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مقدمه
  

  
ستايش قدرت از سوی ناداران ناتوان، ريشه در باور به ضعف ابدی

  .خويش دارد
 که برابری با قدرت در توان نباشد، اميد برابری با آن هم نباشد،یهنگام

و اين سازش راهی به. نمايد در فرومايگان سازشی درونی رخ می
  .انجامد ميدان اگر بيابد به عشق می. يابد ستايش می

بسا که پاره ای از فرومايگان مردم، در گذر از نقطًه ترس و سپس
 رسيده اند و تمام عشقهای گمکردًهسازش، به حد ستايش دژخيم خود

  !خويش را در او جستجو کرده و ـ به پندار ـ يافته اند
  .اين هيچ نيست، مگر پناه گرفتن در سايًه ترس، از ترس

فرار از احتمال. تاب بيم را نياوردن. گونه ای گريز از دلهرًه مدام
اذبًه آنرويارويی با قدرتی که خود را شکستًه محتوم آن ميدانی و در ج

چنان دچار آمده ای که می پنداری هيچ راهی بجز جذب شدن در آن
  .نداری
  !پناه

  !چه خوی و خصال شايسته ای که بدو نسبت نميدهی؟
  .زيباترين و پسنديده ترين. او ـ قدرت چيره ـ برايت بهترين ميشود

  ...آخر جواب خودت را هم بايد بدهی
با خيالت.  زيبا می پوشانیبه قدرت جامًه. پس به سرچشمه دست ميبری

دروغی دلپسند. زيب و زينتش ميدهی تا پرستش و ستايش بدلت بنشيند
  !"  شمل مردمدار و جوانمرد است: " برای خود ميسازی 

   )اثر رشگ انگيز محمود دولت آبادی: 968از کليدر صفحه  (
  

 سال گذشته 29ر طی  وقتی انقالب فرانسه در آستانًه شکست بود، خيلی ها که د1818سال 
شبه رنگ عوض کردند، به سرزنش خود پرداختند و  گران انقالب بودند، يک از ستايش

های  اعتراف کردند که دچار سوء تفاهم شده بودند و برخی حتی از خيانت شرم آور به آرمان
  .شريف بشری صحبت کردند

 
  : بايرون در اين باره بود که سرود

  خوار شودخورد که خون فرانسه خون می"
  جشن ستايش از خدايان کهن بر پاست

  »امر آزادی«وين مرگبار برای 
  !"در هر زمان و در هر جا ست

 
  آيا امروز شاهد تکرار همين پديده نيستيم؟

 
سال پيروزی انقالب  (1917، )سال پيروزی انقالب فرانسه (1789آيا نمی شود به جای 

  را؟» مر سوسياليسما«، »امر آزادی«را بنشانيم و به جای ) اکتبر
 
 



  چه پيش آمده است؟
  خاطر تاريخ خود شرم کنند؟ه ها بايد ب آيا کمونيست

های قومی يا مذهبی ستمديده و تحت تعقيب، پديده ای شگفت انگيز خودنمايی  در تاريخ گروه
در يک مقطع مشخص قربانی مورد سرکوب و تحقير  دچار چرخشی روانی می : کند می

رحمانًه  به تحقير بی خزد وشروعکند، به سنگر دشمن می  ترک میگردد، سنگر خود را 
را در مقياس جهانی در » تنفر از خود«پديدًه . می رسد» تنفر از خود«خود می کند و به 

. وضوح ديده ايمه های سال مورد تحقير سيستماتيک قرار داشته اند، ب مثال يهودی ها که سال
سياهان نيز که از خاک خود کنده شده، در ديار بيگانه به چنين پديده ای را می توان در تاريخ 

در . بردگی کشانيده شده ، تحت ستم مدام قرار گرفته و سلب هويت شده اند، مشاهده کرد
مقطع مشخصی زنان سياهپوست امريکا ـ هر چند که خود از زيبايی خارق العاده ای 

 سفيدپوست بودن به آرزوی برخورداربودند ـ به نفرت از رنگ پوست خود می رسيدند و
تحقير و سرکوب سيستماتيک می تواند  تا اين حد به سقوط قربانيان . ها بدل می شد اليزال آن

