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  پیش گفتار

  توده هاي مردم بهمان اندازه که نسبت به خواست ها و ،اغلب

اشکال هستند، در مورد  خوشبین وخود روشن لبی ي خام و قآرزوها

 محقق کننده ي و نظام هاي سیاسی و اقتصادي که می توانند

بهمین دلیل .  اندد بینناآگاه و ب باشند،آرزوهاي مزبور  خواست ها و

  کهواقعیت اینست. ندز انقالبات در طول تاریخ ناکام مانده ابسیاري ا

ي فاسد توده هاي سرنگون کننده ي نظام هادر بسیاري از انقالبات، 

عاجز از درك و تشخیص نظام مناسب از روي ناآگاهی، ضد مردمی، 

  . ندتحقق خواست هاي خود بوده ابراي 

انقالبات شکست خورده، اغلب با آنکه ، در طول تاریخ، با اینحال

به گاهی حتی خود منحرف و واقعی یا در صورت پیروزي از مسیر 

همین  با این وجود،، واست اولیه خود تبدیل شده اندچیزي خالف خ

بخاطر همچنین  خود، و یجنببه مدد نتایج انقالبات شکست خورده، 

 شکلبهمان حداقل نظام سرنگون شده ي قبلی، مجدد آنکه برپائی 

 توانسته اند تاریخ بشري را وده است، می نم ممکن نا، اشگذشته 

 به  راتمدنعصر مال برده ي آغاز  انسان کا،برده پیش به ،قدم به قدم

    . دهندسرمایه داري ارتقاء جامعه  آزاد کارگر نیمهموقعیت 

هر چند نیز، انقالباتی   در طول تاریخ،البته، باید توجه داشت که

دقیقا در جهت خواست توانسته اند بوده اند که   و استثنائی، نادر

وزمندانه اي به گام هاي پیر  حرکت کرده وهاي واقعی توده ها مردم



تاریخ ساز بوده انقالباتی این انقالبات نیز بهمین دلیل . جلو بردارند

 ، با اینحال، نباید فراموش کرد که در این موارد استثنائی نیز.اند

حین در چنین امري تنها به مدد این ممکن گشته است که قبال و یا 

 و اولیه انقالب، این فاصله، فاصله بین خواست ها و آرزوهاي  خام

 و نظاماتی که می توانسته اند این ارزوها را هتوده ي انقالب کنند

 و رابطه ي بین ،کم و بیش رفع ،انهآگاهگرکار  به مدد محقق نمایند،

این دو به توده ي مردم، یا حداقل قشر پیشروان و رهبران عملی آنها 

  .شناسانده شده بوده است

از جنبش ضد با جنبش خزنده بهار عربی که خود بخشی 

بحران اقتصادي جهانی ي  بوده و در نتیجه در سطح جهانسرمایه 

که خود  توده هاي در گیر در این جنبش، همچنانبوجود آمده است، 

، یکبار دیگر در معرض چنین آزمایشی قرار  از آنپیشما از مدتی 

نوشته حاضر به تحلیل همین نکته، البته در سطحی  .اندگرفته 

 سطح روشنگري در مورد گام هاي بالفاصله بعدي محدود، یعنی در

د، و البته بزبانی بسیار نکه باید در جریان این جنبش ها برداشته شو

  . ساده و عامه فهم، پرداخته است

الزم به یادآوري این نکته نیز می باشد که نوشته حاضر از 

رونویسی متن گفتارهاي تلویزیونی من در کانال ماهواره اي پیام 

جنبش ، همزمان با 2010 در فاصله ماه هاي ژانویه و آوریل افغان

 که در خوانندگان قرار گرفته استحاصل و در اختیار   ،بهار عربی

اینجا الزم است از خانم هما فرید که زحمت اینکار را متقبل شده اند 

  2011         نوامبر   سیامک ستوده . .نیز نهایت تشکر را بعمل آورم



  

  

  

  اول فصل

  

  يا توده مسلح يروین و یدمکراس

 هیسرما دولت چگونه گذشته ماه کی یط که دیدار اطالع شما

 که یطیشرا در بود، دزد و فاسد سرتاپا که تونس چپاولگر و دار

 یم قرار مردم دهتو اعتراض و تعرض مورد کرد، یم دادیب يکاریب

 یم سرکوب به دست و کند یم مقاومت اعتراض نیا برابر در و ردیگ

 نشود تر میوخ اوضاع نکهیا يبرا تن، صد رساندن بقتل از بعد و  زند

 متیق که دهد یم وعده و زند یم مختصر ینینش عقب کی به دست

 . آورد خواهد نییپا را ها

 به دست جه،ینت رد. شود ینم متوقف مردم تعرض نحال،یا با

 یم ارتش از که دهد یم قول نباریا و زند یم گرید ینینش عقب کی

 و نندینش ینم عقب مردم هم باز. نکند يراندازیت مردم به که خواهد

 نخست و شود یم فرار و کشور ترك به مجبور جمهور سیرئ سرانجام

  .ردیگ یم دست به را امور جمهور، استیر مقام در ر،یوز

 سیرئ عنوان به مجلس سیرئ که میشد بردارخ هم امروز

 ینظام حکومت اعالم است قرار و شده رامو دار عهده موقت جمهور

 خود يها خانه به مردم کرده، قرق را ها ابانیخ سیپل و ارتش نموده،
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 سوپرمارکت  به  حمله  از یگزارشات جز زین لحظه نیا تا. گردند باز

  .  است دهینرس ما دست به يدیجد اخبار ،ییغذا مواد مصادره و  ها

 تعرض مردم یوقت میشو یم متوجه ما هیقض يجا نیا تا

 شروع دار هیسرما و فاسد نظامات و ها حکومت هیعل بر  را خودشان

 به ناچار ها حکومت نیا ،بدهند ادامه خود تعرض به اگر کنند، یم

 یم آغاز را خود متقابل تعرض آنها گرنه و شوند یم ینینش عقب

   .کنند

 یم م،یکن سهیمقا تونس با را آن میبخواه اگر ران،یا  مورد در

 طرف از. است افتادهین اتفاق هنوز ینینش عقب نیا که مینیب

 خاطر به مردم، جانب از و اش، یسرسخت لیدل به ،یاسالم يجمهور

 اقشار و کارگر طبقه بخصوص عیوس يها توده یکاف قدر به که نیا

  . اند وستهینپ جنبش نیا به جامعه نییپا

 توده ایآ. داد خواهد رخ یاتفاقات چه تونس در میدان ینم البته ما

 خواهند تیرضا حاکمه ئتیه ینینش عقب از اندازه نیهم به مردم

 ،شده داده آن قول یاساس قانون حول که یاصالحات منتظر و داد

  . داد دنخواه ادامه شیخو تعرضات به ای ماند، دنخواه

 آنچه يبرا تونس تجربه از که نستیا است مهم ما يبرا که آنچه

 گام مورد در را خودمان ذهن و میکن استفاده میدار شیپ در خود که

 روشن که نیا: مینمائ روشن میبردار ستیبا یم ندهیآ در که ییها

  اردن ر،یالجزا ای تونس در چه ،رانیا در چه ها، جنبش نوع نیا میکن

 چه ستیبا یم مردم و دیرس اهندخو کجا به تینها در گر،ید نقاط و
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 يبرا گذشته در بارها من که طور همان چون. بکنند یط را يریمس

 یاسالم يجمهور مثل ینظامات یسرنگون یاساس مسئله ام، گفته شما

 بلکه ستند،ین یمهم مسائل ها نیا نکهیا نه. ستین تونس حکومت و

 که است نیا دهد یم لیتشک را ما سرنوشت کور گره که چه آن

 را يزیچ چه ها حکومت نیا کردن سرنگون از پس دانند ینم مردم

  . کنند آن نیگزیجا

 در بارها را نیا و دارند را یسرنگون يبرا یکاف يروین مردم توده

 مثل یحکومت کی است ممکن حاال. اند رسانده اثبات به خیتار

 یمدت يبرا یسرنگون نیا و دهد نشان یسرسخت  یاسالم يجمهور

 و سوخت یول دارد زود ای و رید معروف قول به یول فتدیب قیتعو به

 وا آن حل در گذشته انقالبات در همواره ما که آنچه اما. ندارد سوز

 نیا یازسرنگون پس که میا دانسته ینم که است بوده نیا میا مانده

. میبکن ها آن نیگزیجا را یمناسبات و نظام چه فاسد يها حکومت

   . میا افتاده درچاه آمده در لهچا از دائم ن،یبنابرا

 که چه آن یعنی. است صادق تونس مردم مورد در مسئله نیهم

 که است نیا کند یم معطوف خود به اول دردرجه را ما ذهن

 و ریالجزا در شده، شروع تونس در که یعیوس جنبش نیا سرنوشت

 مانند هم يگرید درنقاط و ، دارد انیجر يکوچکتر اسیمق در  اردن

  .. شد خواهد ختم کجا به ،دارد انیجر  يویبول

 یآت ریمس میبدان دیبا ،زیچ هر از قبل ،کنم یم فکر من ن،یبنابرا

   ما هدف  صوال ا  و  م،یبردار  دیبا  را  ییها گام چه  است، کدام مان
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  . ستیچ

 خم و چیپ در ،مینکن روشن خودمان يبرا را مسائل نیا ما تا

 و میبردار جلو به یدرست يها گام  بود مینخواه قادر یانقالب تحوالت

 آش یمدت از بعد و میشو یم یارتجاع عناصر یمشت دست ریاس باز

 اتفاق ما يبرا دائما که است يزیچ نیا. همان کاسه و آش همان

 بحث دیده اجازه پس. افتدیب دوباره تواند یم هم حاال و است افتاده

  .میکن شروع جا نیازهم را خودمان

 جامعه کی که نیا يبرا که است مبرهن و روشن ام همه يبرا

 به ازین همه از قبل میبساز را يبشر یزندگ درخور و آزاد و یانسان

 گروه همه جامعه، احاد همه آن در که میدار یکیدمکرات طیمح کی

 در بکنند، مطرح را خودشان نظرات و ها طرح بتوانند احزاب و ها

 انتخابات کی در بعد و بکنند، آگاه را مردم بدهند، حیتوض آن مورد

 نظرات و ها طرح نیا انیم از که رندیبگ میتصم مردم توده آزاد،

  . کنند انتخاب جامعه ندهیآ يبرا را یطرح چه ها، گروه و احزاب

 ینم که یملت  برابر در که است یقیطر تنها نیا حال هر به

 سلطه تیاقل کی ای کتاتورید کی دست به را خودش سرنوشت خواهد

 یعنی. دارد قرار رد،یبگ دست به ار آن خود خواهد یم بلکه بدهد، گر

 طیمح کی در يریگ میتصم و گفتگو و بحث ،یهمدل و يهمفکر راه

  . کیدمکرات و آزاد

 تا دهد، رخ یاشتباه هم   اگر  یحت  يا جامعه  نیچن کی در

   دتوانن یم  اشتباهات  نیا دارد،  وجود  کیدمکرات  طیشرا که یزمان
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 و آل دهیا طرح به تواند یم جامعه سرانجام و گردند رفع شده، یابیرد

  . برسد کند نیتأم را او یخوشبخت که يا نقشه

 ای یاساس مسئله ها جنبش نیا اکثر  در  که است نیهم يبرا

  ردیگ یم قرار مردم مطالبات جزو که یاساس مسائل از یکی

 ندارد وجود یاسدمکر يا جامعه در یوقت رایز. است  یدمکراس

 کی دست در قدرت ابزار و تسلط و کنترل تمام که است نیا شیمعنا

 که يزیچ تنها به که افتد یپولدارم و دار هیسرما دسته کی ت،یاقل

  . است مردم منافع کنند ینم فکر

 خودشان بیج کردن پر و جامعه چپاول با که هستند ها نیهم

 در لحظه، هر ما که ندرسان یم ي يزیآم انفجاز يجا به را طیشرا

  . میهست آن شاهد جهان مختلف نقاط در آنجا، و نحایا

 قدم در ،ردیگ یم قرار ما برابر در که يا مسئله نیاول ن،یا بنابر

  . است خودمان جامعه در کیدمکرات طیشرا نیچن جادیا اول،

 کیدمکرات طیشرا نیا که شود یم مطرح مسئله نیا اکنون

 میکن معلوم ما اگر. است روشن پاسخ. دیایب دوجو به تواند یم چگونه

 يها يکتاتورید و رفته نیازب کیدمکرات طیشرا چگونه گذشته در که

 دایپ را خودمان سئوال پاسخ آنگاه ،اند شده آن نیگزیجا يفرد

   . کرد میخواه

 کی که است نیا از عبارت يا جامعه هر در يفرد يکتاتورید

 ابزار به هیتک با تواند یم ،حدودم تیاقل کی به یمتک مطلقه، قدرت

 که آنچه نیا بر بنا. بکند لیتحم گرانید به را خودش قدرت سرکوب،
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 دهد یم را اش يکتاتورید اعمال و سلطه حفظ اجازه تیاقل نیا به

 و ارتش، ها، یشخص لباس پاسداران، سپاه مثل ،سرکوبگر يروهاین

  .  باشد یم سیپل

 به آن از یبخش جامعه، در است قرار اگر که است واضح ن،یبنابرا

 قمه باشند، داشته کمر به اسلحه بشوند، مسلح سیپل و ارتش صورت

 در و باشند، داشته پول و میس یب و توپ و تانک رند،یبگ دست در

 یدمکراس از یصحبت باشند، شده سالح خلع جامعه تیاکثر آن برابر

  . کرد توان ینم

 و انحالل يمعنا به لاو قدم در کیدمکرات جامعه کی يبرقرار

 میتقس به دادن انیپا و سرکوبگر، و ینظام يقوا شکستن هم در

 گروه کی که یوقت تا. است مسلح ریغ و مسلح بخش دو به جامعه

 که دارد وجود رهیغ و سیپل و ارتش عنوان تحت جامعه در یمسلح

 از یتیاقل کی ای دولت دست در بلکه مردم دست در نه کنترلش

  . کرد شود ینم یدمکراس از یصحبت عتأیبط است، جامعه

 ارتش جمهور، سیرئ فرار محض به ،دینیبب تونس در شما اآلن

 در همه سربازها و ها تانک اآلن .کرد قرق را ها ابانیخ  بالفاصله

 بود کرده ینینش عقب که يا حاکمه ئتیه. هستند مستقر ها ابانیخ

 ندیبب است منتظر و آورده ها ابانیخ به را خودش مسلح يروین حااال

 عتأیطب نداشت را مسلح يروین نیا حکومت اگر. شود یم چه جهینت

 حاال. کند برقرار را خودش سلطه یبوعل فرار از پس توانست ینم

 را موقت جمهور سیرئ نیا و ندیایب ها ابانیخ به باز مردم که رمیگ
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 را يدیجد دولت کرده، شرکت انتخابات در هم بعد. بگذارند کنار هم

 را سرکوب ابزار  نیا که یزمان تا دیجد دولت نیا. کردند انتخاب هم

 پس را مردم يآوردها دست ي همه تواند یم مجددا دارد دست در

  .کند برقرار دوباره را تیاقل يکتاتورید و ردیبگ

 يها توده . میدار  خودمان چشمان  برابر در را 57 انقالب ما

 سرنگون را سلطنت میرژ ،یارتجاع  يرهبر  کی با هرچند مردم،

 حمله ها پادگان به دند،یدر هم در را مسلحش يقوا یحت و کردند

 شد یم منحل هم کامل اگر یحت. شد منحل قوا نیا  بایتقر و کردند

 که دادند یم اجازه یول کردند، یم انتخاب دیجد دولت کی مردم و

 سرکوبگر و مسلح يروین و ارتش خودش يبرا دوباره دولت نیا

 که رمیگ ،یانقالب دولت که رمیگ د،یجد دولت نیا دهد، زمانسا

 اش مسلح يروهاین بر هیتک با و برگردد توانست یم موقت، دولت

 به یوقت مردم چون. ردیبگ پس مردم از را آوردها دست نیا تمام

 به معموال ،رسند یم آنها از یبخش یحت و خودشان يها خواست

 موقع نیا در و شوند یم اکندهپر گردند، یم بر خودشان يها خانه

 باز  و  شود یم شروع  تیاقل  آن  طرف از مجدد تعرض که است

  . همان کاسه و همان آش

   مطالبات به مردم توده  اگر  هم  تونس  در  که است يزیچ نیا

 ست،یچ شان يبعد گام که ندانند و ، نباشند آگاه خودشان يبعد

 نیا با مان جامعه يبعد تحول و انقالب در هم ما. افتاد خواهد اتفاق

 نیا ستیبا یم که است جهت نیا به. شد میخواه مواجه مسئله
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 یوقت ن،یا بنابر. میریبگ درس آنها از و میکن یبررس دائمأ  را انقالبات

 م،یبفهم را یدمکراس نیا يمعنا دیبا میکن یم یدمکراس از صحبت

 آن در که يا جامعه اول شرط ،یدمکراس هر اول شرط که میبفهم

 میتصم و  کنند  انتخاب آزادانه و بدهند نظر آزادانه بتوانند افراد همه

  . دنشو منحل آن سرکوبگر يقوا همه از قبل که است نیا رندیبگ

 به شد شروع ما جامعه در قبل  سال کی  که یجنبش اگر

  يرأ  مثل ییشعارها  از  بعد داد، یم ادامه خودش يها يشرویپ

 در ستیبا یم که یمطالبات از یکی ،يا خامنه بر مرگ و کجاست من

  . بود سرکوبگر يقوا همه انحالل گرفت یم قرار شیها خواست صدر

 از یصحبت جامعه کی در سرکوبگر يقوا انحالل بدون ن،یبنابرا

 یکیدمکرات طیشرا آن يبرقرار اول شرط. کرد توان ینم یدمکراس

 که است نیا م،یریبگ میتصم جامعه ندهیآ يبرا آن در میبتوان ما که

 نیچن معموال خب، یول. بروند انیم از و شوند منحل مسلح يقوا

 مردم انقالبات نیا در اگر یحت. افتد ینم اتفاق یراحت به يزیچ

 وادار را حاکمه ئتیه میدید تونس در که آنچه مثل و بکنند يشرویپ

 يها تیشخص بالفاصله حاکمه، ئتیه نیا بکنند، ینینش عقب به

 یم کار سر ستندین گرانید یبدنام به اقل حد و بدنام که را يدیجد

 باشد، دهید هم لطمه انقالب انیجر در اگر یحت را، مسلح يقوا آورد،

 مجددا شد، آرام اوضاع یوقت آن، توسط و کند یم سازمان دیتجد

 یم پس را گذشته يدستآوردها تمام و کند یم تعرض به شروع

  . ردیگ
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 از بعد ،امیق گرماگرم همان در. میدید 57 بانقال در را نیا ما

 منحل را قوا نیا عمال و کردند حمله ها پادگان به مردم که نیا

 ها پادگان از که را یهائ اسلحه که خواست مردم از ینیخم نمودند،

 فرستاد ها ابانیخ به را نفراتش اول. بدهند پس بودند کرده مصادره

 اجیاحت سرکوبگر يروین نیا هب چون د،ینکن حمله ها پادگان به که

 سالح که یوقت بعد. بکند خواهد یم چه بعدأ که دانست یم. داشت

 را ها سالح که خواست همه از افتاد مردم دست به يادیز يها

 از مردم  که یطیشرا در بعد و کرد، سالح خلع را مردم برگردانند،

 به و شده برقرار یاله عدل حکومت کردند یم فکر یناآگاه يرو

 يصدا هر سرکوب و يریدستگ به شروع اند، دهیرس خود خواست

 قدم و ،کرد شوراها و يکارگر يها هیاتحاد تا ،گرفته زنان از ،یمخالف

  . میهست آن شاهد امروز که راند عقب ییجا آن به را مردم قدم به

 سرکوبگر يروهاین انحالل ک،یدمکرات جامعه اول اصل پس

 نیچن به معموال ها دولت تم،گف که طور همان خب، یول. است

 نیا کار چاره ست؟یچ کار چاره نیا بنابر. دهند ینم در تن يزیچ

 کنند، یم ینینش عقب به وادار را ها میرژ یوقت مردم توده که است

 آنچه مثل د،یآ یم بوجود قیطر نیبا که یکیدمکرات مهین طیشرا در

 ما خود يراب ای ،باشد آمده بوجود است ممکن تونس در احتماال که

 بدهند، سازمان را خود بالفاصله دیبا بود، آمده بوجود 57 انقالب در

 کارگران، اورد،یب در پراکنده حالت از را خود يروین کنند، متشکل

 کارمندان و خود يها یعموم مجمع و کاهایسند ها، هیاتحاد
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 را خودشان يها تشکل زنان بدهند، لیتشک را خودشان يشوراها

  . داورنیب بوجود

 خودش تا ندینش یم عقب گام کی حاکم طبقه که يطور همان

 هم همانطور د،ینما تعرض  مردم به دوباره تا دکن سازمان دیتجد را

 یوقت که باشند داشته را یآگاه نیا قبل از مردم توده ستیبا یم

 يرهایزنج ،ینینش عقب نیا با یوقت نشانند، یم عقب به را دشمن

 آزاد نسبتأ   طیمح کی و شود یم سست یکم سرکوب و يکتاتورید

 آغاز که آزاد  نسبتأ طیمح نیا از دیبا بالفاصله د،یآ یم وجود به

 هم ها آن و کنند يبردار بهره باشد، یم کیدمکرات جامعه شیدایپ

 در که ستین يزیچ مبارزه. کنند یسازمانده را خودشان يروهاین

 يها خانه به مردم و شد متوقف که نیهم. بشود متوقف جامعه

 شروع دشمن تعرضات بالفاصله که چرا. اند بازنده ،رفتند خودشان

  . شود یم

 ینم که یلیدل هر به حاال که سبز جنبش از بعد که دینیبب شما

 به شروع میرژ د،یرس خودش انیپا به ،بکنم را صحبتش خواهم

 رهبران یحت حاال و ها، اعدام با ها، يریدستگ با .است کرده تعرض

 اگر جه،ینت در. کنند ریدستگ خواهد یم احتماال هم را بزس جنبش

 ادامه خودشان تعرض به آنها نکنند مقاومت ها نیا مقابل در مردم

 نیب نیکمپ با. کردند مقاومت رانیا مردم خوشبختانه. دهند یم

 اند توانسته اند انداخته راه ها اعدام برابر در که یعیوس و یالملل

 يشرویپ يبرا را راه حال هر به و رندیبگ را ها اعدام از یبعض يجلو
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 نیا که نیا محض به یول. کنند ناهموار و دشوار و سخت دشمن

  . کند یم شتریب را خودش تعرضات دشمن شود، متوقف مقاومت

 خواهد در سر ییجا از دوباره جنبش که ندهیآ در ما ن،یا بنابر

 آن از دیبا فاصلهبال م،یراند عقب به را میرژ که یفرصت نیاول در آورد،

 چون. میکن استفاده خودمان يروهاین یابی تشکل و یسازمانده يبرا

. میاوریب بوجود را خود يا توده تشکالت میتوان ینم حاضر حال در

 چه با يگرید تشکل هر و تپه هفت و واحد شرکت يکایسند دینیبب

  . است ریپذ امکان یسخت

 جادیا و مندش نشاندن  عقب  که  است  یطیشرا نیچن در

 یم  لیتبد یاساس  مطالبه  و  خواست کی به کیدمکرات طیشرا

 امکان نیا دیایب بوجود یطیشرا نیچن نکهیا محض به  چون. شود

 خودشان همه دهقانان، و کارمندان، کارگران، زنان، که دیآ یم شیپ

 با دشمن که ينبرد هر در یعنی. شوند متشکل و بدهند سازمان را

 يمعنا به توافق، و بست آتش نیا بکند، ینینش عقب ازیامت کی دادن

 يروهاین که است نیا يمعنا به بلکه بود، نخواهد مبارزه ختم

 يبعد تعرض و یسازمانده يبرا بست آتش و فرصت نیا از متخاصم

 طبقات و يبورژواز مسلما که ستیکار نیا. کرد خواهند استفاده خود

 نکنند، مردم اگر م،ینکن ام اگر و کنند یم یاسالم يجمهور و حاکم

 مثل. بود خواهند بازنده ندهند، انجام حاضر حال در تونس مردم اگر

 جنگ يبرا خودمان کردن آماده يبرا را فرصت ما آن در که یجنگ

   شکست جز يزیچ یحالت نیچن  در  عتایطب و میبده دست از يبعد
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  . شد نخواهد ما بیصن

 یم قادر مردم توده ،یهمگان جنبش کی در که نیهم پس

 و حاکمه ئتیه سلطه ضعف هیسا در بنشانند، عقب به را میرژ شوند

 را خودشان دیبا بالفاصله د،یا یم بوجود که ینسب يها يآزاد

 را خودشان يشوراها که نیا همه از مهمتر و. کنند یسازمانده

 به را خودشان سرنوشت خواهند ینم مردم اگر چون اورند،یب بوجود

 در را خود سرنوشت خواهند یم بلکه بدهند، لگرچپاو تیاقل کی

 شوراها قیطر از ،است ممکن که یراه تنها رند،یبگ خودشان دست

 از مرد، و زن از مردم توده همه که یتجمعات قیطر از یعنی. است

  . باشند داشته يریگ میتصم و شرکت حق آن در کارگر، ریغ و کارگر

 در گر سرکوب يها میرژ  که  یوقت گفتم، که طور همان خب،

 گام کی داد،  رخ تونس در که آنچه مثل مردم، مبارزه و جنبش اثر

 یسازمانده يبعد تعرض يبرا را خودشان تا کنند یم ینینش عقب

 ینینش عقب نیا از ستیبا یم مردم توده هم مقابل در بکنند،

 استفاده است گرفته دنیوز که يآزاد مینس نیا از و بکنند استفاده

 یمتفاوت تشکالت در و ها هیاتحاد در و شوراها در را خودشان و ببرند

 یم که است تشکالت نیا رهبران. کنند یسازمانده هستند لیما که

 میرژ برابر در  را يواحد مقاوم يروین و بشوند جمع هم گرد توانند

 که یمقاوم يروین است، متشکل که یمقاوم يروین. بدهند شکل

 رد،یبگ میتصم شوراها در تواند یم که یمقاوم يروین دارد، یتیمرکز

   . کند ابالغ خود رهبران به عمل يبرا را یمیتصم هر و
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 مردم توده میریبگ فرض .دارد وجود يبودکم نجایا باز یول

 ند،ا هداد لیتشک را خودشان يشوراها و ندا هکرد متشکل را خودشان

 رشوی مردم ستند،ین ها ابانیخ در گرید هم ها تانک دیریبگ فرض

 و اند رفته ها سربازخانه و ها پادگان به هم ها تانک نیا و اند آورده

 که یوقت تا یول خب، یلیخ. است مدهآ بوجود آزاد کامال طیمح کی

 از توانند یم سرکوبگر يروهاین و ارتش ستند،ین مسلح شوراها نیا

 ي توده که نیا يبرا. کنند تعرض دوباره و ندیایب رونیب ها پادگان

 کی برابر در تواند ینم باشد، که هم مسلح یحت شده، حسال خلع

 بنشاند، عقب به را مسلح يروین تواند یم. کند مقاومت مسلح يروین

 و دیایم دوباره شود، یم مزاحمش مسلح يروین یمدت از بعد باز یول

 از و کند خیب از دینبا را لق دندان نیا چرا. کند یم سرکوب را آن

 تحت و جامعه خدمت در که را یمسلح يروین  آن يبجا و برد نیب

   داد؟ قرار آنست کنترل

 و ها جنبش نیا از ما که یدرس نیاول د،ینیب یم ن،یا بنابر

 یم ما اگر که است نیا میریگ یم آنها از یناش تحوالت و رییتغ

 به گرید جوامع و رانیا جامعه در را یکیدمکرات طیمح کی میخواه

 توده و ها گروه و احزاب آن، هیسا در که یطیمح م،یاوریب وجود

 در و بکنند، بحث و مطرح را خودشان نظرات و ها طرح بتوانند مردم،

 دیبا نکهیا بر عالوه رند،یبگ  میتصم ها آن مورد در آزاد انتخابات کی

 متشکل را خودشان دیبا نکهیا بر عالوه کنند، منحل را سرکوبگر يقوا

 یعنی کنند، مسلح زین را خود دیبا ها، نیا همه از تر مهم ند،ینما
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 یول کرده، ینینش عقب که یدولت برابر در  را خود مسلح تشکالت

 دهد، یم سازمان يبعد تعرض يبرا را خود دارد و است مسلح هنوز

 قدرت ،يگرید قدرت یدولت قدرت برابر در یعنی اورد،یب بوجود

  .   وردآ بوجود را يا دوگانه

 ینیخم دسته و دار شد، سرنگون شاه میرژ یوقت 57 انقالب در

 طرف، کی از. کردند خودشان مسلح یسازمانده به شروع بالفاصله

 را گل يها حقله. آمد در ینیخم خدمت به ارتش ماندهیباق

 عقد نیا و انداختند، ارتش سران گردن به ینیخم ندگانینما

 يروین که پاسداران سپاه جادیا با بعد و شد بسته دو نیا نیب نامبارك

 از یکی یکی را مردم يها آورد دست آمد، یم بحساب يوفادارتر

 نیا پاسداران سپاه و ارتش بدون که است واضح. آوردند در آنها دست

 خانه به ها ابانیخ از و بنشانند عقب را مردم  توانستند ینم ها

  . برگردانند

 يحدود تا شوراها در را خودشان مردم موقع آن در خب،

 اداره هر در. داشت وجود شورا يا کارخانه هر در. بودند کرده متشکل

 بود، آمده بوجود یشوراهائ شیب و کم هم محالت در بود، شورا يا

 يبزرگتر سطح در شوراها صحرا ترکمن و کردستان در بخصوص

 در یحت و زنان کارمندان، کارگران، خالصه. بودند شده لیتشک

 نکاریا در یول. ودندب کرده یسازمانده را خودشان ،دهقانان يموارد

 در سرش ییشورا هر که بود نیا یکی. داشت وجود یاساس نقض دو

 موارد در جز هم با ها نیا. کرد یم را خودش کار و بود خودش الك



  ١٥                        يا توده مسلح يروین و یدمکراس                           اول فصل

______________________________________________  

 کپارچهی قدرت کی ینیخم دولت برابر در تا نگرفتند تماس یاستثنائ

  . دندنش نکاریا به موفق گرفتند هم اگر. اورندیب بوجود را يمتمرکز و

 را شاه میرژ کمر واقع در و کرد اعتصاب نفت شگاهیپاال که یوقت

 يشورا نیا رهبران، نیا و کارگران نیا شگاه،یپاال نیا شکست،

 که یکوتاه مدت از بعد داشت، که یعظمت و قدرت آن با ،يکارگر

 باز را نفت يرهایش دوباره و شد میتسل ،کرد مقاومت ینیخم برابر در

 کپارچهی قدرت کی گرید يشوراها با متحد نکهیا يجا به و کرد

 اورند،یب بوجود ینیخم میرژ برابر در را يا دوگانه يروین کی ،مستقل

 و بودند شده متحد شوراها نیا اگر خب،. برداشت مقاومت از دست

 ینیخم بصمنت دولت بعد و بازرگان دولت برابر در را يواحد يروین

 که یموقع آن یعنی بودند، کرده مسلح را خودشان و بودند کرده برپا

 وقت آن  کردند، یم حفظ را آنها کرد جمع را  ها اسلحه آمد ینیخم

 هیاتحاد نیا و ندیایب  توانستند ینم یراحت به پاسداران سپاه و پاسدار

  . ببرند نیب از و بکنند منحل روز دو یکی ظرف را ها سازمان و ها

 راندن عقب از بعد دهنیآ حرکت در ما که یسوم گام ن،یا بنابر

 در را خودمان تشکالت که است نیا میبردار دیبا یاسالم يجمهور

 يموجود دولت برابر در یعنی م،یکن مسلح یعموم يشورا کی شکل

 تیاقل و حاکم طبقات ینینش عقب از بعد ای انقالب از بعد که

 دولت کی هم ما  آمده، وجود به ،ما به مجدد تعرض يبرا ،چپاولگر

 نیا به. میده لیتشک ،ستیا توده مسلح یدولت ینوع که را یمردم

 يا توده تظاهرات با را دشمن شما یعنی. دوگانه قدرت ندیگو یم
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 تا کند یم قبول را شما مطالبات از یبعض دشمن د،یران یم عقب

 تعرض يبرا را خودش تبواند او تا دیکن متوقف را تعرضتان شما

  . دهد سازمان شما به مجدد

 استفاده فرصت نیا از دیبا د،یباش اریشوه اگر هم شما ن،یبنابرا

 نکهیا محض به فردا تا دیکن مسلح و متشکل را خود يروهاین  د،یکن

 سرکوب يبرا ،افتهی سازمان دیتجد سرکوبگرِ و چپاولگر حکومت آن

 تا .ندیبب شما مسلح مقاومت برابر در  را خود کرد، حرکت شما

 شدت جامعه در بحران که یکینزد ندهیآ در نشد، میتسل اگر دیبتوان

 اقدام کی به دست دیبا که يا نقطه به مردم يها توده و ابدی یم

 و دیبکن شهیهم يبرا آنرا کلک ند،شد کینزد بزنند  قاطعانه و یینها

  . دینمائ برقرار را یمردم حکومت

 یم راه که يا توده جنبش با ندهیآ در دیکن فرض نیا بنابر

 هیفق تیوال یحت کند، یم ینینش عقب یاسالم يورجمه میرژ افتد،

. زند یم يدیجد حکومت لیتشک به دست يبورژاز و دشو یم منحل

 یم مردم از و سکوالر، ای موقت، حکومت گذارد یم هم را اسمش

 سران و هرفت نیب از هیفق تیوال که حاال ،خب اریبس که خواهد

 يها خانه به ند،ا هشد ریدستگ محاکمه يبرا یاسالم يجمهور

 به و نباشند اریهوش مردم اگر. است آرام زیچ همه د،یگردبر خودتان

 مسلح يروهاین اگر یحت دولت نیا دوباره بازگردند، خود يها خانه

 و کند یم سازمان دیتجد را آنها دوباره د،یباش کرده منحل هم را اش

  .  زند یم تعرض به دست فرصت سر
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 يروهاین آن در که یفرصت نیا از باشند، اریهوش مردم اگر یول

 خانه در دیایب که ستین یکس گرید و اند، شده منحل مسلح

 کردن متشکل و شوراها لیتشک به شروع و استفاده کند، رشانیدستگ

 ریغ دولت ،یمردم قدرت کی و کنند یم خودشان کردن  مسلح و

 یم سازمان"یانقالب" موقت دولت برابر در را يا توده یول یرسم

 يمعنا به يآزاد و یدمکراس از يا توده مسلح قدرت نیا با و دهند

 دولت مسلح يروهاین که جا هر یعنی کند، یم يپاسدار آن یواقع

 ببندد، را يا خانه چاپ بکند، ریدستگ را یکس خواست و آمد دیجد

 در رد،یبگ را زنان تشکل و تظاهرات يجلو کند، فیتوق را يا روزنامه

 ینم یباق شکل نیهم به اوضاع که آنجا از ،بعد و ستندیا یم آن برابر

 دو نیا از یکی گنجد، ینم ملک کی در کلم دو ،يسعد بقول و ماند

 کی در که بیترت نیبا. برود نیب از يگرید نفع به ستیبا یم دولت

 و یدمکراس بار ریز خواهد ینم که  یدولت آن ،یعموم تعرض

 کی در و شود یم سرنگون يگرید توسط برود، مردم يها خواست

  . شود یم پا بر دیجد حکومت و یاساس قانون آزاد انتخابات

 لیتشک موقت حکومت کی است قرار یانقالب هر از پس اگر

 از یکی برگذارشود، دیجد یاساس قانون نییتع يبرا انتخابات و بشود،

 يروهاین انتخابات از قبل که  باشد نیا دیبا مردم یاساس مطالبات

 نداشته وجود یمردم از جدا مسلح يروین بشوند، منحل یدولت مسلح

 ،یطیشرا نیچن تحت چون. کند ریدستگ را شما و من دیایب که باشد

. باشد داشته وجود تواند ینم آن یواقع يبمعنا یدمکراس و يآزاد
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 افتاده خطر به قدرتشان که چپاولگر و سرکوبگر و دار هیسرما طبقات

 یم سلب ها گروه یبعض از را يآزاد کنند، یم دخالت انتخابات در

 به را امکان نیا اصوأل و کنند، یم محدود هیبق مورد در و ندینما

 ندهیآ به راجع آگاهانه بطور و آزاد طیشرا در که دهند ینم جامعه

 دهبو شاهد خمانیتار در بارها و بارها را نیا ما. ردیبگ میتصم خود

  .میا

 یم روزیپ اول دمق در انقالب که یوقت هم مشروطه انقالب در

 يروین تنها چگونه که مینیب یم زند، یم کنار را شاهیعل محمد و شود

 و ستارخان يرهبر تحت زیتبر در که یمسلح يروین ،یمردم یانقالب

 و محاصره جا آن در و ده،یکش تهران به را داشت وجود  ستهایکمون

 نیب از بدون چون. رساندند قتل به هم را ستارخان. کردند سالح خلع

 يها دستگاه و دم توانستند ینم يا توده مسلح يروهاین بردن

   کنند، برقرار مجددأ را خودشان

 يریگ میتصم يبرا جامعه هر ازین نیاول یدمکراس اگر ن،یبنابرا

 یمردم حکومت کی ییبرپا و ،يبعد يها قدم برداشتن و کیدمکرات

 ياروهین که است نیا آن یاساس شرط باشد، یانسان نظام کی و

 شود، منحل است مردم نه و دار هیسرما تیاقل کنترل در که یمسلح

 نظر تبادل به بتوانند آزاد و امن کامأل طیشرا کی در مردم توده تا

 به خود ندهیا مورد در و کرده مطرح را خودشان مسائل و بپردازند

  .کنند يریگ میتصم آن یواقع یمعن

  



  

  

  

  فصل دوم

  مسلحي روهاین کردنی شورائ

 ک یجادیای پ در واقعأ ما اگر که گفتم من گذشته بحث در

 و شکستن هم در بدون امر نیا م،یهست کیدمکرات کامأل طیشرا

 نیا و ست؛ین ریپذ امکان جامعه در سرکوبگر مسلحي قوا انحالل

 از پس باشد قرار اگر چون. بشوند منحل قوا نیا فقط که ستین

 چیه واقع، در د،نگرد جادیا د،یجد دولت توسط دوباره شدن منحل

 افراد و عناصر فقط و است میرژ همان میرژ. است نشده عوض زیچ

  . اند شده عوض آنیی اجرا

 کهي کارگر هیاتحادی حت که دیکنی م مالحظه تونس در شما

 نجات دولت خواستار که است کرده اعالم دارد قرار ونیسیاپوز در

 که رمیگ. شد لیتشک همی مل نجات دولت نیا که رمیگ. تاسی مل

 را يدیجد دولت کاملي آزاد در مردم و شدهم برگزار  انتخابات اصأل

. ندشد منحل هم سیپل و ارتش  دیریبگ فرضی حت کردند، انتخاب

 عضو به شروع و دیایب مجددأ دیجد دولت نیا باشد قرار اگری ول

ي کار چیه واقع در بکند،ی لم ارتش ک یلیتشکي برا دیجدي ریگ

 از مردم کهی وقت دیجد دولت نیا نکهیاي برا. است نشده انجام



        ٢٠                           شورائی کردن نیروهاي مسلح             فصل دوم              

____________________________________________________  

 به هیتک با رفتند، خودي ها خانه به و افتادندی انقالب خروش و جوش

 که را چه آن و کندی م هاي آزادی سرکوب به شروعدوباره  ارتش نیا

ی م پس آنها از ،داده ها آن به مردم کردن آرامي برا انقالب انیجر در

 نیهمی ول کند،ی م آزاد را احزاب وی اسیسي های زندان امروز. ردیگ

 ابانیخ در حضورشان و نشست فرو مردمی انقالب خروش و جوش که

 ،ییها مستمسک و ها بهانه،به  دیجد ارتش همان با ،یافت کاهش ها

به  و نیمخالفي ریدستگ به شروع دوباره و منحل  را احزاب دوباره

  . دکنی م آنها انداختن داننز

ی دمکراس ک یتواندی م کهي زیچ تنها گفتم، میها بحث در من

 مسلح بخش دو به جامعه که است نیا اوردیب بوجود را داریپا وی واقع

 جداي ي ا حرفه مسلح ارتشي جا به بلکه نشود؛ لیتبد مسلح ریغ و

 به میرسی م جا نیا در خب. میباش داشته مسلح توده ما مردم، از

 ما به هیهمسا کشور ک یاگر   نکهیا. کردندي زیعز دوست کهی سئوال

 را آني جلو چگونه مسلح ي توده نیا با ما کرد، تجاوز و حمله

  . میدار حرفه اي ارتش ک یبه ازین ما. میریبگ

 درهم  را مسلحي قوا که برود شیپیی آنجا تا ما انقالب اگر اوأل

ي جلوتري ها گامی حت و بکند مسلح رامردم  توده که بشکند، هم

ي ها ثروت همه صاحب کهي دار هیسرما تیاقل از بخواهد و بردارد

 ساکت و کاریبی جهاني دار هیسرما مسلمأ کند، د یخلع ،است جامعه

 نیا  و. زد خواهد انقالب نیا سرکوب به دست و. نشست نخواهد
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 ادیپ گسترش گریدي کشورها به که آن جز نداردي ا چاره انقالب

 اتفاق هیروسخارج از  در 1917 سال در که چه آن که آن مثل بکند،

  . افتاد

 ازی ستیالیامپري کشورها تمام ، داد رخ هیروس انقالب کهی وقت

 دری ول. دادند قرار حمله مورد را آن و دست به کار شدند اطراف،

 نیا هیعل بر زین متجاوزي  کشورها مردم و کارگران حال همان

 لیتشک را خودشاني شوراها. کردند تظاهرات به شروع تجاوزات

 طیشرا به کینزد طیشرا زین آلمان مثلیی اروپاي کشورها در و دادند

 طبقات هم کشورها نیا در که رفتی م و آمد بوجودی انقالب

 به را قدرت و کنند سرنگون را داران هیسرما مردم، توده و زحمتکش

  . بدهد رخی جهان انقالب ک یواقع در و رندیبگ دست

  هجوم ریز در تواندی م هم، گرید انقالب هر ا یرانیا انقالب خب

 هم تواندی م. بکند دایپ بسطی طیشرا نیچن بهی جهاني  دار هیسرما

 توان به هیتک با را خودش سرنوشت و بماند خودش در تواندی م. نکند

 گریدي کشورها به انقالب نیا کهی زمان تای ول. دینما نییتع خودش

 آن به ما نشود، لیتبدی جهان انقالب ک یبه و نکند دایپ ترشگس

 دهیا طیشرا آن بهی عن یم؛یکنی م صحبت آن از میدار کهی طیشرا

 ارتشي جا بهیی شورا نظام ک یوی ستیالیسوس جامعه ک یدر که آل

 وجودي متجاوز هیهمسا گرید و م،یباش داشته را مسلحة تود ما

   منظم ارتش به ازین ما که  بکند  حمله  ما به بخواهد که باشد نداشته
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  . میکنی نم دایپ دستی خالص و کامل بطور میباش داشته

 انقالب نیچن ک یکه دیکنی م را سئوال نیا شما بالفاصلهی ول

 اتفاق پروسه کی یط افتد؟ی نم اتفاق روزه دو و روزه ک یکهی جهان

 قراری خارجي کشورها حمله مورد ما اگر پروسه نیا در. افتدی م

   ست؟یچ مان فیتکل میگرفت

 به اجیاحت لزوما ما ،یخارج تجاوز ک یازي ریجلوگي برا اوال،

 در هایی کایآمر تجاوز مگر. میندار آن جیرا نوع از منظم ارتش کی

 و مسلح توده تنامیو در ؟نشاند عقب منظم ارتش ک یرا تنامیو

. ادد شکست را هایی کایآمر که بودي ا توده مسلحانه مقاومت

ی معن میکنی م صحبت مسلح توده از ما کهی وقت مگر بعالوه،

 زندی م قدم ابانیخ در که کس هر و ستین منظم که ستنی نیا اش

 کند؟ی مبه ابتکار خودش عمل  و است دوششي رو تفنگ کی

 در شیجا است، دهید آموزش مسلح توده نیا. ستیني زیچ نیچن

 دارد، قرار ،شده نییتع از قبل کهی نیمع دسته و گردان گروهان،

 گرفت، قرار یخارج حمله مورد جامعه که نیا محض به کهي بطور

هاي تعیین شده ي   گاهیجا در افراد نیا تمام خطر، زنگ ک یبا

 ک یدر شکلی ب ظاهرا مسلح توده نیا و رندیگی م قرار خودشان

 دفاع به و شودی م افته یسازمان و منظم ارتش ک یبه لیتبد لحظه

  .پردازدی م دخو از

   بحث. ستین منظم ریغ و منظم ارتش سر بر اصال ما بحث ا،یثان
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ي ها بخش ریسا مانند دیبا جامعه مسلحي روین که نستیا سر بر

خود  بدست اش کنترل شوراها قیطر ازی عنی. دزه شویدمکرات جامعه

آن  مسائل مورد در  که سربازاني شوراها قیطر از نیا و باشد، افراد

 جه،ینت در. ردیپذ انجام رندیگی م میتصم فرماندهان تخابانی حت و

 ردیبگ میتصمو سر خود  باال از تواندی نم سرلشگر و سرهنگ جناب

 نیچن در کند، مردم سرکوب ي روانه را خودش لشگر و هنگ که

ی م نییتع که است سربازاني شورا هم راوي  خود فیتکلی طیشرا

  . کند

 ما اگر که ستیباق خودشي برجا همچنان ما بحث نیا بنابر

 اصل ک یم،یهست آنی واقعي معنا به کیدمکرات جامعه ک یخواستار

 سرکوبگر مسلحي قوا ستیبای م که نیا آن و م،یکن فراموش دینبا را

 آن رایاخت کهی کیدمکرات مسلحي روین آني جا به نموده، منحل را

 از مای عنی. دبنشین استی مردمي شوراها و سربازان خود دست در

ی م که استی راه تنها نیا. میکنی م تیحمادر ارتش یی شورا نظام

 کمکی دمکراس تداوم به نموده، حفظ مردم دست در را قدرت تواند

  . بکند

 نظر به م،یهست مواجه مسئله نیهم با هم تونس در امروزه ما

 مطرح دیبا آن کیدمکرات احزاب و روهاین و تونس مردم که آنچه من

 زهیدمکرات وی شورائ بلکه ست،ینی مل نجات دولت لیتشک بکنند،

 و گفتگو و بحث وی اساس قانونی سیبازنو و مسلح،ي روهاین کردن
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 نکهیاي برا. است آزاد کامال طیمح ک یدر آن مورد دري ریگ میتصم

ی اساس قانون کهی وقت تا. کندی م عملی اساس قانون طبقی دولت هر

 دارد، وجود است بوده شتهگذ سرکوبگر دولت عملي مبنا که موجود

 و چیزي عوض نمی داشت خواهد را حالت نیهم دیایب کهی دولت هر

. شود



  

  سوم فصل

  انقالب تداوم

ي کشورها به سرعت به آن وامواج تونس دري ا توده جنبش

 نیسرزم  تمام بأیتقری کوتاه مدتی ط و شد منتقلی عربیۀ همسا

 و اردن، ، من یمصر، ره،یالجز به اکنون هم. گرفت بر در رای عربي ها

 تیسرا زینی عربي کشورها ریسا بهي بزود  و افته یگسترشی بیل

ی نیچن نیا گسترش از مورد دو تنها ما خ،یتار در دیشا. کرد دخواه

 داشته سراغ گریدي کشورها به کشور ک یازي ا توده جنبشي 

 را اروپا تمام بأیتقری انقالبۀ زلزل که اروپا در 1848 در بار ک یم،یباش

 مورد و شدند آن امواج گرفتار اروپاي کشورها همه و گرفت بر در

 آلمان، به ،ییاروپاي کشورها به بالفاصله که بود، اکتبر انقالب دوم،

 در نیا و کرد تیسرا کشورها ریسا و مجارستان، و نیو س،یانگل

 نیای انقالب وي ا توده جنبش ک یکه است بار نیسوم دیشا خ،یتار

 منتقل گریدي کشورها به کشور ک یاز ریگ جا همه و  عیسر نیچن

 حکومت انیم نبرد دانیم رمص حاضر حال در و تونس  ابتدا. شودی م

  . است شده مردمي ها توده و دار هیسرما کتاتورویدي ها

 عقب و سیپل شکست با روزید نبرد نیا اول دور مصر، در

 میرژ دیدانی م که طور همان. دیرس انیپا به مردم برابر در آنی نینش
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 متفاوتي ها دستگاه ،يدار هیسرماۀ حاکمي ها میرژ حاکمه،ي ها

 نیا شود،ی م شروعي ا توده جنبش موج کهی وقت و ددارن سرکوب

ی ک یکهی وقت و ندآوری م دانیم به ک یبه ک یرا سرکوبي ها ارگان

 به را تر عمده و بزرگتري روین ،دامین بر سرکوب عهده از ها نیا از

 های جیبس و های شخص لباس با رانیا مورد در. فرستندی م دانیم

 سپاه امدند،ین بر کار عهده از انهیا کهی وقت بعد و کردند شروع

 استفاده ارتش از بخشا همي موارد در و کردند وارد را پاسداران

  . دننمود

 خودش سرکوبي روهاین نیبي دار هیسرما کهي کار میتقس در

 در را سرکوبی اصل ارگانی عن یارتش کهیی آنجا از آورده، وجود به

 شورش و ها جنبش در را آن عمأل کرده، مرزها از دفاع مأمور ضمن

 سیپل دستگاه نیا. دهدی نم شرکت آن هیاول مراحل در ،يشهري ها

 با روزمره طور به بأیتقر و ابتدا در که است سیپل سرکوب سازمان و

 مردم تنفر مورد همه از شیب لحاظ نیهم به و دارد کار و سر مردم

  . است

 که میبود مسئله نیا شاهد ما هم مصر جنبش و انقالب در

 کهی وقت بعد و داد رخ سیپل دستگاه و مردم نیب هیاولي هاي ریدرگ

 نیا وحشت از و امدین بري ا توده عیوس جنبش نیا عهده از سیپل

ي روهاین وندند،یبپ مردم به دستگاه نیا اعظم بخش ا یتمام مبادا که

 در با مصر مردمي  روزیپ نیاول ب،یترت نیبا و د،یکش عقب را خودش
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 نیماشي قوا ازی ک ی،سیپلي روین ینینش عقب و شکستن هم

