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  برھان عظيمی: فرستنده

١٧/١١/١٠  

  

   نوع بشرئیانقالب و رھا
                                              

  

اب ی ھای از سخنرانیکيۀ دي گزري زمطلب ا در ی انقالبستيصدر حزب کمون (انيآواک ب  ٢٠٠٧در سال ) امريک

 به علت ،ی بخش از سخنراننيا. است»  نوع بشرئیانقالب و رھا« انتخاب شده ی سخنرانني ای که برایعنوان. است

النيلن»  کرد؟ديچه با «یبه کار بستن خالقانه محتوا ونیاي در دنب با ھدف انق ه ای کن د ی و جامع ا مانن ائز  امريک ح

ه جوانب دني مفھوم اثر لناني باب آواکنجايدر ا.  استتياھم سط مزي نی انقالبتي از فعالیگري را ب د و ای ب  ني دھ

رانس کي شرکت کنندگان در ی فکری آمادگی براري زدهيگز.  نامدیم»  شدهی غنی کرددي چه باشيگرا«کار را   کنف

 از ماست و ري در متن زحاتي از توضیبرخ. ردي گیث قرار م مورد بح»نيسنتز نو« شده که در آن هي تھیلل المنيب

  .ی سخنرانیسي متن انگلراستاراني از وگري دیبرخ

  ٭٭٭٭

   ما در مورد انقالب استی ھاتيھمه فعال:  دومبخش

  

  » شدهی غنی کرددي چه باشيگرا«
  

   ــ نه سر فرود آوردن در برابر ضرورتدني انتظار کشني کردن در حعيتسر

ه دنکت ورد  ی بع ن در م ث م را«بح ه باشيگ رددي چ دهی غنی ک اختن »  ش ش آن در س بش انقالبکيو نق  و ی جن

ازبیم.  استیستيکمون ه ب واھم ب ل جھت گی برخیني خ ه ک وط ب م مرب ات مھ ردي و رویري از نک تراتژ  ک  یکيس

ه مني اه کم؛ي کنی مادي »دني انتظار کشني کردن در حعيتسر«بپردازم که از آن تحت عنوان   دني انتظار کشیعن ب

  )١.( استامريکا مانند ی در کشوری اوضاع انقالبکي ني تکویبرا

امیم) ٢) (یستيني دترمسميرئال (»انهي قدرگراینيواقع ب« که آن را یستيونيزي روکردي و رونشي در مورد بقبال  مي ن

 شکل که عامل نيبه ا. است)  ضرورتاي (یني عتي منفعل نسبت به واقعکردي آن، اتخاذ روی معنکي. صحبت کردم
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ده ایکيالکتي و رابطه دندي بیم) »یخارج«کامال ۀ دي پدکي گر،يو به عبارت د( ناب یني عامل عکي را ینيع  ی زن

در واکنش نسبت )  عمل آگاھانه مردماي (ی عامل ذھنتيقابل. ندي بی را نم موجود،ی و عوامل ذھنیني عوامل عنيبکه 

ع  «ني اگر،يبه عبارت د. ندي بیرا نم) یني عطي شرااي (یني دادن عامل عريي تغو) یني عطي شرااي (ینيبه عامل ع واق

سر (ی اساسیري جھت گ،»انهي قدرگراینيب شارني در حعيت دیرا درک نم)  انت د و امکان تب ه ) ٣( ضرورتلي کن ب

 مسأله ني ای واقعاي کامل  قادر به درکشي گراني تضادمند دارند اما ایتي ھا، ماھتي واقعهيکل. ندي بیرا نم) ٤(یآزاد

 ی اساسی از مشخصه ھایکي نيبنابرا.  استضادمند تزي که انسان در ھر مقطع با آن روبرو است نیضرورت. ستين

وان یني و عی عوامل ذھناني از رابطه میکيالکتي است که ھر گونه درک دني ا»انهي قدرگراینيواقع ب«  را تحت عن

ادهي کند و پدیرد م) ئیاراده گرا (»سميولونتار« ه ج ا را ب ده و پوی ھ ه زن د،ي ببريي و در حال حرکت و تغاي آن ک  ن

  .ندي بی و بدون تضاد مکدستي ز،ي نامتمای الخط، با اجزائميمستق اريبس

ایشي گرانيا. مي بشوئی دچار اراده گراديالبته نبا  ه شکل ھ ه خود را ب شان می است ک واع ی مختلف ن ه ان د و ب  دھ

ا  شود؛ منیمنجر م) »یچپ افراط«معموال  (یھاخطاھا و انحراف  دون یجمله به شکل کوتاه آمدن در حرکت ھ  ب

 یکيالکتي که رابطه دانهي قدرگرایني خطر واقع بماا.  مضر استاري کودکانه که به نوبه  خود بساي انهيفکر ماجراجو

امتغیکيالکتي دري رابطه را ساکن، غني کند و ای را درست درک نمی و ذھنیني عوامل عانيم دي بی مري و ن سن  اري ب

ه مدت ھاست شرایبه خصوص در اوضاع.  استشتريب رایعني( انقالب یني عطي ک وا ب ام ق ا تم ارزه ب  کسب ی مب

  . نشده استداري پدنوزھ)  یاسيقدرت س

وانی با اعمال خودمان نمی حتاي که ما صرفا با اراده نستي اقتيحق ه طور کیني عطي شرامي ت  م،ي دھريي تغیفي را ب

ام میني عطي شرای که ما روی  صرفا از کاریاوضاع انقالب. مي کنلشي تبدی به اوضاع انقالبیعني  از اي مي دھی انج

ه ابتکار عمل آگاکي که طي شرانيواکنش ما در برابر ا ردھان د ک روز نخواھ م مگر،ياز طرف د.  است، ب از ھ  ی ب

ارگرتي ھنگام صحبت در مورد اشرافنيلن.  کاربرد دارد موردني استفاده کنم که در انيخواھم از گفته لن  یعني (ی ک

ا شورھائیبخش ھ ارگر در ک ه ک ه ایستيالي امپری از طبق ل مالحظ دار قاب ه مق ه ب ودھای ک ط س  حاصل از ی توس

ستعمرات، تطمژهي به واي در سراسر دنیستيالياستثمار و غارت امپر دعي در م ه چي ھد،ي گویم)  شده ان  نيقي کس ب

اني که ادي تواند بگوینم ورژوا شده «ی بخش ھ د ا» ب ا خواھن روز انقالب کج ام ب ارگر ھنگ ه ک ه یوقت. ستاديطبق  ک

ا انقالب سمت گی انقالب فرا مئی نھائیارويرو ا ب دام بخش از آن ھ ا ضد یري رسد ک دام بخش ب رد و ک د ک  خواھن

وانی مزي مبنا ما ننيبر ھم. اھد بود چگونه خوئی صف آراني که ادي بگوقاي تواند دقی کس نمچيھ. انقالب  مئي بگومي ت

ه اوضاع عی که ابتکار عمل آگاھانه انقالبدي بگوقاي تواند دقی کس نمچيکه ھ انیني در واکنش ب    ،ی در ھر مقطع زم

ه ھنيبخشا به ا.  خواھد کردديل تویزيچه چ ام کارھای کس نمچي علت ک د تم ه نئی توان اي ک اگون در دنیروھ  اي گون

دیني بشيم خواھند داد را پانجا ان.  کن دامات را ی کس نمچي دانش ھ،یدر ھر مقطع زم ام آن حرکات و اق د تم  توان

ازتي اما ھم علمي کنئی روندھا و الگوھا را شناسامي توانیما م. پوشش دھد م تصادفی می نقش ب د و ھ م نيا.  کن  ھ

د تغیتيواقع ه ھر چن راريي است ک ا شرای در آنچه  ب امال یحسوب م میني عطي م دتا ناشی حتاي شود ک  از ی عم

ا رو» عملکرد «ی ولست،ين) کي به کي و مي مستقی معناکيبه  (یني عطي شرایما رو» عملکرد«  طي شراني ایم

رار »یمخلوط« با ونديعملکرد ما در پ.  شودیني عطي از شراني معی درون چارچوبني معیراتيي تواند باعث تغیم  ق

ر شرادي دهي که از زاوئیروھايجمله ن  است، منگريناصر متعدد د عرندهيدارد که در برگ اثیني عطي خود ب  ی مري ت

وط «ني از ائیعملکرد ما خود جز. گذارند ه حساب م» مخل ابرا. دي آیب ا رون،ي معطي تحت شرانيبن  ی عملکرد م

ه ی متأکيدباز ھم .  شودی میفي کريي تغکي به ی باشد که منتھی عواملبي از ترکی تواند بخشی میني عطيشرا نم ک  ک
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   .افتي خواھد ني چگونه تکوقاي دقندي فراني که کل ادي تواند بگوی کس نمچيھ

ديبلکه فرا.  شودی انجام نمینيشي پی و باورھای اشهي با عمل کردن طبق نظرات کلاي» فرمول ھا« توسط انقالب  ین

 کي که ی قالبسميکمون (سميونيزي روی اصلیه ھا از مشخصیکي .نھاستي تر از ادهيچي تر و پی زنده تر و غناريبس

د ی است که اعالم منيا)  نشاندی می انقالبیري جھت گکي ی را به جایستي رفرمتاي گرا و نھاجي تدریريجھت گ  کن

وع عامل خارجکي که یتا زمان هی ن د نم (deus ex machina)  خداگون وان تغیدخالت نکن  در ی اساسیريي ت

ذی است که چارچوب فعلني امي بکنمي توانی که در ھر مقطع می کارتيد و نھا بوجود آوریني عطيشرا  و ميري را بپ

 ديما با: مي فرموله کرده ای ھمانطور که به درستیعني.  عمل کردني عکس اديحال آن که درست با. ميدرونش کار کن

شار بیني چارچوب عیمرتبا به محدوده ھا انمياوري ف ه حداکثر یني عطي شرامي تالش کنی و در ھر مقطع زم  را ب

 بي آن، عناصر گوناگون با ھم ترکر که دمي باشراقي حاضر به ی فرصتی براشهي ھمديما با. مي دھرييدرجه ممکن تغ

ذی تحولني چنجادي ااي آورند ی به وجود میني در اوضاع عی واقعیفي گسست و جھش ککيشده،   ی مري را امکان پ

   .کنند

ابرا سر« در بحث نيبن ردن در ح عيت ار تکونيک ه ا»دني را کشی اوضاع انقالبکي ني انتظ ه ی نکت ود دارد ک  وج

ه .  ھم ھستیگرياما نکات د. کيالکتي و دسمياليبه کار بستن ماتر:  استی اساسیريمربوط به جھت گ وم کيب  مفھ

دون شک چن.  استدني کردن بھتر از انتظار کشعي مجرد، تسریاخالق ا ايب ار را بنين است، ام ا ديا ک  درک کي ب

