �ه واقعا تب��ن �امال شخص, خود را 
س�است;ا�  جمله  از  و  اجتماع,  مساله  !ر  مورد  در 
�ه خود عضو�  احزاب و خود حزب, !م  بر   حا�م 
ب�ان �نند. خاصه  از آن !ستند، بدون !�چ محظور� 
ان4ه تب��ن;ا� تئورF و نظر� در باره مسائل مختلف 
جامعه، �ه حزب و حزب�ت ن�ز بخش, از آن است، فقط 
توانسته است در قالب و ش4ل ب�ان فرد� ابراز شود. 
برا�  ابزار� شخص,  اعتبار،  ان  به  نشره شخص, 
طرح نظرات من !م !ست. من از ان ام4ان، برا� نشر 
ن�ز  ام و  فعال�ت س�اس,  تارخ  بررس,  ام،  ب�وگراف, 
طرح نظراتم در مورد !ر مساله دگر با اولوت;ائ, �ه 
خود من شخصا تع��ن م�4نم، استفاده م�4نم. به !م�ن 
دل�ل و در ان محدوده، مسئول�ت مواضع اتخاذ شده 

در ان نشره، تماما برع;ده من است. 
سع, م�4نم در "بستر اصل,"، به سبF "مستق�م نوس," 

و مستق�م گوئ, وفادار باشم.  

    .......          سر سخن 

ط, سال;ا� پس از فروپاش, اردوگاه شورو� سابق، ما با F تجدد تقس�م در 
م�ان بلو�;ا� س�اس,- اقتصاد� ج;ان معاصر روبرو بودم. اول�ن پس لرزه !ا� 
ناش, از فروپاش, اردوگاه "شرق" با عوض شدن صورت ان مساله: "!ژمون," �دام 
دولت و�دام س�است و اقتصاد  بر خود بلوm غرب؟ تالق, �رد. آمر4ا �ه پس از 
جنگ دوم ج;ان,، طراح بازساز� اقتصاد وران شده اروپا و ناش, از جنگ بود 
و در طول دوران جنگ سرد سر�ردگ, س�اس, - اقتصاد� �ارتل;ا و تراست;ا و 
سرماه !ا� آمر4ا، بازار پول و سرماه و بورس را در قبضه خود گرفته بود، 
با اول�ن نشانه !ا� فروپاش, دوار برل�ن از !مان دوران 4ه تاز� رگان�سم و 
تاچرسم، س�ر رو به افول را آغاز �رد. س�است "نظم نون" �ه طلوع خون�ن اش 
را در بمباران بغداد به ب;انه و توج�ه "اشغال �وت" توسط رژم صدام به ج;ان�ان 
انقراض سر�ردگ, آمر4ا  به  اول�ن تالش برا� جلوگ�ر� از س�ر رو  اعالم �رد، 
بود. بان�ان نظم نون در آن سال;ا، سال 1991، تا حدود� توانستند بخش زاد� 
از �شور!ا� بلوm "غرب" را به دنباله رو� از س�است نظم نون ب4شانند. متعاقب 
دستجات  سازماند!,  و  انداختن  راه  پ�ش�ن،  وگوسالو�  س�رروداد!ا�  در  آن، 
قوم, و بنا� گور!ا� جمع,، آمر4ا !نوز "ابت4ار عمل" را دردست داشت. آمر4ا 
م�توانست بارگاد!ا� ضد �مون�ست را برا� سازماند!, وسر!م بند� دستجات 
فاالنژ قوم,، چون ارتش آزادبخش �وسوو و مقدون,، تام�ن مال, �ند، بودجه و 
پرسنل و ام4انات لجست�4, اختصاص د!د و نبض آن باند!ا را در قبضه �نترل 
نقشه !ا و طرح;ا�  به درجه زاد� طبق  خود در آورد. فروپاش, وگوسالو� 
س�استمداران و نظام�ان دولت آمر4ا و "ناتو" پ�ش رفت. داشتن ابت4ار عمل و �نترل 
س�ر تحوالت از جانب آمر4ا حت, در مورد چگونگ, سربرآوردن �شور!ا� "آزاد 
شده" در محدوده حا�م�ت مستق�م شورو� سابق فا�ت, قابل مشا!ده و غ�ر قابل 
ان4ار بود. انقالب مخمل, و ا نارنج, اگر قرار بود در جران باشد، ان ناظرن 
پ�مان ناتو در منطقه و نماندگان و سفرا� آمر4ا در �شور!ا� !مجوار بودند �ه 
"عدم مشروع�ت" انتخابات جار� را در آن مناطق اعالم م�4ردند. �نترل آمر4ا بر 

س�ر وقاع، گاه تا گس�ل نمانده برا� نظارت بر انتخابات تداوم افت. 

اما عل�رغم در دست داشتن ان ابت4ار عمل در ان تقس�م بند;ا� جدد در جغراف�ا� 
آور�  جمع  نظر  از  آمر4ا  شرق،  سابق  اردوگاه  سلطه  تحت  منطقه  �ل  س�اس, 
دستاورد!ا� اقتصاد� و اعمال !مزمان !ژمون, س�اس, بر بلوm غرب، بر خود 
برندگان     م�داد.  دست  از  را  عمل  ابت4ار  تغ��ر،  !ر  با  چ�ن،  و  ژاپن  بر  روس�ه، 
مناقصه ا� �ه دولت آمر4ا اعالم �رده بود، رقبا� دگر�، و �شور!ا� مقتدرتر� 
از نظر اقتصاد�، اروپا� واحد و در راس آن آلمان، چ�ن، ژاپن و خود دولت روس�ه 
بودند. ان آخر� البته عمدتا از نظر س�اس, قدرت ابت4ار عمل را در تعرض آمر4ا 

به درون قلعه خود سد �رد. 
س�ر برگشت و افول و از �ف رفتن !مان ابت4ار عمل، در جنگ دوم آمر4ا عل�ه 
ان  افت. در  آغاز  باورن4ردن,  با سرعت,  2003، در چندن عرصه  عراق، مارس 
جنگ، از آن صف "متحدن" در جنگ سال 91، خبر� نبود. تن;ا دولت, �ه تقربا متحد 
بوش باق, ماند، دولت بلر بود �ه خود ان س�است و بان�ان آن به !م�ن دل�ل از 
جانب بورژواز� انگل�س زر فشار انتقاد� قرار گرفت. بحث �ناره گ�ر� و استعفا� 
تن;ا متحد وفادار  ان  از  ل�بر،  ابنده حت, در صفوف حزب  انتقادات شدت  بلر و 

س�است;ا� بوش تقربا چ�ز� باق, نگذاشت. 

ب, ثبات, "باثبات"؟
در سطح, دگر، اگر برا� مثال جنگ آمر4ا در سال 91، چه جران حزب الدعوه 
�رد،  ناس�ونال�ست  جرانات  و  احزاب  چه  و  اسالم,  انقالب  اعال�  مجلس  چه  و 
در موقع�ت "بندگان" ر!ا شده توسط آمر4ا ظا!ر شدند، در جنگ 2003 !م�ن !ا 
مدع, و طلب4ار و منتقد و گاه متعرض به آمر4ا و بوش از آب درآمدند. بخش, 
از اپوزس�ون اسالم, رژم بعث، بعالوه پس از ان جنگ به "جب;ه مقاومت" !ا� 
انتحار� پ�وستند. اگر آمر4ا پس از بمباران بلگراد و بر�نار� و دستگ�ر� م�لوسوچ 
و تحول او به دادگاه !اگ، و تش�4ل "دولت;ا� مبتن, بردم4راس," در وگوسالو�، 
قدرت �نترل جرانات قوم, را تا سطح خلع سالح آن;ا دارا بود، در عراق ش�رازه 
�نترل بر ن�رو!ا� "مقاومت" و ناتوان, مطلق در �نترل بر س�ر پا�ساز;ا� س4ت, 
و مذ!ب, و باند!ا� معمار ان جناات، چنان از !م گس�خت �ه تمام, استرتژس�ن;ا 
و تا�ت�س�ن !ا� نظام, و س�اس, دولت آمر4ا را !اج و واج و گ�ج و وامانده 
نم�تواند  !نوز  بوش  ح4ومت  �ه  است  شده  تبدل  معضل,  به  عراق،  است.  �رده 
چگونه خود را از آن خالص �ند. طلوع نظم نون بوش پدر، در دوران صدارت 
بوش پسر به �سوف خون�ن تر� گرفتار شده است �ه دامن خود دولت آمر4ا را 

سوف خون	ن تر نظم نو�ن 
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گرفته است. نتاج ان پرشان, س�اس, و ان است�صال 
تشتت   F به  چنج"،  "رژم  و  نون  نظم  س�است  در 
جد� در م�ان �ل�ه احزاب و گراشات, �ه سرنوشت 
خود را به س�است دولت آمر4ا گره زده بودند، منجر 
شده است. انشعاب در حزب دم4رات �ردستان اران، 
ش4اف و انشقاق در م�ان احزاب ناس�ونال�ست حا�م 
در �ردستان عراق، و ب�ش از دگران در م�ان اتحاده 
م�;ن, �ردستان، بر !م خوردن او!ام جرانات قوم, 
در  آن;ا  گرفتن  قرار  و  زحمت4شان  سازمان  به  شب�ه 
 Fآستانه اضمحالل و فروپاش,، �ه !مگ, نشان تار
"نظم نون," مساله �رد در عراق  شدن دورنما� حل 
اند، و تش�4ل F دولت مستقل را در �ردستان عراق با 
معضالت جد� روبرو ساخته است، ساه ا� از اس، 
درماندگ, و بالت4ل�ف, را به ان احزاب و مردم, �ه به 
ان احزاب تو!م دارند و ا در تو!مات ناس�ونال�ست, 

با آن;ا شرF اند، گسترده است.   
اما ان وضع�ت، بالفاصله به نتاج و عواقب, م�رسد �ه 
باد به دقت از نظر گذراند. بازتاب بن بست و �سوف 
س�است نظم نون در دو زم�نه م�تواند عواقب زانبار� 

برا� مردم منطقه، شامل اران، در برداشته باشد. 
در  نون  نظم  س�است  گرفتن  قرار  بازتاب  اول�ن 
در  آن  دنبال  به  و  عراق،  در  اول  درجه  در  محاق، 
و  س�اس,  ثبات,  ب,  وضع�ت   F خاورم�انه،  منطقه 
است.  بالت4ل�ف,  و  است�صال  ان  از  ناش,  اقتصاد� 
�شور!ا�  در  س�اس,  جغراف�ا�  تقس�م  تجدد  اگر 
اردوگاه سابق شورو� باالخره به F "نظم" س�اس, 
و اقتصاد� رس�ده است و زربنا� جامعه بر اساس 
اقتصاد سرماه دار� بازار آزاد و زر س�طره اروپا� 
غرب,، با F نظم روبنائ, ناش, از دم4راس, پارلمان, 
"دم4راس,"  مدافع  و  "آزاد"  دولت;ا�  برآوردن  سر  و 
"نظم" و  اساس  بر  را  ان �شور!ا  اقتصاد�  ساختار 
روت�ن اقتصاد استوار �رده است، در عراق ما با افول 
است�صال  و  "آشفتگ,"   F با  فقط  آمر4ا،  سر�ردگ, 
اگر  اقتصاد� آن روبرو !ست�م.  در معن, س�اس, و 
نتاج ش4ست آمر4ا در عراق به F ساختار س�اس, 
و اقتصاد�، تحت سلطه و !ژمون, اروپا و ا چ�ن و 
ژاپن و روس�ه، منجر و توام بود، آنگاه ما م�توانست�م 
برا� مثال با F دولت، ا حت, چند شبه دولت، مبتن, 
اقتصاد   F نظر روبنائ, و  از  پارلمان,  بر دم4راس, 
باش�م.  روبرو  اقتصاد�  ساختار  نظر  از  آزاد،  بازار 
�ردستان  مثال  �ه  �رد  تصور  م�شد  حالت,  چنان  در 
عراق به F �شور مستقل، مشابه !مه دولت;ا� مستقل 
اقتصاد  و  است  تبدل شده  اقمار شورو� سابق،  در 
و  است  گرفته  پ�ش  در  را  آزاد  بازار  دار�  سرماه 
دارم.  �ار  ا چند دولت دگر سرو   Fبا  در عراق، 
اما وضع�ت فعل, چن�ن ن�ست. آمر4ا ش4ست خورده 
ان4ه  بدون  است  رس�ده  بست  بن  به  الاقل  ا  است، 
بال4ان  و س�اس, �شور!ا�  اقتصاد�  آلترنات�و  حت, 
و ا �شور!ا� استقالل افته بلوm سابق شورو� را 
شا!د باش�م. اروپا� واحد، چ�ن، و ا ژاپن و روس�ه 
در ان اوضاع است�صال و آشفتگ,، موفق به برداشت  
به F معن, در �ل  حاصل جنگ آمر4ا در عراق و 
خاورم�انه و بوژه فلسط�ن و اسرائ�ل نشده اند. ان 
وضع�ت پر از اب;ام و آشفتگ, م�دان, برا� F دوره 
ناپادار و نامشخص از ب, ثبات, !ا� ب�شتر س�اس, 
مثل  متعارف"،  "غ�ر  س�اس,  ن�ر!ا�  اندام  عرض  و 
بر  �ه  س�اس,،  اسالم  جرانات  و  اسالم,  جم;ور� 
!�چ نظم و روت�ن س�اس, و اقتصاد� استوار ن�ستند، 
بوجود آورده است. اوضاع عراق، و به تبع آن منطقه 
اسالم,،  جرانات  جوالن  شا!د  مدت;ا،  تا  خاورم�انه، 
تحم�ل  و  بقا  برا�  اسالم,،  آن جم;ور�  راس  در  و 

حضور و نفوذ س�اس, خود خوا!د بود. 
آا جران و گراش �مون�ست, و سوس�ال�ست, و احزاب 
آن خوا!ند توانست در تقابل با ان بستر آشفتگ, و 
سرگردان,، را!, برا� خروج از ان بن بست و اوضاع 

مستاصل تام�ن �نند؟ 
ژ�نويه 2007

اتفاقات  از  الگوساز� 
تارخ, و ساختن  واقع, 
قابل  مقوالت  پرداختن  و 
تجربه،   F از  تعم�م 
در  �ه  است  تر��ب, 
و  شناخت  در   Fمتاف�ز
بررس, تحوالت اجتماع, 
م,  مطلق  امپ�رسم  به 
ساز�  الگو  ان  انجامد. 
استراتژ�  با  بوژه وقت, 
احزاب  و  جرانات 
در  شود،  تلف�ق  س�اس, 
جز  ا�  نت�جه  به  عمل 
نگ;داشتن  و  پاس�ف�سم 
منت;,  انتظار  روح�ه 
!ر  در  "انقالب"،  نم�شود. 
فعل  حاصل  ا�  جامعه 
متنوع  بس�ار  انفعاالت  و 
است �ه وقوع آن مستقل 
طبقات  اراده  از  خارج  و 
و احزاب صورت م�گ�رد. 
!�چ حزب و سازمان, به 
ادعا  نم�تواند  معن,  ان 
"م,  را  "انقالب"  �ه  �ند 
انقالب  حت,  ا  و  سازد" 
در  م�د!د.  سازمان  را 
شراط  وجود  صورت 
بحران  و  انقالب  ع�ن, 
احزاب  و  طبقات  انقالب,، 
آن;ا، تا�ت�F و استراتژ� 
خود را در قبال آن انقالب 
مع�ن روشن م�4نند. حزب 
استراتژ�  �ه  جران,  و 
خود را بر اساس "آرزو" 
آن  از  بدتر  و  "ام�ال"   و 
"انتظار" ر!بر� خود برا� 
وقوع انقالب  تع��ن م�4ند، 
به ناچار !ر تحرm و !ر 
شراط  در  خ�ز  و  افت 
�نون, را با تعاب�ر دوران 
م�4ند.  آراسته  خ�االت 
چاره ا� ندارد �ه حر�ات 
قوم, را با !ر مرزبند� و 
عل�رغم سردادن شعار!ا� 
طل�عه  فاش�ست,،  آش4ارا 
انقالب بداند و از ان نظر 
عمال چاره ا� ندارد �ه به 
خود  س�است;ا�  عواقب 

تسل�م شود. 

من در ان بخش از  نوشته 
نگرش  م�4نم  سع,  ام، 
ادآل�ست, و در !مان حال 
آن  بر  حا�م  امپ�رست,  
توسط  �ه  تا�ت�4,  مبان, 
�مون�ست  حزب  ر!بر� 
م4توب  و  مدون  �ارگر� 
شده اند و حت, به عنوان 
آرا"  اتفاق  "به  قطعنامه 
تصوب  !م  �نگره  در 
اند، را نشان بد!م.  �رده 
!ا  نوشته  رابطه  ان  در 
�ننده  تدون  مواضع  و 
اما  منسجم  س�ستم  ان 
�امال غ�ر مار�س�ست, و 

حم�د  مار�س�ست,،  ضد 
را ساده  من  �ار  تقوائ,، 
نگرش،  ان  است.  �رده 
حزب  تش�4ل  دوران  از 
!مواره  اران  �مون�ست 
به عنوان F نظر حاش�ه 
است،  بوده  موجود  ا� 
مقاطع  در  و  !م�شه 
س4وت,  از  پس  مختلف، 
دوران  در  طوالن,  نسبتا 
حزب �مون�ست �ارگر�، 
"جنبش  مانند  مباحث,  در 
سلب, جنبش اثبات,"، بحث 
"شعار  پ�رامون  تقابل;ا  و 
سوس�ال�ست,  جم;ور� 
اندام  عرض  به  اران"، 
پرداخته است و در دوره 
از  قبل  درون,،  اختالفات 
ح4مت�ست;ا،  ما  جدائ, 
برا�  !دفمند  تالش, 
حا�م �ردن ان ددگاه و 
نگرش قدم, تر سنت;ا� 
بجا مانده و تجدد ح�ات 
افته چپ ۵7 �، بر حزب 
به  �ارگر�  �مون�ست 
عنوان پرچم جدد س�اس, 
پس  حزب،  ان  !وت,  و 
ح4مت   منصور  مرگ  از 

صورت گرفته است. 
�ل�شه پرداز� از 
ذ!ن�ت "انقالب" ۵7، 

متاف�زسم در 
شناخت جامعه

چون  ع�نا  تقوائ,،  حم�د 
قرن  متاف�زست;ا� 
راستش  گا!ا  و  !�جد!م، 
تر  عوامانه  و  تر  سطح, 
از آنان، مبنا� تا�ت�4;ا� 
س�اس, را نه از بررس, 
مشخص  جامعه  حر�ت  
اران  اسم  به  ا�  داده  و 
به  و  فعل,  شراط  در 
و  پروسه   Fي مثابه 
�ه  زنده   ارگانيسم   Fي
آنرا  ان4شاف  سير  باد 
از  بل4ه  بداند،  قانونمند 
ا� در ذ!ن خود  "مقوله" 
و از F "الگو"� از پ�ش, 
استنتاج م�4ند. ان الگو و 
ان مقوله "مجرد"، چ�ز� 
جز "انقالب" ن�ست. درست 
پوپول�ست  سلف;ا�  مانند 
خود در م�ان چپ �57، 
!ر  و  جامعه  حر�ت  !ر 
ب�ن  در  آراش,  تغ��ر 
احزاب طبقات و گراش;ا� 
مختلف اجتماع, �ه قرار 
الگو�  و  مقوله  با  بود 
توض�ح  پ�ش,  از  مجرد 
آنزمان;ا،  شوند.  داده 
 Fدم4رات� "جم;ور� 
اسطوره  مقوله  و  خلق" 
و  مل,  "بورژواز�  ا� 

مترق," بازتاب تمام نما� 
ب,  و  تفاوت, و عجز  ب, 
در   Fتئور بضاعت, 
شناخت و تئور� شناخت 
"خاص  از  ت4امل  س�ر  و 
به عام" بر اساس پروسه 
تجريد از واقعيات �ن4رت 
واقعى  مجرد  مقوالت  به 
از  نه  تقوائ,  حم�د  بود. 
�ن4رت  واقع�ات  بررس, 
جامعه اران حر�ت م�4ند 
و نه به تجرد!ا� واقع, 
م�رسد. او برع4س صف 
ذ!ن,  مقوالت  در  بند� 
�ن4رت;ا�  نه  و  خود 
تحل�ل  مبنا�  را  ابژ�ت�و، 
س�اس,  استنتاجات  و 
م�گ�رد و از آنجا به تجرد   
غ�ر  الگو�  و  ا�  مقوله 
م�رسد.  "انقالب"  واقع, 
گراش  ارزش،  قانون 
از  و  سود،  نرخ  نزول, 
در  انسان  خودب�گانگ, 
ن�ز  دار�  سرماه  تول�د 
اما تجرد!ا�  اند،  تجرد 
�ه  !ستند  ا�  واقع, 
مار�س با شناخت و متد 
س�ستم  سلب,  و  انتقاد� 
دار�  سرماه  �ن4رت 
"قانونمند;ا�"  �شف  و 
حر�ت اجزا تول�د سرماه 
تول�د  و  �اال  مثل  دار�، 
ب;ره  سود،  مزد،  �االئ,، 
سود،  نرخ  و  پول  و 
سرماه   Fارگان� تر��ب 
... استنتاج �رده است.  و 
حم�د  متد  در  "انقالب"، 
تقوائ, F الگو� از پ�ش, 
قانونمند  حر�ت  �ه  است 
اجتماع,  گراشات  نمود 
تغ��ر  در  دائما  اجزا  و 
احزاب  !ا�  اله  در  آن 
س�اس,،  سازمان;ا�  و 
درآند.  آن  قالب  به  باد 
و  الگوسازانه  متد  ان 
است  ناچار  امپ�رست,، 
نمود  در  تظا!ر  !ر  �ه 
اجتماع,  گراشات  تقابل 
را به قالب الگو� از پ�ش, 
خود زنت د!د تا درست, 
غ�رواقع,  تجرد  ح4م 
خود را از آن "برا� خود" 
خود  درون  صفوف  و 
در  تروج  �ند!   اثبات 
خود و پروسه ذ!ن, رفع 
خود،  صفوف  در  اب;ام 
در ان روش جا� جامعه 
را با داره محدود درون 
م�4ند.  عوض  سازمان, 
روش  و  متد  ان  پاه 
متاف�ز4, نگرش به پدده 
در  اجتماع,،  زنده  !ا� 
ن;فته   � "چپ"  م�راث;ا� 
�ل�شه  به  !نوز  �ه  است 
تجربه  از  ساز;اش 

تع��ن استراتژ� بر مبنا� 
الگوساز� از احتماالت تصادف�
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ادامه   ۵7 انقالب  مشخص 
تحر�ات  تعم�م  م�د!د. 
طبقات در F دوره بحران 
انقالب, به عنوان اصل, �ه 
دگر  دوران;ا�  !مه  در 
ان  مبنا�  است،  حا�م 
�ل�شه پرداز� سطح, و 
پاه روگردان, از نگاه به 
پدده تغ��ر افته در ج;ان 
نم�توان  است.  واقع, 
 mتحر !ر  از  ارزاب, 
و  اعتراض  !ر  اجتماع,، 
را  نارضات,  !ر  ابراز 
جامعه  �نون,  شراط  در 
متن  در  بالفاصله  اران  
اوضاع, قرار داد �ه در 
انقالب,  بحران   F آن 
!مه سطوح جامعه را در 
!م�ن  به  است.  برگرفته 
دل�ل است �ه بطور واقع, 
پرداز;ائ,  �ل�شه  چن�ن 
از پدده !ا� اجتماع,، به 
ناچار از دال4ت�F فاصله 
م�گ�رد و به !مان م4اتب 
رجعت  !ائ,  ددگاه  و 
!مان  گاه  ت�4ه  �ه  م�4ند 
چپ �۵7 است. به !م�ن 
س�ستم  �ه  است  دل�ل 
متاف�زسم،  ان  استدالل, 
و  م�ماند  باق,  عارت, 
از  حت,  زاد�  درجه  به 
چپ  سطح,  ماترال�سم 
و  م�شود  تر  ۵7 سطح, 
به ادآل�سم درم�غلطد. به 

ان جمالت دقت �ن�د: 
" �ارگران واحد و حام�ان 
خواست  آن;ا  ج;ان, 
جم;ور�  سرنگون, 
ن4ردند  مطرح  را  اسالم, 
ش�وه  و  آن;ا  مطالبات  و 
ظا!را  ن�ز  شان  مبارزه 
"صنف," بود اما نفس ان 
حر�ت از نظر مطالبات, �ه 
!ا�  ش�وه  �رد،   مطرح 
مبارزه و ابعاد ج;ان, ان 
ترن  مبارزه،  راد4ال 
حر�ت س�اس, است �ه 
عل�ه  انقالب  جنبش  در 
جم;ور� اسالم, تا �نون 
ان  است.  گرفته  صورت 
انگ�ز  شور  شروع  نقطه 
است.  بخش,  نود  و 
به  ات4ا  با  باد  و  م�توان 
مقابل  در  تجربه   ان 
جست  و  آلترنات�و!ا  �ل 
بحران;ائ,  و  خ�ز!ا   و 
و  دولت;ا  اردوگاه  در  �ه 
اتفاق  راست   ن�رو!ا� 
انقالب  و  استاد  م�افتد 
داد  سازمان  را  �ارگر� 
رساند."         پ�روز�  به  و 
چشم  و  فوره   15 از   )
�ارگر�  انقالب  انداز 
تقوائ,،  حم�د  اران،  در 
انترناس�ونال شماره 127، 
خط تا��د!ا از من است)

و!له  در  انقالب"  "جنبش 
�ه  م�رسد  نظر  به  اول 
است.  ادب,  لغزش   F

از  دق�قا  اصطالح  ان  اما 
غ�رواقع,  تجرد  !مان 
آن  به  �ه  م�گ�رد  نشات 
را  جمالت,  �ردم.  اشاره 
�ش�ده  خط  آن;ا  زر  �ه 
ام، بروشن, نشان م�د!ند 
�ه چگونه حم�د تقوائ, به 
ان باور رس�د �ه م�توان 
"به ات4ا" تجربه 1۵ فوره 
"�ل  مقابل  در   ،200۶
"اردوگاه  در  آلترنات�و!ا" 
دولت;ا و ن�رو!ا� راست"، 
"انقالب  �ه  داد  فراخوان 
داد  سازمان  را  �ارگر�" 
و به "پ�روز�" !م رساند! 
�مونار!ا�  تجربه  از 
�ارگران  ق�ام  پارس، 
انقالب   ،1917 در  روس�ه 
پرتقال،  انقالب  آلمان، 
اسپان�ا،  در  داخل,  جنگ 
س�ر  و  چ�ن  انقالب 
اران  انقالب, در  تحوالت 
سال;ا� ۵۶ و ۵7 م�توان 
واقع,  تجرد!ا�  به 
 Fرس�د، اما استنتاج از 
�ه  الملل,،  ب�ن  !مبستگ, 
بار4اد  در  تظا!ر�  !�چ 
سنگربند�  و  خ�ابان  و 
طبقات, را نداشته است، و 
"سازماند!,  صدور ح4م 
 Fانقالب �ارگر�" واقعا 
و  آزماشگا!,  تجرد 
غ�ر واقع, است. حت, اگر 
ما انقالب را در F �شور 
مع�ن به معن, ابژ�ت�و آن، 
تحر�ات  بگ�رم،  نادده 
در  طبقات  تقابل;ا�  و 
انقالب,،  بحران  دوران;ا� 
!مان معن, و جاگاه را در 
دوران غ�ر انقالب, ندارند. 
F حر�ت و F اعتراض 
جامعه  �ه  دوران,  در 
انقالب,  بحران   F وارد 
شده است با !مان حر�ت 
 Fدر دوره غ�ر انقالب, 
ندارد.  را  جاگاه  و  وزن 
�ل�شه ساز�  ان  بعالوه 
از دوران انقالب, و تعم�م 
اجتماع,  شراط  آن 
دگر،  دوران;ا�  به  وژه 
!ا�  اله  بافت  در  تغ��ر 
اجتماع, طبقات مختلف را 
نم�خوا!د بب�ند. برا� مثال 
پدده جوان و نسل جوان 
اران،  جامعه  در  فعل, 
ن�ست  ا�  پدده  !مان 
 ۵۶ دوره سال;ا�  در  �ه 
روبرو  آن  با  ما   ۵7 و 
م�زان  !ا،  مشغله  بودم. 
اجتماع,  مسائل  از   mدر
پدده  ان  نسل,  بستر  و 
سال;ا  آن  جوان  نسل  با 
است.  مختلف  بن�اد  از 
�ارگر،  طبقه  وضع�ت 
اش،  مبارزات,  اش4ال 
محافل  !ا�  شب4ه  بافت 
�ارگر� و مشغله فعال�ن 
�ارگر� ن�ز !مان, ن�ست 
�ه ما در آن دوره با آن 