 در را ها آن سیپلي ها پاسگاه به حمله با مردم و خورد رقم ،یدولت

 و  گرفته قرار محاصره تحت امروز کهیی جا نیآخر و کوفتند هم

 وزارت دارم، اطالع  من کهیی آنجا تا دارد، قرار محاصره در هم هنوز

ي روین همان نیا .است سیپلي روینی فرمانده مرکزی عن یکشور

 از شیب واقع در و دادی م شکنجه کرد،ی م ریدستگ که استی سیپل

  .   رفتی م بکار حاکمه طبقه توسط مردم کنترل حفظي برا همه

 نیا داد رخ سیپل شکست و سیپلی نینش عقب از بعد که آنچه

 در چون داد، مردم توده بهي ادیز نفس به اعتماد واقعه نیا که بود

ی عن یارتش،ي قوا ،میرژ جه،ینت در. شدند روزیپ سیپل با نبرد نیاول

 نقشه طرح ک یبای ول کرد، دانیم وارد را خود سرکوبی اصل يروین

 نطق مباركی حسن که نیا از قبل که معنا نیا به. قیدق اریبس

 در را خود ارتشي روهاین بکند، نهیکاب رییتغ بری مبن را خودش

  . ندکرد مستقر گریدي شهرها و قاهرهي ها ابانیخ

ی م داده نشان که بود میرژِ نیآهن مشت ارتشي روین درواقع،

 دری ول. آمدی م ها ابانیخ به مردم دل در ترس جادیاي برا و شد

 شهر وارد مهربانانه و دوستانهة چهر ک یبا ارتش که میدید حال نیع

 شهرها وارد میرژ نیآهن مشت عنوان به که حال نیع دری عنی. شد

 به دست که نیا بدون بکند، کیشل که نیا بدون حال نیع در شد،

 ،خوب اریبس که بود مردمي برا امیپ نیا آور امیپ بزند، سرکوب
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 حاال و زدهی نینش عقب ک یو نهیکاب رییتغ به دست مباركی حسن

 برقرار را نظم تا آمده ها ابانیخ به خودش، نیآهن مشت با ارتش،

  . داد خر امروز که بودی اتفاق نیا.  بکند

 کهیی جا آن از ارتش، گفتم، که طور همان د،یبکن توجه شهیهم

 دستگاه به نسبت ندارد، هیاول میمستق دخالت مردمي هاي ریدرگ در

ی غاتیتبل با درضمن،. است مردم تنفر مورد کمتر گرید سرکوبي ها

 محبوب و مرزها مدافع را آن تا کنندی م ارتش مورد در ها میرژ که

ی م بخودی مردم وی ملي ا وجهه معموال ارتش کنند، مردم قلوبال

 و مردم نیبي هاي ریدرگ و دعوا انیم در الزم وقت در بتواند تا ردیگ

 به ارتش موقع هر. دینما آنهای انجیم را خود و شود حاضر حکومت

 ک یاز بعد معموال د،یآی م ابانیخ به مردم قیرف و دوست عنوان

   .کندی م میرژ که استی نینش عقب

 با طرف ک یاز شودی می نینش عقب به مجبور کهی وقت میرژ

 نشان مردم به هم را خودش نیآهن مشت و قدرت ارتش فرستادن

 رفتم عقب قدم ک یمن خب اریبس دیگوی  م آنها بهی عن یدهد،ی م

. دانیم نیا وي گو نیا دیستین سکوت و سازش به حاضر اگر حاال و

 میرژی نینش عقب نیا به و دبگذارن ارتش دست در دست مردم اگر

 دوباره را نظم ،ینینش عقب ک یبا توانسته میرژ ،خب که بشوند قانع

ي بعد دور نشوند، سازش نیا به حاضر مردم اگری ول کند، برقرار

ی م   شروع ارتش و مردم نیب بود، خواهد تر سخت معموال که مبارزه
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  . میهست آن منتظر مصر در ما که استي زیچ نیا. شود

 عقب آن از بعد. افتاد هم گرید جالب اتفاق ک یدرمصری ول

 آتش ظاهرا که را دوستانه ژست نیا مردم مبارك،ی حسنی نینش

 ابانیخ وارد ارتشی وقتی عنی. کردند قبول آنها و میرژ نیب بود یبس

را ها آن و دادند، دست سربازها با رفتند، ارتش طرف به مردم شد ها

 از که بیترت نیبا. نکنند کیشل و وندندیبپ مردم به که کردند قیتشو

 ممکن راي ا توده جیبس نیتر میعظ و کردند استفاده فرصت نیا

  . ساختند

. دارد مرحله دوی انقالب هر ام، گفته بارها من که طور همان

 تکامل مرحله  چه هر. امیق مرحله و زیآم مسالمت تکامل مرحله

 عتریسر میرژی سرنگون و امیق دوران بشود تری طوالن زیآم مسالمت

 که استی دوران انقالب زیآم مسالمت تکامل دوران.   ردیپذی م انجام

 که ندیب ینم خود مصلحت در یلیدل بهر ا یندارد سرکوب جرات میرژ

 در. کند یم تحمل را مردم تظاهرات بناچار و دهد بخرج خشونت

 را نابایخ به آمدن جرأت قبال که ها توده ازی میعظ بخش جه،ینت

 رخ امروز که بودی اتفاق همان نیا. ددنونیپی م جنبش به نداشتند

  . ادد

 ژست ک یبا ارتش و کردی خال را دانیم سیپل کهی وقت امروز

 میدید نداد، رخی کیشل وي ریدرگ چیوه شد، ها ابانیخ وارد دوستانه

ی ط مصر دري ا توده تجمعات نیتر میعظ و تظاهرات نیبزرگتر که
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 در نکهیاي برا. دارد تیاهم اریبس نیا و افتاد براه ریاخ هفته دو

 و مبارزه دانیم وارد مردم ازي تر عیوسي ها توده چه هر انقالب

 وی فرهنگ چه آن، مدت دراز وی آت راتیتأث   تنها نه بشوند، استیس

 سرکوب و توقف بلکه بود، خواهد شتریب و دارتریپا ،یاسیس چه

  . شد خواهد تر سخت زین جنبش

 درواقع که دیا شده متوجه د،یباش دهید را ریتصاو اگر امروز ماش

 جمع ها ابانیخ در کهی تیجمع میعظة تود انیم در ارتشي ها تانک

  . بود گشته محو و محاصره بودند، شده

 با دوستانه برخورد با که حال نیع در مردم که نیا گرید نکته

 سرکوب به دست تو کهی زمان تا که دادند را امیپ نیا ارتش به ارتش،

 وی نینش عقب نیا از و م،یکنی نم تو هیعل بری اقدام هم ما ،ینزن

 ها توده بخش نیتر عیوس آوردن دانیبمي برا موقت بست آتش

 که هم خودشان خواست و شعار سر بر حال، نیدرع کردند، استفاده

 تیقاطع و قدرت با ها تانک کنار در و ستادندیا بود مباركي برکنار

  . دادند سر را مبارك بر مرگ شعار تمام،

 مرکز کهیی جای عن یکشور، وزارت که نیا آن از تر مهم

 ماندهیباقي جا تنهای عن یبود، خورده شکست سیپلي قوای فرمانده

 تمام چون. آوردند در خود محاصره به را سیپل سرکوبگر دستگاه از

 کرده غاندا و درب و داده قرار حمله مورد قبأل را سیپلي ها پاسگاه

  .نکردند متوقف را جنبش مبارك،ی نینش عقب با گر،ید بعبارت. بودند
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 تا مردم و ارتش نیب بست آتش نیا که  مینیبب دیبا ن،یبنابرا

 به و بکشد طول ابد تا نکنم فکر من که دیکش خواهد طولی زمان چه

 مردمیی جا و شودی م شروع هاي ریدرگ احتماالیی جا حال هر

 تر نیخون احتماال که مصر انقالب دوم دور وارد ما و کنندی م تعرض

 دیبا میدانی نم را نیا. شد میخواه بود، خواهد تر مکش کش پر و

  . میبشو جهینت منتظر

 بخصوص م،یریگی م عیوقا نیا از ما کهی درس نیاول حال، هر به

 نیا همواره گفتم، که همانطور که است نیا خودمان، انقالبي برا

 کنند،ی می نینش عقب ها توده جنبش برابر در کهی وقت ها میرژ

 تا کنندی م ابانیخ وارد خود نیآهن مشت عنوان به را ارتش بالفاصله

 شوندی م خاموش و رندیپذی م رای نینش عقب نیا مردم ایآ نندیبب

 همان در انقالب و شودی م قرار بر نظم که بشوند خاموش اگر. نه ای

 ادامه خودشاني رو شیپ به ممرد اگر و گرددی م متوقف نقطه

 تر مهم ارگان و کندی م دایپ ادامه انقالب کنند، تعرض و بدهند

ی م قراري ا توده جنبش ضربات ریز زین باشد ارتش که سرکوب،

  .ردیگ

 بدنبال آنکه از بعد هم آنجا در. میدید هم تونس در را نیهم ما

 سیپلی انجیم را خود ارتش، شد، لیتشکي دیجد دولتی عل بن فرار

 در خوشبختانهی ول. شد مردم العمل عکس منتظر و داد قرار مردم و

 رونیب و گریدی نینش عقب ک یبه میرژ واداشتن تا تظاهرات تونس
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 دولت دری قبل میرژ به وابسته ي شده شناخته افراد تمام کردن

  . کرد دایپ ادامه دیجد

 ک یمثل انقالب ام، گفته شماي برا هم قبال من که همانطور

 جلو به انقالب ویلکوموت توسط و مردم، آن نانیسرنش که است قطار

ی آگاه ،یطبقات تیوضع لحاظ به مردم، از دسته هر. شودی م هدیکش

 هر گر،ید بعبارت. دنکنی م دنبال رای خاص مقصد خود مطالبات و

 به قطار کهی وقت. دارد رای نیمع ستگاهیا در شدن ادهیپ قصد  گروه

 ادهیپ همه اگر رسد،ی م است، ستگاهیا نیتر کینزد که اول ستگاهیا

ي مختصر مطالبه با شده، نیجن سقط اول گام همان در انقالب شوند

 که چه آن مثل .شودی م متوقف ده،یرس سازش به ابدی یم تحقق که

ی حکومت ک یو شدی شورش کی. افتاد اتفاق زستانیقرق در بایتقر

 همه و شد برقرار نظم دوباره و کرد دیبازتول را خودش باز و شد عوض

  . برگشتند خودشاني ها خانه به

 کهیبطور باشند، داشتهي شتریب مطالبات و آگاه مردم اگری ول

 رفرم دنبال و کنندي ریگی پ را يشتریب مطالباتی آگاه نیا پرتو در

 و شوندی نم ادهیپ اول ستگاهیا در باشند،ي تري ا شهیر راتییتغ و ها

 تمام انقالب که بزند داد قطار راننده هرچه. نندکی نم سازش میرژ با

ي آزاد و شده عوض دولت ام، رسانده مقصدتان به را شما من شده،

    .شود ینم ادهیپ و کندی نم قبول را نیای کس برقرار،

  ه ب.  دهدی م رخي بعد و  يبعد  يها ستگاهیا  در واقعه نیهم
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ی م فشار مردم و ددار ادامهي ا توده جنبش کهی زمان تا گر،ید عبارت

 ندیبب تا کندی می نینش عقب مختلف مقاطع در و مرتبا میرژ آورند،

 کسب را مردم تیرضاي دیجدي قوا تعادل اساس بر تواندی م ایآ

 دوباره و ندگردا ازب خودشاني ها خانه به نموده، آرام را آنها کند؟

 تمطالبا به مردمی آگاه درجه که است جا نیا کند؟ برقرار را نظم

 و ببرند ها شهیر به دست خواهندی م چقدر که نیا خودشان،

 را انقالب سرنوشت وی نهائ مقصد بکنند، جادیای اساس راتییتغ

 طیشرا در و انقالب از قبل کهی ئ هاي گر آگاه نیا. کندی م نییتع

ی آگاه نیا رفتن باال با رایز دارند، تیاهم اریبس رندیگی م انجام صلح

 مطمئنا که -بشود شروع انقالب و مبارزهي عدب دور کهی وقت ها،

 ازاتیامت سلسله ک یبا میرژ توسط مردم بیفر امکان شود،ی م شروع

 انقالب جهینت در و ابدی یم کاهشی سطحي های نینش عقب و

 در راي تری اساس راتییتغ و ها رفرم کند،ی م دایپي شتریب قیتعم

 برساندیی جا به را ودخ بتواند که آن تا دهدی م قرار خود کار دستور

ي دار هیسرما نظام شهیر بلکه کند، سرنگون را میرژ تنها نه اصوال که

 ک یقاصد و انهیوحش تسلط نیچن به منجر کهي ا عادالنه نا نظام و

 و بکند جا از را است شده مردم میعظي ها توده بر خور مفت تیاقل

  . بکند حلی اساس طور به را جامعه معظالت

 ما و افتاد اتفاق مصر در آن هیاول مراحل که بود آنچه نیا خب

 دایپ ادامهی ک تا تیوضع نیا که مینیبب و میباش منتظر ستیبای م
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 به دوباره دیده اجازه اکنون. شودی م دهیکش کجا به و کندی  م

  .میگردبر تونس

ی عرب منطقه دري ا توده وی انقالب جنبش شرویپ همچنان تونس

 که چه آن نکهیاي برا  چرا؟. است  انهیاورمخ و قایآفر شمال در زبان

 بلکه جمهور، سیرئ دادن فرار تنها نهی عن ی،گرفته انجام تونس در

. گذشته میرژ عوامل و وزرا همه اخراج به میرژ واداشتن نیهمچن

ی حسن هنوز درمصر. وستهینپ بوقوع گرید نقاط و مصر در هنوز

  . است قدرت برسر مبارك

 مردمي ا توده وی انقالب جنبش در تونس یآهنگ شیپ نیا بنابر

 رخ حال در تونس در اآلن که چه آن که است جهت نیا از عرب

   .  است نداده رخ هنوزی عربي کشورها ریسا در است، دادن

 در هنوز که است دادن رخ حال در تونس دري زیچ چه مینیبب

 جنبش انیجر در ،تونس در. است نداده رخ من یو رهیالجز مصر،

 محلهي ها تهیکم مردم، آمد، وجود به کهی قدرت خالء در و ،يا توده

 تهیکم مردم و ها جوان جا همه دری عنی. کردند پا بر جا همه در را

 محله تیامنۀ فیوظ چماق، و چوب به مسلح که دادند لیتشکیی ها

 قدرت که  نیهم دیباش داشته توجه شهیهم. گرفتند عهده به را

 خالء شود،ی می  نینش عقب به وادار ورده،خ شکست میرژ سرکوبگر

. کنندی م پر را آن بالفاصله مردم توده که دیآی م وجود بهی قدرت

 مرحله نیا در شهیهم مردم. است شده دهید انقالبات تمام در نیا
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ي ا تودهي ها ارگان .کنندی می سع افته یسازمان و خردمندانه اریبس

ي ها ارگان نیگزیجا را، محلهي ها تهیکم نیهم مثل خودشان،

  . کنند یم میرژ سرکوبگر

  صحنه از سرکوبي روهاین که نیهم مینیبی م زین نجایهم در

 ارگان جادیا و مردم، تودهي دخالتگري برا دانیم شوندی م خارج

ي ا توده وی مردمی دولت دستگاه به ستیبای م کهي دیجدي ها

 گردند،ی قبل سرکوبگری حکومت دستگاه نیگزیجا و لیتبدي بعد

ی نینش عقب از بعد بالفاصله تونس، در ها تهیکم نیا. شودی می خال

 جا نیهم به فقطی ول. گرفتند شکلی عل بن فرار و حاکم میرژ

  . نشدند خالصه

 در که شده اعالم ونیزیتلو ویراد قیطر از هم مصر در امروز. 

 از دولت خود توسط دیبا که مسلح افراد عده ک یمرفه مهین مناطق

 شده آزادی ناامن جادیاي برا و نیدستچ تکاریجنا انیزندان نایم

 کردهی امن نا جادیا و مردم اموالي دزد به شروع محالت در باشند،

 با شان،یها محله  تیامن حفظي برا تونس، مورد مانند هم، مردم. اند

.  اند پرداخته خودي ها خانه ازي پاسدار به اسلحه، و چماق و چوب

 مورد بوده ارتش محاصره در که مصر موزه تاس شده گفتهی حت

  .  است گرفته قرار دستبرد

 ا یتکاریجنا انیزندان کردن آزاد با میرژ خود که نستیا قتیحق

 دزد، و تکاریجنا عنوان تحت خودش، عوامل از دسته ک یفرستادن
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 بتواند تیامن جادیا بهانه به که آوردی م وجود به رای تیوضع دارد

 نموده، دانیم وارد داشته،ی طرفی ب نقش ظاهرا ونتاکن که را ارتش

  . دینما سرکوب اخاللگر و دزد عنوان تحت رای حرکت هر

 مقابلهي برا ابتدا، در و واقع در محالتي ها تهیکم هم تونس در

 بودي جمهور استیر به ارگان نیوفادارتر کهي جمهور استیر گارد با

 بهانهي برای ناامن جادیا وي خرابکار به شروع ،یعل بن فرار از پس و

  . شدند لیتشک بود کرده دخالتي برا ارتش به دادن

ی نینش عقب میرژ که نیا محض به چگونه م،ینیبی م ن،یا بنابر

 سازمان به شروع مردم د،یآی م بوجود کهی قدرت خالء در کند،ی م

 مردم که میدار زین را 57 سال تجربه ما. کنندی م خودشان دادن

 همان در که هست ادم یمن و کردندی م عمل افته یسازمان و منظم

 و اتیجنا آمار درواقع شاه، میرژی سرنگون از بعد هفته دوی کی

 راه چهار سر و ها ابانیخ در مردم و بود دهیرس حداقل به هاي بزهکار

 خوبی لیخ و بودند گرفته بدست را زیچ همه ویی راهنما کار ها،

  .کردندی می سازمانده

 تر شرفتهیپ آن جنبش یکنون لحظه تا که تونس در که میگفت

 مجامع و شوراها آن، مختلف نقاط و شهرها در است، گرید نقاط از

 که بودی بوعلي دیس شهر ها نیا ازی کی. شدند برپای مردمی  عموم

 فرار از بعد. دارد قرار شوسه التیا در و تیجمع نفر هزار ده به بیقر

 جمع شهر دانیم در مردم ،یشغنو محمد نهیکاب لیتشک وی عل بن
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 نامه قطع نیا مواد مینیبب. رساندند بیتصو به راي ا قطعنامه و شدند

  . کردند خودشانی اب یسازمان به شروع مردم چگونه و ستیچ

 حکومت ما که است شده گفته اوال نامه قطع نیا در ،خب

 قانون ک یبهی متک دولت نیا که نیاي برا .میندار قبول رای غنوش

  واقع دری  عنی. استی  قبلی اساس قانون همان ،یارتجاعی ساسا

ی وقت تا اند گفته نکهیا دوم. شدند دیجدی اساس قانون ک یخواستار

 نهیکاب در نفراتش کدام ستین مهم دارد، سلطه حاکم حزب که

 اند کرده اعالم بعد. میستین دولت و نهیکاب قبول به حاضر ما باشند،

 کشور و شهر، ،همحلي شوراها لیتشکي برا اتانتخاب دیباي زود به که

 اوال کهی عنی. اندازندیب راهبی اساس قانون بیتصو تا امور ادارهي برا را

 دیجد دولت آن اساس بر که شود برقراري دیجدی اساس قانون دیبا

 و ارتش دست به را کارها اریاخت  موقع آن تا ما اایثان. شود انتخاب

 سطح در و شهر، محله، هر در بلکه م،یدهی نم دولت نیا و سیپل

  . رندیگ دست در را مردم امور و شوند لیتشکیی شوراها دیبا کشور

 نامه قطع نیا در ست؟یچ قطعنامه نیا در شوراها نیا فهیوظ

 همحلي ها تهیکم که است نیای ک یشوراها نیا فهیوظ که است آمده

 کهی لمحي ها تهیکم همان. دهد لیتشک محله تیامن حفظي برا را

 لیتشک را محلي ها تهیکم که نیا از ریغ شوراها، نیا. گفتم شما به

ي ازهاینی عنی. کنند دیتجد را مردمي اقتصادی زندگ دیبا د،ندهی م

 مارستانیب که کنند یم کمکی عن یند،ینما نیتأم را مردم روزمره
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 سر از را شانی معمول کار نوع نیا از يها دستگاه همه و ها، بانک ها،

ی عموم اموال از ها تهیکم مثال. نشود مختل مردمی زندگ تا رندیبگ

ي گرید فهیوظ ک یو کنند،ی م تیحماي کار خراب نوع هر برابر در

 تنها عنوان به ارتش با که است نیا دارند عهده به شوراها نیا که

  . رندیگی م تماس جامعه در موجود مسلحي روین

 انجامي برا را ریزي ها تهیکم ما که است آمده نامه قطع نیا در

 از تیحما کار، دیتجد ،یزندگ دیتجد مثل ،میدبرشمر کهی اهداف

 وسائل با ارتباط تهیکم. میدهی م لیتشک رهیغ و ،یعموم اموال

 تهیکم محالت، از دفاع تهیکم ارتش، با ارتباط تهیکم ،یجمع ارتباط

 هم تهیکم ک یسرانجام و مردم،ي ضروري کاالها و حتاجیما هیته

  . یفرهنگ اموري رهبر وي روشنگري راب

ی ب ظاهر به مردم همانی عنی. باستیز و جالب چقدر دینیبب

   سواد

 ترساند،ی م آنهاي گری آنارش از را گرانید آنقدري بورژواز کهی عام و

 بکنند،  اداره را خودشان توانندی نم که کندی م ریتحق را ها آن و

 نامه قطع شوند،ی م معج شهر دانیم در  سرعت چقدربه دینیبی م

ی م جادیا را خود امور ادارهي برا مختلفي ها ارگان و دهندی م

 متمرکز وی ک یکهی وقت مختلفي ها ارگان و شوراها نیا. کنند

 قبال من که دهندی م لیتشک راي ا دوگانه قدرت همان شوند،

 و شود،ی م لیتشک  موقت دولت کهی وقتی عنی. کردم را اش صحبت
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 کنند،ی م را دیجدی اساس قانون ک ینوشتن شنهادیپ هم مردم

 دولت یول کنند،ی م را مؤسسان مجلسي برا انتخابات شنهادیپ

 به را نکارهایا خواهدی م ا یدهدی نم گوش آنها حرف به موقت

 آنوقت. دهد انجام خواهند،ی م مردم کهي نحو به نه خودش، دلخواه

 را خودشاني ها انارگ و دولتي فور. نندینشی نم منتظر هم مردم

 را شوراها نیا باشند اریهوش اگر و کنند،ی م برپا شوراها شکل به

 ستیبند دری عن ین،یهم در هم قطعنامه نیا ضعف. کنندی م مسلح

  . دارد  آن به راجع که استی توهم در و ارتش با رابطه در که

 هم در  همانا  فهیوظ نیا دارد،ي ا فهیوظ ارتش اگر درواقع

   دنیکوب

 نیتام نه و است موقت حکومت از  دفاع در نظم استقرار و شوراها نیا

 ارتش ایگو کهی ستیونالیناس توهم نیا. .مردم يبرا جامعه تیامن

 است الزم وجودش لذا و  مردم تیامن و جامعه از دفاع اش فهیوظ

 هست هم نیهمي برا. است انقالب لحظه در خطرناك اریبس توهم

 را ها آن و مینکن پاك مردم ذهن از قبل از ار توهمات نیا ما اگر که

 بهی آت درانقالب دیبا کهیی ها گام به آنها م،ینمائن آگاه مسائل نیا به

 در برده، جلوتر چه هر را انقالب ویلکوموت  بتوانند تا بردارند شیپ

  .  برد نخواهندی پ نشوند، سازش و بیفر دچار راه انهیم

 نیا به وجه چیه به که شندبا داشته رای آگاه نیا مردم اگر

ی می سع تونس در امروز کهي عناصر نیهم به موقت،ي ها دولت
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 شده دهیبرچي ها دستگاه و دم کرده، آرام را مردم دوباره کنند

 آنها ازي رو دنبالهي بجا و نکنند اعتماد کنند، برپا دوباره را خودشان

ي زرویپ يبرا يشتریب شانس دهند، لیتشک را خودشاني ها شورا

 صد با بوده، کنون تا که همانطور نه گر و داشت، خواهد وجود انقالب

  . آمد نخواهد بوجود اوضاع دری اساس رییتغ هم انقالب

 وجود سیپل ا یارتش نام به مسلحي روین ک یکهي ا جامعه در

 مسلح نکهیا بدونی مردم چیه گروه، چیه ،یسازمان چیه باشد، داشته

 شهیهم یطبقات جامعه در. بکنند دفاع انحقوقش از توانندی نم باشند

 دیبا ما که استی درس نیا. دیآی م در تفنگ لوله ازی اسیس قدرت

 دنبال را تونس و مصر انقالب اگر. میباش داشته گوش به شهیهم

 درس ها آن از و دید میخواه ها آن در نهیبالع را مسائل نیا میکن

  . گرفت میخواه را الزمي ها

 به تنها تونس دری مردمی سازمانده کار که دانست دیبا البته

 کهی اطالعات طبق. نشده محدود شهر و محلهي شوراها لیتشک

 کارکنان همی دولتي ها روزنامه و وهایراد ها، ونیزیتلو در دهیرس

 و) La Presa ("پرسا ال" در منجمله. اند گرفته دست به را کنترل

 هیریتحر ئتیه کی انتخاب به دست کارکنان گرید مهم روزنامه کی

 کردهی قبل سپرده سر و مزدور هیریتحر نیگزیجا را آن و زده دیجد

 عنوان بهی توانی م فقط تو که اند گفته هم الپرسا صاحب به و اند

  به  را آن خرج و دخل وی مال امور وی بمان جا نیا در روزنامه صاحب
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  . يریبگ عهده

ي ارگرکي شوراها هم میرژ عوامل به متعلقي های کمپان در

 گرفته دست به را های کمپان نیا کنترل شوراها نیا و شده لیتشک

 کام تله و ،يکشاورزی مل بانک استار، مهیبی کمپان جمله از. اند

 از و اند هکرد اشغال را ها نیزم دهقانان هم "دجاء"ۀ منطق در. تونس

 قدرت و حکومتي ها نطفه همان ها نیا. اند آورده در نیمالک تصرف

  .کردم اشاره آن به من که ندا دوگانه

 در هم را تونس ستیالیسوس احزاب ازی ک یهیانیب دیبده اجازه

 وجود ستیکمون حزب ک یتونس در. بخوانم شماي برا رابطه نیا

 و سازشکار حزب کی. است خودمان توده حزب مثل که دارد

 کارگران حزب اسم به دارد وجود زیني کالتریراد حزب.  ستیرفرم

 دربند که دادهي ا ماده 9 قطعنامه ک یحزب نیا. ونست ستیکمون

 و ها سازمان همه ازی موقت دولت دیبا کرده اعالمی بدرست آن پنجم

 قانون رییتغي برا تا بشود لیتشکی مردم وي ا تودهي ها ارگان

 و مردم. است خوب همه نجایا تا خب. اندازدیب راه را انتخاباتی اساس

 بند در ،یول. هستندي ریگ میتصم بعمن تنهاي ا تودهي ها سازمان

ی عن ی،يا توده و کیدمکراتي روهاین ندهینما که دیگوی م هفتم

 نیا همه ،یمردمی اسیس احزاب وي ا تودهي ها ارگان و ها سازمان

ي برا ندگانینما نیا و کنند انتخابی ندگانینما و بشوند جمع دیبا ها

 مذاکرهی غنوش بای عنی یکنون مقامات با قدرت زیآم مسالمت انتقال
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.  داده حزب نیا که استی علط کامال رهنمود نیا که دینیبی م. کنند

 مردم، ندگانینما نکهیای عن یقدرت زیآم مسالمت انتقال نکهیاي برا

 شیها پادگان در نخورده دست ارتشی ول بدهند لیتشک را دولت

 رب  رفتند خودشاني ها خانه به مردم کهی وقت ارتش نیا خب. بماند

 تا ارتش ک یشمای وقت تا.  ردیگی م دست به را قدرت و گرددی م

ي ا تودهي ها سازمان در مردم د،یا داشته نگه آنجا در را مسلح دندان

 ارتش برابر در نباشند، مسلح کهی وقت تا باشند، متشکل هم خودشان

 ها ابانیخ به دوباره نکهیا مگر د،یآی نم بر دستشان ازي کار مسلح

  . کنند آغاز را انقالب نو از دوبارهی عن یشوند، ریدرگ ارتش با و زندیبر

 تا مردم ساخت، روشن شهیهمي برا را مسئله نیا کبار یدیبا

ی اسالمي جمهور تکاریوجنا فاسد سرکوبگر، دستگاه تمام کهی زمان

 سازمان خودشان مسلحي روهاین بای مردم حکومت و د،ننشکن هم در

ی نم جامعه در هم کیدمکرات ههما شش طیشرا کی یحت د،دهنن

 نظرات باشند آزاد همه آن در کهي ا جامعه د،یایب وجود به تواند

ی اسیس نظام چه ردیبگ میتصم جامعه تیاکثر و ند،یبگو را خودشان

. دیبنمای قبل  نظام نیگزیجا و بکند انتخاب خواهدی م راي اقتصاد و

 باز انقالب در هآمد بدستي ها تیموفق همه نشود، انجام کار نیا تا

  .است مسلح جامعه ازی بخش چون. استی گرفتن پس

ي روهاین از مزبور حزب هفتم، بند نیا در نکهیا همه از بدتر بعد،

 ریغ گرید نیا. بکنند حفظ را مردم تیامن که است خواسته مسلح
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 از ستیکمون حزب ک یبعنوان دیائیب شما که است تحمل قابل

 سرکوب و خفقان عامل خودشان هکی روهائین ، سرکوبي روهاین

ی م. بکنند حفظ را مردم تیامن ندیایب دیبخواه اند، بوده هاي آزاد

 و بانهیفر ظاهري هاي پرداز عبارت رغمیعل ه،یانیب نیا که دینیب

ي بجا چگونه و ستیا بندهیفر و سازشکارانه هیانیب  چه اشی مردم

ی گمراه به و رتشا دام به را آنها انقالب بحبوبه در مردمی راهنمائ

 آنها از خودمانی آت انقالبي برا دیبا که ستیزهائیچ نهایا. اندازدی م

 مانند ،یآت انقالب در ماني ها تالش همه گرنه و میریبگ درس

. ماندی م ثمری ب گران،ید
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  چهارم فصل

  ییبورژوا  انقالب و کیدمکرات انقالب

 دری عربي کشورها در که آنچه دیدانی م کهي طور همان

 رای همگاني ها جنبش حالت شتریب حاضر، حال در است انیجر

 شروعی همگاني ها جنبش نیا بای انقالبي ها جنبش معموأل. دارد

 نیا ترشگس وي کارگر اعتصابات با همی گاه البته. شوندی م

 شکل به اگری حتیی جا در حال هر بهی ول. شوندی م آغاز اعتصابات

ي ها خواست به را خود دیبا شوند، شروع همي کارگر اعتصابات

 وی سرنگوني برا را روهاین نیتر عیوس بتواند تا کنند متصلی همگان

  . کنندي آور جمع حاکمي ها میرژ راندن عقب

ي شعارها ولحکه دهستنیی ها جنبش یهمگاني ها جنبش 

 دری اجتماع مختلف طبقات کهیی شعارها. رندیگی م شکلی همگان

  . اند شتركم ها آن

 مورد که مباركی حسني برکنار ولحی همگان جنبش مصر، در

ی م دار دهیسرما طبقه ازی بخشی تح ،مختلف طبقات خواستدر
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 که ییکشورها خواست به شیب و کمی حت بعد و گرفت شکل باشد

ی  اعتراض جنبش گسترش بای ول بودندي و همکار و کیشر قبال

  شد لیتبد ،ندستدانی نم نظام نفع به قدرت در را ماندنش

 خواست ولح که ی همگاني ها جنبش که دینیبی م نیا بنابر

 جیبس رای عیوسي روین توانندی م ،رندیگی م شکلی عمومي ها

 ارساخت در رییتغ نیاول وی انقالب  حرکت نیاولي برا کهیی روین. کنند

  . باشدی مي ضرور استي دشوار اریبس کار معموال کهی اسیس

 شودی م آورده بر شان خواست که نیهم ها جنبش نیای ول

 که است نیا از عبارت مرحله نیا .دگردنی مي دیجد مرحله وارد

 شودی م جادیا شکافی همگاني ها جنبش نیا متشکلهي روهاین نیب

  . استي ضروری حت وی عیطب اریبس هم امر نیا و

 کهیار از مباركی حسن ،مصر در اگر مثال که دیبکن توجه شما

 افتاد؟ خواهدی اتفاق چه دیایب نییپا ا یو بشود گذاشته کنار قدرت

 .شد خواهند جدای همگان جنبش از نیمعترض از ییها بخش اوال

ی نم نظام ساختار دري رییتغ چگونهیه خواستار که ییها بخش همان

 راتییتغ خواستار که ستا نظام نیا حفظي برا بالعکس و باشند

 ها نیا .ندا شده مباركی حسن شدن گذاشته کنار منجمله وی جزئ

 و کنندی نمی همراه جنبش با گرید و شده متوقف  نقطه نیهم در

   .ستندیای م آن شتریبي شرویپ برابر دری حت

 ازی بخش عتایطب افتدیب اتفاق  نیا  کهي روز  يفردا در البته،
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 مباركی حسن گرا خوب اریبس که کنندی م فکر باشتباه هم مردم

 به او نرفت کنار با پس ه،بودي کتاتورید و خفقان و اتیجنا نیا عامل

 در نیا. بروند خودي ها خانه به است بهتر و ندا هدیرس خود هدف

 فراتري ها خواست با همچنان هم جنبش ازیی ها بخش که ستیحال

  .دهندی م ادامه مقاومت و  مبارزه به

 کنار قدرت از مباركی حسن یوقت که نستیا شق ک یحال بهر

 ها ابانیخ به را ارتش دولت نیا و بکنندی معرف رای دولت رفت،

ی حسن دیخواستی م شما ،خوب اریبس ،دنیگوب مردم به و بفرستد

 که همی کس هر و خودتاني ها خانه به دیبرگرد حاال برود، مبارك

 و ریبگ هم بعد و زند،ی م او سرکوب به دست ارتش ،بکند یمقاومت

  . دشو کنده هیقض قال و شروع ببندد

ی لیخ که هرچند ،ستینی محتمل ریغ حالت که حالت، ک ینیا

 که آنچه د،یبکن توجه تونس به اگر شما. افتدیب اتفاق که است دیبع

 هم شیپ سال سه و ستیب ،شیب کما افتاد، اتفاق حاضر حال در

 قبل، سال سه و ستیب ،هبیرقوب بیحب زمان در. بود افتاده فاقات

 به مردم اتفاقا که نان ي هیانتفاض بنام شودی م برپای امیق وی شورش

 قطع يها انهیرا به العمل عکس در و ،یگران وي کاریب لیدل نیهم

. هبیرقوب بیحب بعد و ،کنندی م شورش که بود باال يها متیق و شده

 را او و خواندی م فرا ورشو از بود،ی عل بن نیهم که را خودش ریسف

 مشت با کشور، ریوز مقام در هم او. دینمای م تیامني برقرار مأمور
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 و زندی م جنبش و نیفعال و ها هیاتحاد سرکوب به دست ،نیآهن

  شود،ی می قدرت صاحب ها جنبش نیای سرکوب انیجر در کهی وقت

  . ردیگی م دست به را درتق و کودتا. هبیبورق بیحب هیعل بر خود

 ،زندی م هم یاصالحات به دست جنبش خواباندني برا ابتدا

 و دینمای م ممنوع را شکنجه کند،ی م آزاد رای اسیس انیزندان

 و دینمای م متوقف را جنبش اصالحات، و سرکوب زورِ به خالصه،

   .گردندی م باز خودشاني ها خانه به اریاخت با ا یزور به حاال مردم

 معموال که آنچهی ول ،است ریپذ امکان نیا که میبگو خواهم یم

ی همگان جنبش هیاول خواست که نیا از بعد که نستیا افتدی م اتفاق

 در ا یو رودی م کناری عل بن تونس در مثالی عن یشود،ی م محقق

ی شکاف برود، کنار مباركی حسن است ممکن گرید روز چند مصر

 جنبش از که آنها نیب .دیآی م دبوجو جنبش متشکلهي روهاین نیب

  .بدهند ادامه خواهندی م کهی آنهائ و کشندی م کنار

ی م نیا خواستار و شوندی نم خاموشی بخش  مصر در ثال،م

 ک یو ریدستگ مباركی حسن همکاران تمام و ارتش سران که شوند

 وی اسیس نظام رییتغ خواستار جمله از. ردیبگ انجام اصالحات سلسله

 یسرنگون وی انقالب بخش عنوان به و شوندی م مصر در رتقد ساختار

 قرار است جنبش توقف خواستار که گرید بخش برابر در جنبش طلب

  . دنریگی م

 شدن برآورده از پس   یاعتراض   جنبش   هر  در  شکاف  نیا
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. است مثبت وي ضرور یشکاف و دهدی م رخ اش هیاولي هات خواس

 نیا از صحبت و رندیگی نم نظر در را مسائل و قواعد نیا کهی کسان

 بشوندی ک یهم با د یبا همه و متحد دیبا ونیسیآپوز که کنندی م

 اصل نیا بر واقف. ندارند انقالب قواعد ازی درست درك که اندی کسان

 حرکت خودشی دروني تضادها  اساس بري ا دهیپد هر که ستندین

  . کندی م

 کهی ارتجاع عناصر بصورتی روبک وي موسو هم سبز جنبش در

 خاطر به ،هستند حاکمی اسیس نظام و حاکم طبقه خود به متعلق

 حاال. وستندیپ ونیسیاپوز جنبش به کردند، دایپ آن با کهی اختالفات

 هیفق تیوال که شدی م موفق سبز جنبش رانیا در  اگر دیریبگ فرض

 ورمجب را میرژ ای و کند برقرار مجدد انتخابات که بنشاند عقب به را

ی م کنار نژادي احمد جهینت در و کند اعالم برنده را يموسو  دینما

 ،یهمگان جنبش ازی بخش مسلما ،آمدی م کار سري موسو و رفت

 در و شدندی م خارج  جنبش از هوادارانشان وی کروب وي موسوی عنی

 مبارزه به جنبش طلب یسرنگون بخش یول. گرفتندی م قرار آن برابر

  . دادی م ادامه اش

 شیپي برا .دیآی م وجود به شکاف نیا که مینیبی م نیابنابر

 جزو تضادها و ها شکاف نیا .دیایب بوجود هم دیبا جنبشي رو

ی کس حاال .هستند آني شرویپ و تحول الزمه وي ا دهیپد هري ضرور

 که کندی م نیا از صحبت و ردیگی نم نظر در را ها نیا که
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 دایپ وحدت و بردارد ختالفاتشا از دست ،بشودی ک یدیبا ونیسیاپوز

  .کندی می زندگ خودش نیریش التیتخ در که گفت دیبا ،بکند

 درجنبش ،یهمگان جنبش هر خواست شدن برآورده از بعد

 آن به توانی نم. است جنبشی دات جزو تضاد. آمدی م بوجود شکاف

 ازیی ها بخش که نستیا تضاد نیا. گرفت اش دهیناد و بود اعتنای ب

 که خواهندی میی ها بخش و کنند  متوقف را نآ خواهندی م جنبش

 عمل ها جنبش نیا در که است تضاد قانون نیا. برانند جلو به را آن

  . کندی م

 نیا بردن شیپ به قادر جنبش متضاد وی انقالب بخش ایآ که نیا

 نیا شودی م متوقف جنبش ا یاست آن ادامه به قادر ،است جنبش

 در شرویپ احزاب و عناصر نفوذ درجه و دممری آگاه بهی بستگ قایدق

 دري بعدي ها گام که ندانند مردم توده اگری عن ی،دارد جنبش

ی آگاه نییپا سطح نیا در مصر در مردم توده اگر ست،یچ انقالب

 با و است مباركی حسن فقطی اصل معضل که بکنند فکر که باشند

ی عیطب خب ،ردیگی م قراری درست ریمس در جامعه آن رفتن کنار

 اگر و. شودی م متوقفی حسن رفتن کنار از پس جنبش نیا که است

 ستین مباركی حسن فقط مسئله که بکنند مطرح هم نفر دوی کی

 قرار تیحما مورد ها نیا بشود عوض دیبای اسیس نظام ساختار بلکه

ی م هم ارتش و روندی م سازشکار اناتیجر دنبال مردم و رندیگی نم

  . کندی م یخنث رای مقاومت  هر و برقرار را نظم و ها ابانیخ به دیآ



  ٥١یی                        بورژوا انقالب و کیدمکرات انقالب                    مچهار فصل

_______________________________________________  

ی م انجام ما امثال کهیی های بخشی آگاه تیاهم ،نیا بنابر

 آن از قبلي ادیز مقدار به انقالبات سرنوشت. است نیهم در م،یده

 و انقالبات وقوع از قبل ما کهي ا درجه بهی عنی. شودی م نییتع ها

ی آگاه میبتوانی انقالب آور هجیسرگ وی پ دری پ حوادث شروع از قبل

 روشن راي بعدي ها گام ریمس آنهاي برا و میبده مردم توده به

ي رو شیپي برای مشخص اتلحظ در که ستای آگاه نیا م،یبکن

  . شودی م کننده نییتع انقالب

یی ها تیفعال نیا اعظم قسمت .دیبکن دقت تونس در اآلن شما

 نیا. بود تونس وفمعري کارگر هیاتحاد توسط گرفت انجام که

 جناح ،راست جناح. است جناح سهي دارا حاضر حال در هیاتحاد

 تونس استقالل دری مهم نقش هیاتحاد نیا. چپ جناح و ،انهیم

 و ها ستیکمون از عده ک ی،یعل بن دورانی ط در حال نیا با داشته،

 که کردندی م تیفعال آن رامونیپ در ناشناخته طورب هم کالیراد افراد

  . دهندی م لیتشک آنرا چپ جناح حاضر الح در

 من که استی شکاف همان دچار حاضر، حال در هیاتحاد نیا

ی م آن دچار اش هیاولي خواستها تحقق از پس یجنبش هر  گفتم

 هم قبال و هستند، هیاتحاد رهبران که هیاتحاد  راست جناح. شود

 اصلهبالف ،داشتند او دست در دست و بودندی عل بن حاکم حزب عضو

 نفر چهار سه که را خودشاني وزرا موقت، دولت  لیتشک از پس

 خواستار که هیاتحاد بدنه فشار ریز منتها.  کردند آن وارد بودند،



  ٥٢یی                        بورژوا انقالب و کیدمکرات انقالب                    مچهار فصل

_______________________________________________  

 یائتالف  با و بود موقت دولت ازی عل بن همکاران همه رفتن رونیب

 را خودشاني وزرا شدند ناچار  داد، رخ چپ و انهیم جناح نیب که

  . بکشند رونیب

 از اصوأل که هستند هیاتحاد رهبران راست جناح که گفتم

 موقت دولت نهیکاب  وارد را ریوز چهار ا یسه و بودندی عل بن نیمتحد

 عالقه اصوال که هستندیی ها ستیکالیسند انه،یم جناح. ندبود هکرد

 نیا خواستار و بشودی اسیس مسائل وارد هیاتحاد که ندارندي ا

 خواست به ،کارگراني اقتصاد خواست به صرفا هیاتحاد که هستند

ي روین صورت به و بپردازد کارگران    مزد شیافزا مانندیی ها

  شتریب که ها هیاتحاد نیا چپ جناح و نشود صحنه واردی اسیس

 ،نه که دارند دهیعق ،هستندی اسیس وی انقالب فراد ا و ها ستیکمون

 واردی اسیسي روین ک یبعنوان خودش وزن تمام با دیبا هیاتحاد

 نقش و کند تیحما گریدي ها جنبش و زنان جنبش از شده، معرکه

  . دینماب فایا رای اسیسي رهبر

 هم از کامال که متفاوت برنامه سهي دارا جناح  سه نیا

 جناح گفتم که طور همان هم ریاخ اناتیجر در. باشندی م ندزیمتما

 از شانخودي روهاین دنیکش رونیب سر بر توانستند انهیم و چپ

 که بنشانند عقب به را راست جناح و بکنند دایپ نظر اتفاق نهیکاب

 مردم، فشار ریز بعد و نهیکاب از هیاتحادي وزرا آمدن رونیب اش جهینت

 دیببن پس. شدی دولت مقامات ازی عل بن همکاران همه شدن خارج



  ٥٣یی                        بورژوا انقالب و کیدمکرات انقالب                    مچهار فصل

_______________________________________________  

 و د،یآی م بوجودی همگان جنبش هر از بعد چگونه ها شکاف نیا که

ي ها برنامهی اسیس اتشیگرا و روهاین ها شکاف نیا در که نیا

   کنند،ی م مطرح انقالبي بعدي ها گامي برا را خودشان

 و انقالب شبردیپ خواستار که کالیرادي ها جناحي روزیپ

 تودهی آگاه بهی بستگي ادیز مقدار به هستند تر کالیراد اصالحات

ی آگاه نا سطح نیا دری تونس کارگران توده اگری عنی. دارد مردم

 شودی م درست زیچ همهی عل بن رفتن با کنند فکر که باشند

 .ببرد شیپ ازي کار تواندی نم هم چپ و انهیم جناح اعتالف عتایطب

 ک یاگر بالعکس روند،ی م راست جناح دنبال به اکثرا کارگران چون

 صیتشخ را مسائل نیای قبلي گر آگاه وي افشاگر اثر در ،کارگر

 احوال و اوضاع و انقالبي بعدي ها گام ازی درست درك و بدهد،

 نقش تواندی م که است  کالیراد جناح نیا باشد، داشته جامعه

 دري تری اساس راتییتغ و براند عقب به را موقت دولت و باشد نیآفر

  .  اوردیب وجود به جامعه ساختار

 آن بر آنقدر قبل جلسه چندی ط ما که رای بحث نیهم شما

 تا که است چهارتا دوتا دو حساب نیا که میگفت و میکرد دیتأک

 داشته وجود جامعه کنترل از خارج مسلح يروین .جامعه در کهی زمان

 اگری عنی. دیریبگ نظر در را ندارد معنای دمکراس نام بهي زیچ  باشد،

 یعنی ،دنبکن برقرار هم رای  اسیسي هاي آزاد همهي ا جامعه در شما

 در ارتشي روین کهی زمان تای ول شد،با جامعه نیتر کیدمکرات
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 نیا بکند، هم تیحما جنبش از اگری حت است،  داده لم ها پادگان

ی م ارتش نیا ،ندهیآ در نهیآ هر چون. ندارد ارزشي زیپشی دمکراس

   .ردیبگ پس را کیدمکراتي ها آورد دست تمام و کند حرکت تواند

 یعنی. میکنی م دیتأک آني رو آنقدر ما که  استي زیچ نیا

 مورد نیا در و میدهی م ربط مسلحي روین به رای دمکراس مسئله

 نظام در ما نکهیا جمله از .میکشی م شهادت به هم را خیتار تمام

 نام بهي زیچ ام، گفته هم قبال من که طور همان ،يا لهیقب

ي قوا و روین ما نکهیاي برا ؟چرا .میا هنداشت سرکوب وي کتاتورید

 ریشمش به مسلح لهیقبي اعضا همه .مینداشت مردم از جدا مسلح

 انباشت و دیآی م بوجودی خصوص تیمالک که نیهمی ول .بودند

 کنندی م دایپ راي اقتصاد توان نیاي افراد و ردیگی م شکل ثروت

 ارتش نیا توانندی م بکنند، ریاج مزدور ارتش خودشاني برا که

 برقرار را خودشاني رکتاتوید و ببرند کار به گرانید هیعل بر را مزدور

  . کنند

ی طبقات جامعه کهی دوران از بعد، به دوران نیا از ن،یا بنابر

 مردم و رودی م انیم از مردمي هاي آزاد که جا هر رد،یگی م شکل

 سرکوبگري روین نیا با ،کنندی م امیق هاي آزاد نیا کسبي برا

 روین نیا تا و شوندی م مواجه ارتش وی شخص لباس  ج،یبس پاسدار،

 روهاین نیا چون بنشانند عقب را میرژ توانندی نم نشکنند، هم در را

 هم در را روهاین کهی وقت تازه و. هستند دارا طبقاتی دفاعي روهاین
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 روهاین اگر که افتدی م اتفاق نیا افتد؟ی می اتفاق چه شکنند،ی م

 نیا اگر ،دیایب کار سر همي دیجد دولت بعدش و بشوند هم منحل

 نگه سرکوب آماده را آن و بدهد سازمان را ارتش بخواهد بارهدو دولت

 خواست به که کردند فکر مردم و شد تمام انقالب یوقت ،خب ،دارد

 مسلحي روین نیا رفتند، خودي ها خانه به و دندیرس خودشاني ها

. .کندی م نیمخالف سرکوب وي ریدستگ به شروع دوباره و دیآی م

 ،کندی م منحل را شوراها و ها هیاتحاد بعد. ردیگی م را نیفعال اول

 شما از که نماندهی کس گرید که را، شما هم بعد و  را زنان تشکل بعد

  . دشوی م برقرار دوباره هیاول خفقان بیترت نیبا و بکند دفاع

 ستیب تونس در قایدق که استي زیچ نیا گفتم که طور همان

 نیا از دامک هر در هم حاضر حال در و داد رخ قبل سال سه و

 جناحي ها تالش تونس، در. افتدیب اتفاق دوباره تواندی م کشورها

 با اگر آن شتریبي شرویپ و انقالب ادامهي برای انقالب و چپي ها

 دوباره و شد خواهد مواجه شکست با نشود، مواجه مردم توده تیحما

    . گشت خواهد ازبي کتاتورید

 دفتر به حمله به اعتراض در چپ جناح نیهم حاضر حال در

 کهی عل بن میرژ عناصر توسط قفصه استان در هیژانو 15 در هیاتحاد

 الکاف، استان در هیژانو شش و ستیب در کنند،ی مي خرابکار هنوز

 مطلع آن جهینت از ما که کندی م اعتصاب اعالم روز چهاري برا

 وی انقالبي ها جناحي ها تالش نیا اگر که است مسلمی ول .میستین
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 شتریب راندن عقبي برا تالش رد،ینگ قرار مردم تیحما ردمو چپ

ي وزرا کمک بهی عل بن حکومت ادامه همان که موقت حکومت

 و دیرس خواهدن جهینت به باشد،ی م خوشنام باصطالح و سناشنا

 تعداد هچ نکهیا و بدهد رخ اعتصاب نیا نکهیای ول. شد خواهد متوقف

 که دارد نیا بهی بستگ قایدق ،دبکنن دفاع فراخوان نیا از کارگران از

 رفتن با که باشند مطلعی عن یباشند، مطلع نیقوان نیا از اندازه چه تا

 رییتغ مقدمه دیبای عل بن رفتن و رود،ی نم شیپ از کاری عل بن تنها

 دیبا ،خواهندی م کیدمکرات جامعه ک یاگر .باشدی اسیس نظام کل

  خود  کنترل  تحت که رای مسلحي قوا و بکنند منحل را مسلحي قوا

   قص و اورندیب بوجود است مردم

  .هذای عل

 تونس در حاضر حال در که نستیا میگوی م من که چه آن

 خواهندی م کدام هر کهی متفاوتي ها جناح نیبي دیشد مبارزه

ي ها زندان در .است انیجر در ببرند، جلو و عقب به  را انقالب ریمس

 از گرفته، انجام نفره صد عام لقت ک ی،ونیبراسیل خبر طبق تونس،

 و  ندا هشد آزاد ها آن نفر 1800  فقط تونس دری زندان هزار نیچند

 بنابر .ندا هشد حفظ ستیترور عنوان تحت هنوز آنان از نفر هزار سه

 نشده محقق هنوزی اسیس انیزندان همهي آزادي ها خواست نیا

  . است

   جنبش هر رد که است نیا میبگو خواهمی م که آنچه خالصه،
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. افتدی م شکاف جنبش نیب  ه،یاولي شعارها تحقق از پسی همگان