ادتي از حرکت و رشد واقعايپو ضادھای م داخل ت ام دادی و ت اگون انج ر حقني در ھمنيلن.  گون اط ب د یقتي ارتب  تأکي

قی ھستند، اما مشروط و نسبی حال که واقعني و جامعه، در ععتيتمام محدوده ھا در طب: گذاشت ائو . ( اند نه مطل م

ه پد گذاشت وتأکيد ی اهي پال اصني بر ھمزين ه دامن سدهي خاطر نشان کرد، از آنجا ک ا ب م تناري ھ سترده و در ھ  دهي گ

 ني امياگر بخواھ.) دي آی خاص به حساب مگر،ي دی شود در چارچوبی چارچوب، عام محسوب مکياست آنچه در 

ه »ینيع« ما ی  برای نسبطور فقط به یني عطي که شرامي کنتأکيد دي بامياصل را در بحث باال به کار ببند ه ب  است، ن

قیني ما عی برایني عطيشرا. طور مطلق را.  ھست اما نه به طور مطل ه ب ه عالوه، آنچه ک  ن،ي اوضاع معکي یب

ه عامل داخلی حرکت مني از ای ناشراتيي حرکت تضادھا و تغجهي شود در نتی محسوب میعامل خارج د ب  ی توان

ه ميني بی را مئی آنگاه صرفا فرصت ھام،ي الخط نگاه کنمي ھا فقط به صورت مستقدهي اگر به پدنيبنابرا.  شودليتبد  ک

ه اطراف را نب.  شوندی جلو چشممان ظاھر ممايمستق ند ک د زده باش ا چشم بن ه م ل اسب درشکه ب  هب. مينيانگار مث

ه طور غیادي زی رخدادھامي توانی ممي داشته باشیکيالکتي دستيالي درست ماترکرديعکس، اگر رو ه ب  رمنتظرهي ک

 دي بام،ي کنتي فعالی ضرورت به آزادريي تغی برارانهيگي پدي حال که بانيپس، در ع. مي دھصي دھند را تشخی میرو

   . استیري جھت گی از نکات اساسیکي نيا. مي باشراقي منتظره حاضر به ري غی آن فرصت ھای براشهيھم

   استی محوریستي کمونهي نشرکي ی انقالبنقش

و معيچگونه امر تسر:  صحبت کنمیگريدر مورد مسائل د خواھم ی چارچوب مني ھمدر ری را جل ارت م؟ي ب ه عب  ب

 نيدر ا»  شدهی غنی کرددي چه باشيگرا« و ستي چدني انتظار کشني کردن در حعي تسریدي عناصر کلی برخگر،يد

    دارد؟یبحث چه کاربرد

ه صحبت ی وقتست؟يچ»  شدهی غنی کرددي چه باشيگرا« منظورمان از اوال، را«از  ک رددي چه باشيگ  ی م»ی ک

ان چم،ي کنیآن م»  کردنیغن« که صحبت از ی و وقتست؟ي اشاره مان به چم،يکن را «ست؟ي منظورم  دي چه باشيگ

ردديچه با« در اثر مشھور ني که لنيی اساسیري است به جھت گی اشاره ا»یکرد د نيلن.  گذاشتشيپ»  ک رد تأکي  ک

ر ستي نني اگر،يبه عبارت د( باشد »ی کارگرهي اتحادیمنش«ه  کستي نني استي کمونکي یکه نقش ضرور  که رھب
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را ارزات ب رمایمب ام س ارچوب نظ ارگر در چ ه ک ود وضع طبق دی دارهي اصالح و بھب ه ا) باش ه ني؛ بلک  است ک

شان می  پرتو می دارهي نظام سرمااتي بر ستم ھا و جناقاي که عمی کسیعني. باشد»  مردمبونيتر« د  دھی اندازد و ن

اثی ھا چگونه به طرق مختلف بر قشرھانيکه ا ردم ت اگون م دام از ای مري گون ذارد و ھر ک ه ني گ ه ب شرھا چگون  ق

ه ااني که بنی و روابطیئ شهي که علل ری کسیعني.  دھندی پاسخ ماي مھم جامعه و دنیرخدادھا ا و بني ھم تم ھ  ی س

رارازي نقي طرنيد؛ و از ا کنی قانع کننده و موثر بر مال می ھاست را به شکلیعدالت ه کي ی به انقالب و برق  جامع

ه سرمانيي و نقش تعیستي کمونتي و در نھایستيالي سوسنينو تثمار در جامع  یعني ی فعلی دارهي کننده طبقه تحت اس

ه بخشی انقالبیگرگون دني را در به ثمر رساندن اايپرولتار انی به مثاب ری از انقالب جھ شان می پرولت  در.  دھدی ن

.  شده استدهي فھماي امروز کمتر شناخته یاي در دنژهي که به وني لنگري اثر دکي آورم از ی می مورد، نقل قولنيھم

   :د دھی را ارائه میستي کمونی علمی از تئوریگري و مھم دقي عمدگاهي درک و دن،ي لننجايدر ا

ارات و باموزندي مردم نی وقتتا«  ا و وعدههياني که در پشت ھمه اظھ ا ھ ذھب،ی اخالقی ھ اعیاسي س،ی م  ،ی و اجتم

افع اديبا د، در ساي ني من ه را جست و جو کنن اناست،ي آن طبق ادان فری قرب د شدیبي و خودفربي ن  انيحام.  خواھن

ه یروھاي توسط ند،ي به نظر آدهي و پوسشن که نفھمند ھر نھاد کھنه، ھر چند خیاصالح و بھبود تا زمان ات حاکم  طبق

  )»سميسه منبع و سه جزء مارکس «ن،يلن(» . مدافعان نظم کھن را خواھند خوردبيھمواره فر شود، یحفاظت م

ی از چراني لنلي، تحل» کردديچه با« در ی و محوری نکته مرکزکي شک بدون ه  تي واقعني ای و چگونگئ  است ک

ه خو« تواند ینم)  استی علمکردي و رونشي بکي رندهيکه در بر گ (یستي کمونیآگاھ دي ني تکو»یدخود ب بلکه . اب

 علت و علل نيبه ا.  مردم، به آنان عرضه شودیا و توده ھاي پرولتاری و فورمي از عرصه تجربه مستقروني از بديبا

 ی متشکل از افرادیحزب.  برخوردار باشدافتهي سازمان شاھنگي حزب پکي ی از رھبردي بایستي انقالب کمونگر،يد

   . را اتخاذ کرده اندیستي کموندگاهيته اند و د مختلف جامعه برخاسیکه از بخش ھا

ه یشتري بی منظورمان آموخته ھامي کنی صحبت می کرددي چه باشيگرا»  کردنیغن« که از یوقت سبت ب  است که ن

اھیکيالکتي آموخته ھا به رابطه دني از ایبخش.  حاصل شده استنيدوران لن ادتي و تحول واقعی آگ  رابطه اي ،ی م

ا ساختن شتري ھر چه بتأکيد ینبه مع»  کردنیغن«به عالوه، .  شودی مربوط م،یني و عیعوامل ذھن ر توان  است ب

ط ای بپردازند و چگونگ، گذردی گوناگون جامعه می توده ھا، تا به آنچه در عرصه ھاندهيشمار فزا ا ني رب سائل ب  م

ه معن»  کردنیغن«. ابندي را دراي تحول  جامعه و دنی اساسمسأله جامعه و یبه خصلت اساس د یب ر اتأکي ه ني ب  نکت

ارزه و رقابت »  ھادهيکار با ا« که در عرصه ی  موانعن،ي حداکثر درجه ممکن در ھر مقطع معبه دياست که با و مب

م م)  در عرصه ھنر و فرھنگ و فلسفه و امثالھمیعني( ھا دهيدر قلمرو ا د عل ار زد و یدر برابر توده ھا ق د را کن  کن

ا را یعني. مسائل انقالب کرد ريآنان را درگ وده ھ ه در ھر مقطع، ت رب رم ني کامل ت ه دست و پنجه ن  شکل ممکن ب

ام چنیستي به انقالب کمونازي مرتبط با نیاتياالت حؤکردن با س زار انج ه ا.  سوق دادی انقالبني و اب  نيھدف از ھم

 ی انقالبندي فرا»رياحساس کنند درگ«وده ھا  از تی اندهي تا شمار فزادي به وجود آی که صرفا اوضاعستي ننيکارھا ا

ده  دش ه کمک واقع. ان ه یبلک ا راه افتني ب سائل است و انيحل ا یھ هي م دنک د ب ا بتوانن وده ھ  قي طرني حزب و ت

    .اموزنديب

شر» کردديچه با« در ني لنئیو بحث مبنا»   شدهی غنی کرددي چه باشيگرا« قلب در  یستي کمونهي، موضوع نقش ن

  : پرسندی میاريبس.  قرار داردی جنبش انقالب»ويسازمانده کلکت «کي و  »ويمبلغ کلکت «کيه به مثاب

شرکي لهي توان به وسیچطور م « ه سالح اصلهي ن ه مثاب رد و ،ی ب بش انقالبکي انقالب ک  شتريب»  ساخت؟ی جن

شرني اانيال ھا، بؤ گونه سنياوقات منظور از طرح ا رایصل را سالح اهي مطلب است که اگر ن بش ی ب  ساختن جن
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 را »کي به کيآموزش  «کردي روی نوعاي» آموزش صبورانه« مانند ی نظراتري به طور اجتناب ناپذم،ي بدانیانقالب

وعقيطر نيانگار از ا.  کردمي خواھتيتقو د می است که ھمه به ن ه الزم است بدانن د و سپس در ی آنچه را ک  آموزن

اد و ایزي چنيچن.  شوندیگام نھادن به جاده انقالب م آماده ی دور و نامعلوم ھمگی اندهيآ د افت اق نخواھ ه اتف  ني البت

اقض اتري پوارير آن ــ  بسيي و امر تغی جامعه بشرژهي ــ و به وی زندگانيجر.  نخواھد شدیراه به انقالب منتھ  و متن

هيتر از آن است که ا رنگون وان موفق شد و انقالب را رھب ه چن. ( کردی بت د باعث ی می حتیکرديرو نيالبت  توان

  ) از ھدف انقالب شوددنيدست کش

شرني چرا لناما تفاده از ن ه اس دارک اه،ي اصرار داشت ک ده ت شکیاسي سک،يدئولوژي بخش عم ارزه یالتي و ت  در مب

 ی برای نقشنيقائل شدن چن.  وجود داردی اساستي و واقعقتي حقکي اصرار، ني کسب قدرت است؟ در ای برائینھا

چه « در ني حرف لنايآ.  شودی و ابتکار عمل مردم در مبارزه مربوط می آگاھاني و رابطه می به نقش آگاھه،ينشر

