
 

 88شماره چهارم، اول تير                      بسوي انقالب                                                                                                                      صفحه      

 شماره چهارم،سال اول، 

 1388هفتم  تير 

 )1(شرايط انقالبي و آلترناتيو كمونيستي
این نشریه ما در مورد تحليل ھای اشتباه جریـانـات چـپ فـعـال در  3در سرمقاله شماره 
و آن در مورد اشتباھات متدلوژیک رفـقـایـی بـود کـه در مـبـارزات .   جامعه صحبت کردیم

و یا . مستقيماً شرکت داشتند و از تجربه ھای مستقيم خود به تحليل از وقایع می رسيدند
اما پـس .   آنکه بر مبنای مشاھدات مستقيم خود عدم دخالت در وقایع را توجيه می کردند

از مدتی باز ھم سر و کله ی تحليل ھای آنچنانی از خارج از کشور شروع شد کـه نـمـی 
دانيم چگونه می توانند بر مبنای تجریدات، ارائه تحليل مشخص دھـنـد و ھـنـوز خـود را 

متدلوژی دیالکتيک ماتریاليستی علم بسيار دقيقی است که بر مبنای .  ماتریاليست بنامند
مشاھده ی مشخصات بنا شده و قدم به قدم شناخت را تعالی بخشيده تا آنکه به کليٌتی 

تنھا در چنان زمـان و .   دست یابد که در بر گيرنده و توضيح دھنده ی این مشخصات باشد
دستيابی بر چنان سطحی از شناخت است که می توان طرح نسبتاً دقيقی برای تـغـيـيـر 

اما متاسفانه ما می بينيم که برخی از مدعيان مارکسيسم در خـارج از .   شرایط ارائه کرد
کشور مستقيماً بر مبنای تجریدات خود به ارائه تاکتيک می پردازند، که ھم تحليل شان از 
واقعيات مجرد و متافزیکی است و ھم تاکتيک شان غير عملی است و سـمـت و سـوی 

ایشان برای انکه تحليل خود را صحيح جلوه دھند، برخی از حقایق موجـود .   ترکستان دارد
متاسفانه عناصر نا آگاه و . را یا نفی کرده و یا به شکلی مطابق با نظرشان تغيير می دھند

عقب مانده ای نيز در جنبش کارگری وجود دارند که به ان اراجيف گوش داده و به آن عمـل 
 .  می کنند

اگر می خواھيد دليل عدم حضور متشکل، مستقل و پيشروانه ی طبقه کـارگـر را در ایـن 
مبارزات بشناسيد کافی است که باور و عملکرد فعا^ن کارگری در چند سال اخيـر نـظـری 

یکی از مھمترین ستون مبارزه ایدئولوژیک کمونيست ھا با رویزیونـيـسـم و .  مجدد بيافکنيد
اپورتونيسم در دو سه سال گذشته ھمين نکته  تحليلی بود که کمونيست ھـا سـمـت و 
سوی مبارزه طبقاتی را به شرایط انق`بی پيش بينی می کردند و راه حل ھای خود را بـر 

و سـازمـانـدھـی )  حزب طبقه کـارگـر( آن مبنا، ایجاد تشکل مستقل سياسی طبقه کارگر 
امـا، دیـدگـاه ھـای .   ھسته ھای کمونيستی در مح`ت و کارخانه ھـا ارائـه مـی دادنـد

رفرميستی رویزیونيست ھا و اپورتونست ھا این پيش بينی خردمندانه را به سخره گرفته و 
کمپـيـن « می خواندند و در عوض، حتی عقب تر از جنبش خودبخودی کارگری »  موشکی« 

متاسفانه به علـت ریشـه داشـتـن .   صنفی و جمع آوری امضا را توصيه می کردند»  ھای
یکصد ساله ی رویزیونيست ھای رنگارنگ روسی و چينی و کوبایی، اکـثـریـت بـزرگـی از 

به ھر حـال .  تشخيص دادند» علمی«افتادند و آن را » عکس مار«فعا^ن کارگری به دنبال 
برایشان راحت تر بود تا مارکسسم و علم مبارزه طبقاتی را از طریق شـفـاھـی و سـاده 

تا اینکه بخواھند الفبای این علم را مستقيماً از مـتـون »  بياموزند« انگاریِ رھبران گزافه گو 
مـحـک »  خـطـرنـاک« آموزگاران مارکسيسم فرا گرفته و یافته ھای خود را به عمل انق`بی 

تنھا عده ی بسيار قليلی به خود جسارت درگيری با دیدگاه ھای بورژوایی مسلط بر .  بزنند
جنبش چپ را دادند و توانستند برخی از اصول استراتژیک کمونيستی را در جـنـبـش جـا 

از جمله ی این شعارھا، لزوم ایجاد حزب طبقه کارگر بود که اینک تا سطح ارائـه .   بياندازند
و دیگری شعار استراتژیک استـقـرار دمـکـراسـی .  ی یک برنامه انق`بی ارتقاء یافته است

مستقيم توده ھا از طریق حکومت شوراھا، بعنوان تنھا آلترناتو انق`بی، به جای ھرگونه راه 
جمھور، جـمـھـوری خـلـقـی، جـمـھـوری ( و یا پارلمانی )  تک حزبی( حل ھای استبدادی 

با مطالعه ی دقيق تحليل ھای غرض ورزانه و راه حلھای ارائـه .   می باشد...)  دمکراتيک و 
شده از طرف احزاب و دار و دسته ھای رویزیونيستی و اپورتونيستی متوجه می شویم که 
عليرغم اثبات تحليل علمی کمونيست ھا که دیگر ھيچکس نمی تواند آن را قلب کـرده و 

در زیر به چند نمونه از ایـن .   بخواند، راه حل ھای ارائه شده را ھدف گرفته اند»  موشکی«
 .تحليل ھا و رھنمودھا می پردازیم

 ماركسيست هاي علني بمثابه ي نيرويي ارتجاعي

صـدای «ارتجاعی ترین تحليل، توسط دکتر ریيس دانا و ھمنظران ایشان در دو مصاحبه بـا 
جناب دکتر در اولين مصاحبه خود که بيش از یکھفته از مبـارزات مـردم .  ارائه گشت”  آمریکا

می گذشت، این مبارزات را به رقابت دو جناح ھيئت حاکمه نسبت می داد و از مردم مـی 
این موضع کام`ً منطبق با منافع جناح احمدی .   خواست که در این اعتراضات شرکت نکنند

چرا که اگر مردم ایران به توصيه این حضرت آقا عمل می کردند، مقاومت در مقابل .  نژاد بود
حکومت کودتا متوقف می گشت و جناح احمدی نژاد پيروز از این رقابت و درگيری ھا بيـرون 

او ھـمـچـنـان .   البته این تنھا نشانه ی ھواداری ایشان از جناح احمدی نژاد نبود.   می آمد
مـورد   »مـدعـيـان تـقـلـب«مسئله تقلب در انتخابات را انکار ميکرد و معترضين را با عنوان 

و تظاھر کنندگان از طـبـقـه مـرفـه   »مدعيان تقلب«او می گفت که .   خطاب قرار می داد
جامعه می باشند که از موسو ی حمایت می کنند، در صورتيکه مدافعين احـمـدی نـژاد از 

در صـورتـيـکـه ھـمـيـن تـوده ھـای .   جامعه اند که به او رأی داده اند »اعماق«توده ھای 
سـالـه ی  4بودند که شدیدترین تبعيض ھا، فشارھا و سرکوب ھا  را در دوران   »اعماق«

 در اين شماره مي خوانيد
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صندوق بين الـمـلـلـی «قانون اساسی و خصوصی سازی و اجرای توصيه ھای  44با پياده کردن اصل .   دولت احمدی نژاد تحمل کردند
، با باز کردن درھای گمرکی به کا^ھای خارجی و انتقال آزادانه ارز، و ورشکسته شدن کارخانه ھای توليدی و تعطيل شدن آنھا،   »پول

ھمچنين ھرگونه اعتراض کارگران شاغل با .  توده ھای عظيم بيکاران در ميدان ھای کاریابی به چند برابر سالھای گذشته افزایش یافت
سرکوب وحشيانه ھمراه بود و با سير صعودی بی سابقه ی قيمت ھا در تمامی زمينه ھا و پایين نگاه داشتن حقوق، گرسـنـگـی بـه 

» توده ھای اعماق«مطمئنن چنين شرایط اسفناکی نمی توانست باعث با^ رفتن محبوبيت احمدی نژاد در . خانه ھای ایشان راه یافت
و عيان شدن عمق  »مناظره ھای انتخاباتی«برعکس، درست به ھمين علت و استوار بر چنين زمينه ای بود که با افشاگر ھای .  شود

شکاف درون حکومتی، مردم را ترغيب به شرکت در انتخابات به نفع مخالفين احمدی نژاد و رھبری کرد و پس از اع`م نتایج حيرت انگيز 
مـرگ بـر «و   »مرگ بر خامنـه ای«سرعت ارتقاء شعارھا از حمایت از کاندیداھا به .  و دروغين انتخابات، ایشان را به خيابان ھا ریخت

عيان کننده ی این واقعيت بود که اکثریت رأی دھندگان از موضع مخالفت با حکومت اس`می وارد صحنه  انتخابات   »جمھوری اس`می
 . شده بودند و به خيال خود،  این شيوه را بعنوان کم ھزینه ترین شکل اقدام به تغيير  دنبال کرده بودند

متافزیکی خود نتوانستند تشخيص دھند و در چنين تند پيچی از تاریخ به »  سفيد و سياه« آنچه که مارکسيست ھای علنی با دیدگاه  
ترکيـبـی .   قھقرای ارتجاع سقوط کردند، ترکيب پيچيده ی توده ھای معترض در خيابان ھا و سمت و سوی چندگانه ی این مبارزات بود

که از چشم نظاره گران دور دست نيز پنھان مانده، اما تشخيص آن،  ^زمه ی رسيدن به تحليلی دیالکتيک و مبتنی بر منافـع طـبـقـات 
 . مختلف جامعه ایران است

 استبداد، اصالحات و انقالب
درصدی مردم در انتخابات بيانگر عدم نفوذ و تأثير گـذاری خـط مشـی  75ھمانطور که در سرمقاله ھای پيشين گفتيم، شرکت حداقل 

کارگران بيکار،جوانان و ( برای نيروھای مردمی بالقوه انق`بی، یعنی طبقه کارگر و توده ھای انق`بی شھری .   انق`بی در جامعه است
معرفی گشته اند، »  کمونيست« و »  چپ«نيروھایی که به ایشان به نام .  ، اصو^ وجود چنين آلترناتيوی ھویدا نيست)زنان طبقه کارگر

سالـم  60عموماً رویزیونست ھای توده ای و اکثریتی ای ھستند که به علت ھمکاری با حکومت از زیر سرکوب ھای خونين سال ھای 
این مبلغين رفرميسـم ھـم .   به بعد، تریبون ھای تبليغ علنی به دست آوردند 76بيرون آمدند و به لطف اص`ح طلبان حکومتی از سال 

 ھمواره به کارگرانِ در حال مبارزه،  توھم ظرفيت نظام سرمایه داری در برآورده کردن خواسته ھای کارگران را تعليم داده و ایشان را بـه
بنا بر چنين تعليماتی واضح بود که با علنی شدن .  دریوزگی خواسته ھایشان از حکومت بورژوازی و سه جانبه گرایی ترغيب می کردند

آنھائيکه .  عمق اخت`فات جناح ھای ھيئت حاکمه در مناظرات تلویزیونی، کارگران، ناجی خود را در چھره ھای اص`ح طلب جستجو کنند
آیا :   می گویند طبقه کارگر به علت نيافتن منافع خود در این اعتراضات است که به مبارزه نمی پيوندد، باید به این سوال پاسخ دھد که

بودند؟  و آیا این بورژوازی اصـ`ح طـلـب )  1(» طبقه متوسط و بورژوار اص`ح طلب« ميليون شرکت کننده در انتخابات  40تا  35تمامی  
را فـریـاد مـی »  مرگ بر جمھوری اس`می« و »  مرگ بر خامنه ای« است که در مقابل گلوله و گاز اشک آور مقاومت کرده و شعارھای 

 کند؟  
اول، نيروھای سرکوبگر که خواھان تفوق مطـلـق جـنـاح سـپـاه .   اینک سه نيروی متفاوت با منافع خاص خود در ميدان مبارزه ھستند

پاسداران بر حکومت اند، ایشان بيانگر منافع انحصارھای زیر سلطه و ھمکاران جناحی سپاه ھستند که تقریباً کلـيـه ی مـعـامـ`ت و 
دوم، جناح اص`ح طلب که ھنوز سعی دارد زیـر .   قراردادھا دولتی، نفتی، واردات و صادرات و قاچاق کا^ و مواد مخدر را قبضه کرده اند

ایشان بيانگر مـنـافـع بـورژوازی انـحـصـاری رقـيـب .  پرچم موسوی سينه بزند و خط مشی خود را به اعتراضات و مخالفين تحميل کند
سپاه،چون ھاشمی و دیگر انحصارات کوچکی که بعلت اشتھای سيری ناپذیر  سپاه، دست شان از معام`ت بزرگ کوتـاه شـده و بـا 

ھمچنن بورژوازی متوسط و تجار کوچک بـازار کـه .   کنترل مجاری ورودی کا^ توسط سپاه، مجبور به باج دھی به رقيب خود گشته اند
و آخر، توده ھای فـقـيـر شـھـری و .  بيش از ھرکس طعم استبداد اقتصادی را چشيده اند و ھيچ کنترلی بر قيمت و عرضه کا^ ندارند

این توده ھا عمدتاً از جوانان . کارگران که بدون داشتن رھبری واحدی، متشکل در چھارچوب روابط محلی در اعتراضات شرکت می کنند
تقابل منافع این سه نيرو به شرایط کنونی جـامـعـه مـا .  و زنان طبقه کارگر و کارگران منفرد و دست فروشان شھری تشکيل شده اند

 .شکل داده است و ممبعد نيز شکل خواھد داد
ما در سرمقاله ھای دو شماره پيشين جزئيات چگونگی شکلگيری اعتراضات خيابانی توسط جوانان و دانشجویان تھرانی را عـلـيـرغـم 
دستورات صریح ستادھا انتخاباتی اص`ح طلبان توضيح دادیم و روشن ساختيم که چگونه است که نيروی سوم، گاه زیر رھبری اصـ`ح 

بخصوص پس از اولتيماتوم خامنه ای .   طلبان عمل می کند و گاه تحرکات مستقل خود را نشان داده و از اص`ح طلبان فاصله می گيرد
در نماز جمعه، این نيروی سوم است که در مبارزه ای انق`بی درگير شده و عليرغم کشته ھا و اسارت ھای بشمار، ھمه روزه در نقاط 

رھبر «عملکرد مستقل این نيرو آنچنان عيان است که خبرنگاران خارجی از موسوی با عنوان . مختلف اقدام به تجمع و اعتراض می کند
، نام می »تصادفی ایکه در تصورش ھم نمی گنجيد که ممکن است در چنين موضعی در مقابل بخش دیگری از ھيئت حاکمه قرار بگيرد

» نبود رھـبـری« ھنوز ھم کارشناسان امپریاليست از شرایط خطرناک .   برند و مبارزات مردمی را فاقد ھرگونه رھبری متمرکز می دانند
سوسياليسـم « آنوقت، مدعيان .   سخن می گویند و در رسانه ھای خود سعی در کوچک جلوه دادن اعتراضات انق`بی مردم می کنند

اع`م کرده و واقعيات را بر مبنای ص`حدید خود مکتوم گذاشته و یا تـغـيـيـر مـی »  رقابت دو جناح« اعتراضات خيابانی را صرفاً »  علمی
 .دھند

کارگران و خانواده ھای ایشان در اشکال روابط پوپوليستی محله ای در اعتراضات خيابانی شرکت دارند و ھمين ھا ھستند که در مقابل 
اما این به معنای شرکت .  نيروھای مسلح کوتاه نيامده و با ایشان درگير می شوند و تا به حال جنبش اعتراضی را زنده نگاه داشته اند

کسانيکه برای توضيح عدم حضور طبقاتی کارگران، حضور کارگران و خانواده ھـایشـان را در اعـتـراضـات !  طبقه کارگر در انق`ب نيست
خيابانی نفی می کنند، کسانی ھستند که برای ارائه تحليل صحيح و طبقاتی از این شرایط،  مجبورند که تحليل ھا و اسـتـراتـژی و 

اما انگيزه ھای غير مبارزاتی ایشان مانع شان شده کـه بـدون .   تاکتيک ھای گذشته خود را نقد کرده و اعتراف به شکست خود کنند
عدم حضور آگاھانه و متشکل کارگران در مبارزات مردمی کنونی، نه به علت نداشتن منافع در این .  عينک اپورتونيستی به قضایا بنگرند