 را آن و بزنند  ضربه جنبش به خواهندی م کهیی ها جناح نیب

 اما. ببرند شیپ به را آن خواهندی م کهیی ها جناح و کنند متوقف

ی بستگ قایدق نشوند، ا یبشوند کار نیا به موفق ایآ ها جناح نیا نکهیا

  . دارد مردم شناخت وی آگاه زانیم به

 میداری حزب ک یمصر، در ما .میبرو مصر سراغ به دیده اجازه باز

 بود، هشد سیتأس شیپ سال 83 حزب نیا. نیالمسلم اخوان نام به

 آشنا آن با رانیا در ما کهیی ها استیس وی افراطي ها دهیا با

 ،حکومت توسط شدت به 60 و 50ي ها سال در حزب نیا. میهست

 قمع و قلع مورد شد، انورسادات ترور به متهم که نیا از بعد صوصبخ

 نیا 60 و 50ي ها سال همان در بعد.  شد سرکوب و گرفت قرار

ی داخل انشعابات اثر در بلکه ،ها قمع و قلع نیا اثر در تنها نه حزب

  . شد فیتضع زین

 در ،مینیبی م اخبار در که طور همان ،حزب نیا حاضر حال در

 بروز را خودش ریالتحر دانیم تجمعات وي ها جنبش و ها تتظاهرا

 هنوز که نیا یک یباشد، داشته است ممکن لیدل دو نیا. دهدی نم

 قلع دوباره که نیاي برا و ستندین مباركی حسن کار انیپا به مطمئن

 بعد مسلمأی ول .کنندی نم آشکار را خودشاني روهاین نشوند، قمع و

 آن حاکم نظامي بندها و دیق گسستن و مباركی حسن رفتن کنار از

  . آمد خواهند در حرکت به شانیروین تمام با ها
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 و ضربات نیا خاطر به نهایا که  باشد نیا تواندی م لیدل نیدوم

 با اصوأل و ندستینی قبل حزب آن گرید ،داده تیاسیس رییتغ انشعابات

ی م ها جنبش و ها حرکت نیا در خودش شینما و حضور عدم

 باز مباركی حسن میرژي ها ماندهی باق با سازشي برا را راه خواهد

 حزب نیاي سخنگو با ان، انی س رأیاخ کهي ا مصاحبه در. بکند

 که چه آن با یاسیس نظر از حزب نیا که بود روشن کامأل داد، انجام

ی می نیخم انیجر و خودمان کشور دری اسالم اناتیجر از ما

 کرد اعالم حزب نیاي سخنگو. است متفاوت میداریی آشنا و میشناس

 بر آن، ازیی ها بند جز م،یستینی اساس قانون رییتغ خواستار ما که

 انجام را قدرت  به  نظام انتقال شودی می اساس قانون نیهم اساس

   .داد

 که هستند آن خواستار زیچ ره از قبل هیبق مثل هم آنها البته

 قانون نیهم بقط که کردند اعالمی ول برود کنار مباركی حسن

 مصری عال دادگاه نیا د،یآی م عمل بهی قدرت خلعی وقت ،یاساس

 راي دیجد دولت ئتیه جمهور سیرئي بجا دارد فهیوظ که است

 منتخب دولت انتخابات، ک یبا دیجد دولت ئتیه نیا که کندی معرف

ی استیس نیا. دهدی م خاتمه بحران به و وردآی م کار سر بر را مردم

ی استیس همان نیا و است نیالمسلم اخوان دییتأ مورد که است

 اجازه. قدرت مند نظام انتقالی عن ی.هست آن دنبال کایآمر که است

  ست؟یچ قدرت مند نظام انتقال نیا بدهم حیتوض من که دیبده
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 با نظم نیا که دارد وجودی نظم کي یدار هیسرما جامعه در

 که مقننه قوه. شودی م برقرار تیحاکم در موجود قوه سه به هیتک

ي دار هیسرما نظام و موجود نظام ز ا دفاع در را نیقوان سلسه کی

 او کند تخلف نیقوان نیا از که کس هر که هیقضائ قوه کند،ی م وضع

ی م اجرا را مجازات   که هیمجر قوه و کند،ی م مجازات و محکوم را

 وهق. دارد وجودي دار هیسرما جامعه هر در که استی نظم نیا. دینما

 و ارتشي روین نظم نیاي مجر .هیاجرائ قوه و مقننه قوه ، هیقضائ

 نیا بنابر ؟درست. خوردی م هم به ها نظم همه آن بدون .است سیپل

  کند،ی م قدرت مند نظام انتقال از صحبت کایآمر دولت کهی وقت

 ستون که ارتشی عن یکند،ی م را زیآم مسالمت انتقال از صحبت

 و نظم نیا که نیا بدون و ،بماندی باق ت،سا نظمي مجر و فقرات

 کار سري گرید دولت و برودی دولت ک ی،بخورد هم به چرکاسترا

 دیبا نیالمسلم اخوان چرا. نکند رییتغ زیچ چیه واقع دری عنی. دیایب

 به دنیرس اش مسئله نکهیاي برا ؟بکند ذاتخا رای استیس نیچن

 کایآمري فتوا و دییتأ با مسلما که مصر دولت اتفاقا و است قدرت

 نیاي برا نیالمسلم اخوان از است کرده دعوت هم کندی م عمل

 که است نیا شان اول شرط که رایز .رفتندینپذ آنها که مذاکره

  . برود کنار مباركی حسن

 آن ن،یالمسلم اخوان نیا دیدانی م که طور همان نیا بنابر

 شده فاوتمت اریبس آني ها استیس .ستین هیاول نیالمسلم اخوان

 و حاکمهی ارتجاعي ها استیس موازات به اکنون واقع در و است



  ٦٠یی                        بورژوا انقالب و کیدمکرات انقالب                    مچهار فصل

_______________________________________________  

 نیاي برا. استی خوشبخت هیما نیا که کندی م حرکتی ستیالیامپر

ي ها تیضد با توانست که بود نیای نیخم تیموفق دالئل ازی ک یکه

  زمیکالیراد با  را خود اش تیحاکم ضد و تندی ولی ارتجاع هرچند

 جنبش کهی حال در. بدهد قرار آن رأس در و دکن هماهنگ جنبش

 نیچن است ممکن ،يا توده میعظ دخالت و شرکت آن با مصر،

 نیا و بزند کنار ،گرفته شیپ نیالمسلم اخوان که رایی ها استیس

   .بشود نیالمسلم اخوانیی رسوا باعث

 ریالتحر حزب مثلی اسالم کالیراد اناتیجر مصر در خبی ول

 هستندی ارتجاع و تندي ها استیس همان دنبال که دارند وجود هم

 نیهم .بکند عمل خالفت نظام تحت دیبا ایدن تمام که ندمعتقد و

  و کردند پخش را خودشاني ها هیاعالم هیاسکندر در هم شیپ هفته

  . هستند فعال همی لیخ

     که نیا از بعد که است نیا مسائل نیا طرح از غرضم بهرحال،

ی م نشان را خودشان ها شکاف تازه شود،ی م محققی همگان جنبش

ي برا و ندیآی م رونیب و رندیگی م شکل ها گروه  و احزاب دهند،

ي بعد گام که نی نحال،یا با. دهندی م برنامه و نظري بعدي ها گام

 که دارد نیا بهی بستگ قایدق است، کدام دارندیم بر ها توده عمال که

 نیا از ک یکدام از و دارندی هآگا چقدر کارگران، توده جامعه، توده

  .کنندی م تیحما اناتیجر

  ي روین کهی وقت تونس در گفتم، شماي برا قبل جلسات در من
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 عقب و شکست هم در حاکمه طبقه مقدمی دفاع سپری عن یسیپل

ي شوراها ،آن هیسا در که آمد وجود بهی قدرت الءخ ،کردی نینش

  .ندگرفت شکل مختلف نقاط در شهر و محلهي هاشورا وي کارگر

 در چون .هستند گرفتن شکل حال در هم مصر در شوراها نیا

 در و رانده، عقب به را سیپل مسلحي روین مردم جنبش هم مصر

 تشکالت سلسله ک یشیدایپ شاهد ما آمده وجود به کهی قدرت خالء

 اداره که محلهي ها تهیکم مثل ،میهستي ا نطفه ویی ابتداي ا توده

 صحبتش من کهی نظم آن نکهیاي برا .ندا هگرفت عهده به را محالت

ی نم حاکمه طبقات که نیهم شود،ی م دار خدشه که نیهم کردم را

 بهی قدرت ءخال ،کنند فایا نقش معهجا هسرکوبگران اداره در توانند

 با و کنندی م پر را ءخال نیا مردم توده بالفاصله که دیآی م وجود

 ،یمردمي نهادها و ها زمانسا لیتشک با ،خودشان ژهیو ابتکارات

ی ول کنند، آن نیگزیجا را خودشان تیریمد و اداره کنندی می سع

 به مختلفي ها شیگرا عتایطب د،یآی م وجود به کهیی شوراها نیا در

ی م گریکدی با مبارزه وارد متفاوتي ها برنامه و های مش خط صورت

ی عیطب امر ک یشکاف نیا .استی عیطب امر ک یمبارزه نیا و دنشو

 میتصم با خواهدی م که استي ا جامعه هر ضرورت شکاف نیا. است

  .  کند انتخاب را درست راه و بگذارد جلو به گام ک یخودش آزاد

 خود بچشم را نیا ما هم 57 انقالب دري کارگري شوراها در

 ک یها ستیکمون بودند، شیگرا ک یهای اله حزب که میدید  .میدید
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 .گرفتندی م قرار هم برابر در مختلفي ها شیگرا نیا. گرید شیگرا

 اتفاق حال در .فتاد خواهد اتفاق هم مصر، در نجا،یا در اتفاق نیا

  . است افتادن

 شکل سپس و ینینش عقب نیا شاهد ما مصر در اگر نیا بنابر

 شوراها نیاي ها جناح ازی ک یمسلما ،میباش شوراها نیاي ریگ

 اخوان چه ،رباشدیتحرال حزب چه حاال بود، خواهند های اسالم

 وی ارتجاع احزاب نیا به مردمي آور يرو درجه بهرحال، .نیالمسلم

 سال در که چه آن مثل اگر. کندی م نییتع راي بعد ریمسی انقالب

 اهللا حزب بزور نفت شگاهیپاال کارکناني شورا در  که ،افتاد اتفاق 57

 نیچن هم مصر در کردند، بازی  نیخم درخواست به را نفت ریش ها

 ک یو بودی اله حزب جناح ک یاوال شورا نیا در چون .دش خواهد

ي ها کیچر هواداران شتریب ها ستیکمون منتها. ستیکمون جناح

 نیا با سرانجام نیهمي برا. بودند متوهم ینیخم به نسبت ویی فدا

 نفتي ها ریش و رفتندیپذ را او خواست    سرانجام کردن پا اون و پا

  . افتاد اتفاق میدید که را چه آن ،جهینت در و کردند باز را

 و مباركی حسن رفتن کنار  با هم  مصر در است مسلم آنچه

 در  و ،پارلمان در ،يا توده تشکالت در ،یاسیس بازي فضا جادیا

 نیا و گرفت خواهند قرار هم برابر در مختلفي ها شیگرا شوراها

 خواهد قادر شیاگر کدام کندی م نییتع که ستا مردمی آگاه درجه

  .  ببرد خود دلخواه مورد ریمس به را جنبش بود



  

  

  

  پنجم فصل

  

  ؟یدمکراس حل؟ راه کدام

  

 و ها یکوبیپا بدنبال مصر، مردم امروز د،یبود شاهد که همانطور

 بودند، داشته برپا بزرگشان يروزیپ بدنبال که يسرور و جشن

 پاك مشغول حاضر حال در و دندیبرچ را خودشان یابانیخ يسنگرها

 خودشان جنبش و تجمع يها ماندهیباق از ریالتحر  دانیم کردن

 یواقع و یاصل مطالبات سر بر بخواهند اگر نکهیا از غافل هستند،

 ستند،یبا یگرسنگ و  يکاریب فقر، بردن انیم از یعنی خودشان،

 ،دهند ادامه خود  مبارزه به و کنند برپا را سنگرها نیا دوباره ناچارند

 گرفت شکلدر اصل بخاطر آن  جنبش نیا که يکاریب و فقر که رایز

  است ینظام ریناپد اجتناب و  یفرع  محصوالت ازبرقرار بوده و هنوز 

 هیسرما نظام یعنی .باقیستهمچنان هم  مبارك یحسنبا رفتن  که

 و یگرسنگ و فقر نظام نیا رفتن نیب از بدون که است یعیطب. يدار

   .کرد نخواهد رها را مصر مردم بانیگر هم يکاریب

   نیا  یط  مصر  در  که  آنچه بر میبکن يمرور کی دیبده اجازه
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 نیا به منجر که یعیوقانفطه آغاز  افتاد، اتفاق ریاخ سال دو یکی

، شد قدرت مصدر از مبارك یحسن يبرکنار و یاعتراض میعظ جنبش

 مصر مناطق از یکی دردر این سال  که باز می گردد 2008 سالبه 

 نیا .دهد یم رخ يکارگر اعتصابات سلسله کی محله، نام به

 و انیدانشجو و محله نیساکن تیحما مورد که يکارگر اعتصابات

 که شود یم لیتبد یعموم اعتصاب کی به ردیگ یم قرار جوانان

 یکی سرکوب نیا انیجر در و دگرد یم سرکوب سیپل توسط بشدت

  .رسدیم قتل به دیسع خالد نام به ونیاعتصاب از

 نقش که  لیآپر شش گروه که است اعتصابات نیهم انیجر در

 داشته، آن تیهدا  يتاحدود و جنبش نیا انداختن راه به در یمهم

 ماهر احمد نام به است یشخص ، گروه نیا موسس. ردیگ یم شکل

 را ینترنتیا گروه نیا که است ساله هشت و ستیب مهندس کی که

 عضو نفر هزار هشتاد حدود انقالب انیجر در که یبوک سیف با

   .اندازد یم براه ،هداشت

 ما که است نیا 2008  سالبه یخیتار بازگشت نیا از غرض

 درواقع داد رخ تونس و مصر در که یجنبش که میدان یم همه

 اعتصابات به من رجوع. فقر و یگرسنگ ،يکاریب هیبرعل بود یجنبش

 اساس در جنبش نیا که بدهم نشان که است نیا درواقع هم محله

 که  "لیپرآ ششم" گروه. شد شروع و گرفت شکل یمطالبات چه حول

 نیا در که یشهرت خاطر به گرفت، شکل اعتصابات نیهم انیجر در



  ٦٣                               کدام راه حل؟ دمکراسی؟                          پنجم فصل

______________________________________________  

 کند فایا نقش توانست ریاخ جنبش در که بود آورد بدست اعتصابات

  . کند یسازمانده را تظاهرات و ریالتحر دانیم تجمعات و

 بود یگروه گرفت شکل  اعتصابات نیهم در که يگرید گروه

 خالد همه ما"آن نام و شد لیتشک دیسع خالد شدن کشته از پس که

   .بود "میهست دیسع

تشکیل می دادند  یکساناصوال  و وکال جوانان، را ها گروه نیا

 یحامو در ضمن  نترنتیا و  رسانه هاي اجتماعی کار اندر دست که

 شرکت اعتصابات نیا در که یکارگران از آنها. بودند يکارگر جنبش

 يبرقرار یپ در و سکوالر که ییها گروه کردند، یم تیحما نمودند

  . بودند مصر در کیدمکرات نظام کی

 و بدهد گسترش را خود  کرد یسع لیآپر شش گروه نیا بعدأ

 اخوان  در آنکه ينفر ده تهیکم کی جادیا با مصر ریاخ اتانیجر در

 یبعض و وکال و یمدن يها گروه و یالبرادع هواداران ن،یالمسلم

 جنبش نیا کرد تالش داشتند یندگیانمهمگی  ونیسیاپوز اناتیجر

  .گذاشت هم يموثر  راتیتأث آن در و دهد قرار خود يرهبر تحت را

 در که ستیا نکته همان دارم دیتأک آن بر یلیخ من که يا نکته

 مصر، يها جنبش  که است نیا آن و کردم مطرح بحث يابتدا

 یگرسنگ و فقر و يکاریب خاطر به اساس در یعرب يکشورها و تونس

 تبعات از یکی فقر و يکاریب نیا و شدند، پا بر که بود یگران و

 جنبش، شروع از قبل یحت. بود برقرار کهی بود نظام ریناپذ اجتناب
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 و داشت ییباال رقم یعرب يکشورها و مصر تونس، در ها يکاریب نیا

.  افتی شدت شد، شروع ییاروپا يکشورها در که یبحران با بخصوص

 اعتراضات نیا که مینیب یمهارچوب وسیعتر در یک چ یحت یعنی

 با و شد ینم یعرب يکشورها به محدود که بود یمعضالت از یناش

 همانطور درواقع، و داشت ارتباط اروپا و کایآمر در يداریسرما بحران

 منجرنیز  ونانی بخصوص و ییاروپا يکشورها خود در د،یدان یم که

 توده و يقو یلیخ يها شجنب و مبارزات و یطبقات  يها يریدرگ به

  .ه بودشد يا

 نظام هیعل بر یاعتراض يها جنبش ینوع به که ها جنبش نیا

 ،ندشد مواجه سیپل سرکوبگر يقوا با که یوقت ،ندبود يدار هیسرما

 یسرنگون يبرا ییها جنبش و یاسیس يها جنبش  به جیتدر به

  . داد رخ چه مصر بعد و تونس در که میدید بعد و .گشتند لیتبد

 که مصر مردم ایآ که است نیا یاساس مسئله انیم نیا در یول

 قول به و کردند، زیتم را ریالتحر دانیم دند،یبرچ را سنگرها امروز

 نظام تا رفتند خود يکارها و کسب سر به " ان. ان. یس" ندهیگو

 امر نیا به واقف چقدر آورند، در حرکت به دوباره را يدار هیسرما

 را خودشان مطالبات بخواهند اگر نکهیا به هستند آگاه چقدر هستند،

 نظام دیبا ببرند، نیب از را يکاریب و فقر بخواهند اگر بکنند، دنبال

 نیا دائما  دارانیسرما بیج کردن پر متیق به که را يداریسرما

   .ببرند نیب از کند،یم دیبازتول و دیتول را مصائب
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 مردم يها توده که آنچه نیب ها، جنبش در ام گفته همواره من

 یم زبان رب که ییشعارها و د،نآن خواستار خود  و روحقلب عمق در

 شعار   یوقت که معنا نیا به.  دارد وجود یاساس تفاوت کی آورند

 کنند یم فکر خودشان ذهن در دهند، یم را مبارك یحسن يبرکنار

 در. شود یم برطرف شانهای یبدبخت و فقرهمه  يبرکنار نیا با که

 مصر در مبارك یحسن رفتن کنار با که است روشن یلیخ که یلحا

 يجا سر سرکوب، و یبوروکراس دستگاه. است نشده عوض زیچ چیه

 خودشان تیموقع در قدرت صاحبان و داران هیسرما است، خودش

 میرژ فقط و است بوجود نیامده اوضاع در يرییتغ  چیه و دارند قرار

 یحسن ،یاعتراض جنبش و يا توده جنبش فشار ریز مصر بر حاکم

   .است کرده برکنار و یقربان را مبارك

 در را اوضاع کنترل ارتش  مدت تمام در دیدانیم که همانطور

 زندان از که را انیجان و اوباشان گروه که یزمان یحت. داشت دست

 به مولوتف کوکتل با و فرستادند ریالتحر دانیم به بودند کرده آزاد

 به دانیم از و زده وحشت را آنها بتوانند دیشا هک افتادند مردم جان

 مصر ینظام دولت اطالع بدون ها، گروه نیا که است واضح . درکنند

 دوست عنوان به که  یارتش همان نیا بنابر.   بودند نشده یسازمانده

 نیا يزیآم توطئه شکل به بود، گرفته قرار آنها کنار مردم یحام و

 دخالت بتواند ها يریدرگ بهانه به دیشا ات دادمی  سازمان را ها گروه

  .دینما سرکوب را مردم جنبش و کند
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 اوضاع کنترل که است ارتش همان و دولت همان نیا ،هم امروز

 مردم مبارك یحسن رفتن کنار با که دیام نیا به و گرفته دست به را

  و قاهره ،ریالتحر دانیم دارد بازگردند، خودشان يها خانه به مصر

   .کند یم سازيپاک انقالب عالئم از را گرید يشهرها

 از دیبا مصر ایآ که است نیا مصر در یاصل مسئله ن،یا بنابر

 یانقالب ضد عوامل از ای بشود پاك سنگرها،  وانقالب، عالئم ،ها سمبل

 مصروجود در هنوز که داران هیسرما و ینظام دولت ارتش، مانند

 نحلیال مصر در همچنان هک است یاساس مسئله همان ن،یا.  دارند

   .مانده

 از واقع در  57 انقالب. میدید را نیا هم رانیا انقالب در ما

 بدون و ریفق کارگران و  گرسنه مردم شورش که آبادها یحلب شورش

 ییآنجا به یعنی. شد ختم یاسالم انقالب به بعد و شروع بود شغل

 انقالب. شد قفمتو مبارزه دان،یم از شاه رفتن کنار با   که شد ختم

 به شروع قدم به قدم یاسالم انقالب ضد و ستادیا باز حرکت از

 سهیمقا مصر انقالب با را 57 انقالب ما اگر تازه. کرد انقالب سرکوب

 جلو به را يشتریب يها قدم ران،یا  انقالب ، 57 در مینیب یم میکن

 را مبارك یحسن فقط حاضر لحظه تا مصر نکهیا يبرا. برداشت

 نیا دادهبه مردم  حاکم طبقه که يازیامت  تنهایعنی. گرفته ینقربا

 که یحال در. است داده او يبرکنار و رفتن کنار به تن که است

 جلو ارتش يها پادگان  به حمله و امیق مرحله تا رانیا در انقالب



  ٦٧                               کدام راه حل؟ دمکراسی؟                          پنجم فصل

______________________________________________  

 هم سیپل يها پاسگاه به حمله به چند هر مصر انقالب. بود رفته

 حد قیام و حمله به پادگان هاي تاهیچوجه ب هنوز یول ،هشد یمنته

  . است نرفته جلوارتش 

 نیا به یبستگ انقالب نیا شتریب يشرویپ گفتم که همانطور

 خود مطالبات حد چه تا نییپا طبقات بخصوص و مردم توده که دارد

 رفتن کنار با که باشند داشته را یآگاه نیا حد چه تا و کنند دنبال را

 و فقر و يکاریب که شان جنبش یاساس مسئله مبارك، یحسن

   .است مصر جامعه یاساس مسئله نیا. شود ینم حل است، یگرسنگ

 نکهیا از بعد معموال گفتم هم گذشته جلسه در که همانطور

 وارد جنبش شود، یم برآورده یهمگان جنبش مطالبه و خواست

 مصر در مسلمأ. جنبش انیم شکاف مرحله . بعدي می گردد مرحله

 يفضا کی سرکوب، يبندها شدن سست و میرژ ینینش عقب با هم

 که است آمده شیپ  هم اکنونو آمد خواهد شیپ يمساعد یاسیس

 يگروهها و طبقات که بود میخواه و میهست نیا شاهد ما فضا نیا در

 مبارك یحسن يکتاتورید دوران یط در که یمختلف یاجتماع

 یم دانیم وارد  نداشتند، وجود ابراز قدرت و شدند یم سرکوب

  . کنند یم متشکل را خود و شوند

 شانیزندگ بهبود يبرا کارگران  که بود میخواه نیا شاهد ما

 را خودشان يکارگر يشوراها.  بزنند اعتصاب و مبارزه به دست

 و آورندیب  بوجود را خودشان يها سازمان زنان. بدهند لیتشک
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 به که ینسب يها يآزاد مدد به کنند یسع مختلف اقشار و نیمعلم

 دفاع خودشان حقوق از و کنند متشکل را خود است، آمده دست

 چرا؟ دید میخواه مصر در پس نیا از ما  که است آنچه نیا. بکنند

 مطالبات از کی چیه درواقع مبارك یحسن رفتن کنار با نکهیا يبرا

 نه. رفت نخواهد نیب از يکاریب.  است نشده برآورده مصر مردم یاصل

 توهم نیا. شد خواهد هم دیتشد بلکه رفت، نخواهد نیب از یانگر تنها

 و یگران و فقر یاصل علت کنند یم فکر که است آگاه نا  يها توده

 تنها يکتاتورید. است يکتاتورید دارند که گرید مسائل  و يکاریب

 یسع داران هیسرما آن در که است يداریسرما نظام از شکل کی

 طبقه دیشد سرکوب و کنترل با و ،ارزان مزد تحمیل با کنندیم

   .کنند پر را خود بیج آن، دیشد استثمار منظور به کارگر،

 نظام کی و برود نیب از هم يکتاتورید اگر یحت ن،یا بنابر

 همچنان فقر و يکاریب نیا باز د،یایب بوجود يدار هیسرما کیدمکرات

 در را فقر خود به خود ،سرمایه تجمعانباشت و  که رایز. ابدی یم ادامه

 هیسرما جامعه ملزومات از یکی يکاریب و ندیآفر یم خودش کنار

   .است يدار

 م،یبکن نگاه است انیجر در مصر در که یجنبش به ما اگر اآلن

 و يروهاین مبارك، یحسن رفتن کنار از بعدمی بینیم که 

  وهایآلترنات نیا از یکی. پیش رو قرار دارند در یمتفاوت يوهایآلترنات

 و  هبود آن سمبل مبارك یحسن که است بوده مطلقه يتاتورکید
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 يها خانه به مردم اگر تواند یم باز و است کرده ینینش عقب حاال

 که همانطور. شود برقرار دوبارده بکشند   مبارزه از دست و بروند خود

 سه و ستیب افتاد،راه  تونس در که یجنبشگفتم   شما يبراقبال 

 منجر جنبش نیا .بود افتاده راهفقر ب و يکاریب هیعل برهم  شیپ سال

 و داد انجام اصالحات يسر کی یعل بن. شد یعل بن يریگ قدرت به

   .کرد برقرار را خودش يکتاتورید نیآهن مشت با دوباره، بعد

 موقتأ دهند یم دست از را خو ییکارآ که نیهم ها يکتاتورید

 از جنبش که یوقت آرام آرام بعد و زنندیم ییها ینینش عقب به دست

 دوباره گشتند، باز خودشان يها خانه به مردم و افتاد شوق و شور

 بساط دوباره و دهند یم سازمان را خودشان مردم، سرکوب يبرا

   .کنند یم پهن راشان  گذشته

 اتفاق است ممکن که است ییوهایسنار از یکی نیا هم مصر در

 اریبس که دیگو یم مردم به دارد ارتش حاضر حال در یعنی. افتدیب

 سر دیبرو رفت، کنار که بود مبارك یحسن رفتن شما خواست خوب،

 همان به دوباره را سیپل کند یم شروع کم کم بعد و خودتان یزندگ

 راه به و کردن سازمان دیتجد دیجد شکل به ای و سابق شکل

 از بعد و کردن ریدستگ را نیفعال کند یم شروع کم کم و انداختن

 برقرار دوباره يکتاتورید بساط که خواهید دید سال شش ای پنج

  . باشد شده حل مردم مسائل کهی آنب شده،

   ویآلترنات از یکی  ،گفتم  که همانطور  ،يفرد  مطلقه يکتاتورید
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 هیسرما تیریمد از یشکل  عنوان به کشورها نیا در که است ییها

 بصورت ویآلترنات نیا هم، رانیا در. شود یم گرفته کار به يدار

  هم در 57   سال  در  که بود شاه يکتاتورید و هیفق یول يکتاتورید

  .کرده و می کند، خودنمائی شد  شکسته

 یم ادعا گرید يکشورها و مصر در که است نیا گرید ویآلترنات

 مثل ک،یدمکرات یول يدار هیسرماهر چند  نظام کی ما اگر کهشود 

و حق  ان،یب يآزاد ،انتخاباتیعنی  م،یکن برقرار غرب، يکشورها

 و فقر ،يکاریب مانند ،مانمشکالت و مسائل تمام میباش داشتهتشکل 

 یغرب يکشورها در که ستاین جالب خب. روند یم نیب از یگرسنگ

 روند یم آزادانه مردمو  دارد، وجود انیب يآزاد که اروپا و کایآمر مثل

 یم انتخاب را خودمطلوب  يها دولت و دهند یم را خودشان يرأ

 و ندارد وجود ها زندان در یاسیس زندان عنوان به یکسو  کنند،

 يدار هیسرما نظام خواست که يآنطور کامل بطور یدمکراسخالصه 

 بحران اصال. دارد وجود بحران و يکاریب هم باز یول است، برقرار است

   . و به نقاط دیگر سرایت کردشد شروع کشورها نیهم از یکنون

 در يدار هیسرما بحران از قبل یحت مصر، و تونس در المثل، یف

 مهم منابع از یکی که ییآنجا از یول. بود باال يکاریب رقم هم، اروپا

و جلب  ییاروپا يکشورها به منسوجات صدور کشورها نیا درآمد

 يها یکمپان خود توسط که یمنسوجات بود،توریست از این کشورها 

 مدد بهر تونس و مصر د ا،یتالیا و فرانسه شرکت هاي  مثل ییاروپا
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 بحران بدنبال که یوقت ،بنابراین. شد یم دیتول ، در آنجاارزان کار

 راتیتأث شد، محدود آنجا در منسوجات بازار اروپا در يدار هیسرما

 يکاریب بحران و گذاشتبجا  مصر و تونس در را خودشویران کننده 

 به رمنج و کرد دیتشدکه قبال هم وجود داشت  را کشورها نیا در

 یم را نیا یعنی. دیگرد یمنته یعل بن فرار به که شد یجنبش

 کندیم ادعا که آنطور مصر یکنون دولت بود قرار اگر که میبگو خواهم

  یحت ای و یاسیس انیزندان کردن آزاد با و انتخابات يبرگزار با بتواند

 هیسرما کیدمکرات  کامال جامعه کی جادیا و یاساس قانون رییتغ

  که يا مطالبه مصر، مردم یاصل مطالبه یعنی فقر و يارکیب يدار

 نیا چرا پس خب کند، حل را افتاد، راه آن حول مصر جنبش

 روشن پاسخ است؟ نشده حل هنوز ییاروپا يکشورها در معضالت

 هنوز کشورها نیا در ها، يآزاد نیا همه وجود با که نیا يبرا. است

 که  مینیب یم ما که نروستیا از.  دارد وجود يدار هیسرما نظام کی

 بکنند، حل را يکاریب مسئله اند نتوانسته تنها نه ها یدمکراس نیا

 متیق شیافزا و يکاریب بحران دچار حاضر حال درهم  خودشان بلکه

 يکشورها در بحران که است بوده نهایا بحران درواقع و هستند ها

  .  جنبش هاي مزبور را ببار آورده است و کرده دیتشد را یعرب

 یدمکراس ویآلترنات که دینیب یم د،یکن دقت خوب اگر نیا بنابر

 نیا  چون .بکند حل را گرید يکشورها و مصر مسئله تواند ینم هم

 ياقتصاد  و يکاریب بحران دچار حاضر حال در  خودش ویآلترنات

   . است
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 توده ایآ یول م،یدان یم شما و من که است يزیچ نیا خب،

 در اگر که اند توهم نیا دچار ای دارند؟ را یآگاه نیا هم مصرمردم 

 برقرار يآزاد کامال انتخابات کی و بشود عوض یاساس قانون  مصر

 خود نظرات که باشند آزاد همه ،بشوند آزاد یاسیس انیزندان  ،دگرد

 شرکت یاسیس یزندگ در و کنند تیفعال احزاب و کنند انیب را

 که يا درجه به: باید گفت ؟شود یم حل آنها مسائل همه ،ندینماب

 به مصر انقالب درجه همان به باشند توهمات نیا دچار مصر مردم

   .شد خواهد متوقف و رفت نخواهد جلو

 خاطر به مردم گفتم، که همانطور ، 57 انقالب در دینیبب شما

و بعد  آمدند، در حرکت به شان یاساس يها خواست سلسله کی

 به شدند مواجه  ارتش و سیپل و ساواك سرکوبگر يروهاین باوقتی 

 چون یول .کنند سرنگون را میرژ نیا  دیبا که دندیرس جهینت نیا

  فاقه فقر و مشکالت و مسائل یاصل علت که بودند توهم نیا دچار

 را یشخوسرنگونی شاه عنان  با ،است شاه يکتاتورید میرژ آنها

 سازش ارتش با ینیخم که میدید هم بعد. سپردند ینیخم بدست

 سپاه نامب جدیدي را هم سرکوبگرهاي  دستگاهو در کنار آن  کرد،

 يکتاتورید کیخالصه  وشکل داد   یشخص لباس و جیبس و پاسداران

  . کرد برقرار را قبل از تر اهیس

 کی يروزیپ م،ه اداد حیتوض شما يبرا بارهامن  که همانطور

 به و بکند حل را جامعه مسائل بتواند کجا ات که است نیا در انقالب
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 به نسبت چقدر مردم توده که دارد نیا به یبستگ هم نیا. برود شیپ

 .ندباش واقف و آگاه آن يها حل راه و بخصوص مشکالت ،ها خواست

 را خود مهم و بخش یآگاه نقش یاسیس يروهاین که جاست نیهم

  . کنند یم نییتع را انقالب کی سرنوشت وایفا می کنند 

 خودمان جلو ساده و روشن یلیخ شکل به را مسئله اگر ما

 یجنبش یگرسنگ و يکاریب خاطر به مصر در که مینیب یم میبگذار

. شدند مواجه سیپل سرکوبگر يروهاین با  مردم که در آن افتاد راهب

 و یگرسنگ و فقر بتوانند نکهیا يبرا در تجریه دریافتند ،سپس

 را یرژیم و سرکوبگر دستگاه کل دیبا مقدمتا رندبب نیب از را يکاریب

  حد در را کار نیا و بزنند کنار است ستادهیا آنها برابرحرکت در که

 يشرویپ پس نیا از. بردند شیپ قدرت با مبارك یحسن  ياستعفا

 واقف مسئله نیا به حد چه تا که دارد نیا به یبستگ نیا از فراتر

 ینم نیب از يکاریب و فقر مسئله یعاجتما نظام رییتغ بدون که بشوند

   .رود

 آن در که يمصر ، مبارك یحسن از بعد مصر در مصر، در شما

 دیخواه اند، داده دست از ظاهرا را خود تهیاتور سرکوبگر يها قدرت

 کرد، نخواهد دایپ کاهش فقر و یگرسنگ و يکاریب تنها نه که دید

 نیا شاهد ما ندهیآ مصر در ن،یهم يبرا. شد خواهد هم دیتشد بلکه

 بهاین امر  خب. باال بگیرند اعتراضات و اعتصابات که بود میخواه

 يداریسرما رشد يبرا طیشرا نیبهتر که چرا. زند یم ضربه  دیتول



  ٧٤                               کدام راه حل؟ دمکراسی؟                          پنجم فصل

______________________________________________  

 استثمار وار برده بکنند، کار وار برده کارگران آن در که است یطیشرا

 شدن ریسراز نفع به را دیتول چرخ و نکنند یاعتراض چیه و بشوند،

 وقفه بدون و منظم طور به  داران هیسرما بیج به ثروت شتریب هرچه

 ،بشود متوقف اعتصاب کی با روند نیا که لحظه هر.  اندازندیب کار به

 ایآ. دیکن حسابخودتان  شما حاال. خورد یم ضربه اقتصاد و دیتول به

 منجمله و دیتول به اغتشاشات و اعتصابات نیاباال گرفتن  با مصر در

 ضربه دهد، یم لیتشک را آن درآمد مهم منابع از یکی که سمیتور

  خورد؟ خواهدن

  مدد به حاال آن در که ستین نیا مصر يبعد يویسنار نیا بنابر

 یگران و يکاریب مسئله و خواهد افتاد راه به مصر اقتصاد ،یدمکراس

 بیفر يبرا يدار هیسرما که است یدروغ وعده نیا. .حل خواهد شد

 به ،نه. دهد یم انقالب توقف و شانیها خانه به مردم گرداندنباز و

 دیتشد ،دهد یم رخ انقالبات نیا پس در معموال که آنچه من نظر

 درواقع یعنی. است یگران شیافزا و  يکاریب  دیتشد ،اوضاعوخامت 

 در مصرکه مردم توده واقع، در. شود یم دیتشد يدار هیسرما بحران

 و يکاریب ،یدمکراس يبرقرار با که اند متوه نیا دچار حاضر حال

  یگران و يکاریب منشأ که ستندینباین  واقف و رود یم نیب از یگران

 کم کم يکاریب دیتشد و بحران دیتشد با است، يدار هیسرما نظام

 که دیآ یم بوجود یطیشرا جهینت در و شوند، یم مسئله نیا متوجه

   .ودش یم جلب یاصل مسئله به آنها توجهدر آن 
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 يماریب ،ماریب نیا که دیدار يماریب شما که است نیا مثل

 با کندیم فکر و دیستین واقف نیا به شما و است سرطان اش یاصل

 یم نیب از است، شده آن دچار ماریب که یعوارض سردرد قرصِ دوتا

 مرور به دیریگ ینم جهینت و دیده یم قرص او به یوقت یول. رود

 شما به يماریب دیتشد خود و شود یم دیتشد مار،یب يماریب زمان

 انیجر در هم مردم توده. دیببر یپ یاصل معضل به که کند یم کمک

 دست از جیتدر به را شان توهمات که است تالش براي تغییر اوضاع

 دادن با  راحت،و ندیآ یم ها گروه و احزاب که ستین نیا. دهند یم

 تالش و تیفعال اعتیطب.  کنند یم حل را مسئله ،آنها به یآگاه

 یول. دارد مردم کردن آگاه در یمهم اریبس نقش ها گروه و احزاب

 یم  روز کی عرض در انقالب یعمل انیجر در مردم توده که آنچه

 سال پنجاه تا ده یطدر شرایط معمولی  که است عیوس آنقدر آموزند

   .آموزند یب توانند ینم ها گروه کار

 و يکتاتورید رفتن نیب از اب جامعه در که یوقت نیا بر بنا

 بحران نیا شود، یم دیتشد ياقتصاد بحران ،يدار هیسرما فیتضع

 یم وجود به يادیز يها یبدبخت و فالکت مردم يبرا که هرچند

 و زدیبر فرو آنها هیاول توهمات که شود یم يا لهیوس عمال یول آورد،

 است یاجتماع نظام که خودشان معضالت و مشکالت یاصل علت به

 که نیا به کند یم کینزد را جامعه طرف کی از خود نیا و ببرند یپ

 گرید طرف از و بدهد قرار خودش کار دستور در را یاصل مسئله حل
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 است يدار هیسرما نظام که یاصل معضل حل يبرا را مردم يها توده

  .کند یم جیبس

 خواهد یاتفاق نیچن حالت نیبهتر در هم مصر در نیا بنابر

 توهمات نکهیا يبرا چرا؟. افتادین اتفاق نیا رانیا انقالب در. افتاد

 يها خانه به انقالب از بعد که بود ادیز آنقدر یاسالم جنبش به مردم

 هطور کامل بب را اریاخت عنان گفتم که همانطور و برگشتند خودشان

 اعتماد و فرصت نیا از یاسالم میرژ  هم بعد و دادند یاسالم میرژ

  . کرد برقرار دوباره را مطلقه يکتاتورید و کرد استفاده

 دوره کی مسلمأ  افتد، یم یاتفاق چه میدان ینم ما مصر در

 گفتم که همانطور. بود خواهد شیپ در دیشد مبارزات و ها يریدرگ

 یسع و داد خواهند شکل  خودشان به يا توده تشکالت و سازمانها

 که نیا یول ،بکنند يریگ یپ را جنبش هیاول مطالبات کرد خواهند

 به یبستگ بروند، شیپ چقدر و بشوند روزیپ بتوانند چقدر ها نیا

 یم آنها از مردم توده  که دارد یتیحما درجه و مردم یآگاه سطح

 باشد،  پراکنده يها مقاومت صورت به  ها مقاومت نیا اگر. کنند

 که همانطور راند، یم عقب به و کند یم سرکوب را آنها ارتش عتایطب

 يها تیحما با بتواند ها مقاومت نیا اگر یول. افتاد اتفاق رانیا در

 دیتجد ریالتحر دانیم میعظ تجمعات که  برسد يحد به مردم عیوس

 مردم توده و  ارتش انیم جنگ و دنشو پا به ها سنگر دوباره  د،نبشو

   شتریب يشرویپ به شود یم  آنوقت  بشود، مجلس يآرا صحنه دوباره
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    .بست دل انقالب

 هیسرما نظام کی جوامع نیا در ما ام گفته بارها من که مانطوره

 رده در و است نشسته دار هیسرما طبقه آن راس در که میدار يدار

 .برند یم بسر  فائقه و فقر ریز که یمیعظ يها توده یتحتان يها

. آنست سرکوبگر يروهاین دارد، یم نگه پا سر  را نظام نیا که آنچه

 و شود یم مواجه دولت توسط سرکوب  سد با یضاعترا هر نیا بنابر

 یم لیتبد  یاسیس اعتراض کی به بسرعت یاعتراض هر نیا بنابر

 رفتن نیب از بدون که باشند داشته را یآگاه نیا مردم توده اگر. شود

 و ارتش نشاندن عقب با شود، ینم برطرف مسائلشان یاجتماع نظام

 خود  به را ودشانخ يبعد تعرضات سرکوب يها دستگاه و سیپل

 یم داران هیسرما از دی خلع به شروع یعنی. کند یم شروع نظام

 دچار مردم که یزمان تا. ندینما یم پا بر را خودشان دولت و کنند

 که یدولت یحت د،یجد دولت تا منتظربمانند دیبا که باشند توهم نیا

 معضالت و دیایب کار يرو ،شده دهیبرگز کیدمکرات انتخابات کی در

 هر تحت چون. شود ینم حل يا مسئله چیه کند، حل را آنها

 برقرار آزاد انتخابات کی اگر یحت د،یبکن حساب شما که یطیشرا

 يبرا و بود خواهد يدار هیسرما دولت دیآ یم کار سر که یدولت شود،

   .کرد خواهد کار مردم و کارگران نه و داران هیسرما

 دولت کی دولت نیا که نیا لیدل نیاول. است روشن هم علت

 يها توده مردم، يها توده اصوال که نستیا بود خواهد يدار هیسرما
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 فقر و استثمار و سرکوب ضرب ریز سالها که ییها توده ، مردم ریفق

 انتخابات کی در که ندارند را الزم نفس به اعتماد ها نیا اند، بوده

 دیایب رونیب یتدول انتخابات آن از و بکنند دیکاند را خودشان و ندیایب

. دنباش ریفق و زحمتکش توده و کارگران يها ندهینما تشیاکثر که

 کادر هزاران يدار هیسرما. افتد ینم اتفاق يزیچ نیچنمعموال 

 دانند یم بسرعت ها نیا که دارد ریمد و ریوز و لیوک شده، تیترب

 مردم توده. بدهند لیتشک دولت و کنند دیکاند را خودشان طور چه

   .ندارند یغاتیتبل قدرت اصال. ندارند را ییکادرها نیچن سارتج اصال

 به اعتماد ومبارزه  دانیم در مردم حضور که است نیهم يبرا

 نیا. دارد تیاهم اریبس اریبسمبارزه پیدا می کنند،  یط در که ینفس

 کیاتومات بشود، برقرار آزاد انتخابات کی اگر میکن فکر ما که ستین

 نیا به تنها نه. بود خواهد یمردم دولت شود یم لیتشک که یدولت

 نیهمچن بلکه ندارند، را يکار نیچن یآمادگ مردم توده که لیدل

 ییها ثروت با توانند یم داران هیسرما. ندارند هم را کار نیا امکانات

 که یحال در. بزنند عیوس غاتیتبل به دست انتخابات کی در دارند که

 خانه بهو کوفته  خسته شب و کار سر بروند صبح دیبا يعاد مردم

   .ندارند را کار نیا وقت و برگردند

 نظام که یوقت تا جوامع، نیتر کیدمکرات نیب در یحت جتاینت

 هستند، ثروت صاحب عده کی که یوقت تا دارد، وجود يدار هیسرما

 رفته دانشگاه هستند، شده تیترب دارند، را یآموزش امکانات همه
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 پست چطور و کنند، اداره را ها دولت  چطور که هستند بلد هستند،

 نیا در که دارند قرار یمردم آنها برابر در که یوقت تا و کنند، پر را ها

 نیا اصال و گذارند، ینم جلوب قدم چیه ندارند، يا تجربه چیه مورد

 مسلما باشد، آزاد که هم چقدر هر ،یانتخابات هر ستند،ین بلد را کارها

 یبرپائباین سادگی  و شود یم دار هیسرما  دولت يروزیپ به منجر

    .آورد ینم بدنبال را یمردم حکومت کی

 یوقت که نستیا. ستیگرید زیچ افتد یم اتفاق که آنچه معموال

 به مردم مقاومت برابر در ارتش و سیپل مثل سرکوبگر يها قدرت

 يها ارگان مردم د،یآ یم بوجود باز يفضا کی و نندینش یم عقب

 و ها هیاتحاد و شوراها صورت به را خودشان تیاکمح يا توده

 ییها ارگان ها ارگان نیا. دهند یم شکل رهیغ و زنان تشکالت

 در چون. کنند یم تیفعال ها آن در راحت مردم توده که هستند

 را خودش حرف و  شود بلند تواند یم راحت ،کارگر کارخانه، يشورا

 دایپ پرورش آن در که است یطیمح نیا چون. بشود ندهینما و بزند

 کارگر نیا به موقع همان اگر یول. داند یم را چمش و خم و کرده

 بشود، ندهینما پارلمان در انتخاب يبرا دییایب که دیبده شنهادیپ

 در چوقتیه نکهیا يبرا. گذارد ینم جلو پا و دکن یم وحشت عتایطب

 لشک شورا یول.  را دولت کی اداره ستین بلد و نبوده پارلمان

 نیا. بدهد امکان مردم توده وجود ابراز به تواند یم که است یمناسب

 يبرا انقالبات، انیجر در مردم که است یدولت همان درواقع شوراها
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 یم لیتشک ،يدار هیسرما دولت برابر در ،يابتکار بطور خودشان،

   .دهند

 پس که یوقت. داد رخ اکتبر انقالب در  که ستیزیچ همان نیا

 و شود یم دیتشد ياقتصاد بحران تزار، یسرنگون و یهمگان انقالب از

 يا توده يارگانها و شوراها نیا د،گرد یم تحمل ناپذیر فالکت و فقر

که عاجز و ناتوان از حل مشکالت مردم  یرسم دولت برابر در که اند

 امور دولت، کی مثل شیب و کم کنند، یم یسعاست قد علم نموده، 

  . کنند پر را موجود خالء و رندیبگ خود بدست را

 دستگاه که نیهم میدید هم تونس و مصر انقالب نیهم در

 شکسته هم در داشت عهده به شهر در را نظم حفظ فهیوظ که سیپل

 مردم بالفاصله آمد، بوجود یقدرت ءخال کی محالت اداره يبرا و شد

 تیامن نیتأم يبرا اسلحه  و چماق و چوب با را محالت يها تهیکم

 بحران دیتشد که دیبکن حساب شما حاال. دادند لیشکت شهر

 یقحط  و یگرسنگ ،يکاریب دیتشد به منجر کشورها نیا در ياقتصاد

 نظام و حاکم نظام یعنی شود، یم یقحط جامعه کی در یوقت. بشود

 يبرا غذاست که را مردم يازهاین نیتر ییابتدا نتوانسته يدار هیسرما

 و ها کارخانه کنترل مردم خود شود؟ یم چه جتأینت. کند فراهم آنها

 خودشان تیریمد گرید بعبارت و رندیگ یم دست به را دیتول کنترل

 یعنی. افتاد اتفاق اکتبر در که است يزیچ نیا.  کنند یم برقرار را

 لیتشک یبورژوائ موقت دولت تزار، یسرنگون و انقالب بدنبال که یوقت
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 اثر در که یوقت و ، آمدندي مردمی بوجودشوراها آنها برابر در شد،

 مردم توده شد، بحران و یقحط دچار  جامعه ،ياقتصاد بحران دیتشد

 کردند شروع کارگران. ننشستند منفعل  بحران و یقحط نیا برابر در

 دست به را محالت کنترل گرفتن، دست به را ها کارخانه کنترل

 تیاکثر یوقت که ییجا تا رفتند جلو نطوریهم کم کم و گرفتن

 نیا نشود کن شهیر يدار هیسرما نظام تا که دیفهم بااالخره جامعه

 یانقالب تعرض کی با رود، ینم نیب از یچارگیب و یگرسنگ و یقحط

 ناب. نمودند قرار بر را خودشان دولت و کردند سرنگون را موقت دولت

 رخ زین یعرب يکشورها در حالت نیبهتر در که است يا پروسه

 نیا به چقدر مردم توده که دارد نیا به یبستگ نیا منتها. داد خواهد

 که است نیا آنها يبرا اش ارزش فقط یدمکراس که بشوند واقف امر

 نطفه و بدهند شکل را خودشان يا توده ها ارگان بتواند آن هیسا در

 کنند فکر مصر مردم کهتاو وقعی . اورندیب بوجود را یآت دولت يها

 یم انتخابات آنها يبرا ندیآ یم ،یکنون دولت منجمله ها، دولت که

 تنها و است یباطل کامال فکراین  کنند، یم حل را آنها مسائل و کنند

 را خودشان انقالب توانند یم ندیایب رونیب فکر نیا از کهیا درجه به

     .ببرند شیپ
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ششم فصل

  یبحران طیشرا در

  بازگشت خود يها خانه به دینبا

  

 سراسر بایتقر يا توده يها زشیخ موج دیدان یم که همانطور

 و سقوط از پس و گرفته را انهیم خاور يکشورها و قایآفر شمال

 ن،یبحر ،یبیل در حاضر حال در مصر و تونس در کتاتورهاید يبرکنار

 در تیکو مثل گرید يکشورها در و دهیرس خودش اوج به منی در و

 مثل ییکشورها یحت به که ستین دیبع و است، گرفتن پا حال

 دیدان یم که همانطور هم ریالجزا در. کند تیسرا هم قطر و عربستان

 خبر نیآخر در بخصوص دارد، ادامه ها يریدرگ نیا که هاست مدت

 خارج رتشا دست از ها شهر از یکی ، است شده هم دییتأ بایتقر که

   .است افتاده مردم دست به و شده

 و مردم توده برابر در آنجا در ارتجاع که یسماجت با ،یبیل نمونه

 در که دهدیم ارائه ما به را یمدل شتریب کند، یم آنها زشیخ

 که رسدیم نظر به و داد خواهد رخ کینزد ندهیآ در یاسالم يجمهور

 درهم در انقالب يها يشرویپ آن در که بود خواهد يکشور یبیل
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 يکشورها از فراتر یدمکراس موانع و سرکوبگر يها دستگاه شکستن