ل جنای مختلف مبارزه سازماندھی توده ھا را در شکل ھادي ھا نباستي که کموننستيا»  کردديبا ا در مقاب  اتي کنند ت

ه کمونني ااي ستند؟ي نظام بایو ستم ھا ا ھرگز نباستي ک رادي ھ اني شدن در اري درگی ب ارزات و مقاومت ھ  ی مب

ه درستنياصرار لن. ريبدھند؟ خ» فراخوان عمل« ھا وده به تیاسيس ر ای ب رني ب م ت ه مھ ارني است ک ه الزم ی ک  ک

سانی نظام در برابر توده ھاتي زنده از ماھیگرء ھا انجام دھند افشاستياست کمون تثمار و ک  است ی تحت ستم و اس

ستيا ھا ستي کار کموننيمھم تر.  اندی نظام ناراضنيگوناگون از اکه به طرق  ه ن د چگون شان دھن ا ن وده ھ ه ت ه ب  ک

ه انيا ه ھم د؛ و چگون م مرتبطن ه ھ ا رني مشکالت کمرشکن و خشم آور ب ج ھ ام  تي در ماھشهي رن  و عملکرد نظ

سائل را ني ادي نه فقط بانديوده ھا بگو که به تنستي ھا استي کار کموننيمھم تر.  داردیستيالي امپر– ی دارهيسرما  م

اي تک تک نگاهي بفھمند جادي درک کنند بلکه بایم و علحي صحیبه نحو اتیروھ ه ی طبق و در کل ( مختلف در جامع

دون در غلتدي ھا باستيکمون.  بزرگ از عملکرد نظام کجاستري تصونيدر ا) ايدن ه ماتردني ب انسميالي ب ه یکي مک  ب

 چگونه است اي جامعه و دنختلف می  گوناگون در واکنش به رخدادھای طبقات و قشرھاشي که گراتوده ھا نشان دھند

   .و چرا

ه جوش بی به نحویعني انجام شود، اي کار قوني اگر اني قول لنبه ه اصطالح خون را ب ه ب ه ورااورد،ي ک  ظاھر ی ب

ذ« مردم را از حس یھا ھا نفوذ کند، آنگاه توده دهي در قلب و جوھر پدقايمسائل برود و عم  دست زدن ريمقاومت ناپ

ردزي لبریاسيس» به عمل د ک س.  خواھ ااريو ب دتر از فراخوان ھ ستقی قدرتمن ه ممکنست یمي عمل م ود ک د ب  خواھ

سنيو البته ا (ميخودمان صادر کن ار در ب م ھستیاري ک م ھ ا مھ شانيا).  مناسبت ھ ایگرء اف دادی ھ د، تع  ی قدرتمن

س ستقی از مردمشتري باريب ا م ه م ازماندھماي ک رده ای س رامي ک اشبردي پی را ب ت ھ ارزات و مقاوم  یاسي سی مب

ه می اساسی نکته انيلن.  خواھد آورددانيگوناگون به م رده ک ه مي خواھی را مطرح ک م دکي آن را ب ه مھ  گري نکت

 یکيالکتيل، به طور د تحمرقابلي غیزي قابل تحمل است و چه چیزي چه چنکهياحساس مردم در مورد ا: ميبسط بدھ

 نندي بی می ضرورري را غیزي چه چگر،ي دی از سواي (نندي بی می ضروراي را ممکن یزي چه چنکهيربط دارد به ا

  ). ندارد با آن بسازند و تحملش کنندی لزومگري که دی معننيبه ا. نندي بی نمی ضرورگري داي

ا  ا و نوشته ھ وميمن در صحبت ھ ه ت رده ام ک ا مطرح ک ا بارھ ردم ضرورتیده ھ ج بکشندی م دارد رن منظورم .  ن

ـ ی نظام بر سرشان مني شود ــ آنچه ای آنچه بر آنان روا مابندي توده ھا دری که وقتنستيا دا« آورد ـ و » خواست خ

 ی نبوده بلکه از کارکردھاعهي ماوراء الطباي یماع اجتري قدرت شکست ناپذکي کارکرد جهي نتاي»  اموریعينظم طب«

دي دری وقتنکهي و مھم تر ارد،ي گی نظام سرچشمه منيخود ا ا سرنگون کردن ای مابن وان ب ه ني ت  نظام، وضع را ب

ه عمل تغصي عوض کرد، آنگاه تشخیئ شهيطور ر ـ و مريي امکان دست زدن ب سلي ـ ـ ب ه عمل در آن جھت ـ  اري ب
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  .ود شیقدرتمندتر م

ه تغنياز آن ھا، ا یکي.  کندی میني بر ذھن توده ھا سنگی بزرگی بارھا  راي زستي ممکن ننيادي بنريي باور است ک

 تي و بر ذھنختهي احساس در ھم آمني که با ایگريباور د.  قدرتمند شده انداري اند بسستادهي که در برابر ما ائیروھاين

ه می و حداکثر کار امور وجود نداردی در مقابل نظم کنونیلي بدچيکه ھ است ني کند ای مینيتوده ھا سنگ وان ی ک  ت

ه وضع خود را در چارچوب ھمنيکرد ا ود بخشني است ک شاي دي نظم بھب  زي چاي ني و در ددي در سکوت زجر ک

 و اني نظام عری و کارکرد واقعتي ماھشترياما ھر چه ب.  پناه جست، استیلي تخ»یمفر« که به ھمان اندازه یگريد

 ستي امور نیعي نظم طبني مردم درک کنند که اشترير چه ب شود و ھءبه طرق گوناگون و به طور زنده و موثر افشا

اه بليبه نظم امور تبد)  پر از تضاد استیکه نظام( نظام کي یو فقط به خاطر عملکردھا د ی مشتري شده، آنگ  توانن

ردم چن.  احساس خواھند کردرا ضرورت ني اشتريو ب.  دست به عمل زددياحساس کنند که با  نداشته ی درکنياگر م

اتي محدودواري زود به داي ري توده ھا جھت دست زدن به عمل، دجي بسی ما برای تالش ھاني بھتریشند، حتبا  شي ھ

ه چلي تبدیعني.  به ضد خود بدل خواھد شدايبرخورد کرده  ه نظام موجود و ایزي ب د شد ک ه ني خواھ  احساس را ک

   . کندی متي توان انجام داد، تقوی امور نمیئ شهي رريي تغیبرا ی کارچيھ

ا یستي کمونهينشر.  کندی می بازی در ساختن جنبش انقالبیستي کمونهي است که نشری مسائل، نقشني به ھمه اپاسخ  ب

ردديچه با« در ني که لنیکردي و رویريجھت گ د، و از طریاز آن بحث م»  ک  آن در شتريب»  کردنیغن «قي کن

وارد ه میم ردم است ک اره ک ه آن اش ه ب ای ک د در س بش ا توان ازینقالبختن جن دی نقش ب شر.  کن ه هين ا ک  حزب م

ا.  نقش باال ببردني ای خود را در اجرائی توانادينام دارد، با» انقالب« ان، رفق داد فزایھم زم دهي حزب و تع  از ی ان

ا دي کنند، بای متي حمااي ی حزب ھواداری ھاتي اما اساسا از اھداف و فعالستندي ھنوز در حزب نتا که یکسان  نيا ب

ه ني ایعني.  انجام شودهي مداوم درک ما از نقش نشرقي با تعمدي کار بانيا.  استفاده کنندهي از نشریري گتنوع جھ  ک

.  کندی می سازنهي جھت کسب قدرت زمندهي مبارزه آی برایالتي و تشککيدئولوژي ا،یاسي در واقع به لحاظ سهينشر

دهيمبارزه آ.  استی سازنهي زمنيش ا بخني مھم ترئی به تنھاهي نشر،ی مفھوم کلکيبه  انن درت، زم  ی جھت کسب ق

اط دی تضادھائی شکوفاجهي که در نتردي گیدر م ا آن، فعالیکيالکتي نظام و در ارتب اي نتي ب ه ی انقالبیروھ اه ک  آگ

دي اتفاق بیني در اوضاع عیفي مھم و کاري بسريي تغکي آن است، یحزب ھسته مرکز افت وده ھ ردم در شمای و ت ر  م

ه ندهي مبارزه آیبرا» بخش عمده تدارک «ني انيبه قول لن.  شوندی انقالبیونيلم د ک درت است، ھر چن  جھت کسب ق

ه ا.  استمي مستقري غی معنا، تدارککيبه  النيواضح است ک ا ا. ستي نی در عرصه نظامیتي فع ده نيام  بخش عم

شودی صورتآن به ،یفي کی دگرگونکي دستخوش یني است که اوضاع عی زمانیتدارک برا تم، ب ه گف تفاده از .  ک اس

  . استدني انتظار کشني کردن در حعي تسرلهي وسني مھم تر،امريکا ري نظئی کشورھاطي در شراب،ي ترتني به اهينشر

شگاهي جانيا    ا نق شری مرتبط است ب ه ن ه هي ک ه مثاب غ کلکت« ب را»وي و سازمانده کلکتويمبل رازي حزب و نی ب  ی ب

دار حزب و اھداف ستراتژني درون اابندهي رشد یمرکزۀ  تر و ھستعيوس یجنبش انقالب ه جانب  است، کشي جنبش ک

 »وي و سازمانده کلکتويمبلغ کلکت« به مثابه هي نقش نشری برای چارچوب کلکي است که گاهي جانيھم.  کندی میباز

شرده اهينشر.  کندی مجاديا رای ابزار ف اميترس «ی ب ه م»  خطوط راھنم سائل و  دیارائ د حول م ردم بتوانن ا م د ت ھ

ه در ی ب»یربات ھا« معنا که مثل ني ھماھنگ عمل کنند ــ نه به ااي در جامعه و دنی اصلیاسي سیرخدادھا  فکر ھم

ائی پاسخگوی به درک آگاھانه تراز چگونگیابي خط رژه بروند، بلکه به مفھوم دستکي ه وق ه ئیپاسخگو. اي دنعي ب  ب

دف.  ھدف باشدکي ھدفمند در جھت تيال فعکي که معرف یگونه ا ه یھ ر ب د آن را ھر چه روشن ت ردم بتوانن ه م  ک

ردم مو که در واقع ھم ممکن است یھدف.  دھندصي تشخکالي رادلي بدکيمثابه  وب و م م مطل د از طری ھ  قي توانن
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   .ابتکار عمل و مبارزه آگاھانه خود آن را تحقق بخشند

  »ی پر و بال بورژوازري رفتن زی براختهي خود انگیتالش و تقال« با مقابله

اني کند که لنی می بازیزي در آن چیدي کلی نقشني ھمچنهينشر بش ھ  ی آن را با عبارت منحرف کردن توده ھا و جن

ورژوازري رفتن زی آنان براختهي خود انگی از تقالونيسي اپوزیئ توده انهيمخالفت جو ال ب ر و ب .  کردفي توصی پ