مبارزات، بلکه به علت نبود یک حزب واقعی طبقه کارگر و نبود آلترناتو روشن کمونيستی و عدم سازماندھی طبقاتی و کمـونـيـسـتـی 
.  یعنی ھمان ضعف تاریخی یکصد سال پيش که مانع دستيابی طبقه کارگر به منافعش بوده اسـت.   کارگران در این برھه از تاریخ است

یعنی ھمان ضعفی که .  را بر روی خود نھاد، ادعای بر طرف کردنش را کرد» حزب«یعنی ھمان معضلی که ھر دسته و گروھی که نام 
 .           کشيده است» احزاب«با حضورش در این مقطع، خط باطلی بر روی این ادعاھا و 

 
 ....ادامه دارد       
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 بهارستان در خاك و خون
امروز در خبرھای حکومتی آمده است که خامنه ای در جمعی از مفت خوران حکومتی اع`م داشته اسـت کـه حـتی یـک قـدم عقـب 

آنچنـان بـا «مسئولين سرکوبگران نيز اع`م کـرده انـد کـه .   را اعمال خواھد کرد» قانون«نشينی نخواھد کرد و سفت و سخت اجرای 
 ».برخور می کنيم که برای ھمه درس عبرت شود" آشوب طلبان"تظاھرات ھای 

بعدازظھر تجمعی  4از بھارستان گزارش می دھد که عليرغم این تھدیدات و چنگ و دندان نشان دادن ھا، از ساعت » ندانيوز«گزارشگر 
شـاھدان عينـی .   در ميدان بھارستان، برای اعتراض در مقابل مجلس، شکل گرفت که به سرعت بر تعداد شرکت کنندگان افزوده شد

درگـيری ھـای .   جمعيت را  ده ھا ھزار نفر تخمين زده و محيط آن را از عشرت آباد تا ميدان فردوسی و مخبرالدولـه گـزارش کـرده انـد
نيروھای سرکوبگر با مردم، در آغاز  با باطوم بود، اما با اضافه شدن جمعيت، بخصوص در شمال بھارستان، یگان ویژه ای ھـا بـه پرتـاب 

یگان ھـای .   اما کثرت جمعيت به حدی بود که این اقدام تأثيری در پراکنده کردن مردم نداشت .   نارنجک ھای گاز اشک آور روی آوردند
خبرھا حکایت از شھيد شدن عده ای و . دقيقه، دست به شليک ھوایی و سپس تيراندازی مستقيم زدند 30و  6ویژه در  حدود ساعت 

فيلم ھای ویدیویی که امشب از این واقعه، بر روی سایت ھای خبری نمـایش داده شـد، نـشان .  مجروحيت تعداد زیادی از مردم دارد
می دھد که  که ع`وه بر شليک مستقيم نيروھای یگان ویژه، تک تيراندازانی ھم از با^ی ساختمان ھا به معترضين شليک کرده و بـا 

 .آمار تعداد کشته شدگان ھنوز به د ست ما نرسيده است.  ھر تير، یکی از مردم شجاع را به خاک می انداختند

 درنقاط ديگر تهران
بيان کرد که عمده ترین تمرکـز نيروھـای زبـده سـرکوبگران در مقابـل مجلـس و مناطـق »  ندا نيوز«یکی از حاضرین در تماس تلفنی با 

شمالی ميدان بھارستان مستقر شده بودند  و در کوچه ھای فرعی و نقاط دورتر از این مرکز، برخورد با معترضين را به دوش سـربازان 
مردم نيز با ایشان بـسيار م`یـم و بـا شـوخ تبعـی برخـورد کـرده و در مقابـل .   نيروھای انتظامی و نوجوانان  بسيجی قرار داده بودند

 .دعوت می کردند» سر عقل آمدن«و » ترک خدمت«تھدیدھا،  ایشان را  به 
ھمچنين از صادقيه گزارش داده می شود که با گردھمآیی ھزاران نفر معترض به حکومت کودتـا و نظـام دیکتـاتوری، ميـدان صـادقيه و 

بسيج جنایت می «، »احمدی خيانت می کند، رھبر حمایت می کند«خيابان ھای مشرف بر آن  مملو از جمعيت شده که با شعارھای 
پـس از گذشـت سـاعتی، نيروھـای سـرکوبگر کـه عمـدتاً از .  به خيابان آمده بودنـد»  مرگ بر دیکتاتور«و »  کند، رھبر حمایت می کند

(طبق ان گزارشات تا این ساعت .  نيروھای بسيج و لباس شخصی بودند با حمله به این تجمع سعی در متفرق کردن جمت می کنند
 . درگيری ھا ادامه دارد) دقيقه بعازظھر 7:30

 .ھمچنين خبرھای مشابھی از چند نقطه ی دیگر تھران، از جمله ميدان توپخانه و نواب گزارش شده است

 اعتصاب عمومي يكپارچه در سقز
صبح در شھر سقز در اعتراض به سرکوبگری و برخوردھای خونين حکومت با معترضين تمامی مغازه بسته  10از صبح امروز ساعت 

 .شده و شھر بصورت یکپارچه در اعتصاب به سر می برد

 شهيد راه آزادي با وانت به نقطه نامعلوم  38انتقال اجساد 

نفر از تظاھركنندگان كه ھمگي مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند به بيمارستاني 38بنابه خبر دريافتي درتھران روز دوشنبه اول تيرماه 
بسياري از مجروحين دوتا چند گلوله خورده بودند و محل اصابت گلوله ھا بسيار به ھم نزديك بوده , در خيابان ستارخان منتقل ميشوند 

كليه كاركنان و پرستاران نسبت به اين حجم و حشيگري حكومت نسبت به به مردم به خشم آمده و به بيرون آمـده واعـتراض . است 
صبح روز سه شنبه دوم تيرماه تمامي جنازه ھا را به زور از بيمارستان تحويل گرفته و آنھا را با وانت به محل نـامعلومي منتقـل .  ميكنند
 . ميكنند

 1388پنجشنبه چهارم تيرماه 

 »ندا آقا سلطان«در سوگ 
امروز صبح، پنجشنبه چھارم تيرماه، تعداد کثيری از مردم  ھمراه با خانواده داغدیده ی ندا آقا »  ندا نيوز« طبق اخبار رسيده از گزارشگر 

در ایـن ھنگـام .   سلطان به بھشت زھرا رفتند، اما با انبوھی از نيروھای رکوبگر روبرو شدند که از ورود ایشان به گلزار جلوگيری کردند
درگيری مختصری بين مردم و نيروھای سرکوبگر در گرفت و برخی از ھمراھان راه خود را به داخل محوطه باز کردند، اما برای احترام به 

اما در عصر امـروز، ده ھـا ھـزار نفـر از .   درخواست خانواده ی آن شھيد گرانقدر راه آزادی، از درگيری ھا و اصرار بيشتر خودداری کردند
 .مردم با غيرت ایران برای یادبود شھدای مبارزات مردم عليه کودتاچيان و حکومت اس`می در بھشت زھرا گرد آمدند

 »مي كُشم، مي كُشم، آنكه خواهرم كُشت«
خبر داد که انبوھی از مردم برای یادبود آن شـھيد، بـه » ندا«از نقطه شھادت » ندا نيوز« عصر امروز، پنجشنبه چھارم تيرماه، گزارشگر 

بعداز ظھر که تعداد شرکت کنندگان مراسم به ھزاران نفر رسـيد، نيروھـای سـرکوبگر بـه  6اما حدود ساعت .   مکان قتل او رفته بودند
عليرغم این تھاجم، مردم به مقاومت ادامه داده و با شـعار .  جمعيت حمله برده و به طرز وحشانه ای به ضرب و شتم عزاداران پراختند

.  بعـدازظھر نيروھـای سـرکوبگر اقـدام بـه تيرانـدازی کردنـد 6حـدود سـاعت .   »ایرانی با غيرت، حمایت، حمایت«و »  مرگ بر یکتاتور«
 .متاسفانه از تعداد مجروحين و شھدای احتمالی گزارش دقيقی نداریم
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در .   عليرغم تمرکز نيروھای زبده یِ سرکوبگر در ميدان انق`ب و خيابان آزادی، امروز عصر ھزاران نفر در خيابـان انقـ`ب تجمـع کردنـد
بعدازظھر، ھمراه با درگيری ھای خيابان اميرآباد، جنگ و گریزی بين مردم و نيروھای سرکوبگر آغـاز گـشت کـه مـردم  6حدود ساعت 

طولی نکشيد که دوباره نيروھای سـرکوبگر .   توانستند ایشان را در چند نقطه ، از جمله خيابان جمالزاده، به عقب نشينی وادار کنند
گفته می شود که نيروھای مستقر درمنطقه درگيری از ورود آمبو^نس ھا برای انتقال مجروحين به بيمارستان .  اقدام به شليک کردند

 .خودداری می کردند

 تهران، يكپارچه در آتش و خون
ازجمله در خيابان وليعصر مردم تظاھرات كرده و شعار مرگ بر خامنه , در خيابانھاي ديگر پايتخت نيز مردم دست به تظاھرات زده اند 

  . اي مي دھند
نفره درحال شكل  20درميدان بھارستان مردم و جوانان معترض به صورت دسته ھاي , بنا بر خبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر

اين جنگ و گريز ادامه دارد . اما نيروھاي مزدور سركوبگر با شكل گيري ھر تجمع به سرعت آنھا را پراكنده ميكنند, گيري تجمع ھستند 
  . اما جوانان و مردم عزم جزم كرده اند تا تجمع را شكل داده و برگزار نمايند

دخترم براي شركت درتظاھراتھاي اخير به تھران رفته بود دو روز : يكي از شھروندان اس`مشھري به خبرنگار آژانس ايران خبر گفت 
  . سرانجام بعد ازدوروز دخترم را در ميان كشته شدگان تظاھرات پيداكردم, بود كه از اوخبري نداشتيم و بسيار نگران بود يم 

خرداد به تھران رفت و در روز اول تير جنازه او را در ميان كشته شدگان تظاھرات 30دخترم درروز : وي دراندوھي وصف ناپذير ادامه داد 
تازه آنجا ما بايد به , اين حرف كه دولت ميگويد دھھا كشته دروغ محض است , در آنجا صدھا جنازه بود , باور كردني نبود  ,پيدا كرديم 

بعد ھم ما را مجبور كردند كه عليه , دولت و آقايان تعھد ھم ميداديم كه مراسم تشييع جنازه و ختم نبايد براي عزيزانمان بگيريم 
به من گفتند بنويس كه دخترم توسط ميرحسين موسوي اغفال شده و براي اعتراض به تھران , موسوي كتبا شكايت نامه بنويسيم 

  . آمده است
 . او يك شھيد براي ازادي درراه ميھن است. اما دخترمن شھيد شده است چه آنھا اين را قبول كنند چه نكنند 

  هر شنبه در سوگ فرزندانمان در پارك الله جمع مي شويم: مادران عزادار
به ياد ندا آقاسلطان، دختر جوانی که با شليک گلوله به : در اط`عيه ای گفته اند «مادران عزادار»شماری از مادران ايرانی با عنوان 

قلبش در خيايان امير آياد تھران کشته شد، و ساير کشته شدگان روزھای اخير، بعد از ظھر ھر شنبه در پارک ^له تھران با سکوت، به 
نفر از فرزندان ايران، بازداشت شده، صدھا  ٨٠٠در اين اط`عيه افزوده شده که در کمتر از دو ھفته، بيش از    .سوگ آنھا می نشينند

تا آزادی بازداشت شدگان و پايان دادن به خشونت  «مادران عزادار»اين اط`عيه می افزايد که . تن زخمی و ده ھا نفر کشته شده اند
 .ھا، به تجمع خود در پارک ^له ادامه خواھند داد و از ساير مادران نيز خواسته اند به آنھا بپيوندند

 هجوم مردم نگران به بانك ها 
بنا به مشاھدات خبرنگار ندا نيوز طی روز ھای آخر ھفته مردم نگران از وضعيت نا به سامان اقتصادی کشور برای بيرون کشيدن 

 . سپرده ھای بانکی خود به بانک ھای  تھران و برخی دیگر از شھر ھای بزرگ کشور ھجوم برده اند
این در حالی است که به خاطر صرف بودجه ھنگفت حکومتی برای سرکوب معترضان و پرداخت وام ھای ک`ن از طرف بانک ھا به نھاد 

 .ھا و اشخاص نظامی و شبه نظامی  بسياری از بانک ھا با کمبود نقدینگی  مواجه ھستند
در نتيجه بسياری از بانک ھا در مقابل درخواست مردم برای گرفتن سپرده ھایشان  اظھار می دارند پولی برای پرداخت ندارند که   

 .این امر موجب نارضایتی مردم شده و بعضا درگيری ھای پراکنده ای ھم در این زمينه گزارش می شود
در آخرین اقدام نيز بسياری از بانک ھا اقدام به غير فعال کردن عابر بانک ھا و دستگاه ھای خودپرداز بانک ھایشان کرده اند   که این 

 . امر  موجب سرگردانی بسياری از مردم خصوصا در ساعاتی که بانک ھا تعطيل است شده است

 حكومت نظامى اعالم نشده در كرمانشاه

تجمع بيش از سه نفر در سطح شھر  16در كرمانشاه ھم اكنون حكومت نظامى برقرار است و رسما به مردم گفته شده كه از ساعت 
ع`وه بر ماموران گارد ویژه و مزدوران بسيجى، رژيم ھنگ مرزى را نيز براى . ممنوع است و با تجمع كنندگان برخورد شديد خواھد شد
 .مقابله با اعتراضات مردم به كرمانشاه منتقل كرده است

ھمچنيـن اخبـار مبـارزه از .   ھمچنين طبق خبرھای رسيده حاکيست که امروز بازار تبریز به حمایت از مبارزه مردم تعطيل بـوده اسـت
 .چندین شھر دیگر، چون شيراز، ھمدان، بابلسر و مشھد نيز رسيده که به علت کمبود جا نمی توانيم جزئيات آن را گزارش کنيم

 1388شنبه ششم تيرماه 

 محكوميت و سانسور
اول ھفته را در شرایطی شروع می کنيم که اظھار نظرھای بين المللی دال بر محکوميت حکومت کودتاچيان به علت اعمال خـشونت 

کشور ثروتمند جھان، در نشستی در ایتاليا بيانيـه مـشترکی صـادر  8گروه .   عليه مردم معترض صفحه اول خبرھای رسانه ای است
در این نشست، روسيه ھم شرکت .   به خشونت ھای خود پایان دھد» ھرچه زودتر«کرده اند که به دولت کودتا ھشدار می دھد که 

اما کشورھای فرانسه و ایتاليا معتقد بودنـد کـه بایـد بيانيـه شـدید .  داشت و اصرار می ورزید که دولت احمدی نژاد نباید منزوی شود
جالب تر از این خبر، ھشداری بود که احمد نژاد به اوباما داد و به او گفته بود که اگر به لحن محکوم کننده .  الحن تری صادر می گشت

اوباما ھم تحت تأثير مبارزات مردمی و عـدم مـشروعيت حکومـت کودتـا .   خود ادامه دھد، جایی برای مذاکره آمریکا با ایران نمی ماند
پاسخ داده است که حرف ھا احمدی نژاد را جدی نمی گيرد و به او توصيه می کند اول پاسخ مردم خود و خانواده قربانيان و مجروحين 
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 اخبار كوتاه
 . این اعتراضات را بدھد

و  VOA(  زمانی گفته می شود که چند روزی است رسـانه ھـای دولـتی آمریکـا و انگليـس  8این سخنان تند اوباما و محکوميت گروه  
BBC  ( با دست کم نشان دادن مبارزات مردمی و یا سانسور اخبار مبارزاتی اینگونه نشان می دھند که گویا انـرژی مبـارزاتی مـردم در

در صورتيکه ھمانطور که خبرھا و فيلم ھا نشان می دھند، مبارزات مردم عليرغم کشتار و خـشونت نيروھـای .   حال تحليل رفتن است
در .  سرکوبگر، ھم در مناطق مختلف تھران و ھم در شھرستان ھا وسعت یافته و شعارھای آن نيز به سطوح با^تری ارتقا یافتـه اسـت

بـصورت یکپارچـه و بـا فاصـله چنـد مـتری از »  مرگ بر جمھـوری اسـ`می«و »  مرگ بر خامنه ای«بسياری از مناطق تھران شعارھای 
 .نيروھای مسلح حکومت سرکوبگر فریاد زده می شود