  .های دشمن وادارد بينجامد و آنان را به پذيرش ارزش
  

های مذهبی و قومی نمی شود، بلکه طبقات  فقط شامل حال گروه» تنفر از خود«پديدًه 
ويژه آنگاه که ه  نيز پس ازيک شکست سخت دچار آن می شوند، باجتماعی و احزاب سياسی

رسانه (توپخانًه دشمن از غرش می افتد و يا قدری فروکش می کند و دستگاه تبليغاتی دشمن 
  .هجوم مرگبارتری را برعهده می گيرند...) تلويزيون، راديو، مطبوعات و : های گروهی

  
ی است که جنبش کمونيستی برای مبارزه در يکی از مسايل و معضالت مهم» تنفر از خود«

  .خود دارد و نبايد دست کم گرفته شود برابر
  

سابق که اکنون دهان به ياوه گويی در بارًه جنبش کمونيستی » رهبران«اينجا صحبت از 
گشوده اند و در سرگيجه ای مدام نوعی سمپاتی و ارادت به امپرياليسم امريکا را در اعماق 

  .ف کرده و به عنوان نوآوری عرضه می دارند، نيستذهن فرتوتشان کش
   

در صفوف کسانی رخنه کرده است که هنوز خود را » تنفر از خود«بدبختی اينجاست که 
ها  کمونيست می نامند و هر سياست و انديشه ای را که به نحوی از انحا می تواند گذشتًه آن

يسم آگاهانه سکوت می کنند نايات امپريالها در بارًه کليًه ج کنند آن را لکه دار کند، رد می
جا فرياد بر می آورند و به توهين و پرخاش می ه ب جا و ناه بارًه سوسياليسم بولی در
  .پردازند

بدون تحليل ريشه ای و آزاد از پيشداوری دربارًه دوران » تنفر از خود« طاعون مبارزه با
  . بی فايده استعظيم و شکوهمندی که با انقالب اکتبر آغاز شده است،

  
اما علی رغم شباهت ظاهری دو چيز کامال جداگانه و » انتقاد از خود«و » تنفر از خود«

  :مغاير باهم اند
با تمام حدت و حتی افراطی بودنش حاکی از اين است که فرد منتقد، » انتقاد از خود« •

خ آگاهانه به کنکاش ضروری نواقص و اشتباهات گذشته خود می پردازد ولی تاري
 .شود خويش را منکر نمی

واقعيت مبارزه ايدئولوژيک  ليکن فرار بزدالنه از اين گذشته  و از» تنفر از خود« •
 .وفرهنگی آن است

تنفر از «شرط الزم برای بازيابی هويت کمونيستی است ، پس » انتقاد ازخود«اگر  •
  .مترادف با تسليم طلبی و انکار هويت خويش است» خود



  فصل اول
  

  :راهیبر سر دو 
  مذهب و يا سياست؟

  
  برای بررسی نظرات، مواضع و روحيات چپ امروزی

  . نگاه کنيم راالزم است قدری پشت سر
  

 سال پس از ميالد مسيح 70 ـ  حادثه ای درس آموز که 1
 رخ داده است

  
انقالب ملی قوم يهود عليه امپراطوری روم شکست خورده بود و انقالبيون مجبور به تسليم 

مردم اين شهر نه فقط . های مديدی تحت محاصره سربازان روم بود اورشليم ماه. دندشده بو
نيز از هم  به مرگ از گرسنگی محکوم شده بودند، بلکه کليًه روابط اجتماعی موجود در شهر

تر از همه مادران از دهان  پسران نان از دهان پدر می قاپيدند و دردناک: " گسيخته بود
  ."کودکانشان
ه قدر کافی وحشتناک بود ولی تصميمات اتخاذ شده برای مقابله با آن به  خود بمحاصره

شدند،  اعدام می) روا يا ناروا(نين و فراريان از جبهه بدون استثناء ئخا: "تر مراتب وحشتناک
هرکس اختالف شخصی اش را با ديگری . سوء ظن بيمارگونه ای شهر را فرا گرفته بود

حتی افراد مسن و کودکان هم . ی داد و به خيانت متهمش می کردمورد سوء استفاده قرار م
از سوء ظن در امان  نمی ماندند و به جرم پنهان کردن غذا مورد شکنجه و ضرب و شتم 