زنان  مساله  بودم.  آشنا 
به !م�ن ترت�ب و مبارزه 
حقوق  از  دفاع  برا� 
ترت�ب.  !م�ن  به   mود�
"انقالب,"  پرداز  �ل�شه 
ذ!ن�ت  �ه  م�شود  ناچار 
واقع�ت  جا�  به  را  خود 
اجتماع, بگذارد و دوران 
تعرف  "انقالب"  دوره  را 
شده  نقل  پاراگراف  �ند. 
نشان  روشن,  به  فوق 
 F با  چگونه  �ه  م�د!د 
الگو� از پ�ش, در ذ!ن، 
بر  بار و وزن غ�رواقع, 
سال  فوره   15 حر�ت 
شده  گذاشته  گذشته 
عواقب  و  آثار  اما  است. 
و   ,4متاف�ز ش�وه  ان 
امپ�رست,  ساز�  الگو 
چ;ل  �الغ   F" به  فقط 
محدود   Fمتدولوژ �الغ" 

ن�ست. 
"جنبش" 

سرنگون, انقالب, 
و سرنگون, 
غ�ر انقالب,

الق�د� و س;ل 
انگار� در برابر 
آلترنات�و!ا� 
گراش راست

ان الگو ساز� با اختراع 
ترس�م  و  "انقالب"  مقوله 
ب�ن  �اذب  بند�  صف 
ضدانقالب"،  و  "انقالب 
و  واقع,  تقابل  جا�  به 
ابژ�ت�و گراشات اجتماع, 
گراشات،  آن  طبقات  و 
انظار را از نقش, �ه �ل�ه 
راست  گراش  ط�ف;ا� 
در  و  موجود  احزاب  و 
در  آن،  گ�ر�  حال ش4ل 
رژم  سرنگون,  با  رابطه 
"آلترنات�و"  و  اسالم, 
روز  به  دارند،  آن  مقابل 
نامتع�ن  انقالب  و  محشر 
بحث  گوا  م�د!د.  حواله 
فعل,  س�ر  �ه  است  ان 
 F فا�تور!ا�  روداد!ا 
انقالب در جران را به ما 
نشان م�د!ند و گوا حم�د 
صف  م�خوا!د  تقوائ, 
انقالب  ضد  از  را  انقالب 
جدا �ند. بحث ان ن�ست. 
است  ان  بسادگ,  بحث 
گراش  و  راست  آا  �ه 
و  احزاب  �ل�ه  با  راست، 
شخص�ت;ا�  و  سازمان;ا 
فعل, و آت, اش، در رابطه 
جم;ور�  جانش�ن,  با 
اسالم,( �ه از نظر گراش 
چپ سرنگون, آن است)، 
م�تواند  ن�روئ, !ست �ه 
آلترنات�و!ائ, را در برابر 
جامعه قرار بد!د ا خ�ر؟ 
سوال  ان  تقوائ,  حم�د 
و  تجرد�  مقوله  با  را 
م�د!د:  پاسخ  خود  ذ!ن, 

اسالم,،  رژم  سرنگون, 
برا�  آلترنات�و  ارائه  و 
اسالم,  رژم  جاگزن, 
مساله  راست،  جانب  از 
�ه  چرا  ن�ست.  اصل, 
مصاف ب�ن چپ و راست 
آلترنات�و!ا�  ارائه  برا� 
جم;ور�  برابر  در  خود 
جار�  مساله  اسالم,، 
تعب�ر  به  بحث  ن�ست، 
حم�د تقوائ, ان است �ه 
در  بند�  صف  و  تقابل 
انقالب  ب�ن  فعل,،  اوضاع 
و  است  انقالب  ضد  و 
شخص�ت;ا�  و  "ن�رو!ا 
راست"  گراش  در  متعدد 
"اپوزس�ون  در  !مگ, 
قرار  ضدانقالب," ح4ومت 

گرفته اند.
حم�د  از  جمالت  ان  به 

تقوائ, توجه �ن�د: 
فعاليت;ا  نوع  اين   "
تراشي;اي  وشخصيت 
انقالب  مخالف  نيرو!اي 
خاتمي  و  خرداد  دو  از 
رفراندوم  طرح  تا  گرفته 
و پروژه شيرين عبادي و 
امروز پروژه گنجي از اين 
نوع موانع و توقفگا!;ائي 
بر  امروز  تا  �ه  است 
انقالبي  جنبش  راه  سر 
براي سرنگوني جم;وري 
اند.  �رده  ايجاد  اسالمي 
پروژه  اين  از   Fي !ر  با 
!ا نيرو!ا و شخصيت;ا� 
اپوزيسيون  در  متعدد 
به  ح4ومت  انقالب,  ضد 
پشت سر  و  افتاده  ت4اپو 
بسته  صف  جديد  ناج, 
نتوانسته  حتي  اما  اند 
نجات  را  خودشان  اند 
و  !ا  ايده  نفوذ  بد!ند. 
جامعه  در  آرمان;ا� چپ 
جنبش  رادي4اليسم  و 
مردم  نفرت  و  سرنگون, 
جم;ور�  نظام  �ل  از 
بوده  قو�  چنان  اسالم, 
است �ه اجازه نداده است 
اين تالش;ا بجائ, برسد.  
داشت  انتظار  نبايد  اما 
پيدا  خاتمه  تالش;ا  اين 
انقالب  صف  !رچه  �ند. 
برا�  مردم  مبارزات  و 
و  تر  رادي4ال  سرنگون, 
نوع  اين  بشود  تر  چپ 
رونق  !ا  تراش,  ر!بر 

بيشتر� خوا!د گرفت."
 ،148 ( انترناسيونال 
سرنگون, يا رژيم چنج ؟ 
جايگاه پروژه ا�بر گنج, 

در صف ضد انقالب)
ان  غرب,  نحو  به  انگار 
گفته مار�س در باره متد 
تقوائ,  حم�د  منتال�ه  و 
حم�د  انگار  م�4ند.  صدق 
احضار  جا�  به  تقوائ, 
پرسوناژ!ا�  و  ارواح 
حق�ق, و حقوق, انقالبات 
!�جد!م"  "قرن  بورژوائ, 

 Fنوستالژ عوالم  در 
س�ر   ۵7 انقالب  دوران 
م�4ند و روداد!ا� جار� 
جامعه اران را در حافظه 
خ�ال,  دن�ا�  در  و  خود 
ان  م�4ند.  بررس,  خود 
با  زاد�  تفاوت  متد 
منتال�ته دن ��شوت ندارد. 
به ان جمالت از مار�س 
در "!�جد!م برومر لوئ, 
و  شود  خ�ره  بناپارت" 
نقل  جمالت  با  ق�اس, 
شده از نوشته !ا� حم�د 

تقوائ, برقرار �ن�د(1) 
دگمات�سم  به  بعدا  من 
رشه  و  تقوائ,  حم�د 
و  دگمات�سم  ان  !ا� 
ش�فتگ, به "انقالب" جار� 
!مان  از  �ه  مشخص،  و 
اتحاد  اول  �نگره  دوران 
در  �مون�ست  مبارزان 
 Fذ!ن�ت چپ ۵7 � او ح
ا�  اشاره  است،  شده 
خوا!م �رد و به مقاطع, 
�ه ان منتال�ته "انقالب�گر�" 
خرده بورژوائ, در اش4ال 
مقاطع  در  و  مختلف 
دوره  در  چه  مختلف، 
منصور ح4مت و چه پس 
تقوائ,  حم�د  با  آن،  از 
اشاره  است  شده  حمل 
داشت.  خوا!م  �وتا!, 
به  را  خوانندگان  عجالتا، 
و  "�مون�ست;ا  نوشته  �ل 
از  پوپول�ست,"،   Fپرات�
جدل;ا� ب�ن حم�د تقوائ, 
در  ح4مت  منصور  و 
�نگره اول اتحاد مبارزان 
مراجعه  �مون�ست، 
نظر من خم�ر  به  م�د!م. 
حم�د  فعل,  مواضع  ماه 
چ;ارچوب  از  تقوائ, 
خود   ۶1 سال  بحث;ا� 
نه تن;ا فراتر نرفته است، 
غرب,  بطور  گا!ا  بل4ه 
تنزل !م داشته است و از 
به   Fمتدولوژ عمق  نظر 

عقب !م رفته است.
عالمانه  تقوائ,  حم�د 
فا�تور   F عامدانه  و 
تا  م�گ�رد  قلم  را  واقع, 
من  مقوله   F متن  بر 
درآورد� "جنبش انقالب"، 
را  ابژ�ت�و  واقع�ت   F
متنوع  ط�ف;ا�  م�ان  در 
ن�ز  و  راست  اپوزس�ون 
اپوزس�ون  !ا�  اله 
دو  شامل  رژم،  خود� 
خرداد;ا� اسبق و امثال 
گنج, و غ�ره، ان4ار �ند. 
"سرنگون,  واقع�ت  ان 
ط�ف;است.  !م�ن  طلب," 
اما  ان4ار واقع�ت ابژ�ت�و 
ط�ف;ا�  طلب,  سرنگون, 
اپوزس�ون  گوناگون 
پر  ا�  پرده  در  راست 
تو!مات  از  سرشار  و 
خرده بورژوائ, و خوش 
باورانه  نسبت به ما!�ت 



Mainstream                                          2007 بستر اصل�                 شماره ��، ژانو�ه 

5

پن;ان  ط�ف  ان  طبقات, 
تقوائ,  حم�د  است.  شده 
انتظارات   نشدن  برآورد 
خود از ان ط�ف را  در 
با رد  بند�، و  F چشم 
شدن از واقع�ت سرنگون, 
طلب بودن آنان، در قالب 

ان4ه "مساله اصل," 
عن, در واقع انتظار و  )
چشمداشت خود او،) "ان 
است �ه ان ن�رو!ا چقدر 
حام,  و  مردم  �نار  در 
و  راد4ال  خواست;ا� 
مردم  مبارزات  و  انسان, 
واقع,  مع�ار  !ستند، 
جالب  م�4ند.  ب�ان  است"، 
دو  �ه  ن�رو!ائ,  است! 
صف  در  تر  قبل  سطر 
داده  قرار  انقالب"  "ضد 
در دو جمله  بودند،  شده 
�ه  م�شوند  بعد سرزنش 
"مع�ار واقع," حم�د تقوائ, 
حمات  عدم  برا�  را 
از  "ضدانقالب�ون"  !مان 
و  "راد4ال  خواست;ا� 
ن4رده  رعات  انسان," 
ان ن�ست  اند!! اما سوال 
مختلف  ط�ف;ا�  آا  �ه 
مدافع  راست  اپوزس�ون 
سوال  خ�ر،  ا  اند  مردم 
ان ن�ست �ه آنان ناچار 
تقوائ,  حم�د  به  شوند 
قطعا  �ه  بد!ند  توض�ح 
"حام, خواست;ا� راد4ال 
ن�ستند  مردم  انسان,"  و 
�نند  اب;ام  رفع  او  از  تا 
ساز;ا�  مقوله  به  او  و 
واقع�ات  جا�  به  ذ!ن, 
و  س�اس,  فا�تور!ا�  و 
ابژ�ت�و ادامه بد!د. سوال 
!م�ن  آا  �ه  است  ان 
"ضدانقالب,"،  ط�ف;ا� 
ا  !ستند  طلب  سرنگون, 
خ�ر؟ سوال ان است �ه 
آا در رابطه با سرنگون, 
!مان  اسالم,(  رژم 
انقالب,")،  "غ�ر  سرنگون, 
اپوزس�ون راست ن�روئ, 
!ست �ه باد بر تحر�ات 
و نقشه !ا و آلترنات�و!ا� 
ا  �رد  باز  حساب  آن 
است  قرار  چون  ان4ه 
طبق چF ل�ست آرزو!ا� 
ذ!ن, حم�د تقوائ, در دل 
"انقالب"  �نون,  شراط 
خ�ال  باد  ابد،  سازمان 
مردم را از ن بابت راحت 
از  جمالت  ان  به  �رد؟  
تقوائ,  حم�د  خود  زبان 

توجه �ن�د:
ارزيابي  در  م;م  "ن4ته 
با  آن;ا  رابطه  نيرو!ا  اين 
خواست;ا و جنبش انقالب, 
مردم است و نه مخالفت 
برابر  در  خواني;ايشان 
اسالم,.  جم;ور�  رژيم 
مخالف  را  اين;ا  خود 
طلب  سرنگون,  و  رژيم 
به  واقع  در  اما  ميدانند 

در  مانع,  و  سد  ش4ل 
سرنگون,  حر�ت  مقابل 
طلبانه مردم عمل مي4نند. 
اينجا ديگر مخالفت خوان, 
اسالم,  با جم;ور�  آن;ا 
اساس,  معيار  و  فا�تور 
برخ,  امروز  نيست.  ا� 
از آيت الله !ا !م مخالف 
جم;ور� اسالم, !ستند. 
�ه  اينست  اصل,  مساله 
اين نيرو!ا چقدر در �نار 
مردم و حام, خواست;ا� 
و  انسان,   و  رادي4ال 
!ستند.  مردم  مبارزات 
اينست."        واقع,  معيار 
ا  سرنگون,  !مانجا،   )
رژم چنج.... خط تا��د!ا 

از من است)
در حال, �ه !مه انقالبات 
نارنج,  و  مخمل, 
در   "Fرات��دمو" و 
�شور!ا� اردوگاه سابق 
انسان  !ر  به  شورو� 
اندm ف4ور� نشان م�د!د 
�ه اتفاقا چگونه ن�رو!ائ, 
خواست;ا�  "حام,  �ه 
و  انسان,  و  راد4ال 
نبودند،  مردم"  مبارزات 
آلترنات�و   F شدند  قادر 
جانش�ن برا� ح4ومت;ا� 
سابق را حت, در سطح,  
پ�ش  به  !م  ا�  توده 
رومان,  "انقالب"  ببرند. 
توسط  چائوشس4و،  عل�ه 
ن�رو!ائ, �ه نه از موضع 
با  �ه  انقالب,"  "سرنگون, 
بازار  و  دم4راس,  شعار 
آزاد به م�دان آمدند، باد 
�ه  بد!د  نشان  !مه  به 
توان  به  نسبت  الق�د� 
توسط  ساز�  آلترنان�و 
و  ترن  مدن,"  "جامعه 
ترن  گرز"  "خشونت 
رژم  فعل,  اپوزس�ون 
و  گنج,  از  اسالم,، 
ا�ثرت گرفته تا سرنگون, 
اوضاع  در  �ه  طلبان, 
در  رژم  سقوط  از  قبل 
بشر"   "حقوق  چ;ارچوب 
عمل م�4نند، تا چه اندازه 

م;لF و زانبار است.
معرفه  ذ!ن�ت   
چپ �57، فا�ت;ا

پ�شتر  �ه  !مانطور  اما 
اشاره �ردم، مقوله تراش, 
از پدده !ا� اجتماع, و 
واقع,  غ�ر  تجرد!ا� 
غ�ر  بررس�;ا�  از  منتج 
پ�ش�نه  بر  �ن4رت، عالوه 
متد  �۵7 در  ذ!ن�ت چپ 
از  تقوائ,،  حم�د  شناخت 
اتحاد  اول  �نگره  !مان 
 ،۶1 سال  در  مبارزان 
به  مختلف  مقاطع  در 
موجودت خود ادامه داده 
است. من در انجا بخش, 
به  نقد منصور ح4مت  از 
خرده  انقالب�گر�  موضع 

تقوائ,  حم�د  بورژوائ, 
اتحاد  اول(2)  �نگره  در 
م�4نم  نقل  را  مبارزان 
از  بخش;ائ,  ادامه  در  و 
مباحث پلنوم ن;م(3) �م�ته 
�مون�ست  حزب  مر�ز� 
�ارگر� را �ه اساسا نقد 
سربرآوردن !مان ذ!ن�ت 
سابق است، !مراه با نامه 
فاتح  به  ح4مت  منصور 
تقوائ,(۴)  حم�د  و  ش�خ 
منتشر م�4نم و ان بخش 
پاان  به  را  نوشته  از 

م�رسانم.

-----------
( 1 ) "انقالب اجتماعى قرن 
را  خود  چ4امه  نوزد!م 
از گذشته نميتواند بگيرد، 
اين چ4امه را فقط از آينده 
انقالب  اين  گرفت.  ميتوان 
تا !مه خرافات گذشته را 
قادر  ن4ند  نابود  و  نروبد 
خويش  �ار  به  نيست 
پيشين  انقالب;اى  بپردازد. 
خاطره !اى  يادآورى  به 
رو  آن  از  ج;ان  تاريخى 
محتواى  �ه  داشتند  نياز 
واقعى خويش را بر خود 
قرن  انقالب  بپوشانند. 
گونه  اين  به  نوزد!مى 
ندارد  نيازى  يادآورى !ا 
مُردگان  بگذارد �ه  بايد  و 
مُرده !اى  دفن  سرگرم 
به  خود  تا  باشند  خويش 
بپردازد.  خويش  محتواى 
به  مضمون  گذشته،  در 
نميرسيد،  عبارت  پاى 
�ه  است  عبارت  ا�نون 
را  مضمون  گنجايش 

ندارد. 
حمله اى  فوريه  انقالب 
نامنتظر بود �ه جامعه �;ن 
را غافلگير �رد. مردم اين 
!مچون  را،  شست  ضرِب 
رويدادى تاريخى، گشاينده 
دورانى جديد، تلقى �ردند. 
انقالب  �ه  دسامبر   ٢ تا 
يك  درخوِ�  تردستِى  با 
ُحّقه باز ربوده شد. (نتيجه 
بنظر  �ه  چيزى  آن  آن4ه) 
گرديده  واژگون  ميرسد 
امتياز!اى  سلطنت نيست، 
اثر  بر  �ه  است  ليبرالى 
قرن;ا مبارزه ذره ذره از 
نظام سلطنتى گرفته شده 
از  ي4سره  ا�نون  و  بود 
آن4ه  بجاى  ميرود.  دست 
تازه اى  محتواى  جامعه 
پيدا �ند، دولت را ميبينيم 
قالب  �;ن ترين  به  �ه 
به  و  برگشته،  خويش 
سلطه بيشرمانه شمشير � 
پاسخ  تبديل شد� �ست.  بَرَسم 
 ،1848 فو�يه  شست  ضرِ# 
ضرِ# سِر %سامبر ١٨٥١ بود. 
باد آورده را باد ميبرد. با 
اين !مه، دوره ميانى اين 
سپرى  بي;وده  رويداد!ا 

نشد. در طى سال;اى ١٨٤٨ 
تا ١٨٥١ جامعه فرانسوى 
دليل  به  �ه  روشى  با 
انقالبى بودنش �وتاه تر و 
ميا& بُرتر است، به مطالعات 
يافته  دست  تجاربى  و 
جريان  در  اگر  �ه  است 
پيش  خللى  رويداد!ا 
چيز  !مه  و  بود،  نيامده 
اتفاق  صورتى  !مان  به 
اصطالح  به  �ه  ميافتاد 
تصورش  نظر  عالَِم  در 
پيش  ميبايست  ميرفت، 
بدست  فوريه  انقالب  از 
آمده باشند نه پس از آن، 
غير  چيزى  انقالب  آن  تا 
ت4ان سطحى   Fي فقط  از 
باشد. ا�نون بنظر ميرسد 
عقب تر  بجايى  جامعه  �ه 
برگشته  نقطه حر�تش  از 
فقط  واقع،  در  اما  است؛ 
�ه  است  حاال  !مين  از 
جامعه ميبايد نقطه عزيمت 
بيافريند،  را  انقالبيش 
مناسبات  موقعيت،  يعنى 
آورد  پديد  را  و شرايطى 
به  مدرن  انقالب   Fي �ه 
بدان;ا  �لمه  جدى  معناى 

نياز دارد. 
بورژوايى،  انقالب;اى 
قرن  انقالب;اى  نوع  از 
سرعت  با  !ژد!م، 
به  �اميابى   Fي از  تمام 
ميرسند.  ديگر  �اميابى 
از   Fي !ر   Fِدراماتي آثار 
ديگرى  از  بيش  انقالب;ا 
است. آدم;ا و اشياء غرق 
روز،  و  آتش اند،  و  نور 
بيخودى  خود  از  روِ( 
اين !مه دوامى  اما  است. 
ندارد و طولى نمي4شد �ه 
به  شوق !ا  و  شور  اين 
ميرسد؛  خود  اوج  نقطه 
دورانى  به  جامعه  و 
در  پشيمانى،  از  طوالنى 
�ه  ميرود  فرو  حالتى 
است  نيافته  !نوز فرصت 
�اميابى !اى دوران توفان 
و الت;ابش را با آرامش و 
!ضم  و  جذب  سنجيدگى 
�ند. انقالب;اى پرولتاريايى 
انقالب;اى  مانند  برع4س، 
!مواره  نوزد!م،  قرن 
از  �ردن  انتقاد  حال  در 
خويش اند، لحظه به لحظه 
از حر�ت باز ميايستند تا 
به چيزى �ه بنظر ميرسد 
دوباره  يافته،  انجام 
از  را  تالش  و  بپردازند 
نخستين  به  گيرند،  سر 
و  ناتواني;ا  و  دودلى !ا 
نخستين  در  نا�امي;ا 
خويش  �وشش;اى 
بى رحمانه ميخندند، رقيب 
مگر  نميزنند  زمين  به  را 
براى فرصت دادن به وى 
 mخا از  تازه  نيرويى  تا 
صورتى  به  و  برگيرد 
پيش  از  د!شتناm تر 

َعلَم  قد  روياروى شان 
و  عظمت  برابر  در  �ند، 
!دف;اى  نامتعين  بي4رانِ, 
خويش بار!ا و بار!ا عقب 
لحظه اى  آن  تا  مينشينند 
رسد  جايى  به  �ار  �ه 
عقب  !رگونه  ديگر  �ه 
سازد  نامم4ن  را  نشينى 
احوال  و  �وضاع  خوِ%  و 
فرياد برآورند �ه "روُ%- 
!مينجا  !مينجاست، 
گل  ج;يد!  بايد  �ه  است 
!مينجاست  !مينجاست، 

�ه بايد رقصيد!". 
برومر  !�جد!م  (مار�س 
نوشته  بناپارت،  لوئ, 
شده در فاصله در فاصله 
فوريه  و   ١٨٥١ دسامبر 

(١٨٥٢
تقوائى  "رفيق   (  2  )
نوبت  آخرين  در  (ياشار) 
تذ�ر  مجددا  صحبت اش 
داد �ه او تش4يالتچى گرى 
و جدائى سازمان از طبقه 
(يعنى  طبقه  پيشروان  و 
س4تاريسم بمعناى عام) را 
 Fنقد سب حلقه اصلى در 
ميداند،  پوپوليستى  �ار 
عوارض  است  معتقد  و 
اين  متنوع  نمود!اى  و 
روش;ا را با اين فرمولبندى 
اصلى ميتوان توضيح داد. 
رفيق  �ه  فرمولبندى اى 
جالب  بسيار  �رد  ارائه 
�ه  رفيق گفت  بود.  توجه 
"نايب توده !ا بودن در امر 
بيان  عميق ترين  انقالب" 
خصيصه اصلى سبF �ار 
پوپوليستى است �ه به آن 
بورژوائى  خرده  خصلتى 
ميبخشد و اين عميق ترين 
روش;اى  بر  ما  نقد  بيان 

پوپوليستى است. 
عبارت  اين  در  اگر  اما 
"نايب توده !ا بودن در امر 
بيشترى  دقت  با  انقالب" 
خصلت  �نيم،  تعمق 
برجسته اى  پوپوليستى 
در آن ميبينيم. نايب �دام 
توده !ا در امر �دام انقالب؟ 
آيا صفت مميزه �ار عملى 
اين  �مونيستى  تش4يالت 
است �ه "نايب توده !ا در 
اينجا  نيست؟  انقالب"  امر 
نظر  مورد  انقالبى  چه 
نايب  پوپوليست;ا  و  است 
در  بودند؟  توده !ا  �دام 
مشخصا  فرمولبندى  اين 
محتواى  بدون  انقالبى 
طبقاتى مطرح شده و جلب 
 Fليد نقد سب�نظر مي4ند. 
�ار پوپوليستى با نقد !مين 
رفتن  فراتر  و  فرمولبندى 
اينجا  ميشود.  پيدا  آن  از 
انقالبيگرى ما به شيوه اى 
غير انتقادى با انقالبيگرى 
يا  على العموم  توده !ا 
بعبارت ديگر با انقالبيگرى 
ي4سان  بورژوازى  خرده 
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ما  تفاوت  ميشود.  فرض 
عمل  در  پوپوليست;ا  و 
اين  در  صرفا  تش4يالتى 
گويا  �ه  ميشود  خالصه 
آن;ا نيابت "توده !ا" را در 
اين "انقالب" خود بر ع;ده 
ما  آن4ه  حال  ميگيرند، 
را  توده !ا  خود  ميبايست 
به صحنه بياوريم. در اين 
مورد  "انقالب"  فرمولبندى 
ما  انقالبيگرى  و  ما  نظر 
و  "توده !ا"  انقالبيگرى  از 
متمايز  بورژوا!ا  خرده 
دقيقا  بحث  اما  نميشود. 
ما  �ه  اينست  سر  بر 
سازمانى  �مونيست;ا 
انقالب   Fي تحقق  براى 
بوجود  شده  تعريف 
ميآوريم؛ انقالب پرولترى. 
انقالبى  عمل  سازماند!ى 
تش4يالت  !ر  وظيفه 
اصوال  است.  �مونيستى 
تش4يالت انقالبى سازمانى 
انقالبى  عمل  �ه  است 
سازمان  را  معينى  توده 
مي4ند.  ر!برى  و  ميد!د 
نظربه  �ه  است  سازمانى 
را  انقالب  سازماند!ى 
برنامه  در  نيز  ما  دارد. 
خود گفته ايم �ه ميخوا!يم 
�ه  بسازيم  تش4يالتى 
و  انقالب سازماند!ى   Fي
چه  اين  اما  �ند.  ر!برى 
انقالبى است؟ بدي;ى است، 
اجتماعى  انقالب  منظور 
بنابراين  پرولتارياست. 
بحث بر سر اين نيست �ه 
آيا ما، بمثابه يF سازمان، 
امر  در  توده !ا  "نايب 
خير،  يا  ميشويم  انقالب" 
اينست  بر سر  دقيقا  بل4ه 
�ه �دام انقالب بايد فلسفه 
وجودى سازمان ما، يعنى 
را  �مونيستى  تش4يالت 
تش4يل د!د و خصوصيات 
عملى �ار سازمانى ما بايد 
نياز!اى  با  متناسب  بدوا 

�دام انقالب تعيين شود.
چگونه است �ه ما �ه در 
 Fطول مبارزات ايدئولوژي
انقالبيگرى  تا�نونى مان 
در  را  بورژوائى  خرده 
نقد  آن  مختلف  جنبه !اى 
آن  مقابل  در  و  �رده ايم 
انقالبيگرى  بر  !مواره 
پرولتاريا  سوسياليستى 
ا�نون  �ه  فشرده ايم،  پاى 
تش4يالتى  مبانى  تبيين  به 
سير  !مان  ميپردازيم 
نميد!يم  ادامه  را  انتقادى 
شيوه اى  به  مجددا  و 
"انقالب"  از  انتقادى  غير 
ميزنيم،  حرف  على العموم 
مفروض  را  آن  مف;وم 
را  خود  بحث  و  ميگيريم 
حول نيابت و يا عدم نيابت 
چگونه  مي4نيم؟  متمر�ز 
است �ه ما �ه پيش از اين 
خرده  انقالبيگرى  مبانى 

تا  فلسفه  از  را  بورژوائى 
اقتصاد و سياست شناخته 
محدود  و  ش4افته ايم  و 
در  انقالبيگرى  اين  ماندن 
ماوراء  مبارزه  محدوده 
را  رژيمى"  "ضد  طبقاتى 
ا�نون  �رده ايم،  افشاء 
تش4يالت  تئورى  به  �ه 
تش4يالت  باز  ميپردازيم 
على  "انقالب"  از  را 
مي4نيم  استنتاج  العموم 
انقالب  آن  محتواى  و 
آن  سازماند!ى  �ه  را 
وجودى  ضرورت  ميبايد 
تعريف  را  ما  تش4يالت 
نمي4نيم؟  مشخص  �ند 
اين4ه  ذ�ر  به  صرفا  چرا 
توده !ا  "نايب  نبايد  ما 
باشيم  انقالب"  امر  در 
اينجاست  مي4نيم؟  بسنده 
در  ما  �ه  اب;امى  آن  �ه 
فرمولبندى مسئله داشتيم 

�امال بر طرف ميشود.
 Fپرات� و  �مون�ست;ا   )
پوپول�ست,، نشريه بسوى 
اول  دوره  سوسياليسم، 
مرداد    ٢٠   ،٦ شماره 
در  تا��د!ا  خط   ،  ١٣٦٢

اصل نوشته !ستند)

�ه  را  ن4ته   F  (  3  )
"انقالب"  درباره  انجا 
گفتند، بگوم. من برخالف 
صحبت  انجا  �ه  �سان, 
انقالب  �ه  معتقدم  �ردند 
�ار ما ن�ست ، از مار�س 
از  ان را ف;م�دم �ه پس 
ان4ه جامعه بطور اساس, 
در  ب�شتر  توسعه  از 
ناتوان  خود  چ;ارچوب 
دوره  وارد  جوامع  است، 
انقالبات م�شوند، ح4ومت;ا 
زر سوال م�روند، م4اتب 
ف4ر� زر و رو م�شوند، 
تالطم  دچار  جوامع 
م�شوند. بحث ما ان است 
چن�ن  در  �ارگران  �ه 
شراط, قدرت را بگ�رند. 
را  انقالب  ما  ن�ست  قرار 
ما  ن�ست  قرار  بسازم. 
انقالب راه ب�اندازم. اصال 
راه  انقالب  من  معن,،  من 
ف;مم.  نم,  را  م�اندازم 
راه  جنگ  م�توان�د  شما 
در  احتماال  و  ب�اندازد 
بشو�  پ�روز  !م  جنگ 
و احتماال ح4ومت;ا را !م 
ساقط �ن,. مائوتسه تونگ 
پ�روز  انقالب   F تو� 
نشد، در جنگ پ�روز شد. 
در  چ�ن  �مون�ست  حزب 
آمد،  �ار  سر  جنگ   F
مردم  انقالب.   F در  نه 
!م�نطور� داشتند م�رفتند، 
�وم�ن  رفت  سرخ  ارتش 
تو�  انداخت  را  تانگ 
تمام شد. �س,  تاوان و 
انقالب  تو� چ�ن مشغول 
در  �ه  را  انقالب  نبود. 