 حضور صدها هزار نفري در بهشت زهرا
از جمله اقدامات سانسوری این رسانه ھا، سانسور کامل خبر حضور چند صد ھزار نفری مردم تھران در عصر پنجشنبه در بھشت زھرا 
بوده است که با مقاومت و سرکوب وحشيانه حکومتيان ھمراه بوده و از ورود مردم به بخش قبرھای شـھدای مبـارزات اخـير جلوگـيری 

 .شد، اما نتوانستند چنان جمعيتی را متفرق کنند

 حضور خائنانه در رسانه ها
یکی دیگر از اقدامات رسانه ای برای سرپوش گذاشتن بر رونـد توسـعه و رادیکـال تـر شـدن مبـارزات مردمـی در رسـانه ھـای غربـی 

مصاحبه با خائنانی است که زیـر لـوای اپوزیـسيون بـا سياسـت ھـای )  ھواداری روسيه و چين از دولت احمدی نژاد از اول روشن بود(
مـا فعـ`ً  از .   در شب چھارشنبه، خانم درخشش از صدای آمریکا با چنين فردی مصاحبه کـرد.   اط`عاتی حکومتی ھمراھی می کنند

ذکر نام او خودداری می کنيم، چرا که شاید زیر فشارھای امنيتی اقدام به چنين عملی کرده باشد، اما ھمينجا به او ھشدار می دھيم 
این فرد در ھفته گذشته نيز ميھمان ستاره درخشش بود و بعنوان .   که در صورت ادامه چنين اقداماتی حتماً نام او را افشا خواھيم کرد

) ؟(»اعمـاق«تنھا یک ادعا است و اینکه احمد نژاد در ميان توده ھـای »  تقلب در انتخابات«کارشناس اع`م می کرد که صورت پذیرفتن 
ظریفی در این مورد گفت که با در نظـر گرفتـن .   جامعه اند» مرفه ھای«دارای محبوبيت زیادی است، در صورتيکه طرفداران موسوی از 

 !  جمعيت ميليونی معترضين، اگر ایران  دارای اینھمه آدم مرفه است، پس مردم اشتباه می کنند که با چنين نظامی مخالفت می ورزند
و این در زمانی است  که به علت ادامـه و توسـعه .  اعتراضات را اع`م کرد« پایان«پا را فراتر گذاشته و » ...دکتر «اما این ھفته، آقای 

خواندن معترضين، مردم » محارب«اعتراضات، حکومت ھمچنان چنگ و دندان نشان داده و امام جمعه اش را به دانشگاه فرستاده که با 
» .اگر این اعتراضات ادامه می یافت، شاید می توانست باعث تغييرات اساسـی ای شـود«: چنين گفت... آقای دکتر . را مرعوب سازد

آنچه که جناب دکتر و رسانه ھای بين المللی باید بدانند، اینستکه مردم ایران زمانی حکومت شاه را سرنگون ساختند که به علت اتخاذ 
از طرف او، تمامی رسانه ھای غرب و شرق به طرفداری از او تبليغ می کردند و مردم بـا نوشـتن اخبـار روی » موازنه مثبت«سياست 

 . دیوار اط`عات حقيقی مبارزاتشان را به یکدیگر منتقل می نمودند
مادران عزادار تغيـير بـرای . بعد از ظھر به یاد ندا و دیگر عزیزان پر پر شده در پارک ^له جمع می شویم  7شنبه ھا ی ھر ھفته ساعت 

. خرداد یکی دیگر از گل ھای زیبای وطن مان در مقابل چشمان ما و ھمه جھانيان پرپر شد  30بعد از ظھر روز شنبه  7ساعت :  برابری 
ندا آقا سلطان سمبل دختران و پسران این سرزمين است که با روشی قانونی به دنبال عدالت و برابری ھستند و به صورتی غيرقانونی 

 .و وحشيانه از پا در می آیند

 تجمع هفتگي مادران شهداي مبارزات مردمي در پارك الله
تظاھر کنندگان، چند ھزار تن از »  محارب بودن«بعداز ظھر دیروز، شنبه ششم تيرماه، عليرغم تھدید امام جمعه تھران مبنا بر  7ساعت 

مردم غيور تھران به دعوت مادران شھيدان راه آزاد پاسخ مثبت داده و  برای یادبود شھدا و اعـتراض بـه حکومـت اسـتبدادی جمھـوری 
این تجمعات طبق برنامه ریزی خانواده ھای شھدا، قرار است بصورت ھفتگـی در پـارک ^لـه برگـزار .  اس`می به پارک ^له روی آوردند

طبق معمول این روزھا، از ساعاتی  پيش، انبوھی متنوع از نيروھای سرکوبگر حکومت اس`می برای جلوگيری از انعقـاد تجمـع .   شود
اما ازدیاد و اصرار جمعيـت بـرای برگـزاریِ .  مردم، در محل حاضر بوده و از ورود شرکت کنندگان در مراسم به پارک جلوگيری می کردند

مراسم، آنان را وادار ساخت تا درخواست نيروی کمکی کرده و یگان ھای ویژه سپاه پاسداران را برای سرکوب وحشيانه تـر مـردم فـرا 
به محل درگيری رسيدند و فوراً ، به یاری نيروھای »  خواھران زینب«این نيروھا از طرف خيابان انق`ب ھمراه با تعداد کثيری از .   بخوانند

حاضر شتافته و با باطوم و گاز اشک آور به ضرب و شتم حاضران پرداخته و پس از ساعتی جنگ و گریز توانستند مردم را متفرق کرده و 
جالب توجه است که گزارشات شرکت کنندگانِ در ایـن مراسـم خـبر از خـستگی مفـرط نيروھـای .   تعدادی از ایشان را بازداشت کنند

سرکوبگر دارد، بطوریکه عليرغم حضور پر تعداد ایشان و تجھيزات کامل ضد شورشی، با دشواری بسيار و پس از ساعتی درگيری موفق 
 . به  پراکنده ساختن معترضين گشتند

 خبري از اصفهان
 ســاله، آقـــای رســـول عــشقی نـــژاد، در فاصـــله بيـــن ســعادت آبـــاد و خيابـــان فيـــض 23ســه روز پيـــش در اصـــفھان جــوان 

ھنگام فرار از دست لباس شحصی ھا به با^ی لوله گازمی رود، اما او را از ارتفاع به زیر انداخته که در نتيجـه ضـربه مغـزی فـوت کـرده 
 .  متعاقب این جنایت، قات`ن وی،  بستگانش را تھدبد به سکوت کرده اند.  است

در ھمينجا از مردم غيور در شھرستان ھا تقاضا داریم تا ما را از اتفاقات شھر خـود با تشکر از دوستی که این خبر را برای ما فرستادند، 
 . خبردار کنند، ضعف خبررسانی از شھرستان ھا در کله رسانه ھای داخلی و بين المللی مشھود است

 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد



 

 88شماره چهارم، اول تير                      بسوي انقالب                                                                                                                     6صفحه      

بحران اقتصادي : بانك مركزي اروپا
 پايدار است

آوریل  ٢٣تظاھرات کارگران فرانسوی کنتينتال آلمان در روز 
 .شوند صدھا ھزار کارگر تھدید به بيکاری می. امسال
ی گزارش بانک مرکزی اروپا رکود اقتصادی فعلی تا  برپایه

ادامه خواھد یافت و پس از  ٢٠١٠ی اول سال  پایان نيمه
این گزارش رکود را .  آن تحرک تدریجی آغاز خواھد شد

 .داند طو6نی و عميق می
 

در )  ژوئن ١١(ی بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه  گزارش ماھانه
این گزارش، تاثيرات بحران اقتصادی را بر . فرانکفورت انتشار یافت

رئيس بانک مرکزی، اخيرا در .  گيرد بازار کار اروپا نيز در برمی
ی بيکاری را نيز  ای اع`م کرده بود که بحران، دامنه مصاحبه

 .کند گزارش تازه، این نظر را تایيد می. خواھد داد گسترش
در کنار گزارش بانک مرکزی اروپا، بنياد اقتصاد جھانی ھم 

انداز اقتصادی آلمان را برای یک سال آینده تيره ترسيم  چشم
درصد  ۶بينی این بنياد، اقتصاد آلمان امسال  ی پيش برپایه.  کرد

ھای  این رشد منفی، در تحليل.  رشد منفی خواھد داشت
 .بينی شده بود پيشين سه و ھفت دھم درصد پيش

 
 اميد به سال آینده

 
بنياد اقتصاد جھانی، ابراز اميدواری کرده است که وضعيت 

جاری تثبيت شود و در سال  ھای آخر سال اقتصادی آلمان در ماه
قب`، یک رشد منفی یک .  دھم درصد رشد برسد ۴آینده به 

 .دھم درصدی برای اقتصاد سال آینده برآورد شده بود
 

ھا رشد نخواھد کرد،  ی اروپا ماه این دیدگاه که اقتصاد حوزه
یک کارشناس امور مربوط به .  کارشناسان را نگران کرده است

تثبيت اقتصادی در بانک مرکزی اروپا ابراز نگرانی کرده است که 
این .  ممکن است در سال آینده یک بحران بانکی دیگر بروز کند

ھا با  گفته است که اگر بانک"  دیلی تلگراف"کارشناس به 
سرعت کافی بحران فعلی را پشت سر بگذارند، قدرت مقابله با 
بحران بعدی را خواھند داشت، در غير این صورت، عمق 

 .ھا بيشتر خواھد شد مشک`ت آن
 

ی  بانک را که برای بازار سرمایه ٢۵بانک مرکزی اروپا، وضعيت 
به .  ی اروپا نقش استراتژیک دارند، زیر نظر گرفته است حوزه
ی اروپا آنقدر  ھای حوزه ی کارشناس بانک مرکزی، بانک گفته

اما اگر .  سرمایه دارند که بتوانند با بحران امسال برخورد کنند
 .کننده خواھد شد بحران به سال آینده بکشد، اوضاع نگران

 
بانک مرکزی اروپا، برای مقابله با بحران، از سپتامبر سال 

ی راھبردی را ھفت بار پائين آورد و در  گذشته تاکنون نرخ بھره
کارشناسان بانک مرکزی .  ماه مه امسال به یک درصد رساند

معتقدند که این نرخ بھره با شرایط فعلی توازن دارد و باید به 
ی اروپا، ضعف قدرت خرید ناشی از  در حوزه.  گونه بماند ھمين

به موجب گزارش .  بحران اقتصادی سبب مھار تورم شده است
ی بحران اقتصادی  کننده بانک مرکزی، تا شش ماه دیگر آثار فلج

مرکز تحقيقات اقتصادی اروپا .  در بازار کار اروپا آشکار خواھد شد
بينی کرده است که تعداد بيکاران آلمان تا پایان امسال از  پيش
 .ميليون نفر بگذرد ۴مرز 

  
JT/KG 

 گزارشات و تحليل ها

 راز وجودي جمهوري اسالمي

به خاک و خون کـشيده شـدن تظـاھرات مـسالمت امـيز مـردم بـه 
وسيله حکومت کودتا،جامعه ایران و خاصـه نـسل تـازه را در بھـت و 

نسل امروز جامعه ایران که سال ھـای خـون و .حيرت فرو برده است
را تجربه نکرده، به اسانی نمـی توانـد درک کنـد کـه  60جنون دھه 

چگونه حاکميتی به این راحتی می تواند مردم بی دفـاع خـود را بـه 
اما این حوادث برای کـسانی کـه بـه  جمھـوری .خاک و خون بکشد

اس`می در یک پيوستار تاریخی نگاه می کنند ابـدا غـير قابـل درک 
جنایت راز وجودی نظام جمھوری اسـ`می اسـت ایـن راز را .نيست

سال ھا پيش خمينی با ھمان ب`ھت خاص خود افشا کرد وقتی که 
این حکم مذھبی در حقيقـت ".حفظ نظام اوجب واجبات است"گفت 

این حکم تمامی قيد .کليد درک جنایت پيشگی حاکمان کنونی است
و بندھای شرعی را که ^اقل در تئوری می توانست دست حاکمـان 
را در سرکوب ببندد باز کرد و به عقب افتاده ترین قشر جامعـه ایـران 

انــدکی تامــل در ایــن .بــرای انجــام ھــر جنــایتی جــواز شــرعی داد
مطابق این حکم بـه عنـوان .حکم،نتایج ھولناک ان را اشکار می کند

مثال،زندانی نکردن مخالفان سياسی احتما^ واجب است اما اوجب 
بر ان حفظ نظام است بنابراین برای تحقق اوجب می توان واجـب را 

ھمينطـور بـه قتـل نرسـاندن .  ترک کرد و مخالفان را بـه بنـد کـشيد
مخالفان سياسی احتما^ واجب است اما اوجـب بـر ان حفـظ نظـام 
است بنابراین برای تحقق اوجب می توان واجب را کنار گذاشت و ھر 

حفظ نظام اوجب "در حقيقت حکم . مخالفی را به خاک و خون کشيد
مبنای ایدئولوژِکی جنایت در نظام جمھوری اسـ`می "  واجبات است

این واقعيت به تنھایی ریاکاری جریان اص`ح طلـب را در وصـل .است
کردن خود به اندیشه و عمل خمينی اشکار می کنـد و نـشان مـی 
دھد که حداقل امروز نه اصـ`ح طلبـان بلکـه ایـن کودتاچيـان جریـان 
خامنه ای ھستند که اندیشه و عمل خمينی را بـه تمـامی محقـق 

در دسـت  60در دھه "حفظ نظام اوجب واجبات است"حکم.کرده اند
بود و  67و  60جریان خمينی جوازی شرعی برای کشتار سال ھای 

اکنون در دست جریان خامنه ای جوازی شرعی برای به خاک و خون 
کشيدن مردمی است که تنھا گناھشان مقاومت در برابـر حاکميـت 

ھمان گونه که گفتيم مبانی ایدئولوژِک .دروغ و تقلب و استبداد است
اسـت  60جنایات حکومت کودتا ھمان مبنای ایدئولوژِک جنایات دھه 

اما به واسطه تغيير عميق شرایط، حکومت کودتـا عمـ` نمـی توانـد 
در سـال ھـای .را به مردم ایران تحميل کنـد 60شرایطی مانند دھه 

حفظ نظام اوجب واجبات "بخشی از جامعه ایران اعتبار حکم 60دھه 
را پذیرفته بود و در راه سرکوب مخالفان حاکميت را ھمراھـی "است

می کرد اما امروز به جرات می توان گفت غير از قشری از جامعه که 
مستقيما از غارت مردم نفع می برند ھيچ بخشی از جامعـه بـاوری 
به این حکم جنایت پيشه ندارد و در تحقق ان حاکميـت را ھمراھـی 

خبر ھای حاکی از وجود مزدورانی که برای سرکوب مـردم .نمی کند
ھزار تومان دستمزد می گيرند و  خبرھای حاکی از حضور  200روزانه 

 60نيروھای سرکوب غير ایرانی نشان می دھد که بـر خـ`ف دھـه 
دیگر ھيچ بخشی از جامعه نـيروی خـود را بـه صـورت داوطلبانـه در 

بنابراین سرکوبگری حکومت کودتا .اختيار سرکوبگران  قرار نمی دھد
با وجود وحشيانه بودن ان عميقا شکننده است زیـرا از سـوی ھيـچ 

شرایط عميقا تغيـير کـرده .بخش موثری از جامعه حمایت نمی شود
نيست که گروھھایی از مـردم مخالفـان را  60است،امروز دیگر دھه 

نيروھـای سـرکوب حکومـت کودتـا اگـر چـه .به حکومت معرفی کنند
ھمچنان می تواننـد تجمعـات کوچـک را سـرکوب کننـد امـا در برابـر 

خيزش ھـای تـوده ای .خيزش ھای وسيع کام` ناکارآمد خواھند بود
خرداد نـشان داد نـه تنھـا ابـزار  25در ابعادی که خود را در تظاھرات 

سرکوب حکومت کودتا را بی اثر می کند بلکه پایه ھای این حکومت 
را که به زحمت می خواھد خود را دھشتناک نشان دھد عميقـا بـه 

 فرهاد رها .                                   لرزه در خواھد اورد



 

 88شماره چهارم، اول تير                      بسوي انقالب                                                                                                                     7صفحه      

 پول به بانكها ، گلوله به مردم 
 سهند شايان: مترجم -واليا كايماكي 

 
دليل اعتراض جوانان در خيابانھا چيست؟ نخستين بار بعد از جنگ جھانی دوم، جوانان اميدی بـه داشـتن زنـدگی بھـتری نـسبت بـه 

 .پليس از دست داده اند" در عين حال اعتمادشان را به سياستمداران، ھمه ی ِ نھادھای دولتی و خصوصا. والدین ِ شان ندارند
او .  لئونيداس کيرکوس، سياستمدار برجسته یونان، اینک در دھه ی ِ ھشتاد عمر خود نمونه ای برجسته از چھره ی ِ چپ یونان است

