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   ٢٠٠٨نوامبر  ٢٧  داد صبا سخی: از 

ده راه    ند    ای  ه  ر ون  ،  ید   یا  ر د را    م  ید  اه   ما یا    ؟ با
سند ديگری  ..."سايل ايدئولوژیلينگار از  ماتبصره ای بر تبصره آقای " بدنبال مقاله

  .به امضای يک مجمع ديگر به نشر رسيده است ؛يا در رد اين نوشته توسط الينگارگو

راه گم کرده را دريابيد يا "و نام آن را راه گم کرده نوشته شده "اين سند که به بهانه نقد 

. ندارد..." راه گم کرده"هيچ ربطی به بحث سند که  گذاشته است" چون ما گمراه باشيد؟

با اسناد و فاکت های ) الينگار( انحرافات نظری و عملی نويسنده... در سند راه گم کرده

مشخص ذکر شده اما وی به استثنای دو مورد؛ هيچ يک ازين انحرافات نظری و عملی 

شان با شيوه ارتکاب جرايم شان را انکار نکرده است که از يک بابت از تائيد چنين 

  .سکوتش بايد ستايش کرد

بصورت مجموع در پاسخ "  راه گم کرده را دريابيد يا چون ما گمراه باشيد؟"بحث اين 

تبصره ای بر تبصره آقای الينگار از  مسايل " به رد نظرات نويسنده مقاله 

ل های ته ها و تحلياختصاص يافته که مواد مورد نقد شان را از نوش..." ايدئولوژی

  . است، اخذ کرده استکه در سايت ها انعکاس يافته .... ای بر تبصره نويسنده تبصره

از آنجائيکه وی ابتدا بستر اين بحث را در سايت بابا پهن کرد، قاعدتًا ادامه آن نيز بايد  

درين سايت انعکاس می يافت اما وی از تداوم آن در سايت مذکور بنا به داليلی که از آن 

کوشيده است به آن اتوريته کالن  "ها"دارد؛ منصرف شده و بنام يک پسوند واهمه 

  !تکامل کمی کرده است" الينگار ها"به " الينگار"مثًال از . سياسی تزريق کند

تا زمانيکه جناب الينگار از مواد بحث های اينجانب  در سايت استفاده ميکند، من پاسخ 

ه اما اگر وی بحث ديگری خارج ازين ساح آن را در همين سايت ها برايش خواهم داد

مضافًا از بحث وی که در . دارد؛ من نيز به شيوه او نوشته هايم را انعکاس خواهم داد
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يالتی انعکاس يافته بدليل جلوگيری از افشا گری خود داری می کارتباط با مسايل تش

   .ه ايشان از نشر چنين افشاگری در انترنيت لذت می بردکنمايم در حالي

  )مراجعه شود به سايت وی(

قسمی مطرح کرده است الينگار مقدمه سندش را در ارتباط با اصول و موازين تشکيالتی 

که گويا من و او در يک سازمان سياسی هستيم و وی اينجانب را از بابت نقض موازين 

. آئين ما را به خود ما می آموزاند" عمر مختار"وی بقول ! تشکيالتی انتقاد می نمايد

ن می نمايد که مثًال چرا اصول سازمانی ما را رعايت نکرده و يالينگار برای ما تکليف تعي

وی می گويد که اعالم مواضع از جانب فالن . بنام هوادار اعالم مواضع می نويسيم

در قبال فالن شخص يا اعالم مواضع نوشتن هوادار يا فالن کميته غير اصولی است و 

ايشان خوب ميداند که ابتدا مقامات باال در . گروه؛ از صالحيت های مقامات باال است

جلسه ای که خودت ازش نام برده ای در قبال گروپ مورد نظر اعالم مواضع کرده بود 

که اعالم مواضع از جانب فالن هوادار يا فالن کميته تشکيالتی، تداوم همان سياست 

خانواده را کسانی بايد اصول و مقررات نکوهش به پيروی و تابعيت از لذا . هاستبااليی 

های زيرا ممکن است اعضای خانواده تاکتيک . مطرح کنند که عضو همان خانواده باشند

متفاوتی را در اشاعه نشر و پخش اسناد شان اتخاذ کنند که مثًال بنام عضو چيزی برون 

  ".دنصالح کار خويش خسروان دان"اين بنا بر. د يا بنام هوادارندهب

او را متهم کرده که گفته  ..."گم کرده"يکی از مواردی که وی اصرار دارد سند راه 

 .ديگران بايد ابتدا علم اکادميک بورژوايی را بياموزند بعدًا دنبال مبارزه بروند: است