�ردند  سر�وب  شانگ;ا� 
و انقالب رفت! ب�ست سال 
بعدش �ه �س, با تفنگش 
ارو را ب�رون �رده است 
چ�ن  انقالب  اسمش  �ه 
 ،,4بلشو انقالب  ن�ست. 
دخالت  بدون  بود،  انقالب 
و  شد  شروع  بلشو4;ا 
بلشو4;ا در آن قدرت را 
م�خوا!م  ب;رحال  گرفتند. 
 Fان بحث  بگوم خود 
من  است.  دگر  پالتفرم 
برا� ان4ه بگوم زنده باد 
سوس�ال�ست,  جم;ور� 
افق  ددن  به  احت�اج, 
انقالب ندارم.  من احت�اج 
�ه  دارم  ان  ددن  به 
توجه  ما  به  دارند  مردم 
احت�اج  مردم  و  م�4نند 
دارند �ه F حرف روشن 
از ما بشنوند. شعار نباد 
باد  تئورF باشد، شعار 

روشن باشد. "

آخر:  مش4ل  باالخره   و 
از   ,4"انقالب".  به  راجع 
�ه   ,4متدولوژ مش4الت 
�ه  است  ان  دارم  خودم 
به  راجع  زاد  خودم  من 
انقالب ف4ر نم�4نم راستش. 
است  اتفاقات,  مثل  انقالب 
به  �ومت  برخورد  شب�ه 
است  مم4ن  زم�ن.  �ره 
به  ن4ند.  ا  �ند  برخورد 
!مانقدر  انقالب  من  نظر 
ان  به  است،  تصادف, 
ن�ست  ما  �ه دست  معن, 
دارد،  را  خود  ح4مت  و 
ان  مساله  زلزله.  �ه 
جران,  !ر  �ه  است 
س�است,  چه  زلزله  در 
انقالب چه  در  ما  و  دارد 
من  نت�جه  در  س�است,؟ 
انقالب  رو�  نم�خوا!م 
اگر  و  �نم.  بند�  شرط 
سوس�ال�ست,  جم;ور� 
اران م�خوا!د با خودش 
را  انقالب  بودن   Fنزد
به ما نسبت بد!د، به ان 
ما  ان4ه  اعالم  �ه  معن, 
م�دان�م،   Fنزد را  انقالب 
به !مان معن, عموم, ا� 
آنوقت  م�گود،  ب;من  �ه 
من;م با ان حرف موافقم 
تحوالت  م�4نم  ف4ر  �ه 
تالق,  ب�شتر  اران  آنده 
جنبش;است تا F انقالب 
 .۵7 انقالب  شب�ه  !مگان, 
ف4ر م�4نم �ه در مقابل ما 
نفوذ  �ه  !ستند  صف;ائ, 
خودشان را دارند. بخت�ار 
طرفدار!ا�  �رد  سع, 
ب�اورد  را  اساس,  قانون 
�ه آن موقع در شده بود 
و �س, ن�امد. اما ان بار 
طرفدار!ا� قانون اساس, 
ان زود� !م  به  !ستند، 
از م�دان بدر نم�روند. ان 
نخوا!د  !م  با  !مه  دفعه 

اگر  معن,  ان  به  بود.  
سوس�ال�ست,  جم;ور� 
اران بنا به تعرف و در 
شعار  ان  از  ا�  دفاع�ه 
شود  گفته  معن,  ان  به 
با  را  ما  رابطه  دارد  �ه 
انقالب تا��د م�4ند، آنوقت 
برا�  انقالب  مقوله  خود 
و  علم,  مقوله   F من 
قابل استفاده در ان لحظه 

ن�ست." 
پياده  متن  متن  از    )
بحث  نوار:  روى  از  شده 
"جم;ورى  شعار  درباره 
ايران"،  سوسياليستى 
پلنوم ن;م حزب �مونيست 
�ارگرى ايران - ن�مه اول 
تا��د  خط   ،  1998 نوامبر 

!ا از من است)
( ۴ ) سرنگون,، 

انقالب و سوس�ال�سم
نامه به حم�د تقوائ, 

و فاتح ش�خ
تارخ: ١٧ ژوئ�ه ١٩٩٩ 
فاتح جان، حم�د جان 

بنظر  گرفتم.  را  مصاحبه 
من ان مطلب حاو� تب��نى 
از مسأله اوضاع س�اسى 
س�اسى  استراتژ�  و 
آن،  درج  �ه  است  حزب 
نظر به ا!م�ت موضوع و 
شونده،  مصاحبه  اعتبار 
حزب  س�اسى  افق  به 
روند!ا�  از  ما  تلقى  و 
قالب   F اران  در  آتى 
نامنعطف و خشF تحم�ل 
ان  اعتبار  ان  به  م�4ند. 
اعالم   F عمال  مقاله 
روند  رو�  ن;اى  موضع 
س�اسى  اوضاع  عملى 
�ه  آمد  خوا!د  بحساب 
به  مربوط  قرار  من  بنظر 
سوس�ال�ستى  جم;ور� 
نداشت. من  چن�ن قصد� 
دل�ل  ان  به  تب��ن  ان  با 
اوضاع  �ه  ن�ستم  موافق 
بشدت  را  اران  آتى 
ساده م�4ند و F تصور 
آتى  روند!ا�  از  اده آل 
احتماالت  �ل  بجا�  را 
الجرم  و  م�نشاند  واقعى 
و  4جانبه نگر�  نوعى 
حتى  و  انعطاف ناپذر� 
روش  در  ساده اندشى 
اجاد  حزب  برخورد 
توض�ح  بگذارد  م�4ند. 

بد!م. 
حم�د  مطلب  تصور 
حتما  اران  در  انست. 
انقالب  م�شود.  انقالب 
را  اسالمى  جم;ور� 
طبقه  م�4ند.  سرنگون 
ا�ثرت  حمات  با  �ارگر، 
جم;ور�  مردم  عظ�م 
برپا  را  سوس�ال�ستى 
غلط  تصور  ان  م�4ند. 
ن�ست، چون ب;رحال 4ى 
!ست.  مم4ن  حاالت  از 

چون  ن�ست،  درست  اما 
را  دگر�  مم4ن  حاالت 
و  نوشته،  م�4ند.  منتفى 
فرض  چند  �ننده،  سؤال 
جا�  �ه  دارند  !م  دگر 

سؤال دارد. 
اران  در  انقالبى  ان4ه 
شرف  در  و  شده  شروع 
حزب  ان4ه  است،  وقوع 
با  �ارگر�  �مون�ست 
اتخاذ ان شعار انقالب را 
است.  �رده  اعالم  محتوم 
م�توان  پس  ان  از  ان4ه 
ن�رو!ا را به اردو� انقالب 
و ضد انقالب تقس�م �رد. 
 F انقالب  ان  ان4ه 
انقالب !مگانى است. ان4ه 
انقالب  انقالب،  از  منظور 
عل�ه رژم اسالمى است و 
انقالب  با سرنگونى رژم 
ان  م�شود.  پ�روز  !م 
من  بنظر  !مه  مفروضات 

جا� سؤال دارد. 
سرنگونى  من  بنظر    -١
گره  4دگر  به  انقالب  و 
سرنگونى  نخورده اند. 
انقالب !م مم4ن و  بدون 
سرنگونى  است.  محتمل 
روند   F حاصل  م�تواند 
و  !رج  و  بحران  نظامى، 
نافرمانى  پروسه  مرج، 
س�ول و فعل و انفعاالت 
!م  غ�ره  و  انتخاباتى 
حاصل  م�تواند  باشد. 
پ�روز� ن�رو!اى بجز ا 
عالوه بر ن�رو!ا� انقالبى 

!م باشد. 
قو�  احتمال  به  من  بنظر 
سرنگونى نه نت�جه انقالب 
از  4ى  بل4ه  اران،  در 
در  انقالب  شروع  لحظات 
بنظر  بود.  خوا!د  اران 
من انقالب اران با سقوط 
تازه  اسالمى  جم;ور� 
نبرد!ا�  و  م�شود  آغاز 
از  بعد  جد� تر  طبقاتى 
در  من  بنظر  است.  آن 
سرنگونى خ�لى !ا شر�ت 
در  اما  �رد،  خوا!ند 
"ا�ثرت  �ارگران  انقالب، 
خود  با  را  مردم"  عظ�م 

نخوا!ند داشت. 
٢-  جم;ور� سوس�ال�ستى 
رژم  عل�ه  انقالب  به  !م 
بنظر  است.  نخورده  گره 
جم;ور�  اعالم  من 
م�تواند  !م  سوس�ال�ستى 
نظامى،  پ�روز�  حاصل 
در خالء  قدرت  قاپ زدن 
س�اسى، �ودتا و !ر چ�ز 
�ه  چرا  باشد.  دگر� 
سوس�ال�ستى  جم;ور� 
م�تواند بعنوان دولت دوره 
بحران،  دوره  انقالبى، 
ظا!ر شود. اجاد ح4ومت 
پس  �ارگر�،  شوراى 
مم4ن  اعالم جم;ور�،  از 
است �ار سخت تر� باشد. 
داشته  الزم  داخلى  جنگ 
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باشد. 
�ماب�ش  حم�د  تصور 
انقالب  پروسه  ت4رار 
را  ان  من  است.   ٥٧
محتمل ترن حالت نم�دانم. 
جم;ور�  جناح;ا�  چون 
ن�رو!ا�  و  اسالمى 
اران،  در  دخ�ل  س�اسى 
غربى  راست  مجا!دن، 
غ�ره،  و  �مون�ست;ا  و 
را  م�دان  ضربه   F با 
خالى  و  نم�گ�رند  بدست 
انبار  ق�ام  نم�4نند.  !م 
اوائل  در  قو�  احتمال  به 
نه  و  م�د!د  رخ  انقالب 

اواخر آن. 
متن  در  اظ;ارات  برخى 
و  4جانبه  حد  از  ب�ش 
است.  نادرست  بعضا 

مثال: 
٭ "در ان4ه انقالب دگر� 
ش4ل  حال  در  اران  در 
!�چ  جا�  است  گرفتن 
تردد� باقى نمانده است". 
بنظر من در ان4ه مبارزه 
اران  در  سرنگونى  برا� 
جا�  گرفت  خوا!د  اوج 
تردد ن�ست. اما ان4ه آا 
ارتقاء  انقالب   F به  ان 
تردد  جا�  م�4ند  پ�دا 
انقالب  حم�د  برا�  دارد. 
سؤال  و  است  فرض 
چه  "انقالب  �ه  است  ان 
خوا!د  دنبال  را  س�ر� 
س�ر   F من  بنظر  �رد". 
به  �ار  انست �ه  محتمل 
انقالب ن4شد، �ودتا و ضد 
برود  رژم  بشود.  �ودتا 
فاز   F وارد  ممل4ت  و 
پ�چ�ده بى ثباتى س�اسى و 

�شم4ش نظامى بشود. 
جم;ور�  شعار  با  "ما  ٭ 
اعالم  سوس�ال�ستى 
�ه  انقالبى  در  �ه  م�4ن�م 
�ارگران  است  راه  در 
!مراه  را  سرماه دار� 
دفن  اسالمى  جم;ور� 

خوا!ند �رد". 
ما ان را حتما م�خوا!�م. 
چ�ز�  شعار  ان  با  اما 
راه  در  حتميّت  به  راجع 
ان4ه  و  انقالب  بودن 
�ارگران چه خوا!ند �رد 
حتميّت  از  بل4ه  نم�گوي�م، 
چه  ما  ان4ه  و  سرنگونى 

م�خوا!�م حرف م�زن�م. 
٭ "ت�4ه حزب بر ان شعار 
ددن  حتمى  بر  مبتنى 
انقالب و سرنگونى  وقوع 
خود  (متن  است"  رژم 

سؤال دوم)
از  قرار  خ�ر.  من  بنظر 
مبارزه  اوجگ�ر�  حتميّت 
حرف  سرنگونى  برا� 
ت�4ه  انقالب.  نه  و  م�زند 
بنا  شعار،  ان  بر  حزب 
به متن قرار، برا� �ن4رت 
�ردن شعار حزب در متن 
سرنگونى  برا�  مبارزه 

است. 
ما  حزب  �ه  "!مانطور  ٭ 
رژم  و سرنگونى  انقالب 

را پ�ش ب�نى م�4ند". 
پ�ش ب�نى  را  سرنگونى 
را  انقالب  اما  �رده ام، 

لزوما نه. 
٭ "انقالب در شرف وقوع 
اران از ان اصل مستثنى 

ن�ست". 
جم;ور�  "شعار  ٭ 
واقع  در  سوس�ال�ستى 
شعار  توده گ�رتر  ب�ان 
در  �ارگر�  ح4ومت 
امروز  انقالبى  شراط 

اران است". 
نم�4نم بشود شراط  ف4ر 
شراطى  را  اران  امروز 
اما  �رد  توص�ف  انقالبى 
شراط  برا�  ما  شعار 
برا�  وس�ع  مبارزه 
سرنگونى است. حتى اگر 

انقالبى در �ار نباشد. 
٭ "جم;ور� سوس�ال�ستى 
م�تواند  انقالب  با  تن;ا 
رژم  چون  شود  برقرار 
اران با زباِن خوش �نار 

نم�رود". 
انقالب تن;ا آلترنات�و "زباِ& 
خوش" ن�ست. رژم اران 
باد با ق;ر سرنگون شود. 
اما !ر ق;ر� لزوما انقالب 

ن�ست. 
طبقه  انقالب  ان  "در  ٭ 
�ارگر تن;ا ن�ست. ا�ثرت 
زنان،  عنى  جامعه  عظ�م 
بخش;ا�  و  جوانان 
اقشار محروم  از  وس�عى 
ش;ر� در ان انقالب �نار 

�ارگرانند". 
نبرد  انقالب؟ در  در �دام 
شاد  سرنگونى  برا� 
باشد  درست  تصور  ان 
زنان  و  جوانان  (!رچند 
شد)  خوا!ند  تقس�م  !م 
اما در انقالب برا� تبدل 
آخرن  به  اسالمى  "رژم 
رژم سرماه دار�"، اتفاقا 
بنظر من �ارگران ا�ثرت 
خود  !مراه  را  عظ�مى 

نخوا!ند داشت. 
مطلب  ان  �الم،  خالصه 
راجع به محتوم�ت انقالب 
جم;ور�  شعار  و  است 
آن  از  را  سوس�ال�ستى 
مطلوب�ت  م�گ�رد.  نت�جه 
محتمل  حتى  و  انقالب، 
واقعى  عنى  آن،  بودن 
خ�الى  آن،  احتمال  بودن 
نبودن آن در اران امروز، 
حزب  موضع  م�تواند 
دانستن  حتمى  اما  باشد. 
رسمى  موضع  انقالب 
بشدت  و  است  نبوده  ما 
ما  س�اسى  بال  و  دست 
 Fرا م�بندند و ما را به 
س�ر از م�ان چندن س�ر 

محتمل م�خ4وب م�4ند. 
متن  به  بنا  و  من،  بنظر 

به  را  شعار  باد  قرار، 
سرنگونى  برا�  مبارزه 
انقالب  برا�  و  داد  ربط 
از سر مطلوب�ت آن برا� 
ما و مردم تبل�غ �رد. اده 
تا چه رسد  بودن،  حتمى 
به در حال وقوع بودن آن 
ن�ست.  درست  من  بنظر 
ما  مصوب  قرار  الاقل 
تب��نى  چنان  ن�ست.  ان 
قطعنامه   F به  احت�اج 
�ه  دارد  س�اسى  اوضاع 
نشان  را  انقالب  حتميّت 

داده باشد. 
بحث  در  حم�د  اگر 
س�ر  درباره  جداگانه ا� 
نظر  از  اوضاع  محتمل 
!مه  بزند،  حرف  خودش 
ان;ا را م�شود چاپ �رد. 
توض�ح  در  تب��ن  ان  اما 
به  جدد،  م;م  قرار   F
تب��ن  ان  تصوب  معنى 
است.  بعنوان خط رسمى 
اش4ال  من  بنظر  ان  و 

دارد. 
ن4ات دگر: 

بنظر   ٣ سؤال  ب�ان  ٭ 
اول  از  ن�ست.  خوب  من 
در  را  شونده  مصاحبه 
قرار  تدافعى  موضع   F
زحمت  !زار  با  تا  م�د!د 
از خود و حزب رفع شب;ه 
زاد�  !م  حم�د  �ند. 
�ه  است  �رده  ادآور� 
نوع  با  ما  سوس�ال�سم 
روسى و چ�نى فرق دارد. 
ب�شتر F نگرانى خود ما 
شاد  م�4ند.  منع4س  را 
F حالت اثباتى تر و �متر 
مچگ�رانه  در سؤال، جواب 
روشنگرانه تر و مح4متر� 

را باعث بشود. 
ناقص   ٥ سؤال  پاسخ  ٭ 
بحث  بر  عالوه  است. 
�ردم،  اشاره  �ه  انقالب 
�ننده  سؤال  م�4نم  گمان 
در مورد رابطه سرنگونى 
و  جار�  مبارزات  با 
شاد  و  طلبانه  اصالح 
حلقه  اتصال  و  اقتصاد� 
آن  تا  امروز  از  حلقه  به 
روز !م پرس�ده است. ان 
وجه سؤال پاسخ نگرفته. 

خسته نباش�د. 
منصور ح4مت 

به  مربوط  م4اتبه  (اين 
در  �ه  است  مصاحبه اى 
انترناسيونال  در  بعدا 
 ،٩٩ اوت   ،  ٣٠ شماره 
شعار  درباره  عنوان  با 
سوسياليستى  جم;ورى 

منتشر شده است)
-------

در سمينار قبل گفتم �ه تبيين مار�س از تاريخ، و در 
واقع !ر �س �ه معتقد به عينى بودن تاريخ است، اين 
است.  قانونمندى حر�ت آن  تاريخ در  عينيت  است �ه 
تاريخ يF سلسله وقايع و رويداد!اى تصادفى نيست، 
انسان;اى  اراده  برمبناى  صرفا  �ه  نيست  رويداد!ائى 
بنيادى  قانونمندى   Fي تاريخ  باشد.  داده  دوره رخ  !ر 
دارد �ه برمبناى آن حر�ت مي4ند. در سمينار قبل سعى 
�ردم بطور خالصه بگويم �ه مار�س اين قانونمندى را 
چگونه توضيح ميد!د. بحث مار�س اينست �ه انسان;ا 
براى  و  خود  فيزي4ى  بقاء  براى  ناگزيرشان  تالش  در 
متقابل  روابط  وارد  انسان  بعنوان  خودشان  بازتوليد 
اجتماعى ميشوند. جامعه ش4ل اوليه و پيش فرض وجود 
انسان است. در !ر مقطع انسان;ا در مناسبات اجتماعى 
بازتوليد  و  توليد  مساله  حول  �ه  ميبرند  بسر  !م  با 
سازمان يافته است. بنابراين سوال اينست �ه اين جامعه 
از چه "ح4متى"  اين مناسبات چگونه تغيير مي4ند و  و 
تبعيت مي4ند. مار�س سرنخ تمام ت4امل تاريخى را در 
!مين مناسبات پيدا مي4ند. اما مار�س بطور بالفاصله 
و بالواسطه از توليد به تغيير جامعه و روند تاريخ نقب 
نميزند. مار�س گام به گام اليه !ا و سطوحى از تحليل 
را مطرح مي4ند و از توليد و بازتوليد گام به گام بحث 
اراده و  پراتيF و  به نقش  تا  خود را �ن4رت تر مي4ند 
عمل انسان در تغيير جامعه ميرسد. بنابراين مار�س �ه 
قانونمندى تغيير جامعه را در مناسبات توليد جستجو 
مي4ند، براى توضيح م4انيسم عملى اين تغيير ي4ى پس 
از ديگرى سطوح مشخص ترى را وارد بحث مي4ند، �ه 
!ر يF ريشه در بنياد اقتصادى جامعه دارند، تا باالخره 
نه فقط نقش اراده و آگا!ى و پراتيF انسان بل4ه جايگاه 
خرافه و مذ!ب و پندار!اى بشر را در تغيير اوضاعش 
معين مي4ند و توضيح ميد!د. براى مار�س، تاريخ از 
قوانين عينى اى تبعيت مي4ند، اما ب;رحال اين انسان;ا و 
حر�ت آن;ا است �ه تغيير را باعث ميشود و اين قوانين 
مار�س  �ه  گفتم  قبل  در جلسه  درمياورد.  به عمل  را 
چگونه در حر�ت اين انسان;ا، موقعيت آن;ا در مناسبات 
توليد و بعبارت ديگر موقعيت طبقاتى آن;ا را مبنا قرار 
توليد  مناسبات  در  ريشه  �ه  طبقاتى،  مبارزه  ميد!د. 
انسان;ا  توده وسيع   Fپراتي ن;ايتا چيزى جز  اما  دارد 
نيست، پيشبرنده تاريخ واقعى و عنصر تحول جامعه و 

مناسبات انسان;ا از ش4لى به ش4ل ديگر است. 

مبارزه  مار�س  براى  �ه  دادم  توضيح  قبل  جلسه  در 
از جدال �سانى نيست  ايده آليزه شده اى  طبقاتى ش4ل 
بنام آن;ا جدال مي4نند،  از طبقات سخن ميگويند و  �ه 
بل4ه �شم4ش و تقابل دائمى در جامعه ميان خود اين 
طبقات است. جدالى عينى �ه دائما ميان انسان;ائى �ه در 
م4ان;اى مختلف توليدى قرار گرفته اند در جريان است. 
اين جدال !ر روزه است، وقفه ناپذير است و در ابعاد 
مختلف، خواه پن;ان و خواه آش4ار ادامه دارد. اين روح 

مبارزه طبقاتى و 
احزاب سياسى
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تاريخ براى مار�س است. اگر تاريخ از ح4متى تبعيت مي4ند اينست �ه مناسبات توليدى 
انسان;ا را در موقعيتى قرار ميد!د �ه روبروى !م قرار ميگيرند و اين;ا با �شم4ش 
خود اصل مناسبات توليد را !م دگرگون مي4نند. در نتيجه تاريخ جامعه از الگوئى 
تبعيت مي4ند و در !رمقطع دارد به تضاد!اى موجود در مناسبات توليد پاسخ ميد!د. 
 

اما باز !م اين بحث، يعنى بحث مبارزه طبقاتى، آخرين سطح �ن4رت شدن مار�س 
در توضيح تاريخ نيست. مساله اينست �ه اين تضاد!اى زيربنائى و �شم4ش طبقاتى 
از طريق  تن;ا  ميد!د �ه  را در يF �شم4ش !اى روبنائى نشان  از آن خود  ناشى 
آن;ا تضاد!اى زيربنائى حل و فصل ميشود. تضاد ميان محدوديت مناسبات توليد 
و رشد نيرو!اى توليدى جامعه خود را بصورت طيفى از �شم4ش !ا ميان انسان;ا 
بر سر مسائل متنوع، در ابعاد سياسى، حقوقى، ف4رى، !نرى، ادبى، ايدئولوژي4ى و 
غيره نشان ميد!د. اين �شم4ش !ا در اين سطح روبنائى، يعنى سطحى �ه باالخره 
انسان را بعنوان عنصر فعاله وارد صحنه مي4ند، است �ه ت4ليف تضاد!اى بنيادى 
را روشن مي4ند و جامعه را از يF مرحله تاريخى به مرحله اى ديگر ميبرد. در بخش 
اين تاريخ شعور انسان;ا و آگا!ى آن;ا از روند!اى زيربنائى اى �ه با جدال  اعظم 
نوزد!م  قرن  در  ايران  بورژوازى  مثال،  بعنوان  است.  ميبرند محدود  به جلو  خود 
پيدا ميشود و گام به گام قرار است سرمايه دارى در اين �شور رشد �ند و اين 
نظام اجتماعى و اقتصادى نوين بورژوائى جايگزين نظام �;نه بشود. اين يF نياز 
اجتماعى است �ه در رشد توليد و در مناسبات اجتماعى توليد ريشه دارد. اما اين 
روند نه لخت و عريان تحت اين پرچم، بل4ه تحت يF سلسله �شم4ش !ا در سطح 
روبنائى تر و با پيدايش جنبش !ائى با !دف !اى محدود و ويژه رخ ميد!د. انقالب 
مشروطيت ميشود، صحبت از مدرن شدن تعليم و تربيت و آموزش زنان ميشود، از 
نقش مطبوعات و آزادى آن;ا صحبت ميشود، از محدوديت حقوق سلطنت حرف زده 
ميشود، ناسيوناليسم تقويت ميشود و نياز به ساختن يF !ويت ملى براى ايران به 
جلو رانده ميشود، رضاشا!ى پيدا ميشود، صنعت و مدرنيزاسيون ادارى و تمر�ز 
ميگيرد،  پا  نفت  صنعت  شدن  ملى  جنبش  ميشود،  تبديل  امر   Fي به  دولتى  قدرت 
ملى  حا�ميت  و حق  استقالل سياسى  آرمان  �ه  ميشود  پيدا  و مصدقيسم  مصدق 
بورژوازى ايران را به جلو ميراند، اصالحات ارضى مطرح ميشود، عليه وابستگى 
به امپرياليسم و دولت عروس4ى پرچم بلند ميشود. اين;ا !ر يF آرمان;اى انسان;اى 
وجود  نمودار  اين;ا  از   Fي !ر   . است  بوده  آن;ا  مبارزاتى  و  سياسى  امر  و  زياد 
جامعه  مختلف  بخش !اى  ميان  در  اقتصادى  و  ف4رى  و  سياسى  متعدد  جدال;اى 
است. انسان;ا در اين جنبش !ا و در اين سنت !اى مبارزاتى و اعتراضى و انتقادى 
بورژوائى شدن  �ل  ت4ليف  اين;ا  در  با شر�ت شان  اما  مي4نند،  ح4ومتى شر�ت  و 
جامعه را روشن مي4نند. اگر به اين شيوه به تاريخ ايران نگاه ب4نيد، آنوقت از انقالب 
مشروطيت تا جم;ورى اسالمى يF روند مر�ب اما ج;ت دار و داراى قانونمندى را 
ايران از درون نظام �;نه و سپس رو در  به شما نشان ميد!د. عروج بورژوازى 
روئى آن با آنتى تز خودش، تبديل سرمايه دارى ايران به نظام �;نه اى �ه ا�نون 
خود مورد اعتراض است، چ4يده اين تحوالت متنوع و درونمايه م4اتب و جنبش !ا و 
سنت !اى مبارزاتى و شخصيت !اى سياسى مختلفى است �ه در تمام طول ايندوره 
پيدا شده اند و نقش بازى �رده اند و به مصاف !م رفته اند. در اين پروسه احزاب 
متعدد ساخته شده، نبرد!ا شده، قلم !ا بدست گرفته شده، جدال;ا صورت گرفته. اما 
!ر �دام از اين;ا گوشه اى از يF تاريخ عينى و مادى را جلو برده است �ه ح4مت و 
قانون اساسى آن در زيربناى جامعه و جدال طبقات اصلى آن قابل مشا!ده است. 