. به ميدان مبارزه اجتمـاعی خـوش آمدیـد: "این کلمات را که دوست داشت به گوش جوانان قيام کننده در خيابانھا برساند به من گفت
 ."اینک باید از خود و مبارزه تان حفاظت کنيد! رفقای من

دسـامبر، دانـش آمـوزان و دانـشجویان  ۶بدنبال قتل نوجوان پانزده ساله ای بنام الکسيس گریگوروپولوس بدست پليـس ویـژه در روز 
خشم خود را بطور ناگھانی بيرون ریختند و سراسر یونان را به صحنه مبارزه  SMSمدارس و دانشگاه ھا با سازماندھی از طریق ایميل و 

 .آتن، سالونيکی، پاتراس، ^ریسا، ھراکليون و چانيا در کرت، ایونينا، وولوس، کوزانی ، کوموتينی: و قيام اعتراضی تبدیل کردند
الکسيس نخستين قربانی پليس یونان نبود بلکه کم سـن و . قيام ریشه ھای متعددی دارد که آشکارترین اش ددمنشی پليس است

بحران اقتصاد ملی یونان پيش تر از رسيدن امواج بحـران جھانـی   –در بحران اقتصادی "  اما ریشه ھای قيام ضمنا. سالترین قربانی بود
مھمتر از ھمه ی ِ اینھا یونان در حـال تجربـه یِ  بحـران عميـق سياسـی ھـم در زمينـه یِ  اخ`قـی و ھـم .  قرار دارد -آغاز شده بود

بحرانی که در دورویی و ریاکاری سياستمداران و احزاب سياسی نھفته است و ھمـه یِ  اعتمـاد و اطمينـان بـه .  سيستماتيک است
 .نھادھای دولتی را در ھم شکسته است

ليست قربانيان شکنجه و کـشتار . مرگ الکسيس یک واقعه ی ِ استثنایی یا لکه ننگی بدون سابقه در دفتر اعمال پليس یونان نيست
ساله ی ِ دیگری بنام ميشل کالتزاس به دست افـسر پليـس یونـان بـه قتـل ١۵نوجوان  ١٩٨۵در سال .  پليس سابقه ای طو^نی دارد

واقعيت این است که پليس یونان جنایتکارتر از سایر کشورھای اروپـا .  رسيد که دستگاه قضایی فاسد یونان آن جنایت را ^پوشانی کرد
برجای مانده ھنوز التيام نيافته و خون فشانی  ١٩٧۴-١٩۶٧نيست اما زخمی که از دوران حاکميت دیکتاتورھا، جونتای نظامی سالھای 

این جامعه نه فراموش می کند و نـه . می کند و خاطره ی ِ آن ھفت سال ِ سياه چون شبحی بر روح و جان انسانھا سنگينی می کند
 .می بخشد

 
 یورویی ٧٠٠نسل 

زندگی روزانه ی ِ اکثر نوجوانان و : این کار دليل دارد. جبھه متحد اعتراضی از سوی نسل جوان بسيار کم سن و سال ھدایت می شود
ورود به دانشگاه مـشکل اسـت و کودکـان و .  جوانان یونانی با ت`ش دیوانه وار جھت آمادگی برای ورود به دانشگاه عجين شده است

امـا اگـر ایـن .  سالگی ھمه ی ِ ت`ش و کوششان را بـرای آمـاده سـازی ورود بـه دانـشگاه متمرکـز مـی کننـد ١٢نوجوانان از سنين 
 ١٠٠٠یورو معادل  ٧٠٠ماھيانه " خوشبختی نصيب شان بشود و بتوانند وارد دانشگاه شوند آخرا^مر شغلی بدست می آورند که نھایتا

 .د^ر آمریکا نصيب شان می کند
! G٧٠٠یـا "  یورویـی  ٧٠٠نـسل : "گویـی نھـاد جدیـدی شـکل گرفتـه اسـت.  آشنایی دارند" یورویی ٧٠٠نسل "ھمه ی ِ یونانی ھا با 

البته آنھایی که به اندازه کافی شانس آورده و حقـوق . معترضين می خواھند صدای این نسل باشند و پيام خود را گوش آنھا برسانند
حتـا اسـتخدام ھـای .  یورویی نصيب ِ شان می شود یا به مقاطعه کاری مشغولند یا در استخدام پاره وقت چند شـرکت ھـستند ٧٠٠

اضافه کار دریافت کنيد و از . زیرا باعث می شوند شما مستحق دریافت بخشی از تامين اجتماعی شوید. کوتاه مدت استثنائی ھستند
در حاليکه قراردھای موقت که اینک حتا در خدمات عمومی ھم رایج شده اند شما را از کليه حقوق اجتماعی . تعطيلی بھره مند شوید

 .استخدامی محروم می کند
مطالعاتـی : "استراتوس فاناراس، تحليلگر سياسی و مدیر موسسه نظرسنجی مترون آنا^یزیز، اوضاع یونان را اینچنين شرح می دھد

انجام داده ایم نشان می دھد که کليه ی ِ شاخص ھای اقتصادی به ھمراه آمال و آرزوھای مردم نسبت به آینـده بـه پایيـن " که اخيرا
ایـن احـساس در ميـان .  مردم احساس سرگشتگی و بی پناھی می کنند و اميدی به بھبودی اوضاع ندارند.  ترین حد خود رسيده اند

در ضمن مطالعـات انجـام شـده از سـوی بنيـاد تحقيقـات .  مردان و زنان و ھمه ی ِ طبقات اجتماعی و سطح تحصي`ت مشترک است
بصورت ماھانه منتشر می شود، نشان می دھد شاخص ھای اقتصادی ھرگز تا این انـدازه پایيـن ١٩٨١اقتصادی و صنعتی که از سال 

 .نبوده اند
سـه خـانواده یِ  ١٩۵٠از دھـه یِ  .  از نظر جوانان سيستم سياسی و احزابی که آن را نمایندگی می کنند فاقد مشروعيت ھـستند

بيـش از )  Pasok(و سوسياليـستھا )  راستگرا(دو حزب عمده دمکراسی نوین . سياسی بر صحنه ی ِ سياست یونان حکومت کرده اند
 .سی سال قدرت را در قبضه ی ِ خود داشته اند

حداقل ) Syriza(ائت`ف چپ رادیکال . ، استالينيست، در موقعيتی نيست که قادر به ارائه ی ِ راه حل باشد)KEE(حزب کمونيست یونان 
 ٠۴/۵بعـد از کـسب :  افزایش محبوبيت آن در صندوق ھای رای گيری اعجاب انگـيز اسـت .  می داند چگونه با جوانان ارتباط برقرار کند

انتخـاب الکـسيس سـيپراس .  از آرای مردم را از آن خود کـرد% ١٣، شش ماه بعد حدود ٢٠٠٧درصد آرا در انتخابات سراسری سپتامبر
در ایـن افـزایش آرا نقـش )  Synapismos(سی وسه ساله به عنوان رھبر یکی از بزرگترین جناحھای آن، ائت`ف جنبش چپ و اکولوژی 

مواضع اورژینالی که در حوادث اخير اتخاذ کرده است به افزایش محبوبيت اش در ميان جوانان و نوجوانان تاثيـر . عمده ای داشته است
سپيراس با انتخاب خانم مھاجر جوانی از سيرالئون به عنوان ھمراه در مراسم یادبود احيای دمکراسی که ھمـه .  بسزایی کرده است

رای را از %  ٨عليرغم ھمه ی ِ افت و خيزھـای رای  Syriza. ساله در حضور رئيس جمھوری انجام می شود اقدامی انق`بی انجام داد
آن خود کرده است که بسيار پيشتازتر از حزب کمونيست یونان است که نمی داند با ریزش مداوم نيروھایش به نفع رادیکالھـا چگونـه 

 .کنار بياید
 

 گزارشات و تحليل ها
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 نياز به قربانی
در مبارزه برای تفوق در جنبش چپ، با دولـت  KKEرا متھم به دست داشتن در اغتشاشات نماید، آنگاه احتمال دارد  Syrizaاگر دولت، 

دمکراسی نوین برای انحراف افکار عمومی از علل .  متحد شود)  Laos(حزب دمکراسی نوین و جبھه ی ِ ماوراءراست ِ ارتدوکس خلقی 
دھان خود را بسته نگھداشته است چون با توجه به شـرایط پيـش آمـده  Pasokدر این ميان .  واقعی شورش و قيام نياز به قربانی دارد

 .بازگشت اش به قدرت پيش از حد انتظارش بوقوع خواھد پيوست
با وعده ی ِ شفافيت و صداقت به قـدرت  ٢٠٠۴او که در سال .  دولت کوستاس کارامانليس در برابر ھمه ی ِ اینھا مسئوليت زیادی دارد

رشـوه خـواری، فـساد، فاميـل :  رسيده بيش از پيشينيانش در بند و بست ھا و افتضاحات اقتصادی و سياسی دسـت داشـته اسـت
در آخرین مورد از این افتضاحات زمينھای دولتی را به قيمت غيرواقعی به روحانيون معبد واتوپدی کوه آتوس واگذار کرده که ... سا^ری و

 .ھنوز عوامل مسئول در این زمينخواری به دادگاه معرفی نشده اند
. و این اعتقاد بر آتش خشم و اعتراض آنھا دامن می زند. جوانان حق دارند معتقد باشند در این کشور فاسد، کسی مجازات نمی شود

معترضين بسيار پيگير و رادیکال که اغلب از آنارشيستھا و اتونوميستھا ھستند، با صورتھای بسته و نقابـدار در ميـدان اصـلی منطقـه 
پليس بشدت در برابر گرد ھمآیی آنارشيستھای اخارشيا حساس . اخارشيای آتن ، جایی که آلکسيس به قتل رسيد، گرد ھم می آیند
 ١٩٧٣پلی تکنيک جایی است که در طی حاکميت جونتا در سال . و انتقامجوست چون این منطقه در مجاورت پلی تکنيک آتن قرار دارد

 .جنگ خيابانی بين رادیکالھا و پليس در اخارشيا سابقه ای طو^نی دارد. مبارزه ای جانانه بر عليه آن انجام داده است
 

 ھيچ درسی آموخته نشده
بر تـصاویر آتـش سـوزی ھـای سـاختمانھا و ماشـين ھـا تمرکـز "  پوششی تلویزیونی قيام نوجوانان و جوانان در سراسر جھان عمدتا

اینبار خـشم تظاھرکننـدگان بـسيار فراتـر از مـوارد .  اما تفاوت اساسی بين این اعتراضات و تظاھرات ھای قبلی وجود داشت. داشتند
تظاھرات به آتن منحصر نمی شد بلکه در سراسر یونان و جزایر یونانی جریان داشته و تداومِ تظاھرات نشانگر شرکت " ضمنا. قبلی بود

در باریکادھـایی کـه در .  جوانانی که قبل از این اعتراضات پيوندی با آنارشيـستھا نداشـتند.  ھر چه گسترده تر جوانان در اعتراضات بود
 .ساله را به وفور ببينيد ١۴یا  ١٣سراسر کشور برپا شده بود می توانستيد نوجوانان 

تظاھرکننـدگان بـا صـدای رسـا مـی .  را به نمایش بگـذارد"  تھدید دمکراسی"دولت البته با توان تسليحاتی کامل به ميدان آمده بود تا 
این درست است که بچه ھای مدارس و دانشجویان دانشگاه ھا مقر پليس و بانک ھا را با پرتاب سنگ و ". کدام دمکراسی؟"پرسيدند 

اشيای دیگر مورد حمله قرار می دادند، اما ھمين چند روز پيش دولت که در برابر فقر روزافزون ھزاران ھزار یونانی بی تفاوت بود، ھدیه 
این بانکھا با استفاده از آزانس ھای خصوصـی جمـع آوری اوراق .  بيليون د^ر آمریکا به بانکھا اھدا کرد ٣٩بيليون یورویی معادل  ٢٨یِ  

 .قرضه، کسانی را که بدھی ھرچند مختصر به بانکھا داشته باشند را به خاک سياه می نشانند و اموال شان را مصادره می کنند
البته این امر چندان ھم تعجب آور نيست . نمی تواند باشد -حداقل در مفھوم سنتی  –اما خشم نوجوانان نشانگر سياسی شدن آنھا 

چنان نسبت به مطالبات عمده جنبش و کودکـان و نوجوانـان بـی اعتنـا ھـستند و چنـان در  -به استثتای رادیکالھا  –چون احزاب چپ 
آشـکارا مـی گـویم احـزاب و : "فانـاراس مـی گویـد.  پلميک بی پایان و بی فایده درگيرند که اگر دنيا را آب ببرد آنھا را خـواب مـی بـرد

آنھا منتظرند تا جـوان ھـا از تـب و تـاب بيفتنـد و آنگـاه کـه .سياستمداران ھيچ درسی از وقایع نگرفته اند و پيام قيام را درک نکرده اند
سرشان به سنگ خورد گروھی از آنھا سرخورده و منزوی شوند و تعدادی ھم به گروه ھـای تروریـست بپيوندنـد تـا پيـشگوئی ھـای 

الکـساندر یـوتيس ژورناليـست سـابق و ."  داھيانه یِ  اینھا به حقيقت بپيوندد و بعد از این کسی بدون اجازه ی ِ اینھـا آب ھـم نخـورد
ھم بعد از قتل " مشابه این اتفاق قب`: "که در فرانسه، یونان و اسپانيا فعال بوده در این خصوص چنين می گوید" آنارکوسندیکاليستی"

 ."افزودند) یونان(نوامبر  ١٧آنھا در واقع به اعضای سازمان تروریستی. ميشل کالتزاس روی داده است
نقش مھاجرین در : تلویزیون برجسته بود و مطبوعات ھم به آن دامن ميزدند عبارت بودند از" دو موضوعی که در تبليغات دولتی خصوصا

تبليغ می شد که ھمه ی ِ مغازه ھایی که طعمه ی ِ حریق شدند و مورد غارت قرار گرفتند بدست مھاجرین بوده است چون . اعتراضات
." در آسيا رسم بر این است که مردم بعد از تظاھرات وارد مغازه ھا شده و آنھا را غارت کرده و به آتش می کشند"بنا به گفته ی ِ آنھا 

مـردم .  اما واقعيت این است که اکثر تظاھرات خشونت آميز بدست خود یونانيان و بر عليه سيستم سياسی فاسد اتفاق افتاده است
 .بی توجه به جنایت پليس داشتند از ھمدیگر انتقام می گرفتند

این پدیده ی ی : "یکی از دانش آموزان گفت.  اغلب کار خود یونانی ھا بود. با وجود این شکی نيست که غارت ھا کار توده گرسنه بود
در صـفوف  Syrizaدر اعتراضات گذشته دانشجویان و اتحادیه ھای کارگری در صف اول بودند و بعد احـزاب سياسـی بـا .  جدیدی است

. و ھمه کتک می خوردند... می شدند Syrizaو ھرگاه اوضاع به ھم می ریخت آنھا وارد صفوف . و پشت سر آنھا آنارشيستھا. عقب تر
ممکن است آنھا مھاجرین باشند، معتادین باشند و یا آوارگان !!! گرسنگان –اما حا^، پشت سر آنارشيستھا بلوک جدیدی شکل گرفته 

 ."دربدر، اما این را خوب می دانند که با^خره چيزی از این اعتراضات نصيب شان می شود تا شکم خود را سير کنند
 

 جھان وارونه شده است
آنھـا :  بـرعکس.  قانون را زیرپا گذاشته و بدنبال معترضين افتاده انـد"  شھروندان عصبانی"دومين اختراع دولت و مطبوعات این است که 

رھگذران بـسوی شـان ھجـوم مـی . مغازه داران خرده پا بر سرشان داد ميزدند تا گورشان را گم کنند. بدنبال پليس ضد شورش بودند
پدر و مادرھا و پدربزرگ و مادربزرگ ھا با درک این نکته که قـادر بـه . بردند و دانشجویان و دانش آموزان دستگير شده را آزاد می کردند

ممانعت از رفتن فرزندان و نوه ھای شان به خيابان ھا نيستند دنبال شان راه می افتادند و به خيابان ھا می رفتند بلکه آنجـا مواظـبِ  
 .جھان وارونه شده است. شان باشند

: دیميتریس سيودراس ژورناليست و مفسر سياسی در پاسخ این سوال که آیا امکان گسترش و تداوم جنبش وجـود دارد؟ مـی گویـد
چون بحران جھانی بزودی به اینجا می رسد و بسياری از جوانان به حاشيه رانده خواھنـد . د^یل زیادی برای تداوم جنبش وجود دارد"

 ."شد و نظام آموزشی به این زودی ھا اص`ح پذیر نيست و ھيچ اثری از پایان فساد سياسی به چشم نمی خورد
بـه یـک دليـل .  جنبش به ھمه جا صادر شده و یا بطور ساده به درد مشترک بدل شده اسـت.  اینھمه اما تنھا مسئله ی یونان نيست