اگر دوستان اسناد ولی . جناب الينگار تاکيد دارد که او چنين حکم را صادر نکرده است

فوق را بخوانند؛ مشاهده ميکنند که از سر و روی محتوای اين مقاالت چنين استدالل می 

عايش تا اين حد پيش رفته است که گفته بود لنين در اد از رفقای ما  با يکیوی . بارد

ات، در فلسفه دچار اشتباهات فاحشی يبدليل عدم داشتن تحصيالت عالی و ضعف رياض

  آيا اين سند نيست؟ آيا جرئت رد اين ادعای تان را داريد؟ .شده است

اشتباهات شد که جنبش بين المللی يک سلسله بديهی است که لنين نيز در سياست دچار 

اما چرا جناب الينگار اين اشتباه لنين را  ندين اشتباهات او را نشانی کرده اکمونيستی  ا

  در سطح اين جنبش مطرح نکرده است؟
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بنام آن مجمع به نشر رسيده است که اند سند راه گم کرده توسط يک مجمعی نوشته شده 

اما الينگار نوشتن اين سند را مختص به يک فرد ميداند و جواب آن را از تحليل های 

. سياسی ديموکرات گونه همين نويسنده که در سايت ها به نشر رسيده است تهيه ميکند

خود  منظربه نشر ميرساند؛ از   "ها"وی چون نوشته های خودش را بنام يک پسوند 

مطالعه را  ..."راه گم کرده"هر خواننده ای که سند . در مورد ديگران قضاوت می نمايد

که سند مذکور با سه نوشته و سه سبک ادبی و بنام مجمع منتشره آن د کرده باشد ميدان

برشته تحرير در آمده است ولی برای الينگار چنين شيوه نشراتی مفهومی ندارد و تيرش 

  .نمايد به نقطه خاصی اصابت می

فکر ميکنم من در بعضی از استدالالت ايشان واقعًا تعجب می نمايم و ! خوانندگان گرامی

، نوشته های شان را از جايی کپی که اکادميسن نيز می باشد همين نويسنده توانای ما

البته که من درين مورد سند ندارم . نموده و بحث دلخواه شان را چوکات بندی می نمايد

. زيرا وی با يک سلسله مسايل و واژه های اصًال معلومات ندارد. می کنم اما چنين فکر

بطور مثال ايشان از يک اصطالح بسيار عام و رايج که در ادبيات چپ و . باور کنيد

ر بيگانه است که اولين بار راست و حتی در استدالالت علمی که رشته خودش است؛ آنقد

 A4  کاغذ دو صفحه ؛کوبيدن من تحقير و وی برای. خوانده است  در سند راه گم کرده

تايب کاری کرده "اختالف تئوريک" تنها در خصوص اصطالح  ١٢ را با مقياس خط 

مثًال در يکی از . است" اختالفات تئوريک" برای وی جديداين اصطالح . است

که اختالف فالن است آمده " گمراه باشيد؟ اه گم کرده را دريابيد يا چون مار"پاراگراف

برای ) اختالف تئوريک(همين اصطالح . است" اختالف تئوريک"شخص با فالن شخص 

اين قضاوت و حکم وی مبين . شده است ستيزیاو يک چيز نو و يک آله تحقير شخصيت 

د که اين وگرنه می فهمکند  اين است که ايشان اصًال روی کتابها و سايت ها را پس نمی

تازه . بيات کمونيستی و هم در ادبيات غير کمونيستی بسيار عام استاصطالح هم در اد

اگر در ادبيات کمونيستی يا چپ چنين اصطالحی وجود نداشته باشد؛ اما در اصطالح 

ادبيات مارکسيستی در د؛ استفاده از آن گناهان کبيره است؟ اگر نراست گرا ها رايج باش

لطفًا ما را خبر کرده و يک مقدار  ؛استغير مارکسيستی ممنوع  یاصطالحات و واژه ها

 يان مطلب و جمله سازی های مان ازلغات و واژه های خاص برای ما ارسال کنيد تا در ب
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بديهی است که زبانهای فارسی، آلمانی، انگليسی و غيره در آينده . استفاده کنيم آنها