ااني مبارزات و در مني ار که ددمي فھمی منطوري را اني گفته لننيا که من مي بگوديبا ه درگئی توده ھ  ھستند، رشي ک

 در وجود یگاه بورژواز. (ی آن بخش بورژوازاي ني پر و بال اري رفتن زی وجود دارد براختهي خود انگشي گراکي

اتيشخص ستقئی ھ ه م ه معنماي ک ه نمای واقعی و ب دهي کلم د تن ه ان ه حاکم دي یجسم م طبق راد اب ود اف اه  در وج  و گ

ه نی که اگر چه خود از اعضایمشخص ه حاکم ا مواضع و دستندي طبق ادگاهي ام اي شان نھای ھ افع ات ه را ني من  طبق

ع ني نکته نظرم را جلب کرد که لننيرجوع کردم، ا»  کردديچه با« که دوباره به راياما اخ).  کندی میندگينما  در واق

 که مشخصا ی او، زمانقي دقیفرمولبند. ( کندی می پر و بال بورژوازري رفتن زی براختهيانگ خودیصحبت از تقال

تن زی برایستيونيوني تردختهي خود انگی تقالنيا«:  استني کند ای طبقه کارگر میصحبت از جنبش ھا ر و ري رف  پ

  )».یبال بورژواز

شرھااني در مدهي پدني مرتبا با اما رو می ق ردم روب را. ميشو ی مختلف م ال، اخیب نراي مث ه دمي ش ر روکي ک  ی نف

ومبشهيش ودلشي ات هني ایکي.  دو برچسب زده ب ود ک صبان«:  ب ر ع ه ن،یستي نیاگ ه متوج وم است ک . »یستي معل

ودتيبرچسب دوم در حما ا ب ا بشيپ!  از اوبام ردم اگر آنج ا ودم خودم فکر ک  ی ملي آن اتومبی کاغذ روکي حتم

ه » .یستي دھد که ھنوز متوجه نی از اوباما نشان متتيحما« :  نوشتهنيچسباندم با ا تفاده از آن دو برچسب، نمون اس

 اري با برچسب اول حس بسلي طرف، صاحب  اتومبکياز . » استی پر و بال بورژوازري رفتن زیتقال برا« از یا

 او با برچسب گر،يز طرف داما ا. یستي معلوم است که متوجه نیستي نی از اوضاع عصباناگر:  دھدی ارائه میخوب

 که در شخص اوباما یبورژواز)  پر و بالري زاي (ی خواھد به کجا برود؟ به اردوی مخته،يدومش، به طور خود انگ

ان جارني اري نظی که جمالت قصار احمقانه ائیھمان اوباما.  استیمتجل ا کي«:  ساخته استی را بر زب  یامريک

ا متحده االتي اکيفظه کار وجود ندارد، بلکه فقط  محایامريکا کي وجود ندارد، براليل ا » . وجود داردامريک واقع

  !ی بخشئی و رھاقيکه چه حرف عم

راددهي تقال، با پدني از ای به مثابه گوشه ااي ،»ی پر و بال بورژوازري رفتن زیتقال برا «ني موازات ابه  ی مکرر اف

دگاني نماانيدائما از م متنفرند اما تي شخصشي که اصرار دارند از کمئيروبرو اکم، ن ه ح راع م»یمنج« طبق  ی اخت

هیمثال شعار م. کنند د ک امزد «:  دھن ا ن وراستيرال گور لطف اون ر[» ! شوی جمھ وراستيال گور مع  در ی جمھ

رجم- بوش شکست خوردوي بود که در انتخابات از جرج دبلنتوني کلليزمان ب راع ]  مت دهي نماني از ا»یمنج«اخت  ن

ا محئیھا»یمخالف خوان« است بر ی، مبتنطبقه حاکم واريي و تغستي زطي که ال گور نه فقط در ارتباط ب  ی آب و ھ

 دھد که علت مخالف ی شعار نشان منيا.  دھدی جنگ در عراق انجام مري نظی در مورد مسائلی به درجاته بلکنيزم

سی مخالف خواننيعلت ا.  نشده استدهي ال گور فھمیخوان ه اري ب ااستيدر چارچوب س محدود ک ه ی ھ ه حاکم  طبق

امزد رنستيقرار دارد، ا وراستي که حداقل در حال حاضر ال گور ن بال ا! (ستي نی جمھ  موضوع را در نيمن ق

امزد ا٢٠٠٠اگر او مثل سال ).  خاطر نشان کرده ام٢٠٠٤چارچوب انتخابات سال  ود آن وقت چني ن ام ب اي مق  یزھ

ادر ی دھند و کنترل می را شکل میري گمي تصمنديواقع فرا که به ی گفت؛ تا به کسانی میگريد ه ق د ک  کنند نشان دھ

    . کندتي ھداشي که گرفتارش شده، به پی را در ورطه خطرناکامريکا سميالي دولت امپریاست کشت

ارزه عظی نشان مگري دی نمونه ھایاري مثال ھا و بسنيا ه مب د ک ردم از جھت گیمي دھ ا م  تقال «یري الزم است ت
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 ی محدوده ھای خود به ورایري گسست کنند؛ تا مردم در طرز فکر و جھت گ»ی پر و بال بورژوازري رفتن زیبرا

او یاسي ساتي شکل دادن و تسلط بر حی بروند که طبقه حاکمه برایتنگ ه عرصه ھ ه اگري دی ھم ادي جامع رده ج  ک

اتي نکته را که در واقعنياست؛ تا مردم ا ه نم ا ب ده،شي بارھ د در آم د فقط از طریاسي سرييتغ:  درک کنن  قي ھدفمن

ه نحويیاسيدست زدن به عمل س اکم و ب ا ای اساسی که مستقل از کل چارچوب ح  چارچوب باشد، ني در مخالفت ب

ه ی ھدفمندیاسي سريي در مورد تغین امر حتيا. ( استريامکان پذ شود صادق است چه رسد ب  که به انقالب منجر ن

  .) انقالب ممکن استقيکه فقط از طر جامعه یئ شهي ررييتغ

وده زشي ــ چه خدي نگری رخ داده مري اخی گوناگون که در سال ھایئ توده ی شما به جنبش ھایوقت اجران یئ ت  مھ

ـ یاسي بروز مخالفت و مقاومت سی شکل ھاگري داي ضد جنگ و یباشد چه جنبش ھا سأله کي ـ ه روشنم ل ی ب  قاب

 و تي پر و بالش رفت تا از مردم حماري زان که بتوی از بورژوازی کردن بخشدايپ ی مکرر برایتقال: مشاھده است

ه نندي بی منطوري را امسأله یاريبس).  وجود دارداستي سني ای به سو»یکشش« که ستي ننيصرفا ا. (حفاظت کند  ک

وثر«ال کرد که ؤ سدياما با! باشد» موثر« تواند ی می پناھگاھني چنافتني ا » م اط ب ا چه شرادر ارتب ه ؟یطيچه؟ ب  ب

تن زیتقال برا «ني در ارتباط با ھمدئيايب.  دھدی است که مکررا رخ می ادهي پدني ا؟ی چه ھدفیسو ال ري رف ر و ب  پ

ورژواز ا»یب ه ھ م گفت از ھ ه در چارچوب ن،ي لنی ب ام بحث از بازتول. مي رجوع کنگر،ي بحث دکي البت  دياو ھنگ

ره و ھر ساعت یواز که بورژئی جایعني سم،يالي تحت سوس و تجارت ُخرددي از بطن تولیبورژواز  به شکل روزم

ه خودیاپيپ ه شکل خود ب زرگ بازتولاسي و در مقی ب س: دي گوی مني شود، چنی مدي ب ام یاريب ه ھنگ راد ب  از اف

د. ستندي دانم، آن ھا اصال خوب نی دانم، میم «ندي گوی بورژوا ماستمدارانيصحبت از س ا . »ھمه شان بدن د از ام بع

د،ي گوی منه گردند و مصرایحرف خود بر م ا وجود ان ار «مي خواھی اگر مني ب ع بیک هي واق ام دھنان  دي با»مي انج

ه، ب:  استني افراد چننيجواب من به ا. ميري ھا را بگني از ھمیکيپشت  اردئيايبل ع بی ک هي واق ام دھنان ا مي انج ـ ام  ـ

ه وای بورژواز بخش ازکي پر و بال ريرفتن ز. ميکار بد نکن ا ب ع و مشخصا دمکرات ھ ارق ه اري بسی ک د است ک  ب

ه ای ھاتي که جنای کار است، آن ھم درست زمانني بدترنيا.  شودی میاسيفقط منجر به فلج س ه حاکم  ی نظام و طبق

دازه آن را نماکيکه دمکرات ھا و محافظه کاران به  دگي ان ا اشاعه می مین د، مرتب دي ی کنن . ود شی مدتري و شداب

ا چدياگر تالش کن: مھمانطور که قبال خاطر نشان کرد ه نیزي که دمکرات ھ ود، ستندي باشند ک د ب ز نخواھن  و ھرگ

    . شد که آنان واقعا ھستنددي خواھلي تبدیزيدست آخر خودتان به چ

ورژوازري رفتن زی براختهي خود انگیتقال «ني اهي مبارزه راسخ علکي شبرديپ  از یاتيح بخش کي »ی پر و بال ب

بش ی نقش مشخص و فشرده در مبارزه براکي دي باهي ھمه جانبه ماست؛ و نشرتيفعال ا و جن وده ھ  منحرف کردن ت

  . کندی ھدفمند بازقتاي حقیاسي ستيعال و کشاندن شان به جاده فري مسني از اانهي مخالفت جوی توده ایھا

   ھدفمندی انقالبتيفعال

   سمي جسورانه انقالب و کموناشاعه

وز اوضاع انقالبیدر دوره ا:  برسمیگري دسؤال خواھم به ی اساس آنچه تا کنون گفته ام مهب ه ھن را نرسی ک  دهي ف

رای انقالبتي فعالیاست، معنا د ب ه وی ھدفمن راژهي ھمگان، ب وده ھای ب انی آن بخش از ت ه درگی تحت ه ک  ري جامع

شته ام و سعني ھا من بارھا به اسال در طول دي دانی ھمانطور که مست؟ي شده اند، چیجنبش انقالب  ی موضوع بازگ

ه م.  و گزنده استیاتي حاري بسیسؤال نيا.  دست و پنجه نرم کنمسؤال نيکرده ام با ا زار درگیچگون ه اب وان ب  ري ت

رد؟ اداي ھدفمند دست پی انقالبتي فعالکيکردن توده ھا در  ه وني ک اژهي را ب وده ھ ورد ت انی در م  ی جوان می تحت