. یک نسل کامل برای نخستين بار بعد از جنگ جھانی دوم، ھيچ اميدی به داشتن زندگی بھتر نسبت به والدین ِ شان ندارند: مشخص
 .و این تنھا منحصر به یونان نيست

 
 ٢٠٠٩لوموند دیپلماتيک                  دوم ژانویه : منبع
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 !اش غيرمردمي»عدالت«نابود باد جمهوري اسالمي و 
 نادر ثاني

) ١(خواندم " روز از نو"خبر را در وب`گ . در جريان سر زدن به سايتھا و وب`گھای اينترنتی  به مطلبی برخوردم که من را شدیداً تکان داد
نام دارد و " سعيد"نویسنده ). ٢(نيز درج شده است ) بخش اجتماعی" (ھا ریشه"ام  و اکنون این خبر به نقل از منبع در سایت شخصی

ای است که به دليل ارتکاب جرمی که ذکر نشده، در  ساله ١٣خبر در مورد دخترک .  کند در یکی از کلينيکھای جنوب شھر کار می
 .بيدادگاھی در جمھوری اس`می به تحمل صد ضربه ش`ق محکوم شده و این حکم در مورد او به اجرا درآمده است

 
بارھا و بارھا با شنيدن و یا خواندن شرح جنایات این .  اند اندرکاران جمھوری اس`می من را به لرزه درآورده بارھا و بارھا جنایات دست

ھا، فشارھای اجتماعی و  ھا، شکنجه بارھا و بارھا پس از دانستن شرح کشتارھا، اعدامھا، زندان.  ام صفتان سر در گریبان برده پست
اما این جانيان .  شود ام که دیگر بدتر از این نمی ام و بارھا به خود گفته اقتصادی در خود فرو ریخته و در برون و در درون اشک ریخته

ام با حمله به صف تظاھرات نيروھای مبارز در روز زن در  آنچه من دیده.  ای بيافرینند کارھای تازه"شاه"اند که  سرمایه ھمواره توانسته
اینان .  حمله به سنندج و کردستان قھرمان تنھا نقطه آغازی برای شروع ھجومی گسترده بود.  آغاز شد و ھنوز ادامه دارد ١٣٥٧سال 

اند تا صباحی  کسيخته خود قرار داده ھم در داخل و ھم در خارج از کشور مردم ما را سی سال است که تحت ھجوم وحشيانه و لجام
کافی است تا به کشتارھای .  باشد ھا نمی تک این نمونه شمارند و نيازی به یادآوری تک ھا بی نمونه.  دیگر در مسند قدرت باقی بمانند

نژاد و معصومه  پاکهللا انگيز دھقانی، سعيد سلطانپور، شکرا ھایی چون روح اشاره کرده و نام ١٣٦٠وحشيانه زندانيان سياسی در دھه 
ترين شکل اعدام شدند و يا دگراندیشانی چون محمد مختاری و  شادمانی را به ياد آوريم که ھمراه با دھھا ھزار نفر ديگر به فجيع

ترین وجھی به قتل رسيدند و یا ھزاران ھزار نمونه دیگر را به  فریدون فرخزاد را به خاطر آوریم که در داخل و خارج از کشور به وحشيانه
ای بکنيم تا  ھا و قطع دست و پا و زبان و درآوردن چشم اندیشه شماران اعدامھا، سنگسارھا، ش`ق زدن یاد آورده و اندکی در مورد بی

دانم که این سگان  دانستنم و می می.  شناسم آری، ماھيت اینان را از آغاز خوب شناخته و می.  شناخت بھتری از اینان داشته باشيم
یعقوب در بازداشتگاه ھمدان را  تواند داستان مرگ دلخراش زھرا بنی مگر کسی می. انجام چه کارھایی را دارند" توان"زنجيری سرمایه 

اند به درد  ھایی که بر تن آن دخترک بيگناه فرود آورده تواند قلبش از خبرش`ق فراموش کند ھمانطور که ھيچ انسان بااحساسی نمی
 . نيايد

 
نویسد که بر آن پيکر نحيف فرود آورده شدند و از درد اصابت آن صد ضربه و از درد  نويسنده اين خبر دھشتناک از ضرباتی می"  سعيد"

ناباورانه پرسيدم چگونه تحمل کردی درد اصابت صد تازیانه .  ده روز از ماجرای مجازات او گذشته بود: "نویسد او می. گوید پس از آن می
در تمام مدت تنبيه دست و پایم را به تخت بسته بودند و البته اول دردناک بود ولی بعد از چند ضربه اول درد زیادی حس :  را؟ گفت

توانم  اش توضيح داد که پس از آمدن به خانه تازه دردھایم شروع شده و در این چند روزه نه می طفلک با ھمان زبان کودکانه.  نکردم
اش کنم به سختی از روی تخت معاینه با^ رفت و نوع حرکاتش نشان  وقتی خواستم معاینه.  بخوابم و نه سرپا بایستم و یا راه بروم

خوب نيازی نيست که بگویم دریافت صد ضربه تازیانه با بدن ھر .  داد که تا چه حد از شدت درد حرکت کردن برایش زجر آور است می
 ...."ساله بود ١٣کند چه رسد به این بيمار که کودکی  انسان قوی ھيکلی چه می

 
در "  بزرگان"کند که چرا  و از این شکوه می."  و چه خوبست که عدالت برای ھمه باشد.  چه خوب است عدالت: "  نویسد می"  سعيد"
: کند او اضافه می!" ^اقل یک ضربه از تازیانه عدالت را دریافت نکرد" شوند؛ چرا فردی چون علی کردان حتی  گرفتار نمی" دایره عدالت"
یعقوب را دانسته پایمال نمودند و جان شيرینش را در عنفوان  که ناجوانمردانه خون انسانی ھمچون دکتر زھرا بنی چه خوب بود آنان"

شدند و طعم زجرآور اجرای عدالت را با تمام وجودشان  ای گرفتار عدالت می جوانی و بالندگی فدای نامردیھای خویش نمودند در محکمه
 ."شد چه خوب بود اگر عدالت برای او ھم به درستی اجرا می خواھی پدر و مادرش را شنيد؟ صدای تظلم آیا کسی. کردند حس می

 
پيکر آن !  يست بورژوائی"  عدالت"ای از  پردازد آن است که آنچه بر سر آن دخترک آورده شد جلوه به ھر دليل به آن نمی"  سعيد"آنچه 

" ھای مجازات"گر صدور و اجرای  تواند توجيه استد^لی نمی"گونه  ھيچ.  گر صد ضربه ش`ق شود"تحمل"دخترک نباید ھيچگاه 
 .قرون وسطایی و وحشيانه ج`دان حاکم باشد" ھای مجازات"ضربات ش`ق و یا دیگر " تحمل"ای چون  وحشيانه

 
و حتی اگر گاه شاھد "!  برد چاقو دسته خودش را نمی"پردازد این است که  داند  و به ھر دليل به آن نمی به خوبی می"  سعيد"آنچه 

ابی اخت`فات  کذائی بلکه به خاطر حدت" عدالت"و " قانون"ند،اين نه به خاطر اجرای  اين ھستيم که سگان حاکم پاچه ھمديگر را گرفته
دستکم در (خانه رویدادھا وجود دارد، ماجرایی که از چشم من و شما  اشد و نتيجه ماجراھائی است که در نھان درونی خودشان می

 .بازی دیگری به اجرا درآورده شود شب شود تا خيمه داشته می مخفی نگه) خ`ل مدت زمانی
 

واقعيت اين است که جمھوری اس`می نظامی وابسته به امپریاليسم است و به مثابه چنين نظامی در ماھيت و کليت خود ضدخلقی 
آن جز ارائه "  اص`ح"نيست و ھر ادعای " پذیر اص`ح"چنين نظامی . داشت"  عدالت"توان انتظار  از چنين نظامی نمی. و ارتجاعی است

ای که در پس آن ماھيت واقعی آن نھفته بوده و ھر گاه ^زم شود خود را به وحشيانه ترين شکل به  کرده از آن، چھره ای بزک چھره
توانند جدا از امثال خاتمی و موسوی و کروبی باشند که به  در اين نظام نمی"  گرایان اص`ح"باشد؛ چرا که  نمایش درخواھد آمد، نمی

 . دستان ھر يک نگاه کنی خون فرزندان اين آب و خاک را بر آنھا خواھی دسد
 

 !چنين نظامی است و بس... تنھا راه رسيدن به عدالت سرنگونی . عدالت داشت"توان انتظار  از چنين نظامی نمی
 
)١ :(http://www.roozaznow.blogfa.com/post-94.aspx 
 
)٢ :(http://nadersani.net/Farsi-Social/saeed_edalat_dar_mojazat.htm 
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 بيم هاي كهنه، اميد نو
 

روند تاریخی که در   خصوصا  .تفسير کرد  وقایعی که در ماه ھای اخير در ایران رخ داده است را نمی توان جدا از کليت تاریخ معاصر ایران
بر ھمين مبنـا اسـت کـه بایـد بـه رونـد تغيـيرات و علـل بـروز ایـن . جامعه ی ایران رفته است  چند دھه حکومت جمھوری اس`می بر

پيچيدگی و عمق آن بی نظير ترین وقایع سياسی در طول تاریـخ   اعتراضات گسترده که در نوع خود ھم از نظر گستردگی و ھم از نظر
 . سياسی کشور ایران بوده است

در نظر بگيریم باید به این گفته ی گرامشی متفکر مارکسيست   اگر بخواھيم به صورت خ`صه و کلی فرمولی برای علل بروز این وقایع
یک دليل عمده رجوع به گرامشی آن است که وی نيز در شرایط اجتماعی و سياسی مشابه شرایط اجتماعی و . رجوع کنيم  ایتاليایی
سرمایه داری حاکم بر ایتاليا و از دل نظـم کھنـه و    شرایطی که در آن فاشيسم از دل نا کار آمدی. جامعه ی ما می زیست  سياسی

بحران دقيقا ناشـی از ھميـن : "می گوید  گرامشی در توضيح شرایطی که در آن بحران به وجود می آید،  .آن زمان بر آمد  پوسيده ی
در ھمين فاصله است که انواع پدیـده ھـای گونـاگون و مختلـف .  حقيقت است که کھنه در حال مرگ است و نو نمی تواند متولد شود

بـا نظـری کوتـاه    )64صـفحه   -88بھـار -تھـران  -نـشر ثالـث  -ترجمه ی محمد رضـا زمـردی   -گرامشی  -جيمز جول. "(  پدیدار می شود
جمھـوری "  وضعيت جامعه ی ایران در چند سال گذشته دقيقا متوجه این نکته مھـم مـی شـویم کـه نظـم کھنـه ای کـه بـه نـام    به

کھنـه در حـال "این نظم . حيات خود ادامه دھد  طی چند دھه به ھر شکل ممکن خود را تثبيت کرده بود، دیگر نمی تواند به" اس`می
احمدی نژاد که خـود    حتی.  نظم کھنه نيز سخن از تغيير و نو شدن می زند  این جا است که حتی نخست وزیر بنيانگذار  "مرگ است

در کنـار آن خواسـت تغيـير و نـو    .اما جنس این دو تغيير با ھم متفاوت اسـت.  باید نماینده ی این نظم باشد سخن از تغيير آن می زند
   .خواھی مردم ایران نيز از جنسی متفاوت تر از این دو است

در کنـار آن نظـم    .مورد نظر خود را متولد کنـد"  نو"اما بحران از آن جای ناشی می شود که ھيچ کدام از این نيروھا توان آن را ندارد که 
آغـاز شـده  1360خرداد  30مردم ایران در    گسترده جنبش دموکراتيک   نظمی که درست از پس سرکوب. کھنه نيز در حال مرگ است 

راز شـعار .  ایـن نظـم کھنـه و نماینـدگان اش مـرده انـد   .زده شـد 1388خرداد  30در خيابان ھای تھران در تاریخ    تير خ`ص اش   بود،
مرگ نظم کھنه باید این واقعيت نه چنـدان خوشـایند را نيـز    اما در کنار.  است  مرگ بر دیکتاور مردم در خيابان ھای تھران در این  ھای

اما در نقطه مقابل خطر یک نـوع . را نمی توان در چشم انداز کوتاه مدت متصور شد  آلترناتيو نو و مترقی  در شرایط کنونی  پذیرفت که
دھـه چـيزی غـير از یـک  3شاید دراین جا این سوال پيـش بيایـد کـه مگـر جمھـوری اسـ`می در ایـن .  فاشيسم ک`سيک وجود دارد

با پذیرفتن این واقعيت که جمھوری اس`می یک نظم مستبد و سرکوب گر بوده است امـا ھيـچ گـاه بـه .  فاشيستی بوده است   نظام
بـا وجـود اسـتبدادی بـودن و سـرکوب گـر بـودن نظـام    .خاطر وجود جناح ھای رنگارنگ به سمت یک فاشيسم ک`سيک نرفته اسـت

سال گذشته اماباید گفت که این نظام ھيچ گاه به صورت کامل به ورطـه ی فاشيـسم فـرو نرفتـه اسـت و از  30جمھوری اس`می در 
اما ھم اکنون با توجـه بـه شـرایط پيـش آمـده احتمـال بـروز یـک .  طرف دیرگ مقاومت مردم ھمواه جلوی این روند را گرفته بوده است

 . فاشيسم ک`سيک به شدت وجود دارد
فاشيـسم ایتاليایـی : "  گرامشی به ما پاسخ می دھـد.  برای فھم این که این فاشيسم چيست بار دیگر به گرامشی رجوع می کنيم 

چيست؟ عبارت است از طغيان پائين ترین قشر بورژوازی ایتاليا، تن لش ھا، بی سوادھا و ماجراجوھایی که جنگ به آن ھا توھم به درد 
 )63صفحه  -ھمان."(بخور بودن و ارزشمند بودن داده است، قشری که به واسطه انحطاط سياسی و اخ`قی به ميدان آمده است

تنھا کافی است که به جـای .  نيز تطبيق داد 21می توان در مورد ایران دھه اول قرن   این چند جمله ی کوتاه را فقط با یک تغيير جزئی
آیا ھمين افراد نبودند کـه    آیا تيپ شخصيتی این قشر تن لش، بی سواد و ماجراجو برای شما آشنا نيستنند؟". ایران"بگذارید " ایتاليا"

از ھمه مھم     حس ارزشمند بودن و به درد بخور بودن پيدا نکردند؟   برای خود جاه و مقام کسب کردند؟ از طرف دیگر  به واسطه جنگ
تر آیا نتيجه ی طبيعی انحطاط سياسی و اخ`قی جامعه ایران چيزی جز بر آمـدن فاشيـسمی کـه فعـ` نمـادش احمـدی نـژاد و دارو 

    می تو انست باشد؟  تن لش ھایش ھستند،  دسه
تا این جا داستان به ھمراه گرامشی به توصيف شرایط آن روزگار جامعه ایتاليا وکه خيلی ھم شبيه شرایط کنونی جامعه ی مـا اسـت 

اما مسئله ما پيچيده تر از آنی است که بتوان به راحتی برای . است" تغيير "اما مسئله تنھا توصيف نيست مسئله دقيقا تنھا . پرداختيم
گرامشی بـا خـوش بيـنی ایـن .  تحقق ھم نيافت  دچار شویم که البته متاسفانه" گرامشی وار" اش حکم صادر کرد و یا به خوشبينی

فاشيبسم صـرفا آھنـگ انقـ`ب .... نظام فاشيستی بحران فراگير نظام سرمایه اری را متوقف نکرده است: " گونه پيش بينی کرده بود
البتـه )  64صـفحه   -ھمـان . "(فاشيستی بـه پدیـده ای ھمگـانی تبـدیل خواھـد شـد   پرولتاریایی را کند کرده است، که پس از تجربه

اما اميدوارم ما زنده بمانيم و تجربه ای متفاوت از آن چيزی که فاشيسنم .  ببيند   گرامشی بزرگ زنده نماند تا اشتباه پيش بينی خود را
پراکـسيس آگاھانـه و جمعـی تمـام    این امر منوط به  .ببينيم  در اوایل قرن حاضر در خاورميانه  در اروپا در نيمه قرن گذشته به بار آورد

    .تاریخ را ما خود با دستان خویش می سازیم ھرچند شاید نه آن گونه که مایل باشيم. ماست
اگر روزگاری مارکس معتقد بود که نقـش انـسان در تاریـخ    .قابله گری تاریخ نيست  این که مسئله ما در جامه ی ایران صرفا  نکته اخر