کنيد که زبان آينده د آورد ولی از لغات زبان هالندی برای ما پست نچندان دوام نخواه

الينگار با يکی از رفقای ما گفته بود که يکی از داليل فراموشی زبان . ( جهانی ميگردد

مراجعه  -فارسی فرزندانش اين است که در آينده زبان جهانی زبان هالندی خواهد بود

  )را دريابيدشود به راه گم کرده

تنها برای يدهم تا ديده شود که حال چند مورد ازين اصطالح ها را برای الينگار نشان م

  :او اين اصطالح چيز جديد است

اختالف تئوريک آيا مسئله حقوقی يا سياسی است؟ مسلمأ اگر دو سازمان کمونيستی  

ولی اگر از نظر حقوقی ! داشته باشند کار آنها به دادگاه های بورژوايی کشيده نمی شود

همين دادگاه های بورژوازيی رو می  در اين کشور های اروپايی به ُبن بست بخورند به

. از ساليان دراز هم بوده و خواهد بود. اين مسئله هم مال ديروز و امروز نيست. آورند

جای بسی تعجب است که سربلند چطور اين مسائل را بدون کوچک ترين تعُمقی 

کمونيستها که همواره دروغ "وی همچنان ادامه ميدهد اين بخش بزرگی از . مينويسيد

  "...فته اندگ

  )مندرج در سايت کار و زار زنان پويان انصاریاز مقاله (

ای که با تفکر فرديد  و سياسی اختالف تئوريکاحسان شريعتی که رسما گفت با وجود 

ی جديد ابداع کرده بسيار موثر  دارد او را حداقل از نظر زبانی که برای فکر کردن فلسفه

حتی گفت که به نظر داريوش آشوری سبک . داند و قابل احترام در ايران می

  )ی ايرانيان ايران برای همهسايت ( .اش را از فرديد الهام بسيار گرفته است سازی معادل

  خيلي  راديكاليسم  دو نوع  اين  هم  داد و در عمل  تقليل  عمل  چيز را به  ، همه انقالب  سرعت

و   و دستگاهي  تئوريك  اختالفات  آن  رسيد حتي نظر مي  آنار آمدند و به  تر با هم راحت

  . آردند و آنار گذاشتند  فراموش  را هم  استراتژيك

  ) ايران  در انقالب  دو راديكاليسم  نافرجام  شراآت - نوشته رضاعليجاني (

سازمان مجاهدين انقالب در بيانيه خود تاکيد کرده که پيوسته با گروه نهضت آزادی 

اما با اين همه به خود اجازه  و مرزبندی سياسی مشخص بوده،اختالف تئوريک دارای 

نداده و نمی دهد که در برابر نقض حقوق قانونی، سياسی و مدنی هيچ فرد يا گروه 
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مخالف از جمله نهضت آزادی دم فروبندد و با سکوت خويش به ظلمی که بر عده ای از 

  . شهروندان می رود، رضايت دهد

  :جمشيد برزگر مندرج در سايت بی بی سی(

)h nationalists.shtml-jb-ttp://www.bbc.co.uk/persian/news/020806_a(  

چرا امروز تمامی نيروهای سوسياليست به اتحاد با يکديگر نياز دارند؟ آيا چنين اتحادی 

ايست؟ ختالفات تئوريک ئها در يکديگر و ناديده گرفتن اوبه معنی ادغام تمامی اين نير

 :سکتاريسم سايتاز سکتاريسم تا اتحاد عمل، از اتحاد عمل تا مقاله (
)ttp://easternletter.blog.com/(  

  »انتقادیتئوری «در باره ی آينده ی  .فضای عمومی و آسيب شناسی های اجتماعی

تا کنون در . های تئوری شما با تئوری هابرماساختالف به مانيم روی : ُاليويه ُوارول

باره ی تم های گوناگونی چون مبارزه و تنازعی بودن امر اجتماعی، مناسبات با فلسفه 

اکنون سوألی که من از شما دارم اين است که آيا در . صحبت کرديم... ی اجتماعی فرانسه

ينی جديد قرار داده ايد رويکرد نظری تان، تئوری هابرماسی فضای عمومی را مورد بازب

و در اين صورت با چه شکل و فرمولبندی نوينی آن را مطرح می کنيد؟ 

)http://news.gooya.eu(  

 !فبای االء ربکما تکذبان  وزن باقسط و ال تخسروا و الميزان،و اقيمو الآقای الينگار ، 