ميشوند.  وارد  واقعيت  از  سطح  اين  در  و  بحث  از  سطح  اين  در  سياسى  احزاب 
اين جدال;اى متعدد و  انسان;ا و شر�ت شان در  اش4ال گرد آمدن  احزاب سياسى 
متنوع روبنائى است. و مستقل از اين4ه اين احزاب راجع به خودشان چه ميگويند، 
مشا!ده  با  و  است  �رده  ايجاب  را  آن;ا  وجود  �ه  واقعى  تاريخ  به  �ردن  نگاه  با 
اين4ه در ج;ان مادى اين;ا عمال دارند �دام حر�ت تاريخى را منع4س مي4نند و به 
جلو ميرانند ميتوان درباره آن;ا ح4م داد. بعبارت ديگر پشت !ر �شم4ش سياسى 
و حقوقى و عقيدتى، يF �شم4ش واقعى طبقاتى وجود دارد، �ه احزاب سياسى را 
بايد در چ;ارچوب و در سايه روشن با اين جدال;اى بنيادى ارزيابى و دسته بندى 
مادى  تاريخ  در  مشخص  معضل  چه  از  سياسى  حزب  �ه  ديد  را  اين  بايد  �رد. 
جامعه مايه گرفته است و به �دام معضل مشخص در آن دارد جواب ميد!د. اين4ه 
آيا نقش م;مى  دارد،  تاريخ واقعى چه رابطه اى  اين  با  دارد،  اين حزب چرا وجود 
دارد ياخير، آيا جريانى بالنده يا ميرنده است و غيره تماما بايد با اين متد قضاوت 
شود. �ومه له و حزب �مونيست ايران را !م بايد در پرتو !مين بحث ارزيابى �رد. 
 

�شم4ش !اى بنيادى در جامعه !م به ي4ى منحصر نيست. در !ر جامعه !مواره 
است  موجود  آنچه  �نار  در  و  دارد  وجود  آينده  و  حال  و  گذشته  از  نشانه !ائى 
جوانه !ائى از آينده و بقايائى از گذشته وجود دارد. جدال �ار و سرمايه در جوار 
جدال سرمايه با مناسبات پيشين پيدا ميشود و رشد مي4ند. بعالوه، در متن !ر جدال 
اساسى طبقاتى !م اختالفات متعددى ميان بخش !اى مختلف بر سر جزئيات و بر سر 
اش4ال تحول اجتماعى مشا!ده مي4نيد. اين جدال;اى اساسى و تمام سايه و روشن !اى 
درونى آن سرچشمه سنت !اى سياسى !ستند �ه احزاب سياسى تازه در درون آن;ا 
متبلور ميشوند و ش4ل ميگيرند. بنابراين پيش از آن4ه به احزاب سياسى برسيم بايد 
سنت !ا و جريانات سياسى را تشخيص بد!يم و اين4ه !ر يF از اين;ا نه فقط منافع 
�دام طبقه اجتماعى را منع4س مي4نند، بل4ه در درون اردوى اين طبقه �دام تا�يدات، 
�دام اولويت !ا و �دام افق !ا را نمايندگى مي4نند. ليبراليسم بعنوان يF سنت سياسى، 

با  آورده،  بوجود  در جوامع مختلف  متعدد  احزاب  �ه 
سنت ناسيوناليسم �ه آن;م احزاب متعدد داشته و دارد، 
!ر دو گرايشات و سنت !اى سياسى يF طبقه اند، اما 
ي4ى نيستند و بار!ا در تاريخ جوامع اين;ا را حتى در 
برابر !م پيدا مي4نيم. بنابراين تنوع احزاب سياسى امرى 
طبيعى و اجتناب ناپذير است. پشت اين احزاب طبقاتند. 
احزاب سياسى  تنوع  نيست.   Fي به   Fي رابطه  اين  اما 
ناشى از اين واقعيت است �ه انسان;ا در سطحى روبنائى، 
يعنى در اش4ال سياسى و حقوقى و ف4رى و غيره، وارد 
بنيادى  و �شمF ش;اى  اجتماعى شده اند  �شم4ش !اى 
طبقاتى به طيف وسيعى از جدال;اى سياسى و مشخص 
طبقات  تقابل  ديگر  بعبارت  ميشود.  ترجمه  جامعه  در 
اصلى جامعه معضالت اجتماعى متعددى را مطرح مي4ند، 
مبارزه  و سنت !اى  گرايشات  معضالت  اين  مبناى  بر 
سياسى متعددى ش4ل ميگيرد و بر متن اين سنت !ا و 
گرايشات احزاب سياسى بسيار متنوعى بوجود ميايند 
�ه در !ر دوره پيشقراول و سازمانده فعاليت سياسى 
انسان;ا برمبناى اين سنت !ا و يا تلفيقى از آن;ا !ستند. 
 

گرايشات  ابزار!اى  سياسى  احزاب  ديگر،  سوى  از 
اجتماعى براى بسيج �ل نيروى طبقه خويش تحت پرچم 
اين  �ل  �ردن  براى حا�م  و  ويژه خود  افق  و  ا!داف 
ا!داف و افق در سطح جامعه !ستند. احزاب سياسى، 
پيشاروى  باشند  گرفته  ش4ل  �ه  سنتى  !ر  درون  در 
براى  و  ميگيرند  قرار  آن  اصلى  طبقات  و  جامعه  �ل 
مي4نند.  تالش  جامعه  در  خود  مادى  پايه  �ل  بسيج 
 Fم� به  اجتماعى  طبقات  �ه  است  روند  اين  در  تازه 
احزاب سياسى به �شم4ش !اى بنيادى ميان خود معنى 
�ه  است  طريق  اين  به  تن;ا  ميد!ند.  سياسى  و  عملى 
و  اقتصادى شان  موقعيت  از  ناشى  تناقضات  انسان;ا 
اختالفات  به  را  طبقاتى شان  پايه اى  منافع  در  اختالف 
سياسى بر سر تحوالت �ن4رت اقتصادى و سياسى و 
غيره در جامعه ترجمه مي4نند و قادر به عمل سياسى 
متعين  را  طبقاتى  �شم4ش  سياسى  احزاب  ميشوند. 
مي4نند و فضاى الزم براى دخالت انسان;اى يF طبقه 
در تعيين ت4ليف روند!اى تاريخى را بوجود مياورند. 
اما  ميگيرند،  مايه  طبقاتى  از ش4اف;اى  احزاب سياسى 
طبقات  سياسى  عمل  ظرف  تازه  خود  بعد  مرحله  در 
ميشوند. تاريخ جامعه نه بصورت رو در روئى لخت و 
عريان و غير متعين طبقات جلو ميرود و نه بصورت 
جلو  بستر  !م.  با  احزاب  سازمانى  و  مستقيم  مبارزه 
پرچم  تحت  اجتماعى  طبقات  تاريخ �شم4ش  اين  رفتن 
است.  معين  سياسى  احزاب  و  مبارزاتى  سنت;اى 
 

سنت !اى مبارزاتى و احزابى �ه اين نقش را پيدا ب4نند، 
يعنى بتوانند فشار عمومى و پايه اى مطالبات و افق !اى 
تبديل  به فشار سياسى و مادى در جامعه  را  طبقاتى 
!ر  تاريخ  در  دخيل  احزاب  اجتماعى اند.  احزابى  �نند، 
دوره اند. اما معنى اين حرف اين نيست �ه اين احزاب 
آن  آرمان  �ل  و  طبقاتى  منفعت  آن  �ل  نماينده  عينا 
باالخره  دوره  !ر  در  طبقه  سياسى  جنبش  طبقه اند. 
�ه  حزبى  و  سياسى  سنت  توان  و  سياسى  افق  به 
ر!برى اش را بدست گرفته است محدود ميشود. تاريخ 
واقعى، اما، تا�نون از طريق !مين بسيج �ل نيرو!اى 

طبقاتى حول افق !اى محدود جلو رفته است.

منصور ح4مت

مرداد ١٣٦٨،  اوت ١٩٨٩ 

فعاليت حزب در �ردستان"  "درباره  از جزوه  برگرفته 
(اسنادى از مباحثات درونى حزب �مونيست ايران)
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سرانجام ان پروسه در روس�ه، انقالب ا�تبر را مرحله 
تالش  محصول  و  روس�ه  مشروط�ت"  "انقالب  در  ا� 
ارزاب,  روس�ه  بوروژواز� صنعت,  روشنف4ر�  ال�ت 
لن�ن  به  انتقاد!ا  و  نقد  تمام  م�4نند.  ارزاب,  و  �رده 
و  نفرت از شبح لن�ن چ�ز� جز ان واقع�ت را نشان 
نم, د!د �ه "مستدل" �نند دخالت لن�ن در پروسه ا� 
و  "ولونتارست,"  است،  �رده  ط,  را  چن�ن س�ر�  �ه 
�ار� برخالف "منطق" ت4امل تارخ بوده است. آن;ائ, 
�ه از مناقع پاه ا� تر بورژواز� حر�ت م�4نند، حت, 
لن�ن را انسان قابل احترام, م�دانند �ه توانست "�شور 
خود" را و اقتصاد آنرا از "عقب ماندگ," به F �شور 
در  �ه  آنچه  نظر  ان  از  �ند.  !دات  پ�شرفته صنعت, 
تقابل با ل�برال;ا و بورژواز� عل, العموم ا!م�ت زاد� 
دارد، نه قرار دادن "تجربه" انقالب ا�تبر و جمع بند� و 
ارتقا تئورF ان تجربه مع�ن، �ه "متد" لن�ن در برخورد 
به انقالب ا�تبر است. از ان روست �ه استخراج نتاج 
تئورF ومبان, قابل تعم�م تا�ت�4;ا� س�اس, از س�ر و 
اش4ال مشخص, �ه انقالب ا�تبر از سر گذرانده است، 
به باور من �ل "پروسه" و فا�تور!ا� زربنائ, تر� �ه 
نادده  اجبارا F نمود آن بوده است را  ا�تبر  انقالب 
انقالب  از تجربه   Fتقابل و استنتاج تئور ان  م�گ�رد. 
ا�تبر در ب;ترن حالت F نقد پراگمات�ست, و به ات4ا 
انقالب, مع�ن در روس�ه اوائل قرن ب�ست، از ل�برال�سم 
است.  در عالم واقع, و در س�ر آنچه �ه در ماترال�سم 
تارخ, حر�ت "پروسه" نام�ده م�شود، انقالب مشخص 
 Fو قابل ارزاب, ا�تبر، با !مه دخالتگر;ا� حزب بلشو
مواضع  و  !ا  نقشه  و  س�است;ا  و  تا�ت�4;ا  و  لن�ن  و 
پرات�F آنان، و عل�رغم موضع دخالتگرانه سوس�ال�ست, 
�مون�ست;ا و به پ�روز� رساندن قدرت گ�ر� F حزب 
بورژوا  "انقالب  تارخ,  و  ماد�  محدوده  �مون�ست,، 
بررس,  من  باور  به  بش4ند.  نتوانست  را   "Fرات��دمو
تحوالت جامعه اران و ترس�م دورنمائ, در ت4رار س�ر 
انقالب،  آن  "تجربه"  بر  مبتن,  و  ا�تبر  انقالب  تارخ, 
در تقابل چپ و ل�برال;ا، م�تواند در چ;اردوار F نقد 
بوروژوا دم4رات�F محدود بماند و ب�م ان م�رود �ه از 
منظر "تئورF" به محدوده جمع بند� از انقالب مشخص 

ا�تبر، و الجرم به F پراگمات�سم، ا�تفا �ند. 

Fال4ت�رابطه مفقوده  لن�ن�سم و ماترال�سم د
 اما ان محدودت را م�توان در !م ش4ست، اگر نه به لن�ن 
به عنوان ر!بر و !دات �ننده انقالب مع�ن ا�تبر، بل4ه 
به او به عنوان نوسنده "ماترال�سم و امپرو�رت�سم"، 
" در  "امپرال�سم"،  مار�س�سم"،  منبع و سه جز  " سه 
نقد رمانت�س�سم اقتصاد�" و ... در F �الم به عنوان 
تجسم F متدولوژ�، لن�ن�سم، او را در نظر گرفت. او 
در ان زم�نه !مان بحث;ائ, را ادامه م�د!د �ه مار�س 
و  م4ان�4,  ماترال�ست;ا�  و  متاف�زست;ا  با  انگلس  و 
متاف�ز4, و انواع مدافعان سوس�ال�سم;ا� بورژوائ, و 
خرده بورژوائ, و محافظه �ار و حت, ارتجاع, داشته 
اند. ان نقد داره موضوع مورد نقد را، به نقد �اپ�تال و 
نقد اساس !مان پروسه ا� قرار م�د!د �ه انقالب ا�تبر 
سرانجام در ش4ست خود به آن ختم شد: سرماه دار� 
و نقد س�ستم بردگ, مزد� �ارگر صنعت, ج;ان مدرن 
بورژواز� با !ر پوشش "دمو�رات�F" و ا توتال�تر آن. 
انجاست �ه م�توان دد �ه در تقابل ب�ن چپ و ل�برال;ا 
"نمود!ا" و نه پروسه  در جنبش دانشجوئ,، بحث;ا به 
!ا محدود مانده اند. من برا� س;ولت ب�ان منظور خود 
ان4ه به ت4رار مفا!�م, صرفا "عام" مت;م  و ن�ز برا� 
نشوم، به گوشه دگر� از ان جدل و ان بار از مقاله 
ارزشمند و جالب ب;روز �رم, زاده، مندرج در نشره 

دانشجوئ, خاm،  م�پردازم.
�رم, زاده در مقاله "جاگاه و �ار�رد اصل, ل�برال�سم 
در اران"، عل�رغم ان4ه، به درست در پاراگراف سوم 
اقتصاد  �ار�رد  و  اقتصاد  بر  را  بحث  خود،  نوشته 
ن�ز  و  ارزان  �ار  حوزه  �شور!ا�  در  دار�  سرماه 
حوزه �شور!ا� سرماه دار� بازار آزاد متمر�ز �رده 
است، اما در بق�ه نوشته تمر�ز نقد خود را به طبقات 
 " "ددگاه  و  بورژوا  بورژوا و خرده  اقشار مختلف  و 

ن1ات� در باره "ماتر�ال	سم تار�خ�"
مالحظات� بر جدل چپ دانشجوئ� با مدافعان ل	برال	سم

 Fمباحث و جدل, �ه ب�ن چپ و مدافعان "ل�برال�سم" در جران است، نشانه !ا� 
ش4اف و گسست تارخ, را نود م�د!د. گسست, �ه م�تواند نه تن;ا بطور مشخص 
پاه !ا� ف4ر� و فلسف, جنبش تارخ, قدم, تر ال�ت روشنف4ر� مل;م از آرمان 
بورژواز� صنعت, در اران را به مصاف بطلبد، بل4ه ظرف�ت و توان ان را !م دارد 
�ه !ر نوع محدودت ناش, از انقالب "بورژوا - دم4رات�F" بطور �ل, و از آن جمله 

محدودت;ا� تارخ, انقالب ا�تبر را در!م نوردد.  
تصور من ان است �ه ان جدال، سرنخ;ائ, را در رابطه با تقابل درن تر ب�ن 
با عالقه  من  بد!د.  بدست  م�تواند  ن�ز  تارخ,  ماترال�سم  و   Fمتاف�ز ماترال�سم 
فراوان ان جدال را تعق�ب �رده ام و تالش �رده ام در صف "چپ" در ان �شم4ش 
دخالت �نم. من در نوشته قبل, ام در رابطه با جدل "م;د� گرالو" با "م;د� قاسم, 
نژاد"  در مقاله ا� با عنوان " برداشت لن�ن, از مار�س و خود مار�س" ( 7 نوامبر 
ات4ا دستاورد!ا�  به  ل�برال�سم  نقد  از جوانب و �م و �است�;ا�  به برخ,   ،(2006
"انقالب ا�تبر" و به ات4ا متد و روش لن�ن پرداخته بودم. در نوشته فعل, سع, م�4نم 
نقد  از  رفتن  فراتر  عن, ضرورت  بودم،  �رده  نوشته طرح  آن  در  �ه  را  ا�  ن4ته 
"دم4راس," به ات4ا صرف تجربه انقالب ا�تبر، باز تر �نم و منظورم را ازتا��د و 
پافشار� به مبان, سلب, در نقد و بررس, و تحل�ل  در"برداشت لن�ن," از مار�س و 

رجعت به خود مار�س، برسانم.
ل�برال�سم و چپ، �ه فعال در داره چپ دانشجوئ,  اعتقاد من جدل جار� ب�ن  به 
محدود مانده است، !نوز نتوانسته است از دوار محدودت;ا� تقابل ب�ن ماترال�سم 
متاف�ز4, و ماترال�سم دال4ت�F مار�س و انگلس، و البته در ادامه آن تقابل منصور 
ح4مت با "دم4راس," و فراتر رفتن او از محدودت;ا� تارخ, "انقالب ا�تبر" عبور 
�ند. م�دانم �ه انقالب ا�تبر نقد "عمل," و "پرات�F" دم4راس, و ماترال�سم متاف�زF و 
عبور عمل, از وجه م;م, از ان متاف�زسم، عن, تئور� و تب��ن ت4امل دترم�ن�ست, 
اراده  انسان و  انقالب,  نقد پرات�F، به نقش دخالت عنصر فعاله و  ان  تارخ، بود. 
او برا� تغ��ر مس�ر تارخ و جامعه تا��د گذاشت و در عمل به پ�ش برد. من در 
نوشته قبل, تالش �ردم، باز با مراجعه به فراتر رفتن منصور ح4مت از محدودت;ا� 
تارخ, !مان پرات�F "انقالب ا�تبر"، بگوم �ه بسنده �ردن به !مان محدودت;ا و 
بل4ه  ن�ست،  �اف,  تن;ا  نه  راد4ال"،  "چپ  ل�برال,  منتال�ته  ا  و  "ل�برال�سم"  با  تقابل 
رجوع به تجربه ع�ن, !مان پرات�F انقالب ا�تبر و محصور بودن در !مان محدوده 
نشان م�د!د �ه داره نقد و تقابل نخوا!د توانست خود را از مقدرات ع�ن, و ماد� 
محدوت;ا� تارخ, نقالب ا�تبر ر!ا سازد. آن "تجربه" مستقل و صرفنظر از موضع 
لن�ن، خود متد لن�ن و لن�ن�سم را نف, �رد. من در مقاله قبل, خواستم نشان بد!م �ه 
با فرا رفتن منصور ح4مت از تجربه صرف انقالب ا�تبر، چگونه م�توان به لن�ن�سم 

و "خود مار�س" نقب زد. 
 از ان نظر به اعتقاد من، منحصر ماندن به نقد دم4راس, و ل�برال�سم، با !ر تعب�ر 
و "رو4رد" چپ و راد4ال، به استناد تجربه انقالب ا�تبر از دو منظر م�تواند حامل 
اشتبا!ات بزرگ, در برخورد به مسائل جار� جامعه اران از F طرف، و م;متر از 
آن  حامل باور!ا� سطح, و F جانبه از مسائل پاه ا� تئور;ا� مار�س�ست,، و 

در ان مورد مع�ن، ماترال�سم تارخ,، از سو� دگر باشند.

تعم�م "تئورF" تجربه انقالب ا�تبر
به باور من اول�ن محدودت "عمل," و تئورF �ه م�تواند در تقابل دم4راس, و چپ، 
حاصل شود، تبدل جمع بند� F انقالب مع�ن در F �شور مع�ن، انقالب ا�تبر، 
به F س�ستم تئورF و استنتاج مبان, تا�ت�4;ا� س�اس, بر آن مبناست. ما وقت, 
نگاه م�4ن�م، وقت, عروج ش4و!مند و ش4ست  ا�تبر  انقالب  به تجربه  بطور واقع, 
و افول آن انقالب را در مقابل خود دارم، مستقل و صرفنظر از تالش �مون�ست;ا 
و بلشو4;ا و دخالتگر� !ا� انقالب, لن�ن، با سرانجام محتوم F "پروسه"، و نه 
تثب�ت "نمود"!ا� !مان پروسه روبروئ�م. و م�دان�م �ه در ماترال�سم تارخ, ان 
جنبش;ا  ان  گراش;ا�  و  ماد�  و  اجتماع,  و جنش;ا�  اقتصاد�  تحوالت  پروسه 
!ستند �ه عل�رغم تظا!ر در نمود!ا� متغ�ر و دائما تغ��ر ابنده، در ش4ل دادن به 
جامعه و به تبع آن تغ��ر آنچه �ه به مقوالت روبنائ, شناخته م�شوند، مثل تغ��ر 
فا�تور!ا�   .. و  فر!نگ  و  س�است  و  !نر  و  اخالق  و  روش  و  ف4ر�  تحوالت  و 
تع��ن �ننده و زربنائ, اند. ما ا�نون تجربه انقالب ا�تبر را حت, با !مان س�ستم 
سرماه دار� دولت, و سوس�ال�سم اردوگا!, در مقابل خود ندارم. پروسه ا� �ه 
"انقالب ا�تبر"، و تا�ت�4;ا� س�اس, لن�ن و بلشو4;ا، و ن�ز از نپ و  از نمود!ا� 
س�است !ا� "�لخوز و سوخوز" دوره استال�ن و تصف�ه !ا� خون�ن سال;ا� 1938 
و جنگ ضدفاش�ست, و تش�4ل اردوگاه شورو� و پ�مان ورشو و تا مراحل زوال 
و فروپاش, آن را ط, �رده است، سرانجام به F نت�جه ع�ن, و قابل مشا!ده در 
آن  "اقمار"  و  روس�ه  در  �اپ�تال�ست,  اقتصاد  باز ساز�  م4ان�سم;ا�  و  بازساز� 
العاده م;م و  بزرگ و فوق  اتفاق بس�ار   Fبه عنوان  ا�تبر،  انقالب  رس�ده است. 
تع��ن �ننده، فقط توانست در س�ر ت4امل, ان پروسه ت4ان, اجاد �ند. بطور واقع,، 
دن�ا� بورژواز�، شامل !م�ن ل�برال;ا� مورد نقد چپ دانشجوئ,، با دردست داشتن 
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منسجم دو طبقه بورژوا و پرولتارا در "باره خود و جامعه" انتقال داده است. ان 
حداقل از نظر من، دارا� رگه !ا� نادرست, است و ف4ر م�4نم از نظر متدولوژ� 
در تحل�ل، نقطه شروع را نه بر زربنا و اقتصاد و مناسبات اقتصاد� �ه بر طبقات 
و احزاب متمر�ز �رده است. ان به باور من، در نگرش به جامعه و تارخ جامعه، 
شروع از "نمود" !ا و نه پروسه است. به ان جمالت از مقاله ب;روز �رم, زاده 

توجه �ن�د:
"بورژواز� و پرولتارا !ر دو مستقل از قشر بند� !ا� درون�شان ا �وچF بود 
نشان (از نظر �م, در مقابل دگر طبقات  اجتماع,) در مواقع تشدد مبارزه طبقات, 
به سرعت چون F �ل�ت واحد در ان مبارزه منافع خود را پ, م, گ�رند. !ر دو� 

ان طبقات دارا� ددگا!, منسجم و مشخص نسبت به  خود و جامعه م, باشند.
و در ن;ات ان دو طبقه عمده اجتماع, !ستند �ه در تمام, عرصه !ا از فر!نگ تا 
اقتصاد و س�است در مقابل !م صف خوا!ند �ش�د و دگر ن�رو!ا� اجتماع, ن�ز 
تن;ا به صورت متحد و ا دنباله رو� 4, از ان دو صف (بورژواز� و پرولتارا) 

در تع��ن سرنوشت خود و جامعه شر�ت م, نماند.
خرده بورژواز� ن�ز !مچون دگر ن�رو!ا� مشابه خود در چن�ن مواقع, به علت 
نداشتن افق و ددگا!, منسجم (ان ناتوان, از جاگا!,  �ه ان طبقه در ساختار 
تول�د� جامعه اشغال م, نماد، �سب م, �ند.) به سرعت تجزه گشته و حول ددگاه 

!ا ، ا!داف و جرانات س�اس, بورژوا, و پرولتر� قطب, م, شوند.
دمو�راس, به عنوان F نظام س�اس, ش4ل ح4ومت مطلوب بخش, از بورژواز� 
و سرماه دار� در �شور!ا� مع�ن, م, باشد و در ان م�ان خرده بورژواز� نه 
حامل و نه از عوامل اصل, برپا �ننده دم4راس, خوا!د بود، بل4ه با توجه به سمت 
گ�ر� به سو� 4, از طبقات اصل، به ان امر برخورد خوا!د نمود. در صورت 
نزد4, به بورژواز�، طف�ل, خط مش, و س�است !ا� �الن بورژواز� در برخورد 
معنا�  با  حت,   دمو�راس,  بودن  الجمع  مانع  باال  (در  بود  خوا!د  دمو�راس,  با 
ل�برال, آن را با منافع ماد� و اقتصاد� سرماه دار� و بورژواز� در اران توض�ح 

دادم)
 ,به عبارت, در اران تحقق آزاد� !ا� اجتماع, و س�اس, (ا به تعب�ر� بورژوا
دمو�راس, را) نباد از بورژواز� و ل�برال�سم انتظار داشت. بورژواز� و به تبع�ت 
ل�برال تحت عنوان پراگمات�سم و واقع�ات ناگزر ح4ومت  از آن ن�رو!ا� س�اس, 
آت, استبدادگر اران را پ, رز� م, نماند. ان  �ار�رد ن;ا, ن�رو!ا� س�اس, 
بورژواز� و ن�رو!ا� س�اس, ل�برال در اران است. " ( از مقاله جاگاه و �ار�رد 

اصل, ل�برال�سم در اران، خط تا��د!ا از من است).