 و قایآفر در ما که است يزیچ نیا خب رفت، خواهد تونس و مصر

 توده میعظ يها زشیخ و مردم جنبش. میهست آن شاهد انهیم خاور

  .يکتاتورید و يفرد مطلقه يقدرتها هیعل بر يا

 مینیب یم میکن نگاه عتریوس وبچ چهار کی در را مسئله اگر

 و قایآفر و یعرب يکشورها به محدود واقع در ها جنبش نیا که

 تعرضات هیبرعل است یجهان یجنبش درواقع و شود ینم انهیخاورم

 کایآمر و اروپا در ياقتصاد بحران با که مردم شتیمع به هیسرما

 مختلف يکشورها در را ییها العمل عکس نیچن کی و گرفت شدت

   .ختیرانگب

 یجهان جنبش کی با ما که سازد یم محرز مانیبرا که یلیدال

 مواجه آن تعرضات و يدار هیسرما هیعل بر زحمتکش يها توده

 نیا چون. ست ها جنبش نیا یهمزمان یکی. است متعدد م،یهست

 شروع یعرب يکشورها و مصر تونس، در نکهیا از قبل ها، جنبش

 يروز چند و شد شروع فرانسه در نآ از قبل یحت و ونانی در بشود،

 راست جناح تعرض برابر در هم، کایآمر سکانسنیو در که هست

  50000 کارگران، شتیمع و حقوق و ها هیاتحاد به داران هیسرما

 روز امروز و اند ختهیر ها ابانیخ به معلمان و یعموم بخش کارگر

 التیا 32 هنکیا به توجه با و ادامه دارد شان تظاهرات که است چهارم

 قطع صدد در و هستند بودجه يکسر دچار سکانسنیو مثل گرید
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 از زحمتکش، و کارکن مردم يدرآمدها و حقوق و یعموم خدمات

 است عیوس هم کایآمر در یاعتراض جنبش نیا گسترش نهیزم ،نرویا

 نکهیا کما. کند تیسرا هم گرید نقاط و االتیا  به که ستین دیبع و

 و وركیوین در سکانسن،یو در نیمعلم و نکارگرا از تیحما در

 مینیب یم ،نیا نابرب. است داده رخ یتحرکات و تظاهرات هم واشگنتن

 بر کارگر طبقه و مردم توده طرف از یجهان العمل عکس کی با  ماکه

   .میهست مواجه يدار هیسرما تعرض هیعل

 با قبل دهه نیچند از که د،یهست واقف هم شما تعرض، نیا

 و يکارگر جنبش یپراکندگ طیشرا در و شد، شروع يوشور سقوط

 یخال خودش يبرا را دانیم يدار هیسرما آن در که ، چپ جنبش

 اوج به اروپا و کایآمر در ياقتصاد بحران یپ در و د،یتشد د،ید یم

 یپ در حایصر خواهان يجمهور کا،یآمر در که يبطور. دیرس خود

 یاسیس صحنه از را يکارگر يها هیاتحاد اساسا که هستند نیا

    .کنند محو کایآمر

 نیا يدار هیسرما منطق ،يگرید بحران هر مثل بحران، نیا در

 و مزد کاهش و فالکت و یخراب خانه متیق به را بحران نیا که است

 هیسرما استدالل. کند حل کارکن  طبقات مشاغل دادن دست از

 را دیتول دیبا دکن مقابله رکود با بتواند آنکه يبرا که است نیا يدار

 نیا دارد وجود او يبرا که یراه تنها دیتول شیافزا يبرا و ببرد باال

 يبرا زهیانگ سود، بردن باال و ها نهیهز کاهش قیطر از که است
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 نیا يدار هیسرما نظر از. دهد شیافزا را دیتول رشد و يگذار هیسرما

 یاتیمال التیتسه و ها فیتخف و کارگران يایمزا و مزد کاهش با امر

   .شود یم حاصل داران هیسرما يبرا

 بحران انیجر در همواره يدار هیسرما که است یاستدالل نیا

 شتیمع به تعرض در را خود نکهیا يبرا و کند، یم ياقتصاد يها

 که شود یم دانیم وارد استدالل نیا با بدهد، نشان محق کارگران

 يفداکار نیا و ندهند تعرضات و مزد کاهش نیا به تن کارگران اگر

 یم لیتعط شتریب ها کارخانه و کند یم دایپ گسترش رکود نکنند، را

 یم وارد کارگران به يشتریب فشار شتر،یب يکاریب  جهینت در و شوند

 اروپا در چه و کایآمر در چه ،يکاریب مسئله حل راه که یحال در. دیآ

 ها، جنبش نیا که ینقاط در یعنی مصر، در چه و تونس در چه و

 زیچ اند، گرفته پا یگران و فقر و يکاریب رفع بخاطر علنا، و حایصر

   .است يگرید

 يباال يدرصدها ما اگر ساده، یلیخ که است نیا حل راه

 شیافزا با شودیم را ها يکاریب نیا که است یعیطب م،یدار يکاریب

 يفضا در مولده يروهاین يدار هیسرما نظام در یول. برد نیب از دیتول

 تیمالکناشی از  تیمحدود نیا ند،ا محبوس یخصوص تیلکما تنگ

 آزادانه دهد ینم اجازه مولده يروهاین به دیتولوسائل  بر یخصوص

 جامعه که نیهم. ندینما کن شهیر را يکاریب و کنند دایپ گسترش

 و یاجتماع يها ثروت یعنی ببرد، نیب از را تیمحدود نیا و دیایب
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 اریاخت در و اوردیب در داران هیسرما خصوص تملک از را دیتول وسائل

 دیتولبا بهره برداري از آنها  تواند یم یراحت به آنوقت بگذارد، جامعه

 توسعه و گسترشحد اکثر ظرفیت تولیدي جامعه بدون مانع و تا  را،

 يدار هیسرما نظام که یزمان تا یول. دینما کن شهیر را يکاریب و دهد

 کانال از دیبا مولده يروهاین رشد نوع هر که ییآنجا از دارد، وجود

 نیا يدار هیسرما ن،یا بنابر بگذرد، داران هیسرما یخصوص تیمالک

   .دهد رشد آزادانه را مولده يروهاین و دیتول که، ندارد را عمل يآزاد

 سر بر که یتعارضات ،تعارضات نیا که است لیدل نیهم به

 در کند، یط یستدر به را خودش ریمس اگر دارد، وجود فقر و يکاریب

 انیم دیبا یم جامعه که شود یم یمنته ییجا به یبحران طیشرا

 به دادن تن ،يکاریب به دادن تن یعنی يدار هیسرما نظام حفظ

 کردن سرنگون و سرکوب، به دادن تن فقر، به دادن تن ،یگرسنگ

 تیمحدود و داران هیسرما سلطه کردن خارج و يدار هیسرما نظام

  .   یکی را انتخاب کند دیتول وسائل بر یخصوص تیمالک از یناش يها

 چه و کایآمر در چه ،جهان در حاضر حال در که آنچه ن،یا بنابر

 یبزرگ کارزار و نبرد دارد، انیجر مصر در چه و اروپا در چه ونان،ی در

 توده با ران،یا منجمله کشورها، همه در يدار هیسرما نیب است

 که همانطور منتها. بروند تعرضات نیا بار ریز خواهند ینم که یمردم

 ها جنبش نیا یعرب يکشورها در هرچند قبال، گفتم، شما يبرا من

 حول یعنی. ندگرفت شکل فقر و یگران و يکاریب مشکل حول
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 چند در که میدید یول ،يدار هیسرما ضد و یطبقات کامال ییشعارها

 لیتبد يکتاتورید ضد يها جنبش به چگونه خود حرکت یقدم

   .ندشد

 در ام، گفته هم قبال من نکه،یا يبرا. هست هم یعیطب نیا خب

 یجوامع در ک،یدمکرات يدار هیسرما جوامع در یعنی ،ییاروپا جوامع

 يبرا را یحقوق حداقل کی است شده مجبور يبورژواز یدمکراس که

 داشته را خود تشکالت بتواند کارگر طبقه که بشود قائل کارگر طبقه

 بدونو  ز،یآم مسالمت شکل به را خودش تراضاتاع بتواند باشد،

 مطلقه يکتاتورید يکشورها در که آنطور -زیآم قهر شکل به نکهیا

  نیا تناقضات و تعرضات د،ینما ابراز شود، سرکوب -میهست شاهد

 گریکدی برابر در طبقه دو خالص مقابله بصورتکم و بیش  ینیچن

  .ابدی یم ادامه

 هیسرما برابر در کارگران و يکارگر هیاتحاد سکانسنیو در امروزه

 از کنند یم یسع و زنند یم چانه و چک هم با و اند گرفته قرار يدار

 در ن،یا بنابر. برانند شیپ و پس را گریهمد و رندیبگ ازیامت گریهمد

 کارگر طبقه و يدار هیسرما انیعر و میمستق مقابله با ما کشورها نیا

 یم کارگران تونس و مصر در اگر را حرکت نیهم یول. میهست مواجه

 رهیغ و يکاریب به اعتراض در و افتندیب راه یعنی بکنند، خواستند

  . بالفاصله توسط نیروهاي دولیت سرکوب می شندند بکنند، تظاهرات

 فقدان یعنی ،يفرد  يمطلقه يکتاتورید وجود نفسِ ن،یا بنابر
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 جنبش رابرب در را قتیحق نیا کشورها، نیا در ییبورژوا یدمکراس

 پیشبرد حتی خواست هاي يبرا که می دهد قرار مزبور يها

 ابزار نیا و کتاتورهاید نیا همه از قبل ستیبا یم شانیاقتصاد

   .ندزنب کناراز سر راه خود  را سرکوب

 با را کیدمکرات يدار هیسرما يکشورها ما یوقت ل،یدل نیهم به

 اداره يفرد لقهمط يکتاتورید نظام تحت که يدار هیسرما يکشورها

 لحاظ از ها یاول که یدرحال م،ینیب یم م،یکن یم سهیمقا شوند، یم

 و یستیالیسوس انقالب میمستق مرحله و معرض در یانقالب مرحله

 کی ستیبایم انقالب هنوز ها یدوم در دارند قرار يدار هیسرما ضد

 يبرا الزم کیدمکرات وسائل یعنی بگذراند، سر از را کیدمکرات مرحله

 رند،یبگ قرار هم برابر در عریان شکل به بتوانند هیسرما و کار که نیا

   .بردارد خودش راه سر از را کیدمکرات ضد موانع نیا و دینما فراهم را

 بر ییها جنبش هرچند ها جنبش نیا که است بیترت نیا به

 رند،یگ یم شکل یطبقات يها خواست حول و اند يدار هیسرما هیعل

 یم تبدیل يکتاتورید ضد و کیدمکرات يها جنبش به بالفاصله یول

  . شوند

 طور به را یدمکراس موانع بخواهند ها، جنبش نیا اگر ن،یبنابرا

 فراهم ی بسط مبارزه طبقاتطیشرا تا بردارند خودشان راه سر از کامل

 و کار انیعر و حیصر تقابل و ییارویرو آن در که ، شرایطیدیایب

 يکاریب مسئله به یاساس طور به بتواند هجامع تا ممکن گردد، هیسرما
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 بانجام انیپا ارا ت کیدمکرات انقالب فیوظا ابتدا دیبا بدهد، پاسخ

 در با ستیبا یم ام کرده هیتک بارها من که همانطور یعنی. برسانند

 جامعه کی يبرقرار و سرکوبگر مسلح يروهاین کامل شکستن هم

بدست یک رهبري انقالبی  و اینکار تنها بروند شیپ یواقع کیدمکرات

احزاب بورژایی هر گز . و نه احزاب لیبرال و اصالح طلب عملی است

   .قادر به پایان رساندن وظایف انقالب دمکراتیک نیستند

 ریتغب با ، کشورها، نیا در ،کیدمکراتام جامعه  گفته بارها من

 ینم یعمل یاساس قانون خود یحت و یاساس قانون بند آن ای نیا

 يآزاد به راجع بند هزاران یاساس قانون در دیتوان یم ماش. شود

 نکهیهم یول  د،یباش داشته تظاهرات يآزاد و تجمعات يآزاد ان،یب

 سرکوبگر يروین با د،یکن استفاده حقوق و بندها نیا از دیخواه یم

 به عنوان تحت و رندیگ یم دهیناد را نیقوان نیا که ارتش و سیپل

 شوند یم دانیم وارد رهیغ و رهیوغ اقتصاد و یمل تیامن افتادن خطر

   .دیشومی  مواجه کنند،یم سرکوب  را شما و

 ینقاط در یوقت م،ینیب یم ما که است لیدل نیهم به درست

 يکتاتورید شود یم موفق يا توده جنبش حضور مصر، و تونس مثل

 به سازشکار احزاب سلسله کی فورا براند، عقب به را يدار هیسرما و

 فرجام به تا ستیبا یم که را مردم حرکت روند تا ندیآ یم دانیم

 سازش و مذاکره با و بکنند سد ابد،یب ادامه کیدمکرات انقالب رساندن

   .کنند متوقف آنرا دشمن با
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 قدرتمند احزاب از یکی که میدید نیبحر در امروز نیهم

 به که است کرده درخواست فورأ سازشکار احزاب و ونیسیاپوز

 آنها و بشود خارج صحنه از ارتش که دهد یم مذاکره هب تن یشرط

 به مذاکرات نیا در مسلمأ. نشستنند مذاکره يپا و کردند قبول هم

 شوند یم نیا خواستار مردم از احزاب نیا بعد و رسند یم یتوافقات

 سرکوبگر يها دستگاه که یحال در. بروند خودشان يها خانه به که

 انقالب صورت نیبا. اند مانده یاقب خودشان يجا در سیپل و ارتش

  .ماند یم ناتمام

 ام کرده هیتک  مسئله  نیا  يرو گذشته يها بحث در بارها من

 آن شاهد ما که ینیچن نیا ییکارزارها یپ از مردم توده یوقت که

 در تا دیبا. بشوند متوقف دینبا رانند، یم عقب را يدار هیسرما میهست

 یواقع یدمکراس کی يبرقرار و بگرسرکو يروهاین کامل شکستن هم

 یسع و ندیآ یم وسط به که يبورژواز سازشکار احزاب. بروند شیپ

 نا را انقالب که است نیا هدفشان اورندیب وجود به سازش کنند یم

 که آنچه یعنی ییبورژوا یدمکراس کی دیوع و وعده با و بگذارند تمام

 قانون رییتغ با و اورندیب بوجودرا  دارد، وجود یغرب يکشورها در

 یتیوضع د،یجد نیقوان نوشتن ای بند، دو یکی کردن اضافه با ،یاساس

 یاصل مسائل حل بدون که کنند یراض را مردم که اورندیب وجود به را

 نیا در بارها ما که همانطور و برگردند، خودشان يها خانه به انقالب،

 مسئله یاساس نقانو يبندها رییتع با که ییآنجا از م،یا دهید کشورها

 که مردم توده شود، ینم حل یگرسنگ مسئله شود، ینم حل يکاریب
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 یم نیا متوجه شان، هیاول توهمات رغم یعل د،یجد یاساس قانون با

 یم دایپ ادامه اعتصابات دهند،یم ادامه خود مبارزه به دوباره و شوند

 به دوباره که یارتش همان با یوقت و ابند،ی یم ادامه تظاهرات کنند،

 دیجد یاساس قانون حافظ است شده قرار و شده فرستاده ها پادگان

 یم برقرار ها يکتاتورید همان دوباره، شوند، یم سرکوب باشد،

   .نو از يروز ،نو از روز دوباره و شوند،

 به منجر اتفاقات نیهم قایدق تونس، در که گفتم شما يبرا من

 انجام و قدرت به دنیرس از پس هم او. شد یعل بن آمدن کار يرو

 سرکوب و يکتاتورید بساط جیتدر به دوباره باال نوع از یاصالحات

  . کرد برقرار را خود

 يجمهور یسرنگون با يزود به که انیرانیا يبرا ها بحث نیا

 است، انیجر در تونس و مصر در امروزه که یمسائل همان با ؛یاسالم

 يبعد مراحل از يریتصاو که چرا. دارد تیاهم شد، خواهند مواجه

 یم ما چشمان برابر در را داد خواهد رخ ما انقالب در که  آنچه

   .دهدیم درس ما به و کندیم لیتحل و هیتجز ما يبرا و گسترد

 جنبش. رندیگ یم درس هم از و دهند یم درس هم به انقالبات

 به و کرد رییتغ شیشعارها خودش انیجر در که رانیا در سبز

 و یجهان جامعه يبرا شد، لیتبد طلب سرنگون و سرخ یجنبش

 عالقه با و داشتند رانیا با یمشابه تیوضع که مسلمان ملل بخصوص

دهید اجازه. داشت يادیز يها درس کردند، یم دنبال راآن  تحوالت
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   .میکن یبررس خالصه بطور را ها درس نیا

 یط رانیا مردم يا توده زشیخ و سبز جنبش که یدرس نیاول

 در که بود نیا داشت گرید مردم و کشورها يبرا گذشته سال دو یکی

 ندیایب دانیم به توانند یم مردم توده که داد نشان آنها به اول درجه

 به را کار که نیا يجا به یعنی کنند، مبارزه شانیها خواست يبرا و

 مبارزه در و بشوند دانیم وارد خودشان بسپرند، استمدارانیس دست

 و نترنتیا قیطر از مردم که یوقت. جنگندب سرکوبگر يروهاین با

 رنگ اش روزمره مشغله که يدختر رانیا در که دندید ها ونیزیتلو

 به و بود لباسش يبرا خوب يها برش و هامد انتخاب و مو کردن

 به که یمعمول فرد کی ي نمونه یعنی نداشت، يکار  هم استیس

 سنگ شجاعت و جسارت با است، یزندگ يها یجوئ لذت یپ در حق

 یم مبارزه یاسیس قدرت و يکتاتورید هیعل بر و گرفته اش دست در

 يروهاین توانند یم مردم يعاد توده که دندید هم يموارد در و کند،

 یب ریگ ، بدهند، يفرار را آنها بنشانند، عقب به را سرکوبگر و سیپل

 د،دنید را ها نیا که یوقت ،بزنند کتکو  کنند، شان محاصره ،اندازند

 فرد کی که بردند نیا به یپ یعنی. بردند خودشان قدرت به یپ

 یاسیس قدرت با مطالباتش يبرا و دیایب دانیم به تواند یم یمعمول

   .کند مبارزه

 اتفاق رانیا در که آنچه من، نظر به که بود یدرس نیاول نیا

 در ،هاي دیگرکشور در مردم، توده. داد گرید يکشورها به افتاد،
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  با که ی جوان ایرانپسران و رمردانیپ رزنان،یپ دختران، ن،زنا چهره

 و دند،ید را خودشان ریتصو کردند، یم مبارزه یاسالم يجمهور میرژ

 قدرت هیعل بر شود یم که داد ادی آنها به و داد، قدرت آنها به نیا

  .بود درس نیاول نیا. راند عقب را آن و کرد مبارزه یاسیس

 و نترنتیا ،رسانه هاي اجتماعی از استفاده درس، نیدوم

 کی بردن شیپ يبرا که بود درس نیا گرفتن. بود دیجد يتکنولوژ

 آنها یسنت يرهبر و یسنت احزاب به ازین لزوما ییها جنبش نیچن

 نیا. بدهند سازمان را خودشان خودشان توانندیم مردم و ست،ین

 بشجن از انه،یم خاور توده بخصوص جهان، مردم که بود یدوم درس

  به  يازین   لزوما  یاسیس حرکت يبرا که نیا. گرفتند رانیا مردم

 را کار نیا توانند یم هم خودشان. ستین یاسیس  احزاب  فراخوان

   .دهند انجام

 رانیا جنبش که بود نیا بود، تر مهم همه از که سوم درس و

. کرد اعتبار یب جهان چشمان برابر در را یاسالم و یمذهب حکومت

 يگر سرکوب و اتیجنا نیا گر،ید يکشورها در مردم که معنا نیبا

 بار به تواند یم یمذهب حکومت که یعیفجا به یپ و دند،ید را ها

 جنبش ر،یاخ يها جنبش در د،ینیب یم شما که نیا. بردند اوردیب

 مردم توده نه و گذارند یم دانیم به پا گذشته مثل نه یاسالم يها

 آنچه میمستق جهینت من، نظر به کنند، یمچندانی  استقبال آنها از

 بست بن جهینت سبز جنبش خود. افتاد اتفاق رانیا در که است
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 را يدار هیسرما جامعه معضالت بتواند که نیا در. بود یاسالم جنبش

   .کند حل دولت قدرت گرفتن دست به با

 دهنده لیتشک عناصر از یمهم بخش و سبز جنبش سردمداران

 یاسالم يجمهور که ییها همان بودند، امام خط هواداران همان آن

 یمل و يگر اصالح جنبش شیدایپ  خود یول گذاشتند، انیبن را

 که يهمانطور. بود یاسیس قدرت در اسالم بست بن جهینت یمذهب

 کی نکهیا در را ینیخم به وفادار مسلمانان از یبخش بست بن نیا

 در زین را ریتأث نیمه ، کرد مردد اورد،یب دوام بتواند یمذهب حکومت

 کردم فراموش شیپ هفته من.  گذاشت گرید یاسالم يها جنبش

 جدا آن از نیالمسلم اخوان جوانان و زنان بخش که میبگو شما يبرا

  يرهبر در یمهم نقش درواقع که لیآپر شش التیتشک به و شده

  . استوستهیپ داشت مصر تظاهرات

 به را یاسیس و یدولت  قدرت اسالم رانیا در که یوقت ن،یبنابرا

 بر ریتأث دو يدارا مورد نیا در اش یناکام و بست بن  گرفت، دست

 با که ردم در کشورهاي مسلمانم توده يرو بر یکی. بود یعموم افکار

 گردانیرو آن از یمذهب اتیجنا و  یاسالم يجمهور اتیجنا دنید

 يها جنش و ها سازمان خود در که یابهام و دیترد دوم و شدند

 آن بادیگر  ها جنبش نیا که مینیب یم جهینت در. آمد بوجود یاسالم

 دچار خودشان. گذارند ینم دانیم به پا گذشته جسارت و تیقاطع

 خواستارمبارزه سبز جنبش مثل  آنها از ییها بخش و اند انشعابات
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 قدرت به آرام دنیخز يبرا حاکم طبقات با سازش و زیآم مسالمت

 شوند، آن گرفتن به موفق اگر یحت نظرشان، دمور یدولت قدرت و اند

   .است متفاوت آن یرانیا نمونه با

 مردم به رانیا در يا توده جنبش که بود یدوم درس نیا

 یب نه البته و ،یمذهب حکومت ياعتبار یب یعنی داد، گرید يکشورها

 متأسفانه هنوز هم رانیا خود در نکهیا يبرا. مذهب خود ياعتبار

 کتاپرستی مذاهب همه مثل اسالم، مذهب که نیا به مردم توده

 يدئولوژیا نیتر آور تهوع و نیر تزشت ن،یتر دهیپوس از یکی گر،ید

 فکر هنوز و اند، نبرده یپ آمده، بوجود خیتار طول در که است ییها

 ست،ین یواقع اسالم  ایران منطبق بریاسالم حکومت کنند یم

. اند برده یپ مسئله نیا به که هستند هم مردم از ییها بخش هرچند

 راتیتأث امر نیا و شود یم اعتبار یب کامال رانیا در یوقت مذهب

 سرنگون یاسالم يجمهور که گذارد یم گرید نقاط در را خودش

 بیفر تونس، و مصر مثل ،یسرنگون نیا در مردم يها توده و بشود

 با و نگردند باز خودشان يها خانه به نخورند، را سازشکار احزاب

 که اورندیب بوجود یمذهب ضد رنسانس چنان خودشان يها يافشاگر

    .ردیبگ بر در زین را گرید يکشورها بتواند آن تشعشعات

 یب عمدتا داد، گرانید به رانیا جنبش که یدرس ن،یا بنابر

 در دینیب یم که است نیهم يبرا.  بود یمذهب دولت شدن اعتبار

 جوش و جنب اهدش ما گرید یاسالم يکشورها و مصر جنبش
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 جانب از یچندان شیگرا ، میستین ها سازمان نیا طرف از یچندان

 متأسفانه همچنان یول م،ینیب ینم یاسالم احزاب نیا مورد در مردم

 مبارك یحسن يبرکنار بخاطر که یجشن در ر،یالتحر  دانیم در

 نهایا. شود یم برگزار عیوس جمعه نماز کی که مینیب یم گرفتند،

 به توهم تنها بلکه اسالم، به توهم نه که نیا از است ییها نمونه همه

 یبزرگ اریبس درس نیا نحال،یا با. است رفته نیب از یاسالم حکومت

 نشد موفق خودش هرچند و داد گرانید به ما جنبش که بود

 درس نیا که داشت را تیموفق نیا یول بگذارد، کنار  را يکتاتورید

   .بدهد گرانید به را ها

 م،یا داده گرانید به را ها درس نیا ما که همانطور حاال خب،

 درس آنها يها جنبش از و میائیب که است ما نوبت هم همانطور

 و تونس در.  بروند جلوتر ما از قدم کی اند توانسته آنها چون. میریبگ

   .دادند انجام آنها م،یبده انجام مینتوانست ما که را آنچه مصر

 یم ما تظاهرات که است نیا میریبگ دیبا ما که یدرس نیاول

 روز ده میبرو بعد و میکن تظاهرات امروز نکهیا نه باشد وستهیپ ستیبا

 تظاهرات يموسو و یکهروب که یفرم آن. میکن تظاهرات دوباره گرید

 دائم را تظاهرات  نیا که نبود نیا کردند يرهبر را گذشته سال دو

 آن پشت لیپتانس و يانرژ و ،ببرند باال را مردم هیروح بکنند، تیتقو

 سبز جنبش یبررس در هم قبال من که همانطور. بدهند شیافرا را

 ای و دییاین رونیب فردا نکهیا اعالم با ینیمع مقاطع در بالعکس، گفتم،
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 به رو جنبش يرو د،یبکن سکوت تظاهرات در فردا پس نکهیا

 ریاخ يها جنبش در ما که یدرحال. گذاشتند ترمز  مردم گسترش

 بطور که بود نیا کتاتورهاید يبرکنار در آنها يروزیپ علت میدید

 و سازشکار احزاب يرهبر آنکه بخاطر آنهم. کردند تظاهرات وستهیپ

. پرداختند خودشان یسازمانده به خودشان و گذاشتند کنار را یسنت

 به روز هجده روز، ده روز، هشت روز، هفت ر،یگیپ بطور ن،یبنابرا

 در اگر. میکن ینم هم هنوز و مینکرد را کار نیا ما. ندآمد ها ابانیخ

 تظاهرات اعالم که اند  افتاده پا و دست به سبز رهبران حاضر حال

 نیا متوجه که است رانیا در مردم خود فشار ریز هم نیا کنند

 ما را مبارزه و تظاهرات در يریگ یپ درس  نیا بنابر. اند شده مسئله

   .میریبگ ادی آنها از دیبا

 اگر یعنی است انقالب در يریگ یپ میریبگ دیبا که یدوم درس

 میبکن ینینش عقب به وادار را یاسالم يجمهور میتوانست ما رانیا در

 انقالب که میکن فکر دینبا میبکن فرار به وادار را هیفق تیوال میتوانست

 توده تونس و مصر در که  است یاشتباه نیبزرگتر نیا. شده تمام

 درست.  کردند سازشکار احزاب وساطت به و یناآگاه لیلد به مردم

 اعتصابات ریگ در ها جنبش نیا در يگارگر و یانقالب بخش که است

 در آنها تیموفق یول. بدهند ادامه را انقالب کنند یم یسع و اند

 ها نیا به دوباره و ندیایب ابانیخ به دوباره مردم توده که است یصورت

 بخود یعموم شکل اند انداخته راه که یاباتاعتص نیا ای. وندندیبپ
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 کار کار نیا که برسد خودش اوج و لحظه آن به بتواند دوباره و ردیبگ

  .ستین يا ساده

 30 د،یرس قدرت به ینیخم یوقت که میدید 57 انقالب در ما

 اعتماد او به  که ییها توده آن میبتوان دوباره ما که دیکش لطو سال

 که یاشتباه نیبزرگتر ن،یا بنابر. میاوریب ابانیخ به دوباره را داشتند

 است انیرانیا ما يبرا فرصت نیبهتر و کنند یم کشورها نیا در مردم

 اخوان مثل سازشکار احزاب کهست نیا. میریبگ درس آن از که

 که ستندین نیا خواستار تنها نه ،يبورژواز احزاب مثل ن،یالمسلم

 لحظه به لحظه بلکه د،اننبرس انیپارا به  به کیدمکرات انقالب فیوظا

 بهرا  کیدمکرات انقالب فیوظا که چه یعنی. رندیگ یم را آن جلو

 دولت با میزد کنار را مبارك یحسن یوقت نکهیا یعنی د؟اننبرس انیپا

 ستیبا ینم مصر مردم. مینکن موافقت شود یم لیتشک که ینظام

 اند، یقبل دولت عناصر همان عناصرش که را یدولت کردند یم قبول

 مگر نکردند؟ مبارزه یدمکراس يبرا مگر. ندیآ یب سرکار دوباره

 را ارتش کنند، زهیدمکرات را جامعه تمام کنند یسع که داشت یاشکال

 يها رده  تمام که بدهند شنهادیپ شد ینم مگر کنند، زهیدمکرات

 نیا چون بشوند، یانتخاب   گردان  و گروهان  سطح در یفرمانده

 نیاول و شود یم ارتش در سربازان يشورا   لیتشک همقدم خودش

 خود دست در را کنترلش حداقل ای کند، یم فلج را سرکوب دستگاه

 که کنند شنهادیپ توانستند ینم مگر. دهد یم قرار سربازان و مردم

 کارخانه در کارگران شوند، یانتخاب رؤسا جا، همه در ها، دانشگاه در
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 منحل سرکوبگر يروهاین باشند، داشته شرکت تیریمد در و ها

. بشوند ریدستگ داشتند شرکت مردم کشتار در که یکسان. بشوند

 یحسن دست ابزار که بودند نهایا چون. شوند ریدستگ ارتش سران

   .بودند مبارك

 دانیم و  هاابانیخ از و دندیکش یم شیپ را شعارها نیا اگر

 و رساندند یم دشخو سرانجام به را انقالب شدند، ینم خارج ریالتحر

 یم جامعه آن در بعد بودکه یکیدمکرات جامعه کی آن ي جهینت

 طیمح کی در ندیایب یعنی بکنند، حل را يکاریب مسئله توانستند

 دیبا چه يکاریب رفع يبرا حال بهر که بپردازند نظر تبادل به آزاد

 و شدیم دیتشد یطبقات يها تضاد یدمکراس نیچن با مسلمأ. کرد

 يدار هیسرما رفع یینها حل راه که شدند یم متوجه وممحر طبقات

    .است

 که است نیا من صحبت یاصل محور و یاساس نکته حال، بهر

 یوقت که است نیا میریبگ انقالبات نیا از ستیبا یم ما که یدرس

 ،ینکن ولش ،یزن یم نیزم به را يدار هیسرما و يکتاتورید غول نیا

 يجمهور که يروز. کند یم روین دیتجد و شود یم بلند دوباره چون

 سرش از دست دینبا میراند عقب به  ای و میکرد سرنگون را یاسالم

 طیمح دکتر امثال ای و سازشکار احزاب يها حرف به دینبا. میدار بر

 آنها شرکت با نکهیا  ای م،یبرو آنها با مذاکره يپا به و میبده گوش ها

 م،یا زده نیزم به که را یغول نیا دیبا.  میسیبنو یاساس قانون کی
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 م،یبشکن را شیشاخها م،یکن وارد ضربه آن به شتریب میتوان یم هرچه

 ما که است یدرس نیا. میکن نابودش  تا میکن عهیقط قطعه را بدنش

   .کنم یم هیتک آن يرو من که است يزیچ نیا. میریبگ دیبا

 را جهان سراسر که یجنبش نیا با اسالم يجمهور مسلما

 در اآلن که يانرژ با که ندارم یشک من. رودیم کنار يزود به گرفته

 یانقالب زشیخ گرداب در هم رانیا ،يبزود است، آمده بوجود مردم

 آن با و افتاد خواهد فرو است، شده شروع گرید يکشورها در که

 خواهد ینینش عقب به وادار ای و رفت خواهد هم یاسالم يجمهور

 نیا که نستیا میریبگ دیبا که یساسا درس و شما به من هیتوص. شد

 کاملش فلج تا و دینکن نابودش تا م،یزن یم نیزم به که را یغول

 حرف و دینگرد بر خودتان يها خانه به د،ینکن محوش تا د،ینکن

 به گفت کند، متوقف را شما انقالب خواست که را يا دسته و حزب

 کی شما يبرا ما م،یکن یم مذاکره شما با ما د،یبرگرد تانیها خانه

 غول یوقت تا چون. دینده گوش م،یسینو یم خوب یاساس قانون

 رها را او شما که نیهم هست، آنجا که یوقت تا نشکسته، شاخش

 قانون نیتر یانقالب د،یبشو یاساس قانون نوشتن مشغول و دیکن

 یهنگام گاو نیا  چون ندارد، ارزش يزیپش دیسیبنو هم را یاساس

 دوباره کند، یم قوا دیتجد د،یهست یاساس ونقان نوشتن مشغول که

. داده رخ ما خیتار در بارها نیا. کند یم حمله شما به بر می خیزد و

 یم کشورها نیا در انقالبات سر بر دارد اکنون هم که است ییبال نیا

   .دیآ
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 يبرا ریگ یپ تظاهرات خواستار ستیبا یم که همانطور ما

  انقالب کی یپ در دیبا  م،یباش  یاسالم يجمهور یسرنگون

 همه کامل  ينابود تا دیبا و میباش مداوم و ریگ یپ کیدمکرات

 خواستار ما بله،. میده ادامه را انقالب نیا سرکوب، يها دستگاه

 نیا یول م،یهست دیجد یاساس قانون  خواستار و موسسان مجلس

 ای سرکوبگر يروهاین قبال که دارد ارزش یزمان در یاساس قانون

 و سربازان و مردم دست به کنترلشان و باشند شده زهیاتدمکر

 به را خودمان يا توده تشکالت ما نکهیا ای باشد افتاده آنان يشوراها

 را آنها  يبعد تعرضات تا م،یباش کرده برپا آنها برابر در مسلح شکل

 کی نیتدو يبرا را خود ندگانینما میبتوان تا. میبشکن هم در میبتوان

 سرکوب يروهاین از فارغ و آزاد طیمح کی در د،یجد یاساس قانون

   .میکن انتخاب

 ای بکند، ینینش عقب نیکوچکتر یاسالم يجمهور اگر فردا

 یم هم تونس و مصر در امروز ما که همانطور عتایطب بشود، سرنگون

 یسازمانده به شروع خودشان، مطالبات دنبال به مردم م،ینیب

 یم بر سر سو آن و يسو نیا از چقار مثل شوراها. کنند یم خودشان

 موقت حکومت کی هم فورا آنطرف، از. ورندآ رب سر هم دیبا و آورند

 حفظ با و شود یم لیتشک رکاسازشو احزاب   دستجات توسط

 کار سر به که شودیم خواسته مردم از گر، سرکوب مسلح يروهاین

 همان ود،بر انیم از يکاریب تا ببرند باال را دیتول بروند. بروند خود

 به شوراها یول. دهد یم ارائه  همواره يدار هیسرما که يویآلترنات
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 و مثل بروند کار سر بهدوباره  که کنند دعوت را کارگران نکهیا يجا

 را  و کارخانه هاکار کنترل از آنها بخواهند که  برعکس بره کار کنند،

 کیدمکرات و آزاد يشرویپ يبرا را یدمکراس حفظ. رندیبگ دست به

 يضرور گام نیاول نیا. کنند ضمانت وگرفته  عهده به جلو به جامعه

  .است یانسان نظام کی يبرقرار يبسو جامعه حرکت يبرا
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  هفتمفصل

   )1(یانقالبی دمکراس وی بورژوائی دمکراس

  

 تا رودی می انقالبی دمکراس ویی بورژوای دمکراس انیم مبارزه

 يروهاین و یگبالند حال دري ها جنبش نیای اساس مسائل ازی ک یبه

 پشت هرکدام کهیی روهاین. گردد لیتبدی عربي کشورها در متخاصم

 کنندیمی سع ک یهر هستندی اسیسي ها ستمیس نیا ازی کی

 به را آن و ببرند شیپ است خودشان لیتما مورد که رای ستمیس

 دری عربي  کشورها  در کهی جنبش به ما اگر. اورندیب در اجرا مرحله

 شد آغاز کشورها، هیبق در بعد و تونس در ابتدا قبل، ماه چندی ط

 حلهمر سه به را آن یآت و یتاکنون ریمس میتوانی م م،یکن توجه

 بگذرند مرحله سه از دیبا ها جنبش نیا گر،ید بعبارت. میکن میتقس

 نیا دری واقعی دمکراس کي یبرقرار که خودشانیی نها هدف به تا

  . کنند دایپ دست است کشورها

ي ادیز حدود تا مصر و تونس مثلیی کشورها در  اول مرحله

 قهمطلي کتاتورید نظام نیب مبارزه مرحله نیا . است شده محقق
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 و مباركی حسن رفتن کنار با. ییبورژوای دمکراس و است بودهي فرد

 ا یافراد نیا مطلقهي کتاتورید هیعل بر مردم مبارزه واقع دری عل بن

 روزیپ است بوده نفر کیی ینها ي رندهیگ میتصم آن در کهی نظام

  . است  نشده حاصل رانیا جنبش در هنوز کهي زیچ. است شده

ي کتاتورید نظامی نوع هیفق تیوال حکومت هم، رانیا جامعه در

ی م مقاومت مردم جنبش برابر در همچنان که استي فرد مطلقه

 مرحله، نیا یط از پس مصر و تونس مثلیی کشورها دری ول. کند

ی دمکراس نیب مکش کش. شد خواهد خود دوم مرحله وارد جنبش

 رایی ابورژوی دمکراس کشمکش، نیا در. یانقالبی دمکراس ویی بورژوا

 عناصر با سازش با چه دارند تالش کهی احزاب ،يبورژواز احزاب

ي وزرا ا یمصر در ارتش هان فرمانده مثل  ،یقبل نظام از ماندهیباق

 جنبشي شرویپي جلو ،يگرید قیطر هر از ا ی،تونس در سابق

ی ندگینما  رند،یبگ را کشور شتریب کردن زهیدمکرات و خواهانهیآزاد

 دارند، قرار  ها نظام  نیا پشت در کهیی روهاین گفتم. کنند؟ یم

 اروپا و کایآمری  ستیالیامپري کشورها بهمراه یداخل يدار هیسرما

 خودي ها خانه به مردم  بازگشت و جنبش توقف خواستار که هستند

 دست همان در تینها در را جنبش که هستند نیا خواستار و

ي فرد مطلقهي اتورکتید زدن کناری عن یخودش اول مرحلهي آوردها

  . شوند شترشیبي شرویپ مانع و کنند متوقف

 فشار ریز مباركی حسن و یعل بن که نیهم باشد ادتان یاگر
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ي دیجدي ها حکومت و کشور دو نیاي ها ارتش رفتند کنار مردم

 حاال خواستند مردم از بودندی قبل عناصر همان از متشکل واقع در که

 خانه به است شده تمام انقالب و اند افته یدست خود هدف به  که

 از بعدی ول. دنریبگ سر از سابق مثل را شانبار و کار و بروند خود يها

 مردم مبارزه تونس در چه و مصر در چه که میدید ما کوتاه توقف کی

 خواستار و آمدند دانیم بهیی ها تیجمع بازی عن ی،کرد دایپ ادامه

ي کتاتورید همانی دولت اهدستگ کهیی وزرا سابق،ي وزراي برکنار

  . شدند کردند،ی می ندگینما راي فرد مطلقهي ها

ی کي یکارگر جنبش وي کارگر اعتصابات که مبارزه نیا

 نیا. دارد ادامه تونس و مصر در همچنان باشد،ی م آن  مهمي  ازاجزا

 کم نوع از ییبورژوای دمکراس ک یکه کنند یم تالش واقع در روهاین

ی عن یبکنند،ي فرد مطلقهي کتاتورید نیگزیجا را یغرب شیب و

یی جا  به. برسانند خودشیی نها مرحله انیپا به را انقالب اول مرحله

 البته هم امروز نیهم. بشود برقراریی بورژوای دمکراس که برسانند

 شترجامعهیب کردن زهیدمکراتی بنوع که مبارزات نیا ادامه که میدید

 که دیجد دولت کنارگذاردن به موفق تونس در دارند، نظر مد را

  . شد ،بود مطلقهي کتاتورید نظام دهنده لیتشک عناصر همان

 در و بود آمده کار سر ارتش ابتکار به کهی دولت هم مصر در

 و برود کنار شد ناچار بودند، مباركی حسن سابقي وزرا همان واقع

 منصوب مصر يریوز نخست به مباركی حسن مخالف افراد ازی کی
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  . گردد

 و مطلقهي کتاتورید رفتن  کناري برا کهی جنبش ن،یا بر بنا

ی عن یشد،ی م متوقف ابتدا همان در اگر شد شروع مربوطه نظام

ي ها خانه به که خواست مردم از مصر ارتش کهی موقع همان

 کردند،ی نم اعتراض و کردندی م را کار نیا مردم اگر بروند خودشان

 هنوز چون. برسد جهینت به تتوانسی نم هم اول مرحله همان در

ی حسن بدون رمیگ. بودند سرقدرت بری قبلي کتاتوریدی قبل عناصر

 قرار بر را قبل بساط همان دوباره نهایا نصورتیا در. یعل بن و مبارك

 از بعد دیدار اطالع که همانطور هم مصر ارتش نکهیا کما. کردندی م

 اداره و گرفت دست به را قدرت کهی وقت و مباركی حسن رفتن کنار

  کرد آنها شکنجه و نیفعالي ریدستگ به شروع  شد دار عهده را امور

 شهیهم ما که همانطور نکه،یا از که بودی روشن اریبس نمونه نیا و

ي موارد در اگر و است سرکوبگر ارگان ک یارتش دستگاه م،یا گفته

ي برای فرصت چیه ازی ول کند،ی می نینش عقب مردم فشار برابر در

  . ورزدی نمی کوتاه گذشته نظام مجددي برقرار و ازگشتب

 که  میدید المثل،ی ف. میا کرده صحبت بارها  ما مورد نیا در

 هیروس در هیفور انقالب از پس تزاری نظامي ایبقا و ها ژنرال چگونه

 پترزبورگ به دوباره دیجد موقت دولت با سازش با کردندی سع

  .  کنند دیتجد دوباره را قبل ضاعاو  و سرکوب را انقالب و برگردند

 انقالب هر که است نیا داشت توجه دیبا که راي زیچ ن،یبرا بنا
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 با مرحله هر در که کندی می ط رای نیمع مراحل خودش ریمس در

ي دیجدی اسیس نظام به جامعه موجود، مطالبات ازی بخش تحقق

 یدمکراس نظام به  يفرد  مطلقه  یاسیس  نظام: گرددی م منتقل

 دیبگذار .ابد ییم انتقالی انقالبی دمکراس نظام به بعد ویی بورژوا

 با تفاوتش و استی نظام نوع چهیی بورژوای دمکراس نظام که مینیبب

  . ستیچی  انقالبی دمکراس  نظام

 گذشتهي ها برنامه در من کهی وقت دیباش داشته خاطر به اگر

 به داشتم اشاره کردم،ی م صحبت شماي برا اروپا انقالبات مورد در

 انقالبات در چه و فرانسه ریکب انقالب در چه انقالبات، نیا که نیا

 دار هیسرما و بورژوا طبقه توسط  که بودندی انقالبات ها نیا ،1848

ی ندگینما را آن يایبقا ا یتهیئودالف نظام کهي فرد مطلقه نظام هیبرعل

 که بود نیا ادد رخ انقالبات نیا در که آنچه. شدندی مي رهبر کردیم

  . شد سایکل و شاه مطلقه نظام نیگزیجاي بورژاوزی دمکراس

 تیحاکمیی بورژوای دمکراس  بود؟ چهیی بورژوای دمکراسی  ول

 مردم که شدی نم نیا به منجری عن یآوردی نم ارمغان به را مردم

 تنها انقالبات نیا بلکه بشوند، حاکم خودشان سرنوشت بر بتوانند

ي دار هیسرما طبقه کهي دیجد طبقه که شدندی م نیا به منجر

 نکهیاي جا به آن در که بشود قرار بری نظام و برسد قدرت به است

ي ا خامنه ایی عل بن ک یمبارك،ی حسن ک ی ،ردیبگ میتصم شاه کی

  . باشند رندهیگ میتصم حاکم و دار هیسرما طبقه کل رد،یبگ میتصم
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 مین و دو فقط ،انقالب از بعد ،فرانسه انقالب در که هست ادتانی

 مین و دو نیا و داشتند شدن دیکاند حق فرانسه تیجمع از صد در

 گریدي های دارائ و نیزم تیمالک ازی اقل حد که بودندی کسان صد در

 و د،ینداشت   را تیمالک ازی نساب حد  ک یاگر شمای عن یبودند، دارا را

 دیکاند حق اصال د،ینداشت ثروتی نیمع مقدار اگر هم انگلستان در ای

  . دیآوردی نم بدست را انتخابات در شدن

 قرار بر انقالبات نیای پ در کهی دمکراس و انتخابات ن،یبنابرا

 بودند آنها فقطی عنی. انیاع و دارا طبقهي برا فقط بودی دمکراس شد،

ی رقابت و کردندی م برقرار خودشان انیم در کهی انتخابات  ک یبا که

 مجلس، به فرستادندی م را خودشان ندگانینما د،نمودنی م هم با که

  ندهینما دولت نیا که داندیم لیتشک رای دولت ندگانینما نیا و

  . یدمکراس گذاشتند هم را نیا اسم. نبود دارا طبقه جزي ا طبقه

 انداخته ماي ها زبان سری دمکراس عنوان تحت کهي زیچ نیا

ي دار هیسرماي کشورها سران تمام و اوباماي آقا و بوشي آقا و  اند

 و کنندی م آنرا غیتبل و  زنندی م دم آن استقرار ضرورت از دائم

 مردمي برای دمکراس ند،ینمای م اعتبار کسب خودي برا آن بخاطر

 آن، در که دارند نظر مد رای دمکراس آن بلکه ست،ین بازار و کوچه

 خودش نندگاینما آزاد انتخابات ک یقیطر از بتواند دار هیسرما طبقه

  . بگذارد کار سر کرده انتخاب را

 خودش مجسم شکل به  را نیا میروی م کایآمر به کهی وقت ما
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 شوندی م دیکاند انتخاباتي برا کهیی داهایکاند همه که مینیبی م

. هستندي دار هیسرما بزرگي شرکتها  و ها شنیکورپر ندهینما

 نه. شودب دیکاند توانندی نمی کس محدوده نیا از خارج چوقتیه

ي ها قدرتي اقتصاد نفوذ بلکه  دهد،ینم اجازه آنها به نیقوان نکهیا

 بتوانند که گذاردی نم يخود ریغي ها آدمي برای فرصتي اقتصاد

ی نم انتخاب بشوند، هم دیکاند اگری حت. کنند مطرح را خودشان

 از  فقط که دهدی م را امکان نیا مردم بهی  بورژوائی دمکراس. شوند

 و بکنند انتخاب رایی تا چند ا یوی کي یدار هیسرماي داهایدکان انیم

  . استیی بورژوای دمکراس ازي ا خالصه نیا. بفرستند پارلمان به

 نظامي وزرا اگری حت تونس و مصر مثلیی کشورها در

 انتخاباتی حت و بروند کنار هم کامل بطوری قبل مطلقهي کتاتورید

 بخاطر گفتم، قبل برنامه در من که همانطور بشود، برگزار همي آزاد

 و کادرها نداشتن ،یمال امکانات عدم کارگر، طبقهی آمادگ عدم

ي بورژواز ندگانینما نیا  ،یاسیس مسائل به وارد افراد  نداشتن

  . شوندی م روزیپ و دهندی م لیتشک را داهایکاند شتریب که هستند

 کهی فرصت نیاول با  کتاتور،ید رفتن کنار با شهیهم ن،یبنابرا

 همان که شوندی م انتخابی کسان  د،یآی م بوجود انتخاباتي برا

 هیسرما طبقه همانی ندگینما و هستند خواهان راي دار هیسرما نظام

  . کنند یم راي دار

 به را خودش عنان گذشته مثل نکهیاي جا به طبقه نیا منتها
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 مورد در کیدمکرات شکل به خودش نباریا  بدهد، کتاتورید کی

ی دمکراسی عن ی،یدمکراس نوع نیا. ردیگی م میتصم خودش

 در که گفت دیبا است؟ شده محقق تونس و مصر در ایآ ،یبورژوائ

ي برکنار خواهان و روندی م مردم کهی وقتی عنی. است تحقق انیجر

 نیبهتر در و شوندی م آنی قبلي  وزرا وی میقدي ها حکومت نیا

ي ها نظام بای اطارتب گرید که ندیای مي دیجد افراد حالت،

 حال در انقالب که دهدی م نشان نیا ندارند،ی قبل مطلقهي کتاتورید

ي کتاتورید نیگزیجا راي بورژوازی دمکراس دارد و استي شرویپ

 صبر دیبا  ؟رود یم جلو کجا تا پروسه نیا. کندی مي فرد مطلقه

 توانندی م مردم چقدر نکهیا به داردی بستگ نیا. مینیبب و میکن

 اگری ول. باشند موفق آنها تحقق در و ببرند جلو را خودشان اتمطالب

 و گرفت خواهد انجام که ردیبگ  انجامی انتخابات مصر دري روز کی

 خواهند دار هیسرماي  داهایکاند نیهم همواره گفتم کهیی داهایکاند

ی تقلب بدون انتخابات و بدهند لیتشکی دولت و کار سر ندیایب بود،

 مانند نه دار، هیسرما طبقه ندگانینما کهی انتخاباتی نع یرد،یبگ انجام

 نیب بتوانند تقلب، و ضیتبع بدون بلکه ،یاسالمي جمهور انتخابات

 احزاب تشکلي آزاد و انیبي آزاد يحدود تا و کنند رقابت  خودشان

 که گفت شودی م آنوقت بشود، برقرار کاهایسندي آزادی حت و

  . است شده برقرار کشورها نیا در کامل بطوریی بورژوای دمکراس

ي برا را ها مباركی  حسن ،انقالبات نیا از قبلی حت کایامر اگر

ي کتاتورید بند  کردن شلي برا نیا گذاشت،ی فشارم ریزی دمکراس
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 گذاشتی م را فشار نیا واقع در. بودی بورژوائی دمکراسي برقرار و