هر چيزی را که ميدانند يا ياد می گيرند دقيق درک می کمونيست ها :  شما که نوشته ايد

کنند و ذهن شان را جودان مرغ صحرای نمی سازند و اندوخته های  ذهنی شان  جو 

 .حال ببينم خود وی احکام شان را تا چه اندازه ای مراعات کرده است. کوب شده نيست 

  :دخود شان قضاوت کننمن  پاراگراف مورد نظر نوشته ام را  می آورم تا خوانندگان 

مليت و هر يک از مجمع عشيروی جامعه انسانی در پروسه زمانی مشخصی شکل گرفته 

و در طول سير تکامل تاريخی؛ خويش را بعنوان قوم،طايفه، نژاد، مليت و باقی مجمع 

وقتی يک پديده؛ دارای چنين صفات و خصوصيات تاريخی . هويتی انسانی تبارز می دهند

اينکه . دنهيچ عواملی قادر به نفی و يا محو آن پديده نميتواند باشبوده باشد؛ 

ناسيوناليست ادعا دارند که فالن رهبر به فالن مليت تحت ستمی هويت بخشيده ؛ در واقع 

  ) سخنی چند در رابطه با  بحران هويت ملی:مقاله. (توهينی به آن مليت محسوب  ميگردد
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نوشته شده است، می هر خواننده ای بغير از الينگار معنی اين جمالت را همانطوريکه 

در پروسه زمانی مشخصی  عشيروی جامعه انسانی مليت و هر يک از مجمعد، يعنی فهم

شکل گرفته و در طول سير تکامل تاريخی؛ خويش را بعنوان قوم،طايفه، نژاد، مليت و 

اما الينگار ازين جمله برداشت ديگری کرده  .ی دهندباقی مجمع هويتی انسانی تبارز م

و عشيره سر و ملت نه زاده يک مجموع عشيره وی است  و نه با قبيله «: نوشته است

در هر پروسه زمانی مشخص شکل نمی گيرد ملت بر خالف تصورات نويسنده . کار دارد

  ».و نه گرفته است

آخير آقای اکاديميسن من . منی نيمه با سواد با اين دانای کامل ما چه بگويم! خدا يا خير

زمانی مشخص  هر پروسهعشيره وی است  و در  ملت زاده مجموعدر کجا نوشته ام که 

در طول سير تکامل تاريخی خويش را بعنوان قوم،  ملتاينکه نوشته ای ؟  می گيردشکل 

طايفه، نژاد و باقی مجمع هويت انسانی تبارز نميدهند، بايد منظور تان اين باشد  که اين 

وقتی گفته . مجمع انسانی بصورت تصادف و مثل قارچ يک بار جوانه زده و روئيده اند

ب متضادش اين است که شود که اين مجمع در طول سير تکاملی شان شکل نگرفته، قط

. پس در پروسه سير غير تاريخی و در طول چند شب هويت شان را کامل کرده اند

  غير از  استدالل فوق چيزی ديگری برداشت داريد؟ ؛خوانندگان عز يز شما از اين تحليل

و بر چه اساسی   تازه کجای اين تحليل با شناخت استالين از پديده مليت در تضاد است؟

دو پديده جدا گانه است؟ مگر استالين چنين تحليل کرده  "ملت"و  "مليت"که ميگوئيد 

يقينًا هر کسيکه اين نوشته ايشان را بخوانند؛ نميدانند که بحث بود که شما آموخته ايد؟ 

الينگار  که از ديد گاه استالين مطرح کرده است، در خدمت چه منظوری قرار داشته 

  .است

شبی الينگار در خانه . مقيم سويدن استاين مسئله مرا بياد خاطره دوستی می اندازد که 

ی و سريع پايان يافت و الينگار وقتی بحث بسيار به سرد. همين بحث را پيش کشيداش 

را دانستی؟ گفتم تا  صاحب ...تو بحث : اق را ترک کرد، آن دوست از من پرسيدات

وی ادامه . که من نفهميدم ايشان چگونه استدالل ميکرد ايشان خنده کرد و گفت. حدودی

  .داده گفت که بحث با اين آدم خسته کننده است
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اتش از آن چند سال قبل در ماصًال معلو درين نوشته نيز او همينگونه تحليل کرده و 