وان ایچگونه م. مي کنی متي شان فعالني که به طور متمرکز در بميگو دون کشني ت ار را ب سدهي ک ه م  یرھاي شدن ب
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ون ام داد؟ در اوضاع کن ه م،ینادرست انج تی چگون وان اش ه تغاقي ت ان ب دگنيادي بنريي جوان ه ی و رزمن ان را ب  آن

   ابراز کرد؟یدرست

ودژهي معلم آموزش وکي از کار با ی کنم که در گزارشفي را تعرئی خواھم ماجرای ارتباط مني ادر .  منعکس شده ب

ره درگیزي در مورد امکان تحقق چی حسچي جوانان ھني بود که انيحرف معلم ا ه طور روزم  رشي بھتر از آنچه ب

ا ي بی را می شود و دختری روز وارد کالس مکياو . ھستند، ندارند ه ب د ک ون دستین ه تيلف  نيا از یکي نشسته و ب

:  پرسدی رود و میبه طرف او م.  دھدی گوش مگر،ي و ھزار اشکال دیزيھا که پر است از زن ست»گنگستر رپ«

ر جواب م»؟ی دھی مزخرفات گوش منيچرا به ا« شانيعصبان«:  دھدی دخت  زي چچي ھشانيبرا.  را دوست دارمت

 خودت را با تي و ھوی جھت بدھی کنی م را که حسیتي عصبانی توانستیاگر م«: ديو گیمعلم به او م» .ستيمھم ن

ار را مني ااي رود، آی مثبت مريي است و به سمت تغدتري که مفی کنفي تعریزيچ ر جواب م»؟ی کردی ک  ی دخت

  ».ستي نی ھرگز شدننياما ا.  چشم به ھم زدنکيدر «: دھد

دي بی وجود دارد نمتيصبان و عیگانگي بني را که در ای ھا جنبه مثبتیليخ. مئي روبروروياروئيی ني با چنما  راي زنن

ه تي از عصبانی جوانان، انبارني انيدر ب.  کندی جلوه می منفاري بسیبالواسطه در شکل ھا ا ب ه مرتب  وجود دارد ک

 سؤال.  بارنداني زی شوند و حتی می به بن بست منتھکه ئیو اغلب به شکل ھا.  کندی مداي مختلف بروز پیشکل ھا

د، بی به شکل انقالبتي عصبانني تا امي بکندي که چه کار بانجاستيا روز کن ه مسی ب ه ب  دهي نادرست کشیرھاي آن ک

ل از تکوی بم،يشو ه قب سل،ی اوضاع انقالبني آن ک امي ت راالتي تم ه عملی نادرست ب ه شوی دست زدن ب  م؟ي ناپخت

ا نبردی نيا. آورد داني را به می ھا توده انقالبونيل توان می است که می اوضاعنيمنظورم قبل از تکو  است که مرتب

اتيولؤ از مسیکي نيا. ميابي بی راھشي و برامي با آن دست و پنجه نرم کنديبا م ماستی ھ اديبا.  مھ ه ج ه ني ای ب  ک

 ماست تيولؤ مسنيا. مي کنئی راھگشاشي برام،ي بزنق تضاد نني و در مورد دشوار بودن حل اميصرفا سر تکان دھ

  .مي کنئی بھره جونهي زمني در ازي و از بحث با توده ھا نمي گره به کار برني اشودنک یکه علم خود را برا

ا دي ما بایول.  در بحث باال استیدي و کلی عنصر مرکزکي گفتم، هي نشری تا به حال در مورد نقش محورآنچه  دائم

ا ا. مي دارنهي زمني در ایشتري بئیشاک به راھازيچون ن. مي دست و پنجه نرم کنمسأله ني با اقايو عم  معضل نياگر م

تي مي نخواھست که الزم است دی به آن نوع جنبش انقالبميرا حل نکن م نماف وانی و دست آخر، انقالب ھ . مي بکنمي ت

رو راھنيحل ا ه وئیشاک معضل در گ ا ب ان اني در مژهي م شرھااني در مزيو ن( جوان ري دی ق  نياز ھم. است) گ

رای تا بر مبناستيوجود ن می که اوضاع انقالبیامروز، امروز ه آخر ب ا ب ارزه ت درت ی آن پا به عرصه مب  کسب ق

  .مي ھدفمند کنی انقالبتي از توده ھا را وارد فعالی اندهي شمار فزادي بام،يبگذار

ائز اھمگري دی از سویاسي سو و عوامل سکي از کيدئولوژي ارتباط، رابطه عوامل اني ھمدر عوامل .  استتي ح

شایعني. ميري مفھوم گسترده در نظر بگکي در دي را باکيدئولوژيا ا فقط شامل اف ار م  تي و ماھاتي از جنایگرء ک

ر ھمگان و درگیستيمون مطرح کردن تعھدات و اھداف کن،ي بلکه به قول لنستينظام موجود ن ا در براب  کردن ري م

 و ی و فرھنگی و فلسفیت علمسؤاال در دست و پنجه نرم کردن با ،ی تحتانیتوده ھا از ھمه قشرھا، منجمله توده ھا

دادھا ا رخ الھم و ب اعیاسي سی اصلیامث م ھستی و اجتم ل س.  ھ ت،یاسيعوام ا در تي و قابلاقي شور و اش وده ھ  ت

بش انقالبکي که در خدمت ساختن یمقاومت به گونه ا. ردي گی در بر مزي را نی عدالتی ستم و بهيمقاومت عل  ی جن

   . برودی از بورژوازی پر و بال بخشري به زگري بار داي ھدف باشد و ی بنکهي نه ارد،ي قرار بگیستيو کمون

دهي کردن شمار فزاري درگی برای از فراھم کردن راه و ابزاریدي جنبه کلکي ه وی ان ـ ب ا ـ وده ھ ان و ژهي از ت  جوان

ارت ای انقالبتي مردم ــ در فعالی قشرھاگري دزي در کل، و نی تحتانیتوده ھا ست از اشاعه جسورانه و  ھدفمند عب
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 استوار سم،ي رو در رو و چشم در چشم ِ رفرمیعني.  جاھمه انقالب در ی تھاجماري درست کلمه، اشاعه بسیبه معنا

ا آن مي باشتي نوع فعالني مبتکر اديما با.  شودی مسمي که به انقالب و  کمونیدر مقابل انکارھا و حمالت ه ج  و در ھم

 یئ هينقش پا» انقالب «هي کنم، نشری متأکيدباز ھم . مي کنی و رھبرتي ھداروزمندانه،ي پی اهيرا با جسارت و روح

   . ھم انجام دادیگري داري بسی کارھادي بای نقش محورني اهياما بر پا.  داردتي فعالني در ایو محور

ه اديجه کن دھد توی رخ ماياگر ھر روز به آنچه در دن:  گفتمی می به عده امسأله ني در مورد ھمراياخ اني و ب  عي وق

 ادي را فراي پرولتاریکتاتوري دائما ضرورت انقالب و دی که زندگديني بی مد،ي نگاه کنیستي کمونی نگرش علمکيبا 

سائل مختلف گوش ماي به گزارش حوادث مختلف ی بورژوائی که در رسانه ھایوقت.  زندیم ورد م  ی بحث در م

اتوريد: دي بزنادي فردي خواھیکه م ديابي ی  می مرتبا خود را در وضعديدھ االت! اي پرولتاریکت ه مق ه میاگر ب  ی ک

اي« اخبار شھر د،ي کنی نگاه مونيزي که از تلوی اخبارد،يخوان تي در ا»ن ايزي لوئال ان ستي و اذان  در اهي و آزار جوان

 خالص شدن از ی که برادي فھمی مدي نگاه کنستي کمونکياز چشم ....  است و اني که در غلئیآنجا، و تمام تضادھا

ا د.  استاي پرولتاریکتاتوري به دازي شان نی ھا و سرچشمه ھاتي ھا و جنای عدالتی بنيشر ا اتوريب  ا،ي پرولتاریکت

ه سود و حرکت ھدفمناي پرولتارتي که به حاکمیبا انقالب د،ي بسمي کمونی ب تي مي امکان آن را خواھنجام ه ااف  ني ک

 ی داران ھرگز راه حلهي است که در چارچوب نظام موجود و طبقه حاکمه سرمایحال در نيا. ميمعضالت را حل کن

   . نخواھد شدداي معضالت پني ایبرا

اجرت و ھزشي به مناقشات و خدي نگاه کنمثال ا «یاھوي مربوط به مھ ا» امن کردن مرزھ ه ھ ه ی مختلفیو برنام  ک

ضادھا. ردي گی که شکل میاع ارتجی گذارند و رقابت ھای جلو می مختلف بورژوازیبخش ھا ردم ساني میت  اهي م

شدنيو الت ودی مدي ت ار.  ش اجران، ت ردم سخيمھ د و ی را نماهي م را فھمن ات شيگ ا و مزخرف ول دروغ ھ ه قب  ب

اثاھاني از سیاريھمزمان بس.  دارنداھاني در مورد سیبورژواز  ري نسبت به مھاجران احساس نفرت دارند و تحت ت

ده مهي ما به حاشرند؛ي گی را از ما می شغلی ھا فرصت ھانيا«:  ھستندئی حرف ھانيچن  ري تقصني و امي شوی ران

اجران است ا د» .مھ اتوريب ا ااي پرولتاریکت ضادھا را حل خواھني م ه از طرمي ت شکن زدن بلک ا ب ه ب ـ ن رد ـ  قي ک

د دهيچي حتما متناقض و پنديا فرنيا.  مردم باشدی مختلف توده ھای قشرھاني که به نفع تمام ایمبارزه به گونه ا  خواھ

ه اني احلتحت نظام موجود و در محدوده آن، . اما آنقدرھا ھم سخت نخواھد بود. بود ه گون ضادھا ب ع ی ت ه نف ه ب  ک

شان قي نظام از طرني به کنار زدن ای اساسازي است که نیگري نکته دزي ننيو ا. ستيمردم باشد ممکن ن  انقالب را ن

  . دھدیم

اه کنی طرف و ضرورت توسعه اقتصادکي از ستي زطي حفظ محاني که مئیش ھا به کشمکاي ه،  (دي در گرفته نگ بل

ه میوقت).  شان ھستندشتيمردم نگران مشاغل و مع ادني اميني بی ک ه چه برخورد ح ضاد تحت نظام موجود ب  ی ت

  .مي رسی ماي پرولتاریرکتاتوي درتباز ھم به ضرو...  وجود نداردشي برای راه حل خوبچيمنجر شده است و ھ

شری مقاله ارا،ياخ: مي نگاه کنگري دیدي بعد کلکي به شا» انقالب «هي در ن ه اف ان در دبیب تاني سرکوب جوان ا رس  ھ

 است که در سراسر کشور رخ ی موضوعني پرداخت؛ اما ای مورکيويآن مقاله مشخصا به شھر ن. اختصاص داشت