ي ریجلوگی عنی. افتاد اتفاق که آنچه از کندي ریجلوگ نکهیاي برا

 راي کتاتورید کمر و ندیایب  دانیم به مردمي ها توده نکهیا از کند

 از و ندیایب دانیم به مردم خودی وقت چون. بشکنند خودشان بدست

 ي طبقهي براي جد خطرات و بروند فراتریی بورژوای دمکراس سطح

 کشورها نیا با کهی ستیالیامپر ویی بورژواي کشورها و دار هیسرما

 کیاز که آنجا از ،نیا بر بنا. بکنند فراهم دارند،ي اقتصاد بار و کار

 فشار ریز گهگاه را کتاتورهاید نیا ،داشتند وحشتي ا واقعه نیچن

ي جا به کار تا بکنند شلی کم را رهایزنج نیا که گذاشتندی م

   .نشود دهیکش خطرناك

 وي آزادي برقرار خواستار دائما اوباما اگر هم حاضر حال در 

یی بورژای دمکراسي برقرار با خواهد یم درواقع است،ی راسدمک

  . نشود منجری  انقالبی دمکراس به تحول که بکند جادیاي سد

ی کاف بقدر را دوم و اول مراحل کنم فکر بحثي جا نیا تا

ی دمکراسی عن یسوم مرحله مینیبب دیبا نیبنابرا. باشم کرده روشن

 بطور اگر انقالبات نیا  کهي بعد مرحله نیا مینیبب. ستیچی انقالب

ي برا من است؟ کدام بگذارند گام آن به دیبا کنندي شرویپی موفق

 جنبش نیا شودی م شروعی خواهیآزاد جنبشی وقت که گفتم شما

 با رای اسیس نظامات و کند یمي شرویپ دائم خودش ریمس در

 نظامات به قدم به قدم مطالبات نیا تحقق و خودش مطالبات
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ی دمکراس به راي فرد مطلقهي کتاتورید. دساز یم متحولي دیجد

 به رایی بورژوای دمکراس کنندي شرویپ هم باز اگر ویی بورژوا

  . کند یم متحولی انقالبی دمکراس

 ا یتحول نیا ریمس در اساس در کهي زیچ داشت توجه دیبا یول

 شدن زهیدمکراتي شرویپ افتد،ی م انیجر به و دهدی م رخ تحوالت

 دری حت. شودی م شروع آن انتخاب و دولت از ابتدا که است جامعه

 هرچند شود،ی م گذاشته آزاد انتخابات کهی وقتیی بورژوای دمکراس

  و شده دار هیسرما طبقه ندگانینما ب انتخا به منجر انتخابات نیا که

 و نحال،یا با شود،ی م فراهم دار هیسرما طبقهي برا فقطی  دمکراس

 هم گام ک یرا جامعه آن، بودن محدود همه با انتخابات نیا بهرحال،

  . کندی م تر زهیدمکرات شده که

 انتخاب آني وزرا مباركی حسن فرمان به قبال کهی دولتی عنی

 انتخابات ک یدر حاال بودند، او فرمان به گوش آن يوزرا و شدنی م

 نیا ن،یبنابرا. شودی م انتخاب دار هیسرما طبقه خود موثر شرکت با و

 آنهم را دولت فقطی عن یجامعه، ازی بخش فقط چند هر ات،انتخاب

ي بخود و نحال،یا با کند،ی م زهیدمکرات دار هیسرما طبقهي برا فقط

  . شودی م محسوب جلو به گام ک یخود

 آنجا تا اگری حت ،یدمکراس نوع نیا که داشت توجه دیبای ول

ي اهاشوری  حت و کایسند دباشن آزاد کارگران آن در که برود شیپ

 جدا مذهب از دولت ،کنند دایپ انیبي آزاد بدهند، شکل را خودشان
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 ک یدر ممکن ي ها يآزاد ي همه آن در و د،وشب سکوالر و

ی حت ،بشود محقق برود، شیپ کار انیپا  تا اگر ،ییبورژوای دمکراس

 انیبن با چکدامیه نهایا ،شود برقرار  همی مذهبی ب و مذهبي آزاد

 در توانندی م و ندارندی اساس تناقضي دار هیسرما مناسبات يها

 کمای غربي کشورها در که همانطور .شوند محقق آن چوب چهار

 نیا اگر ،ییبورژوای دمکراس با پس درست؟. اند شده محقق شیب

 یم جامعه از ییادیز يها بخش بشود، اجرا کامل بطوری دمکراس

  . شوندب زهیدمکرات توانند

 چقدر هر ،ییبورژوای دمکراس که ستا بخش ک یتنها نحال،یا با

 و رودی نم شدن زهیدمکرات بار ریز چوجهیبه باشد، شرفتهیپ که هم

 که دهد اجازه اگري ا توده جنبش فشار ریزي بورژواز. است ارتش آن

 ینم اجازه هرگر را زیچ ک یبشوند، زهیدمکرات جامعهي ها بخش تمام

  . است ارتش شدن یانتخاب آن و دهد

 مصر دری خواهیآزادي ها جنبش که گفتم من باشد نظرتان اگر

 ستیبای م بروند، فراتریی بورژوای دمکراس از بخواهند اگر تونس و

 چه به  ارتش شدن زهیدمکرات. بشوند ارتش شدن زهیدمکرات خواستار

 در چون. باشندی انتخاب دیبا فرماندهان که شکل نیا به است؟ شکل

 دري ا خامنه و مباركی حسني آقا آن در  کهي کتاتورید نظام کی

ی م گرفته باال از همواره ماتیتصم رند،یگی م میتصم زیچ همه باره

 که است فرمانده   نیا هم ارتش در. فرد ک یتوسطی عن یشوند،
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 دری عن ی."ندارد چرا ارتش" :دیدانی م که همانطور. ردیگی م میتصم

  . است برقرار کورکورانه اطاعت آن

 ازنظامی بخش فرمانده، از کورکورانه اطاعت ،ارتش در ،واقع در

 تیوال ای یپادشاه نظام آن ي متشکله اجزا که استي فرد مطلقه

 اطاعت هم کتاپرست یمذاهب در. است پرست کتا یمذهب  و هیفق

 ها نیای عنی. است نمومن هر مسلم فرض خدا و غمبریپ از کورکورانه

ی م میتصم نفر کی باال در  که  هستندي کتاتورید نظام ک یاجزاء

  . کنندی م گوش را آن همه نییپا در و ردیگ

 ابانیخ به و کردند امیقی دمکراسي برا مصر مردم اگر نیبنابرا

ي برا را راه مباركی حسن زدن کنار با توانستند آنها اگر. آمدند ها

 در بتوانند خودشان تظاهرات با اگر. کنند بازی دمکراسي شرویپ

 بله مذهب،ي آزاد ان،یبي آزاد ها، هیاتحادي ادآز د،یجدی اساس قانون

 دینبا لیدل چه به نجاست،یا سئوال بکنند، محقق را ها نیا همه

ی اصل ابزار و دولت، مهم بخش نیا هم، ارتش که باشند نیا خواستار

   بشود؟ زهیدمکرات  هم سرکوب

 دار هیسرما  دست ابزار صورت از شد، زهیدمکرات ارتشی وقت

 چه و مردم، دست در يا لهیوس بصورت آمده، در ردمم سرکوب يبرا

 هیسرما که نستیا يبرا. دیآ یم در دار، هیسرما سرکوب يبرا بسا

 کنترل که چرا. رود ینم ارتش شدن زهیدمکرات بار ریز چگاهیه يدار

 خدمت در کهی فرماندهان دست از آن کنترل. دهد یم دست از را آن
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 دهیخر امکانات و رشوه با باشند،ن هم اگر و اند، يدار هیسرما دولت

 از که سربازان دست به آمده در ،ندیا یم در آنها تیتبع به و شده

  . .افتد یم اند مردم

 جامعه تمام که است قرار اگر. نجاستیا سؤال ن،یبنابرا

 دینبا آنست مهم ارکان از یک یکه ارگان نیا چرا بشود، زهیدمکرات

 دایپی معنی انقالبی دمکراس هک نجاستیهم درست بشود؟ زهیدمکرات

 انقالب فیوظا که استی دمکراسی انقالبی دمکراس. کندیم

 زهیدمکرات روند آن دری عن یابد،یم ادامه انیپا تا آن در کیدمکرات

 امعهجی عن یرود،ی م ییبورژوای دمکراس از فراتر اریبس جامعه شدن

ي ابر کامل؟ي معنا به چرا. شودی م کیدمکرات شکاملي معنا به

 همه گردان و گروهان در باشد، سربازان دست در ارتشی وقت نکهیا

 گرید. کنندی م نییتع  را هان فرمانده که هستند سربازان نیا جا

. کند سرکوب را مردم تظاهرات و فتدیب راه سرخود تواندی نم ارتش

 انتخابات،ي آزاد ان،یبي آزاد احزاب،ي آزاد ، تشکلي آزادی عنی

 نیب از را هاآن که ستیني  سرکوبگري روین چیه. شودی م نیتضم

  . ببرد

ی م نگاه تمدن خیتار سال هزار شش بهی وقت ما باشد ادتانی

 طبقات و آمد وجود بهی خصوص تیمالک کهی زمان از مینیبی م م،یکن

 در خودشان ثروت حفظي برا دارا طبقات  گرفتند، شکل ندار و دارا

 در. کردند جادیا سیپل و ارتش و حمسلي روین  دار، ناي ها توده برابر
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 تیاکثر سرکوب خیتار جزي زیچ تمدن، خیتار سال هزار شش جه،ینت

 نیا و است، نبوده دارا طبقات نفع به مسلحي روهاین توسط جامعه

 نیای ط دری انسان ي جامعه دری دمکراس نبودنی اساس لیدل خود

  . است بوده مدت

 ک یبه خواستهی م انقالب نیا اگر ،شده انقالب که جا هر

 کردن زهیدمکرات کار ستیبای م ،گردد یمنته کیدمکرات واقعا جامعه

. کردهی م زهیدمکرات هم را ارتشی عن یرسانده،ی م انیپا به را جامعه

 به را ارتشی ول دیکن زهیدمکرات را جامعه تمام شما نداردی لیدل چیه

  . دینمائ حفظ مطلقهي کتاتورید نظام لیشما و شکل همان

 کار نیا بار ریز وقت  چیه  يبورژواز گفتم، که همانطور ،البته

 اگر بدهد، دست از را سرکوب ابزار اگر داندی م که رایز. رودی نم

  چیه گرید فتد،یب مردم دست به هم مسلحي روهاین و ارتش کنترل

  . ندارد مردم برابر در خودش از دفاع يبرای دفاع سپر

ي بعد قدم در اند، کرده زهیاتدمکر را ارتش که یمردم همان

 ن،یبنابرا. کنند د یخلع هم هیسرما صاحبان از ندیایب است ممکن

 که نیهمیی بورژوای دمکراس چوب چهار در جامعه کردن زهیدمکرات

 مواجه ارتش مقاومت با برود فراتری دمکراس نیا قرمز خط از بخواهد

 بگذارم متوانیم رای انقالبی دمکراس نام من نیا بنابر. شودیم

 نیایی بورژوای دمکراس بای انقالبی دمکراس فرق. ریگی پی دمکراس

 هم را مسلحي روهاین. کند یم زهیدمکرات را جامعه شتریب که است
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 یم دانیم به شتریب را ها توده لیدل نیهم به و کند یم زهیدمکرات

 زهیدمکرات ارتش کهی وقت. کندی م خودشان سرنوشت صاحب و کشد

 اگر و افتد،ی م سربازاني شوراها  دست در آن کنترل درواقع بشود

ی عن ی،میساز یعمل هم ها کارخانه در را کردن زهیدمکرات نیهم

 مورد در  کتاتورهاید مثل کارخانه ریمد ای صاحب مینده اجازه

 را آنها خواست که زمان هر مثال و ردیبگ میتصم کارگران سرنوشت

 کهي کار هر و پاسداران پاهس به بزند زنگ بزند، کتک کند، اخراج

 چه و هیاتحاد چوب چهار در چه را، او اراتیاخت و  بکند، خواهدی م

   دری حق هم کارگر تودهي برا و م،یبکن محدود شورا، چوب چهار در

 و مدرسه  و اداره و کارخانه طیمحی عن یم،یبشو قائلي ریگ میتصم

  واقعا  معهجا  ک  یبه آنوقت م،یبکن زهیدمکرات هم را دانشگاه

   ک،یدمکرات

 ازی ک یدانشگاه در مگر. میا دهیرسی انقالبی دمکراس مرحله به یعنی

 داشته دخالت تیریمد امر در که ستین نیا انیدانشجوي ها خواست

  . نکنند انتخاب انیدانشجو خود را دانشگاه سیرئ چرا اصال ؟باشند

 دولت کیاسمش، رغمیعل دولت، ،یبورژوائی دمکراس نظام در

 کنار را مسلحي روین ک یبود اگر چون. ستین کیدمکرات وی مردم

 میقا خودش پشت را کارت ک یکهی کس مثل. دادی نم قرار  دستش

 استی عیطب. کند یزبان بلبلی دمکراس مورد در ماي برا دیایب و بکند

 کارد  و میکشی م را دستش که نستیا میکنی م ما کهي کار نیاول
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یی گویم که آنچه در اگر توی حساب مرد مییگویم و میدهیم نشان را

 همي بورژوازِ درواقع، ؟يا آورده خودت همراه کارد چرای صادق واقعا

 به را ارتش کندی م صحبت  انیبي آزاد وی ازدمکراس کهی حال در

 هر که داردیم نگه دستش کنار کارد نیا مثل شده کهی متیق هر

 و بکشد را کارد آن شدند، متفرق مردم و شد آرام اوضاع که زمان

 به خواستند اگر ا یآورد، در آنها کف از را آمده بدست يها يآزاد

  .  دینما دفاع آنها از کند، يانداز دست هیسرما نظام يانهایبن

 زهیدمکرات را ارتش دیآی نم  ما درخواست به چوقتیهي بورژواز

 که ست نجایدرا و  افتدی م خطر به اشی هست نکاریا با چون. کند

 نقدریا که نیا. کشاندی م  خشونت و امیق به را کار ارتش قاومتم

 با دینزن خشونت به دست که دهندیم هشداري بورژواز احزاب و اوباما

 جامعه کهی وقت شمای عنی. است نیهم خاطر به د،یکن عمل مسالمت

 وي بورژواز ،ییها محدوده تا د،یکنی م کردن زهیدمکرات به شروع را

 که نیهمی ول. کنند تحمل ناچارند. کنندی م تحمل حاکم طبقات

 شما برابر در اندازد،ی م خطر به را آنهای هست که دیشدي مرز وارد

 به دست و رندیگی م شده که هم بزور را شماي جلو. ستندیا یم

  . زنندی م  سرکوب و خشونت

 جامعه کردن زهیدمکرات کار میبخواه اگر زین مای حالت نیچن در

. میبزن عمل به دست خشونت برابر در دیبا میببر شیپ به انیپا تا را

ي اجبار خشونت ک  یمیکنی م دعوت آن به را مردم ما کهی خشونت
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 به خواهدی نم که جامعه ازی بخش هیعل بر که استی خشونت است،

 دیدانی م که همانطور. شودی م برده بکار بدهد تن کیدمکرات نیقوان

  . کندیم شروع را تخشون که است ارتش خود نیا معموال

ی دمکراس بایی بورژوای دمکراس مییگویم ما نکهین،ایبنابرا

 چوقتیهي بورژواز که است نیا خاطر به است متفاوتی انقالب

 بر خواستار مردم کهیی آنجا از و کندینم تحمل رای انقالبی دمکراس

ی کیدمکرات جامعه نیچن و اند کیدمکرات واقعا  جامعه کیی یپا

  .  کشدیم انقالب به کار لذا است، ارتش شدن زهیکراتدم اش الزمه

 را اش نیقوان شما تا است، علم استیس که ام گفته همواره من

 سال صدی ط. دیکن فایای درست نقش آن در دیتوانی نم دیرینگ ادی

. است رفته کاله سرشانی ول اند کرده امیق دائما مردم رانیا خیتار

 نداشته یآگاه چون و ندا نداشته یدرست اطالع نیقوان نیا از چون

  . بگذارند جلو را یدرست مطالبات  اند توانستهن ند،ا

  و نشست عقب هیفق تیوال نظام ،جنبش فشار ریز اگر فردا

 دادند، لیتشک را خود یاسالم ای یمل موقت حکومتی کروب وي موسو

ی عن یآنها، حکومت به هرگز که میباش داشته رای آگاه نیا دیبا ما

ي تهایشخص توسط هیفق تیوال نظام  دیتجد وی اساس قانوني اجرا

 تحققي برا مبارزه به دیبا  ما. مینده در تن ،يا خامنه مخالف

 میتسل و میباش اطالع یب امر نیا از اگر.  میبپرداز خودمان مطالبات

ی ط کهی مبارزات نیا تمام م،یبرگرد خودماني ها خانه به و میبشو
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 کرد، میخواه و م،یا کرده سبز جنبش وانعن به ریاخ سال دو نیا

  .    افتاد اتفاق 57 در کهي زیچ همان. رفت خواهد باد بر همه

  

  

  



  

  

  

  هشتم فصل

)2 (یانقالبی دمکراس ویی بورژوای دمکراس

 و سبز جنبش ران،یای آت جامعه ،یدمکراس سر بر ماي ها بحث

 استی مدت رانیا در خود ما  تنها نه که استی مسائل ،یانقالب مسائل

 بطور زینی عربي کشورها در مردم اکنون بلکه م،یهست رآنیدرگ عمال

  .  اند شده آن ریدرگ تر عیوسی اسیمق در وی عمل

ی طیشرا از جدا وي نظر بلحاظ هرچند ها بحث نیا ن،یا بنابر

 مسائل مستقال خود اند، آمده بوجود کشورها نیا دری بتازگ که

ي سر ک یدر که هم  نظر نیا از اکنون ،هستندی تأمل قابل و آموزنده

 ،دان افتهی یعمل مصداق اند، شدهی انقالب طوفان ریدرگ که کشورها از

  . ندباشی م برخورداری چندان دو تیاهم از

 و چنگ با هاست مدت که ما جامعهي برا بخصوص مباحث، نیا

 قرار بزرگ انقالب ک یآستانه در و کندی م مبارزهي آزادي برا دندان

 همواره من که همانطور چون.  است برخوداري اریبس تیاهم از دارد،

 انقالب نبودي بشر جوامع همه و ما عصری اصل معضل ام، گفته
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  میبخواه چه بار، ک یسالی س ا یستیب هر بهرحال، انقالبات،. ستین

 هاي کتاتورید و حاکمي ها قدرت زور و ستم فشار ریز م،ینخواه چه

 و کنندی م سرنگون را ها میرژ و کنندی م امیق مردم. دهندی م رخ

 ،یارتش چیه ،ییروین چیه که است الشمس من اظهر نیا امروز گرید

 نه ،ییاروپاي قدرتها نه کا،یآمر زمیالیامپر قدرت نه ،یقدرت چیه

 تواندی نم ،یقدرت نوع چیه ،یعربي  کشورها دري کتاتوریدي قدرتها

 ابانیخ بهی خال دست بای گاهی حت که مردم متحدي روین برابر در

  . کنند مقاومت توانندی نم ند،یآی م

 متحدي روین برابر در که تیواقع نیا دادن نشاني برا قبال ما

 مثال دوی ک یفقط کند  مقاومت تواندی نمی قدرت و ارتش چیه مردم

 رانیا 57 انقالبي گرید و بود تنامیو موردی ک یها مثال نیا. میداشت

 برابر در نتوانست اش کبکبه و دبدبه همه آن با شاه ارتش آن در که

 و میدار تکرا به را ها نمونه نیا ما امروزی ول. کند مقاومت مردم

 گریدي کشورها بهي گرید از بعدی ک  یانقالبات نیا که هم نیا خود

 خودی عن یهستند، مدعا نیا صحت بري گرید لیدل کنند،ی م تیسرا

 به اگر که دهندی م نشان گریدي کشورها مردم به انقالبات نیا

 نیا واقع، در. کنندی م واژگون را ها قدرت نیبزرگتر ندیایب دانیم

ی م برطرف مردم انیم در راي دیما نا و ترس کهیی آنجا از انقالبات

 از که شوندی می عامل خود دهند،ی م جرأت و دل آنها به و کنند

  . گردند منتقل گرید کشور به کشور کی
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 به کهیی روهاین بیترک است، متفاوت کتاتورهاید تیوضع خب،

. گذارندریتاث انقالبات در ها نیا همه و است متفاوت ندیآی م دانیم

 نیا د،یکن توجهی عربي کشورها دري جاري ها جنبش به اگر مثال

 و نیرتریفقي ها خواست و منافع به قأیعم کهیی شعارها با ها جنبش

 با. شدند شروع شدی م مربوط مردمی اجتماع اقشار نیتر نییپا

 طبقات کهیی شعارهای عنی. یگرسنگ و فقر ،يکاریب ماندی شعارهائ

 حس را آنها و بودند بانیگر به دست آنها با جامعه زحمتکش و نییپا

 اورندیب دانیم به رای میعظي ها توده توانستند ن،یبنابرا.  کردندی م

  . کنند کسره یهفته چندی ط را هاي کتاتورید نیا فیتکل و

ي باز ک یبا جنبش ران،یا در. نبود نیچن رانیا دری ول

 دهیعق آن به نه مردم که باال دری انتخابات شعبده ک ی،یانتخابات

 دادند،ی م نشان خودشان از آن در درشرکتی لیتما نه و داشتند

 جامعه ازی کوچک بخش کردند شرکت که همي ا عده آن. شد شروع

ي باز نیا بود، انفجار آماده باروت بشگه مانند جامعه منتها. بودند

 رلکنت از سبز،ي باز نیا شد، شروع میرژ خود ابتکار به کهی انتخابات

  . شد لیتبد بزرگ جنبش ک یبه و خارج اش برگزارکنندگان

 مثلی ارتجاع عناصر دست در شیرهبر چون جنبش نیا منتها

 خود اندازه به و بودند میرژ خود از کهي افراد بود،ی کروب وي موسو

 که چرا -داشتند هراس زحمتکشي ها توده دخالت از  حاکم جناح

 آن منجملهی اسالمي جمهور يها جناح همه دخالت، نیا بود ممکن
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 کهیی شعارها جیترو به تن وقت چیه -برند سئوال ریز به زین را ها

 بکشد دانیم به را جامعه نییپای ناراض  و ریفقي ها توده بتواند

 رهبران نیای اسالم و کیدئولوژیاي ها تیمحدودی حت. ندادند

ی اسالم حکومت و اسالم به متعهد را خود کهیی جا آن از ون،یسیاپوز

 مسئله امر دری حت نتوانند که شد باعث دانستند،ی می اساس قانون و

 به فقط و کنند مطرح راي جد خواسته  دوی کی شده که هم زنان

 را خود  بپردازند، زنان حقوق وی دمکراس مورد دریی هایی گوی کل

 مورد نیا در که نیا بدون دهند، جلوه زنان وی دمکراس هوادار

  .   شوندي جدي ا مطالبه خواستار

 کهي ا ترمزکنندهي رهبر نیچن ک یکه گفتم هم قبال من

 خود از تر عیوسي ها محدوده به جنبش کشاندن جسارت و تیظرف

 مانند را آنها بوده،ی ونیملي ها توده محرك تواندی نم ندارد، را

 در همچنان که استی ضعف نیا.  بکشاند ابانیخ بهی عربي کشورها

 کم کم رایاخ که است نیهمي برا. دارد وجود زسب به موسوم جنبش

 نشوند، دانیم واردي کارگر اعتصابات تا ایگو کهیی نداها و صداها

 را میرژ و  بگذارد فراتر خودش محدوده از پا تواندی نمی کنون جنبش

  . رسدی م گوش به گذشته از شیب  ،بنشاند عقب به

 و حمتکشز طبقه که شود نیا به منجر ریتأخ نیا اگر البته

 مبارزه دانیم به قدم متشکل و مستقلي روین ک یعنوان به کارگر

 که نیاي برا. بود خواهد ما جنبشي برای بزرگي روزیپ نیا بگذارد،
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 دخالت آن در کارگربتواند و زحمتکشي روین آن در کهی جنبش هر

 برخورداري شرویپي براي شتریب لیپتانس از کند، فایا نقش نموده،

 تردشوار اش هیاولي جا به و عقب به آن گرداندن باز و بود خواهد

 شکل شیهاي گر دخالت انیجر در بتواند اگر بخصوص بود، خواهد

 واردی مستقل و واحدي روین  صورت به گرفته، خود بهی متشکل

 شانس از نیهمچن بلکه ،یکوبندگ قدرت از تنها نه.  شود دانیم

 در دوگانه مسلحی یروین ک یصورت به را خود که نیا دري شتریب

 کند، متشکل شد، خواهد لیتشک ندهیآ در کهی موقت دولت برابر

  . بود خواهد ماي برای بزرگي روزیپ نیا البته و شد، خواهد برخوردار

 سوختی ول دارد زود ا یو رید رانیا انقالب که داشت توجه دیبا

 گذرد،ی می عربي کشورها در آنچهی بررس ن،یبنابرا. ندارد سوز و

 را حسن نیا گفتم، هم قبل برنامه در من که طور همان ما،ي ابر

 جلو به قدمي بازتري ها چشم با تا کندی م کمک ما به که دارد

ي کشورها در که آنچه از  ما که است نیا البته کار نیا الزمه. میبردار

  . میکني آموز درس دهدی م رخی عرب

 و حل مسرگر راکهی ملت و شوندی م حادث ناگهان انقالبات

 آموزش و تفکري برای فرصت و است خود روزمره مشگالت فصل

ی نم آن به رای فرصت نیچن هاي کتاتورید اصوال و ندارد،ی اسیس

 آن سر بر باره ک یرد،یگی م بر در یناگهان یطوفان همچون دهند،

 آنرای آمادگ که آنی ب و ناگهان به را، او آن، امواج و زدیری م فرو
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 به خود با و کندی م یاسیس نبرد عرصه وارد استهناخو باشد، داشته

  .  بردی م خواهدی م که کجا هر

 روشن اریبس خود خواست به نسبت مردم جنبش،ي ابتدا در

ی توهم چیه مورد نیا در. برود دیبا کتاتورید که که دانندی م. هستند

 خودشاني ها خواست به نسبت آغاز دری همگاني ها جنبش. ندارند

ي کتاتورید رفتن کنار خواست، نیا. هستند مصمم و روشن اریبس

 تجربه سال، چهل سال،ی س ها، سال را هاي کتاتورید نیا آنها. است

 و هاي پرداز دروغ ها،ي گر لهیح. شناسندی م خوب را آنها. اند کرده

 ها، لهیح از ک یچیه. میدیدی عربي کشورها در. را آنهاي هاي اکاریر

 نیا که آنها خواست نیا در  هاي کتاتورید نیاي شگردها و ها دیتهد

 ها نیا از کیچیه. نکردي ریتاثی کوچکترن بروند، دیبا هاي کتاتورید

  . کنند منفعل و آرام را آنها داده، بیفر را مردم يها توده نتوانستند

 به مردم توده کهیی جا تا که ماي برا استی بزرگ درس نیا

 ها آن تواندی نمیی روین چیه باشند داشتهی آگاه خودشان خواست

ی م کنار هاي کتاتورید نیا که نیهمی ول. دهد شکست و بیفر را

 همان از چند هر که ندیآی م کار سري دیجدي ها دولت روند،

 گزار خدمت کرده، شیآرا را خود دیوع و وعده بای ول هستند قماش

 جاست نیهم درست و کنند،ی م وانمودی دمکراس طرفدار و مردم

 خورندی م را آنها بیفر اند، نکرده تجربه را ها دولت نوع نیا چون که

  . ندکشی م مبارزه از دست آنهای توخالي دهایوع و وعده انتظار به و
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 را اول حرکت که هستندی بازان شطرنج مثل مردم واقع، در

 قبل از توانندی نم راي بعدي ها حرکت ،یول دانند،ی م خوبی لیخ

 چه کتاتورها،ید رفتن از پس ،يبعد تتحوال که دانندی نم. بخوانند

ي ارهایمع. اند دهیخوابیی روهاین چه تحوالت نیا پشت. بود خواهد

 چه که مورد نیا در میتصم و تحوالت نیا به زدن محکي برا را الزم

  . دنندار باشند، داشته آن باي برخورد

 هیاول خواست بهی اب یدست از پس ها جنبش نیا که میدید

 بخش و شوندی م انشعاب دچار ،یعیطب روند ک یعنوان به خود،

 ادیفر و وندندیپی م مقابل صف به ها آنیی بورژوا و سازشکاري ها

ی م سر را است آمده دست به زیچ همه خود، ي ها خانه به دیبرگرد

 خورندی م بیفر ندارند، تجربه چون مردم که جاست نیهم و دهند

  . روندی م خودي ها خانه به و

 ي توده که است نیهمي برا و استی عیطب اریبس البته نیا

 در شهیهم من نیهمي برا. است ریپذ بیآسی لیخ انقالبشان مردم

ی اسالمي جمهور از بعد که  پردازمی م نیا به شتریب میها صحبت

ي جا به. داد دامه همچنان را انقالب توانی م چگونه و کرد دیبا چه

 در نکهیا و. کرد برقرار ستیبای م رای نظام چه هیفق  تیوال نظام

 آن باره در همه از شیب دیبا و میدار ضعف نقطه ما که  جاست نیهم

  . کرد صحبت

 انقالباتآنکهي برا گفتم قبل جلسه در من که بود رابطه نیا در
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 در دینبا ند،یآ نائل خودیی نها اهداف بهی عربي کشورها دری کنون

 خواهند شکست نند،ک توقف که جا هر و بکنند، توقف راه انهیم

 بازگردانده خود هیاول حالت به شده، رانده پس دوباره چون. خورد

  .  شد خواهند

 دائما دیبا شود، متوقفیی جا در بتواند که ستیني زیچ انقالب

 مبارزه. شد خواهد رانده پس به نرود شیپ به اگر ا یرود شیپ به ای

 من خب، د،ییوبگ دیتوانی نم شما. باشد داشته انیجر همواره دیبا

ی ملت نیچن. خانه برگردم حاال کردم، عوض را زیچ همه کردم، مبارزه

 نیهم شما دارند، وجودی ارتجاع ي روهاین کهی زمان تا. است بازنده

ی م شروع را خودشان تعرض آنها د،یبازگرد خودي ها خانه به که

  .کنند

 نظام میبخواه اگر  که میگفت. میداد حیتوض رای دمکراس انواع ما

 نظام نوع سه به م،یکني بند طبقهی اسیس لحاظ از رای حکومتي ها

 ویی بورژواي های دمکراس مطلقه،ي هاي کتاتورید نظام. میرسی م

ي های دمکراس. میخوری م بر یشورائ ای یانقالبي های دمکراس

 بهی خیتار لحظات در گهگاه. ندارند وجود حاضر حال دری انقالب

 ویی بورژواي های دمکراسی ول. اند تهرف نیب از و آمده وجود

 نیا از کدام هر. دارند وجود بخواهد دلتان تا  مطلقهي هاي کتاتورید

 به اگر ما مثالی عنی. باشندی مي حداکثر و حداقل کي یدارا نظامات

ی م میبگذار هم کنار را ها نیا و میبکن نگاه مطلقهي هاي کتاتورید
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  . است متفاوت هاي اتورکتید نیا در سرکوب درجات مینیب

 نظام در. است اش نوع نیبدتر آن هیفق تیوال وی رانیا  نوع

 را دارند جنگل در واناتیح کهی حقوقی حت ها انسان ه،یفق تیوال

 مقنعه  کندی مجبورنم را واناتیحی کس جنگل در چون. ندارند هم

ی م حرکت مقنعه بدون د،یکن دقت اگر ها، مونیم. بکنند سرشان

 ازی حت تیجمع ازی مین ،یاسالم نوعي کتاتورید دری ول. کنند

ي شتریبي آزاد از هم واناتیحی عنی. است محروم هم لباسي آزاد

 اگر. دارد وجودی جنسي آزاد ها جنگل در مثال،ي برا. برخوردارند

 ندیآی نم بزند، قدم  جنگل در و ردیبگ رای سگ دستي ا گربه کی

 را اش دست چرا است محرم ان نیا که ندیبگو و بکنند رشیدستگ

ی م شالق و رندیگی م را طرف تهراني ها ابانیخ دری ول. يا گرفته

 را او ست،ین خدا دیبگو و کند عرعر ابانیخ دري خر اگر ای. زنند

  .   کنندی م صادر شیبرا مرگ حکم رانیا دری ول زنند،ی نم بند دست

 وبسرک رای اسیس مخالفي صدا ،یعل بن چند هر هم تونس در

 تونس مردم نحال،یا با است، مطلقه کتاتورید ک یهم او لذا و کندی م

ی م حال، هر به. بودند برخورداري شتریبی حقوق از انیرانیا به نسبت

 با مطلقهي کتاتورید نظام که حال نیع در که میبگو را نیا خواهم

 زشیتما محک و است متفاوت یانقالبی دمکراس وی غربی دمکراس

 گروه، هر نحال،یا با هست، جامعه در موجودي هاي ادآز زانیم  هم

  .  دارد را خود ژهیوي آزاد وي کتاتورید حدود و حد و دامنه
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 انیم زاتیتما و نظامات نیا کردمی سع گذشته مباحث در من

ی عنی.   دهم حیتوض  هاي آزاد نیا دامنه و زانیم اساس بر را آنها

 از هم حاکمه طبقهی تح بلکه مردم، تنها نه کهیی جا در میبگو

 و ست،ین برخوردار خود ندهیآ و سرنوشت نییتعي برا الزمي آزاد

 ک یبا ما شود،ی م گرفته هیفق تیوال ا یشاه توسط اتیتصم همه

 طبقه خودی حت نظام، نیا در. میا مواجهي فردي کتاتورید نظام

 که نیهمی ول. دارد قرار فرد ک یکنترل وي کتاتورید تحت هم حاکم

 دار، هیسرما طبقه طبقه، ک یسلطه و شودی م دهیکش نییپا اتورکتید

 میشوی م مواجهی بورژائی دمکراس نظام با ما شود،ی م آنی گزنیجا

 طبقه ک یبه فرد ک یازي ریگ میتصمي آزاد و قدرت ،آن در که

     .رودی نم آن از فراتری ول گردد،ی م منتقل

 نیگزیجا رایی ابورژوی دمکراس نوزده، و هجده قرون انقالبات

 نیا از بعد کهی انتخابات در. کرد سایکل و شاه مطلقهي کتاتورید

 و شدن انتخاب حق انیاع طبقه فقط شود،ی م برگزار انقالبات

 تیمالک صاحب کهي افرادی عن یکنند،ی م دایپ را کردن انتخاب

. نداشتند را انتخابات در شرکت حق ،ینیمع حد در هم آن نبودند،

 و کردندی م انتخاب  را خودشان ندگانینما انیاع طبقه ب،یترت نیبا

 را پارلمان و دولت آوردند،ی مي رأ   شتریب کهی کسان آنها انیم از

 که بود شاه نیا نبود،ي زیچ نیچن آن از قبل.  دادندی م لیتشک

 کهی مشورت پارلمان و استی ک ریوز و ریوز نخست کردی م نییتع
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 نشده لیتشک هم کباری یحت 1789 ات 1816 از فرانسه در مثال در

 جلسه لیتشک به دعوت شاه اراده با تنها وی مشورت جنبه فقط بود،

  .  شدی م

ی اسیس نظام در نوزده و هجده انقالبات که بودي رییتغ نیا

ي کتاتورید نیگزیجا رایی بورژوای دمکراس و آوردند بوجود موجود

 ،ییبورژواي های راسدمک نیا در امر،ي ابتدا در. کردندي فرد مطلقه

ی نم حساب به اصال آنها. نداشتندي رأ حق چگونهیهي عاد مردم

 گذشته، سال صدی ط  ،ییکایآمر ویی اروپاي کشورها در اگر. آمدند

 دری عن یاند، شده موجودي های دمکراس به لیتبد  های دمکراس نیا

 برابر مردان با حقوقشان زنان اند، کرده دایپي رأ حق مردم ها آن

 بوجود هاي آزاد نوع نیا و تشکلي آزاد و انیبي آزاد و است، شده

 مردم بهیی بورژوای دمکراس که است نبودهیی زهایچ نهایا است، آمده

 طبقه بخصوص و مردم، مبارزات اثر در ها نیا باشد، دهکر هیهد

 البته،. اند آمده بوجودیی بورژواي های دمکراس هیعل بر کارگر،

 که است داشته انعطاف و تیظرف حد نیا تا ورهاکش نیا در يزبورژوا

 همي ا چاره. بکند تحمل را هاي آزاد از درجه نیا مردم، فشار ریز

  .نداشته نیا جز

ی بررس مورد رایی بورژواي های دمکراس ما کهی وقت ن،یهمي برا

ي آزاد و حقوق درجه آنها ازی بعض در که مینیبی م  میدهی م قرار

 مطلقهي هاي کتاتورید به کینزد اریبس و نیپائ اریبس مردمي ها
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 ممکن درجه نیباالتر به حقوق نیا گریدی بعض در کهیحال در است،

 آن از فراتر بخواهد اگر کهیبطور. افتهی گسترش يدار هیسرما نظام در

. کنندی م سرکوب را آن و نداشته را آن تحمل های دمکراس نیا برود،

  .میهست ها وبسرک نیا شاهد گهگاه ما که طور همان

ي برگزار انیجر در چکونه که میدید کانادا نیهم در ،مثال

 تحمل را مردم عیوس تظاهرات نتوانستي بورژواز G20 کنفرانس

  .زد تظاهرات نیا دیشد سرکوب به دست سیپل و کند

 دامنه و درجه لحاظ از ها،ی دمکراس نیا که مینیبی م نیبنابرا

 بارها من که همانطور البته،. ندا متفاوت خود در مندرجي هاي آزاد

 طبقه وي دار هیسرما را هاي آزاد نیا که دیفکرنکن ابدا ام، گفته

 شهادت راي زیچ نیچن اصال خیتار. است کرده اهدا مردم به حاکم

 ریتفس به و کرات به گذشتهي ها صحبت در را نیا من و  دهدی نم

 توسط ستانانگل در بار نیاولي برا ،یهمگاني رأ حق که ام گفته

 سال،ی سی ط. آمد دست به ها ستیچارتي کارگر میعظ جنبش

ي دار هیسرما آن در کهي ا مبارزه ،نیخون مبارزه ، مبارزه سال پنجاه

 مجبور اول کهیبطور. کند قبول را حق نیا شدی نم حاضر وجه چیبه

 مبارزه ازي دیجد دور فشار ریز بعد و بدهد متوسط طبقه به انرا شد

 به اروپا نیخون انقالبات تیسرا ترس از هم آن. رگرکا طبقه به

  . سیانگل سواحل

 نبود حاضر وجه چیبهي دار هیسرما را زناني رأ حق ،نطوریهم
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 و آمد، بدستی طوالن مبارزاتی ط زین حق نیا. بشناسد تیبرسم

  که لندیوزین و فنالند از ریغ شد، رفتهیپذ حق نیا کهیی جا نیاول تازه

 انقالب از پس هیروس در بود، شده حاصل کامل هن و محدود بطور

 تیبرسم کامل بطور کارگر طبقه جانب از حق نیا که بود اکتبر

 سیپار کمون در بعد و اول ونالیانترناس در ابتدا هم قبال. شد شناخته

 از بعد اکتبر، انقالب از بعد سالی س تازه و دیرس بیتصو به که بود

  . آمد در اجرا مرحله به سرانجام هفرانس در که بود دومی جهان جنگ

 انیم در که استی غلط کامال دهیا نیا که مینیبی م نیبنابرا

ی دمکراس در موجودي هاي آزاد که است شده انداخته جا مردم

 نیچن اصال. است بودهي بورژواز خود بخشش و بذل جهینت ،یغرب

  .  نبودهي زیچ

 دائم دیبا وندشی م شروعی وقت انقالبات که گفتم شماي برا من

. یدادن نه است،ی گرفتن حق اند گفته هم میقد از بروند، جلو به

 نیای ول. است کننده خسته بله. باشد مبارزه حال در دائم دیبا جامعه

 پنچ، دري بشر جامعه در کهی زمان از. ستین شما و من دلخواه به

 طبقات وی خصوص تیمالک بار، نیاولي برا و قبل، سال هزار شش

  با همواره طبقات نیا منافع که نیا خاطر به و آمدند، بوجود دارا

 ها آني برا مردم حقوق وی دمکراس تحمل و متضاد مردم طبقات

 از را مردم که اند بوده صدد در دائما روهاین نیا است، بوده دشوار

 خودشان سلطه و قدرت و ،محدود را ها آني ها خواستهخارج،صحنه
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  . بدهند گسترش را

ي برای انقالب ضد مبارزه حال در دائم کهیی روهاین نیچن دوجو

 به همواره که کندی م مجبور را ما هستند، خودشان منافع بسط

 ها آن د،یشو غافل نکهیا محض به شما. میباش دانیم در و ،وشه

 به دیبا و بفهمد، دیبا ملت ک یکه استی قانون نیا. کنندی م تعرض

 نیا به نسبت کهیی جا هر نکهیا يبرا. برود مخش يتو معروف قول

  . است شده بازنده بوده، آگاه نا و توجهی ب مسئله

 کردند، سرنگون را شاه میرژ مردم ،57 انقالب در د،ینیبب شما

 رفتند شانیها خانه بهی نیخم خواست به. ستادندیاین دانیم دری ول

ی نم پا از چوقتیه ها آن چون. آمد سرشان هب یبتیمص چه دینیبب و

 وجود ثروت فاقد و صاحب نیبي تضاد همواره جامعه در. نندیشن

 ،ثروت تجمع الزمه. کندی م دیتشد را مبارزه نیا دائما که دارد

ی زورگوئ نیا برابر در هم کارگر. است کارگر شتریب چه هر استثمار

 خواستار شتر،یبي ها يآزاد شتر،یب مزد خواستار. کندی م مقاومت

 دو به لیتبد را نان لقمه ک یکه نیا و اش خانوادهی زندگ تیتقو

 نیا و شودی م بکند دایپ نجاتی گرسنگ از اش بچه تا بکند نان لقمه

 نفر دارد، پول دار هیسرما اما. آوردی م بوجود را دو ان نیب مبارزه

 و نیمأمور  با کند،ي زیر برنامه تواندی م دائم و داردی جیبس دارد،

 کندی می سعی نیچ توطئه با و شا اکره و عمله اش، حشمه و خدمه

ی ول. بنشاند عقب به را مردم شودی م موفق هم اغلب خاطر نیبهم و
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 قابل گرید که رسدیمی جائ به. داردي حد هم مردمی نینش عقب

 ناچاربه مردم که نجاستیا در. ستین ریپذ امکان شتریب. ستین تحمل

 اومتمق به ناچار. نخواهند چه بخواهند، چه شوند،ی م مقاومت

 دشمن مردم که استي ا لحظه آن نیا. یمتیق هر به اند، آن دربرابر

ي دارا اگر و کنند،ی م سرنگون را کتاتورهاید رانند،ی م عقب به را

 بنفع به رای اسیسي ها نظام کنند،ی م چه بدانند و باشندي ویآلترنان

  . دهندی م رییتغ خود
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  نهم فصل

  

  )(3 یانقالب یدمکراس و يبورژواز یدمکراس

  

 در یکنون يها جنبش و انقالبات که یمراحل از قبل جلسه در

 صحبت برسند خود اهداف به تا کنند یط توانند یم یعرب يکشورها

 کردم، صحبت ییبورژوا یدمکراس از ،مطلقه يکتاتورید نظام از. کردم

 هر که گفتم. گفتم شما يبرا را آنها يها تفاوت و یانقالب یدمکراس و

 و بکنند یشترطیب را گانه سه مراحل نیا بتوانند ها جنبش نیا چه

 یدمکراس به شتریب و ندیاب یم قیتعم شتریب بروند، شیپ به شتریب

  . کنند یم دایپ دست یواقع

 مثل ییکشورها در ها جنبش نیا که گفتم شما يبرا جمله از

 در هنوز مطلقه، يهاي کتاتورید کردن رکنارب دنبال به ،یبیل و مصر

 نیهم و هستند يکتاتورید نظامات نیا يایبقا روب و فتر کشاکش

 بوجود یانتخاب دولت کی و بشود برگزار انتخابات کشورها نیا در که

 که گفتم  شما يبرا. شوند یم ییبورژوا یدمکراس مرحله وارد دیایب

 طبقه   تیحاکم آن در که است يا مرحله ییبورژوا یدمکراس

  یحسن  مثل  مطلقه، کتاتورید کی قدرت نینگ ریز دار، هیسرما
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 طبقه نیا کیدمکرات تیحاکم به را خودش يجا ،یعل بن  و مبارك

  . دهد یم

 طبقه کل ک،یدمکرات تیحاکم در که کردم صحبت شما يبرا

 را خودش ندگانینما آزاد، انتخابات کی در تواند یم دار هیسرما

 یحت که گفتم. بدهد لیتشک را خود مطلوب دولت و بکند انتخاب

 يها يآزاد و کنند ینینش عقب مردم فشار ریز ها يکتاتورید نیا اگر

 یم یغرب يها یدمکراس به  ما تینها در بدهند، مردم به را یگوناگون

 در و است، قرار بر  اروپا و کایآمر در که ییها یدمکراس  به م،یرس

 طور به نه هرچند مذهب، يآزاد انتخابات، يزادآ ان،یب يآزاد آنها

  چرا؟. است برقرار کامل،

 قرار ابتدا در  ییبورژوا يها یدمکراس در گفتم که طور همان

 در يرأ حق یحت ای و بشوند يآزاد صاحب مردم که است نبوده

 یدمکراس چوب چهار در که یحقوق تمام. باشند داشته انتخابات

  و مردم مبارزه تحت است، آمده دست به یغرب يکشورها در ییبورژوا

 لیتحم يدار هیسرما به زور به و شده حاصل کارگر طبقه بخصوص

 یتناقض يدار هیسرما نظام اساس با ها يآزاد نیا که چرا. است شده

 فشار ریز یول ،یلیم یب يرو از چند هر يدار هیسرما يبرا و نداشته

 یپ در مردم بشجن که نیهم یول. است بوده تحمل قابل مردم

 هم را، ارتش را، مسلح و سرکوب يروهاین بخواهد یواقع یدمکراس

 نیهم از و. شود ینم تحمل يبورژواز جانب از بکند، زهیدمکرات
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 یم آغاز یانقالب یدمکراس به ییبورژوا یدمکراس از گذار که جاست

 دست از ارتش کنترل و شد محقق امر نیا که نیهم یعنی. شود

 شد خارج دارند، ارتش در را مطلقه يکتاتورهاید حکم که فرماندهان

 جامعه آن گرفت، قرار  مردم توده یعنی سربازان يشوراها دست در و

  . است شده یانقالب یدمکراس مرحله وارد

 است یواقع یدمکراس کی یانقالب یدمکراس نیا که گفتم من

 همه ندارد، وجود جامعه در يا کننده سرکوب يروین چیه که چرا

 ییروین ن،یا بنابر. هستند مردم خود کنترل تحت مسلح يروهاین

 و کند سرکوب را آنها بخواهد مردم اراده از خارج که ندارد وجود

  . ردیبگ آنها از را مزبور يها يآزاد

 مسائل نیا. دادم حیتوض شما يبرا من که است یمسائل ها نیا

 گذر الح در عیوقا ریتفس نه دارد یآموزش جنبه شتریب يا هیپا

 دهند، یم محک ما به نکهیا يبرا دارند؟ آموزش جنبه چرا. روزمره

 به که گذارند یم ما اریاخت در ییها چوب چهار دهند، یم ابزار ما به

 یدرست یابیارز یاسیس عیوقا و حرکات از میبتوان کنند یم کمک ما

 صیتشخ را آنها زبان. مینخور را  کار بیفر احزاب  گول. میعمل آورب

  . میبخوان را آنها دست و میهبد

 از دم کایآمر دولت بخصوص و ییاروپا يکشورها که یوقت مثال

 یعرب يکشورها انقالبات و ها جنبش انیجر در و زنند یم یدمکراس

 واقع در ند،نک یم قلمداد انتخابات و یدمکراس مدافع و یمدع را خود
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 یوقت و ت،اس ییبورژوا یدمکراس بلکه ،یواقع یدمکراس نه منظورشان

 يبرا آنها رمز اسم خشونت کنند، یم مخالفت خشونت با مکررا

 ندیگو یم یوقت. است سرکوبگر يروهاین شکستن هم در و انقالب

 ارتش که دیخواست اگر که است نیا منظورشان د،ینکن خشونت مردم

 را شما و کرد مقاومت شما برابر در ارتش و دیبکن زهیدمکرات هم را

 دست یعنی. دینزن متقابل  مبارزه و خشونت به دست کرد، سرکوب

 شما که نیهم که چرا. دینباش طلب یسرنگون یعنی د،ینزن انقالب به

 یدمکراس چوب چهار از دیدار د،یکن زهیدمکرات را ارتش دیخواست

 یم یانقالب  کیدمکرات جامعه کی وارد و دیرو یم فراتر ییبورژوا

 شیبرا و دیریگ یم او از ار يدار هیسرما یدفاع سپر دیدار. دیشو

 نداشته وجود سپر آن که یوقت   که چرا. دیکن یم يجد خطر جادیا

 در ن،یبنابرا. باشد داران هیسرما از دی خلع تواند یم يبعد قدم باشد،

 که دهند یم هشدار شما به  و ستندیا یم شما يجلو که نجاستیا

 یسدمکرا چهارچوب همان در و دینکن عبور قرمز خط نیا از

   .دیبمان يبورژواز

 که است نیا بکنم اضافه امروز خواهم یم من که يگرید زیچ

 احزاب اصوال و ،یستیالیامپر و یغرب يکشورها یخواه یدمکراس

 خواستاروافعا  آنها که ستین معنا نیبا دار، هیسرما طبقات و ییبورژوا

. گرندید يکشورها در خودشان  جوامع در مندرج يها يآزاد تحقق

 نکهیا يبرا ستین نطوریا رینخ که دییبگو و دییایب شما است نممک

 فشار ریز بشود سرنگون نکهیا از قبل مبارك یحسن يآقا نیهم
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 یحسن که بود کایآمر نیا و شد، انتخابات انجام به مجبور کایآمر

 باز و انتخابات يبرگزار يبرا جامعه، کردن زهیدمکرات يبرا را مبارك

 فشار ریز يکتاتورید يرهایزنج کردن شل و یاسیس يفضا کردن

 به کرد؟ را کار نیا چرا دید دیبا یول. کرد را کار نیا بله. گذاشت

 چون. است افتاده اتفاق اکنون که آنچه از ترس. انقالب از ترس خاطر

  برد یم  يزیآم انفجار حالت طرف به را جامعه ،مطلقه يکتاتورید

 کنترل گرید ند،می کرد امیق مردم و دمی دا رخ انفجار نیا یوقت که

 فراتر هم ییبورژوا یدمکراس مرز از بود ممکن و بودن ممکن آنها

  . بکنند خطر جادیا هم يدار هیسرما خود يبرا و بروند

 با که هست ادمانی بوش زمان بخصوص کایآمر بله، ن،یبنابرا

 کار نیا یول. گذاشت فشار ریز را کشورها نیا  ،یدمکراس پرچم

 در اگر ن،یا بنابر. بود یخواه يآزاد يرو از نه و انقالب ترس از کایامر

 مطلقه يها يکتاتورید ،یغرب یدمکراس سردمداران هم آنجا و نجایا

 انتخابات به دست که گذارند یم فشار ریز یرامونیپ يکشورها در را

  . است انقالب ترس از بلکه انتخابات،  به آنها عالقه از نه بزنند،

 نیا که ییهرجا که است داده نشان خیرتا حال نیا با

 انتخابات به دست شدند مجبور یحت کایآمر فشار ریز ها يکتاتورید

 کا،یآمر خود توافق با و دستشان از کنترل شدن خارج خاطر به بزنند،

  و کنند برقرار را خود يکتاتورید دوباره اند شده مجبور بالفاصله

  . ندنمای متوقف راه مهین در را یدمکراس باصطالح روند
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 ها ییکایآمر که نیهم. افتاد اتفاق مصر در که ستیزیچ نیا