بدون اينکه صرفًا از استالين نقل قول می آورد وی . مورد مسئله ملی افزوده نشده است

  .کند شان را بصورت شفاف و روشن مطرححث ب

. نظراتم را مطرح کرده ام» سخنی چند در رابطه با  بحران هويت ملی«اينجانب در مقاله 

د ولی هدف نويسنده را در باره مسئله نبيشک اين نظرات نميتواند خالی از اشتباهات باش

لذا کاش الينگار نيز با اين شفافيت نظرات خودش را مطرح . ملی روشن کرده است

چيزيکه او از استالين نقل قول می آورد به هيچ وجه با استدالل من مغايرت ندارد . ميکرد

  .دی فهمم درکش تشابه اين تحليل را نمولی او بنا به عد

البته او در سند ديگرش . ادعا می نمايد که من معنی استراتژی را نميدانمقای الينگار آ

مدعی است که فالن سازمان و فالن شخصی که درهمان سازمان کار ميکند نيز معنی 

سازمانی که در سطح کشوری و . استراتژی، تاکتيک و اصطالح جنبش نوين را نميدانند

غ تئوريک شان با جنبش کمونيستی بين بين المللی مطرح است و در مباحثات بسيار دا

تش در سطح آن جنبش نفوذ کرده المللی در سطح جهان فعاالنه سهم می گيرد  و نظرا

 آقای الينگار، هنوز ابتدايی ترين مقلوله ای مثل استراتژی و تاکتيک را نميداند واست

ما بعد از اينکه بحث . خوب بقول ايرانی ها دمت گرم! اين مقوالت را به ما می آموزاند

ياد گرفتيم که معنی استراتژی چيست و تاکتيک ها  استراتژی و تاکتيک شما را خوانديم،

  . کدام اند

ناسيوناليزم، ": وی می گويد که من نوشته ام. حال به من درس ميدهد که تاريخ چيست

مذهب؛ يگانه بستری اتکای  طبقات ارتجاعی در طول تاريخ جامعه انسانی  شئونيزم و

الينگار ازين استدالل يک حکم مطلق تاريخی ارايه ميدهد و ميگويد که من . "بوده است

اختالف "ايشان باز مثل اصطالح . ات دارمماز تاريخ در حد يک شاگرد دبستان معلو

تا جايی که توانسته بحثش را بر تحقير و اهانت بر شخص طرفش  عيار نموده " تئوريک

و بزعم خودش شخصيت کوبی کرده که چنين تئوريسينی در تاريخ فالن مجمع وجود 

انی که بر اساس اين منطق درخشان سامری ها، اکادي«نوشته طعنه به وی . نداشته است

هافآئوری هاف مصری ها،يونان باستان، پارس ها،مادها،هخامنشی ها، چين کنم وهند 

باستان همه و همه ناسيوناليزم و شئونيزم داشته و طبقات حاکمه بر آنها و بر مذهب 
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بعنوان يگانه بستر اتکای شان تکيه و از آنها بمثابه استراتژی و خنجر دو دمه استفاده 