  :ن مقاله نوشته بودي در جواب به ایو ناراض سرخورده ی معلم ھاني از ایکيو .  دھدیم

اره اکي افکار رومانتني شما مملو از اد؛ي بدھادي یزي جوانان چني به ادي کنی و سعدئيايخودتان ب « ان ني در ب  جوان

ه ا» . که چقدر سرکش انددي دانی اما نمديھست ه نگرش تحرست؟ي چنيخب، جواب ب  ني شده افي منظورم جواب ب

ضادھا بلکهستيشخص ن ه ت د نظر داردیع واقی جواب ب ه او م ه منيا.  است ک ضادھا را چگون وان از راه ی ت  ت

رایزي چنيا. اي پرولتاریکتاتوريدرستش حل کرد؟ باز ھم د ه آن ني از ایاري حل بسی است که ما ب ضادھا ب وع ت  ن
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ا حاکم. مي دارازين ای ماي پرولتارتيب ه ھ وان از راه درست، جنب انیان و حت جوانني مثبت ای ت د مانی معلم  ني ان

ا اشتکيشخص را که مشتاق انجام  شاني کار خوب ھستند ام اثاق اکم و افکار مسلط تحت اري تحت ت  ني مناسبات ح

   . و سنتز کردی از نو قالب بند،نظام،  فرسوده و فاسد شده است

شراني و م،ی و کار بدنی کار فکراني مزي که از تمائی به تضادھادي نگاه کناي ه در ایھا ق ه ک  آن اي ني مختلف جامع

ار فکراني ــ اصطالحا تضاد مزدي خی بر مرندينوع کار درگ ه . یدي و ی ک وم اساسکيب ون،ی مفھ ه کن  ی در جامع

وان ی مسمي کمونی و حرکت به سواي پرولتاریکتاتوري تضاد را فقط با دنيا.  ممکن استري تضاد غنيحل مثبت ا  ت

اتوريد «ی در سخنرانشي است که چند سال پیگري موضوع، مثال دنيتبط با امر.  مثبت حل کردیبه گونه ا  و یکت

ورد د»سمي به کمونیستيالي و گذار سوسیدمکراس ه فنيا.  زدمني در م اط(» کانتکت «لمي صحبت در اشاره ب ) ارتب

ده ارهي  توان تضاد خی ملميف نيدر ا. بود وده ھاکيدر : دي را دی کنن ه بزرگتی طرف ت ردم ک  منافعشان در نير م

 کي گريو از طرف د.  ھستندی ذھنیرھاي زنجگري و دني دري اساد،ي زاري است اما به درجات بسیستيانقالب کمون

 فھمند اما ی روشن میليرا خ)  و نبود خدانيمانند د( دست ني از ای که امروزه مسائلايبخش نسبتا کوچک از مردم دن

دار ز ه مق ایاديب وده ھ انی از ت وده، ھ جدی تحت دی درک واقعچيا ب ان ندارن م ست؟يخوب راه حل چ.  از آن از ھ  ب

  .باز ھم انقالب. اي پرولتاریکتاتوريد

ضادھاني حی راه حل، حتني به اازين اگون ی به راه انداختن مبارزات توسط ت را.  شودی میادآوري گون ال در یب  مث

ايو نھا (کيکادما یاي و انتقاد در دنیشي دفاع از دگراندیمبارزه برا هت ه برخميني بیم)  در کل جامع ه ی ک راد ک  اف

ه ی کسانهي نسبت به بق»انهيکناره جو «یفتار توانند ری و دولت ھستند می ارتجاعیروھايآماج حمله ن ند ک  داشته باش

 که ی بزرگترري است بر لزوم آگاه کردن آدم ھا نسبت به تصویتأکيد تي وضعنيا.  قرار گرفته اندتي موقعنيدر ھم

 و ل، حانيدر ع. ی و تفکر انتقادیشي سرکوب دگراندهي و لزوم مبارزه متحدانه علردي گی مسائل را در بر منيمه اھ

 به انقالب ازي کند ما واقعا نی مدي نظام تولني که ائی حل تضادھای اشاره دارد که براتي واقعني تر از آن، به ایاساس

  .مي داراي پرولتاریکتاتوري به دازي نم؛يدار

 یعني.  استاي در سراسر دنسمي به کموندني رسا،ي پرولتاریکتاتوري است که ھدف بزرگتر و مقصد دني اقتي حقلهب

اتوريدر شکل د (گري بخش از جامعه بر بخش دکي تي حاکمی و مبناازي که نئیجا اتیکت محو و پشت سر ) ی طبق

دون ا،ي پرولتاریکتاتوري آن است که بدون دتياما واقع.  استقي مھم و عماري بسقتي حقکي نيا. گذاشته شده باشد  ب

   .مي به آن برستاي و نھامي کنیشروي آن ھدف بزرگتر پی شد که به سومي ما ھرگز قادر نخواھ،یستيانقالب کمون

  : کرداني جمله بني را با ایستي مربوط به ضرورت انقالب کمونقتي حقنيلن

ه بسمي کمون ه جامع ه انقالب کمون ازين.  جھدی مروني از ھر روزن ه ایستيب ا از ھر واقع ه و دنی دائم  اي در جامع

وانی مم،ي باشیکيالکتي دستيالي و متد ماتری علمنشياگر مجھز به ب.  جھدی مرونيب تي حقني امي ت ه وضوح ق  را ب

ر ا. ميني بباريبس داد فزادي باهي پانيما ب دهي تع ا را بسی ان وده ھ رجي از ت سمي کنی و رھب ه ب ا عزم  جسورانهاري ک ، ب

ااني را به مقتي حقني کلمه، احي  به مفھوم صحی تھاجمهي و روح،یروزيپ ه بخش ھ دی ھم ردم ببرن ا .  م دبارھ  تأکي

 به ی نظام را اصالح کرد و آن را ذره اني توان ای که مستي فکر نني تر از انانهي واقع بري غیزي چچي که ھميکرده ا

ر پاديما با. ع بشر سوق داد منافع نوتاي مردم و نھاتيسمت منافع اکثر هي زمني خود، در ای درک و روش علمهي ب  ن

 فوق العاده مھم است نيا. اشند بی اهي روحني چنی که دارامي الھام بخشزي نهي و به بقمي داشته باشروزمندي پی اهيروح

    .مي مردم ببراني به می جسورانه و تھاجماري گسترده و بساريرا بس» انقالب «هيکه نشر

 ستي آن نی به معنانيا.  استاوهي ،ئی نھالي در تحلگر،ي دزيھر چ.  مي به انقالب دارازيما ن: مي به اصول برگرددئيايب
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وع . مي شویمسلما م. مي شوی که کمتر از انقالب است با مردم متحد نمیکه ما در مبارزات گوناگون اما عرضه ھر ن

ريراه حل د راگ سائل و جناني ای ب زرگ و ھاتي م و،ئیالوي ب ازم،ي رک بگ سخره ب ا ن.  استی م ه مي دارازيم  ک

ا از امي کنجي از توده ھا را بسی اندهي و شمار فزامي حرکت کنیتعرض ازني ت د و راه حل واقعی مسخره ب  را ی ببرن

اتسؤاال به مي دارازيما ن. رنديدرک کنند و در دست گ ه در ایت و اتھام ه سوني ک اره ب ا سرازی ب  است جواب ري م

  : استنينکته ا. مي تر کنقي کار عمني ای مان را برای علمهي و ھمزمان پام،يھد

ا را بسی اندهي بلکه الزم است که شمار فزامي کار را بکنني نه تنھا الزم است که ما ا وده ھ رجي از ت اه و رھب  ی  و آگ

ا ا: دي الھام بخشديباتوده ھا را . مياوري کار را در توده ھا به وجود بني انجام ائیالزمست توانا. ميکن ه فقط ب ام دهين  ع

ا راه حل واقعی و چگونگئی که چرایبا درک. ابندهي درک عمق کيانقالب بلکه با  ه تنھ ر پای انقالب به مثاب  هي را ب

    . استوار کرده استی علمیھا

   ھدفمندی انقالبتيفعال

   انقالبی با قدرت حاکم و متحول کردن مردم، برادنيجنگ

اط دی به اھداف انقالبیدر ھمه جا و خدمت اساس انقالب اشاعه ا نیکيالکتي در ارتب رار دارد ب سازي ق ه ب  شمار جي ب

شرھای اندهيفزا ردم، از ق ف، در ی از م اومتیاسيمقاومت س «کي مختل سترده ؛ مق ر شکل ھای گ ده ی در براب  عم

ا ھا و استي استثمارگرانه و ستمکارانه نظام در ستيتبلور ماھ اکم و م طبقیعملکردھ اؤه ح  در ش،يسسات و نھادھ

ان ل از (» .ني معیھر مقطع زم ه نق اره جھت گیبرخ«ب م در ب اتي و در ضدی انقالبیري نکات مھ ا ژست ھ  ی ب

  )٢٠٠٧ سپتامبر ٢٣ -١٠٢ انقالب شماره  هيــ نشر»  انقالبفيکودکانه و تحر

اط د( بزرگ ی شھرھای در مناطق مرکزژهي مردم، به وی از دھسال است که توده ھاشيب ه در نق هگريو البت )  جامع

را٢٢ھر سال در روز  راض ب وه دادن یرحمي متوقف کردن خشونت و بی اکتبر، روز اعت  و سرکوب و مجرم جل

ضادھا،یسيلو خشونت پرايچرا؟ ز.  شوندی مجي بسس،يلو نسل توسط پکي اع اجتی ت ه را در خود یم ده جامع  عم

شرده م دیف ضادھا از آیکي یسيلوخشونت پ.  کن م ت ز مھ اط تمرک ه و ماھین نق ه، و تي جامع ه حاکم ام و طبق  نظ

وده ري و ساگري دی توده ای از تشکل ھایاري بر بسزي مردم و نی ھا بر توده ھاني است که ھمه ایريتاث ارزات ت  مب

 سازمان دادن نايم)  متقابلري کنش و تاث،یعني (یکيالکتيار مھم است که رابطه دي بسنيبنابرا.  گذارندی می بر جایا

   .مي به انقالب را گوشه و کنار جامعه درک کنازي نعي نوع مقاومت با امر اشاعه جسورانه و وسنيا

م در زمیئ هي نکته  پاکي ني اراي کنم؟ زی متأکيد ني بر اچرا هي مھ ر صحبت ديبگذار.  استیري جھت گن  خاص ت

ه خط روئی ھاشيت با گرا مقاومت و مخالفندي است که در فرایاتي و حی ضرورنيا: کنم ه ب جنبش  « ِیستيونيزي ک

 »کيکادما «ني تمرکي به لي را تبدسمي کمونو اشاعه انقالب فهيوجود دارد، وظ »زي چچي ھی و ھدف نھائزيھمه چ