ان اح4ام درست ن�ستند! مادام و تازمان, �ه مردم عل, العموم، با !مه طبقات واقشار 
آن در جامعه،  در زندگ, اقتصاد�  و در پروسه تول�د و بازتول�د زندگ,، وارد 
نوع مع�ن, از مناسبات و روابط با 4دگر م�شوند، "ددگاه" !ا و فر!نگ و اخالق و 
س�است و !نر و دن و مذ!ب و باور!اشان ب�ان روبنائ, ان مناسبات اقتصاد� و 
انع4اس "ذ!ن," بازتول�د زندگ, و مع�شت است. واقع�ت ان است �ه عل�رغم !ر تو!م 
ماورا طبقات, �ه در مورد دولت پخش م�4نند، مادام و تازمان, �ه چن�ن دولت,، بر 
F جامعه سرماه دار� حا�م است، خود بزرگترن ا!رم اقتصاد� است. و ان دگر 
اعتقاد راج, است �ه اف4ار "عموم," چ�ز� جز اف4ار طبقه حا�م ن�ست. بر متن تول�د 
و باز تول�د سرماه دار�، طبقات مختلف اجتماع, نم�توانند مستقل و ب, ارتباط با 
ان زم�نه واقع, تول�د و مناسبات تول�د، !ر �دام دارا� "ددگاه مشخص و منسجم" 
نسبت به خود و جامعه باشند. ما حت, دده ام �ه تول�د و بازتول�د سرماه دار� 
سرانجام قادر شد، در جائ, مثل روس�ه، و در �شور� �ه �ارگران قدرت س�اس, 
را !م گرفتند، خود را بازساز� �ند و !ر نوع قفل و زنج�ر و �نترل بر حر�ت آزاد 
�سب سود و ارزش افزائ, ناش, از استثمار �ارمزد� را در !م بش4ند. شرط الزم 
به   Fپرات� نقد   F عنوان  به  را  "منسجم" خود  ددگاه  بتواند  پرولتارا  ان4ه  برا� 
پ�ش ببرد و جامعه را حول خود سازمان د!د، ان است �ه ان نقد و حر�ت سلب, 
متوجه تول�د و بازتول�د سرماه و ارزش اضاف, و نف, دائم, و النقطع استثمار 
�ارمزد� باشد. چن�ن نقد� و چن�ن حر�ت سلب, و انقالب, بدون در اخت�ار داشتن 
دولت به عنوان م;مترن ا!رم تغ��رات اقتصاد� مم4ن ن�ست. ح4م نقل شده از مقاله 
�رم, زاده، به ما نم�گود، حت, در دوران;ا� "تشدد مبارزه طبقات,"، چرا نه تن;ا 
�ارگران، بل4ه اقشار خرده بورژوا، حول دوآلترنات�و سوس�ال�سم و سرماه دار� 
قطب, نم�شوند، به ما نم�گود چگونه است �ه م�توان اتحاده !ا� �ارگر� "آزاد" و 
از نوع اتحاده "!مبستگ," در ل;ستان با اعضا م�ل�ون, راه انداخت �ه از بازار آزاد 
و از نقش و دخالت �ل�سا و �ش�ش و پاپ حمات م�4نند؟ طبقه �ارگر بطور اتومات 
و خود بخود� و از رو� دترم�ن�سم تارخ, به خاطر �ارگر بودنش، و اتفاقا به 
دل�ل !م�ن �ارگر و برده س�ستم مزد� بودنش، نم�تواند "ددگاه منسجم" نسبت به 
خود و جامعه را داشته باشد. ان وظ�فه احزاب وقعا �مون�ست, و مار�س�ست و 
انقالب, است �ه بتوانند �ارگران سوس�ال�ست و محافل سوس�ال�ست �ارگران را با 
متش4ل �ردن در تحزب �مون�ست, سازمان بد!ند تا قادر باشند اتفاقا به جنگ !مان 
آگا!�;ا� خودبخود� و غ�ر سوس�ال�ست, در م�ان طبقه و در م�ان اذ!ان توده مردم 
بروند. از طرف دگر نباد فراموش �رد �ه طبقه �ارگر فقط وقت, م�تواند خود را ابتدا 
منسجم و سپس متش4ل و ر!ا سازد �ه !مراه با آزاد� خود جامعه و از جمله "!مه 
اقشار خرده بورژوا" را !م آزاد سازد. ان تصور �ه پرولتارا فقط خود را منسجم 
و آزاد م�4ند و فقط به طبقه خود م, اندشد، و بق�ه جامعه را، از جمله اقشار خرده 
بورژوا را، به دامان بورژواز� و ل�برال;ا پرتاب م�4ند، ن�ز تصور درست, ن�ست. 
و بوژه چن�ن جدل, با ل�برال;ا، F تصور نه از جدال طبقات برا� تغ��ر سرنوشت 
جامعه، �ه تصور از جدال مواضع و جدال "ددگاه" !ا است. ان به عق�ده من، ظا!ر 

شدن از موضع پائ�ن در مقابل ل�برال;ا، و محروم �ردن 
�ارگر و جامعه از د�ترن;ا� ر!ائ, �ل بشرت است. 
حت,  ن�ز،  بورژواز�  !ا�  رسانه  م;مترن  اعتراف  به 
پاان  جشن  و  شورو�  فروپاش,  از  پس  دوران  در 
سوس�ال�سم، مار�س بزرگترن متف4ر و ف�لسوف, است 
�ه سروگردن, باالتر از ادئولوگ;ا� ج;ان بورژواز� 
و  آماتور  شاگرد!ا�  استادان  و  ل�برال;ا  آموزگار  و 
مذ!ب, آنان در "اران اسالم," بوده است. ان برتر� 
ف4ر� و قدرت جنبش و خاستگاه تف4ر خود را باد در 
برابر افاضات ال4ن بقاا� ل�برال جنبش "انقالب اسالم," 

حفظ �رد.   

15 ژانوه 2007

در حاش�ه انشعاب اخ�ر در 
حزب دم4رات �ردستان

توض�ح در باره ان نوشته:

من ان مقاله را در 12 دسامبر 2006 نوشتم. در پاراگراف 
پاان, در مورد احتمال دست زدن به حر�ات غ�ر مسئوالنه 
و ضدانسان, توسط جناح مصطف, !جر�، بوژه در �مپ 
و اردوگ;ا� محل زندگ, !ر دو بخش حزب دم4رات !شدار 
دادم.  اخبار� �ه حا�, از حمله سرسپردگان جناح "تمام�ت 
خواه" مصطف, !جر�  با چاقو و پنجه بو�س در ن�مه دوم 
ماه ژانوه 2007 ب;افراد بخش جداشده عبدالله حسن زاده و 
حسن رستگار و دگران بود، بر دو واقع�ت تا��د گذاشت: اول 
ان4ه انشقاق اخ�ر حزب دم4رات، بر خالف انشعابات پ�ش�ن، 
نشانه F بحران جد� در سرتاپا� ان حزب بود و نه از 
نظر س�اس, و نه از نظر تش�4الت, و م�زان و حدود نفوذ و 
اتورته بخش;ا� مختلف، ح4م, برا� برسم�ت شناختن !�چ 
بخش و جناح, به عنوان "بخش اصل,"، مشروع و قانون, 
نبوده و ن�ست. جناح مصطف, !جر� از طرق رو� آور� 
به چاقو�ش, و لمپن�سم به منظور وادار �ردن بق�ه جناح;ا� 
و  ارعاب  با  �ه  د!ند  نشان  خواستند  تم�4ن  به  شده  جدا 

ترورسم، نمانده قانون, �ل�ت حزب دم4رات اند. 
دوم بطور �ل, بستر ناس�ونال�سم �رد و تف4ر و تعقل حزب, 
آن، اساسا مل;م و متاثر از دوران;ا� فئودال, و عشار� است 
و از ان نظر تحمل جدائ, و انشعاب و تش�4ل فرا�س�ون;ا� 
جداگانه را بر اساس سنت !ا� راج در احزاب بورژوائ, و 
مدرن ندارند. به ان معن, ناس�ونال�سم �رد، !نوز از تحزب 
س�اس, فاصله عم�ق, دارد و �ما�ان بر سنت;ا و عرف راج 
و  العمر  مادام  و   انتصاب,  روسا�  ا�  عش�ره  و  فئودال, 
حل و فصل اختالفات س�اس, بر اساس حذف ف�ز4, مت4, 

است.    31 ژانوه 2007
---------------------

دم4رات  حزب  به  آن  دامنه  �ه  �رد  ناس�ونال�سم  بحران 
�ردستان !م سرات �رده است، با انشعابات و انشقاق;ا و 
دسته بند� !ا گذشته در م�ان احزاب مختلف آن تفاوت;ا� 
پس  �رد،  ناس�ونال�ست  احزاب  !مه  تقربا  دارد.  اساس, 
اجتماع,  تغ��ر ش�فت   F به  فروپاش, شورو� سابق،  از 
شب�ه  جرانات,  خرده  آن  شامل  حت,  !مه،  آوردند.  رو� 
سازمان زحمت4شان �ه در رو� آور� به �مپ آمر4ا، با 
سرعت, باور ن4ردن, !وت ضد�مون�ست, را در خزدن به 
زر چتر قوم پرست, آش4ار و ناس�ونال�سم فاالنژ به عنوان 
"بازساز�" خودتعرف �ردند، پس از تارF شدن دورنما� 
مواج;ه  در  خود  عراق،  در  بوژه  آمر4ا،  جدد  "اردوگاه" 
رس�ده  آش4ار�  سردرگم,  و  بست  بن  به  جدد،  قبله  با 
�نگره  در  �ردستان  دم4رات  حزب  تر  رسم,  اند. چرخش 
از س�است;ا� بوش  ق�د و شرط  به طرفدار� ب,  س�زد!م 
دل  و  و دست  قوم,  فدرال�سم  از  دفاع  اتخاذ سراس�مه  و 
باز;ا� ر!بر� برگزده �نگره س�زد!م در آوانس دادن;ا و 
خ�رات و حسنات به جرانات قوم, و از جمله داراودسته 
و  �رد"  "خلق  ��سه  از  جنوب,  آذرباجان  فاش�ست  رسما 
باال�  به سطح  را  !ا  فغان  و  داد   ، �رد"  "خاm وسرزم�ن 
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�ادر!ا� ر!بر� ان حزب رساند. روگردان, برق آسا از شعار قدم, تر حزب دم4رات، " 
خودمختار� برا� �ردستان ودم4راس, برا� اران" ورفتن پا� ت4ه پاره �ردن ش�رازه مدن, 
جامعه اران، اعتراض متحدن طبقات, ان حزب را در م�ان ناس�ونال�سم "تمام�ت ارض, 
قبله دن�ا� نظم نون بوش و رامسف�لد، معماران  انع4اس بحران در  ن�ز برانگ�خت.  خواه" 
سنارو خون�ن فعل, در عراق، توض�ح د!نده 4, از عوامل م;م در بحران و انشعاب و 
انشقاق �نون, در حزب دم4رات ن�ز !ست. سوال ان است آا حزب دم4رات به عنوان حزب 
وارد  ا  و  آمد  ب�رون خوا!د  به سالمت  بحران  ان  از  اران،  در  ناس�ونال�سم �رد  بستر 
پروسه بازساز;ا� ت4ان د!نده دگر� خوا!د شد؟  علل وعوامل ان تجدد آراش قبل از 
!ر چ�ز در تشتت و بحران اردوگاه نظم نون, و تسل�م به س�است;ا� "رژم چنج"، بوژه در 
عراق، و رسما اخت�ار شده در �نگره س�زد!م ان حزب ن;فته است. بحران و تشتت �نون, 
در حزب دم4رات !نوز آغاز پروسه ا� است �ه تحوالت و بازب�ن, !ا و تجدد آراش !ا� 
دگر� را در صفوف ناس�ونال�سم �رد عموما و حزب دم4رات، بوژه، در آنده نزدF جلو 

رو� !مگان گرفته است. 

با انحال الزم است بحران جدد در حزب دم4رات را در !م�ن مراحل آغازن و در سطح 
فعل, مورد موش4اف, قرار داد.  

نگا!, به ادعا!ا� دو طرف، ا آنطور �ه بحث شده است سه طرف، در باره انشعاب و 
با  نه  م�خوا!د  �ه  ثالث و خنثائ,  برا� شخص  اران  دم4رات �ردستان  در حزب  جدائ, 
مع�ار!ا� درون,، بل4ه با شاخص;ا� ابژ�ت�و و س�اس, به قضاوت بنش�ند، �ار را دشوار 

م�4ند. اجازه بد!�د به م;مترن پاه !ا� ان ادعا!ا اشاره ا� داشته باشم.
مصطف, !جر� دب�ر�ل جناح باق�مانده حزب دم4رات در F پ�ام رادوئ, م�گود:

"�سان, �ه جدا شده اند، قبال 4بار دگر و در دوران �نگره !شتم حزب دم4رات، زمان, �ه 
قاسملو زنده بود، از حزب جدا شده بودند". �ه بعدا حزب, به نام ر!بر� انقالب, تش�4ل دادند. 
در !مان حال !جر� م�گود، مردم �ردستان مثل !م�شه به حمات �ادر!ا و پ�شمرگان 
حزب دم4رات و حمات ب, درغ مردم �ردستان از حزب "دلسوز و ر!بر مبارزه  در راه 
احقاق حقوق مل, مردم �ردستان" مت4, است و ان بحران و جدائ, را مثل !مه دوران;ا� 
جدائ�;ا� قبل, با قدرت پشت سر م�گذارد. !جر� در ادامه و در ارائه دل�ل بر رد حقان�ت 
بخش جدا شده م�گود: آن;ا ( عن, بخش جدا شده) موازن و نظامنامه درون, حزب و �م�ته 
ماندن درصفوف حزب  برا�  برا� تشوق  را نقض �ردند و عل�رغم !مه تالش;ا  مر�ز� 

دم4رات، جدائ, را انتخاب �ردند. 

قبل از ان4ه به برخ, ادعا!ا� بخش جدا شده از حزب دم4رات اشاره �نم، سوال م�4نم: 
برا� من نوع, �ه حزب دم4رات �ردستان اران "حزب محبوب" م ن�ست، و نظامنامه !ا� 
درون, و موازن �م�ته مر�ز� و دفتر س�اس, حزب دم4رات به من و صد!ا و !زاران نفر 
دگر ب, ربط اند، ان;ا �ه استدالل نشدند. چه دالل س�اس, موجب شده اند تا بخش, از 
حزب دم4رات، سنگ�ن, وزن "محبوب�ت" !مان حزب را در چنان سطح, بر خود احساس 
ن4رده اند �ه ق�د موازن و نظامنامه درون, را بزنند و از حزب جدا شوند؟ چن�ن انتخاب, 
نم�تواند بدون دالل به اندازه �اف, مح4م و س�اس, نداشته باشد. اما نه بخش باق�مانده و 
نه بخش جدا شده الم تا �ام به رشه !ا� س�اس, و علل س�اس, ان جدائ,، الاقل تا�نون، 

اشاره ا� ن4رده اند.
 

استدالل;ا و ادعا!ا� بخش جدا شده !م در نوع خود تماشائ, و به !مان اندازه "غ�ر س�اس," 
جم;ور�  جناح;ا�  ب�ن  درگ�ر�  �ه  م�دان,  در  دارند  انگار  خود،  جدائ,  ب�ان�ه  در  است. 
"تمام�ت خوا!," ر!بر�  باز �رده است، باز� م�4نند، به  اسالم, و دوخرداد;ا براشان 
بخش باق�مانده و عدم تحمل "دگراندشان" در درون حزب اشاره �رده اند. و جالبتر ان4ه 
!ر دو بخش وفادار� ب, اما و اگر خود را به "ر!بران ش;�د" و ب�ش از قاض, محمد و 
اند. تا جائ, �ه من اطالع دارم، م�توان در طول تارخ  شرف4ند�، به قاسملو اعالم �رده 
"شصت ساله" حزب دم4رات به F مقطع رجوع �رد �ه در آن، ر!بر� حزب دم4رات خطوط 
F تغ��ر رل س�اس, را از طرفدار� از بلوm شورو� سابق به چرخش به سو� سوس�ال 
دم4راس, اروپا و �شور!ا� اس4اندناو� در F نوشته مدون، اعالم �رد. آن نوشته، "بحث 
مختصر� در باره سوس�ال�سم"، نوشته قاسملو، زم�نه !ا� اول�ه تمال در ر!بر� حزب 
دم4رات برا� تبدل حزب دم4رات به F حزب س�اس, را  �ه !مواره و تا آن مقطع سنت 
!ا� غ�ر س�اس, و خود بخود�، روابط دست در گردن, و "!مسنگر�" به جا� ضوابط و 
مع�ار!ا� س�اس, را با خود حمل م�4رد، تدون �رد. ان فقدان سنت س�اس, و مت4, �ردن 
پ�مان ش4ن," و "خ�انت به خون ش;�دان  "ع;د و  !م�شگ, اختالفات بر موزان درون, و 
به سنت;ا�  اگر  است.  �رد  ناس�ونال�ست  احزاب  م;م  از شاخص;ا�   ,4 البته  �رد"،  خلق 
س�اس, قاسملو متع;دد، چرا F �لمه به مبان, اختالفات س�اس, تان، !�چ4دام، اشاره ا� 
نم�4ن�د؟ حدس و گمان;ا ان است �ه پس از �نگره س�زد!م حزب دم4رات، �ه ان حزب طرح 
فدرال�سم را به جا� "خودمختار� برا� �ردستان و دم4راس, برا� اران" گذاشت، F مورد 
اختالف بوده است. و ا ان4ه طبق مصوبات ان �نگره، "حدس" زده م�شود �ه بخش جدا 
شده، به ش�فت تمام ع�ار ر!بر� حزب و مصطف, !جر� به سو� رو� آور�  و اتحاد با 
جرانات قوم, مورد حمات موسسه امر4ن انترپراز، معترض بوده اند. اما "ئاسو حسن 
زاده"، از افراد بخش جدا شده، در مصاحبه با رادو برابر�،"قاطعانه" چن�ن شاعه ا� و !ر 
نوع تعب�ر "�دورت آم�ز" آن;ا در رابطه با "دوست," با آمر4ا و فاصله گرفتن از س�است;ا� 
آمر4ا در منطقه را رد �رده است. م�ماند !مان مناسبات درن و دوست و رف�ق باز� و 
تع;د و ا عدم تع;د به !مسنگر� "درن" �ه !�چ مبنا� س�اس, ندارد. تن;ا م�توان با !مان 
تعب�ر و ادعا!ا� !ر دو طرف ان اختالف و ش4اف و جدائ, را معن, �رد: "تمام�ت خوا!," 
F طرف و سابقه " ع;د ش4ن," در �نگره 8 و ان4ه "دوستان جدا شده"، در �نگره 13 حزب 

دم4رات برا� انتخابات �م�ته مر�ز� "را�" ن�اوردند.

اما اگر از ب, پاه بودن ش4اف اخ�ر در صفوف حزب دم4رات 
از نظر س�اس, به ان نت�جه برس�م �ه حزب دم4رات تا تبدل 
ناس�ونال�ست,،  البته  و  واقع,،  س�اس,  حزب   F به  شدن 
در  فا�تور�ما�ان  چند  انحال  با  دارد،  فاصله  خ�ل,  !نوز 
تعرف اساس, �ه حزب دم4رات بر آن استوار است، به جا� 
خود باق, است. ان حزب، در تمام انشعابات در طول ح�ات 
خود  و منجمله در  جدائ�;ا� پس از �نگره ۴، �ه جماعت 
مدافع حزب توده آز آن جدا شدند، و !م�ن انشعاب و جدائ, 
جوالن،  آماده  و  خفته  !م�شه  گراش  با  رابطه  در  اخ�ر، 
مذا�ره و سازش با !ر دولت, بطور عموم و بند و بست با 
جم;ور� اسالم, بطور اخص، س4وت �رده است. در جدائ, 
با آمر4ا، س�است;ائ, �ه خود جدا شده  اخ�ر بحث رابطه 
!ا !م در جران آن بوده اند، بطور وژه ا�، چ�ز� ا گفته 
نشده است و ا اگر مورد سوال !م قرار م�گ�رند، "بشدت" 
از !ر سو مورد ت4ذب قرار گرفته اند و به عنوان جزئ, از 
�مپ�ن طرف مقابل معرف, م�شوند. ان مساله از ان نظر و 
بوژه از نظر مردم �ردستان، �ه بخش;ا� جدا شده !ر �دام 
خود را حزب "محبوب" آن;ا م�دانند، م;م است �ه ش4ست 
و بن بست آمر4ا در عراق، دورنما� احزاب ناس�ونال�ست 
�رد را در اران ت�ره و تار �رده است. م;م است �ه مردم 
بخش;ا�  و  العموم  عل,  دم4رات  حزب  بدانند  �ردستان 
مختلف آن ن�ز بطور مشخص، پس از ان جدائ, اخ�ر، واقعا 
پا� چه سناروئ, رفته بودند؟ عدم صراحت در ان رابطه، 
و حواله سواالت به �مپ�ن;ا� طرف مقابل، شانه خال, �ردن 
از پاسخگوئ, به مردم �ردستان و وجدان !ا� ب�دار جامعه 
است. مردم حق دارند بدانند اگر ر!بر� حزب دم4رات، با 
!مه جناح;ا و بخش;ا� آن، به م�دان سنارو خون�ن جنگ 
قوم, قدم گذاشته بود، پا� تع;د به اتحاد با ارتجاع, ترن 
جب;ه  فاش�ست;ا�  ا  و  االحواز  مثل  پرست،  قوم  جرانات 
آذرباجان جنوب, در مع�ت و زر چتر امر4ن انتر پراز 
را امضا �رده است، رسما و صراحتا و ب, اما و اگر اوال 
آن  از  دگر  ا�نون  دل�ل  ب;ر  اگر  ثان�ا  و  �ند  اذعان  آن  به 
�ردن  واگذار  بگ�رد.  پس  را  آن;ا  نم�4ند،  حمات  س�است;ا 
چن�ن  س�است;ائ, به س4وت، عن, در پ�ش گرفتن دوباره 
آن;ا وقت, �ه شراط اجازه بد!د.  و م�دان�م "س�است !نر 
در  و  پراگمات�ست,  س�است  دائم,  وجه   F است"،  مم4ن 
از  ان  است.  بوده  دم4رات  حزب  اپورتون�ست,  حال  ع�ن 
 Fنظر س�اس, چ�ز� جز ادامه !مان اپورتون�سم و ابقا� 
ن�ست.  �ردستان  مردم  با  تزور  و  را  از  سرشار  رابطه 
!�ا!و راه انداختن حول "تمام�ت خوا!," و ا پرونده "ئاش 
بتال"(*) پس از �نگره !شت را رو �ردن، و ارجاع مردم به 
نقض پ�مان !ا و قولنامه !ا� درون سازمان, و سوگند به 
ش;�دان �ردستان و راه ش;�دان خوردن، ره به جائ, نم�برد 
و فقط ارزش مصرف درون, دارد. آنچه م;م است ان است 
�ه آا ر!بر� !ر دو بخش، حداقل به اندازه قاسملو، ش;امت 
باره  "بحث مختصر� در  دارند �ه  س�اس, در خود سراغ 
فدرال�سم قوم, و س�است آمر4ا در منطقه" را بدست مردم 
�ردستان بد!ند و قدر� صرح از غرق شدن ب, ق�د و شرط 
در اردو� آمر4ا و سنارو ت4ه پاره �ردن مدن�ت جامعه 
اران سخن بگوند و "مختصر" !م �ه شده اعالم �نند �ه آن 

�مپ را ر!ا م�4نند ا خ�ر؟ 

ن4ته پاان,، �ه از نظر من م;مترن مساله در رابطه با ان 
تامل  جا�  بشدت  شده  جدا  بخش  ب�ان�ه  در  است،  جدائ, 
دارد و بار انسان, زاد� دارد. اشاره به "تمام�ت خوا!,"، 
بالفاصله با وضع�ت زندگ, و زست و معاش خانواده !ائ, 
شده  مربوط  !ستند  "�وه"  منطقه  در  بخش  دو  !ر  از  �ه 
است. ان !شدار، !م نگران, اجاد تفرقه و دودستگ, را ب�ن 
�سان, �ه سال;ا با !م زندگ, �رده اند دامن زده است و !م 
م;متر، زندگ, و امن�ت ان انسان;ا را �ه تابع, از "ام4انات" 
و �م4;ائ, است �ه از احزاب حا�م در �ردستان عراق گرفته 
م�شود، در مقابل ما گرقته است. واقع�ت ان است �ه !�چ 
نباد �وچ4ترن  اختالف س�اس, و جدائ, سازمان,  درجه 
تاث�ر� در زندگ, ان انسان;ا و اعمال تبع�ض در اختصاص 
منابع زست, و امن�ت, آنان و فراتر از آن، اجاد تس;�الت 
اردوگا!,، چنانچه !ر  از شراط زندگ,  برا� خارج شدن 
�س, چن�ن خواست, را طرح �ند، بوجود آورد. برا� �سان, 
�ه در شراط غ�ر اردوگا!, زندگ, م�4نند، تصم�م مستقل 
و انتخاب آگا!انه و داوطلبانه راحت تر است. اما �س, �ه 
صرف مع�شت امروز خود و �ود�ان و بستگانش در �نترل 
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اش ن�ست، ام4ان چن�ن انتخاب و اعالم نظر مستقل, ندارد.  طرز رفتار بخش "تمام�ت خواه" 
با زندگ, انسان;ائ, �ه عل�رغم م�ل و انتخاب خود، و صرفا به دل�ل تمال و انتخاب س�اس, 
افراد� از خانواده آن;ا در منطقه ا� گ�ر افتاده اند، و چه بسا سرنوشت بس�ار� دگر �ه 
حت, دگر مال به ادامه فعال�ت س�اس, و سازمان, با !�چ بخش, نباشند و بخوا!ند �ه �ال 
زندگ, دگر� را در پ�ش بگ�رند، شاخص م;م, در رفتار انسان,، مستقل و عل�رغم منفعت;ا� 
سازمان, و جناح, است. به نظر من بس�ار آموزنده خوا!د بود اگر مال�;ا� منصور ح4مت 
له در  اران و �ومه  ا� �ه حزب �مون�ست  انسان;ائ, را در دوره  به چن�ن  در برخورد 
سال 91 در آستانه F انشعاب بزرگ قرار گرفت، مبنا� عمل باشند. !�چ درجه از اختالف 
س�اس,، مطلقا نباد مشقات و ضاعات, را به انسان;ائ, تحم�ل �ند �ه عل�رغم م�ل و انتخاب 
س�اس, خود، در شراط زست, غ�ر نرمال, اس�ر شده اند. !�چ طرف,، بخصوص طرف, �ه 
"برنده" سازمان, ان ش4اف و جدائ, است، مجاز ن�ست وضع�ت زندگ, و فشار تحت شراط 
اردوگا!, ان افراد و خانواده !ا و �ود�ان را گروگان بگ�رد و ا به دل�ل فشار و جبر 
مع�شت و امن�ت زست,، انسان;ا را به موضعگ�ر� ناخواسته س�اس, در حمات از ان ا 
آن جناح، وادار و مجبور �ند. اختالف س�اس, مستقل از !ر قضاوت س�اس, در باره حقان�ت 
سازمان, و حزب, ان ا آن بخش حزب دم4رات، باد امر �سان, باق, بماند �ه آگا!انه 
و داوطلبانه و مستقل از !ر محظورغ�ر س�اس,، انتخاب خود را �رده اند. رفتار با زندگ, 
خانواده !ا و افراد وابسته به بخش جدا شده و !ر �س دگر� �ه تصم�م, �امال متفاوت 
برا� آنده زندگ, خود م�گ�رد، مالm م;م, در رفتار اجتماع, و انسان, بخش, است �ه به 
ح4م داشتن س4ان ر!بر� رسم, حزب دم4رات، طرف رسم, درافت �ننده ام4انات زست, 
و تام�ن امن�ت از احزاب حا�م در �ردستان عراق است. اعمال تبع�ض و راج �ردن "پارت, 
باز�" و گرو گرفتن زست و امن�ت و ح�ث�ت و حرمت س�اس, و اجتماع, انسان;ا� گ�ر 
افتاده در اردوگا!;ا� تحت �نترل احزاب حا�م در �ردستان عراق به عنوان حربه ا� برا� 

گردآور� ن�رو در جدال جناح;ا، غ�ر انسان,، ناعادالنه و غ�ر قابل بخشش است.
 12 دسامبر 2006

-----------------------------------------------
 Fه از نظر لغو� به معن, خواباندن آس�اب و معن, سمبل��ئاش بتال، اصطالح, است " .*

و س�اس, آن عن, از مبارزه دست �ش�دن و سنگر مبارزه را ترm �ردن. 