  ».ميکرده اند

برد و آن درک  اين است که آقای الينگار از يک پديده بصورت دايم رنج میواقعيت 

بار  ١۵واکيان ميگفت که باب آوی از قول باب . نکردن مضمون و محتويات مقاالت است

در کنار ديوار  بار آن را بدليل درک نکردن مضمونش ١۵کتاب کاپيتال را خوانده و هر 

است که اين يکی نقل قول از آنگونه دروغ های شاخدار الينگار است  قطعًا. کوبيده است

زبان خودش برشته به وگرنه چگونه ممکن است شخصيت مثل باب آواکيان کتابی که 

جرئت کند اين فکر نکنم الينگار ! بار بخواند اما ازش چيزی نداند ١۵تحرير در آمده 

درست بر  .ندين جمله را از وی شنيده اينجا ازيرا تمامی رفقای ا. منکر شودگفته اش را 

اساس اين ترس و واهمه از ندانستن بود که الينگار کتاب کاپيتال يکی از دوستان را به 

ب ميگويد که هنوز نشانی امدت دوسال برد اما بدون اينکه بخواند؛ پس آورد و صاحب کت

چون  .است های او در ميان کتابش باقی مانده و الينگار هيچ رويش را پس نکرده

اين . مت مطالعه را نميدهدحميترسد که از کتاب چيزی را برداشت نميتواند، به خود ز

او . طرز تفکر از ترس و واهمه او مبنی بر ندانستن در تمامی اسنادش مشاهده ميگردد

. دنهمواره مستدل می نمايد که ديگران معنی جمالت، مقاالت و مقوله ها را درک نميتوان

اينکه . از نظر روانشناسی به اين معنی است که ايشان خودش درين باب مشکل دارد

مسلم است . از مسايل نمی باشدسطح سواد اکادميک او باال است دليلی بر درک بهتر او 

و سطح و سويه آگاهی کسب نکرده که انسان با الف زنی ها شخصيت و اتوريته سياسی 

  .اش صعود نمی نمايد

ناسيوناليزم، شئونيزم و مذهب؛ يگانه بستری اتکای  «ء نوشته ام جمله وی از اين

جنبه های مطلق برايش صرفًا ، »طبقات ارتجاعی در طول تاريخ جامعه انسانی بوده است

اگر . الج می کندــُو شرايط تاريخی آن را قمفهوم مادی  و سازدانديشی ايده آليستی می 

کند که خيلی از تئوری ها را مثل کامپيوتر عمل انسان شعور سياسی نداشته باشد  

گان را نقد کرده  نظرات نويسند جوهر ی اش استنتاج کند وميتواند پوسته های ايده آليست

تاريخ کليه «: مثًال نظر مارکس را در باره اينکه گفته است. به زباله دان پرتاب کند

را نيز مثل الينگار » جامعه هايی که تا کنون وجود داشته، تاريخ مبارزه طبقاتی است
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مارکس از مبارزه طبقاتی  ،چرا که طبق برداشت بيمار گونه الينگار. استدالل کرده رد کند

جوامع ما قبل  کمون اوليه و در حاليکه در  جامعه . در طول تاريخ جامعه ياد کرده است

ه انسانها دارای زندگی جمعی بوده اند، مبارزه طبقاتی بنوده و اصًال طبقات وجود کآن 

يک درک غلط  و  در تاريخ جامعه انسانیپس درک مارکس از مبارزه طبقاتی . نداشته اند

طبق ذهنيت الينگار ! پيش پا افتاده است که بايد مورد نا سزا گويی الينگار قرار بگيرد

چيزی نميداند و به غلط گله های از انسانهای که جمعی زندگی مارکس اصًال از تاريخ 

  .در تاريخ جامعه انسانی معرفی کرده استمبارزه طبقاتی طبقات و ميکرده بنام 

همينطور مارکس تا سر حد يک شاگرد دبستانی هيچ نميداند و بنا به استنتاج الينگار 

طبق استدالل مارکس در حاليکه » است حرکت تاريخمبارزه طبقاتی موتور «ميگويد که 

. ونيستی بايد استاب شده جام بماندماين موتر حرکت تاريخ در صورت استقرار جامعه ک

  .تا تاريخ بحرکتش ادامه دهدزيرا ديگر طبقات وجود ندارند که پرک های اين موتور را 

زيرا . باشدبر اساس ذهنيت الينگار مائو نيز بايد مرتکب تناقض گويی در تاريخ شده 

اين است . شوند و بعضی نابود مبارزه طبقاتی يعنی بعضی طبقات پيروز می: ميگويد

تفسير تاريخ از اين ديدگاه ماترياليسم تاريخی و از ديدگاه . چندين هزار ساله تاريخ  تمدن

  .آليسم تاريخی است مقابل آن ايده

پس چرا مائو . طبقاتی نبوده استحال در جامعه ما قبل ظهور طبقات در چين نيز مبارزه 

  .استفاده کرده است اريخاز مبارزه طبقاتی در زمان معين ياد نکرده که از واژه ت

همواره نيروهای مرتجع که در شرف زوال  در تاريخ بشريت«: باز مائو ميگويد

 سوال از» .بردند اند، به آخرين مبارزه نوميدانه عليه نيروهای انقالبی پناه می ونابودی