ه ھکي اي سمي از اسکوالستیگري خودش شکل دنيا. ميصرف نکن م سترون است ک ر نمچکسي دگ . زدي انگی را ب

م افزائ(»  مثبتینرجيس «کي دي دارند و بایکيالکتيان دادن مقاومت با ھم رابطه داشاعه انقالب و سازم )   مثبتیھ

ه ھدف دي ھا بانيھمه ا:  شان برقرار کردانيم ا باشندکيستراتژ  در خدمت ب ادني رسیعني.  م ه ج وانئی ب ه بت  مي ک

 و التيجمله حال و ھوا و تما  منیني عطي که شرای وقتیعني. مي کسب قدرت بزنی مبارزه تا به آخر براکيدست به 

    . را ممکن کندیزي چني باشد که چنی ھا نفر طورونيلاحساسات م

شخئی مرتبا تواناما ده مصي خود را در ت رده اتي و تقومي تکامل داده اتي دو فعالاني و حل رابطه زن اشاعه : مي ک

ا جسارت و اطم( در ھمه جا سميانقالب و کمون انيب ه،ي پهي و روحکي ستراتژن ه  « روزمندان ا ھم رو در رو شدن ب

د، پیگري دی ھالي خواھند بدی که م»یکسان رار دھن  قي کردن از طریشروي عرضه کنند و راه ما را مورد انتقاد ق
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 و واقعا چگونه در حال م،ي کار را انجام دھني ادي که چگونه باني بر سر اوي مطالعه و مشاجره کلکتانيکنش متقابل م

ست اومت)ميانجامش ھ ازمان دادن مق ان س ه ای، و ھمزم د ک شخني قدرتمن امل ت ز اصلصي ش اط تمرک ضادھای نق  ی ت

  . استني معی ھر مقطع زماندر یاجتماع

اد شنھادي را پی رابطه، فرمولني از ای حزب ھنگام صحبت در مورد بُعد مھمی رھبری از رفقایکي ه اعتق ه ب  کرد ک

ر میبش انقالب سازمان دادن جنی از جوانب اساسیمن برخ اکم، متحول کردن : ردي گی را در ب درت ح ا ق جنگ ب

  ! انقالبیمردم، برا

 نظام، ی ھای عدالتی و باتي جناهي آنان در مقاومت علی صرفا به دنبال متحول کردن مردم، مجرد از سازماندھما

 ني ازي مردم نی و توده ھا کرددي است که بای از کاری آن است که متحول کردن مردم بخش بزرگتياما واقع. ميستين

ا موضوع انقالب مدر مردم ی که توده ھای عمده ایزھاي از چیکي.  دانندیرا م د،ي گوی مواجھه ب ر ان  ني عالوه ب

ه اغلب (» .مي از اندازه آلوده ھستشيما ب«: نستيا»  ضد ما ھستندیاديزۀ  قدرتمندند و عدیليآن ھا خ«حرف که  البت

 که ما فھمند یمردم م) خنده حضار!) ( آلوده اندیلي ھم خهيبق: ندي گوی کنند و می اشاره مهيبه بق» ما «یاوقات به جا

رانيما ھمه ا. مي قدرت حاکم ھم بجنگهي علدي ما بایول. مي مردم را متحول کنديبا ا را ب ه مي کنی انقالب می کارھ  و ن

  .... کارهمهي نیزيچ

 که ما توده ی اافتهي سازمان یشکل ھا. مي جوانان کنژهي مردم به وی رسالت توده ھاکي به لي شعار را تبدني ادي باما

رائی صرفا جادي انقالب نبایمثال باشگاه ھا.  شعار را بازتاب دھندني ادي بامي آوری مردم را گرد ھم میھا  ی باشند ب

 چرا ممکن است،  است،یچرا ضرور: انقالب« به نام، اني باب آواکی سخنرانلميمنظور ف (»یسخنران «لمي فیتماشا

.  باشد، ھدفشان را گم خواھند کردنياما اگر کار باشگاه ھا فقط ھم.  مھم استلمي فني ایالبته تماشا). »ستي چیو برا

ا ادي انقالب بایباشگاه ھ ه از طری الهي و وسئی ج ند ک م مقي باش رد ھ ا گ وده ھ دي آی آن ت ا انقن اعه و الب ت  را اش

د نظر داشته زي حاکم بجنگند و نبا قدرت: مقاومت را سازمان دھند  مردم را متحول کنند و ھمواره ھدف انقالب را م

 ني چرا ھدف از است؟ي انقالب کردن چی خواھند گرفت که معناادي شتري مطمئنا بقي طرني که از استيشک ن. باشند

 اما ھمراه با اصل متحد  را در بر دارد؟ی چه مسائلسمي گذار به کمونوران دست؟ي چسمي است؟ کمونسميانقالب، کمون

ه ني ایعني انقالب یکننده باشگاه ھا شر ن« ک وع ب دين ا « آنچه در شعار ديبا»  استسمي انقالب و کمونازمن جنگ ب

اني پزينھفته است ن»  انقالبیقدرت حاکم، متحول کردن مردم، برا رک ده و جوھر ھوی رھب ا منتيعال فیتي کنن   م

ردني ما در ھمتأکيد.  انقالب باشدیاه ھا باشگري نظی توده ایجمله در شکل ھا بال بحث ک ه ق انطور ک  مي ارتباط، ھم

راءتقال« از دي را بایئ توده انهي مخالفت جوی است که توده ھا و جنبش ھانيا تن زی ب ورژوازري رف ال ب ر و ب  »ی پ

   .منحرف کرد

ه صورتدي شوند بای جلب مسمي انقالب و کمونی که به سوی ھا و کسانستيکمون اجم ب  داني و جسورانه در می تھ

 سمي به انقالب و کمونازي است که نوع بشر نقي عمیتي واقعني اراي به آن را اشاعه دھند زازيباشند و ھدف انقالب و ن

   .دارد

....  

 به طور دي شده است باجي و بسختهي برانگیستي و کمونی انقالبیري جھت گکي که حول ابندهي رشدی انقالبیروي نکي

راکيبه . شود» آھن ربا «کي به لي  تبدندهيفزا وده ھای قطب جاذبه ب ه در جست و جوئی ت اوت از ئیاي دنی ک  متف

اقض باشداري و بسداين شور، ناپي ھستند و شور آن را در سر دارند ــ ھر چند که ااي دننيا ه نيھمچن.  متن  قطب جاذب

دیار گذاشته اند چرا که آن را ناممکن م جھان را کنی انقالبريي  تغدهي باشد که موقتا ایگراني دیبرا انيچشم ا.  دانن  ن
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   . استني ممکن است و راھش ای کاراي دنی انقالبرييشود که تغک تي واقعني بر ادي بازيرا ن

ع دي بای انقالبتي فعالنيا.  باشد که شعار فوق را تجسم و تحقق بخشدی حول اموردي ھدفمند بای انقالبتيفعال ه واق  ب

رم و نيا: مي باشحي رک و صردئيايب.  احساس را بدھدني ازي شوند نی آن مري که درگی و به کسانھدفمند باشد ار ن  ک

م محکم کدستي نخواھد بود که ھمه به طور موزون و نطوري نخواھد رفت؛ اشيراحت و منظم پ ا ھ  حرکت کنند و م

از ھم  «یزي که چمي تالش کنديما نبا. ميلش باش به دنبادي وقت نباچي که به ھر حال ھی ــ کارميکنترل آن را داشته باش

رودی بزيو ھمه چ»  نشودختهيگس و ب بش انقالب.  خطر جل اهي ھیجن  نيا دياگر بخواھ.  شودی ساخته نمنطوري اچگ

    .دي ھدفمند کنی انقالبتي فعالشبردي توده ھا را قادر به پدي توانی وقت نمچي ھدي کنشهي را پکرديرو

 ستادهي ای دشمنرون،ي آن براي زغ؟ي لبه تی راه رفتن رومي گویچرا م.  استغي لبه تیه رفتن رو رای به معنني ابله،

تفاده ی و بدي جدی آدم ھای که مترصد است که از حماقت و ناپختگیدولت سرکوبگر. است  تجربه در امر مبارزه اس

ا ی چه کارنکهي بر سر ان،يبنابرا. کند د ی خدمت مانقالب یعني به ھدف م ار کن اری نمیو چه ک د، چه ک ه ی کن  ب

 است که در سراسر ی مبارزه انيا.  با مردم مبارزه کرددي کند، بای نمی کند و چه کاریابزار تحقق انقالب خدمت م

د شدی خواھد داشت و گاھاني انقالب جرنديفرا م خواھ ا نبا.  حاد ھ ه م ه دام دي نبایعني م،ي شواي دچار پارانوديالبت  ب

وحاري ھشدي حال، بانيدر ع.  کندی مفي را به شدت تضعیکه جنبش انقالب ميفتي بیتيذھن اده ل ود و دچار س شدی ب .  ن

ار فقط انيھدف از ا.  انحراف داخل جنبش کنندجادي ای را برایچرا که احتمال دارد کسان بش را ستي نني ک ه جن  ک

   . درب و داغانش کندی بتواند به آسانیواز است که بورژی آن به اشکاللي بکشانند، بلکه تبدی پر و بال بورژوازريز

اربرد داردی انقالبتي کار و فعالمسألهکه در مورد ) ٥(است » چار شقه شدن« از نکته گري دی جلوه انيا .  ھدفمند ک

ا اطممي به مردم ندھانهي مصاف جوی اهياما اگر حس و روح ه ب اني ک ان وده ھ ر سر گري دی ت سأله را ب ه م  انقالب ب

اکم بجنگدي خواھیاگر م« شعار که ني تحت اگراني و اگر حس جسورانه فراخواندن د،انندنبرد فراخو درت ح ا ق  دي ب

   . در کار نخواھد بودی جنبش انقالبچي ھدفمند و ھی انقالبتي فعالچي ھم،ي را منتقل نکن»ديپس با ما ھمراه شو

 ی راه ساختن جنبش انقالبنيبھتر: خواھد شد ريت درگسؤاال ني با توده ھا بر سر ای ھست که مبارزه حادئی ھادوره

د و چه چی به انقالب خدمت میزي چه چست؟يچه ھست و چه ن د؟ چه چی نمیزي کن شان میزي کن ا ی ن ه م د ک  دھ

ه است؟ از طرف شاتي در برابر گراشدن مي نشانه تسلیزي و چه چمي ھستی انقالب جدی براتيواقعا در فعال  کودکان

 نوع ني در مورد ھمه ا؟ی در جاده انقالبیداري است و نه پایستي بن بست رفرمکين به  معرف رفتیزي چه چگر،يد

ه اگر مني ادياما مردم با.  شودري درگدي خواھد شد و باريت، مبارزه درگسؤاال ند ک د در ی حس را داشته باش  خواھن