به نظر من ان سوال مستق�ما پاسخ  آر� و ا نه را ندارد. م�توان به فا�تور!ا و عوامل, 
اشاره �رد �ه تحل�ل آن;ا !دف گرفتن اران را به عنوان F استنتاج، ضرور� م�4ند و از 
طرف دگر م�توان به تغ��ر و تحوالت جار� !م از زاوه دگر� نگاه �رد �ه الزاما حمله 

آمر4ا به اران را ضرور� نشان نم�د!د. 
ان فا�تور!ا را �ه در روز!ا� اخ�ر  از نظر خود م;مترن  در !ر حال من سع, م�4نم 

برجستگ, افته اند مورد بررس, و تحل�ل قرار بد!م:
به عق�ده من 4, از عناصر م;م در رابطه با س�است;ا� بوش در قبال جم;ور� اسالم,، 
اوضاع عراق است. ان اوضاع از نظر ظا!ر� نشان م�د!د �ه دولت �ارتون, عراق، دارد 
"رو� پا!ا� خود م, استد"، از نظر فرمال دادگاه محا�مه صدام و اعدام او زر نظر و 
!دات "قوه قضائ�ه" دولت عراق است و گس�ل 21500 ن�رو� جدد، آخرن مراحل, است �ه 
با آن بوش م�خوا!د رژم مل�4, را در "فرونشاندن شورش�ان" و پاان دادن به "جنگ سن, 

و ش�عه" ار� بد!د. 
اما !مانطور �ه اشاره �ردم، ان ظا!ر مساله است. دن�ا� س�است و دپلوماس, بورژواز�، 
بوژه عالم س�است رژم بوش، پر از !�پو�راس, و سالوس, و تزور و راست. در !مان 
حال �ه چن�ن تفس�ر� از موقع�ت دولت مل�4, م�د!ند، راس در گفتگو با ش�وخ خل�ج از 
زبان آن;ا شن�ده است �ه "عراق�;ا خودشان باد بجنبند". و البته ان اظ;ارات را قبل از ان 
ش�وخ، خود راس و وزر دفاع و فرمانده �ل ن�رو!ا� مسلح آمر4ا برزبان آورده بودند. 
در ع�ن حال روز سه شنبه ( دروز 16 ژانوه) بوش به نحوه اعدام صدام و دو نفر دگر 
از رژم او، انتقاد �رده است و گفته است �ه ان;ا ب�شتر جنبه "انتقامجوئ," داشتند. اما در 
�نار ان دو پ;لوگوئ�;ا باد به F حق�قت دگر !م اشاره �رد: دولت بوش نه تن;ا حمات 
"متحدن" تا�نون, خود را چنان از دست داده است �ه حت, F تن;ا �شور در ج;ان از 
اقدامات اخ�ر آن در عراق حمات ن4رده است، بل4ه در داخل آمر4ا و در دوائر باال� ح4ومت 
و ن;اد !ا� نظام, و مقننه، با مخالفت;ا و انتقادات جد� روبرو شده است. از ان نظر، م�توان 
گفت �ه تظا!ر به قدرت نمائ, دولت بوش در عراق، در واقع تالش برا� پوشاندن تناقضات, 
است �ه ناش, از بن بست و به ش4ست رس�دن س�است "رژم چ�نج" و "نظم نون" است. 
ان فا�تور!ا عل, القاعده باد به ان نت�جه برسد �ه بوش و دولت او !ر چه سرعتر خود 
را از مخمصه عراق نجات د!ند. آمارقربان�ان مردم در عراق پس از ت;اجم آمر4ا در مارس 
سال 2003 از مرز 600 !زار نفر گذشته است و تلفات ب�ش از 3000 نفر� ارتش آمر4ا ن�ز 
نشان, از فرو�ش ندارد. جناات, �ه !م�ن دروز با بمب;ا� انتحار� در نزد4, دانشگا!, در 
بغداد جان ب�ش از صد دانشجو را گرفت، نت�جه و حاصل مستق�م اشغال نظام, عراق توسط 


 حاش�ه �نشعا� �خ�ر �
 حز� �م�ر�� � .....

ارتش آمر4است. نه تن;ا مردم ج;ان عمق جنات و �ثافت 
در  ابعاد وس�ع و  در  را  نون  نظم  س�است رژم چ�نج و 
جناات فوق العاده شن�ع !ر روز م�ب�نند، بل4ه حت, در سطح 
"دولت;ا"، فاصله گرفتن توسط "متحدن" تا دروز آمر4ا ن�ز 
به F واقع�ت غ�ر قابل ان4ار تبدل شده است. ان مسائل 
و عوامل !مگ, منطقا باد به ما نشان بد!د �ه دولت بوش 
در موقع�ت, ن�ست �ه توان F حمله،  آن;م در ابعاد نظام, 
به اران را داشته باشد. بوژه ان4ه ادعا !م شده است �ه 
"رژم مالان ترورست"، به سالح اتم, !م دسترس, افته 
اند. ان واقع�ت را !م باد در نظر گرفت �ه شروع جنگ با 
جم;ور� اسالم,، دامنه به مراتب وس�عتر و بس�ار وران 
�ننده تر� در مقاسه با عراق خوا!د داشت. دست زدن به 
ان "قمار" س�اس, و ماجراجوئ, نظام,، با توجه به موقع�ت 
ضع�ف, �ه آمر4ا در عرصه س�است داخل, و ب�ن الملل, در 

آن قرار گرفته است، ساده ن�ست.
و  فا�تور  م�تواند  ن4ول  و  ضعف  !م�ن  خود  اتفاقا  اما، 
�اتال�زاتور� برا� دست زدن به ماجراجوئ, باشد. اشاره 
به رژم اسالم, به عنوان "خطر" در منطقه و خاورم�انه و 
گفته  به  �ه  رژم,  لبنان،  در  الله  و حزب  پشت�بان حماس 
حام,  و  "اغتشاشات"  م;م  پا�   F آمر4ا  دولت  مقامات 
است،  نش�ن"  "مناطق ش�عه  و  عراق  در  "شورش�ان"  بزرگ 
 ,4در ان زم�نه معن, دارند. و واقع�ت !م ان است �ه 
از برندگان اشغال نظام, عراق توسط آمر4ا، رژم اسالم, 
اران است. بنابران !دف گرفتن ان رژم �ه در برابر چشم 
مقامات آمر4ائ,، حاصل زر و رو �ردن جامعه عراق را 
درو م�4ند، ن�ز م�تواند قابل تصور باشد. واقع�ت ان است 
�ه دولت بوش از ش4ست دادن جم;ور� اسالم, در صحنه 
عراق ناتوان است. درست است �ه م�تواند مثل مورد ارب�ل 
F مر�ز مشخص و علن, ماموران رژم اسالم, را تصرف 
�ند و افراد جم;ور� اسالم, را دستگ�ر �ند، اما از ع;ده 
آنارش,  حا�م�ت  بستر  بر  اسالم,  جم;ور�  �ه  ا�  شب4ه 
عراق  در جا� جا�  عراق  جامعه  �ل ش�رازه  فروپاش,  و 
گسترده است، ناتوان است. !م�ن مساله مم4ن است �ه عامل 
تشوق �ننده قو� برا� حمله نظام, به رژم اسالم, باشد. 
چن�ن حمله ا� طبق ارزاب, و تحل�;ا� تا�نون, استراتژس�ن 
!ا� س�اس, و تا�ت�س�ن;ا� نظام, دوائر دولت, آمر4ا و 
اسرائ�ل مم4ن است اجتناب ناپذر باشد. چه طبق ان تحل�ل 
!ا، !دف گرفتن رژم اسالم, در "خاm" خود او، حمله به 
"مر�ز" اصل, دخالتگر;ا� جم;ور� اسالم,، F راه ناگزر 
برا� عقب راندن رژم اسالم, در عراق است. اما در !مان 
حال جامعه اران ظرف�ت بالقوه ا� برا� بزر�ش�دن رژم 
اسالم, و تحت �نترل درآوردن جامعه توسط مردم اران 
را ن�ز دارد. ان اوضاع متفاوت با عراق، مم4ن است !ر دو 

طرف ان ماجراجوئ, و رجزخوان, نظام, را محتاط �ند. 
در !ر حال، F حق�قت تلخ را نباد از نظر دور داشت. عادت 
ا�  دوره  داستان  ترورسم،  و  ترور  به  ج;ان  مردم  دادن 
است �ه پس از فروپاش, شورو� سابق، �ابوس !ر روزه 
بر صفحه تلوزون;امان و در �نج چ;اردوار� منازلمان 
و  رواندا  و  بوسن, و ساراوو  وگوسالو� و  است.  بوده 
سومال, و افغانستان و عراق و زخم;ا� عم�ق, �ه معماران 
نظم نون و نقشه راه و رژم چ�نج بر پ�4ر بشرت وارد 
�رده اند، از انظار ما دور نشده اند. حق�قت ان است �ه ما 
در اران با رژم, مثل جم;ور� اسالم, سرو�ار دارم �ه 
در نسل �ش, و قساوت و "صدور جنات اسالم," از !�چ 
تالش غ�ر قابل تصور فروگزار نبوده و ن�ست. ان رژبم بر 
است.  استاده  م�ل��ون,  !فتاد  مردم,  خشم  آتشفشان  قله 
در !مان حال ن�رو!ا� نظام, آمر4ا در منطقه، در عراق، 
در  پاگا!;ائ,  در  و  تر��ه  و  خل�ج  آب;ا�  در  افغانستان، 
برخ, �شور!ا� حاش�ه درا� خزر حضور� فعال دارند. 
از سو� آمر4ا احتمال ان جنگ !ست. آمر4ا مم4ن است 
برا� جلوگ�ر� از س�ر رو به افول سر�ردگ, و زوال نقش 
ژاندارم, خود در ج;ان، به اران حمله �ند و رژم اسالم, 
ان حمله را چون مائده ا� آسمان, برا� به خون �ش�دن 
مردم اران و به آتش �ش�دن �ل منطقه آنرا بقاپد و از آن 
استقبال �ند. ان خطر ب�خ گوش جامعه اران !ست. اوضاع 

فوق العاده حساس, است. باد فوق العاده !وش�ار بود. 
17 ژانوه 2007    

آ�ا ا�ران 9دف بعد8 حمله نظام� آمر�1است؟
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آوا8 آادم	= مدافعان "سرما�ه دار8 ج>ان گرا�انه و دم1رات"
در حاش�ه سوال "ل�برال" !ا�  تح�4م وحدت از فرخ نگ;دار

از م�ان اله  "ل�برال" بقاا� دفتر تح�4م وحدت، سواالت, از فرخ نگ;دار طرح شده 
اند �ه پاسخ به دو سوال !مراه با !مه  8 سوال طرح شده در سات "تح�4م ن�وز" 
منتشر شده است. من به ضم�مه ان نوشته متن �امل آن پرسش و پاسخ را منتشر 
�رده ام تا !ر�س بخوا!د ارزاب�;ا� من و انتقاداتم را بر مواضع طراح، از تح�4م 
ن�وز، و پاسخگو� سواالت، فرخ نگ;دار، با فا�ت;ا مقاسه �ند، �ارش ساده تر باشد. 
در ع�ن حال به ان ترت�ب من ناچار نم�شوم، تمر�ز و فو�وس موضع انتقاد� ام را  
درالبال� نقل قول;ا� سل4ت�و، �مرنگ وُكند �رده باشم. انتشار متن �امل ان سوال 
و جواب، بعالوه از نظر من ان خاص�ت را !م دارد �ه به خواننده نشان بد!م �ه 
چگونه تلف�ق آ�ادم�سم دوخرداد� و دگراندش "د�ترا" گرفته در م4تب "دم4راس," 
غرب، به F عام�گر� و ولگارسم و الق�د� و ب, تفاوت, در برابر وجدان علم, 
در م�غلطد و چگونه درست درعصر و دوران انفجار اطالعات و در دسترس بودن 
انترنت، شعور و سطح درm و آگا!, و  انبوه عظ�م منابع تارخ, و تحق�ق, در 
دانش مردم و مخاطب�ن خود را تحق�ر م�4ند و دست �م م�گ�رد. F نگاه گذرا به 
فا�ت;ا� تارخ نگار� فرخ نگ;دار به !ر �س �ه چند ساعت, در سات;ا� انترنت,، 
ان مصاحبه  انجام  او را جستجو �ند، نشان م�د!د �ه فلسفه  موارد مورد اشاره 
ا غ�ر واقع, و غ�ر  فا�ت;ا و واقع, و علم, بودن و  ا دروغ�ن بودن  درست و 
نگرش جنبش,  و  دادن موضع  نشان  برجسته  ن�ستند. !دف  ارزاب�;ا  بودن  علم, 
است �ه محدودت و تنگ نظر� آ�ادم�4, آن را وضع�ت ابژ�ت�و خود آن جنبش 
تعرف و تع��ن م�4ند. مم4ن است ان نقل قول از !�جد!م برومر "مار�س"، زاد 
به سانت, مانتال�سم "دم4رات�F" و طبع لط�ف مدافعان "تلف�ق و تزرق اندشه !ا� 
جامعه گراانه و ج;ان گراانه (و نه فقط عموم بشر�) به نظام سرماه دار�، و 
اقتصاد بازار و مال�4ت خصوص," زاد خوش ن�اد، اما واقع�ت ان است �ه عمق و 
دامنه ف4ر� و آ�ادم�F جنبش تحص�ل �ردگان آرمان بوروژواز� صنعت, و مل, از 

محدوده بستر ماد� و تارخ, جنبش خود فراتر نم�رود:

منفعت  به  �صولى  �عتقا%,  �ست خر%� بو�ژ��(,  معتقد  كه  كوته بينانه  تلقى  �ين  با  نبايد  هرگز    "
خو%خو�هانه طبقاتى %��% � بر F& �ست كه �سائل پير�(, �ين منفعت �� فر�هم سا(% هم ��F( شد. 
خر%� بو�ژ��(,، برعكس، بيشتر بر �ين با�� �ست كه شر�يط خاJ �هايى �, عين شر�يط عامى 
هستند كه نجاR جامعه مد�& � پرهيز �( نبر% طبقاتى فقط %� قالب Fنها ميسر خو�هد بو%. �( �ين 
تصو� هم كه گويا تمامى نمايندگا& %مكر�تيك ( خر%� بو�ژ��(,) �( %كاند���& يا شيفته %كاند���& 
�ين گر��  با  فرسنگها  Fنا&  موقعيت شخصى   � فرهنگ  �ست  ممكن  بو%. چو&  بركنا�  بايد  هستند 
فاصله %�شته باشد. خصوصيت خر%� بو�ژ��يِى �ين نمايندگا& �( �ينجاست كه \هنيت Fنا& نيز محد�% 
به هما& حد�%, �ست كه خر%� بو�ژ��(, %� (ندگى ��قعى بد�نها برميخو�% � قا%� به فر�تر �فتن 
�( Fنها نيست، � %� نتيجه، Fنها نظر� به هما& نو[ مسائل � ���  حل هايى ميرسند كه منفعت ما%, � 
موقعيت �جتماعى خر%� بو�ژ��(, %� عمل متوجه شا& �ست. �ين �ست خطو` كلِى ��بطه �, كه ميا& 

نمايندگا& سياسى � �%بى يك طبقه � خو% F& طبقه �جو% %��%." 
را  مار�س  ب�ادماندن,  اثر  ان  �امل  متن  بناپارت،  لوئ,  برومر  !�جد!م  مار�س   )
م�توان در سات آرش�و عموم, آثار منصور ح4مت و آرش�و عموم, آثار مار�س 

و انگلس خواند. آدرس ل�نF ان �تاب ان است: 
( http://marxengels.public-archive.net/fa/ME٠٦٨٢fa.html

زم�نه !ا� ع�ن, رو� آور� بستر روشنف4ر� 
دوخرداد به "سرماه دار� جامعه گراانه"

آنجا آغاز شد  از  ان سوال و جواب،  با خواندن  اول�ن تظا!ر حس �نج4او� من 
و  اجتماع,  گراش  نظر  از  و  !ستند  �سان,  چه  د!نده  پاسخ  و  �ننده  سوال  �ه 
بستر اجتماع, به چه جنبش, تعلق دارند؟ ان گراش و احزاب و سازمان;ا و ط�ف 
شخص�ت;ا� آن از نظر ع�ن, و در تقابل و تماز با دگر جنبش;ا� اجتماع, در چه 
اند؟  نه سوال �ننده  از توازن قوا و آراش س�اس, و ف4ر� قرار گرفته  سطح, 
تح�4م ن�وز و نه پاسخ د!نده، خود را ملزم ندده اند �ه به علت پاه ا� "سربرآوردن 
لن�ن و ش�وه !ا�  باره  دوباره چپ در جنبش دانشجوئ,"، و"نگفته !ا�" خود در 
"غ�ر دم4رات�F"  او توض�ح زاد� بد!ند. ان را در جدل و تقابل, �ه  غسل تعم�د 
�رده !ا�"ل�برال" بقاا� دوخرداد و دفتر تح�4م وحدت با ب�ان استعاره ا� بازگشت 
"شبح لن�ن" با !مان " بازگشت دوباره چپ" دامن زده اند، م�توان استنتاج �رد. و 
بنابران م�خوا!م بگوم اگر در گفتگو و پرسش و پاسخ، تح�4م ن�وز و فرخ نگ;دار 
نخواسته اند به وجود دو گراش و جنبش اجتماع, اذعان �نند و به آن صراحت 
بد!ند، من از البال� !مان پاسخ و پرسش !م�ن �ار را خوا!م �رد و امتداد ف4ر� 

شان را م�خوانم.
مساله �امال روشن است. دوخرداد با تمام, ط�ف;ا و احزاب و سازمان;ا� آن، چه در 
داره احزاب مجاز ح4ومت, مثل جب;ه مشار�ت و سازمان مجا!دن انقالب اسالم, 
و پاه "دانشجوئ," آن، دانشجوان پ�رو خط "امام" و دفتر تح�4م وحدت و چه در 
!�ات مجموعه الوان احزاب و سازمان;ا در ط�ف اپوزس�ون پرو رژم، مثل !ر دو 
جناح حزب توده، راه توده  و نامه مردم، F جنبش وس�ع و واقع, با دورنما و آنده 

قابل پ�ش ب�ن, و قابل ارزاب, را تش�4ل م�دادند. تارخ  
ان جنبش نه از انتخاب آخوند خاتم, "اصالح طلب" به 
عنوان رئ�س جم;ور و نه از فرخ نگ;دار شروع نشده 
رشه  نه  گراانه"  جامعه  دار�  "سرماه  آرمان  است. 
در تارخ انترناس�ونال اول و دوم دارد و نه ربط, به 
 "Fس دارد و نه به روش !ا� "غ�ردم4رات��نظرات مار
لن�ن و �مون�سم مربوط اند. تمام, آن تعاب�ر� �ه فرخ 
عاره  �شف�ات  عنوان  به  را  آن;ا  م�4ند  سع,  نگ;دار 
 contemporary political thought از  خود  ا� 
 The Cambridge History of د!م   فصل  ا  و 
به   Twentieth-Century Political Thought
عنوان ابداعات به سوال �ننده تح�4م ن�وز تحول د!د، 
بس�ار قبل تر، و پس از انقالب ا�تبر، و در دوران جنگ 
دانشگا!;ا  در  اقتصاد�  عقاد  تارخ  عنوان  به  سرد، 
تدرس م�4ردند. تارخ, �ه قصد داشت، !مان وقت;ا و 
بدون ان4ه !نوز خبر� از رگان و تاچر و پسامدرن�سم 
اثبات �ند  و دوار برل�ن و گروباچف در م�ان باشد، 
�ه برخالف تحل�ل;ا� مار�س در �تاب �اپ�تال، سرماه 
اده و آرمان و جنبش و  باشد و   "Fدم4رات�" م�تواند 
مبارزه طبقه �ارگر صنعت, مدرن برا� لغو �ار مزد�، 

پوچ است. 
تارخ مبارزه ال�ت روشنف4ر و تحص�ل4رده جامعه اران، 
 "Fدم4رات�" و  "صنعت,"  "مستقل"،  اجاد �شور�  برا� 
مت4, به بستر فر!نگ و سنت, "مل,"( �ه اسالم تش�ع 
جز تن�ده ا� از آن بوده است)، قدمت, به قدمت عرض 
!مان  از  �ردگان   Fتحص� ال�ت  !م�ن  "م�ل�تانت"  اندام 
دوران  در  نگ;دار،  فرخ  دارد.  دوران صدر مشروط�ت 
شور جوان, اش، با س�انور زرزبان و آماده جانفشان, 
در راه برپائ, "م�;ن"مستقل و رسته از ستم د4تاتور 
پاس  را  آرمان,  !مان  امپرال�سم"   Fعروس" رژم  و 
م�داشت �ه !م ا�نون در دوره بلوغ س�اس, و زمانه 
بازگشت "عقل" با فرمول سرماه دار� دم4رات�F ب�ان 
م�4ند. گروه اران, و 53 نفر و حزب توده و مجا!دن 
انقالب  آرمان;ا�  از  باالتر  و  فراتر  آرمان,  فدائ,،  و 
ان است �ه حاصل عمل,  نداشتند. مساله  مشروط�ت 
و نت�جه سال;ا تالش ان ال�ت روشنف4ران تحص�ل4رده 
و دارا� آرمان بورژواز� صنعت, و س�ر افت و خ�ز 
بستر اجتماع, آن جنبش با محدودت;ا� تارخ, و در 
ع�ن حال با م4ان�سم و سوخت و ساز !مان سرماه 
صنعت, و جنبش طبقات, و بازتاب ف4ر� و س�اس, و 
ادئولوژF آن، بر خورد و تالق, �رده است.  عموما 
در �شور� �ه فعال !نوز در تقس�م بند;ا� اقتصاد� 
ارزان"  "�ار  بازتول�د  و  تول�د  حوزه  در  ج;ان,،  بازار 
بودن  محروم  و  عران  سر�وب  و  د4تاتور�  است، 
از آزاد� !ا� س�اس,، و  جنبش �ارگر� و �ارگران 
در نت�جه ضد�مون�سم به عنوان ب�ان�ه و !وت س�اس, 
نوع  ان  وژگ,  خود   F "مل,"  بورژواز�  ح4ومت 

جوامع است. 
   

تو!مات  با  �مون�سم  و  چپ  با  جدل 
توسعه "دم4رات�F" سرماه در اران

واقع�ت ان است �ه صرفنظر و مستقل از ان4ه سوال 
�ننده دفتر تح�4م, به "نام خدا" پرسش;اش را از فرخ 
نگ;دار با لقب "حضرتعال," مطرح م�4ند، ان سوال و 
جواب در مراحل انت;ائ, F برآند اجتماع, اتفاق افتاده 
ان است �ه "جنبش دوخرداد"، در س�ر  است. حق�قت 
F تارخ نزدF به F قرن به عنوان 4, از مراحل 
آرمان;ا�  مدافعان  و  خوا!,  مشروطه  جنبش  م;م 
در  چه  ام4انات وس�ع,،  به  اران،  بورژواز� صنعت, 
عنوان F حر�ت  به  قانونگزار و مجره و چه  سطح 
و  فر!نگ,  و  "!نر�"  ابعاد  تمام,  در  اجتماع,  وس�ع 
تقربا  ان4ه  با وجود  جنبش  ان  افت.  س�اس, دست 
تمام, جرانات و احزاب و سازمان;ا�  ط�ف "چپ" و 
راد4ال اپوزس�ون رژم شاه را حت, آنگاه �ه آنان را 
به اپوزس�ون رانده بود، در حمات خود داشت، ن;اتا 
ش4ست خورد. جنبش اصالح رژم اسالم, از درون، نه 
تن;ا عل�رغم مجا!دت;ا� !واداران "خط امام" در سنت 
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داد.  قرار خوا!د  دار�  "دم4رات�F" سرماه و سرماه 
اجتماع, و آرمان;ا� بزرگ  رنسانس جنبش;ا� عظ�م 
خ�زش;ا�  و  ت4ان;ا  و  تف4ر  و  تعمق  با  !مراه  بشر� 
اجتماع, در راه اند و بشر خسته و �وفته زر باران 
به  را  بورژوائ,  اف4ار  م;ندس,  دستگاه  !ا�  بمباران 

ج;ان پر طراوت آزاد� و ر!ائ, بشارت م�د!ند. 

3  ژانوه 2007
----------------------------------------

 ضم�مه 

سوس�ال  آنده  و  تارخ   ، !ا  "رشه  �امل:  متن 
دم4راس, در اران" در مصاحبه با فرخ نگ;دار

برگرفته از سات "تح�4م ن�وز"
     

ان  4م  و  ب�ست  قرن  د!ه  اول�ن  راه  ن�مه  در  امروز 
در  سوس�ال�سم  �ه  است  شده  ثابت  قدرت  با  حق�قت 
گذاشتن  �نار  برا�  دار�،  سرماه  نف,  برا�  پ�4ار 
بازار،  مولفه !ا� اصل, آن مثل مال�4ت خصوص, و 
به !�چ  ن�ز  انداز  ن�اورده و در چشم  موفق�ت, بدست 
وجه دور نما, برا� طراح, F مدل نظر� جاگزن 
گشوده نشده است. از سو� دگر تارخ ج;ان معاصر 
و اوضاع جار� ج;ان نشان م, د!د �ه نظره سرماه 
دار� ناب و اندشه اقتصاد ل�برال, مطلق نه در سطح 
نه  و  گردده  نائل  �امل  مدل;ا�  تول�د  به  قادر  نظر� 
نسخه !اش در اقتصاد و س�است قادر به حل و فصل 
است.  افته  توف�ق  معاصر  ج;ان  عمده  مسال  عموم 
سال !ا� پاان, د!ه اول قرن ب�ست و 4م شا!د پس 
نش�ن, آش4ار نظره !ا� نئو ل�برال, و تلف�ق و تزرق 
اندشه !ا� جامعه گراانه و ج;ان گراانه (و نه فقط 
عموم بشر�) به نظام سرماه دار�، به اقتصاد بازار و 

مال�4ت خصوص,، است.