ی وجود داشتند که مائو الينگار اين است که در آوان ظهور جامعه اوليه نيروهای مرتجع

  د؟ياد ميکن در تاريخاز آنها 

ناسيوناليزم، شئونيزم و مذهب؛ يگانه بستری اتکای  «اگر گفته شود که   اين بنا بر

ميتواند بيانگر يک مفهوم  »بوده است طول تاريخ جامعه انسانیطبقات ارتجاعی در 

از مفهوم واژه يا اينکه  ؛مشخص بعد از ظهور ناسيوناليزم، شئونيزم و مذهب باشد

يک پديده عام و مطلق ساخته آن را به آوان آغاز زندگی بشر ربط داد و حکم فوق تاريخ 

  را از آن استخراج کرد؟
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نوشته است که من در تمام نوشته هايم از ساختار تحليل ديگرش  در الينگار همينطور 

در نظام نيمه توليد و مناسبات آن را و توذيع اما طبقاتی سخن گفته ام سياسی نظام 

توذيع و توليد را  ساختار سياسي سوال اينجاست که سيستم . فئودالی از لم انداخته ام

توذيع و توليد، آفريننده ساختار سياسي بوجود آورده است، يا اينکه طبقاتي معين نظام 

نظام ساختار  سياسی توليد و  توذيع بدون محتواي مشخص شدن  ؟طبقاتی استنظام 

 برای اينکه الينگار خوب حالی شود مثال ميزنمچه مسيری را دنبال می کند؟   ،طبقاتی

  :نگران استمطلب زيرا وی در فهميدن 

و  هم برای همه بود توليد پس هم . طبقاتی بودنظام سياسی جامعه اوليه فاقد ساختار  

سياسي طبقاتي نظام ساختار  شرايط فعلی در جهانحال فکر کن که در  .برای همه توذيع 

پس توليد برای چه کسانی و توذيع برای کی ها يند؟ مسلم است که . معين وجود ندارد

جهان مسلط است پروسه توليد و در سياسی طبقاتی نظام اکنون که ساختار . برای همه

  نه؟ تحت کنترول دارد يا و نيرو های مولده را  توذيع

بنظر شما اين ساختار نظام طبقاتی است که فقر می آفريند يا توذيع «: الينگار می نويسد

و توليد در جامعه طبقاتی؟ آيا اگر ساختار نظام طبقاتی را تغير دهيم مثًال فئوداليزم را 

  »...بود می شود؟ عکس آن چطور؟ نانابود و سرمايه داری را جاگزين آن نمائيم، فقر 

رسد  و بدنبال آن تاپه های انواع ايزم و ميزم را وی ازين تحليلش بسيار راضی بنظر مي

اين برهان قاطع را بپای چی بنويسم؟ بپای سطح آگاهی و «: بر اينجانب ميکوبد ببنيد

دانش حيرت انگيز نويسنده يا اينکه بگويم او يک اپور تونيست است؟ اپورتونيستی که 

  »را از حقيقت دور کند؟ عمدتًا خلط کاری می کند و به بازی دست ميزند تا توجه مردم

. طبقاتی است که فقر می آفريندسياسی آقای الينگار صاحب، از نظر من اين ساختار نظام 

اين ساختار است که نيروهای . ساختار مناسبات توليدی را در دست داردزيرا همين 

توليد توسط اکثريت اجرا ميگردد اما . مولده را در خدمت گرفته و هم سيستم توذيع را

. توذيع آن بصورت غير عادالنه به نفع اقليتی است که وسايل توليد را در دست دارد

سياسي طبقاتی را تشکيل نظام ار دارد، ساختار همين طبقه ای که وسايل توليد را در اختي

  .اجرا ميگرددنظام سياسی ميدهد و توذيع نيز توسط همين 
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آيا اگر ساختار نظام طبقاتی را تغير دهيم مثًال فئوداليزم را نابود و « :ايشان ميگويد