 که ییآنجا از بزند، انتخابات به دست که واداشتند را مبارك یحسن

 همان آورد، دست به یبزرگ يروزیپ انتخابات در نیالمسلم اخوان

 یحسن يکتاتورید دوباره و کردند متوقف را انتخابات کار وسط

  . کایآمر توافق با البته و نمودند، قرار بر قبل شکل به را مبارك

 يها يکتاتورید انقالب، ترس از که یزمان هر کایآمر یعنی

 بکنند، انتخابات که است گذاشته فشار ریز کشورها نیا در را مطلقه

 مطلقه، يکتاتورید بند شدن شل اساساٌ و انتخابات نیا که نیهم

 ناچار يآزاد و ثبات نیب کرده، همخاطر دچار کشورها نیا در را ثبات

 بارها کار نیا. کنند تیحما مطلقه يکتاتورید یعنی ثبات از اند شده

   .افتاده اتفاق

 برابر در شاه. افتاد اتفاق نیهم شصت يها سال در زین رانیا در

 که نیا ترس از ،يکتاتورید يبندها کردن شل يبرا ،کایآمر فشار

 يبردار بهره مورد و برسد يارانفج حالت به رانیا جامعه مبادا

. داد یاسیس يها يآزاد مقدار کی به تن ،ردیبگ قرار یشمال هیهمسا

 سرکوب از بعد و شد یمنته خرداد 15 امیق به بالفاصله امر نیا یول

 برقرار قبل از تر اهیس یحت شاه يکتاتورید دوباره امیق نیا نیخون

 من که است لیلد نیبهم. شد آن قبول به ناچار هم کایآمر و شد

  . ندارد وجود امکان رانیا در یغرب یدمکراس ام گفته همواره

   انتخابات و يآزاد از دم یغرب يکشورها که هرجا اوال ن،یا بنابر
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 هیسرما خود يبرا را هیسرما تیحاکم که است نیا منظورشان بزنند

 نیا هرچند. ستین مردم يآزاد آنها مسئله. کنند زهیدمکرات داران

 از یبعض به منجر ناخواه خواه هیسرما تیحاکم کردن زهیدمکرات

 هیقض خطرناك جنبه نیهم و شود یم هم مردم يبرا ها يآزاد

 کایآمر عمال باز و کشد یم بست بن به را کار که يزیچ همان. است

   .دهد یم قرار کتاتورهاید کنار در را

 یحسن که نیهم دیکن دقت هم تونس و مصر اناتیجر در اگر

 در کایآمر گرفت، دست به را قدرت ینظام دولت و رفت کنار مبارك

 به یکی و نعل به یکی دائما ابتدا در هرچند مبارك، یحسن با رابطه

 و بود انقالب و حرکت شدن تمام خواهان  همواره یول زد، یم خیم

 یعنی. بروند خودشان يها خانه به که خواست یم مردم از مکررا

 جنبش يشرویپ خواستار وقت چیه کایآمر و یغرب يها دولت

 و نبوده هم آن هیاول مراحل همان یحت از کشورها نیا در کیدمکرات

  . ستندین

 مثل ییکشورها اگر مینیب یم ما که است لیدل نیا به نیا بنابر

 زنند، یم کشورها نیا در یدمکراس از دم یغرب يکشورها و کایآمر

 یدمکراس ظورشانمن ایثان  است، انقالب ترس از نیا نکهیا اول

 همه نکهیا يمعنا به نه يبورژواز یدمکراس  ثالثأ و است يبورژواز

 آنها. شود برقرار هم آنجا در خودشان، جوامع در مندرج يها يآزاد

   يبرقرار با و کنند تمام  را  داستان  بشود که کجا هر کنند یم یسع
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  . کنند متوقف را انقالب يشرویپ هستند، آن عاشق که ثبات

 راه کتاب در و خودم، یقبل يها بحث در من لیدل نیهم به

 که ام داده اختصاص مسئله نیا به را فصل کی هم خیتار يکارها

 مثل یرامونیپ يکشورها در را یغرب يها یدمکراس  خواب که یکسان

 يبرا. است یخرگوش خواب کی نیا نند،یب یم تونس و مصر و رانیا

 در که یشکل نیا به يورژوازب یدمکراس نجایا در وقت چیه نکهیا

 نیهم رایز. شد خواهدشده و نن برقرار دارد، وجود کشورها نیا خود

 تیمحروم و ها یشدگ سرکوب لیدل به شود، داده يآزاد یکم که

 حرکت لیس گران،ید و زنان کارگر، طبقه سابقه یب و عیوس يها

 الباتمط تحقق يبرا ادارات در و ها، کارخانه در  ها ابانیخ در مردم

 هیسرما منافع لحاظ از را جامعه و شود یم شروع شان کوفته فرو

 دوباره که برد یم یخطرناک یاسیس و ياقتصاد پرتگاه لبه به يدار

 و کنند برقرار اوضاع کنترل يبرا را مطلقه يکتاتورید شوند یم ناچار

  . ندینما متوقف را باز يفضا یِدمکراس آن

 زمان در و افتاد اتفاق خرداد 15 رد. است افتاده اتفاق بارها نیا

 که شد یسع رانیا در که بار هر بارها، و بارها و داد رخ هم مصدق

 شود، برقرار آن میمال و یغرب شکل به یحت ییبورژوا یدمکراس کی

 نیآست از سر کتاتورید کی دوباره  مکش، کش سال دو یکی از بعد

 مستقر گذشته از بدتر یحت را خودش يکتاتوریدو  ،مدآ رونیب دولت

  . کرد
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 جوامع نیا تحوالت ریس در ،یستیالیامپر يکشورها ن،یا بنابر

 یم دفاع ییبورژوا یدمکراس و يآزاد از هم اگر ،یدمکراس طرف به

 اتیمدع به وقت چیه دوما و است انقالب ترس از نیا اوال کنند،

 شدن خارج و یثبات یب خطر که رایز. مانند ینم وفادار خودشان

 هیاول يها حرف به که کند یم وادارشان  آنها، دست از کنترل

 نوع نیا و ها يکتاتورید یحام شهیهم مثل و بزنند پا پشت خودشان

   .بمانند یباق جوامع نیا در ها نظام

 نکته ، کنم اضافه امروز بحث در خواهم یم که یدوم نکته

 من که يا گانه سه مراحل که است نیا آن و. است یجالب یلیخ

 یآت انقالب در نیهمچن و يجار يها جنبش در که گفتم شما يبرا

 که خودشان هیاول هدف به انقالبات نیا تا بشود یط تواند یم رانیا

 ازمراحلی که  برسند، است یواقع کیدمکرات جامعه کی يبرقرار

 و رسد یم يبورژواز یدمکراس به کند، یم عبور مطلقه يکتاتورید

  . اند شده یط يبشر خیتار در یهمگ القب ،یانقالب یدمکراس به بعد

 یحت و سال صد چند یط يبشر خیتار در که يزیچ آن یعنی

 انیجر درو  کی و ستیب قرن در است شده یط سال هزار نیچند

 و. گردد یط ماه چهار ای شش یط در است ممکن ها، جنبش نیا

   است یجالب یلیخ نکته نیا

 تکامل از را لتکام مراحل یوقت ما تکامل، قانون در چون

 از و مونیم و گوناگون واناتیح بعد و انیماه به یسلول تک موجودات
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 سال ونیلیم نیچند که مینیب یم م،یکن یم یبررس انسان به مونیم

 شکل یوقت شما حاال. دهد رخ تکامل نیا که است دهیکش طول

 مراحل نیا دینیب یم د،یکن یم یبررس مادر رحم در را نیجن يریگ

 تولد تا نیجن يریگ شکل از که یماه نه یط در مادر، بطن در

 تکامل  اصول  از  یکی  نیا. شود یم یط تماما گذرد، یم کودك

 سرعت با منتها را یقبل مراحل تمام مرحله، هر در تکامل که است

   . کند یم یط شتریب

 یکنون بحث چوب چهار در را نیهم ما که است نیا جالب نکته

 در که یتحوالت در نکهیا يبرا. مینیب یم مه یاجتماع تحوالت در

 کنار را کتاتورهاید حاال که مردم است شده شروع یعرب يکشورها

 و بشوند ییبورژوا یدمکراس مرحله وارد تا کنند یم تالش اند، زده

سی دمکرا به شده، رد هم مرحله نیا از است ممکن ندهیآ در احتماال

 يها شرط شیپ آمدن مفراه با ، و حتیکنند دایپ دستانقالبی 

 از یستیالیسوس دیجد نظام کی يبسو حرکت يبرا ینیع و یذهن

   .بروند جلوتر هم نیا

 نیا مینیب یم ،میکن یم یبررسآنرا  ما که یوقتدر تاریخ هم، 

 ماه نیچند یطدر کشورهاي عربی، امروز،  است ممکن که یتحوالت

 رخ چگونه. اند داده رخ سده نیچند یط خیتار در قبال بدهند، رخ

 یخصوص تیمالک و تمدن نظام آغاز با قبل سال هزار شش اند؟ داده

 مطلقه يها يکتاتوریدبراي اولین بار  ،نادار و دارا طبقات و پیدایش
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 و ماد يها یشاهنشاه مثل. آمدند وجود به دارا طبقات از دفاع يبرا

 انامپراتور و ن،یچ در ها نقاخافراعنه در مصر،  ران،یا در یهخامنش

 يکتاتورید شکل به که هستند باستان عصر نظامات همه ها نیا. رم

  . کردند یم عمل مطلقه

 میرس یم هجده و هفده قرن به یوقت ما بعد، سال هزار نیچند

 که یانقالبات. دهند یم رخ 1848 و 1830، فرانسه ریکب انقالبات

.  دکنن یم ییبورژوا یدمکراس یعنی دوم، مرحله وارد را يبشر  جامعه

 که دینیب یم دیکن یم مطالعه را يروشنگر جنبش یوقت شما

 یم فراهم را انقالبات نیا يفکر يها نهیزم که يروشنگر فالسفه

 ینظام د،یجد نظامدر جهت  هستند ییها دهیا ارائه تالش در کنند،

 ي مطلقه قدرت نیگزیجا را هیسرما کیدمکرات تیحاکم بتواند که

  . روسو  تا گرفته ویمنتسک از. کند سایکل و شاه

 يکتاتورید قدرت یعنی سلطنت که بود نیا بر فرض زمان آن تا

 یم خدا از را خودش قدرت شاه. خدا جانب از بوده يا عهیود  مطلقه

 دخالت امور نیا در اند نداشته اجازه مردم اصال و مردم، از نه گرفته

 آن لمث.  شاه و خدا نیب بوده يقرارداد جهینت سلطنت قدرت. کنند

 يجمهور در. دارد وجود یاسالم يجمهور درامروزه  که يزیچ

 نیا بنابر. ردیگ یم خدا از را خودش تیمشروع هیفق تیوال یاسالم

 و قرارداد نیا. ستین قائل هیفق یول انتخاب امر در مردم يبرا یحق

 يزیچ نیا خدا، خود و خدا ندهینما ای هیفق یول نیب است يا رابطه
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. است داشته وجود جا همه در و هجدهم قرن تا اروپا در که است

مردوك خداي  از بابل به حمله در را خود تیمشروع هم کورش

  .  ردیگ یم بابلیان

 یم استدالل اما بوده يروشنگر فالسفه جمله از که الك جان

 قدرت یعنی رد،یبگ مردم از را قدرتش دیبا حکومت ای حاکم که کند

 که اساس نیا بر. باشد مردم و يو نیب يقرارداد جهینت دیبا حاکم

 خود يها يآزاد از یبخش از ستیبا یم خواهند یم تیامن مردم اگر

دست  ازاء در تا  بدهند او به را قدرت نیا  و بگذرند حاکم نفع به

   .کند فراهم  آنها يبرا را تیامن نیا  ها يآزاد آنکشیدن از 

 که دیگو یم حایصر کند یم صحبت مردم از که یوقت منتها

 تیامن از منظورش و است داران هیسرما و نیمالک مردم از منظورش

 یانتخابات اگر که است نیهم يبرا. است یخصوص تیمالک تیامن زین

 آن در که است یانتخابات شود، یم شنهادیپ فالسفه نیا جانب از هم

 نیزم و داران هیسرما انیم از کنندگان انتخاب هم و داهایکاند هم

   .اند داران

% 2.5 تنها  انقالب از پس فرانسه در که بوده اساس نیا بر

 نصاب حد که ییآنها تنها یعنی. کنند یم دایپ يرا حق تیجمع

 افتد یم اتفاق که آنچهبنابراین، . اند بوده دارا را تیمالک از ینیمع

 را دولت و ردیگ یم دست به را قدرت دار هیسرما طبقه که است نیا

 که يزیچ. کند یم انتخاب خودش يبرا آزاد انتخابات کی قیطر از
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  حزب  دو يداهایکاند یعنی. دارد وجود کایآمر در عمال هم هنوز

 جمهور سیرئ و ندگانینما آنها انیم از که خواه يجمهور و دمکرات

 شرکت و يدار هیسرما ندگانینما یهمگ شوند، یم انتخاب رهیغ و

 شما يبرا من که ییبورژوا یدمکراس همان یعنی. هستند بزرگ يها

  . گفتم

 يرأ حق مردم به که نبوده و ستین قرار ییبورژوا یدمکراس

 نیا تمام بدهد، تشکل حق کارگران به بدهد، يرأ حق زنان به بدهد،

 ییبورژوا یدمکراس هیعل بر زنان و کارگران مردم، مبارزه اثر در حقوق

 هاآن به که است یحقوق نهایا. است شده محقق دار هیسرما طبقه و

   .شده لیتحم

 را مردان يبرا یعموم يرأ حقهمانطور که قبال هم گفته ام، 

 درقرن سیانگل در یستیچارت میعظ يکارگر جنبش بار نیاول يبرا

 نیاول يبرا زنان يرأ حق. کرد لیتحم سیانگل يدار هیسرما به نوزده

 دست به سیپار کمون کارگران امیق بدنبال فرانسه در 1871 در بار

 ها کیبلشو توسط زنان يرأ حق 1917 انقالب  در کههم  یوقت .آمد

 به سیانگل در که بود بعد کسالی یعنی 1918 در تازه شد، دییتأ

 يرأ حق سال 30 يباال ، آنهم نه به همه آنها، بلکه فقط به زنانیزنان

 يرأ حق يبرا مجاز سن که بود 1928 در بعد سال 10 بعد و دادند

  . دیرس  مردان سطحبه  و 20 به 32از سیانگل در زنان

   و زنان مبارزه اثر  در  حقوق  نیا  همه  هم  کایآمر و فرانسه در
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 یدمکراس از صحبت یوقت که دینکن فکر. آمد بدست کارگران

 خود و شده نوشته آن قباله در هم ها يآزاد نیا شود، یم ییبورژوا

 اصالح و لبرایل سندگانینو که ستیزیچ نیا. دیآ یم آن با  خود به

 یبورژوائ یدمکراس کردن بزك يبرا و رنگین و بیفر يرو از طلب

 در. ستین يزیچ نیچن اصال کهیحال در. کنند یم کرنا و بوغ در دائم

 خودش تیحاکم حفظ خواستار يدار هیسرما ،ییبورژوا یدمکراس

 تیحاکم که است نیا شود یم عوض که يزیچ تنها. است

 شود، یم يفرد مطلقه يکتاتورید نیگزیجا هیسرما خود کیدمکرات

 ازشاه را دستورات و نیقوان که نیا يجا به دار هیسرما طبقه یعنی

 و پارلمان ارگان قیطر از خودش سرنوشت مورد در خودش رد،یبگ

 و مصر اناتیجر در که است نیهم يبرا. ردیگ یم میتصم رهیغ

 که ستین نیا خواستار قلب ته از غرب ییبورژوا یدمکراس تونس،

 یمنته آزاد انتخابات يبرگزار به ها، مبارك یحسن امثال يبرکنار

 که است نیا ترس از دهد یم کار نیا به تن که هم جا هر. شود

  . نرود نیا از فراتر جنبش

 طبقه توسط که ییدستاوردها نیا همه که مینیب یم ما امروز

 دست به کیدمکرات اصطالح به يها دولت با مبارزه قیطر از کارگر

. اند يریگ بازپس و يدار هیسرما تعرض معرض در دائم اند، آمده

 را خود که یدولت نیهم کا،یآمر يدار هیسرما که میشاهد ما امروزه

 دارد دندان و چنگ با چگونه داند، یم عالمدر  یدمکراس پرچم دار 

 و مبارزه و اعتصاب حق یعنی ،یجمع دسته قرارداد حق کارگران از
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 زور به ها يآزاد نیا که نستیا يبرا نیا. ردیگ یم پس باز را تشکل

 و فرصت که موقع هر ن،یا بنابر. اند شده گرفته يدار هیسرما از

 نیا به تن جهت نیا از یول. رندیگ یم پس را آنها کنند دایپ قدرت

 يدار هیسرما نظام خود با یرتیمغا ها نیا که دهند یم ها يآزاد

. برند ینم سئوال ریز را آن یول کنند، یم کند را آن چرخ. ندارند

 ینم تن آن به و ستندیا یم کارگران فشار برابر در که ییجا تنها

  . است ارتش کردن زهیدمکرات دهند،

 دیبا ها یرانیا ما که آنچه که ام گفته همواره من نیهم يبرا

  که یوقت که است نیا میبشو روشن و تیترب آن به نسبت قایعم

 انیجر نیا م،ینشاند عقب به ای میدکر سرنگون را يا خامنه

 خواست از یکی و میده ادامه آن انیپا تا را جامعه شدن زهیدمکرات

 ارتش کردن زهیدمکرات پاسداران، سپاه انحالل دیبا مان یاساس يها

  . باشد مسلح يقوا وهمه

 هر که یقالب یدمکراس کی از را ما که است  یقدم  تنها  نیا

 سرکوب ،مسلح يروهاین توسط آن ياآورده دست است ممکن لحظه

 يروین که کیدمکرات واقعا جامعه کی به بشود، گرفته بازپس و

 ما يبرا را امکان نیا و کند، یم منتقل ندارد، وجود آن در سرکوبگر

 يها برنامه احزاب آزاد، و کیدمکرات طیمح کی در تا آورد یم بوجود

 را خود يبعد نظام یکیدمکرات شکل به مردم و مطرح را خودشان

   .کنند انتخاب
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 رخ سال صد چند یط خیتار در که آنچه که دینیب یم نیا بنابر

 یعرب يکشورها در یکنون یاسیس يها زلزله در نجا،یا در است، داده

  . دهد رخ ماه چند یط تواند یم

 بار نیاول يبرا فرانسه ریکب انقالب در که یوقت اروپا در

 وارد جامعه یکوتاه فاصله رد شد، قرار بر ییبورژوا یدمکراس

 سال دو تا ها ژاکوبن. شد ها ژاکوبن یانقالب  شیب و کم یدمکراس

 از را فرانسه جامعه و کنند برقرار را خود یانقالب یدمکراس توانستند

 بعد یول. ندینما روب و رفت و پاك یفئودال يها آشغال و آت تمام

 شاهد 1771 در   انکارگر امیق با ما آنوقت و دادند دست از را قدرت

انقالبی  یدمکراس فاز وارد بار نیاول يبرا يبشر جامعه که میهست نیا

  .   شود یم يکارگرو 

 نظر در يبورژواز انقالبات مبدأ را 1789 اگر مراحل، نیا یط

 قانون طبق یول. کشد یم طول قرن کی بایتقر  1871 تا م،یریبگ

 در توانند یم ،ینونک يها جنبش انیجر در ، مراحل نیا همه تکامل

 جنبش نیاکه  دارد وجود امکان نیا یحت. شوند یط ماه چند یط

 به  مایمستق بشوند ییبورژوا یدمکراس مرحله وارد نکهیا بدون ها

 همانطور اوقات یگاه. ابندی تحول يکارگر یحت ای یانقالب یدمکراس

 انقالب راندن  پیشکمک به انقالب ضد شالق دیگو یم مارکس که

 جنگ و امیق به را کار یقذاف مقاومت یبیل در نکهیا کما. ندمی ک

 ییشورا دیآ یم نظر به یمل يشورا که چند هر کشد، یم مسلحانه
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 وجود با و دارند، شرکت آن در قبل میرژ عناصر هنوز و است یارتجاع

 که  است مسلم یول م،یندار دست در یکاف اطالعات  هنوزما نکهیا

 یعنی. باشد نیچن توانست یم چند هر. اشدب ینم یانقالب يشورا کی

 مردم، بدست مسلح يقوا شکستن هم در و یقذاف یسرنگون از بعد

 از شهیهم يبرا را مسلح يروهاین کنترل توانست یم اوضاع تحول

 بدهد مردم دست به و کند خارج جامعه در ي انحصارگروهیک  دست

   .بشود یانقالب کیدمکرات مرحله وارد مایمستق جامعه و

 در تواند یم مراحل نیا از گذار چند هر مینیب یم ما نیا بنابر

 به نیا یول کند، کیدمکرات شیپ از شیب را جامعه خودش ریمس

 مراحل نیا همه از دیبا ضرورتا ها جنبش نیا که ستین آن یمعن

 نیا بنابر. کنند جهش مراحل یبعض يرو از توانند ینم و بگذرند

 در که آنچه چگونه که بود نیا کردم ار صحبتش امروز من که آنچه

 در است، داده رخ آن از شتریب یحت ای سال صد یط يبشر خیتار

   .شود یط ماه چند ظرف تواند یم حاضر حال

 یعنی م،یکن جستجو را يا مسئله نیچن کی علت میبخواه اگر

 در که یتحوالت که است شده باعث يزیچ چه که مینیبب درواقع

 چند ظرف بتوانند اکنون اند، دهیکش طول سال صد چند خ،یتار ریمس

 گذشته اتیتجرب از انسان که است نیا پاسخ کنند، دایپ تحقق ماه

 خودش، کردن بروز و یافتادگ عقب جبران يبرا و ردیگ یم درس

 را خودش اش، مسائل  حل يبرا گذشته اندازه همان به ستین الزم
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 یشخص هینقل لیساو فاقد که دیهست یجوان کی اگر شما. کند معطل

 لیاتومب کی دیرو یم مایمستق دیریبگ نیماش کی نکهیا يبرا دیهست

. دیکن نیتمر را آن دیبشو االغ سوار اول که ستین الزم. دیخر یم

 یم. دیبخر نیماش بعد و دیبشو موتور سوار بعد و دوچرخه سوار بعد

 شرب. دیریبگ نیماش باره کی و دیکن جهش مراحل نیا تمام از دیتوان

 ینم که بوده نیا يبرا کرده یط ها قرن یط را مراحل نیا اگر

  .کرده یم اختراع یکی یکی را ها نیا دیبا و دانسته،

 بود، آگاه یاسیس اتینظر نیا به و خیتار به يبشر جامعه اگر

 لغو هم را يدار هیسرما کتاتورها،ید کردن سرنگون از بعد بالفاصله

 و اداره و یجمع تیمالک بر ینمبت که یانسان نظام کی و کرد یم

 یم ضرورتأ مییگو یم ما اگر. آورد یم بوجود بود یجمع تیریمد

 يبعد مرحله به میبتوان تا میاوریب بوجود را یکیدمکرات طیشرا ستیبا

 طیشرا وجود که است نیا بخاطر نیا م،یکن عبور زمیالیسوس یعنی

 که یطیشرا .است الزم مردم به ها یآگاه نیا دادن يبرا کیدمکرات

 تیترب از محروم همواره که مردم يها توده و کارگر طبقه آن در

 يبرا ها یآگاه نیا کسب فرصت اند، بوده یآگاه کسب و یاسیس

 نظر از تا بکنند دایپ را قدرت گرفتن يبرا خودشان يروهاین جیبس

 را یخیتار يدرسها شوند، آماده هیسرما به تعرض يبرا ینیع و یذهن

. دنیننما مزبور مراحل همه یط يبرا معطل را خود و رند،یبگ ادی



  

  

  

  دهم فصل

  

  دیابیدر را ندهیآ

 که بود نیا میداشت قبل جلسه چند یط ما که یبحث از هدف

 یکی یط که یتحوالت و رییتغ به نسبت یروشن و قیدق دید میبتوان

 یکل بطور و انهیم خاور و قایآفر شمال يکشورها در گذشته ماه دو

 زا قبل ها بحث نیا در. میباش داشته ،شروع شده یعرب يکشورها

بیشتر جنبه آمورشی آن و  باشد، نظر مد روز مسائل از ریتفس آنکه

 یعموم و یکل محک کی یمبتوان کهاین هدف مورد نظر بوده است 

  .آوریم دست به خودمان یآت انقالب شناخت يبرا را يتر

 آنها از يریگ درس ها، جنبش لیتحل و هیتجز نیا از ما قصد

 یسال دو ما کشور خود در که است یجنبش درست شبردیپ يبرا

 طور همان که چرا. است دهینرس جهینت به هنوز و شده شروع است

 یم مبارزه دانیم به قدم یوقت معموالما  ام، گفته  بارها من که

 .مینینب که میدار عادت ای م،ینیب ینم را جلوتر شتریب گام کی میگذار

 مینیب ینم يازین میندار تحوالت روند مختلف مراحل به یآگاه چون

 و سقوط به تنها و میبشناس و میبدان قبل از را يبعد مراحل که
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 نیا با میکن یم فکر و میکن یم فکر یاسالم يجمهور یسرنگون

 وجه چیه به که یحال در. شود یم حل جامعه مسائل همه یسرنگون

 مورد در اریبس ستیبا یم ما که آنچه درست و ستین يزیچ نیچن

 ما که است یمراحل یعنی است، يبعد مراحل همان میکن صحبت آن

   .میندار یعمل تجربه آن مورد در

 مطلقه يها يکتاتورید شناخت یعنی اول، مرحله مورد در ما

 یزندگ ها يکتاتورید نیا غیت ریز ها سال. میدار ییطوال دی يفرد

 به نسبت یتوهم نیکوچکتر و میشناس یم خوب را آنها و میا کرده

 یعرب يکشورها نیهم در که مینیب یم اگر. میندار ها يکتاتورید نیا

 به دست ها يکتاتورید هیبرعل و ندیآ یم ها ابانیخ به مردم که یوقت

 نیا یینها رفتن کنار تا قاطعانه، قدر نیا زنند، یم اعتراض

 نیا يبرا دهند، ینم خرج به یتزلزل و روند یم شیپ کتاتورهاید

 که دانند یم یبخوب و شناسند یم را ها يکتاتورید نیا که است

 ینم سازش ها آن با جهینت در. کنند اعتماد ها آن حرف به دینبا

 يصدا ما که ندیگو یم و ندیآ یم ها آن که نیا رغم یعل و کنند

 ماه شش م،یبزن انتخابات و رفرم به دست میحاضر م،یدیشن را شما

 فرصت ما به و دیدار نگه دست فعال شود، یم برگزار انتخابات گرید

 شناخت نکهیا يبرا. کنند ینم اعتماد آنها به وجه چیه به د،یدهب

 چهل، تجربه اثر در شناخت نیا. دارند ها نیا از یخوب و درست

 در  که اندازه همان به درست یول. آمده دست به آنها با ساله پنجاه

  گاهنا  يبعد  مراحل  مورد در دارند، شناخت ها يکتاتورید نیا مورد
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   .دنا

 چند نیا یط آنها مورد در ما که است یمراحل انهم مراحل نیا

 لحاظ از رانیا داخل در ما جنبش که ییآنجا از و میکرد صحبت روز

 یط یعرب يکشورها يها جنبش مثل ستیبا یم که یمراحل یط

 يکتاتورید با مبارزه مرحله در هنوز یعنی است، عقب هنوز بکند

 نیا ن،یا بر بنا ،برد یم بسر آن یسرنگون يبرا هیفق تیوال مطلقه

 يحدود تا را مرحله نیا که انقالبات نیا تجربه از که دارد را فرصت

 تا ردیبگ درس هستند، آن یینها فاز در ای اند، گذاشته سر پشت

   .نشود مرتکب را آنها اشتباهات

 است، يآور تأسف زیچ کی ما، جنبشِ قیتعو هرچند ن،یا بر بنا

 به را فرصت نیا یول کند، یم دیدتم را سرکوب و زور و ظلم که  چرا

 شیپ هم ما يبرا که را مبارزه نیا يبعد يها صحنه که  دهد یم ما

 تکرار از و میده صیتشخ را آنها يخطاها م،ینیبب قبل از آمد، خواهد

 گفت و آمد روزید که يزیعز ي نندهیب ن،یبرا بنا. میکن احتراز آنها

 دارد، یربط چه ام به کشورها نیا و تونس مصر، جنبش آقا که

 همه زدم مثال من که يطور همان. است اشتباه در یبس متأسفانه

 یم بسر یجهان دهکده کی در امروز ما. دارد ارتباط همه به مسائل

 همه در راتییتغ و تحوالت نیا يقانونمند که ییآنجا از و میبر

 کی خودش يبرا يکشور هر که ستین نیا و است یکی کشورها

 در که آنچه از دانستن و بودن مطلع برود، و دبکن یط را یراه
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 آنها در که يا روزمره عیازوقا آنها، خیتار از گذرد، یم گرید يکشورها

 که چه هر و است تیاهم حائز اریبس اریبس ما يبرا است، انیجر در

 ها درس نیا که بخصوص. است کم هم باز میریبگ درس نهایا از ما

 ممکن. ندارند یقبل تجربه آنها از ام مردم که است یمراحل به مربوط

 اند، دهید شیب کما را مراحل نیا که ما یمیقد يها نسل در است

 نیا تجربه از یبکل ما جوان نسل یول باشد، داشته وجود تجربه نیا

 را مسائل نیا دیبا ما که است نیا. است اطالع یب يبعد مراحل

 قایدق آنها، تنشکاف  و مسائل نیا به پرداختن واقع در و میبشکاف

   .است رانیا داخل مسائل به پرداختن معادل

 در را خود خیم کند یم یسع مختلف اشکال به که دهیا نیا

 دارد، فرق گرید کشور با يکشور هر يها حل راه آقا که بکوبد جامعه

  يها تیواقع با ابدا ره،یغ و رهیغ و است خودمان خاص مان ریمس ما

 میکن یم نگاه که هم یاسیس ریغ عرصه رد ما. خواند ینم ما یخیتار

 استفاده روزمره بطور که يماد وسائل تمام از يبرخوردار مینیب یم

 ون،یزیتلو و ویراد تا خچال،ی تا ما،یهواپ تا گرفته نیماش از م،یکن یم

 ممکن اصال ند، اجلوتر ما از که گرید ملل کیتکن از استفاده بدون

 و يتکنولوژ با که ستین ما روزمره یزندگ بخش چیه. است نبوده

 ونیانتگراس به نیا. باشد نداشته ارتباط گرید ملل يماد یزندگ

 گرید ملل اتیتجرب ثمرات از يبردار بهره و ارتباطات نیا و جهانی

 یم دیتشد آن تیتقو و يتکنولوژ گسترش با دائما که است يزیچ

   .شود
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 ملل يها جنبش به يکار ما که کنند یم دییتأ که یکسان آن

 یشیاند چاره و میببر فرو خودمان الك در سر و میباش نداشته گرید

 گسترش مانع که کنند یم یسع واقع در آگاهانه، نا ای آگاهانه م،یکن

 ریکب انقالب تواند یم نیا حاال. بشوند ما اتیتجرب و ها یآگاه

 که ییجا هر ای مصر ای تونس انقالب ه،یروس یکیبلشو انقالب فرانسه،

  . باشد دیبکن رفک شما

 درکه  میهست افتاده عقب يا جامعه ما که ییآنجا از ،بالعکس

 بما وقت چیه و بوده ییها يکتاتورید وغی ریز خیتار طول تمام

 لحاظ از ،یاسیس تجربه لحاظ از ،یکیتکن لحاظ ازتا  نده انداد فرصت

 دایپالزم را  یاجتماع و یاسیس تیترب و یآگاه ،یاسیس نظامات

 مان یاسیس تیترب و یآگاه  کهمیکن قبول دیبا ابراین،، بنمیکن

 میه اکرد امیق که بار هر خ،یتار طول در ل،یدل نیهم به. است فیضع

 يبرا را یانسان  ايجامعه و میده رییتغ را موجود يها میرژ که

   .میه اافتاد چاه به و میه اآمد در چاله از م،یکن برپا خودمان

 بغل ریز هندوانه نیا .گرفت ظرن در دیبا را ها تیواقع نیا

 یب و  میده یم انجام گریهمد يبرا اوقات یگاه ما که ییها گذاشتن

 طور همان. میبگذار کنار دیبا را  میده یم ازیامت گرید کی به جهت

 انقالب آغاز از گذشته، سال صد یط ام، گفته بارها من که

 بر و يکتاتورید نظامات با مبارزه در که حال نیع در ت،یمشروط

 و م،یا بوده کوشا مان جامعه در یانسان و کیدمکرات جامعه کی یپائ
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 ما ي ها زندانهموار  و میا کرده انقالب بار کی سال، یس ست،یب هر

 نیا به خوب اگر حال، نیا باو انقالبیون بوده است،  نیمبارزمملو از 

 نیازا بعد که ینظامات لحاظ ازمی بینیم که  م،یبکن نگاه سال صد

 خیتار یط در یعنی. میا رفته عقب بههمواره  ،داشته ایم بپا انقالبات

   .میا نرفته جلو اصال

 جامعه کی جادیا يبرا ما تالش نیاول دیکن حساب شما

 شد، منحرف انقالب نیا که بود مشروطه انقالب در کیدمکرات

 مطلقه يکتاتورید کی آن سرانجام و دینرس جهینت به خورد، شکست

 از يفرد عمل قدرت و يکتاتورید شدت لحاظ از که دبو یرضاخان

 که میرس آریا مهري می يکتاتورید به ما بعد. بود بدتر هم گذشته

 ما .بود شاه رضا يکتاتورید از بدتر وخامت و شدت لحاظ از یحت

 ریاس اینبار و میکرد انقالب 57 سال در يکتاتورید نیا هیعل بر دوباره

   .میشد خودمان خیتار يها يکتاتورید نیتر اهیس از یکی

 دائما ما ، می بینیم کهمیکن نگاه مانخود خیتار به اگر ن،یبنابرا

براي پیشرفت  ایآ م؟یا رفته عقب چرا. میا گرد بوده عقبدر حال 

. چرا  م؟یا نکرده امیق ها يکتاتورید هیعل بر ایآ م؟یه انکرد مبارزه

 ینموده است که اما مشکل مان این ب. میه اکرد را کارها نیا همه

 يها سلسله و ها يکتاتورید نیاجاي برا باید  ینظامچه  میته ادانس

 م؟ینداشت چرا. میه انداشت را یآگاه نیا. میبگذار خودکامه و فاسد

 نیا هیعل بر انقالب  و مبارزه مشغول که ینیح در نکهیا يبرا
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 از یبخش طرف از مان توجه دائما م،یده ابو خیتار خودکامگان

 يها میرژ نیا یسرنگون از بعد که چه آن به پرداختن از ون،یسیاپوز

 به دائما. است شده منحرفبایست انجام می داده ایم،   یم خودکامه

 را گذشته. دیباش نداشته ها بحث نیا به يکار که اند گفته ما

 يروین ي همه اآلن. دیباش نداشته ندهیآ به هم يکار د،یکن فراموش

 نیا در فقط  و دیکن متمرکز یاسالم يمهورج هیعل بر را خودتان

 به و باشد نداشته يکار گذشته به که یانسان خب. دیکن صحبت مورد

 به را سرش دارد فقط که است يکور انسان ،نکند فکر هم ندهیآ

 نکهیا از بعد داند ینم یول کند خراب را وارید نیا که کوبد یم وارید

   .بکند دیبا چکار کرد خراب را وارید

گذشته  گذشته میشنو یم ها ونیزیتلو ویراد در کرات به ام

 که است نیا. است اآلن مردم مسئله. میبپرداز حال به دیائیب ،است

 نندهیب آن مثل که یکسان ای. کنند مبارزه یاسالم يجمهور با چگونه

 گرید يها جنبش به يکار آقا که گفت و آمد خط يرو که يا

 هم رانیا به یحت یعنی. دیبپرداز وتورنت به دییایب د،یباش نداشته

 ما گوش در دائما که است ییزهایچ نهایا خب. دیباش نداشته يکار

 با نکهیا يبرا. است هبود ما يها شکست مسبب و است شده خوانده

 و کور ما ست کهبه ما مربوط نیست ها  و دهایباش نداشته يکار نیا

   .آگاه نا و به تجر یب و میمان یمبار  کر

  . کند  یبررس   قایدق   را  خودش  خیتار  ستیبا یم  یتمل  هر
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 و ردیبگ انتقاد ریز است شده مرتکب گذشته در که را یاشتباهات

 يبعد يها قدم در بتواند تا بشناسد را خودش يها ضعف کند یسع

 ست،ین یکاف گذشته نقد و یبررس فقط تازه، و نشود اشتباه مرتکب

 کی که یوقت شما. باشد داشته یروشن دید زین ندهیآ به راجع دیبا

 دیبا که یساختمان يبرا عمل نقشه اگر دیکن یم خراب را یساختمان

 يدیجد پناه سر صاحب تنها نه د،یباش نداشته  رادیبکن آن نیگزیجا

 تانسر يباال که هم را يا شکسته سرپناه همان بلکه د،یشو ینم

 سر بر 57 انقالب در اتفاق نیهم مگر. دیده یم دست از دیا داشته

 در بدانند نکهیا بدون که است ییها ملت همه داستان نیا امد؟ین ما

 هیعل بر نفرت و خشم يرو ازکورکورانه و  هستند، يزیچ  چه یپ

 يبعد گام دانند ینم چون بعد و کنند یم امیق موجود نظامات

 گذشته به برگشت يآرزودر آن  که شوند یم یتیوضع دچار ست،یچ

   .کنند یم را

چاهی که ما از روي نا آگاهی به داخل آن افتادیم در این  البته

 این حسن را هم دارد که شرایط را براي کنار همه ي مصیبت هایش

. ورود جدي و نه دست و پا شکسته ما به عصر تجدد فراهم می کند

 وجود به جامعه در را خودش عکس موارهه یمذهب حکومت کهچرا 

ما  مردم بهی خوب فرصتکی یمذهب سرکوببعبارت دیگر،  .آورد یم

 و ها آخوند توسط و منابري پا حال به تا که را مذهب که دهدی م

خورد به ي معنو و بایز زیچ ک یصورت به ،بیفر و دروغ با ون،یروحان

 ،رسدی م قدرت بهی وقتی مذهب حکومت. بشناسند ،شده استآنها 
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 لمس خودش تیواقع در را آن که دهندی م مردم به را فرصت نیا

 جنبش ،یمذهب ضد رنسانس. بشورند آن هیعل بر و بشناسند ،ندک

 وي ا توده ابعاد در ، مذهب به نسبتي آگاهگر جنبشو  ،یمذهب ضد

 شکلرسیدن مذهب است که  قدرت به  از سپ همواره ،ش اعیوس

  . ردیگی م

 انشیپای بي هاي سرکوبگر خاطر به ،چند هر ،یمذهب حکومت

 داردهم  را حسن نیای ول آورد،ی مار بب راي ادیزي ها رنج و صائبم

. شودهم می  خودش هیعل بری مذهب ضد رنسانس ک یموجب که

 است، آمده وجود به و استي ریگ شکل حال در رانیا در کهي زیچ

 دری مذهبي داریب لهیوس تواندی م ، حکومت مذهبیبله نیا بنابر

 ریتأث ها هزاره و ها قرن تا کهي داریبآنچنان ی عن ی.بشود ما جامعه

  . گذاشت خواهد را خودش

 به شاهدیم،ی نسب طور به راي داریب نیچن ک یاروپا در ما اگر

 اروپا دری مذهبي ها حکومتی پ دري داریب نیا که است نیا خاطر

. دارد هنوز را خودش آثار و است آمده وجود به قبل سال صد چنددر 

 به رای جنبش نیچني ریگ شکل فرصتی مذهب حکومتدر ایران هم 

 چه تا ،بشود قیعم حد چه تا جنبش نیا که نیامنتها، . داده است ما

 شیپ از شیب بتواند حد چه تا ، وکند رسوخ ما  جامعهي ایزوا در حد

ی آگاه درجه بهی بستگ کند، پاك مذهبآثار و نفوذ  از را جامعه

 ما متفکران و سندگانینو که دارد نیا بهی بستگی عنی. دارد ما جامعه
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 کمک مردم توده به چقدر کنند، آگاه را مردم چقدر ،سندیبنو چقدر

 مذهبخود  شناختي برای مذهب حکومت ک یتجربه از تا کنند

 ها،ي آگاهگر نیا اگر. ببرند باال را خودشانی آگاه و کنند استفاده

 سطح ک یدر تجربه نیا ،خب ،ردینگ انجام  تجسسات و قاتیتحق

 رنسانس به لیتبد است ممکن یحت و ماندی مباقی ی نییپای لیخ

 ازی ک یگفتم، گذشتهي ها برنامه ازی ک یدر من .نشود همی مذهب

 شاهد ما ،یعربي ها کشور دری کنوني ها جنبش در کهی لیدال

 رخ قبل در که آنچه مثلی اسیسی اسام وی اسالم جنبش ک یبرآمد

 سال دو کهی جنبش که است نیا خاطر بهیکی هم  م،یستین دادی م

 ،گرفت چالش به رانیا در رای مذهب دولت و شد شروع رانیا در قبل

ی مذهب حکومتی  حرمتی ب وی سنگدل ،يگری وحش ازیی ها حنهص

 طعم تا داد آنها به راامکان  نیا کهنشان داد  ایدن مردم به را مذهب و

  . نروند آن دنبال به و بچشند رای مذهب حکومت

تی است که ما در تاریخ  مسلما این ها جنبه هاي مثب،بنابر این

خودمان در حال تجربه هستیم و مسلمأ تأثیرات خودش را درآینده  

آگر جنبش ضد مذهبی بقدر کافی فی المثل این که . ما می گذارد

خواهند داشت مکان نا در ایران آتی رژیم هاي عمیق بشود، دیگر

 داشته دولت راگی به مذهب و دخالت مذهب در کوچکترین آغشت

این تجربه اي که مردم ما از دولت مذهبی در حال از بنابراین، . دنباش

براي خود و آینده را  فواید بیشماري ر گذراندن آن هستند، نه تنهاس
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در منطقه و جهان را نیز بلکه تأثیرات عظیمی بهمراه دارد،  شان 

.برجا خواهد گذاشت

 وقتی که در یک جامعه اي مبارزه بر علیه رژیم موجود شروع 

 یا دست به اعتصاب می زنند ، شود و مردم به خیابان ها می آیندمی

و بر علیه  این رژیمها مبارزه می کنند، بخش عظیمی از این جنبش 

زندگی بهتر تشکیل می و را مردم با خواست آزادي ، دمکراسی، 

ه در این جنبش، در این طیف ولی همواره باید توجه بکنید ک. دهند

 و دستجاتی هم هستند که به دلیل پوزیسیون، احزابآوسیع 

 به خارج از ،اختالفاتی که با هیئت حاکمه بر سر قدرت داشته اند

. دایره قدرت پرتاب شده اند و در کسوت اپوزیسیون در آمده اند

 نیروهایی که جز و نظام ،یی که درواقع مخالف آزادي هستندنیروها

یروهایی که  ن،ند یا مجاهدسلطنت طلب نیروهایی که ،سرکوبگر ند

هنوز مذهبی هستند، نیروهایی که به قانون اساسی جمهوري اسالمی 

معتقدتند، نیروهایی که هدفشان از مبارزه با دولت و رژیم موجود، 

این همیشه . کسب قدرت و برقراري بساط دیکتاتوري خودشان است

این ها احزابی هستند که مقاصد . در همه جنبش ها وجود دارد

ا می پوشانند، خودشان را آزادیخواه و دمکراتیک واقعی خودشان ر

  .  و جنبش را فریب می دهندجلوه می دهند و مردم 

 ، وقتی که به قدرت برسند، اگر در رأس جنبش قرار بگیرندینها

 یک چنین ازما تجربه زیادي . همان بساط گذشته را برقرار می کنند
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. جربه اي بود، نمونه روشن چنین ت57همین انقالب . مواردي داریم

یعنی ما در انقالبی که توده هاي مردم براي آزادي و دمکراسی و یک 

  و اوباش، دار و دسته جریاناتبه خیابان ها آمدند  زندگی بهتر

 با قاطعیت، خودشان را ،دیدیم که این ها هم. هم داشتیماسالمی را 

 .ردنداپوزیسیون رژیم شاه قرار دادند و بر علیه رژیم شاه مبارزه کدر 

 از نا آگاهی مردم به .ندر مال ننمود مقاصد واقعی خودشان را بلیو

مذهب استفاده کردند، و وقتی که به قدرت رسیدند، ما دیدیم که چه 

هنوز سی سال است داریم تاوان چیزي که . خاکی بر سر ملت کردند

  . می دهیمآنرا پس 

  که امروزاست ما خطاي بزرگی که کردیم ، همان چیزي ،خب

در هر جنبشی در عین حال که توده . می کنیم را صحبت آن داریم 

مبارزه کنند، در همان حال رو در رو مردم می بایست بر علیه دشمن 

که در لباس دمکراسی خواهی نیز دشمنان انقالب و دمکراسی را  باید

 خود را در اپوزیسیون قرار داده اند ولی اهدافشان ووارد جنبش شده 

م کامال متفاوت است، دائما افشا کنیم  و دائما این نظر با اهداف مرد

این نظریه را که . کنیمیایید و با هم متحد بشویم را رد را که همه ب

 را متحد بشویم ، با همه احزاب و دار و دسته ها،همه بیایید با هم

به لباس آزادیخواهی در آمده که دشمنان آزادي همین ها، همین  

 به نحوي می خواهند اعتماد دیگران را جلب ه چرا ک. ، می دهنداند

به نحوي می خواهند  به نحوي می خواهند با آنها یکی بشوند و ،کنند

قرار بگیرند و به نحوي می خواهند  این جنبش را به در رآس جنبش 
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قدرت یابی خود قرار بدهند، انند و جنبش مردم را وسیله انحراف بکش

تا ا و دائما از صف جنبش خارج بکنیم افشباید آنها را دائما و دائما 

الت دمکراتیک و انسانی جنبش را صبتوانیم پاکیزگی و شفافیت و ا

 همانطور که .دخورخواهیم اگر این کار را نکنیم شکست . حفظ بکنیم

  . یمده امکررا شکست خورتاکنون 

 ما معتقد به این هستیم که توده مردم تا متحد نشوند نمی ،بله

 معتقد هستیم که ا به زمین بزنند ، ولی مهمتر از آنتوانند دشمن ر

ول یک برنامه دمکراتیک و واقعی متحد شوند و حتوده مردم باید 

اجازه ندهند احزاب سازشکار و احزاب غیر دمکراتیک در صفوف آنها 

  . ندنماینفوذ ب

آقاي موسوي و کروبی، من مفصال بر  سر این مسائل صحبت 

ي ایرانی ها به مقدار زیادي روشن شده م و این مسائل براه اکرد

 این ها طرفدار قانون اساسی هستند، بند بند قانون اساسی ضد ،است

بند بند قانون اساسی جمهوري اسالمی، وقتی که . دمکراتیک است

ایر غد خود آزاد هستند به شرط آن که ممی گوید افراد در بیان عقای

سیاسی  آزادند به شرط  و  در ایجاد تشکالت صنفی،با اسالم  نباشد

سالمت آمیز  اسالم نباشد، در برگزاري تظاهرات م باایرغآن که م

 کوچکترین ارزشی . ضد دمکراتیک است شرط،آناین شرط آزادند به 

این .  مردم در بیان عقاید و خواست شان قائل نیست براي آزادي

 که جمهوري اسالمی دقیقا بر استقانون اساسی همان قانون اساسی 
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ه ساس آن عمل می کرده و همه سیاهی ها و بدبختی هایی را کا

  .  شته، از آن ناشی می شده است داملت ایران در این سی و چند سال

 نهایت حماقت و نادانی است که ما به عناصري مثل ،بنابر این

در قدرت هم  زمانی کروبی و موسوي، عناصر مرتجع و سرکوبگري که 

 به خون هزاران انقالبی آغشته است، ند، که دستشانه اشرکت داشت

با این ها متحد بشویم؟ با این ها متحد بشویم که چه اعتماد کنیم و 

می بر اساس قانون را بوجود بیاوریم؟ که یک حکومت اسالچیزي 

 مگر ،این کار را بکنیمم هی؟ خب اگر می خوارااسالمی  اساسی 

که  ین حکومت ا.دیوانه هستیم که بر علیه این حکومت عمل بکنیم

قانون اساسی عمل می این بر اساس دارد دقیقا و بهتر از هر کسی 

   .کند

بنابر این نهایت نا آگاهی و بی تجربگی است که ما این مسائل را 

  !موسوي و کروبی نیستکه ما ئله ي تازه مس. تشخیص ندهیم

 اینها آنقدر !مسائل مهم جنبش ما نیستندو کروبی که موسوي 

 ما احزاب . بسیار راحت استشان که افشاي تی  هستند دولمرتجع و

 آلودگی این آقایان را ندارند، بهتر یار دیگري را در راه داریم کهبس

می توانند ماسک آزادیخواهی به چهره بزنند و مردم را فریب دهند و 

کار ما تازه آنجاست که . دشوارتر استبسی کار افشاگري آنها از اینرو، 

  . شروع می شود

   همواره و   که،  است  این بگویم  آنچه که می خواهم،ایحاللی ا
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 وجود دارد، یکی جبههی دو واقعهمواره و همواره، در هر مبارزه 

 حال، مبارزه با دشمنان  در همان، وو دیگريروبرو مبارزه با دشمن 

، دشمنانی که در کنار ما و با دشمن مشترك ضاهرا در دوست نما

  .حال جنگ اند

 در حالی که بر علیه دیکتاتوري شاه مبارزه 57نقالب اگر ما در ا

ون ارتجاعی خمینی هم  در همان حال بر علیه اپوزیسی،می کردیم

دیم، افشاگري می کردیم، به مردم نشان می دادیم که نمومبارزه می 

ی نتیجه پیروزي این جریان اسالمی و شیعی چه حکومت سیاه

 امروز هم ما .می شدیمعتا دچار چنین گرفتاري نطبیخواهد بود، 

   .همین مسئله را داریم

قوانین خلل در تفهیم آن به شما دارم  آنچه را که من سعی 

 چگونه ؟ این قوانین چگونه به وجود آمده اند.ناپذیر مبارزه است

  دیگر و مردم مللبررسی خطاهاي پی از قوانین این ؟کشف شده اند

بارها مردم ینکه بارها و  پی ااز.  حاصل شده اند در انقالباتخودمان

   .نده اند و شکست خورده ااین یا آن حرکت اشتباه را کرد

می  به یک بررسی یم و این ها را یکیننشسمی  وقتی ما ،امروز

 در انقالب  علت این خطاها این بوده است که ما، می بینیم بلهکنیم،

هر و یا  ،شعار می داد اجازه دادیم هر کس که بر علیه شاه گذشته

یاید و خود را  ب،کس که امروزه بر علیه جمهوري اسالمی شعار میدهد

ما تمام این بحث هایی که .  و هوادار مردم و آزادي جلوه دهدانقالبی
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ماحصلش این بود که اي مردم اگر  داشتیم، طی این چهار پنج جلسه