به نام خدا
با سالم

دل�ل اصل, طرح ان پرسش;ا از حضرتعال, ان است 
اما  است  گرفتن  پا  حال  در  دوباره  اران  در  �ه چپ 
متاسفانه به جا� تجدد نظر در گذشته، دوباره به !مان 
قرائت لن�ن�ست, از سوس�ال�سم رجوع �رده است . با 
توجه به ان4ه شما خود را "چپ دم4رات و جم;ورخواه 
"م, دان�د  بس�ار لطف خوا!�د �رد اگر در روشن شدن 
جنبش  درون  در  ا�نون  !م  �ه  بحث  ان  از   ,زواا

دانشجو, اران در جران است �مF نما�د..
١  -  به طور خالصه،سوس�ال دم4راس, چ�ست؟

چه  !ا�  اندشه  در  رشه  دم4راس,  سوس�ال    -  ٢
متف4ران, دارد؟

سوس�ال دم4راس, امروز� ب�شتر به اندشه !ا� �دام 
متف4ران شب�ه است؟برنشتان ، �ائوتس4, ،گ�دنز.....؟

٣ -  رشه !ا� تارخ, سوس�ال دم4راس, در اران 
�دام است؟

ا حزب سوس�ال  پرداز  نظره  اران  در  ما  آا    -  ٤
دم4رات, داشته ام؟

٥ -  با توجه به ان4ه تقربا تا مدت;ا!�چ اثر� از پدران 
بوده است  اران ترجمه نشده  سوس�ال دم4راس, در 

منابع نظر� سوس�ال دم4راس, اران, چ�ست؟
چ�ست؟آا  مذ!ب  و  دم4راس,  سوس�ال  نسبت   -  ٦

سوس�ال دم4راس, مذ!ب, مم4ن است؟
٧ - با توجه به فروماگ, فر!نگ, و طبع مذ!ب, اقشار 
چه  اران  در  دم4راس,  سوس�ال  اران  در  فرودست 
آنده ا� دارد و اصوال پاگاه طبقات, سوس�ال دم4رات;ا 

در اران �جاست؟ 
چپ  دوباره  برآمدن  دل�ل  چه  به  شما  گمان  به   -  ٨
سوس�ال  ش4ل,  در  نه  اران    ,دانشجو درجنبش 
دم4رات�F بل4ه با !مان صورت غ�ر دم4رات�F آن- و با 
مت;م �ردن اپوزس�ون  چپ دم4رات فعل, به خ�انت و 

حزب توده و ا!دا� "فده" در قلع و قمع بس�ار� از سران و �ادر!ا� آن، بوژه پس 
از �شتار!ا� تابستان 67، بل4ه حت, به ات4ا� رئ�س جم;ور منتخب  با"ب�ست م�ل�ون" 
را�، به جائ, نرس�د. بنابران وعظ و خطابه فرخ نگ;دار در رسا� "سرماه دار� 
جامعه گراانه و "عموم بشر�" و ردف �ردن ل�ست, از منابع و مآخذ ادئولوگ;ا� 
سرماه دار� "دم4رات�F"، فقط پرواز اس آلود تو!مات درن ن�ست. سرماه دار� 
در جامعه ا� مثل اران، حت, در صورت ساقط شدن رژم اسالم,، راه برون رفت 
"دم4رات�F" از بحران �نون, در اقتصاد خود را ندارد. پاسخ;ا� فرخ نگ;دار به سواالت 
دفترتح�4م,، F دالوگ درون خانوادگ, است و در ان بستر ع�ن, م4ان�سم سرماه 
دار� در اران، از !ر دو سو، "رفع گ�ر" و زدودن اب;امات معرفت, ن�ستند. سوال 
�ننده چه بسا حت, قبل از فرخ نگ;دار و چه بسا جامع تر و �امل تر از او، غ�ر از 
مرور ادب�ات پست مدرن�سم و نظرات امثال "پانه �وm" و پوپر، در محضر استادان, 
چون حجاران !مان تارخ "�مبرج" و نظرات "دگرگون �ننده" ��نز و برنشت�ن و 
�ائوتس4, و غ�ره را بار!ا مرور �رده باشد. جالب ان است �ه 4, از م;مترن 
اسلحه تئورF "ل�برال" !ا� دفتر تح�4م عل�ه چپ و شبح لن�ن، !م�ن آثار پلخانف !م 
بوده اند. بحث اصال ان ن�ست، سوال !م ان ن�ست و سوال �ننده !م قصد ندارد 
از "محضر" فرخ نگ;دار مستف�ض شود. لپ اصل, ان سوال و جواب در !مان سوال 
آخر، �ه ظا!را فرخ نگ;دار مستق�م و صرح به آن پاسخ نداده است، ن;فته است. 
مردم اران، طبقه �ارگر اران، چپ اران و �مون�سم و "چپ سر برآورده در جنبش 
و  �ارمزد�  استثمار  واقع, س�ستم  ما!�ت  و  "ف4ر�"  نظر  از  تن;ا  نه  دانشجوئ,"، 
بردگ, مزد�، بل4ه در جران زندگ, تحت رژم جم;ور� اسالم, و خود وژگ�;ا� 
"اسالم," و "مل," سوخت و ساز و م4ان�سم سرماه دار� اران، راه حل خروج از 
ان بحران و فال�ت و اختناق و سر�وب توام با آن را، خالص, 4باره از س�ستم, 
م�دانند �ه شرط بقا و ادامه زندگ, و پروسه ارزش افزائ, اش، �ار ارزان، �ارگر 
خاموش است. !راس از "شبح لن�ن" و ت4ف�ر "انقالب" و متد!ا� "غ�ر دم4رات�F" لن�ن 
و �مون�ست;ا و مار�س�ست;ا، جو!ر اصل, ان سوال و جواب ب�ن تح�4م ن�وز و فرخ 
 "Fه دار� دم4رات�نگ;دار است. تح�4م ن�وز درس;ا� آ�ادم�F در باره خواص "سرما
را از بر است. م�خوا!ند از زبان 4, از"پ�ش4سوتان" با سابقه، زندان �ش�ده و سابقا 
چرF و آماده جان فدائ, در راه خلق "م�;ن"، بشنوند �ه چگونه بتوانند خود را در 
برابر سنن نقد مار�س و سرماه و س�ستم بردگ, مزد� و متد انقالب, و سلب, لن�ن 

در  ان جنبش وس�ع و بزرگ اجتماع, مسلح �نند و قوت قلب بگ�رند.

صفحه نون جامعه اران، ش4اف اجتماع, ب�ن دو جنبش متفاوت
 اما خوشبختانه نسل, را �ه زر شبح لن�ن به ت4اپو افتاده است و از م�ان گرد و 
خا�;ا و تبل�غات انبوه ادب�ات سوس�ال�سم اردوگا!, و سرماه دار� دولت, نقب, 
به �اپ�تال مار�س و جنبش اجتماع, طبقه �ارگر صنعت, ج;ان امروز زده است، 
نم�توانند ش4ست بد!ند. ان نسل �وچ4ترن بد!4ار� به عواقب و نتاج تارخ رزم و 
ج;اد ال�ت روشنف4ر و قشر تحص�ل4رده آرمان;ا� بورژواز� صنعت, ندارد. ان نسل  
با عمق !م�ن دوران طوالن, و پر از درد و رنج عروج و افول انواع سوس�ال�سم;ا� 
نسل,  دارد.  نگ;دار!ا  فرخ  نسل  با  نشدن,  پر  ش4اف,  دولت,،  و  مل,  و  بورژوائ, 
�ه ن;ات آرمانخوا!, شان در او!ام و تو!مات به مقدرات 4, از جنات4ارترن 
رژم;ا� تارخ معاصر گره خورد و خود ن�ز سرانجام مرعوب و مق;ور، به ماوسان 
و ش4ست خوردگان و پس قراوالن او!ام "اصالحات دم4رات�F" در س�ستم بردگ, 
مزد� تحت ان رژم پ�وستند. ش4ست دو خرداد، فقط بستن F دور از جدال و 
 Fنزاع جناح;ا� درون جم;ور� اسالم, نبود، ان ش4ست پاان واقع, و سرانجام 
جنبش وس�ع تر را �ه تارخ, به قدمت نزدF به F قرن را دارد، ن�ز روشن �رد. 
سر برآوردن دوباره جنبش چپ، دگر رگه ا� در ط�ف عموم, جنبش مل, اسالم, 
و عنصر�، !ر چند انقالب, و مار�س�ست و چپ و راد4ال، در "جب;ه" عموم, خلق 
ن�ست.  خو�فائ,  و  مل,  اقتصاد  و  رشد  آرمان  به  رس�دن  و  م�;ن  استقالل  برا� 
نگران, سوال �ننده تح�4م ن�وز چ�ز� جز ان ن�ست. احساس "وحدت"، "اتحاد عمل" 
و !مرا!, حت, به ب;انه و دل�ل اختناق اسالم, ب�ن خود، "ل�برال – دم4رات" !ا و 
نوستالژF ذوب شدن  است. دوران  بربسته  دانشجوئ," رخت  "جنبش  در  !ا  چپ 
گراشات متضاد اجتماع, در "جب;ه ضد د4تاتور�" و سماع عارفانه به دور شعار 
"سالم بر مجا!د، درود بر فدائ," در متن ش4اف عمل, و ع�ن, در بستر ماد� و 
جنبش, گراشات مختلف اجتماع,، در !�ات ماترال وس�ع و فراگ�ر انسان, و بازتاب 
ان حر�ت و ش4اف ع�ن, در داره ف4ر� س�اس, و آرمان,، غ�ر مم4ن شده است.  
"چپ"، دگر فقط صدا� "راد4ال" در !م;مه جنبش "!مه با !م" ن�ست. ان درخشش 
قد برافراشتن F جنبش قائم بالذات و بر رو� پا!ا� خود است �ه پرچمش، آرمانش 
و تئور;اش و فعال�ن و تئورس�ن;ا و ر!برانش عرض اندام F جنبش متفاوت و 
م;متر از آن متماز از بستر درنه تر جنبش مل, اسالم, را با صالبت اعالم �رده 
آزاد�  و  آزاد  بازار  و  دم4راس,  م4تب  در  �رده  تعم�د  بقاا� غسل  است. !راس 
مال�4ت خصوص, بر وسائل تول�د و دخ�ل بستن به محضر فدائ, سابق، از پرواز 

ان شبح بر فراز جامعه اران، واقع, است.
بگذار ان نسل سر�وب شده و راض, به رضا� ارتجاع و سنت اام;ا� سپر� شده، 
در او!ام خود به دن�ا� مال�خول�ا� " تلف�ق و تزرق اندشه !ا� جامعه گراانه و 
ج;ان گراانه  به نظام سرماه دار�، به اقتصاد بازار و مال�4ت خصوص,"، مشغول 
باشند. نسل چپ، به ات4ا� �ارنامه نظام اقتصاد بازار و مال�4ت خصوص, و  "برآمدن 
دوباره" متد و ش�وه نقد انقالب, و سلب, مار�س از "�اپ�تال" و مال�4ت خصوص, 
بر وسائل و ابزار و  تول�د و  سرماه و �اال، مس�ر پاان دادن به از خود ب�گانگ, 
انسان را م�پ�ماد و  راه ام�دوار�ننده ا� را !م پ�ش پا� مرعوب شدگان خصلت 
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تجدد نظر – رخ داده است؟       با تش4ر

بعد از عرض سالم. نامه ات را روز ١٦ دسامبر درافت �ردم. از تاخ�ر معذرت م, 
خوا!م. منتظر شب تعط�ل بودم �ه وقت �نم بنوسم. در ان نامه �ه امشب برات م, 
فرستم فقط به سوال !ا� اول و دوم م, پردازم. اگر عمر� جار� و فرصت باق, 

ماند سع, م, �نم  نامه !ا� دگر� !م در پاسخ دگر سوال !ا بنوسم
تمام  است.  گسترده  بس�ار  انگل�س,  زبان  به  منابع  دمو�راس,  مورد سوس�ال  در 
�تاب !ا� درس, در زم�نه contemporary political thought مفصل مطلب 
دارند. اگر تعارف خالصه و تارخچه سوس�ال دمو�راس, خواسته باش, از جمله 

م, توان, به �تاب:
 ،The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought
فصل د!م، مراجعه �ن,. اگر منابع فارس, خواسته باش, د�تر حس�ن بشره تال�فات 

مف�د دارد. 
قبل از !مه توجه داشته باش�م �ه در زم�نه س�ر و سلوm و باز نوس, تارخ اندشه 
س�اس, نه F برداشت �ه !زاران برداشت و �السه بند� وجود دارد. طراح, !ر 
تحل�ل خود F نوع �ار س�اس, و در آم�خته با نوع, تالش برا� تاث�رگذار� بر 
روند!ا� س�اس, است. از ان نظر !ر روات مشتران خود را دارد. ب;ترن راه ان 
است �ه ب�شترن رواات خوانده شود تا ب;ترن شراط برا� تول�د F برداشت 
مستقل فرا!م گردد. به آنچه در زر م, نوسم اصال اعتماد ن4ن. زرا ان !ا !مه 
برداشت !ا� من است از س�ر تحول. با مطالعه ب�شتر درخوا!, افت �ه ان روات 

و زواا� آن 4, از  ب�شمار برداشت !ا, است �ه تا �نون نوشته شده اند. 
باالخره حواستان جمع باشد �ه من ان مطالب را �امال از محفوظات خود نوشته ام. 
لذا تضم�ن, ن�ست �ه !مه چ�ز �امال دق�ق باشد. ان !م ب;انه است �ه اگر جا, به 

اشتباه قلم گردده بود، تذ�ر د!�د و ممنونم سازد. 

ملخص سوس�ال دمو�راس, از آغاز تا امروز
١. پ�ش�نه و ار�ان نظر�

سوس�ال دمو�راس, نام ددگاه !ا و سمت گ�ر� عموم, ب�شتر احزاب س�اس, مت4, 
بر طبقه �ارگر در ن�مه دوم قرن نوزد!م در اروپاست. بعد از انترناس�ونال اول �ه 
در سال ١٨٦٤ تش�4ل شد، احزاب �ارگر� در اروپا در �شور!ا� مختلف تش�4ل 
شد و !ر�دام خود را شاخه ا� از !مان "انترناس�ونال" تلق, م, �رد و حزب مستقل, 

در �شور!ا وجود نداشت. 
اندشه !ا� مار�س و انگلس اندشه غالب بر ان انترناس�ونال و جنبش �ارگر� 

پاه اجتماع, آن بود. 
!�چ مدل س�اس, مع�ن �ه بتواند جاگزن سرماه دار� شود !نوز تدون نشده 
بود. اما تمام ر!بران انترناس�ونال مخالف سرماه دار� بودند و از مال�4ت اجتماع, 
بر وسال تول�د حمات م, �ردند. اما معلوم نبود �ه ش4ل مع�ن ان نوع "مال�4ت 
اجتماع," چ�ست؟ مال�4ت دولت, است ا چ�ز دگر�. به خصوص آنارش�ست !ا !م 
در ان انترناس�ونال بودند و م, گفتند �ه به !�چ وجه نباد مال�4ت دولت, بشود و 

دولت باد اصال منحل شود. 
اما انترناس�ونال اول در� نپائ�د. سال ١٨٦٧ انترناس�ونال دوم تش�4ل شد و از پ, 
آن احزاب �ارگر� در �شور!ا� مختلف اروپا ش4ل گرفت. از ان به بعد گرچه !مه 
سوس�ال دمو�رات !ا متحدند، اما در !ر �شور به تدرج تش�4الت جداگانه ش4ل 
م, گ�رد و در سطح !مان �شور سازمانگر� و ر!بر� طبقه �ارگر را بر ع;ده م, 

گ�رند. ان انترناس�ونال تا ١٩١٤ طول �ش�د.
از ١٩٠١ به بعد زمان, �ه لن�ن در حزب سوس�ال دمو�رات روس�ه �تاب "چه باد 
�رد" را نوشت جران دگر� در ن;ضت سوس�ال دمو�راس, اروپا شروع به ش4ل 
گ�ر� �رد. ان جران به تدرج ان تئور� را تدون �رد �ه طبقه �ارگر ب�ن الملل, 
باد برا� سرنگون �ردن بورژواز�، عن, طبقه سرماه دار، دست به انقالب س�اس, 
بزند و ان انقالب تن;ا باد تحت ر!بر� حزب طبقه �ارگر باشد. در سال !ا� بعد 
لن�ن تا��د �رد �ه وقت, حزب س�اس, طبقه �ارگر ح4ومت را در دست م, گ�رد باد 
د4تاتور� بر قرار �ند و به ضرب ان د4تاتور� مال�4ت خصوص, را منحل �ند 
و تمام وسال تول�د را دولت, �ند. ادآور� �نم �ه لن�ن م, گفت د4تاتور� طبقه 

�ارگر "موقت," است و صرفا برا� خلع د از سرماه داران. وقت, وسال
تول�د دولت, شد دولت !م "رو به زوال" م�رود. 

در مقابل ان نظرات در اروپا، به وژه در اطرش، (بروننشت�ن) در آلمان (�ائوتس4,) 
در انگلستان (فاب�ان !ا) و در خود روس�ه (پلخانف) گراش دگر� را برا� خلع د 
از سرماه دار� پ�ش �ش�دند. ان بحث !ا در از ١٩٠١ در انترناس�ونال دوم شروع 
شد و تا ١٩١٤ ادامه افت. در ان سال انترناس�ونال دوم متالش, شد. چون احزاب 
سوس�ال دمو�رات در �شور!ا� مختلف اروپا به حمات از دولت !ا� �شور!ا� 
دگر  عل�ه �شور!ا�  �ارگر دعوت �ردند �ه در جنگ  از طبقه  برخاستند و  خود 
 Fشر�ت �نند. به فاصله 4, دو سال احزاب, �ه تا آن زمان، !نوز البته ظا!را، "
حزب ب�ن الملل," تلق, م, شدند به "دشمنان" !م بدل شدند. لذا انترناس�ونال پاش�د. 
احزاب سوس�ال دمو�رات  نظر�  لحاظ  از  �ه در آن زمان اصال  باد دقت داشت 
!مگ, خود را مار�س�ست و طرفدار لغو مال�4ت خصوص, و سپردن ح4ومت به 
طبقه �ارگر م, دانستند. اما F جران م, گفت ان �ار بدون انقالب و اعمال ق;ر 
و برقرار� د4تاتور� ام4ان پذر ن�ست و جران دگر م, گفت چون طبقه �ارگر 
"ا�ثرت" جامعه را تش�4ل م, د!د، اگر آزاد� س�اس, و حق را� !مگان, و انتخابات 
آزاد تضم�ن شود م, توان از طرق انتخابات !م طبقه �ارگر را به حا�م�ت رساند 
و با وضع قوان�ن در پارلمان وسال تول�د را مل, (دولت,) �رد. تا��د م, �نم �ه در 

بحث اول قرن ب�ستم !�چ بحث بن�ادن در رد "بازار" و 
دولت, �ردن س�ستم توزع وجود نداشت. اعتقاد عموم, 
مار�س�ست !ا ان بود �ه "ارزش اضاف," در جران 
تول�د تول�د م, شود و نه در جران مبادله. تن;ا پس 
از تش�4ل دولت شورو� است �ه مساله تناقض بازار 
با ما��ت دولت, محرز م, شود. دولت شورو� طول, 
 Fن4ش�د �ه حمله خود را به بازار شروع �رد و ط, 
تول�د  �ال4ت�وزاس�ون  از  پس  سرانجام  طوالن,  دوره 
برچ�ده  �امل  طور  به  و  تقربا،   ١٩٤٠ در  �شاورز� 
اروپا, سوس�ال دمو�راس,  شد. برع4س در گراش 
!�چ گاه نظره ا� �ه !دف آن برچ�دن بازار باشد ش4ل 
دمو�راس,  سوس�ال  !ا�  تئورس�ن  نظرات  نگرفت. 
در اروپا� غرب, ب�شتر معطوف به "�نترل بازار" و ا 

"تعدل بازار" ا "رفع نارسائ, !ا� بازار" بود. 
سوس�ال  !ا�  نحله  تمام  �ه  �نم  م,  تا��د  باره  دو 
دمو�راس,، چه روس, و چه در اروپا� غرب,، !مگ, 
خود را شارح به حق نظرات مار�س م, ف;م�دند. اما در 
 ,4مدل اقتصاد� �ه باد جاگزن سرماه دار� شود 
به طرف دولت, �ردن تمام وسال تول�د و مبادله رفت و 
دگر� در آن زمان سپردن وسال عمده تول�د را دولت, 
م, خواست و م, خواست وسال مبادله (بازار) از ب�ن 
نرود، بل4ه دولت در م4ان�سم آن مداخله و تعدل �ند. 
از نظر س�اس, گراش روس, خوا!ان انقالب ق;ر� و 
استقرار د4تاتور� بود. گراش اروپا, عمدتا خوا!ان 
و  انتخابات  آزاد�  تضم�ن  و  !مگان,  را�  حق  بسط 

تصوب قوان�ن ضد سرماه دار� در پارلمان بود. 
4, از تعاب�ر از وجه تسم�ه سوس�ال دمو�راس, برا� 
جرانات �ارگر� اواسط قرن نوزد!م ان است �ه پس 
از انقالب امر4ا و انقالب �ب�ر فرانسه �ه آمال اصل, 
انقالبات  دل�ل  ب;;م�ن  و  بود  دمو�راس,  برقرار�  آن 
�ارگر�  جنبش  ر!بران  شدند،  م,  نام�ده   Fرات��دمو
اروپا تا��د و تمال داشتند �ه از آن انقالب !ا فراتر 
 Fرات��ل تول�د انقالب دموروند و با !مگان, �ردن وسا
را به پاان برسانند (ا ت4م�ل �نند). از ان رو� عنوان 
و  ما!�ت  خصلت،  معرف,  برا�  دمو�راس,  سوس�ال 
ا!داف جنبش �ارگر� رواج افت. در آن زمان به !�چ 
وجه انگ�زه ان نام گذار� ان نبود �ه تا��د شود آن 
و  دمو�راس,  ل�برال  اصول  به  دمو�راس,،  سوس�ال 
آزاد� !ا� فرد� وفادار است. در آن زمان !�چ نظره 
دگر� (مثل لن�ن�سم) �ه ناقض اصول دمو�راس, باشد 

!نوز پرورده نشده بود.   
 

٢. درm از ما!�ت انسان و رابطه آن با جامعه
نحله  دو  به  !مواره  قرون  طول  در  س�اس,  اندشه 
از  گراش   F  mدر است.  بوده  شده  تقس�م  بن�ادن 
ما!�ت انسان و سلوm آن با نوع, ارزاب, منف, نسبت 
 mبه رفتار فرد با !م نوعان درآم�خته بوده است و در
گراش دگر از رفتار فرد در قبال !م نوعان توام با 

خوش ب�ن, و اعتماد بوده است. 
در نظرات توماس !ابس به روشن, م, توان دد �ه 
چگونه درm او از انسان، انسان, �ه !�چ زور� جلو 
دار او ن�ست، عن, وقت, آزاد آزاد است، تا چه حد منف, 
مراجعه  روسو  !ا�  نوشته  به  وقت,  مقابل  در  است. 
م, �ن, م, ب�ن, �ه او درm �امال متفاوت, با !ابس 
دارد. روسو با شور و شوق, وصف ناپذر از ام4ان 
خودحا�م�ت, مردم و سلوm و تعاون داوطلبانه آنان با 
F دگر صحبت م, �ند. حدود صد سال بعد مار�س و 
انگلس تئور� !ا, را تول�د م, �نند �ه سراپا اعتماد به 
انسان و حسن رفتار او با !م نوعان، در شراط, است 
�ه ق;ر دولت, برچ�ده شده باشد و مال�4ت خصوص, 
برچ�ده شده باشد. آن;ا با اشاره به دوران "�مون اول�ه" 
ب;ترن  به  و  ولع  بدون  !ا  انسان  �ه  �نند  م,  اشاره 
وجه با 4دگر !مزست, داشته اند. آن;ا !مه جنگ !ا و 
غارت گر� !ا را ناش, از مال�4ت خصوص, م, ب�نند. 
!مه  �ه  انسان،  ما!�ت  از  اسم�ت  آدام   mدر فقط  نه 
رشته !ا� علوم اقتصاد�، تمام تحق�قات و تئور� !ا� 
مربوطه مبتن, بر F اصل اساس, است: نفع شخص, 
محرm اصل, تمام فعال�ت !ا� تول�د� بشر است. ان 
اصل در اقتصاد به !مان اندازه مقدس است �ه اصل 

اقل�دس در !ندسه مسطحه. 
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به ان ترت�ب، ط, قرن نوزد!م م�الد� در اروپا، بر اساس دو تحل�ل از ما!�ت انسان، 
دو ددگاه و دو طرز ف4ر متفاوت در زم�نه تئور� !ا� مربوط به علوم انسان, ش4ل 

گرفت. 
F طرز ف4ر تا به آخر مدافع فرد بود و تام�ن آزاد� �امل فرد را در اقتصاد را 
ب;ترن وضع�ت برا� تام�ن سعادت جمع، رقابت و رو در رو, با رق�بان را ن�رو� 

محر�ه برا� پ�شرفت تلق, م, �رد.
طرز ف4ر دگر جامعه را مسوول اصل, تام�ن سعادت فرد و ت�مار دار او م, شناخت 
افراد ب;ترن   Fت Fت !مگان م, توان برا� ت�ه با تعاون و مشار�و معتقد بود 

شراط مم4ن برا� رشد و ب;ره گ�ر� از  موا!ب موجود فرا!م �رد. 
و  ل�برال�سم  عنوان  به  و  شده  تئورزه  س�اس,  اندشه  سطح  در  نظره  دو  ان 
سوس�ال�سم شناخته شده است. جمع گرا, و ت�4ه بر روح تعاون طلب ن;اده شده 
 ,ت�4ه گاه اصل, نظرات سوس�ال�ست, و فردگرا انسان، شعر سعد�،  در وجود 
و ت�4ه بر شور و عزم فرد برا� پ�شرفت و رس�دن به آرزو!ا و آمال !ا ت�4ه گاه 

اصل, !مه نظرات ل�برال�ست, است. 

٣. اوج و حض�ض محبوب�ت سوس�ال�سم
فاصله م�ان شروع جنگ اول تا شروع جنگ دوم ج;ان, (از ١٩١٤ تا ١٩٣٩) بدترن 
دوران سوس�ال دمو�راس, بوده است. در اوال ان دوران سوس�ال دمو�راس, به 
سوس�ال ناس�ونال�سم لغزد و در پاان ان دوران تزلزل سوس�ال دمو�راس, در 
پ�4ار با ناس�ونال سوس�ال�سم خ�ل, به سرعت آن را از صحنه س�است اروپا محو 

�رد. 
باره ج;ش بس�ار عظ�م, به سود   Fبه  نازسم و فاش�سم  ان حال ش4ست  با 
اندشه !ا� سوس�ال�ست, – از !ر دو نحله – پدد آورد. در اواخر د!ه ١٩٤٠ تا 
اوال د!ه ١٩٥٠ �مون�ست !ا و سوس�ال دمو�رات !ا قو� ترن احزاب س�اس, 
تمام اروپا !ستند. اندشه سوس�ال�سم و طبقه �ارگر در اوج قدرت است و اقتصاد 
و س�است و فر!نگ اروپا گاه، مثل فرانسه، ب�شتر سوس�ال�ست, است ا سرماه 

دار�. 
حت, در جب;ه سرماه دار� ن�ز تئورس�ن !ا� نامدار و تارخ ساز !م چون جان 
دار�  !ا� سرماه  دولت  عموم  توسط  �ه  �نند  م,  عرضه  نظرات,  ��نز،  م�نارد 
 mات عمال در سطح گسترده دارا� فصول مشتربه �ار بسته م, شوند. ان نظر
فراوان با نظرات سوس�ال�ست, و خوا!ان مداخله فعال دولت در سطح اقتصاد �الن 
است. نظره دولت رفاه در !م�ن دوران است �ه پرورده شده و در تمام اقتصاد!ا� 
اصل,  دار  پرچم  احزاب سوس�ال دمو�رات  بسته م, شود.  �ار  به  دار�  سرماه 
تاس�س دولت رفاه بوده اند. در ان سال !ا امر4ا به راه دگر م�رود. سنت !ا و 
راه حل !ا� سوس�ال�ست, در سرماه دار� امر4ا تقربا غاب ماند. گراش ضد 
�مون�سم گراش اصل, و آماده گ�ر� برا� جنگ سرد به عنصر اصل, س�است در 

ااالت متحده امر4ا تبدل شد. 
د!ه ١٩٦٠ اوج چرخش به چپ در اروپاست. در ان سال !ا جنبش !ا� توده ا� 
قدرت مند با تمال به افزاش تصد� دولت در اقتصاد، موافق محول �ردن مسوول�ت 
ب�شتر به جامعه، به مال�ات د!ندگان، به منظور تام�ن حمات ب�شتر از زندگ, !ر 

فرد، ش4ل م, گ�رد. 
در تمام سال !ا� د!ه ٥٠ تا ٧٠ جنبش !ا� ضد سرماه دار� راد4ال با عناصر 
ن�رومند سوس�ال�ست, در آن ا�ثر �شور!ا� رشد ابنده را در م, نوردد. در !ند، 
امر4ا�  افرقا� س�اه و در �شور!ا� عرب,، در  چ�ن، آس�ا� جنوب شرق,، در 
الت�ن تمال به انقالب و تمال به رودررو, با غرب و سرماه دار� به تمال غالب 
در درون جامعه بدل م, شود. ح4ومت !ا� طرفدار غرب در ان �شور!ا به وسعت 

پاگاه و احترام اجتماع, خود را ازدست م, د!ند. 
از اواسط د!ه ١٩٧٠ روند روبه گسترش استقبال از اده !ا� سوس�ال�ست, ابتدا 
در اروپا، و سپس در جا!ا� دگر ابتدا متوقف شده و سپس با چالش !ا� سنگ�ن 
نظر� مواجه م, شود. در عرصه س�اس, "سوس�ال�سم موجود" با نقض حقوق بشر 
و ب, ارزش �ردن ح�ث�ت فرد مورد انتقاد روزافرون روشنف4ران قرار گرفته و احزاب 
سوس�ال دمو�رات، حت, احزاب �مون�ست اروپا� غرب, به انتقاد روزافزون از اتحاد 
شورو� پرداخته و "اردوگاه سوس�ال�ست," در انزوا� سنگ�ن قرار گرفت. از سو� 
دگر در ان سال !ا روند قدرت گ�ر� شورو� متوقف و روند ر�ود و خمودگ, 

اقتصاد آن �شور فارگ�ر شد. 
در ان سال !ا م�لتون فردمان نسخه !ا� ��نز� را به چالش م, �شد و در سطح 
ح4ومت محافظه �ار� (در مقابل سوس�ال دمو�راس,) �اربست نظرات فردمان و 
!اF را در دستور خود قرار م, د!د. خانم مارگرت تاچر در اروپا و ن�4سون و 
به دنبال او رونالد رگان تعرض !مه جانبه ا� عل�ه اندشه !ا� سوس�ال�ست, از !ر 
نوع را ر!بر� م, �نند. ورش سنگ�ن نظر�، س�اس,، نظام, و فر!نگ, تازه عل�ه 
!ردو نحله سوس�ال�ست,، از F سو و ناتوان, و درماندگ, نظر�  سوس�ال�سم از 
سو� دگر ج;ان را به سو� F تحول عظ�م تارخ, پ�ش م�راند. د!ه !ا� ١٩٨٠ 
و ١٩٩٠ د!ه !ا� ش4ست و پس رفت مدل سوس�ال�سم و جامعه گرا, در برابر 

سرماه دار� و فردگرا, بود.  