در شـرایط کنونـی .  ھمچون قابله ای است که نظم نو را از رحم مادر تاریخ بيرون بکشد و برای این تغيير نقش تسریع کننده بـازی کنـد
نوزاد نظم نو و مترقی در رحم مادر تاریخ جامعه مورد ھجوم وحشيانه    ایران به نظر می رسد باید این ھشدار جدی را در نظر گرفت که

ھمچون سپری در مقابل پوتين، باتوم و گلوله ایـن    وظيفه خطير و فوری ما این است که فع`.  ی چکمه پوشان لجنی قرار گرفته است
از این ھجو م جلوگيری کنيم روزگار دھشتناکی منتظـر    اما اگر نتوانيم.  جامعه ایران دفاع کنيم  از نوزاد و رحم مادر تاریخ  فاشيست ھا

جنين شرایط نوین در رحـم مـادر سـقط شـده اسـت بلکـه حـتی رحـم مـادر تـاریخ زیـر    روزگاری که در آن نه تنھا.  جامعه ی ما است
آن چنان تخریب شده است که ^اقل برای یک نسل آینده ھيچ نطفه ای در رحم تاریخ جامعـه ایـران    فاشيست ھای ایرانی  ھای  لگد

 . نوزارد نویی متولد نخواھد شد  جنين به خود نخواھد گرفت و ھيچ  شکل
شکست دادن فاشيست ھای کودتاگر مـی تـوان بـه    اما در کنار این بيم بزرگ می توان اميدی ھم در نظر گرفت اميد به آن که پس از

 . فکر متولد کردن نوزادی باشيم که نوید بخش شرایط نوینی در جامعه ایران باشد

 نامه هاي رسيده
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 اين شعله خاموشي نمي گيرد
این اعتراضات عم` تبـدیل بـه  ضـد . غاز شدآبعد از اعتراضات توده ای دو ھفته ی گذشته که به بھانه ی اعتراض به تقلب در انتخابات 

بعـد از  88خرداد  سال  30در روز . خرداد دانست 30نقطه اوج این اعتراضات  را می توان روز شنبه .  کودتای  سپاه و رھبری شده بود
سخان  تند خامنه ای و تھدید صریح وی   در  کنار آن  درخواست عاجزانه اش از سپاه و دیگر سرکوب گران رژیم بـرای سـرکوب شـدید 

در این روز بود که دیگر شعار ھا فراتر از خواست ابطال انتخابات به سوی خواست ابطال کليت . مردم  بار دیگر مردم به خيابان ھا ریختند
البته بعد از برخورد ھای شدید در  روز شنبه شـعله ی ایـن اعتراضـات . نظام جمھوری اس`می و  مرگ  دیکتاتوری حاکم بر ایران رفت

خاموش نشد  اما   نيرو ھای سرکوب گر در ھفته ی گذشته سعی کردند با حضور بسيار پررنگ تر در خيابان ھا و ميادین اصلی شـھر   
عم` نيرو ھای سرکوب گر در  شھر تھران و دیگر شھر ھيا بزرگ با استقرار در خيابان ھـای اصـلی و .  اعتراضات مردم را خاموش کنند

 .ميادین این شھر ھا را تبدیل به پادگان نظامی کرده اند
در این شرایط بيم آن می رود که رژیم با اتخاذ این  تاکتيک و ھمچنين بازداشت ھای گسترده  فعا^ن سياسی و  مردم عادی و ایجـاد 
رعب و وحشت در کنار وقت کشی و استفاده از تمامی دستگاه ھای تبليغاتی و صدا و سيمای حکومـتی اش سـعی کنـد یـک جنـگ 

در این شرایط به نظر می رسد باید مردم برای اتخـاذ سياسـت ھـای اعتراضـی شـان دقـت نظـر .  فرسایشی  را به مردم تحميل کند
نکته مھم در این ميان آن است که ما بدانيم که  مبارزه با یک ظم دیکتاتوری  یک مبارزه زمان بر و بلند مدت است و باید . بيشتری باکنند

بر  این اساس برای آن که بتوان سياست سرکوب گرایانه حکومت .  بر اساس  این واقعيت  به اتخاذ سياست درست اعتراضی بپردازیم
در این جا  صرفا دو پيشنھاد مشخص برای ادامه مبـارزات روزمـره .  دیدکاتوری را بی اثر کرد باید روش ھای جدید مبارزاتی را اتخاذ کرد

 :مردم بر ضد حکومت کودتایی دارم
حکومت در این ھفتـه . مبارزات را به مح`ت خود بکشانيد. تمام مح`ت ، کوچه ھا و خيابان ھای شھر را تبدیل به ميدان مبارزه کنيد -1

گذشته نشان داده است با کمبود نيرو سرکوب گر مواجھه است و اگر اعتراضات به جای آن که متمرکز در ميادین و خيابان ھـای بـزرگ 
البتـه بعـد از مـدتی کـه دوبـاره .  در تمام مح`ت و کوچه ھا و خيابان ھای فرعی پراکنده بشود قادر به سرکوب آن نيـست. شھر باشد

در نتيجه پيشنھاد می کنم ھر شب   در دسته . شعله ھای مبارزه مردم  زیاد تر شد می توانيم دوباره به ميادین اصلی شھر باز گردیم
البته . نفره و بيشتر به خيابان و کوچه ھای خود بيایيد و با روشن کردن آتش و سردادن شعار اعتراض خود را نشان دھيد 20تا  10ھای 

در جامعه ی ایران به خاطر داشتن سنت  چھارشنه سوری مردم  در اجرای این پيشنھاد کم تجربه نيستند یعنی ھمه می دانيـم کـه   
 .  ھر شب را چھارشنبه سوری خواھيم کرد

سعی کنيد . ھر کدام ما باید یک رسانه باشيم.  روش ھای جدید اط`ع رسانی را  تجربه کنيم.  ھر ایرانی معترض یک رسانه شود  -2
یـا مث` پخش  اع`ميه، بياینھف شب نامه و البته برای مثال ھميـن خبرنامـه ی نـدا .  واقعی را به مردم برسانيد dبا ھر روشی خبر ھا

و موارد مشابه، دیوار نویسی به ساده ترین اشکال ممکن  ^زم نيست حتما با اسپری دیوار نویسی کنيد حتی با یک  نشریات مشابه  
موبایل ھا خود بزگترین رسانه ھا  ھستند فيم ھای اعرتاضات را  بين ھمه پخـش .    مداد شمعی ھمی می توانيد  دیوار نویسی کنيد

 کنيد و دھا مورد مشابه دیگر
 .  این روش ھای ساده می تواند مبارزه را به یک امر سراسری و بلند مدت و اميدوار کننده تبدیل کند

 

 تزهايي در باره ي ِ ماهيت مذهب 
 سھند شایان -*یوید پالمر 

 
تاکيـد بـر آن از ایـن .  این اسّ ِ اساس ِ دیدگاه ِ آته ایستی است .(ھيچ موجود یا موجودات ماوراءطبيعت عامل ِ خلق ِ عالم و تداوم کارکرد ِ آن نيست

 .)روست که نویسنده قبل از آغاز بحث صداقت خود را در رابطه با خوانندگان ِ احتمالی ِ نظریات اش نشان دھد
این قوانين اما بی روح ، ناخودآگاه و غير عمدی ھستند و در عينِ  حـال تـاثير عمـوم .قوانين موجود طبيعت ، کارکرد ِ جھان ِ مادی را تعيين می کنند 

 .شمول دارند
این ویژگی را .ھرموجود ِ فاقد این ویژگی ، امکان ِ بقا نخواھد داشت. ع`قه جھت ابدی کردن ِ حيات ، ویژگی ِ ژنتيکی ِ ھمه ی ِ موجودات ِ زنده است

 . غریزه ی ِ بقا نيز می نامند
برای ِ بقای ِ بسياری از موجودات عشق عاملی ضروری است ، از آنرو که موجودات و نيز انسانھا بدون پشتيبانی ِ .عشق پدیده ای جھانشمول است

. عشق به دیگری برای ِ اطمينان از دوطرفه بودن ِ عشق حياتی است. ھمنوعان ِ خود قادر به بقا نيستند، عشق ورزیده شدن برای ِ بقا حياتی است
 .بقا ی ِ آنکه عاشق ِ شماست برای بقای ِ خود ِ شما حياتی است

 .اعتقاد به موجودات ِ ماورای ِ طبيعت در بين ِ انسانھا بسيار فراگير و جھانشمول است
این اساس ِ نظریه ی ِ من است و از اصولِ  اوليـه .( ساخته ی ِ ذھن بشر است" اعتقاد به موجودات ِ ماوراء الطبيعه ریشه ی ِ روانی داشته و مطلقا

 .) ی ِ آته ایستی مشتق شده است
ایـن .(به مثابه ی ِ مکانيسم دفاعی جھت قادر شدن به انطباق با واقعيت فنا پذیری خودش خلق کرده اسـت"  انسان بنای ِ روانی ِ مذھب را اساسا

 .)نظریه ی ِ اصلی این تئوری است
مـرگ .پایان یک مرحله ی ِ مشخص زنـدگی اسـت"  بلکه مرگ صرفا. جوھر این مکانيسم ِ تطابقی ، این اميد است که مرگ پایان زندگی بشر نيست

 .بنابراین اميد به زندگی بعد از مرگ ادامه ی ِ غریزه ی ِ بقاست.واضح است" موضوعی کام`
از دست دادن معشوق تجربه ی ِ روانی تھدید آميز و عذاب آور برای ھرانسانی است کـه آن را . ع`قه به سعادت معشوق پدیده ای ھمگانی است

به این ترتيب این اعتقاد که عزیز از دست رفته برای ھميشه جدا نشده بلکه تنھا دنيای ِ خود را عوض کرده و از جھانی به جھان دیگر . تجربه می کند
بـه طریـق اولـی بخـشِ  .  این مکانيسم دفاعی جھت آرام کردن حس از دست دادن فرد اسـت.  نقل مکان نموده بسيار جذاب و قابل قبول می شود

 . طبيعی ِ پروسه ی ِ حزن و اندوه ھم ھست
ھيچ مرده ای از جھان دیگر برنگشته تا روند ِ . ھيچ انسانی نمی داند این پروسه ی ِ نقل مکان از جھان خاکی به جھان ِ دیگر چه سان انجام می گيرد

از آنرو که ھيچ انسانی از این روند آگـاه نيـست بـه ھميـن دليـل ^زم اسـت . این نقل مکان ِ مسلم فرض شده رابه آنانکه ھنوز زنده اند توصيف کند
 .موجودی که بتواند ترتيب اینکار را بدھد و روند آن را تسھيل نماید. تدارکاتچی ِ فوق بشری برای اینکار خلق شود

ن وظيفه را به ای از آنرو که ھيچ انسانی قدرت تسھيل این روند جابه جایی را ندارد، ^زم است قدرت ماوراء طبيعه ی ِ دارای ِ قدرت ِ ^یزال خلق شود تا
 .  نحو احسن انجام دھد
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در شرایطی که جانشين کردن ھيچ انسانی .جایگزینی ِ عزیز از دست رفته با یک جانشين جھت تداوم س`مت روانی و حتا جسمی ضرورت تام دارد
بنابراین در نبود ِ جایگزینی زنده ، موجودی افسانه ای مـی .  به جایِ  انسان از دست رفته ممکن نيست ^جرم باید معشوقی وراانسانی خلق شود

 . تواند این نياز روحی را برآورده سازد
در نتيجه ھرتمدنی برحسب ميزان درک و شعور مردم در ھر دوره ی ِ . ھرتمدن انسانی در فضای ِ زمانی و مکانی منحصربفردی تکامل یافته و می یابد

 تاریخی ، موجوداتِ  تسھيل کننده ای را خلق می کند و توانمندی ھای ِ بخصوصی را به آنھا نسبت می دھد که از طرف عموم مـردم قابـل پـذیرش
 .  باشد

احساس شده و بطور گسترده مورد پـذیرش واقـع شـده بـه انجـام مـی "  جھانشمولی این مفاھيم به واسطه ی ِ مکانيسم پدیده ی ِ روانی ِ عميقا
" درکِ  کلـی "  من این عامل را ).این قطعه ی ِ دیگری از این پازل تئوریک است. (  این امر روان ِ جمعی ِ اکثریت ِ مردم ِ ھمه ی ِ تمدن ھا است.رسد

 .می نامم
به وجود مکانيسم رسيدن به   -اگر نگویيم ایمان  -در ضمن اميد. به امکان پذیر بودن ِ حيات جاودانی را در خود دارد -اگر نگویيم ایمان-درکِ  کلی ، اميد

 .آن را نيز دارد
ابه جایی از ه جاز آنرو که مفھوم ِ وجود ِ ماوراءطبيعه ^زمه ی ِ دارا بودن قدرت ِ ماوراءالطبيعه جھت انجام وظایف ذاتی اش جھت تسھيل امور مربوط ب

نيـن د چجھان خاکی به دنيای ِ دیگر است ، که به تعبيری مرحله ای جدید از ادامه ی ِ بقاست ، معقول و پذیرفتنی و دارای ِ ادله است که فرض شو
این امور شامل توانایی این موجود در رھانيدن ِ انسان از خطر ، اعطای ِ . موجودی ع`وه بر امر جابه جایی می تواند امور دیگری را ھم به عھده بگيرد

 . پاداش به اعمال ِ خير و اعطای ِ احساس ِ دوست داشته شدن برای ِ آنانکه دوست داشته نمی شوند ، است
درک کلی این مفاھيم را به .درک کلی شامل دیدگاھھا ، افسانه ھا ، ایده ھا و تصورات ِ مشترکی بين مردمی که با ھم ارتباط و مراوده دارند ،است

یِ  زھـاتدریج به ھر تمدنی براساس ِ فرھنگ و درک ِ خودشان القا می کند و می قبو^ند ، زیرا بر اشتياقِ  ھمـه یِ  انـسانھا تکيـه مـی کنـد و نيا
 ! حس ِ ویژه بودن ، تعلق پذیری ، به خود ارزش قائل شدن ، امنيت و روشنگری : این نيازھا عبارتند از . اساسی ِ روحی را برآورده می سازد

ا مـشترک انھجذبه یِ  این مفاھيم فوق العاده وسوسه انگيز است زیرا برآورده کردن ِ نيازھای ِ روانی ِ بنيادین را وعده می دھد که در ھمه ی ِ انـس
 .  است

از طریـقِ  ابزارھـایِ    –بين مردم ، قبایل ، نژادھا ، فرھنگ ھا ،ملل و تمدن ھا  –درک و اعتقاد به این مفاھيم بين گروھھای ِ جدا و متفاوت انسانی 
این ابزارھای ِ ارتباطی تبادل ِ ایده ھا و محصو^ت ِ مـصنوعی را . ارتباطیِ  مختلف که در طی ِ زمان و مکان ھا ایجاد شده ، ساری و جاری می شود 

زبان ، ھنر ، نشانه ھا ، نوشته ھا ، اسطوره ھا ، تاریخ و خاطرات ِ مشترک : ابزارھای ِ مورد نظر شامل . بين ِ گروھھای ِ مختلف امکان پذیر می سازند
 ).این قطعه ای دیگر از آن پازل تئوریک است. ( آنھا شامل ِ تباد^ت ِ معاصر و انتقال ِ مفاھيم در طی اعصار و قرون ھستند. است

اکـثر ایـن ارتباطـات ناخودآگـاه بـوده و شـاملِ  .  مفاھيم نه از طریق ِ ابزارھای ِ تله پاتيک و روحی بلکه از طریق ِ ابزارھای ِ فيزیکی منتقل می شوند
محرز بـوده و بطـور "  این پدیده ھا برای ِ روان شناسان کام`. زبان اشاره ، ع`یم ِ محيطی و زیرآستانه ای ِ ناخود آگاه ھستند: مکانيسم ھایی چون 

 .گسترده از طرف ِ سياستمداران ، روحانيان ، نھادھای ِ تبليغاتی و سایر فعالين ارتباطی بکار گرفته شده اند
خواسـتھایِ  فيزیکـیِ  عـاداتِ  :  مذاھب در تلقی خود از خدا ، زندگی ی ِ پس از مرگ و مکانيسم ِ گذار از این جھان به جھان ِ دیگـر متفاوتنـد، زیـرا 

 .  از ھم متفاوت است شانمتفاوت ِ ھواداران و مریدان ِ شان و ميزان ِ ارتباط ِ آنھا با مریدان ِ سایر تمدن ھا و مسافرتھای ِ ویژه ی ِ تاریخی ِ ھواداران ِ 
این تغييرات از سوی صنف ِ مـشخص و دارایِ  مجـوزی .  ھر سنت مذھبی مجموعه ای از تشریفات ِ مذھبی ی مشخص را تغيير و تکامل داده است