 نه از آن دمکراسی ، یک دمکراسی واقعی هستیديخواهان برقرار

با یک  و بعد ه می آیدهار آزادي دو ماه و یا یکسالبدر یک هایی که 

 دمکراسی یکاگر خواهان خونین از میان می رود، سرکوب و کشتار 

 می بایست صف دمکراتهاي انقالبی را از   د،ادامه دار هستی

ما خواستار دمکراتیزه کردن . دمکراتهاي بورژوایی و قالبی جدا کنید

کس هر . اید دمکراتیزه بشود ارتش مسلح هم ب،تمام جامعه هستیم

 و هر کس که می شویممتحد با او ما که عقیده به این دارد بیاید 

از صحبت   هم اگر. دنبال دمکراسی واقعی نیست،عقیده نداردباین 

خودشان م را به خانه که مردست  براي این،دمکراسی می کند

نه تنها با  ما . دقصابی کنآنها را د یبیامسلح ارتش  بعد با  ود برگردان

 چنین افرادي متحد نمی شویم، بلکه بی وقفه براي رو کردن دست

  .  تالش می کنیمآنها

این بارها و  بارها در تاریخ ما اتفاق افتاده و ما احمق نیستیم که 

 بهار  بعد ازیکی دو سال مگر قصابی هاي خمینی . تکرار کنیمآنراباز 

 مشروطه ندیدیم؟ مگر آزادي شروع نشد؟ مگر ما همین را در انقالب

مرداد عنان ارتش  28 يکودتابا  وقتی که ،ما در زمان مصدق ندیدیم

 خواهیم  چند بار می،خب.  اعدام ها و کشتارها شروع شد،شدرها 

  ؟این مسائل را تجربه کنیم

  موجود  تخریب ساختمان سیاسی وبه قیام   دست  ملتی  وقتی
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وقتی . ستیان بعدي چباید بداند که برنامه اش براي ساختم، زندمی 

 باید ، موجود را خراب بکند و بکوبد قیام می کند که ساختمانملتی

 باید بداند که .اشته باشدر دست دبرنامه و نقشه ساختمان بعدي را د

   .چه نظامی را می خواهد برقرار کند

 دمکراسی تعاریف .همه می گویند که ما دمکراسی می خواهیم

نظام سیاسی موجود می خواهیم، ی با گفتن دمکراس. مختلف دارد

 از ،همه جریانات و احزاب خواهان دمکراسی هستند. تغییر نمی کند

خواهان شخصیت شناخته شده دیگري همگی بوش گرفته تا هر 

براي نظام سیاسی خاصی را  منتها هر کدام از اینها . هستنددمکراسی

آقاي دمکراسی .  ارائه می دهد، استتحقق دمکراسی که مورد نظرش

 دمکراسی من و شما خیلی ابوش معناي خاص خودش را دارد که ب

   .می کند سر آن هم فرق   نظام سیاسی پشت.فرق دارد

 وارد عراق  بزعم وي، براي بر قراریش وقتی که، بوشدمکراسی

 یا االن که اوباما می دید، براي ایران خواب آنرا  و یا اینکه ،می شود

 این است که یک ارتش جرار ،می کنده توصی مصر و تونس آنرا براي 

د ند و به مردم بگویننگه دار آماده  براي روز مبادا، صحنه،را در کنار 

 ،که در آند نکنی را هم بر پا  یک انتخابات،دنکنب کار  شب و روزبروند

یک آنها هم  . بشوند انتخاب ک مشت کالش و نماینده پولدارهای

ا ثروت ودسترنج جامعه را در د که دائمنکنب وضع ی راسري قوانین

اختیار یک اقلیت مرفه و کمپانی هاي اروپایی و آمریکایی بگذارد و 
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این نظم دمکراتیک کسی هم صدایش در نیاید و اگر کسی خواست 

به این ففط مردم هم دلشان ند و نکسرکوب را به هم بزند، ا و را 

  . دنپارلمان و انتخابات داردمکراسی، یعنی خوش باشد که 

دمکراسی من و شما . استو آقاي اوباما این دمکراس آقاي بوش 

از انواع از آنجایی ، درست چه خصوصیتی دارد؟ دمکراسی من و شما

دولت و نه تنها در آن، جدا می شود که دمکراسی ها دیگر 

 باید انتخابی .منجمله ارتش، همه ارگان هاي جامعهبلکه  ،نمایندگان

 یک در نتیجه، اگر باشد،انتخابی ئی و شوراارتش  چون وقتی. ندباش

ژنرال بخواهد  تظاهرات مردم را سرکوب کند فوري سربازها جلوش را 

پس  ،میگویند براي چه؟ اگر ماییم که باید سرکوب بکنیم. می گیرند

  .  ما ییم که باید تصمیم بگیریم که این کارانجام بگیرد یا نه

ایی داریم که  ما دمکراس بورژومی بیندید که ،بنابر این

عبارت از و کشورهاي امپریالیستی و طبقات پولدار مدافع آن هستند 

تمام ابزار در آن  ولی ،جامعه ایست که به ظاهردمکراتیک است

. شودکه به موقع از آن استفاده  شده است نگه داشتهسرکوب 

 ارگان جامعه  دمکراتیک  واقعی داریم که در آن همههمینطور هم 

  . استشده  دمکراتیزه ، همارتشی حت ، جامعههاي

توجه داشته باشیم که دهیم و تشخیص این تمایز را ما اگر 

 بهار آزادي توسط همین ،هر بار، نمونه هاي زندهچگونه، طبق 

 به خاك و خون کشیده شدهو دمکراتیزه نشده ارگانهاي سرکوبگر 
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 یعنی می فهمیم ، آنوقت معنا و اهمیت این حرف را می فهمیماند،

حل اي که صرف گفتن این که من طرفدار دمکراسی هستم مسئله 

 بلکه حرف بر سر اینجاست که شما ا ین دمکراسی را ،نمی شود

  .  کنیدمتحققدرکدام نظام سیاسی می خواهید 

 همانطور که من در بحث سه ،در تاریخ هم که نگاه کنید

و، نظام  سه آلترناتی، تا کنون بیش از در تاریخ بشر،آلترناتیو گفتم

در آینده بوجود شاید آلترناتیوهاي دیگري . استسیاسی ارائه نشده 

 :می شناسیمنسه نظام سیاسی بیش از  ما  تا حال حاضر،ولی. بیاید

در جامعه هزار سال چهار  یا حدود سهدیکتاتوري مطلقه فردي که 

هنوز جهان نقاط دمکراسی پارلمانی که در اکثر .  بودهبشري حاکم

 همان دمکراسی غربی است که دنیا را دارد و نمونه آنرد وجود داهم 

ه ئتوطکرده است، دانم در حال  جنگ به پا تا کنون صدهامی چاپد، 

 وقتی که این ، و از دیکتاتورها حمایت می کندو فتنه انگیزیست،

ی برایش ندارند، بیرحمانه آنها را کنار می ها دیگر منفعتدیکتاتور

 و دمکراسی که ما از آن صحبت می ، شودو دمکراسی خواه میگذارد 

 و مرزها و زوایاي انرا در بر همه ابعاد جامعهباید دمکراسی که . کنیم

تصاب ، حق بیان، ارتش دمکراتیک، ع حق ا،حق تشکل. گیرد

  .  رانیروهاي مسلح دمکراتیک، همه چیز

هر کسی باید تعیین بکند که خواهان کدام نوع بنابراین، 

 نظام سیاسی را خواستارش است و دنبال چه می چه. ستادمکراسی 
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وجه قادر نخواهد بود از پیش هیچبه اگر این را روشن نکند، . گردد

 مثل آدم نابینایی که صاف می رود .ستی که گام بعدي اش چبداند

مردم فکر می کنند با گفتن . بحث من این است.  چالهمی افتد توي

در . ی آورندا به دست می می خواهیم دمکراسی راینکه ما دمکراس

دمکراسی یک مفهوم کلی و عمومی . ین چیزي نیست ن چحالیکه

 هرطبقه و گروهی تعریف خاصی از ان دارد و می خواهد  آنرا .است

  . در نظام سیاسی خاصی محقق کند

ه درون اپوزیسیون هر نیروي ضد آزادیخواهی که به دالیلی ب

 براي رسیدن به ،وي مردم براي سوء استفاده از نیر،پرتاب می شوند

ثل دیگران می آنها هم م.  تظاهر به آزادي خواهی می کنند،قدرت

 نظام ، ولی اگر خوب دقت کنید.گویند ما خواهان دمکراسی هستیم

 بلکه ، نه تنها یک نظام دمکراتیک نیست،سیاسی که ارائه می دهند

  . مدرن ترین نظام براي سرکوب دمکراسی است

 مگر ؟که ما خواستار آزادي زنان هستیممگر خمینی نمیگفت 

دم از آزادي  ، وقتی که در اپوزیسیون بود،قبل از اینکه به قدرت برسد

نمی زد؟ مگر خطاي ملت ما و جامعه ما این نبود که همین 

نوع نیامد بپرسد که آزادي شما چه . آزادیخواهی کلی را قبول کرد

. ه گونه است این سیستمی که می خواهید برقرار بکنید چ.است

 و بیشترین ،برابرندبا مردان اینکه می گوئید  زنان در اسالم آزادند و 

ه گون این آزادي چ،برابري و آزادي و احترام را به دست می آورند
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 چرا ارثیه نصف می برند؟ چرا باید ؟ پس چرا حق طالق ندارند.است

 می  اگر این چیزها را سئوال؟صد تازیانه شالق بخورندبهنگام زنا 

 زیر بار آن نمی ، یعنی نظام اسالمی را دقیق می شناختند،کردند

  . رفتند

امروز هم  در اپوزیسیون همه . امروز هم همین طور است

براي همین ما باید از آنها سئوال کنیم که . خواستار آزادي هستند

  . گونه استچکه آنها می خواهند این دمکراسی 

جمهوري خالفت با در  میک سلطنت طلب وقتی می آید و 

می  تو که ، باید از او سئوال کرد،اسالمی می گوید که من آزادیخواهم

 یک بار که به قدرت آمدي و آزادیها را ،خواهان آزادي هستیگوئی 

یا نظام سلطنت را محکوم می کنی یا نه؟ حاال  آیا .سرکوب کردي

    ؟بر پا کنیدوباره   نظام سرکوبگر را هنوز می خواهی همان

وبی و موسوي که صحبت از آزادي و مبارزه براي آزادي می کر

  شما که قانون اساسی را مبنا قرار می کرد، باید از آنها سوال ،کنند

می گونه  قانون اساسی یک چنین بندهائی دارد، با این بندها چد،دهی

   ؟خواهید آزادي را برقرار کنید
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ازدهمی  فصل

  

سه آلترناتیو در تاریخ

  

من در جلسات قبل سعی کردم براي شما تمایزات بین اشکال 

هاي سیاسی مختلف دمکراسی را که در جامعه به صورت نظام

 از دمکراسی  براي شما. روشن کنممی نمایند،وجود ابراز متفاوت 

بی یا پیگیر، انقالاز دمکراسیهمین طور بورژوایی صحبت کردم، 

 که روي این نوع هستنداینها اسامی مختلفی گفتم . توده اي

همان طور که براي دمکراسی بورژوایی . دمکراسی گذاشته شده است

  . عنوان دمکراسی پارلمانی هم گذاشته اند

من سعی کردم براي شما شرح بدهم که تمایزات بین اشکال 

ر سال و مختلف دمکراسی درواقع محصول تکامل تاریخ طی شش هزا

هزار شش پنج، یعنی از . تکامل مبارزه انسان براي آزادي بوده است

در نظام قبیله آزادي هاي خودش براي اولین بار انسان که سال قبل 

 از دست می دهد و براي اولین بار گرفتار دیکتاتوري هاي  رااي

شاهان و پیامبران می شود، و مبارزه اش براي به دست ي مطلقه 

ید این آزادي هاي از دست رفته شروع می شود، طی آوردن و تجد
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پنج، شش هزار سالی که به این مبارزات ادامه می دهد، قدم به قدم 

   .امنه آزادي هاي خودش می افزایدبر د

اگر ما بخواهیم ایستگاه ها و مراحل معینی را در این مبارزه 

د این تعیین بکنیم، شاهو تاریخ تکامل آزادي ها انسان براي آزادي، 

بعد از چندین هزار سال مبارزه، براي اولین  انسان، که خواهیم بود

یک گام بلند  که  ست اروپا قرون هجده و نوزده درطی انقالباتبار، 

به طرف آزادي بر می دارد و از دیکتاتوري مطلقه فردي و نظام کلیسا 

در  دمکراسی بورژوایی گام می گذارد، و سپس، و مذهب به نظام

ی و کمی و کاستی یبورژواسی راهمین دمکعدي، بر علیه مرحله ب

هاي آن قیام می کند و نوع پیشرفته تر و عمیق تري از دمکراسی را 

، را بنا می نام دارد خلقی یاتوده اي  انقالبی، که دمکراسی شورایی، 

کند که من مشخصات این دو نوع  دمکراسی و تمایزات آن را نیز 

  . زگو کردمطی جلسات قبل براي شما با

این است که از زاویه دیگري به این مسئله بر امروز قصدم 

به این معنا که براي شما بگویم اگر ما به تاریخ بشري نگاه .  بپردازم

 سه آلترناتیو را ،کنیم، می بینیم که طی شش هزار سال اخیر، تاریخ

به انسان ارائه داده  است، سه نظام سیاسی را، و ما می بینیم که در 

هر کشمکش انقالبی و سیاسی در جوامع خاورمیانه و آفریقا، یعنی در 

جوامعی که هنوز از شر دیکتاتوري مطلقه، مثل اروپا، خالص نشده 

 مبارزه بین این سه ي چیزي جز عرصه ، مبارزه سیاسیمیداناند، 
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دیکتاتوري مطلقه فردي، حکومت پارلمانی یا همان : آلترناتیو نیست

ژوایی با همه معایب و محاسنش و دمکراسی نظام دمکراسی بور

   .انقالبی یا نظام شورایی

پس توسط تاریخ،  که  سه نظام سیاسی سه نظامی بوده انداین

اینها . یخ، در اختیار بشر گذاشته شده اندتار از نظام قبیله اي و ماقبل

، بلکه ه متفکران در طول تاریخ نبودهصرفا  تراوشات فکري یک عد

 که به شکل این ندنیروهاي مولده و مبارزه انسان بوده انتیجه تکامل 

 در مراحل ،ایده ها و تئوري هاي سیاسی از ذهن و مغز این افراد

  . ، تراوش کرده و مطرح شده اندمختلف تاریخ

 وقتی که براي اولین بار مالکیت ،در واقع، از شش هزار سال قبل

ارا، براي حفظ خصوصی و طبقات دارا بوجود می آیند، این طبقات د

ثروت و قدرت خودشان در برابر توده نادار، نظام دیکتاتوري مطلقه را 

  هاي فرعون وا هامپراطوري روم، شاهان ایران، خاقان. بر پا می کنند

همه تجسم  دیکتاتوري   پیامبرانی مثل محمد، اینهاو مصر، چین و

ن ي بوده اند که هیچ نوع حق و حقوقی براي انساهاي مطلقه فرد

بدترین در کنار این که  انسان را به  بردگی و بزیر یوغ . قائل نبودند

متجمل ترین زندگی را براي خود و نوع بندگی می کشیدند، 

  . اطرافیانشان فراهم می آوردند

همانطور که گفتم، زنان هم  در همین مقطع است که اسیر 

  ار  می شوند و به فجیع ترین شکلی مورد ستم و استثم  مردان سلطه
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  . جنسی و کاري آنها قرار می گیرند

اي عهد باستان، اولین نظامات  هاین امپراطوري ها و  نظام

دیکتاتوري مطلقه هستند که در تاریخ ظهور می کنند و تقریبا چهار 

تغییر و از پی انقالبات و پنج هراز سال، دوام می آورند، تا اینکه 

عصر نظامات  ما به ، رخ می دهديتحوالتی که در جامعه بشر

سلطه دمکراتیک یک طبقه جایگزین در آن بورژوایی می رسیم که 

د و بعد به انقالبات اه، پیامبر یا نماینده او می شوسلطه فردي ش

 سلطه کل جامعه، یا در مقاطع معین و آنها که در می رسیم کارگري 

بر طبقات استثمارگر مستقر می جامعه اکثریت سلطه  ،شااولیه 

  . دگرد

 از یکهر پشت سر   درمن براي شما گفتم و می گویم  کهباز 

پشت سر نظامات . دن دارقرار خاصی  یا طبقاتاین نظامات طبقه

برده داران، فئودالها و حتی در عصر مدرن، سرمایه دیکتاتوري مطلقه، 

 والیت فقیه، در تونس بن علی، و در مصر ،در ایران. داران قرار دارند

کتاتوري هاي مطلقه فردي هستند که این ها دی. حسنی مبارك

نفعشان بیش از همه به جیب سرمایه داران بزرگی می رسد که از 

قبل این دیکتاتوري ها و سرکوب طبقه کارگر و مردمی که استثمار 

این .  می کنندبريسود با بهره برداري از کار ارزان، می شوند، 

حامی آن نرو از ای دیکتاتوري ها منتفع می شوند و اینطبقات از 

  . هستند
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وقتی ما در قرن هجدهم و نوزده، در اروپا، شاهد طرح ایده 

دمکراسی بورژوایی و نظام پارلمانی هستیم، همانطور که براي شما 

پا به عرصه تاریخ بتازگی گفتم، پشت این ایده، طبقه جدیدي که 

درواقع سرمایه داري و . گذاشته، یعنی طبقه سرمایه دار، قرار دارد

قه سرمایه دار به خاطر دفاع از منافع خودش است که در برابر طب

دیکتاتوري هاي مطلقه فردي و کلیسا قد علم می کند و قدرت 

  . خودش را جایگزین قدرت طبقات کهن می کند

یعنی آن  . دمکراسی شورایی و دمکراسی واقعیهمین طور است

و  الزمه اش از بین بردن همه نیروهاي سرکوبگر دمکراسی که

 .عه سرمایه داري استرساندن آزادي به حداکثر ممکن در یک جام

 قرار دارندپشت این نظام و این دمکراسی واقعی، توده هاي مردمی 

ها و آزادي که منافعشان با عالی ترین و عمیق ترین دمکراسی 

  . منطبق است و به همین دلیل خواستار چنین دمکراسی هستند

بقه استثمارگري به لحاظ همواره باید توجه کنیم هیچ ط

ش منوط به  ااستثمارگر بودنش، به لحاظ اینکه موجودیت و هستی

استثمار اکثریت جامعه است، نمی تواند خواستار دمکراسی پی گیر 

اگر هم ادعاي دمکراسی و آزادي بکند، در پی منافع محدود . باشد

  اگر آمریکا و،همانطور که من براي شما گفتم. استطبقاتی خودش 

کشورهاي غربی امروز در رابطه با  لیبی، مصر و سودان و کشورهاي 

عربی صحبت از آزادي می کنند، این آزادي با آن آزادي که من و 
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ال، از این بحث نتایج الی ایح.  پی اش هستیم متفاوت استشما در

  . عملی بسیار مهم و متفاوتی می شود گرفت

ن سه آلترناتیو را ای کشمکش سیاسی  هر   در  شما، اول اینکه

در نتیجه، هر فرد می . ندمی گیربینید که در برابر هم قرار می 

  بایست موضع خودش را در برابر این سه آلترناتیو روشن کند، 

راه می افتیم و براي دمکراسی نتیجه دوم این است که اکثرأ ما 

سینه می زنیم، و خودمان را هوادار دمکراسی می دانیم، بدون اینکه  

طالع داشته باشیم که دمکراسی یک حرف کلی است، و بنابراین ا

ما وقتی  شعار می دهیم ، ما دمکراسی می . اشکال مختلفی دارد

را بیان جز یک آرزوي گنگ و مبهم خواهیم، در واقع هیچ چیزي 

 مگر اینکه تعیین کنیم نوع دمکراسی که می خواهیم ،نمی کنیم

  . چیست

ود را در نظام هاي سیاسی معین واقعیت اینست که دمکراسی خ

 و ما بگوییم ما خواستار آزادياینکه . و متفاوتی بروز می دهد

دمکراسی هستیم، بدون اینکه مشخص کنیم آیا این دمکراسی که ما 

در پی آن هستیم دمکراسی بورژوایی، یا دمکراسی انقالبی است، 

خصوصیات آن چیست، تحت چه شرایطی امکان تحقق دارد، تنها 

  .  نشان می دهیم،ستیمنچه خواستارش هاآگاهی خود را در مورد آن

احزاب و جریانات ارتجاعی که خواستار این نیستند که مردم 

، معموال، با قدم بگذارندآگاهانه و با چشم باز در مبارزه براي آزادي 
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این کلی گویی ها سعی می کنند مسئله را ناروشن نگه دارند تا 

  .  ماهی بگیرندبتوانند از آب گل آلود

مثال شما ببینید، در تمام اعالمیه هاي موسوي و کروبی، آنها از 

در این اعالمیه ها . آزادي و دمکراسی به طور کلی صحبت می کنند

البته . این دمکراسی چیستجزئیات هیچ وقت روشن نمی کنند که 

براي یک فرد آگاه خیلی روشن است که منظورشان از دمکراسی ، 

  .   اصطالح اسالمی، یعنی دیکتاتوري مطلقه فردي استدمکراسی به

حتی در بخش اپوزیسیون  هم ما شاهد این هستیم که  اکثرا 

صحبت از دمکراسی می کنند، ولی از این که چه نوع دمکراسی را 

دقیقا همین جا است که وظایف ما ،  می خواهند حرفی نمی زنند، و

 که توضیح داده نمی یعنی توضیح آنچه. من و شما، آغاز می شود

  . شود

من بارها گفته ام سرنگونی جمهوري اسالمی قدم اولی است که 

ولی این . اید برداریمما در یک راه دراز و طوالنی براي رهائی خود ب

نه اینکه کار دشواري نیست، ولی . واقعا دشوار آن نیستبخش  ،قدم

یم می جایی که ما ضعف داریم این است که پس از سرنگونی این رژ

برقرار کنیم؟ آن دمکراسی که در پی آن چه نظامی را خواهیم 

هستیم چه ضوابطی دارد؟ چه نظام سیاسی ما را به آن دمکراسی که 

خواهانش هستیم رهنمون می شود؟ اغلب چون این اطالعات را 

نداریم، در نتیجه، همیشه به دام اشکالی از دمکراسی و نظام هاي 
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 را تأمین ، بلکه منافع طبقات دیگنافع ما م نهسیاسی می افتیم  که

براي همین، یعد از انقالب و بعد از مدتی تازه متوجه می . می کند

شویم که هیچ چیز عوض نشده و لذا معموال می بینیم که دوباره 

  .همان دیکتاتوري هاي مطلقه بر قرار می گردند

مهم تر از .  در خواست دمکراسی نیست،مهم  مسئله بنا بر این، 

از این نظر . این است که بدانیم چه نوع دمکراسی را می خواهیمآن 

است که تفکیک اشکال مختلف دمکراسی و تفکیک نظامات سیاسی 

متفاوتی که در آنها این اشکال مختلف دمکراسی می توانند محقق 

ی بایست  در امر بشوند، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و ما م

آگاهگري مردم به این اشکال و تمایزات نهایت تالش و کوشش را 

چرا که درواقع، سرنوشت انقالبات با درجه وقوف توده مردم به . بکنیم

  . اهداف و خواست هایشان، معین می شود

اگر ما قدم به جامعه اي بگذاریم که در تظاهراتش، در بیانیه ها 

استار دمکراسی و آزادي است، اگر بخواهیم و اعالمیه هایش، صرفأ خو

 آن داشته باشیم، باید بگویم که جامعه اي از  بهقضاوت دقیقی نسبت

در مقابل، جامعه اي . لحاظ سیاسی بسیار عقب افتاده و ابتدائی است

که در بیانیه ها و شعارهاي خودش خواستار دمکراسی ي مثال 

ت و تفاوت ها را تشخیص مردمی و یا شورایی باشد، یعنی این تمایزا

داده باشد و روي نوع دمکراسی که می خواهد دست گذاشته باشد، 

  . ازنظر یک ناظر بی طرف، این نشان رشد سیاسی آن جامعه است



  187                                 سه آلترناتیو در تاریخ          زدهم                یافصل 

_______________________________________________

در جوامع دیکتاتوري چون امکان فعالیت و تبلیغ آزاد احزاب و 

 همواره خواست ها در ،آلترناتیوهاي مختلف وجود ندارد، بنابر این

 کلی و نا روشن باقی می مانند، و همین باعث می شود که سطح

 بروند و بدون اینکه اهداف خود را محقق بکنند، هانقالبات به کج راه

  . بازیچه دست طبقات غیر مردمی بشوند

درس سومی که ما از این بحث می گیریم این است که به هیچ 

به  ،وجه دمکراسی در اثر آن چه که می گویند تمرین دمکراسی

دمکراسی یک مسئله فنی نیست، دمکراسی موضوع . دست نمی آید

  . مبارزه و کشمکش میان طبقات است

در جامعه اي که از طبقات مختلف تشکیل شده، وقتی جامعه 

دچار بحران می شود و کشمکش هاي سیاسی شروع می گردد، هر 

طبقه اي درپی این بر می آید که آن نوع دمکراسی و نظام سیاسی 

این امر با زور محقق .  را تأمین می کند را برقرار سازداشنافع که م

می شود، با وسائل نظامی، به زور اقتصادي، به زور تبلیغات سیاسی، 

  . به زور بسیج  نیرو

توده هاي طبقه اي پیروز است که بتواند در این کشمکش 

مقبول   را خودشآلترناتیو بیشتري را به دنبال خودش بسیج  کند و 

 آنرا  یا، حاال چه با حقیقت گویی و چه  با فریب مردم،م قرار دهدمرد

  .یدتحمیل نماه جامعه  ببوسائل دیگر

   شاهد بودید که اسالمی ها و جریان خمینی 57شما در انقالب 
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درست به این دلیلی که توانستند توده مردم را از روي نا آگاهی 

 الهی بنمایند، بفریبند و معتقد به دمکراسی اسالمی یا حکومت عدل

امروز هم هر یک از این آلترناتیوها به درجه اي که . موفق شدند

بتوانند توده مردم را معتقد بکنند و آنها را سازمان بدهند و از این 

اعتقاد و سازمان بتوانند یک نیروي سیاسی قدرتمند بوجود بیاورند 

به همان د، و آلترناتیوهاي آنان را کنار بزنکه بتوانند طبقات دیگر 

  . درجه، می توانند موفق بشوند

 قبل از اینکه نتیجه ،بنا بر این سرنوشت آزادي و دمکراسی

نتیجه .  نتیجه مبارزه و زورآزمایی طبقات مختلف است،تمرین باشد

این است که هر کدام از این آلترناتیوها  و طبقات چه قدر براي این 

کسانی که . ق اندمنظور کار و تالش کرده اند و در این امر موف

صحبت از این میکنند که جامعه ما فاقد دمکراسی است به خاطر 

یم، دمکراسی را از محتواي ه ااینکه ما تمرین  دمکراسی نداشت

تاریخی و طبقاتی اش خالی می کنند و مسئله را تبدیل به یک چیز  

تبدیل به چیزي می کنند که گویا مثال . ی می نمایندتکنیک

ادبی اگر کسی دمکرات نبود، مثل آدم بی . ب استدمکراسی مثل اد

کافی است یک کمی برایش توضیح بدهید چه جور غذا است که 

اینها . بخورد و چه جور با دیگران سالم علیک و با مردم برخورد بکند

 از مسئله دمکراسی ، و کودکانه سطحی،برداشت هاي غیر تاریخی

 بدون اینکه بدانند، با چنین برداشت هائی، خود این افراد،. است

  .  مسئله را از بستر اساسی آن جدا می کنند و به انحراف می کشانند
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بگیریم این است که هم اگر بخواهیم از این بحث نتیجه دیگري 

در اگر به کشورهاي عربی نگاه کنیم، می بینیم مسئله ي اصلی که 

ن نیروهاي مختلف گرد آن صف آرایی کرده اند، مبارزه بیحال حاضر 

در کشورهایی . نظام دیکتاتوري مطلقه و دمکراسی بورژوایی است

مثل بحرین و یمن هنوز مبارزه براي برکناري دیکتاتوري ها به نتیجه 

در یمن می دانید که این مبارزه شدت گرفته است و . نرسیده است

در بحرین هم شدت گرفته است . همین هفته چهل نفر کشته شدند

ی از بیمارستان ها رخ داده است یاد آور و آن فاجعه اي که دریک

در . جنایاتی است که جمهوري اسالمی در جامعه ما کرده و می کند

عربستان مقرراتی براي مردم تنظیم شده است که به کمک بعضی 

در سوریه . خیرات و منکرات، ازحرکت آنها  از پیش جلوگیري بشود

 کشورهایی مثل در حالی که. هم در تظاهرات سه نفر کشته شده اند

لیبی و یمن به مراکز حاد مبارزه بین دیکتاتوري مطلقه و دمکراسی 

تبدیل شده اند، در کشورهاي دیگر مثل سوریه و عربستان، مبارزه در 

  . حال آغاز شدن، شکل گیري و شدت گرفتن است

در کشورهایی مثل تونس و مصر هر چند این مبارزه در گام 

ور را کنار بزند ولی همچنان در گیر و هاي اولیه اش توانست دیکتات

. اتوري مطلقه استتگرفت روبیدن جامعه از بقایاي  نظام هاي دیک

این جنبش در قدم هاي اول قادرشد که حکومت هایی را هم که 

 ، شکل گرفته بودي سابقتوسط همان عناصر دور و بر دیکتاتورها
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هاي کنار بزند و منجر به تشکیل دولت هاي متشکل از شخصیت 

  . جدید، شخصیت هاي بورژوایی جدید، گردد

زیر فشار مردم . در مصر دیدیم که واقعه ي خنده داري رخ داد

سازمان امنیت مصر منحل شد و دولتی که طی این جریانات تشکیل 

شده بود اعالم کرد که سازمان امنیت فاسد قبلی را منحل کرده و 

ع یک کاله  درواقیعنی. سازمان امنیت جدیدي را تشکیل داده است

مثل اینکه سازمان امنیت غیر فاسد هم . بزرگ سر مردم گذاشته شد

این اهمیت بحث هاي ما را روشن می کند، اینکه  این . وجود دارد

سازمان هاي سرکوبگر یا باید به کلی منحل بشوند یا اگر در 

بخشهایی ضرورت دارند باید شورایی بشوند، یعنی کنترلشان در 

ما اصوال  در جامعه نیازي به سازمان امنیت . رار گیرددست مردم  ق

نداریم براي اینکه اگر یک حکومتی حکومت مردمی باشد الزم نیست 

که به جاسوسی در میان مردم بپردازد و همان کاري را انجام بدهد 

این است . که حکومت هایی که دربرابر مردم هستند انجام می دهند

 سازمان دادن مجدد آن که مسلما که انحالل یک سازمان امنیت و

توسط همان افراد تشکیل می شود یک کاله بزرگ و خنده داري 

  . است که سر مردم گذاشته می شود

توجه داشته باشید تا زمانی که مردم آگاهی به این مسائل 

ما همه این بحث . نداشته باشند خیلی راحت سرشان کاله می رود

 غیره را که می کنیم واقعأ با این هاي راجع به مصر و تونس و لیبی و
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انتظار نیست که این صحبت هاي ما به گوش مردم این کشورها 

این بحث ها براي این است که . برسد و تأثیري بر مبارزه آنها بگذارد

ما بتوانیم براي انقالب خودمان درس اندوزي کنیم و تجربه بگیریم 

 نشینی کرد، که فردا اگر جمهوري اسالمی سرنگون شد، اگر عقب

 سر ما ،همان کاله گشادي که سر مردم مصر و تو نس می گذارند

  . نرود

شما ببینید در مصر علت اینکه مردم به خانه هاي خود رفتند و 

ارتش توانست مثل گذشته سلطه خویش را در جامعه حفظ بکند چه 

بود؟ نا آگاهی نسبت به این مسئله که معضل اصلی حسنی مبارك 

این اتفاقات . صلی مسائل اساسی تر در جامعه استنیست، معضل ا

 علی رغم همه فداکاري ها و ،می تواند براي ما هم رخ بدهد و انقالب

بردن این . رسدبتواند به نتیجه مثبتی است، نکشته هایی که داده 

  . میان مردم  در سرنوشت انقالب بی نهایت مؤثر استبه آگاهی ها 

نید نیروهاي انقالبی و رادیکالی شما باز در مصر و تونس دقت بک

هستند که همه این مسائل را می دانند و به خاطر آنها مبارزه می 

و اآلن در مصر و تونس تالش براي شکل دهی اتحادیه ها . کنند

آن نیرویی که دولت را . شوراهاي کارگري همچنان جریان دارد

مثل مجبور کرد سازمان امنیت را منحل کند همان نیرویی است که 

ولی چرا تالش هایش به تغییرات اساسی . من و شما فکر می کند

منتهی نمی شود؟ براي اینکه جامعه از آن آنطوري که در مبارزه بر 
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 چون. چون نا آگاه است.   نمی کند،علیه حسنی مبارك حمایت کرد

  . به ضرورت این مسئله پی نمی برد

کنند وقتی توده هاي مردم به خاطر نا آگاهی معموال صبر می 

که دولت ها و احزاب جدید در عمل نشان دادند که خواسته هاي آنها 

را بر آورده نمی کنند، آنوقت دوباره مبارزه بر علیه آنها را شروع می 

چون لحظات خاصی که . البته اگر بتوانند دوباره شروع کنند. کنند

میلیون ها انسان جمع می شوند و دست به مبارزه می زنند لحظه 

گاهی . دن بوجود بیای،به دلخواه من و شمابآسانی، یی نیست که ها

  . اوقات براي یک چنین لحظه هائی باید سی چهل سال صبر کرد

 اهمیت بحث هاي ما از یک جهت در این است که ما ،بنابراین

در مورد صحنه هاي بعد از سرنگونی  داریم صحبت می کنیم، یعنی 

 آن از لحاظ آگاهی ضعیف است همان عرصه هایی که جامعه در مورد

همان جایی که پاشنه آشیل اش را تشکیل می دهد . و اطالعات ندارد

و می تواند مورد بهره برداري قرار بگیرد و فریب بخورد و تمام دست 

  .آوردهایش را از دست بدهد

  



  

  

  

  دوازدهم  فصل

  یشورائی دمکراس ،یپارلمانی دمکراس

  دو آن انیم تفاوت و

 مورد در گذشتهي ها هفتهي ها بحث ادامه امروز بحث

 لیتحل و هیتجز درواقع و ،یانقالبی دمکراس ویی بورژوای دمکراس

 مناطق استی ماه چند که استی خواهي آزادي ها جنبش

 نیا لیتحل و هیتجز با ما و گرفته بر در رای شمالي قایآفر و انهیخاورم

 در رانیا داخل در کهی انقالبي برا را خودمان میداری سع ها جنبش

ي خطاها از م،یریبگ درس ها جنبش نیا از م،یکن آماده میدار شیپ

 گام برداشتني برا الزم ابزار به مجهز را خودمان و میکن زیپره آن

 بهی ابیدست و جامعه نکرد زهیدمکرات ریمس در حیصح و بلندیی ها

  . میبنمائی انسان جامعه کی

 در. میکن باز را مسئله ازي ا گوشه میکردی سع برنامه هر در ما

 دخالت مورد دری کم خواهمی م که نیا ضمن من امروز برنامه

 پاسخ بماند،ی باقی فرصت اگر کنم، صحبتی بیل دری غربي کشورها

 فرصت و کرد مطرح اننندگیب ازی ک یشنبه روز در کهی سئوال به
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 تفاوت که سئوال نیا. بدهم هم را نشد دایپ آن بهیی گو پاسخ

ي گرید عبارت به ا ی،ییشورای دمکراس وی پارلمانی دمکراس

 بایی ها تفاوت چه و ست؟یچی انقالبی دمکراس ویی بورژوای دمکراس

  . دارند هم

 گذشته در که همانطور که کنم شروع نجایا از را بحث دیبگذار

ي های دمکراس در مندرجي هاي آزاد همه گفتم، شماي برا مه

ي آزاد م،یشاهد غرب در را اش افته یتکامل شکل که آنچه ،ییبورژوا

 کارگر طبقه بخصوص و مردمی طوالن مبارزه اثر در که هستندیی ها

 و ندیایب های غرب اگر میکنی م فکر ما که تصور نیا. اند آمده دست به

 رای اسالمي جمهور نظامي گرید قیطر ره به ا یجنگ قیطر از

 هیشبی نظام ند،ینما برپا را خودشان مطلوب نظام و کنند، ساقط

 در آن، در مندرجي هاي آزاد با همراه م،یآن شاهد غرب در ما آنچه

 چون چرا؟. ستین شیبی توهم و باطلی الیخ شود،ی م مستقر رانیا

 وجود کهیی ها يآزاد نیا همه هم غرب خود در گفتم، که همانطور

 و کشورها، نیا بر حاکم نظامات وي دار هیسرما لیم برخالف دارند،

  . اند آمده دست به مردم مبارزه و فشار تحت

یی زهایچ ها نیا ، هستندی خیتاري ها فاکت سلسله ک یها نیا

 بطور خیتار در گر،ید بعبارت. کند رد را هاآن بتواندی کس که ستندین

 کهی کیدمکراتي دستاوردها تمام که ستا شده ثبتی مشخص کامال

 که میکنی م فکر اشتباه به و میهست آن شاهد امروزی غرب جوامع در
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 ابتکارات از وي دار هیسرما نظام خود ازي جزو دستآوردها نیا

ی همگ است، شده اهدا جامعه بهي بورژواز  توسط  و استي بورژواز

  .  اند آمده بدستي دار هیسرما با مبارزه در

 حداکثر خودمان، هجامع چه وی غرب جوامع چه جوامع، همه رد

. است بودهي فردي کتاتورید با مبارزهي بورژواز تالش و آورددست

 در ،هم يفرد مطلقهي کتاتوریدی سرنگون پس دري بورژواز نیای ول

 اریبسی دمکراس که است بوده نیا بهی راض تنها حالت، نیبهتر

 دست به که آنچه هر آن، از فراتر. کند ربرقرا را يا دهیبر دم و محدود

ي بورژواز به که بوده آنها تالش و مردم مبارزه اثر در است آمده

  . است شده لیتحم

 و بوده نیا شاهد همواره غرب در ما که است لیدل نیهم به

 از کارگر طبقه و مردم و طرف، ک یاز حاکم طبقه نیب که میهست

 است داشته وجودی سخت مکشکش دستاوردها نیا سر بر گر،ید طرف

ي جا هر در و ها، کارخانه در ها، ابانیخ در مردم اگر هم، هنوز و

 هاآن ازي اریبس بورزند، غفلت و نکنند دفاع دستاوردها نیا ازي گرید

  . شودی م گرفته بازپسي بورژواز توسط

ي برا کایآمر مختلف االتیا کارگران مبارزه شاهد ما ،امروزه

 نیا. دیدار اطالع آن از شما. میهست خودي ا هیاتحاد حقوق حفظ

  . کند انکار را آن بتواندی کس که ستیني زیچ

   به حاضری غرب  يکشورها  در  يدار هیسرما  اگر ن،یا به مظافأ
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 بوده کارگران مبارزه فشار ریز ک،یدمکراتي دستاوردهای بعض تحمل

ي کشورها در حاکم، طبقه نیهم وي بورژواز نیهمی ول است،

 کتاتورهاید مدافع همواره و نبودهی راض هم نیا بهی حت ،ینرامویپ

 ک یمیا خواسته که زمان هر ما، خیتار در د،یبکن نگاه شما. است بوده

 کار سر بر هم، را اشی بورژوائي معنا بهمان مردم، منتخب دولت

 و روس ياستعمار دولي ها تیضد و کودتاها ها، توطئه با م،یاوریب

 در را نیا ما. میا شده مواجهی غربي شورهاک و کایآمر و سیانگل

  . میدید هم مشروطه انقالب

 بتمام که را رضاخان که میبود شاهد هم رضاخان حکومت در

 به هم بعد و آوردند کار سر ها سیانگل خود بود، کتاتورید ک یمعنا

 کار سر به را پسرش و کردند برکنار کار از را او خودشان منافع خاطر

ي دار هیسرما کامل تیحما مورد همي وي تاتورکید و گذاشتند

  .بود غربي کشورها و کایآمر

 لحاظ به ،یمذهبي کتاتورید نیا ه،یفق تیوال با هم، امروزه

 نفس بای ول ورزند،ی م مخالفت ،ستین شان کنترل تحت نکهیا

  . ندارندی مخالفت و تناقضي کتاتورید نیچني وجود

ی حال در غرب، در دار هیاسرم طبقه وی غربی دمکراس ن،یا بنابر

 و باالجبار را آن در مندرج کیدمکراتي هاي آزاد همه داخل در که

 خارج در اما است، کرده قبول کراهت به و رفتهیپذ کارگران فشار ریز
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ي هاي کتاتورید مدافع همواره خ،یتار شهادت به خود،ي مرزها از

  . است بودهي فرد مطلقه

ی ط در ،یعربي کشورها در چرا پس گفت دیخواه شما احتماال

 هیبرعلیی اروپاي کشورها سران و اوباماي آقا ر،یاخي ها ماه

 اصال کنند؟ی مي آزاد از صحبت و کنندی م صحبت کتاتورهاید

 در بوش زمان چرا که دیکن مطرح را دهیا نیا شما است ممکن

ي برقراري برا کایآمر دولت طرف ازی نیکمپ انهیخاورمي کشورها

 مطلقهي کتاتورید تحت کهیی کشورها در آزاد نتخاباتا وی دمکراس

 فشار ریز مباركی حسن ،مصر در مشخص طور به و شد آغاز ،بودند

 بیترت نیبا و اندازدیب راه آزاد انتخابات ک یکه گرفت قرار کایآمر

  . کند زهیدمکرات را خودشي فرد حکومت

 باتانتخا شعار کشورها نیا در کایآمر که کجا هر عتأ،یطب خب،

 دري آزاد به تعهدش خاطر به نه واقع در است داده رای دمکراس و

 االتیا استداللی عنی. است بوده انقالب ترس از بلکه ،کشورها نیا

  الثامي کشورها و مصر در انتخاباتي برگزار درخواست در متحده

ي ها طوفان با است ممکن مینکن را کار نیا اگر که است بوده نیا آن

 دست از  یبکل را اوضاع کنترل و دیشو مواجه برانداز انخانمی انقالب

  . داد رخ ریاخ ماه دوی ک ینیا در اتفاق نیا نکهیا کما. دیبده

ي کتاتوریدي ها بند نکهیهم میدید کشورها نیهم دری ول

 در چون انداختند، راه بهی انتخابات و کردند سستی کم ک یرا مطلقه
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 بالفاصله بود، شدن روزیپ الح در  نیالمسلم اخوان انتخابات نیا

 خود استیس از کایآمر و کردند جمع رای اهدائی دمکراس نیا بساط

 در را انتخابات کایآمر خود دییتأ با مباركی حسن و داشت بر دست

 قول به. کرد برقرار را خودشي کتاتورید دوباره و زد هم به راه مهین

ي بندها قدارم ک یاست خواسته کایآمر که هم جا هری غرب نیمفسر

 در اوال بکند، زهیدمکرات  را  جامعه و بکند سست را مطلقهي کتاتورید

   نبوده کتاتورهاید زدن کناری پ

ی کم را هاي کتاتورید نیا که بوده نیا استشیس شتریب بلکه است،

 در که وقت هر نکهیا دوم و بکند زهیدمکراتی کم و تر تحمل قابل

 از دارد را کنترل و ثبات دهید که نیهم است برداشته گام راه نیا

 دوباره و برداشته خودش هیاول کار از دست دهد،ی م دست

  . است کرده مستقر رای قبلي هاي کتاتورید

 اتفاق کرات به امر نیا هم رانیا در. میدید را آن نمونه مصر در

 آن، از قبل ،42 خرداد 15 در ،میباش داشته اد یبه اگر. است افتاده

 مطلقهي کتاتورید شاه اگر که بود استیس نیهمی پ در کایآمر

 نکند، مدرن و زهیدمکراتی کم را جامعه و بدهد ادامه را خودش

 و بشوند مواجهی انقالب طوفان وی اسیس انفجار با بعدأ است ممکن

ی خطرات است ممکن شمالي مرزها دري شورو دولت وجود بخصوص

 شاه نرو،یا از. اوردیب بار به منطقه و رانیا در کایآمر نفوذي براي جد

 راي کتاتوریدي بندهای کم که نیا به کرد وادار ،يو لیم رغمیعل ،را
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 دست از کنترل شد، سست بندها نیا که نیهمی ول. بکند سست

 بشدت که میبود خرداد امیق شاهد ما و شد خارج حاکمه دستگاه

 از تر سختی حت شاه، مطلقهي کتاتورید بعد، و شد، خفه و سرکوب

  . است فراوان خیتار در ها نمونه نیا از. شد قرار بر هم، تهگذش

 وي آزاد از دم که هم بار هر ستیالیامپري کشورها ن،یا بنابر

ی دمکراس نیا زدند، خودشان نفوذ ریزي کشورها دری دمکراس

 و است، بوده اوضاع بر کنترل دادن دست از و انقالب ترس ازی خواه

 شده، منصرف راه مهین در اند برداشته قدم راه نیا دری  گاه هم اگر

 برده پناه موجودي هاي کتاتورید به دوباره ثبات، و کنترل حفظي برا

  . اند

 تا مصر دری اعتراض جنبش شروع در دیباش داشته اد یبه اگر

 اوي برکنار و مباركی حسن کردن محکوم به حاضر کایآمر ها مدت

 که خواستی م او از که بود نیا داشت دیتأک آن بر که را آنچه. نبود

ي کتاتوریدي بندها و بدهد در تن مردمي ها خواست بهي حدود تا

ي کتاتورید نیا حفظ خواستار واقع دری عنی. کند سستی کم را خود

 که نیهمی ول. بود تر تحمل قابل و تر معتدل طیشرا ک یدر منتها

 امکان گرید که دیرسیی جا به و کرد دایپ گسترشی اعتراض جنبش

ی عن ینداشت، وجود قدرت در ها مباركی حسن امثال ماندنی قبا

 و کایآمر سمیالیامپر تیحما مورد افراد و ها مهره نیا کهی وقت

 کرد، رها را آنها شدند، سوختهي ها مهره به لیتبدیی اروپاي کشورها
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ی کینزد روابط انقالب ازی ناش دولت با بتواند که نیا الزمه که چرا

 بتواند تا کند حفظ مردم انیم در را نفوذش که ودب نیا کند، برقرار

 متوقفیی جا در را جامعه شدن زهیدمکرات روند تر عیسر چه هر

 نیا با را شا روابط اجباري رو از که بود نقطه نیا در. دینما

  . شد آنهاي برکنار خواستار و کرد قطع کتاتورهاید

 مهره هموارهی ستیالیامپري کشورها که است داده نشان خیتار

 حفظ گرید و اند شده سوخته ها مهره نیا کهی وقت را خودشاني ها

 اگر که چرا. اند کرده رهای رحمی ب کمال با ست،ا بودهن ممکن آنها

 قعر به آنها با هم انخودش کردند،ی نم رها را ها آن دست همچنان

   یم سقوط دره

  . نددادی م دست از  را اناعتبارش حداقل، ا یند،کرد

 از کایآمر دستور و درخواست  به شاه کهی  وقت دیدار ادی به شما

ي برا نداد، راه هم خودش کشور بهی حت را او کایآمر شد، خارج رانیا

ي برا کایآمر و آمدی م بحساب سوخته مهره ک یگرید شاه نکهیا

 رغمی عل کند، برقراری خوب روابط بازرگان دولت با بتواند نکهیا

 با را او گفتم که طور همان و نشد اهش از تیحما به حاضر لش،یم

ي کشورها که استیی ها استیس نیا. کرد رها خود بحالی رحمیب

ی زمان تا. کنندی م دنبال کاتورها،ید با روابط در هموارهی ستیالیامپر

ی م تیحما آنها از هستند اوضاع کنترل به قادر کتاتورهاید  نیا که

 نیا اوضاع، کنترل دادن تدس از و انقالب ترس از زین گاه گه کنند،
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ی م فشار ریزي کتاتوریدي بندها کردن سستي برا را کتاتورهاید

 جنبش شروع با زنند،ی م کار نیا به دست که هم بار هری ول. گذارند

 به دوباره کنترل، و ثبات دادن دست از خطر وی خواهي آزادي ها

ی بعري کشورها در امروز که ستیزیچ نیا. گردندی م ازب اول وضع

  . دارد انیجر هم

 نیا وجود که است نیا گفت دیبا رابطه نیا در کهي گرید نکته

ي کشورها و کایآمر به که ستیا بهانه و عامل خود کتاتورهاید

 رای طلبي آزاد پرچم خاص طیشرا در دهدی م امکانی ستیالیامپر

 اناتیجر و الدن بن وجود که طور همان امروزه،ی عنی. ببرند باال

 ژست که دهدی م را نیا امکان کایآمر بهی اسالمي ی ارتجاع

ي کشورها و کایاگرآمر همی عربي کشورها در رد،یبگی خواهیآزاد

ی م جلوهی خواهي آزاد دار پرچم را خودشانی غربي دار هیسرما

ي کتاتورهاید مدد به نیا بند،یفری م را کشورها نیا مردم و دهد

 کهیی کتاتورهاید. نددار وجود کشورها نیا در که استي ا مطلقه

  . اند بوده مزبوری غربي دار هیسرماي کشورها تیحما مورد خودشان

ی واقع اتین به را مردم ستیبای م همواره ما که نروستیا از

 کتاتورهاید بای گهگاه وی مصلحت مخالفت دری ستیالیامپري کشورها

 نیا مردم توده نکهیاي برا. میبکن واقف آنهای خواهي آزاد اتیمدع و

ی می زندگ آن در کهی طیشرا لیدل به مردم توده. ندارند رای آگاه

 نیا در. ندارند بدهند، صیتشخ را مسائل نیا که نیا فرصت کنند،



  202                   ی  شورائی دمکراس وی پارلمانی دمکراس                دوازدهم فصل