  »سرمايه داری را جاگزين آن نمائيم، فقر نابود می شود؟

تغيير  طبقاتیسياسی ساختار نظام اول اينکه با جای گزينی فئوداليزم بجای سرمايه داری 

طبقاتی را با سيستم نظام سرمايه سياسی بنظرم جناب الينگار ساختار نظام . نمی کند

يک شاگرد دبستان نيز ميداند  خودش داری يا فئوداليزم عوضی گرفته است، وگر نه بقول

طبقاتی همان سياسی تار نظام فئوداليزم بجای سرمايه داری، ساخير نظام  يکه با تغ

خوب گوش . طبقاتی استنظام سياسی ساختار همان يعنی . می ماندباقی قبلی ساختار 

 نظاموقتی گفته شود ساختار . یــطــــبقاتنظام سياسی ار ــــســـــــاختکنيد چه ميگويم، 

طبقاتی به اين معنی است که نظام های اقتصادی برده داری، فئوداليزم، سرمايه سياسی 

  .طبقاتی هستندسياسی يک ساختار داری همه دارای 

طبقاتی عوض نمی شود نظام سياسی اگر فئوداليزم بجای سرمايه داری بنشيند، ساختار 

سوسياليزم  بجای سرمايه داری مستقر شود، اگر . بلکه سيستم اقتصادی تغيير می يابد

و  طبقاتی تغيير ميکند، چرا که مناسبات طبقاتی دست خوش تغيير سياسی نظام ساختار 

  .ميگرددتحول 

من از ايشان صميمانه تقاضا دارم تا اين تاپه  کاری های ايزم ميزم و ايست ميست را  

. کنار گذاشته حد اقل بکوشد تا ابتدايی ترين تئوری ها و مقوالت مارکسيستی را بياموزد

اش  د که آخرش سر و ته بحثروز گار ميگذرانتا کی به نقل قولهای خشک و ميکانيکی 

  . يدميگوفهميده نمی شود که چه 

اين را جدی  . بحث تان ادامه ميدهيد، ما را واقعًا نا اميد می کنيد بخاطر همين هم وقتی به

شما ديگران را داللت ميکنيد که در نوشته های شان . و بدون غرض خاص ميگويم

نهايت غور و دقت را بخرج نميدهند ولی باور کنيد که خودت اگر اين فرمايش تان را 

  .کل ما حل خواهد شدمراعات کنيد، مش

  :گيج می کند توجه کنيد سوادان راالينگار جان با اينگونه تحليل هايش ما کم 

دانشمند ما که علم مستقل مارکسيزم را ياد گرفته ميداند که بحث کار کرد نظام با  آيا«

بحث عامل ها در يک نظام با بحث توذيع توليد و بحث ساختار طبقات از زمين تا آسمان 

  دارد؟فاصله 
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١٢  ؟ باشيد  گمراه ما  چون يا ، يابيد در  را  کرده  گم  راه  سند  بر  ای  ه تبصر  

اگر درين مورد با ادبيات ساده . نه بخدا، من واقعًا اين استدالل شما را ندانستم

من اصًال نميدانم که بحث کار کرد نظام با بحث . مارکسيستی توضيح بدهيد؛ لطف می کنيد

عامل ها در يک نظام با بحث توذيع توليد و بحث ساختار طبقات از زمين تا آسمان فاصله 

ندانستن ام اگر از يک جانب کم سوادی است؛ از جانب ديگر اين است که شما دليل . دارد

اگر قهر نشويد . ما شا اهللا تحصيالت تان باال بوده و ساده نگاری برايت خيلی سخت است

  .من اصًال تحليل فوق را در آثار مارکسيستی هيچ نخوانده ام

ه قبلی جواب گفته ام که نيازی در مورد مطالبی که در سايت گفتمان فرستاده ام، در نوشت

که گفته ام نشر مقاالتم در آن  سرزنش می کندبه تکرار آن نمی بينم اما الينگار مرا 

جناب الينگار فراموش کرده که وی نيز طی نامه ای از . سايت، جنبه هم فکری دارد

سوال . در آن سايت پخش نکرده است سايت گفتمان گاليه کرده بود که چرا نوشته اش را

نوشته وی در آن سايت درج ميشد؛ آيا اين نشانه آن بود که شامل اگر که اينجاست 

  د؟ نکن می پرواز  »کبوتر با کبوتر باز با باز«  وصف شعری شود که

  

 ادامه دارد