٤. از "ش4ست سوس�ال�سم موجود" تا امروز
از سوس�ال دمو�رات و  اعم  ن�رو!ا� چپ،  ام�د در م�ان !مه  ان  در د!ه ١٩٨٠ 
�مون�ست باال گرفت �ه اصالحات گارباچف اندشه سوس�ال�سم را از بحران بر!اند. 
به فاصله �وتاه برنامه پرسترو4ا� گارباچف مورد استقبال وس�ع قرار گرفت. اما 

به فاصله �وتاه ن�ز فرو�ش �رد. از آن پس تا امروز، 
نه در سطح نظر� و نه در صحنه اجتماع,، !�چ حر�ت 
ام�د بخش و را!گشا در روس�ه، �ه سال !ا م;د اندشه 
سوس�ال�ست, بوده است، به چشم نم, خورد. از سو� 
امر4ا  و  انگل�س  در  تاچر-رگان  !ا�  س�است  دگر 
م�ل به مقاومت در برابر آن را دامن زد. در ان سال 
عم�قا  نظر�  سطح  در  خود  دمو�راس,  سوس�ال  !ا 
دچار بحران بود. مولفه !ا� اصل, برنامه ا� آن، عن, 
گسترش بخش دولت, اقتصاد، افزاش سطح مال�ات !ا، 
مداخله دولت برا� �نترل بازار!ا� داخل, و خارج, و 
ق�مت !ا و اقدامات به منظور �ا!ش دامنه بحران !ا� 
س�4ل�F اقتصاد� و ا با !دف بسط عدالت اجتماع, با 

چالش !ا� سنگ�ن مواجه بود.    
ان مش4الت سوس�ال دمو�راس, اروپا, را در بحران 

ف4ر� و نظر� عم�ق فرو برد. 
به  تن;ا  نه  رگان  تاچر  !ا�  س�است  دگر  سو�  از 
بل4ه  فقر منجر شد،  گسترش سنگ�ن فاصله طبقات, و 
مح�ط,،  زست  !ا�  بحران  و  مش4الت  از  انبو!, 

فر!نگ,، نا!نجار� !ا� اجتماع, را پدد آورد. 
از اوال سال !ا� ١٩٩٠ سوس�ال دمو�راس, به باز 
ساز� بن�ادن خود دست ازده است. ج;ت اصل, ان 
بازساز� در عرصه اقتصاد با م4ان�سم بازار، با �ا!ش 
با  اقتصاد (خصوص, ساز�)  سطح تصد� دولت در 
ر!ا �ردن تئور� ��نز در زم�نه اشتغال زا, و تورم 
ست�ز�، قبول تئور� پول, فردمان و �ا!ش چشمگ�ر 
خارج,  و  داخل,  بازار!ا�  در  حمات,  !ا�  س�است 

مشخص م, شود. 
آنچه  ا  ان حال سوس�ال دمو�راس, مدرن شده،  با 
�ه در انگل�س به عنوان New Labour شناخته شده 
و آنتون, گ�دنز از شناخته ترن نماندگان آنست، !م 
سرماه  نظرات  با  س�اس,  سطح  در  !م  تئور�  در 
اساس  بر  دارد.  رنگ  پر  !ا�  فاصل  خط  ناب  دار� 
به عنوان  نه  را  ددگاه سوس�ال دمو�راس, خود  ان 
 mنده نفع مشترنمانده "طبقه �ارگر" بل4ه خود را نما
طبقات اجتماع, مختلف تلق, م, �ند و معتقد است �ه 
بل4ه  ن�ست  آل  اده  تن;ا  نه   ,تن;ا به  بازار  م4ان�سم 
انبو!, از مسال زندگ, اجتماع, !ست �ه به م4ان�سم 
بازار واگذار �ردن, و جامعه باد به حل و فصل آن 
بپردازد. مثل آموزش، مثل ب;داشت، مثل بازنشستگ,، 
مثل مح�ط زست، مثل فقر، مثل بس�ار� مسال دگر 
در سطح مل, و انبو!, از مسال و مش4الت ج;ان, �ه 
سرماه دار� و دست پن;ان بازار به !�چ وجه قادر به 

حل و فصل آن ن�ست. 
ان  4م  و  ب�ست  قرن  د!ه  اول�ن  راه  ن�مه  در  امروز 
در  سوس�ال�سم  �ه  است  شده  ثابت  قدرت  با  حق�قت 
گذاشتن  �نار  برا�  دار�،  سرماه  نف,  برا�  پ�4ار 
بازار،  مولفه !ا� اصل, آن مثل مال�4ت خصوص, و 
به !�چ  ن�ز  انداز  ن�اورده و در چشم  موفق�ت, بدست 
وجه دور نما, برا� طراح, F مدل نظر� جاگزن 
گشوده نشده است. از سو� دگر تارخ ج;ان معاصر 
و اوضاع جار� ج;ان نشان م, د!د �ه نظره سرماه 
دار� ناب و اندشه اقتصاد ل�برال, مطلق نه در سطح 
نه  و  گردده  نائل  �امل  مدل;ا�  تول�د  به  قادر  نظر� 
نسخه !اش در اقتصاد و س�است قادر به حل و فصل 
است.  افته  توف�ق  معاصر  ج;ان  عمده  مسال  عموم 
سال !ا� پاان, د!ه اول قرن ب�ست و 4م شا!د پس 
نش�ن, آش4ار نظره !ا� نئو ل�برال, و تلف�ق و تزرق 
اندشه !ا� جامعه گراانه و ج;ان گراانه (و نه فقط 
عموم بشر�) به نظام سرماه دار�، به اقتصاد بازار و 

مال�4ت خصوص,، است.   

دسامبر   ٢٢ بامداد   ٣:٣٠ ساعت  شنبه   - نگ;دار  فرخ 
٢٠٠٦ - لندن 
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بس�ار� از ادئولوگ;ا� ج;ان "دم4راس,"، !مه "دگراندشان" و مار�س�ست;ا�" 
انواع  بستر  و  پروگرس  انتشارات  متون  از  را  خود  �مون�سم  �ه  سابق"� 
سوس�ال�سم;ا� خرده بورژوائ,  برگرفته بودند و ان دوم, !ا در ب;ترن حالت 
به خادم�ن تارخ و منتظرن "رشد ن�رو!ا� مولده" تنزل افتند، با فروپاش, 
ن�اوردن سرماه دار� دولت, در برابر حر�ت آزاد سرماه  شورو� و تاب 
و بازار آزاد، از اقتصاد به "فلسفه" عقب نشستند. گفتند آنچه �ه شورو� را 
فروپاش�د، فقدان دم4راس, و نقش و جاگاه "آزاد� فرد سرماه دار" و بخاطر 
�نترل ابت4ارات سرماه خصوص, توسط مقررات دولت, بود. فقدان دم4راس, 
عن, محروم بودن  ش;روند از "حق" او در تاث�ر گذار� از طرق واگذار� "را�" 
و "نظر فرد�" به نمانده ن�ابت, او در دولت "دم4راس,"، تمام آن ا�س�ر� بود 

�ه گوا فلسفه بزرگترن زلزله س�اس, اواخر قرن ب�ستم را توض�ح م�داد.

سپردن اخت�ار به غ�ر
اما �ار�رد "دم4راس,"، �ه در دم4راس, پارلمان,، تن;ا محمل عمل, ان مقوله 
افسانه ا�، با را� و حق را� در انتخابات دوره ا� معن, شده است، چ�ز� 
ب�ش از !مان F ورقه را� از  مف;وم واقع, آزاد;ا� فرد� و حق ش;روند�، 
تازه برا� آندسته از ش;روندان �ه از ان "حق" استفاده م�4نند، باق, نگذاشته 
است. آنچه اجرا م�شود و اجرا شده است، بدون �مترن ارجاع بعد� به !مان 
را� بوده است. دولت و ن;اد!ا� "منتخب" مبتن, بر را� و دم4راس, ن�ابت,، 
به دولت;ائ, به معن, واقع, �لمه "توتال�تر" و �نترل �ننده بالمنازع تمام زواا� 

زندگ, خصوص, ش;روندان تبدل شده اند. 
ش;روند،  را�  به  افتخار  معبد  و  دم4راس,  �;ن  م;د  در  برجسته  نمونه  به 
با فا�ت و حقاق نشان بد!�م �ه فرد و  تا  "�ب�ر"، مراجعه م�4ن�م  برتان�ا� 
آزاد� فرد� و را� و حق را� چگونه با تصم�مات و اعمال دولت "منتخب" در 
م4ان�سم;ا� بشدت �نترل شده ا� �ه در زرورق "دم4راس," پ�چ�ده شده اند، 
گاه حت, در نت�جه F عمل انجام شده و ب, اطالع قبل, ش;روندان، �مترن 

مجال, برا� بروز و اعمال اراده ن�افته است.

دولت !ا� Big Brother عصر ما
روز 15 ژانوه امسال در روزنامه !ا� انگل�س مقاله ا� با عنوان" معن, واقع, 
عج�ب  حقاق,  �ه  شد  چاپ  چ�ست؟"  امروز�  انگلستان  در   Big Brother
و باورن4ردن, را در باره �نترل �ردن زواا� زندگ, خصوص, ش;روندان 
F نوع مسابقه و سرگرم, تلوزون,   Big Brother .رد�توسط دولت افشا 
�ارگذاشته  دورب�ن;ا�  توسط  �نندگان  شر�ت  حر�ات  تمام  آن  در  �ه  است 
شده و مخف,، از سخنان �امال خصوص, و درگوش, گرفته تا رفتار و روابط 
جنس,، را ضبط و سپس علنا رو به عموم پخش م�4نند. شر�ت در ان مسابقه، 
 Big Brother فرق  م�شود.   انجام  �نندگان  شر�ت  قبل,  آگا!,  و  علم  با 
!ا� تلوزون, با Big Brother � �ه دولت;ا� دم4رات�F و از جمله دولت 
انگل�س و ن;اد!ا� رسم, دولت, برا� �ل جامعه ت;�ه دده است، ان تفاوت 
اساس, را دارد �ه در جران �نترل !ر حر�ت ش;روندان و سر �ش�دن به 
!ر �نج و زواا� زندگ, شخص, و !وت و مشخصات وژه و منحصر به 
فرد !ر �دامشان، ش;روندان در مسابقه ا� شر�ت ندارند و قرار ن�ست پس 
از دسترس, �امل و انحصار� دولت و ن;اد!ا� دولت, بر زندگ, شخص, و 
�نترل �امل بر حقوق فرد� و خصوص,، �س, به ق�مت قربان, �ردن آزاد;ا� 
فرد� و افشا� !مه اسرار حرم زندگ, شخص, اش، "جازه" ا� درافت �ند.
و  خصوص,  زندگ,  در  دولت,  ن;اد!ا�  و  دولت  دخالت  توج�ه  و  "ب;انه" 
حر�ات روزانه ش;روندان، طبق تعرف و از رو� موازن دم4راس,، "مبارزه 
دولت  !م  انجا  اما  آن;است.  �نترل  برا�  ا�  و وس�له  اجتماع,"  با جرم;ا� 
بورژوائ, و ادئولوژ� "دم4راس," آن، مقدمتا خود را نمانده و حافظ حقوق 
تلخ،  حق�قت  ان  ا�  پاه  دل�ل   F است.  �رده  فرض  !ردو،  و جمع,،  فرد� 
مشروع�ت ادئولوژF !مان دم4راس, ن�ابت, است. مردم عل, العموم "را�" 
خود را به تجسم ماد� ان دم4راس,، عن, دولت داده اند. مردم ان واگذار� 
حق به غ�ر را !ر چ;ارسال F بار ن�ز در انتخابات مختلف، ت4رار و تا��د 

م�4نند. بنابران از نظر فلسفه حقوق فرد� و جمع,، 
س�اس,  ب�ان  عنوان  به  و  �ل,  بطور  "دم4راس," 
فر!نگ, و ادئولوژF دولت بورژوائ, 4بار برا� 
!م�شه اخت�ار تمام, ش;روندان را مستقل و عل�رغم 
ان4ه در انتخابات;ا� ادوار� !ر ۴ ا ۶ سال F بار 
در �م�ت ناچ�ز� !م شر�ت �نند، به خود، عن, به 
آن،  مختلف  ن;اد!ا�  و  بر"دم4راس,"  مبتن,  دولت 
را�  ان  واگذار�  از  پس  ان4ه  است.  داده  انتقال 
تصوب  برا�  سال،  چند  آن  مدت  ط,  اخت�ار،  و 
ب�4ار�،  ب�مه  زدن  برا�  جدد،  مقررات  و  قوان�ن 
!زنه  تحص�ل,،  !زنه   Fم� بازنشستگ,،  حقوق 
!ا� رفا!, جامعه، شر�ت و دخالت در ان جنگ 
و ا اشغال نظام, ان ا آن �شور و ا تغ��ر و 
دست4ار� قوان�ن مصوب قبل,، !�چگاه را� �س, را 
نم, پرسند، ن�ز بخش جدائ, ناپذر از !مان اصول 
دل�ل  !م�ن  به  است.  ن�ابت,  نماندگ,  و  دم4راس, 
است �ه اعتقاد به ان س�ستم مادام و تا زمان, �ه 
ش;روندان برا� مدت, چند ساله اخت�ار خود را به 
آن،  عمل,  عواقب  برابر  در  م�4نند،  واگذار  دگران 
نت�جه  باق, م�مانند.  تقابل  فاقد قدرت  اخت�ار و  ب, 
و  دگران  به  اخت�ار  واگذار�  ان  عمل,  و حاصل 
به عنوان محمل غ�ر مستق�م  بورژوائ,  "دولت"  به 
ابراز نظر و را� و تصم�م و اعمال اراده، در قدرت, 
برابر  در  دگر  واقع,  بطور  �ه  است  افته  تجسم 
است.  گرفته  قرار  آن;ا  فرد�  حقوق  و  ش;روندان 
نمونه مجسم و بس�ار امروز� و آپدت شده پدده 
از خودب�گانگ, انسان است �ه مار�س نه از فعل و 
انفعاالت درون, و روان, انسان;ا، �ه از متن تول�د 
و بازتول�د در نظام سرماه دار� �ه خود نظام, 
وارونه است، استنتاج �رد. ان ح4م مار�س �ه در 
تول�د سرماه دار� حاصل �ار و فعال�ت انسان;ا، 
خارج از �نترل آنان قرار م�گ�رد و بر آن;ا ح4ومت 
م�4ند، با پروسه تقس�م �ار!ا� پ�چ�ده تر و جدد، 
دولت  است.  شده  تر  ت4م�ل   Fانفورمات� انقالب  و 
به عنوان ن;اد� �ه F مظ;ر م;م از خودب�گانگ, 
انسان وچون !�والئ, غ�ر قابل �نترل در برابر و در 
مقابل ش;روندان قرار م�گ�رد، نه تن;ا تجسم بالفعل 
ان از خودب�گانگ,، �ه خود به F فا�تور م;م در 
نقض و پامال �ردن !ر جلوه ا� از اراده، را�، نظر 
و تصم�م ش;روندان برا� تاث�ر گذار� بر مقدرات 
خود، تبدل شده است. س�ستم پ�چ�ده ا� �ه دولت 
و ن;اد!ا� مختلف دولت, بطور �امل از ح�طه !ر 
نوع نظارت و "را�" ش;روندان خارج شده است را 
م�توان در تمام, دولت;ا� دم4راس,، به ع�نه شا!د 
بود. در !ر حال نگا!, به نقض آزاد;ا� فرد� و 
حقوق مدن, ش;روندان در انگلستان امروز�، خود 

ب�ش از !ر چ�ز گوا است.

جاسوس, در آسمان
قرار  تا�د  مورد  آنرا  بلر  شخص  �ه  طرح, 
به  مدن,،  حقوق  مدافعان  و  مفسران  گفته  به  داد 
 Big دولت" بسو�  در حر�ت  دگر"  "قدم,  عنوان 
با  !م�شه  مثل  ان طرح  ارزاب, شد.   "  Brother
زرورق تس;�ل "خدمات عموم," عرضه شده است، 
حفظ  و  آزاد�  و  مدن,  حقوق  نگران  مدافعان  اما 
طرح،  �ه  ندارند   Fش ش;روندان،  شخص,  حرم 
قدم, دگر در راستا� ش4ستن حرم !ا� زندگ, 
ن;اد!ا�  ساده  العاده  فوق  دسترس,  و  شخص, 

دولت6ا� "big brother "، آزاد,6ا� فرد� 
و از خودب�گانگ� و مار%س
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دولت, به "اطالعات حساس" از زندگ, و حر�ات ش;روندان در جران زندگ, 
روزمره است. 

ان طرح چه پروژه ا� است؟ 
اول�ن اقدام ان طرح دولت انگل�س، ت4م�ل جمع آور� و �السه �ردن اطالعات 
مربوط به DNA � !مه ش;روندان در F دتا ب�س واحد و تحت نظر ن;اد!ا� 
دولت, است. البته ناگفته نماند �ه شخص تون, بلر، برا� رفع شب;ه و تس;�ل 
به  را  خود   �  DNA ،,احتمال مقاومت;ا�  سد  و  جامعه،  ذ!ن�ت  �ردن  خام 
ثبت رسانده است. با وجود ان4ه دو ماه قبل "Richard Thomas"  مسئول 
�م�س�ون اطالع رسان, برتان�ا !شدار داد �ه �شورش دارد "به ج;ان مراقبت 
و �نترل" چشم باز م�4ند، اما ان !شدار مانع نشد �ه نه تن;ا طرح ت4م�ل داتا 
ب�س DNA ادامه ابد، بل4ه قرار است جزئ�ات و خصوص�ات تمام, �ود�ان در 
F دتا ب�س دگر� ط, سال آنده ثبت شود. بعالوه نقشه !ائ, برا� �نترل 
حر�ت وسائط نقل�ه توسط ما!واره !ا در شا!را!ا� اصل, در دست آزماش 
اند. وزارتخانه !ا� مختلف ان4ار ن4رده اند، �ه ان تمر�ز اطالعات در باره افراد 
و ش;روندان از ش4ل پرا�نده فعل, به F تمر�ز واحد در F دتا ب�س واحد 
و منحصرا تحت �نترل دولت، س�ر دارد. قرار است !مه اطالعات مربوط به 
حقوق بازنشستگ,، مزاا� دگر و از جمله ب�مه ب�4ار� به ان ش�وه متمر�ز و 
تحت �نترل قرار گ�رند. "انگل�س, !ا از جمله ب�شترن مردمان, !ستند �ه تحت 
�نترل اند". ان ح4م روزنامه !ا� انگل�س را با ان فا�ت م�توان مستند �رد �ه 
در انگلستان ۴ م�ل�ون و 200 !زار دورب�ن در داره ا� نزدF، حر�ت و رفت 
و آمد روزانه ش;روندان را �نترل و ثبت م�4نند. عن, برا� !ر 14 ش;روند 
F دورب�ن نصب شده است و نسبت سرانه ان �نترل، از !ر �شور دگر در 
اروپا و آمر4ا� شمال, باالتر است. بطور متوسط F ش;روند سا�ن لندن، 
م�تواند روزانه 300 بار توسط ان دورب�ن;ا ف�لمبردار� شود. س�ر ان �نترل 
دولت بر جامعه، قرار است در سال 2008، با گرفتن و ثبت اثر انگشت "!ر تبعه 
خارج," سا�ن برتان�ا و ن�ز ثبت مشخصات چشم آن;ا ت4م�ل تر شود. �ار به 
جائ, رس�ده است �ه ا�ثر محقق�ن امور اجتماع,، ژورنال�ست;ا� غ�ر وابسته 
به ن;اد!ا� امن�ت, و پل�س امن�ت,، صراحتا نگران, خود را از ب, حفاظ ماندن 
حرم زندگ, شخص, تمام, ش;روندان ب�ان �رده اند. Phil Booth !ما!نگ 
�ننده سراسر� گروه anti-ID و No2ID در باره خطر افزاش قدرت نظارت 
ان  گفت  او  است.  داده  !شدار  �امپ�وتر�  ثبت  طرق  از  "جمع�ت"  بر  دولت 
حر�ت م�تواند متوقف شود، اگر مردم استادگ, �نند و اعالم �نند �ه "دگر 

بس است". 
ب�مار�   F مورد شاع شدن  در  بحث,  به   Big Brother دولت  از   سخن 
خطرناm و غ�ر قابل عالج  شبا!ت افته است. جامعه دارد در �ابوس تسلط 
بخت4, �ه در اله ا� از انواع تو!مات خراف, پ�چ�ده شده است، به موقع�ت 
مات و متح�ر و فاقد اراده ع4س العمل در م, غلطد. Privacy در س�ر ت4امل 
دم4راس, به انجماد و انق�اد تحت دولت Big Brother �، م�رود تا در حوزه 
حا�م�ت ش�رن ب�ان س�اس, قدرقدرت, سرماه و ارزش افزائ, آن، به خاطره 

ا� دور از مقوله ا� افسانه ا� تبدل شود.  
شاد از منظر �س, �ه ان اطالعات را م�خواند، و ان نگاه نافذ ارگان دولت 
ان  باال رفتن  تمام, زواا� زندگ, شخص, اش حس م�4ند،  بر  را  سرماه 
قدرت �نترل، اقدام, در ج;ت تس;�ل اقدامات به نفع خود و دگر ش;روندان 
ارزاب, شود. !ر چه !ست، ب�ان وارونه محتوا� واقع, دم4راس, ان تو!م را 
به اذ!ان عموم, فرو �رده است �ه دولت نه نمانده و ارگان حا�م�ت F طبقه، 
�ه تجسم منفعت عموم احاد "ملت" در محدوده "�شور من" است. ناس�ونال�سم، 
به ان ترت�ب، بستر و سالح اصل, بورژواز� برا� قربان, �ردن فرد و تمام, 
حرم زندگ, فرد� "جمع�ت" در !موار �ردن سلطه طبقه سرماه دار به نام 
اشاره شد،  فوقا  �ه  !مانطور  اما  است.  مل,  و  عموم,  منفعت  پوشش  در  و 
توج�;ات خود مقامات دولت, و ن�ز "نگران�;ا�" مدافعان حقوق مدن, و حفظ 
حرم زندگ, شخص, افراد، ح4م دگر� م�د!ند. دولت، طرح !ا� افزاش قدرت 
بر �نترل زندگ, ش;روندان را "اقدام, برا� مبارزه با مجرم�ن اجتماع," لقب 
داده است. وزرا و مقامات دولت, ان4ار ن4رده اند �ه با تشدد �نترل دولت بر 
زندگ, افراد، "ش;روندان ناچارا باد بخش, از آزاد;ا� فرد� و شخص, شان 
را به نفع مبارزه با ترورسم، جرائم، تقلب در �ارت;ا� شناسائ, و �ارت;ا� 
بان4,، قربان, �نند".  فعال از ان واقع�ت �ه چگونه دولت سرماه داران، ان 
اصل, ترن مجرمان عل�ه ش;روندان، �سان, �ه تصم�م م�گ�رند ن�رو به عراق 
و چ;ار گوشه دن�ا اعزام �نند، بلگراد را بمباران �نند و "ترورسم" را حا�م 

�نند، م�توانند صالح�ت مبارزه با جرم و دزد� و 
"مفاسد اجتماع," را داشته باشند، م�گذرم. در انجا 
به دو تناقض �ه !دف واقع, �نترل بر ش;روندان 
را چ�ز دگر� به جز "مبارزه با جرائم" برمال م�4ند 

اشاره م�4نم:
1. از م�ان 3 م�ل�ون و !فتصد!زار نمونه ا� �ه در 
"دتا باس مل," انگلستان تا�نون ثبت شده اند، ب�ش 
از F م�ل�ون نمونه از �سان, است �ه !رگز !�چ 

جرم, مرت4ب نشده اند.
2.  حزب محافظه �ار انگل�س، تور� !ا، از موضع 
راست و افراط, استدالل دولت بلر را در مورد ان4ه 
ثبت اطالعات توانسته است، ابزار� برا� �نترل "جرم" 
اند: ش4ست دولت  ان فا�ت;ا رد �رده  با  باشد را 
در جلوگ�ر� و �ا!ش تجاوزات جنس, عل�رغم ثبت 
مواردجرم، عدم موفق�ت در �ا!ش اعمال تبه �ارانه 
"ثبت  اداره   عل�رغم اسناد گردآور� شده  توسط 
جرائم"، و ناتوان, در رداب, "جنات4اران خارج,"  

�نترل  معتقدند  �ه  زبان �سان,  از  دگر،  از طرف 
رفتار  و  عدالت,  ب,  و  "فساد  ش;روندان  بر  دولت 
تبع�ض آم�ز و خودسرانه و خارج از نظارت جامعه" 
بات4ا در دست داشتن !م�ن اطالعات در دوار دولت, 
را رواج م�د!د، بطور برجسته ا� طرح شده اند. فقط 
به عنوان F نمونه �اف, است به ان مورد اعتراض 

در باره ثبت DNA توجه �ن�د:
 2006 سال  در  پوست  س�اه  !ا�  پل�س  اتحاده   "
نسبت به ان4ه چرا در ثبت DNA !ا، بر ش;روندان 
س�اه پوست به نحو غرب, ب�شتر از سارن  تمر�ز 

شده است"، اعتراض �ردند.
در !ر حال آنچه در ان دخالتگر� دولت در جزئ�ات 
زندگ, خصوص, برجسته است، بوژه در شراط, 
�ه از دوران تقابل عوامفربانه افسانه "دم4راس," با 
"دولت;ا� توتال�تر" اردوگاه سابق شورو� اثر� بجا 
نمانده است، ب, اراده شدن ش;روند در �شور!ا� 
اروپا و آمر4ا� شمال, و در دگر مرا�ز صدارات 

!م�ن دم4راس, است. 
و  فرد  اخت�ار  انتقال  پوشش  عنوان  به  دم4راس, 
ب�گانگ,  خود  از  تجل,  بارزترن  دولت،  به  جامعه 
انسان و نمونه برجسته و زمخت محو شدن !ر حق 
"دم4رات�F" ش;روندان و به بند �ش�دن آزاد� فرد� 
سرماه  دولت;ا�  خودسرانه  دخالت  دامنه  است.  
دو  با  انسان;ا،  خصوص,  زندگ,  حرم  در  دار� 
فا�تور م4مل 4دگر، ب�شتر و ب�شتر خوا!د شد. از 
F طرف گسترش دولت ون;اد!ا� دولت, به چنان 
سطح, �ه �نترل بر زندگ, ش;روند و �ل جامعه را 
در ح�طه ن;اد!ا� !ر چه انحصار� تر و متمر�ز 
قابل �نترل تر قرار م�د!د، و  نت�جه غ�ر  تر و در 
از سو� دگر تثب�ت ان تو!م وارونه �ه دم4راس, 
محمل طب�ع, وظرف ب�ان ابراز عق�ده و اعمال اراده 
ش;روندان است. برآند ان دو فا�تور به پدده ا� 
به نام "ازخودب�گانگ, انسان" معن, دگر� م�د!ند. 
از خودب�گان�گ, �ه مار�س در قرن نوزد!م در باره 
گفته  به  بردگ, مزد�،  بر  مبتن,  نظام  ذات,  جو!ر 
بشرت،  تارخ  �تاب  م;مترن  در  ح4مت،  منصور 

�اپ�تال، خصوص�ات آنرا توض�ح داده است.
او �ما�ان پرچم مبارزه بشر  مار�س و �مون�سم 

برا� بازگرداندن اخت�ار به انسان است.
23 ژانوه 2007