_______________________________________________

 آن، بواسطه و کنند،ی م علم راي فرد مطلقهي هاي کتاتورید کشورها

 نیا دست از فراري برا که دهندی م قراری تیوضع در را مردم

 مردم مدافع را خود کهی اناتیجر پوچي ها هوعد به هاي کتاتورید

 قبول با جتاینت و خورندب را آنها بیفر سپرده، دل دهند،ی م جلوه

  . دهندب دست از را شان خودی انقالبي آوردها دست ،آنها دخالت

 ماه چند تا کهیی قدرتها مینیبی م امروز که است بیترت نیبا

 امروزه بودند، انهیرمخاوي کشورها در کتاتورهایدی اصل مدافع ش،یپ

  . اند شده طلبی دمکراس وي آزاد مدافع و ها آن مخالف

 نیا که امروزه که آنهاستي گر لهیح جهینت درضمن، ن،یا

 ها آني بقا گرید و شده، لیتبد سوختهي ها مهره به هاي کتاتورید

ي ها مهره نیا کردن رها با دارندی سع ،باشدی من ریپذ امکان

 تا بدهند، قرار مردم مدافع و دوست داده، نجات را خود سوخته،

 روند بری منف راتیتأث نموده، حفظ آنها انیم در را خود اعتبار بتوانند

  . بگذارند جامعه شدن زهیدمکرات

  کشورها، نیا دریی ستیالیامپري ها قدرت نقش بخواهم من اگر

ي برا خالصهی لیخ رای عربي کشورها دری کنون طیشرا در بخصوص

 شان،یهاادعا رغمیعل کشورها، نیا که میبگو دیبا بدهم، حیتوض شما

 جوامع نیا شدن زهیدمکرات پروسه از که اند کردهی سع همواره

 و شده زهیدمکرات جوامع نیا کهي ا درجه به چون. بکنندي ریجلوگ

 نفوذ اعمال درجه همان به رند،یبگ بدست خود را خودشان سرنوشت
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 تر دشوار آنهاي رو بری ستیالیپرام وی غربي دار هیسرماي کشورها

 زهیدمکراتي برای ابتکارات به دست ها نیای مواقع در هم اگر. شودی م

 از شتریب ها نیا اند، زدهي فرد مطلقهي هاي کتاتورید محدود کردن

 اوضاع بر خود کنترل دادن دست از ترس و انفجار ترس انقالب، ترس

 شدن زهیدمکرات سهپرو ازي ریجلوگي براي شگردی عنی. است بوده

  . میباش داشته نظر در شهیهم ستیبا ما را نیا. است بوده جامعه

 شهیهمی خواهي آزاد جنبش در گفتم، همی قبل بحث در من

 در ناخواسته ا یخواسته که دارند وجودی ارتجاع جات دسته و احزاب

ی م دور قدرت منابع از کهیی جا آن از و رندیگی م قرار ونیسیاپوز

ي آزاد به تظاهر  مردم، از گرفتن روین و تیحما جلبي برا ذال افتند،

 از رای دمکراس جنبش میبتوان نکهیاي برا نرو،یا از. کنندی می خواه

 نسبت مدام را مردم ستیبای م م،یبدار مصونی ارتجاع اناتیجر نفوذ

 آگاه خواهي آزاد ظاهر به يروهاین و احزاب نیای واقع تیماه به

  .میکن

 نیا دادم، آنرا مورد در صحبت قول قبال من کهي گرید نکته

ی دمکراس ویی بورژوای دمکراس نیبی تفاوت چه مینیبب که است

ی دمکراس نیبی تفاوت چه. دارد وجودی انقالبی دمکراس ا یر،یگیپ

  . دارد وجودیی شورای دمکراس وی پارلمان

 نوع دو نیا زیتما در گذشتهي ها بحث در من کهی تفاوت نیاول

ي رو تفاوت نیتر مهم عنوان به واقع در و گفتم، شماي برای سدمکرا
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ی دمکراس ایی یشورای دمکراس در که بود نیا گذاشتم، دست آن

 دینما سرکوب رای دمکراس نیا بتواند کهي سرکوبگري روین ،یانقالب

ی م م،یکنی م مطالعه را خیتاری وقت ما نکهیاي برا چرا؟. ندارد وجود

 سرکوبگر مسلحي روهاین شیدایپ با مصادفی دمکراس فقدان مینیب

  . است بوده خیتار در

 ازی زمان همان از درست را خودي هاي آزاد انسان خ،یتار در

 جداي روین ک یشکل به جامعه، مسلحي روهاین که است داده دست

 مردم دست در گرید آن کنترل کهیی روین شکل به مردم، توده از

 راي آزاد حاکمهي ها قدرت از تیاحم در و آورده، بر سر است، نبوده

  . است کرده سلب مردم توده از

 جامعه، بهی دمکراس بازگرداندن در گام نیاول ن،یبنابرا

 در روهاین نیا کنترل دادن قراری عن یروها،ین نیا کردن کیدمکرات

ی فرمانده نکهیا نه. است سربازان خود دست در و مردم خود دست

 است، الزم فرمانده کی یجنگ هر در تأعیطب. افتدیب سربازان دست به

 سربازاني شوراها دست به ستیبای می اسیسي ریگ میتصمی ول

ی دمکراس را آن ما که آنچه نیبی اساس تفاوت ک ینیا خب. باشد

یی شورای دمکراس. استی دمکراس گرید انواع با مینامی میی شورا

 در چه. رندیگی م میتصم شوراها جا، همه آن، در که استی دمکراس

. کشور در چه و شهر در چه و محله در چه ، اداره در چه کارخانه،

  .اند مردم ي توده اراده اعمال وي ریگ میتصم ظرف شوراها
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 مارستانیب ا یکارخانه ک یدر که اندی کسان همه تجمع شوراها

 گرد کهی مردم تودهی عنی. ندینمای می زندگ محله ک یدر ا یکار،

 به راجع ندگان،ینما قیطر از نه ما،یمستق و شوندی م جمع هم

 تواندی نم کارخانهي شورا البته. رندیگی م میتصم خودشان مسائل

 در خود ندگانینما طربق از مگر. ردیبگ میتصم کشور کل مورد در

 کل مورد در تواندی نم گروهان ک یدر سربازاني شورا.  باالتري شورا

 برکنار را فرمانده هک مورد نیا در تواندی می ول ردیبگ میتصم جنگ

 عامل ا یندارد، سربازان بای درست برخورد که نیا خاطر به مثال بکند،

 جنگ دانیم دری ول د،ینما اقدام است، سرکوبگري روهاین دست

 اطاعت او از گرانید و کندی می فرمانده که است فرمانده نیا عتایطب

  . ندینمای م

 ک یبا کیدمکرات أواقع جامعه کی یاساس تفاوت نیاول نیا بنابر

 کنترل که است نیا در ییبورژوا ای یپارلمان کیدمکرات جامعه

 نیای عنی. است مردم دست به مسلحي روهاین سرکوبگر،ي روهاین

 است بودهی دمکراس نیب از وي آزاد سرکوب ابزار که جامعه بخش

 جامعه شدن زهیدمکرات پروسه اعتبار نیا به. شودی م زهیدمکرات  هم

 و رودی می پارلمانی دمکراس از فراتریی شورای کراسدم ک یدر

  . ردیگی م بر در را جامعهی تمام گرید بعبارت

 که است نیا دارد، وجودی دمکراس دو نیا نیب کهی دوم تفاوت

 طبقهی اسیس نظام شکل همان کهی پارلمانی دمکراس در شما
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 اطنق ازي اریبس در بایتقر حاضر حال در که يزیچ است، دار هیسرما

 نیا د،یکنی م انتخاب را خودتان ندگانینمای وقت ،است برقرار جهان

 بر حاکم سال چهاري برا  آنها. دیکن عزل دیتوانی نم را ندگانینما

 دست به  سال پنج ا یچهاري برا را قدرت شما. هستند شما سرنوشت

 از قبل که رایی ها وعده توانندی م ها آن جه،ینت در. دیدهی م ها آن

 آنها عزل حق شما و بگذارند پا ریز را همه اند، داده شما به اتانتخاب

  . دیندار را

 نیا های دمکراس نیا دری اساس معضل ک یکه است نیهمي برا

 دهندهي را بهي ادیزي ها قول و ندیآی م مداران استیس که است

ی م پا ریز را آنها ،رسندی م قدرت به که نیهمی ول دهند،ی م گان

  . گذارند

 کایآمر مردم دل در دیامی کل که است اوباما خود اش نمونه

 نظر از کهیی کایآمر بزرگي های کمپان و ها شرکت  با نکهیا. دیآفر

ي ها تیمعاف کند، مثل به مقابل بودند،ي اقتصاد بحران باعث آنها

 چیه تنها نه دیرس قدرت به کهی وقتی ول... و کند، کم را آنهای مال

ي های کمپان ندگانینما نیتر برجسته بلکه ،دنکر را کارها نیا از کی

 که رایی ها وعده از ک یچیه و آورد خود گرد دیسف کاخ در را بزرگ

 در. نساختی عمل ت،یاهمی ب اریبس موارد جز بود، داده مردم به قبال

 و ندگانینما دیتوانی م لحظه هر شما ،ییشورای دمکراس در کهیحال

  . دیکن خلع دیا کرده انتخاب که را ییجمهور سیرئ
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ي براي بهتر ابزار هم جهت  نیا ازیی شورای دمکراس ن،یا بنابر

 نظارت نکهیاي برا استي بهتر ابزار. است مردم میمستق اراده اعمال

 شکل به هم آن انتخابات در فقط که را ندگانینما بر مردمی گهگاه

 نیا از. کندی م لیتبدی دائم نظارت ک یبه گردد،ی م محقق محدود

ی دمکراس از تر شرفتهیپی دمکراس کیی یشورای دمکراس هم تجه

  . استی پارلمان

 سهي قوای پارلمانی دمکراس در که است نیا در سوم تفاوت

ی می ک یقوا نیایی شورای دمکراس دری ول. هستند جدا هم از گانه

 قوه ه،یقضائ قوهی پارلمانی دمکراس در کهی حال دری عنی. باشند

ی نم هم امور در و گرندید ک یاز مستقل قوه سه هیاجرائ قوه و مقننه،

 در ها قدرت نیا همهیی شورای دمکراس در کنند، دخالت توانند

 هم شورای عنی. اند مردم ندگانینمای عني یواحد ندگانینما دست

. کننده قضاوت ارگان هم و ،یاجرائ ارگان هم است، گزار قانون ارگان

     ست؟یچ در اشي تر بر نیا خب،

 هستند، جدا هم از گانه سهي قوا که نیا علتی پارلمان نظام در

 ازی ک یرا آن و نازدی می لیخ آن بهیی بورژوای دمکراس کهي زیچ

 قیطر از مردم اگر که است نیا همی کی داند،ی م خودش محاسن

 بر بالواسطهي روزیپ بهي روزیپ نیا شدند، حاکم پارلمان بر انتخابات

  . نشود نجرم مسلحي قوا و هیمجر قوه

   دولت  دستگاه بخش نیمهمتر مسلح  يقوا دیباش داشته توجه
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 نیا ،آورند در حاکم طبقه چنگ از را آن اگر. استي ا جامعه هر در

ی وقت غرب، در نیا بر بنا. دهدی م دست از را اشی دفاع سپر طبقه

 به ناچاري  کارگر جنبش و مردم جنبش فشار ریز دار هیسرما طبقه

 رایی قضا ویی اجراي قوا بدهد، مردم به راي رأ حق که شد نیا

 هم از را آنها و نگهداشت خود دست در مقننه قوه از جداي قوا بعنوان

ی معن به مقننه قوه دادن دست از که شود آن از مانع تا نمود منفک

  . باشد قدرت ي همه دادن دست از

 امکان و بودي دار هیسرما دولت بخش نیرتریپذ بیآس پارلمان

 بتوانند مردم انتخابات ک یدری عن یافتد،یب مردم دست به شتدا

 محتملي زیچ نیچن ند،ینما انتخاب را خودشانی واقع ندگانینما

  . باشد افتاده اتفاق یگاه هم دیشا و است

 شود، خارجي بورژواز دست از سنگر نیا هم اگر ب،یترت نیبا

 و کنندی م لمنح را پارلمان ارتش هان فرمانده ا یجمهور سیرئ فورا

 هر در و افتاده اتفاق هیترک در دائما کار نیا. کنندی م را هیقض قال

 عنوان تحت. افتدیب اتفاق تواندی م زین گریدي دار هیسرما کشور

 کودتا مسلحي قوا شود، دهیتراش که  یعنوان  هر  تحت وی مل تیامن

ي دیجد انتخابات تا ندیچی م بر را پارلمان بساط کشبهی و کندی م

  . اندازدیب راه

 هیسرما کیدمکرات نظام در گانه سهي قوا کیتفک ن،یبنابرا

ی عنی یدولت ارگان نیمهمتر داشتن مصوني برا واقع، در ،يدار
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 نیا البته. است شدهی طراح مردمی دسترس از مسلح،ي روهاین

 بوده هم نیاي برا  ،يبورژواز وي دار هیسرما خودي برا قوا کیتفک

. بازگردد صحنه به مجدداي فرد مطلقهي کتاتورید مبادا که است

 کهی وقت نوزده، و هجده قرون انقالبات در گفتم شماي برا من چون

 دستور در که را آنچه کرد، امیق شاه و سایکل هیعل بري دار هیسرما

 طبقه، ک یبعنوان را خودش سلطه که بود نیا داشت خود کار

 ،انقالبات نیا معنا، نیا به. بکند بود شاه که فرد ک یسلطه نیگزیجا

 نیگزیجا را دار هیسرما طبقه سلطه که بودندی کیدمکرات انقالبات

ی م انتخابات کبار یسال چند هری عنی. ندینما فرد ک یمطلقه قدرت

 آنها حق دری ضیتبع نکهیا بدوني دار هیسرما ندگانینما کردند،

 و ندارا هیسرما خود بعد و کردندی م دیکاند را خودشان بشود،

 ادتانی. دندنموی م انتخاب خواستندی م را که هر آنها انیم از نیمالک

  .بدهدي رأ توانستی نمی کس هر آغاز در گفتم که هست

 دار هیسرما طبقه آن مسائل به راجع شاه نکهیاي جا به اکنون

 بعالوه،. گرفتی م میتصم که بود طبقه خود رد،یبگ میتصم

 مختلفي ها بخش و ها ارگان نیب را قدرت د،یجد میرژ ندگانینما

 همان و فتدیب نفر ک یدست به قدرت دوباره باز مبادا تا کردند میتقس

 در گانه سهي قوایی جدا ن،یبنابرا. شود قرار بر کاسه همان و آش

 بلکه نبوده، آنهاي هاي آزاد و مردم خاطري برای پارلمانی دمکراس

 ازي ریجلوگي برا شود،ی م مربوط مردم به کهیی جا آن تا بالعکس،
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 حفظي براي ابزار و جامعه، کل کردن زهیدمکرات امر در آنهاي شرویپ

  . است بوده دار هیسرما طبقه کیدمکرات سلطه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  مهزدیس فصل

  

  بودن یانقالب مالك

  انندیک انقالب دشمنان و دوستان

  

 خود هیاول يها برنامه از یکی در من دیباش داشته خاطر به گرا

 جامعه که یمهم درس سه و رندیگ یم درس هم از انقالبات که گفتم

 رانیا قبل سال دو جنبش از یعرب يکشورها بخصوص و یجهان

 و وتوپی ون،یزیتلو صفحه در بار نیاول يبرا که بود نیا یکی گرفتند،

 دندید خود  چشم با انسان ها ونیلیم یاجتماع يها رسانه یکل بطور

 و نیتر صفاك هیعل بر ها ابانیخ در عیوس ابعاد  در توان یم که

 چالش به را قدرتش و کرد مقاومت يکتاتورید نظام نیخونخوارتر

 با که بود رانیا نبشج نیا بار نیاول يبرا که نیا گرید. گرفت

 در را نترنتیا و وتوپی بوك، سیف د،یجد يتکنولوژ از استفاده

 اریبس من نظر به که گرید درس و داد قرار یاجتماع مبارزه خدمت

 یاسالم يجمهور میرژ که یتیمحبوب که، بود نیا بود مهم هم

 خود یستیالیامپر ضد يها ژست با بود توانسته نژاد ياحمد بخصوص

 و تیشخص و چهره کی عنوان به عرب، و انهیم خاور مردم انیم در
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 يها صحنه شینما با کند، کسب ،یستیالیامپر ضد قدرت

 فرو جوانان، بخصوص مردم، هیعل بر یاسالم دولت ي سرکوبگرانه

 نیا در یاسالم جنبش که بود نیا اش بالفصل جهینت و ختیر

 دست از را دخو نفس به اعتماد و قدرت و نفوذ اصطالح به کشورها

   .داد

 ،یعرب يکشورها و انهیخاورم مردم که بودند ییها درس ها نیا

 خب،. گرفتند رانیا یانقالب جنبش از اند، مسلمان ملل از اغلب که

 تحت که ها جنبش نیا از که است ما نوبت حاال که گفتم من متقابال

. میریبگ درس افتند،ی بروز جرأت و نفس به اعتماد رانیا جنبش ریتأث

 نیا سر بر میدار ما  که یماه دو یکی نیا تمام در هم، واقع در

 که چه آن لیتحل و هیتجز با میدار م،یپرداز یم بحث به ها جنبش

 تکرار ندهیآ در هم ما يبرا و است انیجر در ها جنبش نیا مورد در

 ندهیآ در میبتوان آنها هیسا در که میکن یم یاستنتاجات شد، خواهند

   .مینکن تکرار را آنها اشتباهات و میبردار یتدرس يها گام

 در که ییها جنبش نیا تمام بایتقر در د،یکن توجه اگر شما

 تنها. است فتادهین یبیعج اتفاق هنوز اند، داده  رخ یعرب يکشورها

 و تونس در  که است نیا میبگذار دست آن يرو میتوان یم که يزیچ

. است مانده یباق يکتاتورید دستگاه یول اند رفته ها کتاتورید مصر

 و تظاهرات همه آن از بعد امروزه، یحت ،ینظام دولت مصر در

 کرده ممنوع را یتظاهرات نوع هر ز،یانگ عجابا و میعظ تجمعات
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 و پراکنده تظاهرات که ریالتحر دانیم در شیپ يچند نیهم. است

 يروهاین طرف از ارتش سلطه و ینظام  دولت نیا  هیعل بر یکوچک

 نیهم و کردند ریدستگ را زن نیچند شد، انجام جامعه یمترق و آگاه

 وارد یکیالکتر شوكبه آنها  دادند، شکنجه را آنها ارتش مقامات

 قبأل که چه آن ي همه یعنی کردند، یجنس يدراز دست کردند،

 به چرا؟. نشده عوض واقعا يزیچ که دینیب یم ن،یبنابرا. داشت وجود

 و يآزاد و یدمکراس دشمنان و دوستان رمص مردم توده که نیا لیدل

   .اند نداده صیتشخ هنوز را انقالب

 که کردند فکر  مردم گرفت دست به را قدرت ارتش که یوقت

 يها خانه به همه و شد درست زیچ همه و رفت کتاتورید بله

 آگاه نا چون کردند، ترك را مبارزه دانیم و گشتند باز خودشان

 و یارتجاع يروهاین جا همه که تاس یکاله همان نیا. بودند

   .گذارند یم مردم سر بر سرکوبگر

 ییشورا آن سیرئ واقع در ،یبیل در د،یکن نگاه اکنون هم شما

 خود یمستعف يوزرا از یکی گرفته قرار مردم اعتراضات دررأس که

 روشن یلیخ. است آمده در او مخالف بصورت که بوده یقذاف محمد

 در دیبتوان شما نکهیا يبرا. است یرتجاعا فرد کی فرد نیا  که است

 باال وزارت حد تا یقذاف محمد مثل یآشام خون و وانهید مرد دستگاه

 ریز را مردم حقوق بارها. دیباش گذرانده را امتحانات یلیخ دیبا د،یبرو

   کرده یم دستگاه نیا که  یاتیجنا  هزاران  برابر در د،یباش گذاشته پا
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  . دیا داشته یم ستد آنها در ای کرده سکوت

 جنبش و انقالب رأس در يفرد نیچن گرفتن قرار ن،یا بر بنا

 از بهتر یسرنوشت جنبش نیا که کند یم مسلم ما يبرا مردم،

 مردم مبارزه دینیب یم امروزه که یجائ تا داشت، نخواهد مصر جنبش

 فرانسه، یستیالیامپر يکشورها دخالت با ،يکتاتورید نظام هیعل بر

 شده لیتبد گریکدی با یارتجاع يروهاین جنگ به کایآمر و سیانگل

   .است

 یحت. دارند شرکت مبارزه و جنگ نیا در هم مردم است واضح

 شده لیتشک ستین هم دیبع که باشد، شده لیتشک هم ییشوراها اگر

 ندهند، صیتشخ دشمن و دوست انیم که یوقت تا شوراها نیا باشد،

 نداشته یدمکراس مورد در را تیفافش و یآگاه مقدار نیا که یوقت تا

 يآزاد لباس در امروز که را یدمکراس روزید دشمنان که باشند

 همان سرشان بر ندهند، راه خودشان صفوف به اند آمده در یخواه

 تهیکم در چون. آمد رانیا 57 انقالب در ها تهیکم بر که آمد خواهد

 توده نیا داابت در واقع، در شدند، لیتشک 57 سال در که هم یهائ

 و گرفتند دست به اسلحه انقالب از دفاع يبرا که بودند مردم يها

 که یشاهنشاه نظام يایبقا هیعل بر یبیل يها تهیکم نیهم مانند

 ها تهیکم نیا یول. کردند یم مبارزه زدند، یم يخرابکار به دست

 کم افتاد یارتجاع اناتیجر دست در شیرهبر جیتدر به نکهیا از بعد

   يارگانها به کامل بطور سرانجام و شدند، یخال فیشر يانسانها از کم
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  .گشتند لیتبد اهللا حزب سرکوب

 يروین ابتدا در که میدید هم را نفت شرکت يشورا یحت ما

 دید که نیا بخاطر یول. شکست را شاه میرژ کمر که بود يقدرتمند

 رفشا ریز انجام سر نداشت، یاسالم نظام  و ینیخم به نسبت  یروشن

 ریالتحر مردم مثل. کرد باز را نفت يها ریش و شد آن میتسل ینیخم

 آنها بازگشتند، خود يها خانه به مبارك یحسن يبرکنار از پس که

 یتیاقل آن تالش و دندیکش مقاومت از دست  شاه رفتن از پس  هم

 به ندخواست یم همچنان گرید يشوراها و نفت يشورا در که هم

 نیا به یآگاه که مردم یبانیپشت عدم اثر در ،دنده ادامه مقاومت

 نیا شاهد هم منی در یحت ما. دینرس ییجا به، نداشتند مسائل

 همان فرماندهان یعنی ارتش، سران از يتعداد وستنیپ با که. میهست

 پا سر بر سال چهل یس را مطلقه يکتاتورید که يسرکوبگر دستگاه

 کشبهی ،مردم به اصطالحب وستنیپ با بالفاصله ها نیا بود، داشته نگه

 با ،موجود دولت با مذاکره اب و شوند یم جنبش رهبران به لیتبد

خواهند گفت  آنها به کنند، یم مردم کردن خفه يبرا که یتوافق

   .تانیها خانه به دیبرو حاال و شده برقرار یدمکراس

 از ياریبس امروزه. میریبگ دیبا ما که است ییها درس ها نیا

 یعرب يکشورها با سهیمقا در تان جنبش که نیا از است ممکن  شما

 عقب به و دهد تکان را رانیا در مطلقه يکتاتورید نتوانسته هنوز

 يدلسرد نیا که نیا رغمیعل یول. دیباش شده دلسرد یکم بنشاند،
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 کی نیا دیشا. کرد فراموش دینبا را زیچ کی نباشد، ای باشد درست

 قیتعو به جنبشمان ما که هرچه هک نیا يبرا. باشد یمونیم یقیناتوف

 ینیسنگ ریز که ییها آن يبرا هرچند است، دردناك هرچند افتد،یب

 ینم قبول قابل یقیتعو نیچن برند یم رنج روز و شب يکتاتورید نیا

 و هیتجز با میبتوان تا دهد یم ما به را فرصت نیا حداقل یول باشد،

  . مینشو مرتکب ار خطاها آن و میریبگ درس گرید يها جنبش لیتحل

 زحمات رفتن هدر به جنبش، قیتعو از تر دردناك من نظر به

 ند ا کرده مبارزه اند، آمده دانیم به نکهیا رغمیعل که است ییها توده

 شده آب بر نقش شانیها تالش و خورده بیفر یول اند، داده کشته و

   .افتاد خواهد اتفاق نیا احتماال هم نیبحر در.  است

 یوقت یارتجاع اناتیجر و احزاب همواره که دیباش داشته توجه

 در جنبش رنگ به فورا کنند، متوقف زور به را جنبش توانند ینم که

 یم یسع و ندیآ یم مردم انیم به زده، یخواهیآزاد ماسک آمده،

 درون از کنند، متوقف رو به رو از اند نتوانسته که را یجنبش کنند

 يجا به ارتش ماندن یباق کتاتور،ید فقط رفتن. سازند منحرف

 ییابتدا نیا. یمیقد عناصر همان توسط دولت لیتشک و خودش،

 شود متوقف آن در انقالب ویلکوموت اگر که است یستگاهیا نیتر

    .ندارد است، مانده ناکام انقالب نکهیا جز ییمعنا

 واقع در ما.  بود یبیفر و انحراف نیچن روشن نمونه 57 انقالب

   اهیس يکتاتورید کی و میزد کنار را یسلطنت يتاتورکید  کی  57 در



  ٢١٧                                   مالك انقالبی بودن                        سیزدهم لفص

_______________________________________________  

 . مینداشت یآگاه نکهیا يبرا چرا؟.  میکرد آن نیگزیجا را یمذهب

 ونیسیاپوز در را خودش که یاسالم انیجر که مینداشت توجه چون

 همان با دیبا ما که است یارتجاع انیجر  کی بود داده قرار شاه

می  مبارزههم  آنهم با م،یدکر یم مبارزه شاه میرژ با که یشدت

  .  می نمودیم افشا مردم برابر در را آن و کردیم

 را خود صفوف دائما که  است  نیا  یانقالب  جنبش  هر  فهیوظ

 هیتصف اند، کرده تن به يگر یانقالب لباس که یارتجاع عناصر از

 يا درجه به. بکند حفظ را خودش قدرت و یشاداب و اصالت تا دینما

 درجه بهمان کنند، نفوذ جنبش در و ندیایب یارتجاع حزابا نیا که

 هیاول شعار که چرا. شوند یم لیتبد ها توده مبارزه برابر در يترمز به

 حاال د،یگرفت را ازاتیامت خب اریبس که است نیا ها نیا یشگیهم و

   .دیبرگرد خودتان يها خانه به

 نیا شان تالش تمام  یارتجاع يروهاین که یحال در درست

 خانه به را انها و بکنند يریجلوگ دانیم به ها توده آمدن از که است

 هر که باشد نیا بالوقفه بطور دیبا ما تالش بفرستند، خودشان يها

 و آنها، ابتکارات ها، توده آمدن دانیم به راه سر بر که را یمانع نوع

 نکاریا بزرگ بخش و  میبزن کنار شود، یم گذارده شان، گرفتن قدرت

   .مینمائ افشا را احزاب نیا که است نیهم رد

   زهیدمکرات انقالب از هدف اگر گفتم، شما يبرا من طورکه همان
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 م،یدار بر راه نیا در که یقدم هر در ما باشد، جامعه کامل کردن

 یم سبز آنجا در رند،یبگ را نکاریا يجلو نتوانستند که یوقت نهایا

 خانه به دیبرو حاال. دش حاصل یدمکراس خب، ند،یگو یم و شوند

 کتاتورید شد، تمام ندیگو یم م،یده یم يفرار را کتاتورید. تانیها

 برکنار را يکتاتورید از ماندهیباق دولت. کارتان یپ دیبرو حاال رفت،

 و میکن یم انتخابات ست،ین ینگران يجا ندیگو یم م،یکن یم

 و آورند یم رونیب انتخابات صندوق درون از را دولت همان يالمثنا

 کردن زهیدمکرات ریمس در که یقدم هر خالصه،. دهند یم لمانیتحو

 کاله و بیفر ای نشد اگر و زور، با کنند یم یسع د،یبردار جامعه

   .کنند متوقف همانجا در را شما ،يبردار

 یم یعرب يکشورها مردم و ما سر بر که است ییها کاله ها نیا

 از حاصل قیتوف همان نیا. میریبگ درس ها نیا از دیبا ما و گذارند

 شب کی کار انقالب. است شده ها یرانیا ما بینص که است یقیناتوف

 بکشد طول هفقته دو ای و هفته کی که یانقالب آن ست،ین شب دو و

 باز چشمان با امروزه نرایا ما و است، رفته کاله سرش ییجا کی حتما

 باز م،یرینگ سدر آنها از اگر و م،ینیب یم یعرب يکشورها مورد در

 بارها خمانیتار در که ماند میخواه یباق یناآگاه و نادان ملت همان

 و میا آمده در چاله از اند، گذاشته کاله سرمان باز و  میا کرده انقالب

   .میا افتاده چاه به

 مردم دست به آن دادن و قدرت گرفتن انقالب یاساس مسئله      

 هم خودتان زور با را قدرت گرا شما. است یدمکراس يمعنا نیا. است
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 حقه احزاب نیا د،یبده مردم به  آنرا دیخواه یم یوقت یول د،یریبگ

 به یدست دوآنرا  د،یبده مردم به آنرا نکهیا يجا به د،ینشناس را باز

   .دیکن یم میتقد احزاب نیهم به یعنی انقالب، دشمنان

 نیا میگوب شما يبرا خواستم یم امروز من که را آنچه ن،یا بنابر

 کی با کند، یم مبارزه دست دو با شخص انقالب، هر در که است

 مانع که یدشمن بزند، کنار را یاصل دشمن کند یم یسع دست

 دست با و است، مردم یابی قدرت و جامعه شدن زهیدمکرات ،يشرویپ

 دوست ظاهر به دشمنانِ ستیبا یم ت،یقاطع با و بالوقفه یول گر،ید

 یمعن نکهیا يبرا. کند خازج آنها صفوف از و فشاا را انقالب و مردم

 خدمت ها يکتاتورید دستگاه در روزید تا که ییوزرا و ها ژنرال ندارد

   .بشوند خواه يآزاد و ندیآ یب شبه کی اند کرده یم

 نیا ، اندافتاده راه ییها جنبش کشورها نیا در اگر باز حاال

 نده ابوداي  ختهیانگ خود و یمردمجنبش هاي  ابتدا در ها جنبش

. اند گرفته قرار یارتجاع اناتیجر و احزاب استفاده سوء مورد بعدا که

 تیشخص يرهبر با ابتدا همان از سبز جنبش ما جامعه در کهیحال در

 یوقت یعنی.  شد شروع یکروب و يموسو مانند یارتجاع بشدت يها

 جزو که یکسان ،یاسالم يجمهور حاکمه قدرت خود از يعناصر نیب

 به نهایا افتاد، اختالف ،قدرتعناصر در  و بودند دستگاه نیا ودخ

 جنبش رهبران کسوت به شبه کی و شدند، پرتاب ونیسیاپوز

   مردم و ندیایب گرانید نکهیا يبرا یجائ گرید و آمدند در یخواهیآزاد
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   .نگذاشتند دهند بیفر را

 جنبش برابر در یاصل  موانع ها نیا که کرد فکر دینبا البته،

 یشانس چیه که اند یارتجاع و افتاده عقب يبقدر نکهیا يبرا. هستند

 جا نیهم تا. ندارند رندیبگ قرار جنبش راس در بتوانند نکهیدرا

 ندیآ یم ابانیخ به ها نیا فراخوان به مردم اگر. اند رفته کنار درواقع

 از یارمغان چیه نهایا که است نیا به علم با اکثرا کنند یم تظاهرات و

  . داشت نخواهند جامعه يبرا یمکراسد

 که داشت میخواه را يتر دهیچیپ و رنگارنگ احزاب بعدا البته ما

 يشرویپ و بدهند بیفر را مردم کنند یم یسع و ندیآ یم یکی یکی

 ستیبا یم ما مردم و بکنند سد آنرا کردن زهیدمکرات جهت در جامعه

 و بزنند کنار و ندبشناس را ها نیا که باشند داشته را ياریهوش نیا

 یحرکت آن مخل و کنند آلود گل را آب و ندیایب ها نیا که نگذارند

   .برود جلو به وقفه یب دیبا که بشوند

 در یول افتدیب عقب به هم ماه چند و نیچند ما انقالب اگر

 یم رخ یعرب يکشورها در که آنچه از جلوتر گام کی بتواند عوض

 ما ،خودي  بنوبه که بود خواهد یسدر و بزرگ يروزیپ نیا برود، دهد

 یم درس هم به انقالبات گفتم، که همانطور. داد میخواه آنها به

 درس گرانید به نکهیا يبرا شما منتها.رندیگ یم درس هم از و دهند

 مورد در نیا. دیریبگ درس باز چشمان با خودتان قبال دیبا دیبده

   .است صادق ها جنبش همه
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 آن مورد در ستین بد که است يگرید نمونه زین زنان جنبش

 جنبش ها جنبش ریسا مثل هم زنان جنبش. شود صحبت یکم هم

 منجمله. دارند وجود آن در زین یارتجاع اناتیجر. ستین یدست کی

 يجمهور از  کهیازاتیامت تکه با خواهند یم که یاسالم اناتیجر

 خودشان يها خانه به و کنند ساکت را زنان رندیگ یم یاسالم

  زنان به دائما آنها يافشا با جنبش نیا در ستیبا یم ما و برگردانند

   .بروند جلو کامل يآزاد تا دیبا که میبده را یآگاه نیا

 از یبخش امروزه. دارد را داستان نیهم هم یمذهب ضد جنبش

 از نهایا. دهند یم لیتشک ها ستیونالیناس را، یمذهب ضد جنبش

. یارتجاع موضع کی از یعنی  کنند، یم مبارزه اسالم با یمل موضع

 یارتجاع انیجر کی عنوان به 57 انقالب در ها یاسالم که همانطور

 آن دنبال ما چون و کردند یم مبارزه شاه یارتجاع میرژ هیعل بر

 سرمان یاسالم انقالب عنوان تحت یبزرگ کاله م،یافتاد راه مبارزه

 سرمان یمل بندهیفر يشعارها تحت تواند یم کاله نیهم حاال. رفت

 کی که میهست نیا شاهد هم یمذهب جنبش در ما نرو،یا از. برود

 ضد جنبش کند یم یسع یستیونالیناس - یمل یارتجاع انیجر

 یتیسیفاش انجام سر و ينژاد عرب، ضد جنبش کی به را یمذهب

   .دببر نیب از را ما یآت انقالب يها آورد دست تمام و د،ینما لیتبد

 و یسادگ به ما. است تواقعی ست؟یچ  مبارزه نیا در ما اریمع

 یواقع يمعنا به کیدمکرات جامعه کی خواهان اگر که میگفت یروشن
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 منجمله جامعه احزاب تمام که نستیا امر نیا نیا الزمه م،یهست

 نیا شکل به. ییشورا شکل به شکل؟ چه به. شود زهیدمکرات ارتش

  مصر ارتش اگر. دافتیب سربازان و مردم توده دست در قدرت که

 نیهم برادران و فرزندان که سربازان وجه چیه به بود شده ییشورا

 و ارازل مشت کی که دادند ینم اجازه فرماندهان به هستند مردم

 زنان ای ،کنند حمله ریالتحر دانیم در مردم به و اورندیب را اوباش

   .بدهند شکنجه را شده ریدستگ

 همان یول برود کنار مردم ارفش ریز يا خامنه که است نیا مثل

 ما و بمانند یباق رهیغ و جیبس و پاسداران سپاه تکاریجنا فرماندهان

 است آور خنده يزیچ نیچن اصال. مینزن آنان بیترک به دست

 ناآگاه دیبا چقدر مردم که ماند یم رانیح انسان و است، مسخره

 در آن کار از سر و دهند یم در تن یهائ مضحکه نیچن به که باشند

  . آورند ینم

 یم شما يبرا روشن یلیخ یول ساده زبان به من که را آنچه

 دوتا دو حساب  نکهیا يبرا ست،ین کردن رد قابل چوجهیبه میگو

 من و کند رد را مباحث نیا دیایب تواند ینم کس چیه. ست چهارتا

 مسئله. ستین القمر شق زهایچ نیا گفتن البته. خوشحالم یلیخ

 را ها نیا اگرما دارد، یمعن جامعه کردن زهیدمکرات.  است ساده یلیخ

 نیا و رندیپذ یم یراحت به ، میده حیتوض  ساده بطور مردم يبرا

 جا هر يبعد حرکات در که شود یم یمیعظ قدرت به لیتبد یآگاه
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 و دهند بیفر را مردم بخواهند رنگ دو و بکاریفر احزاب نیا که

  . ستندیا یم آنها جلو مردم ،دهند باد بر را انقالباتشان جینتا

 مطالب نیا شما يبرا و ندیبنش نجایا من امثال نکهیا از ایآ یول

 بیفر نوع نیا از و شود؟ یم نیتضم شیروزیپ ما انقالب ایآ د،یبگو را

 چند از نکهیا يبرا نه، ماند؟ یم مصون ها رفتن انحراف به و ها يکار

 با هنوز کنند یم وشگ را ها بحث نیا و اند نشسته که ينفر هزار

   .دارند يادیز فاصله تیاکثر

 تا بکنم، هم را ها صحبت نیبهتر و نمیبنش من اگر ن،یا بنابر

 آنها جیترو در فعال يعنصر به لیتبد شما از کدام هر که یوقت

 و متحرك عنصر دیبا کدام هر شما. داد نخواهد يموثر جهینت د،ینشو

 که میکن فکر اگر است اشتباه. دیباش ها يآگاهگر نیا جیترو در یفعال

 بخش نیا هرچند. میبجنگ میرژ با و میبرو ها ابانیخ به دیبا فقط

 نیتر میضخ شکستن قدرت شما اگر اما باشد، یم مبارزه يضرور

 کجا به دیخواه یم دیندان که یوقت تا د،یباش داشته هم را سدها

 هدنخوا شما يبرا ي ا جهینت و سود چیه شما قدرت نیا د،یبرو

 به يا جامعه که یوقت و دارد قرار انقالب هر مرکز در یآگاه. داشت

 بتواند که است نیاچیز  نیمهمتر کند، مبارزه تا افتاده حرکت

 بجلو یدرست يگامها تا ،دهد صیتشخ را انقالب دشمنان و دوستان

   .بردارد

   راه در اول قدم بعنوان ک،یدمکرات جامعه که  میندان قایدق ما تا
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 بشود، محقق تواند یم یمطالبات چه تحت ،یانسان جامعه کی جادیا

 میتوان ینم ما. میبشناس را خود دشمنان و دوستان توانست مینخواه

 اگر ما. نه ای هستند یانقالب مینیبب میبرو افراد دنبال به کیبه  کی

 یم ما که آنچه نستیا میبگوئ و میبزن نیزم به را خودمان مطالبات

 و یمترق فرد کی باشد، که هم طانیش د،یایب هک کس هر م،یخواه

  . بود خواهد یانقالب

 که میبکن اعالم میبتوان و بشود روشن خودمان يبرا مسئله اگر

 یم فراتر دولت کردن زهیدمکرات از جامعه کردن زهیدمکرات يبرا ما

 کردن زهیدمکرات از م،یرو یم فراتر خانواده کردن زهیدمکرات از م،یرو

 يبارو و برج یعنی ارتش، یحت و میرو یم فراتر ارخانهک و دانشگاه

 و میکن یم زهیدمکرات  هم را ندارد، چرا حرفش آن در که یمستحکم

 ما دوستان  ندیآ یم مسئله ينجایا تا که یآنهائ همه مینمائ اعالم

 ما فیتکل وقت آن شود، یم استقبال ما صف به ورودشان و هستند،

 آنوقت. خواهد شد معلوم بخود خود انقالب دشمنان و دوستان با

 زد، یم مردم سرکوب به دست روزید تا که ارتش ژنرال  آن گرید

 به يناچار سر از و اندازند یم رونشیب قدرت از یپائ یت با که یوقت

 ستین حاضر  هم خودش ،یعنوان جیه تحت وندد،یپ یم ونیسیاپوز

 که ستین رحاض وقت چیه نکهیا يبرا. بگذارد ما جنبش در قدم  که

. مبارك قدمش بدهد اگر حال نیا با. بدهد ارتش شدن ییشورا به تن

 و فکر یانقالب که يفرد ره. است شده یانقالب فرد کی که نیا يبرا

   انقالب صف جزو و یانقالب فرد  کی  ،اش سابقه  رغم یعل کند، عمل
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   ؟ چه یعنی انقالب صف. است

 کامل بطور که ییروهاین گفتم و دادم شرح شما يبرا من

 هستند، ارتش شدن ییشورا حد تا جامعه شدن زهیدمکرات خواستار

 دست به کتاتورهاید دست از قدرت که هستند نیا خواستار یعنی

 کی به ای گر،ید کتاتورید به کتاتورید کی دست از نه برود، مردم

 و یانقالب يروهاین جزو برال،یل یکراوات فوکول یانتخابات دولت

 حد نیتر یعال ییشورا نظام. نیا یعنی ییشورا نظام. هستند یمردم

 خیتار که است یدمکراس تحقق يبرا شکل نیتر یعال و کیدمکرات

 قانع را ما که دیدار يگرید زیچ اگر شما.  دهیرس آن به کنون تا بشر

   .میشو یم آن رویپ بالفاصله ما بکند،

 اشم يبرا قبل جلسات در کنم فکر را نظام نیا اتیخصوص من

 که بدانند دیبا ما مردم. داد خواهم حیتوض هم باز و دادم حیتوض

 که یدمکراس از ینوع آن. ستیچ قایدق یدمکراس يبرا مطالباتشان

  ،ییبورژوا يها یدمکراس با آن زیتما و تفاوت و ستیچ خواهند یم

 و است کدام هستند، آن دنبال بوش و اوباما يآقا که ییها یدمکراس

 يآقا و طیمح ،یکروب يآقا که یاسالم يها دولت آن با يزیتما چه

 دیبا ما. ستین یکاف آن دانستن فقط و. دارد هستند دنبالش يموسو

 نیا به هنوز که میبکن یکسان کردن آگاه يبرا ریناپذ وقفه تالش کی

 به بسته ما يبعد انقالب سرنوشت تمام. اند نکرده دایپ دست یآگاه

   ییبورژوا یدمکراس با یوانقالب یعواق یدمکراس نیب صف که است نیا



  ٢٢٦                                   مالك انقالبی بودن                        سیزدهم لفص

_______________________________________________  

  . روشن شده باشد مردم  رايب حد چه تا

 و آگاه يروهاین عنوان به ما کهیحال در که میبدان هم را نیا دیبا

 عناصر م،یکن یم روشن مردم يبرا را صف نیا دائما میدار ،یانقالب

 و مردم چشم به خاك دائما که هستند هم یناآگاه ای رضغم

 و یکروب امثال که نیا يبرا را راه دانما و پاشند یم لمسائ تیشفاف

 ن،یا بنابر. کنند یم جارو و آب بکنند، جنبش نیا وارد را يموسو

 مسائل شدن روشن فقط دارم، دیتأک آن بر اریبس امروز من که آنچه

 يا دهیچیپ زیچ و هستند يا شده روشن مسائل نیا چون ست،ین

 قیطر از است، گرانید کردن نروش يبرا شما تالش بلکه ستند،ین

 یسال دو ند که در آنها منهست من تیسا يرو که ییها لیفا ریتکث

 شکل به  را ها لیفا نیا. .می کنم صحبت  مسائل نیا مورد در است

 خودتان د،یبفرست  گران،ید يبرا دیکن لیمیا د،یبکن ریتکث يد یس

  . دیاوریب در ينوشتار بصورت د،یسیبنو مطلب

 جهینت به تواند ینم گرانه آگاه و میعظ تالش بدون یجنبش چیه

. مینیب یم قطع بطور را نیا م،یکن یم مطالعه را خیتار یوقت. برسد

 وجود يگر آگاه میعظ دوران کی پشتش در یموفق جنبش  هر

 ستیدو يروشنگر فالسفه. دینیبب را فرانسه انقالب شما.  استداشته

 یم و گفتند یم ییرژوابو یدمکراس فیتعر در آن از قبل سال

 به کینزد د،ینیبب را یکیبلشو انقالب شما. کردند یم بحث و نوشتند

 و یانقالب يها دمکرات تا گرفته ها ستیاکتابر از سال هفتاد
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 گفتند یم يتولستو و ینسکیبل ،یشفسکیچرن مثل یبنام لسوفانیف

 ظرف تواند ینم دارد وجود یآگاه نا در که يا جامعه. نوشتند یم و

. بکند زهیدمکرات را خودش کتاتور،ید کی زدن با روز پنج ای و چهار

  .است یممکن ریغ فکر نیا

 االن. دیکرد صحبت یکروب و يموسو يآقا به راجع شما: سؤال

 از آنها. ستین کشور از خارج ونیسیاپوز یاسالم يجمهور دشمن

 یم سبز جنبش نیهم از. ترسند ینم کشور از خارج ونیسیاپوز

. کنند یم مبارزه دارند آن راس در یکروب و يموسو يآقا که ترسند

 یاسالم يجمهور دشمن االن،. آمدند ها ابانیخ به یک حرف به مردم

 يموسو و یکروب يآقا دشمن که آنها. هستند يموسو و یکروب يآقا

  .است من دوست دشمن دشمن. من دشمن شوند یم هستند

. میکن یم دانما ما که است یاشتباه همان نیا خب،: پاسخ

 ینم دعوت را مردم دائم رمگ .کرد یم مبارزه شاه با که ینیخم نمیبب

 دشمن او نه بود؟ انقالب دوست او ایآ ند؟یایب ها ابانیخ به که کرد

 هیتک یوقت بود؟ انقالب دشمن او که میفهم یم کجا از ما. بود انقالب

 یم را يزیچ چه نکهیا. ستیچ اش برنامه که باشد نیا بر مان

 کی ما دیگویم يموسو يآقا یوقت. کندرژیم شاه  نیگزیجا ستخواه

  آن، از کمتر نه م،یخواه یم را ینیخم زمان مثل یاسالم حکومت

 جز يزیچ برسد، هم يروزیپ به ها، آمدن ابانیخ به دعوت نیا یعنی

 يجمهور همان. براي ما به ارمغان نخواهد آورد یاسالم يجمهور



  ٢٢٨                                   مالك انقالبی بودن                        سیزدهم لفص

_______________________________________________  

 تا دو دو حساب نیا. میهست آن با مبارزه حال در ما کهرا  یاسالم

  .دیریپذ ینم نرایا شما چرا فهمم ینم من. چهارتاست

 يریمش يآقا يها صحبت به دهم یم ارجاع را شما من -سؤال

 از بهتر دیبده گوش انیاقا نیا يها صحبت به . طیمح دکتر يآقا و

 بحث متوجه دهد گوش را ها نیا که یکس هر. دهند یم شرح من

  .شود یم من

 به که دیهست شما نیا. میشو یم شما بحث متوجه ما: جواب

 مورد در را خودتان موضع دیبا شما. دیندار توجه دیگوئ یم که آنچه

 نکهیا مالك جان، آقا که را ساده  بحثنیا. دیکن روشن من بحث

 مگر القاعده ياعضا. کند یم مبارزه که ستین نیا است یانقالب یکس

 را خود و خودشان به ندندیب یم بمب هم آنها ند؟کن ینم مبارزه

 که شود یم لیدل نیا ایآ. شود ینم که نیا از باالتر. کنند یم منفجر

 که ستین نیا است یانقالب فرد کی نکهیا مالك هستند؟ یانقالب آنها

 يآقا یوقت. کند یم مبارزه چه يبرا که نستیا. کند یم مبارزه

 ،یاسالم يجمهور يبرقرار يراب که کند یم اعالم خودش يموسو

 بشود هم دیشه راه نیا در کند، یم مبارزه یاساس قانون ياجرا يبرا

  .است یارتجاع فرد کی

 بند تا دو یاساس  قانون  در  .یاساس  قانون  دیگفت خب،: سؤال

 از کدام هر. مطبوعات يازاد يگرید  و  تظاهرات،  يازاد یکی  :هست

  .شود یم ساقط ضرب سر یاسالم يهورجم بشود اجرا اگر تا دو نیا
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 انیآقا نیا ،من زیعز یول. دارم قبول را شما حرف من: جواب

 دیگوئ یم که را يبند دو اون. گذارند یم کاله را شما و من سر دارند

 نه و طیمح دکتر نه. خوانند ینم مردم يبرا را اخرش قسمت آنها

 شهیاند انیب به ازاد کس هر نوشته بندها نیا در. یکروب و يموسو

. 1باشد داشته تناقض اسالم با اش دهیعق آنکه مگر ،است اش

 اسالم با آنکه بشرط یعنی است، مجاز شرط نیبهم هم تظاهرات

 کی یهمگ انیآقا نیا که دینیب یم ن،یبنابرا. 2باشد نداشته تناقض

 را بند دو نیا یوقت که ندارند صداقت نقدریا نهایا. اند باز حقه مشت

 نیهم از نهایا.  . بخوانند هم را آخرش قسمت خوانند، یم شما يبرا

   .گذارند یم کاله را شما سر دارند االن

  يجمهور  در. دارم  شما از  گرید  سؤال  کی  من -سؤال

 تا دو مطلق یکیتار نیا يتو. دارد وجود مطلق يکتاتورید یاسالم

  ه؟یچ ما فهیوظ. شده روشن انیآقا نیا توسط کمرنگ شمع

 این دو شمع زهر آلود را توي ظرف آشغال کهست نیا ما فهیوظ

 شما. میکن پا به طوفان م،یکن روشن آتش بی اندازیم و خودمان

                          پایان.                                 دیرینگ کم دست را مردم قدرت

                                                          

 یا   اسالم  مبانی  به  مخل  که  آزادند مگر آن  مطالب  در بیان عات و مطبو نشریات  - 24صل ا -١

  . کند  می  معین  را قانون  آن  باشد تفصیل  عمومی حقوق
   بھ  مخل  كھ  شرط آن ، بھ  سالح  حمل  ھا، بدون  پیمایي  و راه  اجتماعات تشكیل -٢٧اصل  -٢

  .  نباشد آزاد است  اسالم مباني
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  نویسندهآثار دیگر 

. فارسی، چاپ چھارمزن و سکس در تاریخ

                                                                                             .، اھداف و انگیزه ھا، چاپ پنجمتروریسم اسالمی

Ben Laden, the only Real Muslim )ترحمۀ تروریسم اسالمی بھ انگلیسی(                                                  

، جریان پیدایش و شکل گیری مالکیت خصوصی، تاریخ گفته نشدة اسالم

        .جلددر دو خانواده و دولت در عربستان، 

                                                                                         ما کجا ایستاده ایم و بھ کدام سو باید برویم؟راهکارهاي تاریخ، 

  ، کورش، محمد، چنگیزبازیگران عصر تمدن

 سرايو در تورنتو به) 310-477-7477(س آنجلس  لبراي خرید به شرکت کتاب در

   )905-780-5947(بامداد 

.و براي سفارش مستقیم با آدرس هاي زیر در تورنتو و فرانکفورت تماس بگیرید

)نتوتور (6661-237-905

info@siamacsotudeh.com
  )نکفورتفرا (0049-178-7310-596
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