ِ  روحانيـان . این مجوز از سوی ِ طبقه ی ِ حاکم ھر جامعه به آنھا داده شده است. سازمان داده شده و اجرا شده است افراد ِ صاجب اختيار طبقه یِ
 .  ھستند

روحانی   ِسازمان ِ سياسی ِ ھرجامعه ی ِ انسانی ، برای ِ قدرتمند کردن ِ نخبگان ِ سياسی اش مشروعيت و تایيد مذھبی ِ قدرت ِ خود را از طبقه ی
تاجگذاری پادشاھان از سوی ِ اسقف ھا و روحانيان ، اجرای ِ مراسم ِ سوگند رھبران ِ سياسی از سـویِ  رھـبرانِ  مـذھبی قـانون .  دریافت می کند

 .گذاری براساس ِ متون مذھبی و کتب مقدس نمونه ھای ی دیگری از این اجازه و تایيد ھا ھستند
ورھای ِ دیگر با با وجود این ،اليت ھای مذھبی و سياسی ِ ھر جامعه ای ع`قه ی ِ انکارناپذیری در تمایز آداب و باورھای ِ ماورای طبيعی خود از آداب و

از آنرو که قبول مشروعيت دیگر باورمندان موجب بی اساس شدن و تخریـب مبـانی ایـدئولوژیک و .باورمندان در جوامع رقيب و غير خودی ِ دیگر دارند
 .حاکميت ِ آنھا خواھد شد

وندگان ت شنابردباری ِ مذھبی درواقع موجب ترویج ، تشجيع و تقویت ِ مشروعيت ِ موقعيت ِ ممتاز ِ ھيرارشی ِ اليت ِ مذھبی و سياسی در برابر حکوم
 . در حقيقت با پذیرش رواداری ِ مذھبی ، حکومت شوندگان امکان انتخاب ِ دیگر باورمندان را به جای ِ حاکمان ِ خود خواھند داشت. می شود

این عمل موجب ِ از دست رفتن ِ امکان ِ برخورداری فرد تکفير شده از . مکانيسم ِ اساسی ِ کنترلی از سوی ِ طبقه ِ روحانی تھدید عوام به تکفير است
با استفاده از این ابزار است که . مواھب ِ دنيای ِ دیگر شده و نيز عقوبت ِ وحشيانه ای از سوی ِ طبقه ی ِ سياسی ِ حاکم در این جھان خواھد داشت
 .طبقه ی ِ روحانی سلطه ی ِ خود را بر عوام حفظ ميکند و از منافع ِ دنيوی ِ ارتباط با ماوراء الطبيعه بھره مند می شود

 مذھب حق شھروندان را برای ِ اعتراض به ستمگری ھای ِ طبقه ی ِ حاکم نفی می کند چون جواز مشروعيت و اجرای ِ قوانين ِ ضـد بـشری را خـود
 .صادر کرده است

ھرگاه مردم این حق ِ روحانيان و حاکمان ِ سياسی را . ھمه ی ِ قوانين بر تھدید ِ سرکوب ِ نافرمانی ِ مردم از سوی ِ کارگزاران ِ طبقه ی ِ حاکم استوارند
مذھب مشروعيت و قدرت نھایی را به نمایندگی از خدا به اليت سياسی واگذار می .  با اجازه ی ِ قوانين انجام می گيرد"  رد کنند آنگاه سرکوب عم`

 .کند تا ھر گونه که بخواھد با قانون بازی کند و آن را بکار گيرد
سلطه دم اعطای ِقدرت به اليت سياسی از سوی ِ روحانيون مکانيسم ِ مناسبی برای  کنترل اجتماعی است زیرا بنا به القائات طبقه ی ِ روحانی ، مر

مـی آورنـد  اب یِ  حاکمان را امری طبيعی و الھی  فرض می کنند و از آنرو که نيروھای ِ ماوراء الطبيعه را بسيار عاقل تر و داناتر و معصوم تر به حـس
. به تصور توده ھا نيروھای ِ متصل به منبع الھی فسادناپذیرند" ضمنا. قوانين اجرایی را ھم از منبع ِ عقل کل دانسته و با رغبت به آنھا گردن می نھند

کيـست کـه چنيـن سـرورِ  عاقـل و خيرانـدیش و "  واقعا.  ویژگی ھای مورد ع`قه ی ِ بسياری از مردم ھستند) عقل و دانایی و فسادناپذیری ( اینھا
 فسادناپذیری را نپسندد؟

طبيعـه ءالبا اینھمه ، مشکل اصلی در رابطه با مذھب این است که نه طبقه ی ِ روحانی و نه طبقه ی ِ سياسی قادر به اثبات ِ وجود نيروھـایِ  ماورا
ع`وه بر اینھا در اکثر موارد موھبت ھای قول داده شـده نـصيب . حتا نمی توانند اثبات کنند که چنين نيروھایی واجد این خصوصيات ھستند. نيستند

 .باورمندان ِ نيازمند نمی شود
. بر بنيان ِ تفکر ملتمسانه شکل گرفته و قوام یافته است ،امکان ندارد بتواند به مثابه ی ِ زیربنای ِ قانون یا اخ`ق عمل کند"  از آنرو که  مذھب اساسا

اگر انسانھا بخواھند اصول قانونی . به این ترتيب انسانھا نياز به توسعه ی ِ مکانيسم ھای ِ دیگری دارند که بتواند مبنای ِ اصول اخ`قی و قانونی باشد
ول  ھمه ی ِ قب و اخ`قی شان از فساد و تباھی از سوی ِ افراد ِ خودبين و سودجو و استثمارگر در امان باشد ^جرم باید اندیشه ای را بپذیرند که مورد

 . انسانھا در سراسر جھان و حافظ منافع ِ نوع ِ بشر باشد
حـداکثرِ  تـ`ش بـرایِ  سـعادتِ  ھمـه یِ  :  از آنرو که انجام ِ قول به زندگی ِ پس از مرگ ممکن نيست ، ^جرم سعی ِ انسان تمرکز خواھد یافت بر

 .انسانھای ِ زنده و ایجاد ِ جھانی سعادتمند برای ِ نسل ھای ِ آینده 
بنـابراین اراده یِ  .  برای اطمينان از بقای ِ نوع ِ بشر خدا نمی توانـد آن قـدرت برتـری باشـد کـه انـسان بایـد در برابـرش مـسئول و پاسـخگو شـود

 . جمعی ِانسانھا باید جایگزین آن شود
 

با سمت مـشاور ویـژه یِ   2003وی قبل از بازنشسته شدن در سال .دیوید پالمرنویسنده ی ِ خویش فرما ، ساکن ِ پرت ِ استراليای ِ غربی است *
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 نابرابري و بي عدالتي: آزادي بدون سوسياليسم 

 بردگي: سوسياليسم بدون آزادي 
 

. طيف گسترده ای از ع`یق و گرایشات در آرزوی کنترل انق`ب له له ميزدند.  جنبش انق`بی فرانسه کاسه یک دستی نبود
. ژاکوبن ھا ، حقوقدانان و روزنامه نگاران در باشگاه ژاکوبين ھا سازماندھی شده بودند. بورژوازی در دو اردوگاه گرد آمده بود

اینھـا دمکراتھـای رادیکـال .  در ميان آنھا بورژواھای انق`بی بودند که از ایـدهِ  آزادی ، برابـری وعـدالت حمایـت مـی کردنـد
عـ`وه بـر اینھـا .  آنھا سياست را می فھميدند اما ضرورتھای بنيانی و ابتدایی اقتصادی و اجتماعی را نمـی فھميدنـد.بودند

گروھھای کوچکتری از سوسياليستھای ژاکوبنی  بودند که سوسياليسم در نظر آنھـا کنـترل کامـل دولـت بـر کليـه شـئون 
 .زندگی  و توزیع عدالت از سوی دولت بود

انگـيزه یِ  اصـلی آنھـا رسـاندن .  در حوزه ی ِ تجارت مشغول بودند"  بخش دیگر گروندین ھای خرده بورژوا بودند که اساسا
خود به نان و نوا بود و از اینرو به ھمان ميزانی که به نيروی مردم نياز داشتند ، بـه ھمـان مـيزان   و حتـا بيـشتر ، از آن در 

 . ھراس بودند
 

ھميـن مـردم در سـالھای بعـد .  با نا آرامی ھا و شورش و اعتراضات گـسترده مـردم ھمـراه بـود 1793سالھای منتھی به 
درست در بحبوبه ی ِ توفان باستيل، طبقه ی ِ متوسط در پی مذاکره و رسـيدن توافـق بـا .  نيرویِ  محرکه ی ِ انق`ب شدند

ھدف غایی آنھا رسيدن به وضعيتی مشابه وضعيت انگلستان بود که در آن شاه با قدرت محدود شده یِ  خود بـر .شاه بود
در واقع قدرت مردم حاضر در خيابانھا بود که به طبقه ی ِ متوسط امکان معاملـه بـا پادشـاھی را . سر قدرت باقی مانده بود

در مراحـل .  در عين حال نيروی مردم حاضر در خيابان و نوکران لوئی چھاردھم بود که توافـق را نـاممکن مـی کـرد. می داد
 .اوليه انق`ب طبقه ی ِ متوسط توان اندکی داشت و ابتکار عمل در دست توده ھا بود

 
فتح باستيل این موجب ناکامی این جلسه شـده .  لوئی چھاردھم نمایندگان سه گروه را برای مشورت به ورسای فرا خواند

قيـام موجـود در .  و حاکميت  دوگانه بين پادشاه و انجمنی متشکل از نمایندگان طبقه یِ  متوسـط و و مالکـان بوجـود آمـد
انجمن بر سراصول فئوداليسم مغازله می کـرد .  شھرھا و روستاھا باعث می شد قدرت انجمن بر شاه تفوق داشته باشد

بيانيـه "  این اقدامات موجـب  صـدور .   و با الغای بعضی از قوانين فئودالی کشاورزان را مجبور به پرداخت خسارت می نمود
در پاریس قحطی بيداد می کرد و شایعات مربوط به امکان کودتای . شد اما شاه آشکارا از تایيد آن سرباز زد" حقوق انسان 

 .سلطنت فزونی می گرفت
 

 -زنان پاریس با مراجعه ی ِ جمعی به ھتل ویله ، تقاضای نان وس`ح کردند و سپس راھپيمایی خود را بـه سـوی ورسـای 
نگھبانانی که از طبقه ی ِ متوسط بودند به ھمراه مردان پاریس به زنان پيوستند تا اینکه . ادامه دادند -محل زندگی درباریان 

انجمن از فرصت استفاده کرد و بيانيه را به امضای شـاه .  انبوه جمعيت ورسای را چون نگين انگشتری به محاصره در آوردند
نگھبانـان طبقـه یِ  .  صبح مردم درب گشوده ای را یافتند و از طریـق آن بـه کـاخ ھجـوم بردنـد 6یا  5حدود ساعت .  رساند

متوسط درست سربزنگاه رسيدند و شاه و ملکه را از مخمصه خ`ص کرده و علی الظاھر به عنوان زندانی اما در واقع تحـت 
در شھرھا و روسـتاھای پـاریس کمـون ھـا تـشکيل .  حمایت انجمن که تمام قدرت را در دست گرفته بود ، به پاریس بردند

 . دربار به اقدامات ضد انق`بی دست می زد و انجمن در پی مھار انق`ب بود. شدند
 

چشم خود را بر ایـن امـر بـستند ، " بسياری از اعضای انجمن از این امر آگاه بودند و عمدا( لوئی کوشيد از پاریس فرار کند
اما لوئی از سوی مردم گرفتـار شـد و ).زیرا فرار لوئی باعث می شد از دست این مشکل که با شاه چکار کنند رھایی یابند

این عمل موجب طغيان احساسات عمومـی و خـارج شـدن کنـترل اوضـاع از . مردم دوباره زندانی فراری را به پاریس آوردند
ابتدا انجمن با درخواست تـوده ھـا مبـنی بـر . در سراسر پاریس مجسمه ھای لوئی را درھم شکستند. دست انجمن شد

برکناری لوئی از ریاست دولت موافقت کرداما بعد از بيست روز با تغيير دادن تـصميم و نظـر خـود اعـ`م کردنـد درخواسـت 
آنھا خيانت پادشاه و حتا حمله آلمان را به قيام تـوده ھـا تـرجيح مـی دادنـد و ع`قمنـد . جمھوری جرم محسوب می شود

 . دانتون و مارات مجبور به پنھان شدن گردیدند. بودند ھرچه زودتر به خواست جمھوری از سوی مردم خاتمه دھند
 

 هنوز هم مي توان از كمون پاريس آموخت
 آيلين كارول: نويسنده

 سهند شايان: ترجمه

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد
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گيروندین ھا از این رو خواھان آغاز جنگ بودند که آن را وسـيله ای بـرای مبـارزه بـر عليـه .  جنگ بر عليه اطریش اع`م شد
دانتون می گفت که شما از ترس قيام مردم و نابودی کـل سـلطنت بـه جنـگ . نيروھای سلطنت و دربار حساب می کردند 

. گيردین و توده ی ِ ژاکوبن دوست داشتند ھجوم خارجی ھا موجب سقوط سـلطنت شـود و نـه قيـام مـردم.  روی آورده اید
 .سال طول کشيد 23این جنگ . بنابر این بخشی از دربار و انجمن سرسختانه ھوادار جنگ بودند

 
1792 

 
تجار و انحصار گران به عنوان د^^ن و عوامل دولـتی سـودھای سرشـاری بـه جيـب مـی زدنـد .  فئوداليسم ھنوز پابرجا بود

 !قدرت پادشاه محدود شده بود اما به صورت بسيار ناچيز. ودرپی فروش اموال و دارایی ھای کليسا بودند
 

راھپيمایی صلح آميز تویلرز به تظاھرات گـسترده یِ  .جنبش مردم پاریس برای به زیر کشيدن قدرت پادشاھی ادامه داشت
مردم وارد قصر شدند و لوئی مجبور شد ک`ه پوستين بر سر بگذارد و جامی به س`متی ملت بنوشـد و بـه . مردم بدل شد

روزنامـه نگـارانی کـه متھـم بـه .  بعـد پادشـاه بـه انجمـن شـکایت کـرد.  مدت دو ساعت قول داد تابع اراده ی ِ مردم باشـد
تھـاجم خـارجی موجـب اغتشاشـاتی شـده و ت`شـھای .  برانگيختن اغتشاشات بودند دستگير و به زندان فرستاده شـدند

 .جدیدی برای سرکوب جمھوری خواھی انجام شد
مردم باردیگر بـا راھپيمایـی ).یکی از آنھا در سالروز فتح باستيل انجام گرفت(مردم پاریس قيامھای متعددی را سامان دادند

به محل برگزاری جلسه ی ِ اعضای انجمن وارد شدند و تھدید به قتل شاه و ھرآنکسانی را )  دھم اگوست(  به سوی تویلرز 
حتی بعد از این واقعه دو سه روزی طول کشيد تـا شـاه را بـه .  که در اندیشه بازگرداندن مجدد شاه به قدرت بودند ، کردند

 .عنوان زندانی به برج بفرستند
 

شورای جدید ، کنوانسيون، برپا شدو انتخابـات بـا کـش و . عاقبت سه سال بعد از فتح باستيل نظام پادشاھی برچيده شد
آنھـا نتوانـستند خواسـت و .دو جناح بوجود آمد و عناصر مدرنيست دست با^ را در انتخابـات گرفتنـد. قوس ھایی برگزار شد

اگوسـت خـود را جمھـوری  27ژاکـوبن ھـا در .  اراده یِ  مردم را نادیده بگيرند و در اولين گام نظام پادشاھی را ملغی کردند
دو مسئله ھنوز پابرجا بود نخست اینکه بـا شـاه خائـن .خواه خواندند و ام`ک کليسا و اشراف را در معرض فروش قرار دادند

کمـون "از دھم اگوست ھـم دوشِ  شـورای قانونگـذاری، .  چه کنند و دیگر اینکه حقوق فئودالی را چگونه حل و فصل نمایند
 .تشکيل شده بود که ابتکارات انق`بی اش به مدت دو سال تداوم یافت" پاریس 

 
کمون از .  شورا به کمون دستور داد خود را منحل کند.جنگ آغاز شد و به دستور کمون ،  اھالی پاریس خود را مسلح کردند

. امری که راه رسيدن آلمانی ھا را به پاریس ھمـوار مـی کـرد.  اخباری مبنی بر سقوط وردن می رسيد.این فرمان سرباز زد
مجلـس دسـتور .  پادشاھی را احيـا کنـد" پاریس متوجه شد که انجمن قصد دارد یا پاریس راتسليم آلمانی ھا کند یا مجددا