 آورند بجنگند، ی که بر سرشان مئی بالھاهي خواھند علی کنند،  اگر متي فعالشي متفاوت بدانند و برایاي دنکيمورد 

دي دست بگی اش را روهي حزب ھمراه شوند و  نشرني با اديبا.  راه گام نھندني در اديآنگاه با د رن د بفھمن  و تالش کنن

سانی به باشگاه ھاديبا.  کندی را مطرح می امسأله و چه دي گویکه رھبر حزب چه م ا ک ا ب د، در آنج  ی انقالب برون

شغول فعال ه م وندیاسي ستيک راه ش ستند ھم سان.  ھ ه ک دي بپیب اعه موندن الب را اش ه انق ت را ی ک د، مقاوم  دھن

   . بخشندی دو کار را تجسم مني اانيم»  مثبتئیھم افزا« کنند، و ی میسازماندھ

اري ما درگالبته وده ای شکل ھ شکالت ت اگون ت ه واحد «ی گون ا و نمي خواھ»یجبھ ه مرکب از آدم ھ اي شد ک  یروھ

 وجود یئ توده ی از تشکل ھائی شکل ھادياما ھمزمان با. ستي است که اھداف و اساس اتحادشان، انقالب نیاگونگون

ه آن بپز به جئیداشته باشد که اساس اتحاد و ھدفش انقالب ھست؛ شکل ھا د ب ا بتوانن وده ھ ه ت دي حزب ک د : وندن مانن

ا.  انقالبیباشگاه ھا ا و سازمان ھ بش ھ ه واحد «یدر جن ر با»یجبھ سترده ت ساندي گ ه ی آن عنصر حزب، و ک  ک

ا روش و شکلنشيجانبدار نقطه نظر حزب ھستند باشند که ب دی و اھداف حزب را ب و بگذارن ه یعني. ( مناسب جل  ب
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رام بگذارد و آن را تيجنبش گسترده تر را به رسم/ التي اساس اتحاد تشکو تي که تمامیقيطر ه آن احت شناسد و ب  ب

   .) نکندیکي اي ی دھد قاطی که حزب بر اساسش انجام میتي فعالبا مواضع حزب و

ده ای به شکلسمي از کار مطرح کردن انقالب و کمونیبخش انع کنن ا ني زنده و ق ا ب ه م سان« است ک ه ک ه یھم ه ب  ک

 دي خواھی اگر ممئي مثال به آنان بگو.مي سالم شوکيدئولوژي مناظره و مبارزه اکي وارد »ندي آی بحث منيمصاف ا

ودیبه نظر من او آدم نادان. داني مني و ای گوني اديدر مورد ھانا آرنت صحبت کن ه ی علمري آدم غکياو .  ب ود ک  ب

ه، ب.  اشاعه داد»سميتاريتوتال« و سمي را در مورد کمونی علمري شده و غفي تحری ھاهيانواع و اقسام نظر  در دئيايبل

ارزات شوني ا وارداقي با اشتديما با. مي مورد صحبت کننيا ائو، . مي نوع مناظره ھا و مب ول م ه ق  ،یان دیاگر نم«ب

را. مي حزب را داروي است که کلکتني ھمی  برام،ي داری است که تئورني ھمیبرا. »یري بگادي ی بروی توانیم  یب

   . کارھا توانا  کندني تا ما را در انجام امي داری و روش علمنشي است که بنيھم

ا را درگی مقشي است که از طریدي شکل و ابزار کلکيرده ام، باشگاه انقالب  کتأکيد که ھمانطور وده ھ وان ت  ري ت

ارزه سیاسي سی که تازه وارد زندگیجمله آنان  کرد؛ منیجنبش انقالب دیاسي و مب س.  شده ان  دارد، تي اھماريآنچه ب

ه در مسئی تضادھاحيحل صح اري است ک ا وجود دارد؛ توان وده ھ ا ساختن ت دهي ابتکار عمل فزائی توان ران ان ب  ی آن

دني شوند تا بتوانند چنی رھبردي حال، توده ھا بانيدر ع. یساختن جنبش انقالب راتي فعالانيدر جر.  کنن  ساختن ی ب

ضادھا روب)  اندوستهي است به جنبش پی که مدتی کساننيو ھمچن (دي جدی آدم ھا،یجنبش انقالب  روبا انواع و اقسام ت

 از انقالب ی انقالب را اشاعه داد؟ وقتديچگونه با.  کنندی سر بلند متي فعالنيالفاصله پس از آغاز اخواھند شد که ب

ه ا. مي شوی با انواع و اقسام اتھامات روبرو مم،ي کنی دفاع مسميو کمون ا ب ا چنيپاسخ م بش مقاومت را ست؟ي ھ  جن

.  استی رھبرازمندي تضادھا نني حل است؟يچ تي آن جنااي حمله ني برخورد به احي توان ساخت؟ راه صحیچطور م

. زدي انگی توده ھا بر ماني ابتکار عمل را در مشي پاز شي کند و بی پرسش ھا کمک مني پاسخ اافتني که به يیرھبر

ا امور یم توانمند شي از پشي کند، بلکه رفته رفته توده ھا را بی که ابتکار عمل را خفه و سرکوب نميیرھبر د ت  کن

ای به رھبرازي نظر که توده ھا ننيا.  کنندی را رھبرگراني و درنديت گرا به دس ر مبن  ني ای ندارند، و عمل کردن ب

 را که ھرگز شنا ی توان کسانینم.  کردن شان خواھد شدوسيأنظر، فقط منجر به خفه کردن ابتکار عمل توده ھا و م

!  ممنونیليخ» .مي ابتکار عمل تو را خفه کنمياھ خویما نم«:  کرد و گفتب استخر پرتاقينکرده اند درون بخش عم

 یازي کارھا را بکنند و نني توانند ای که توده ھا خودشان ممي ورد بخوانمي توانی شوند ما می که آنان غرق میدر حال

ار کنفهيوظ. ريخ.  ندارندیبه رھبر ا ک ان را رھبم،ي ماست که ھمراه با توده ھ ه چی بمي کنیر آن   را درزي آنکه ھم

وده نکهي ای ماست که به جافهيوظ. مي  آنکه راه تنفس شان را ببندی بم،يريدست خود قبضه بگ  بر آتش ابتکار عمل ت

  .مي ھر چه کاملتر به آن امکان بروز بدھم،يھا آب سرد بپاش

    حزبساختن

ر اھمديا ضرورتا ب،ی ساختن جنبش انقالبی برای و به طور کلمي که باالتر گفتئی انجام ھمه کارھایبرا  یاتي حتي ب

ه اساسني اديما با.  استی ساختن جنبش انقالبی برایاتي عنصر حکيساختن حزب، . مي کنتأکيدساختن حزب   ی نکت

رکيستراتژ که از نقطه نظر ضرورت و اھداف مي بفھمیرا درست و حساب م ت الب، مھ شکني انق وده التي شکل ت  ت

اشاھنگيھا، خود حزب به مثابه پ وده ھ را.  استیب انقالی ت سریب را رسني کردن در حعي ت  اوضاع دني انتظار ف

 گذاشتن داني و پا به می انقالبطي انقالب به ھنگام ظھور شرای رھبرگاهي قرار گرفتن در جای برادن،ي را کشیانقالب

ا با.  استی و محوریاتي حی ساختن حزب امر،یبمردم انقال ه لحاظ کمیکردي روديم ه ساختن حزب ب نظم ب  ی م

انيالزم است که ما جسورانه از ب. ردي بگدي عضو جدیشتري باري شمار بسدي حزب ما بایعني. ميشته باشدا وده ھ  ی ت
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    .مي کنیري عضو گعاي وسگر،ي دی ھمه قشرھازي جامعه و نیتحتان

ه سازمان پ (»ی انقالبهياتحاد «تي گذشته، در دوران فعالدر ودی پی آر سی حزبشيک ا روش عضو یبعض)  ب  ھ

وعی شد و حتی مداي پیکي آنان اگر دياز د.  کردندی را دنبال ممي بر اساس قدیريگ ا ای ن بھم ب  سمي کموندهي توافق م

 مي کردی اصرار مديما با. مي کردی روش مبارزه مني اهي علدي ما بانيبنابرا.  توانست عضو شودی کند میرا ابراز م

ود، چن» شل و ول «یري که طرفدار آن نوع عضو گیکسان از یکي.  محتوا داشته باشددي بایريعضو گ! نه: که  نيب

ه ب«بله، : ميو ما جواب داد. »مي کنیري عضو گعيجسورانه و وس «دي کرد که ما بایفرمولبند ا ن اب یام  حساب و کت

ال شودزي خط تماکي نيا. »ورو بد ج م اعم وز ھ ه ھن ه لحاظ کم.  مھم است ک ا حزب را ب ا دائم ه م  یالزم است ک

 کار را ني ادياما با. مي کنیري و ھمه قشرھا عضو گی تحتانی توده ھاني از بعي است که جسورانه و وسازي و نميبساز

د و در بیافراد: نستي ایري عضو گیمبنا. مي انجام دھحيبه طرز صح  ی اساسیري و جھت گنشي که جھش کرده ان

حزب را درک کرده، با آن متحد شده ) یئ هي خط پایعني (یئ هي شده اند، اصول و اھداف پالي تبدی انقالبکيخود به 

   .اند

ه وی توده ھا از قشرھااني تر در مقي تر و عمعي وساري بسدي باحزب ردم، ب ا و دني در بژهي مختلف م  گري پرولترھ

ه مي کن مردم را جلبديما با.  بدواندشهي دارند، راي جامعه و دنی انقالبريي نفع را در تغنيشتري که بی تحتانیتوده ھا  ک

 ھا را عضو ستي کمونديما با. مي ببرشي عضو کردن شان پی را برای فشرده اندي شوند و سپس فعاالنه فراستيکمون

دگی کسانیعني. ميکن ای که  آماده و مصمم اند زن ا یستي کمونیاي دنئی خود را وقف انقالب و ھدف نھ ه رھ د؛ ب  کنن

   . کنندت آرمان خدمني و منضبط به اافتهي سازمان یوانند به شکل تی که مئی شوند و تا جاليکنندگان نوع بشر تبد

ه سوی جلب شمار قابل توجھتي است که به ظرفمھم ردم ب دھسمي انقالب و کمونی از م ا ن م بھ ه ا. مي ک  یقتي حقنيبل

ا با ه م م زدياست ک ا حج ودانگادي ب ه کنیختي خ داسمياليسوس. مي مقابل وني و سپس در چی در شوروء ابت ن و  واژگ

اا خود رراتي تاث،یني تحوالت عنيا.  شده استاءي احی دارهيسرما ر ج ذاردی می ب ه عالوه، امپر.  گ ا و ستياليب  ھ
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