اخباری مبنی بر سقوط وردن می رسيد که بـه معـنی بـاز شـدن راه آلمانھـا بـه .  کمون نپذیرفت.  انح`ل کمون را صادر کرد
. پاریس فھميده بود که مجلس یا پاریس را به آلمانھا تسليم خواھد کرد و یا پادشاھی را احيا خواھد کـرد.  سوی پاریس بود

به زندانيان خائنی که در آرزوی رسيدن آلمانھا و نابودی پاریس و  باز گرداندن آنھا به قدرت " شعاری بلند شد مبنی بر اینکه 
نفـر از آنھـا 1000از قرار معلوم در روزھای ماه سپتامبر بـه زنـدانيان حملـه و بيـش از " . ھستند حمله کنيد و آنھا را بکشيد

 . س`خی شدند
 

 . ژانویه اعدام شد 21با^خره روز سوم نوامبر شاه محاکمه و روز 
 

1973 
 

اینک مبارزه قدرت بين ژیروندین ھا در انجمن ، کمون در پاریس و ژاکوبن ھای حامی کمـون بـا آنارشيـستھا و مـردم جریـان 
یِ  طبقـات -ژیرونـدن ھـا نماینـده.  را تـشکيل دادنـد"  کوھـستان"  ژاکوبن ھا ، روبسپير، سن مارات و دانتون حـزب .  داشت

بزودی آشکار شد  ژیروندن ھا ی مخالف پيشروی انق`ب در اردوی سـلطنت .  متوسط ، طرفدار آزادی و مخالف برابری بودند
گرچـه در .  در نشستھای ھماھنگی جدل ھای آتشينی بين دو حزب در مـی گرفـت .  طلبان و ضد انق`بيون جای گرفته اند

ماه آوریل مجمع به نفع  کميته حفاظت عمومی که قرار بـود بـا^ترین قـدرت اجرایـی در کـشور باشـد ، رای داد امـا کمـون 
ژیروندین ھای مخـالف کمـون ، کميتـه ای بـرای کنـترل و پيگـيری .  پاریس در نزد مردم از احترام بسيار با^تری برخوردار بود

روز بيـست و .  ژیروندن ھا تھدید کردند اگر کمون به نمایندگان ملی حمله کند ، نابود خواھد شـد.تصميمات کمون برپا کردند
بعد از سـه روز مجمـع مجبـور شـد بـه اخـراج .  ھفتم ماه می مردم پاریس اینبار برای شکست دادن ژیروندن ھا قيام کردند

ژیروندیست ھا رای دھد و تنھا در ماه جو^ی بود که مجمع آنھا را به مثابه ی ِ عناصر متمرد و ضد انق`ب شـناخت و آنھـا را 
زميـن ھـای " نھایتا. بعد از طرد عناصر مخالف راست مجمع شروع به بازسازی جامعه ی ِ فرانسه کرد. غيرقانونی اع`م کرد

 . بازگردانده شده به فئودالھا پس گرفته شد و حقوق فئودالی از سوی مردم ملغی اع`م شد
 

فعاليتھای ضدانق`بی سلطنت طلبان و .  فرانسه از طرف دول متخاصم محاصره شده بود.  اما قحطی دامان فرانسه را گرفت
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آنھـا درگـير جنـگ بـا آلمـانی ھـا .  در ليون و بریتانی قيام ھایی صورت گرفـت.  مارات ترور شد.  ژیروندیست ھا ادامه داشت
. توده ھا خواھان پيشروی انق`ب بودند، اما سردمداران انق`ب جرات پيـشروی نداشـتند.  انق`ب دچار وقفه شده بود. بودند

بھترین انق`بيون، پاریس را به قصد نامنویسی در ارتش ترک کرده بودند و سلطنت طلبان شروع به بازگشت بـه واحدھایـی 
ژاکوبن ھـا کـه ھمـواره بـا .  از ارتش کمون نمودند و بتدریج ژیروندن ھا و سلطنت طلبان دست با^ را در آنھا به دست آوردند

قدرت واحدھا مخالفت می کردند از فرصت استفاده کرده  و به دليـل غلبـه ژیرونـدن ھـا و ضـد انقـ`ب در واحـد ھـا، تعـداد 
را "  قـانون مـشکوکين"  جلسات نشست عمومی به یکبار در ھفته تقليل یافت و توپخانه ی ِ قوانين ِ سرکوبگرانه ، از جملـه 

با استناد به این قانون ھرکسی را که گمان می رفت از ضد انق`بيون باشد ، دسـتگير و مـورد پيگـرد قـرار مـی . راه انداخت
 . دادند

جنگ ھراس انگيز و وحشتناکی با توجه به موقعيت ماری آنتوانت و سلطنت طلبان ادامه داشت تا اینکه مـاری محاکمـه ودر 
واحدھایی از کمون که در آغـاز مدافـع . ترور آغاز شده بود. اعدام ژیروندن ھا تداوم بخش این مسير شد. ماه اکتبراعدام شد

ارگانھای انق`ب دمکراتيک بودند بتدرج در وظایف پليسی کميته ھا غرق شدند و کم کم به ابزارھـای ماشـين دولـتی بـدل 
 . مرگ واحدھای پاریس و نھادھای مردمی ایالت ھا به مثابه ی ِ مرگ انق`ب بود. شدند

کميتـه ھـا بـسوی تمرکـز قـدرت بـرای نـابودی ھمـه یِ  .   با جنگ بين انق`بيون و ضدانق`بيون سپری شـد 1994زمستان 
 14در طی . مخالفت ھا حرکت کردند ، ھربرت دستگير و به گيوتين سپرده شد ، بعدتر دانتون به ھمين سرنوشت دچار شد

 . نفر از آنھا از طبقه ی ِ اغنيا بودند 650نفر را به تيغ گيوتين سپردند که تنھا  2750ماه حاکميت ترور انق`بی ، محاکم 
کودتای خود را با حمایت ارتش با موفقيت به پایان رساند ، روبسپير ھم  1799آخرا^مر ، وقتی ناپلئون بناپارت در نھم نوامبر 

 .سرنگون شد و به این ترتيب خيزش ملی به تمامی  سرکوب شد
 

 بحث
 

انقـ`ب مـسير گـذار از .  فرانسه نـشانگر زوال قـدرت فئودالـی و جـایگزینی آن بـا دمکراسـی بورژوایـی اسـت1789انق`ب 
بعد از انق`ب دیگر پادشاه و دربارش فرانـسه را اداره نمـی کردنـد بلکـه طبقـه یِ  .  فئوداليسم به کاپيتاليسم را ھموار کرد

درواقع اندیشه ی ِ دولت مدرن در ھمين انق`ب نضج یافت .  ميانه و پارلمان اش زمام امور را از طریق دولت در دست داشتند
 .انق`ب را می توان از وجوه مختلف مورد بررسی قرار داد. و اجرایی شد

چھـارچوب نظـام فئودالـی موجـب .  می توان به دیناميسم ھای اقتصادی که انق`ب را اجتناب ناپذیر مـی کننـد اشـاره کـرد
دربار مبلغ ھنگفتی از ثـروت عمومـی را بـه شـکل مالياتھـا و .  بازدارندگی اقتصاد فرانسه از مسير رشد و توسعه شده بود

قـوانين پيچيـده .اکثر زمين ھای اطراف کشور به صورت ب`استفاده و غير مولـد در آمـده بـود.  زکات به خود اختصاص می داد
مالياتھـا و قوانيـن .  در فقـر و فاقـه نگھميداشـت"  کشاورزان را از فروش اموال و محصو^ت خود باز می داشت و آنھا را کام`

ھمه ی ِ شھرھای بزرگ نظام ماليـاتی و باصـط`ح گمرگـی خـاص خـود را .تجارتی مانع انتقال آزادانه ی ِ کا^ھا می شدند
. ھمين امور باعث شده بود صنایع امکان رشد و رقابت با دیگر مراکز توليدی از جملـه انگلـستان را نداشـته باشـند.  داشتند

در روسـتاھا طبقـه یِ  جدیـد دھقانـان .  ع`وه بر اینھا و عليرغم این تضييقات ساختار اجتماعیِ  فرانـسه تغيـير کـرده بـود
در شھرھا ھرچند طبقات متوسط فاقد قدرت سياسی بودند اما شروع به ایجاد مجـامع صـنفی . ثروتمندتر ظاھر شده بودند

آنچه آنھا طالب آن بودند آزادی صنعت .  این طبقات اجتماعی قادر به رشد و توسعه ذیل حاکميت فئودالی نبودند.  کرده بودند
 .تنھا انق`ب قادر به اعطای این آزادیھا بود. و تجارت بود

ع`وه بر آنچه در با^ گفته شد می توان انق`ب فرانسه را بـه مثابـه یِ  نمونـه یِ  ک`سـيکی از چگونگـی آغـاز و توسـعه 
ایده ھا و شـيوه ھـای انقـ`ب فرانـسه ھميـن .  می خواند"  مادر ھمه ی ِ ما" کروپوتکين آن را . انق`ب مورد مطالعه قرار داد

ریـشه خودکـامگی ھـای بعـضی از مـدعيان کمونيـسم در گرایـش "  گفتـه مـی شـود .  حا^ ھم به فعاليتھای ما مرتبط اند
به اجرا گذاشته شد و ھنوز ھـم گرایـشاتی  1917که در انق`ب " ترورانق`بی " ایده ی ِ ." ژاکوبينی انق`ب فرانسه قرار دارد

مارکس، باکونين تا لنين انقـ`ب :  از نظر سوسياليستھای اوليه .  مدافع آن ھستند ، از آموزه ھای آن انق`ب سود می جوید
بسياری از درس ھای انق`ب فرانـسه از .فرانسه اولين انق`ب بزرگی بود که درس ھای آن برای بکارگيری در آینده مفيد بود

ع`وه بر اینھا خيزش فرانسه انق`بی است که مدتھا قبل تر از انقـ`ب .سوی درس ھای مشابه در انق`ب روسيه نقض شد
 .بلشویکی اتفاق افتاده و در ضمن ھنوزجزئياتش به اندازه آن انق`ب روشن نشده و مورد تجزیه و تحليل قرار نگرفته است

به مثابه ی ِ یک ایدئولوژی می کوشند تمام تقـصيرھا را بـه "  دیکتاتوری پرولتاریا "  به نظر می رسد به جای بررسی تاثيرات 
برای ما بھترین درسی که از انق`ب فرانسه می توانيم بگـيریم ایـن اسـت کـه . گردن استالين به مثابه ی ِ یک فرد بياندازند

 . ھيچگاه در یک انق`ب اقليت نمی تواند حافظ منافع اکثریت باشد
در یک سو طبقات متوسط و کشاورزان ثروتمند در اطراف واکناف ظھور کرده بودند کـه .  انق`ب از سوی دو گروه انجام گرفت 

یکی از تفاوتھای اساسـی .  حامل ایدئولوژی انق`ب ، ایده ھای مربوط به عدالت ، آزادی و برابری  تحت نظام بازار آزاد بودند
طبقـات متوسـط ادبيـات انق`بـی مربـوط بـه .  بين فرانسه آن دوران و جھان مدرن امروزی ميزان آگاھی در بين توده ھاسـت

و شکلی از نظام اجتماعی را در ذھن شان می پروردنـد . انگلستان و آمریکا را می خواندند و تحت تاثير اش واقع می شدند
بـسيار پيـش تـر از آغـاز انقـ`ب ، ایـده دولتـی  :"  آنگونه که کروپـوتکين مـی گویـد .  که تا آن زمان در ميان ِ شان موجود بود

مرتب شده که از سوی طبقات دارای زمين و کارخانه و یا عناصر تحـصيلکرده و فـن آموختـه اداره مـی "  سازمانيافته و کام`
 . "شود در کتابھا و نوشته ھا ی زیادی تشریح شده و به عنوان راھنمای عمل و نيروی منطق مردان انق`بی بکار می رفت

ایده آنھا این بود که فرانسه ھم دارای قانون اساسی مشابه انگلستان شـود و شـاه بـه عنـوان مظھـر ھمبـستگی ملـی 
سلطنت کند و نه حکومت ؛ و قدرت اصلی در دست پارلمان باشد ، جایی که طبقه متوسط تحصيل کرده که نماینده بخـش 
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 . فعال و متفکر ملت است ، حاکميت داشته باشد
امـا ایـده .  اصول آزادی و اعطای حقوق در آنھا رخنه کرده بـود.  آنسوی سکه اما توده ھای ستمدیده شھر و روستاھا  بودند

آنھـا مـی .  آنھا مـی خواسـتند اوضـاع بھـتر شـود.  روشنی راجع به جامعه ای که می خواستند در آن زندگی کنند نداشتند
پرونده ھای " ؛ " اشراف را دار بزنيد: " ایده ھای مردم با وجه سلبی ساده ای بيان می شد. دانستند چه چيز نمی خواھند
آنھا می دانستند جایگاه شان کجاست و در کدام سو ایـستاده " .  مرگ بر بھره مالکانه" ؛ . " مالياتی فئودال ھا را بسوزانيد

اما معلوم نبود زمين ھای مصادره شده قرار است از آن چه کسانی باشد و معلوم نبود وارث اشرافی که به تيغ گيوتيـن .  اند
 .سپرده می شدند چه کسانی ھستند

در .  این امر نيازمند روشن شدن اندیشه مردمی بود که  بداننـد چـه چشمداشـتی مـی تواننـد از انقـ`ب داشـته باشـند"  
حاليکه طبقات متوسط با گامھای استوار و مصصمم به سوی کسب قدرت و ایجاد اتوریته سياسی خود در قدرت دولتی کـه 

" خصوصـا.  بر اساس ایده ھا و آرمانھای آنھا شکل می گرفت ، گام بر می داشتند ؛ مردم در تردید و تزلزل به سر می بردند
 . "اینکه نمی دانستند چگونه قدرت فتح شده را به نفع خود به کار اندازند

ھمچنانکه بعدتر در انق`ب روسيه اتفاق افتاد نبود بلوغ جمعی در خصوص اھـداف :"  آلفردو بونانو چنين نتيجه گيری می کند
 ". انق`ب ، راه را برای کسب قدرت از سوی اقليت ھوشيار وخوب سازمان یافته ھموار کرد

 
این ویزگی انق`ب بعدھا سوسياليست ھا را به این حقيقت رھنمون شد که ^زم است طبقه یِ  کارگر سازمانھای خـود را 

سازمانھایی که راجع به آینده سوسياليسم آگاھی و بينش کافی داشته باشند و راھھای کسب قدرت و . سروسامان دھد
 . ساختمان سوسياليسم را ھم بدانند

این امر ھمچنين باعث شد عده ای از سوسياليستھا به این صرافت بيافتند که طبقه کارگر فاقد توانایی کـسب و نگھـداری 
او قبول داشت که تئوری ھای "  خودآگاھی اتحادیه ای برسند"  لنين می گفت که اغلب کارگران تنھا قادرند به . قدرت است

انق`بی از طبقه ی ِ متوسط می آید و منفک کردن کارگران آگاه را از طبقه ی ِ کارگر و آوردن آنھا را به صفوف حزب  تـشویق 
 . می کرد

گرچه مارکسيستھا این حقيقت را قبول دارند که ژاکوبن ھا بورژوا بودند و ھدف غایی آنھا بنای جامعه ای بورژوایی بوده امـا 
 . شيوه ھای آنھا را نيز می پذیرند ، چون این شيوه ھا بھتر می توانند به پيروزی انق`ب یاری رسانند

با^خره اینکه انق`ب فرانسه با عمل انق`بی طبقات متوسط و اندیشه انق`بی طبقات تحصيل کـرده بـه سـرانجام رسـيد و 
دولت متمرکزمدرنی را که از سوی طبقات متوسط اداره می شد و ارتش و قوه قانون گذاری پارلمـانی ، خـدمات عمومـی ، 

چنين دولتی پيش شرط ضـروری انکـشاف کاپيتاليـستی .  مدارس ، معادن و مراکز علمی را کنترل می کرد ،به قدرت رساند
انق`ب کبير نـه تنھـا گھـواره دمکراسـی پارلمـانی بـورژوازی بلکـه گھـواره یِ  دمکراسـی " بنا به گفته ی ِ آلفردو بونانو. بود

 ....مستقيم پرولتاری ھم بود
واقعيت این است که در تمام لحظات حساس انق`ب فرانسه این ابتکارات توده ھا بـود کـه شـرایط را بـرای پـيروزی انقـ`ب 
آماده کرد در نھایت بورژوازی با تکيه بر سازماندھی و ابزارھا و بوروکراسی اش توانست انق`ب را قبضه کنـد و بـا تـار و مـار 

 . کردن مردم قدرت را به چنگ آورد و دولت خود را بنا نھد
درست از آن رو که دمکراسی مردمی و کنترل کارگری به مثابه خون و حيات انق`ب است ، از بين بردن اینـدو بـه مثابـه یِ  

 .مرگ انق`ب است
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