  ."گرفتند قرار می
ه غلبًه مجدد روم نه تنها اعدام رهبران و مبارزان انقالبی را ب: البته اين تشبثات بيهوده نبود

  .بلکه همًه مردم شهر را به تبعيد، آوارگی و سرگردانی محکوم می کردهمراه می آورد، 
گزارشگر اين رويداد يک نويسندًه يهودی است که خود مدتی در اردوی مقاومت بوده ولی 
سپس خط عوض کرده، به صفوف دشمن پيوسته و به ستايش از عظمت و شکست ناپذيری 

يکی از سرداران روم که (لقب فالويوس بود و  يوسف اسمش. امپراطوری روم برخاسته بود
 ولی مهمتر از خود او، گزارش. را بر خود نهاده بود) اورشليم را با خاک يکسان کرده بود

 الزم ديده جناح مسيحی ـ يهودی مصلحت بين: " های او در باره اين اوضاع و احوال است
ها مانند  آن. داشته استبود، اعالم کند که با انقالب ملی سرکوب شده، هيچگونه ارتباطی ن
ولی مصلحت بينان، . گذشته به کتاب مقدس استناد می نمودند، انقالبيون هم همينطور

  ."انقالبيون را به جعل کتاب مقدس و ارتکاب خيانت متهم می کردند
مارکوس اوانگليوم در گزارشی که بالفاصله قبل از با خاک يکسان شدن اورشليم نوشته 

  : سازد  انگيزی را برمال میاست، ديالک تيک شگفت
 از  يساياو.  پيشگويی کرده بود که هيچ سنگی بر سنگی استوار نخواهد ماندحضرت عيسی"

  ." ظهور مجدد عيسی مسيح خبر داده بود
 بشنويد از قول مارکوس اوانگليوم و  توان از اين دو پيشگويی گرفت؟ حال چه نتيجه ای می

  :  ميالدی در شگفت شويد1990  و70ال های انسان ها در س از شباهت واکنش
نتيجه اين که کشتار قوم يهود و با خاک يکسان شدن اورشليم را نبايد اصال گناه امپراطوری " 

  : روم قلمداد کرد
 .  پيشگويی شده بود و خواست خدا بودحضرت عيسیچون اين بال توسط  .1



ها حق نداشتند از آيات  نآ: عالوه بر آن اين بال نتيجًه اعمال ناشايست انقالبيون بود .2
آسمانی تفسيری زمينی و سياسی بکنند، چون آيات الهی صرفا مفهومی باطنی و 

پس بالی نازل شده نتيجه ناگزير جعل آيات آسمانی از سوی انقالبيون . روحی دارند
  ."خائن بوده است

له طريق توجيه تئوريک الزم برای تن در دادن به اسارت امپراطوری روم و فاص بدين
نظر ه له زايد بًئگرفتن ازانقالب فراهم آمده بود و هرگونه برخورد سياسی و تاريخی به مس

 .رسيد می
  

 ـ  تاريخ طبقات تحت ستم و تاريخ جنبشهای مذهبی 2
  

تصريح می کند که در جهان کنونی، گرايش های مذهبی می توانند در جنبش »  گرامشی«
بياييد به ديالک تيکی که بعد از شکست . احيا شوندهای رهايی بخش طبقات تحت ستم دوباره 

ما کسانی را که شتابزده به ارابًه . سوسياليسم واقعا موجود بروز کرده است،  نظری بيفکنيم
فاتحان پريده اند، کنار می گذاريم و توجه خود را به آسيب ها و خسارت های معنوی و 

 وارد آورده است، معطوف می سياسی که اين شکست بر بخش هايی از جنبش کمونيستی
  .کنيم

گذاشتند جناح مسيحی ـ يهودی مصلحت بين ها پا جای پای  اصطالح کمونيسته بسياری از ب
که به فاتحان رومی روی آورده و با تکان دادن دم اعالم کرده بودند که با شورش سرکوب 

هر شکل به ها را به  حضرات هرگونه سوء ظنی که آن. شده هيچ رابطه ای نداشته اند
سوسياليسم واقعا موجود مربوط می کرد، انکار کردند و تاريخ سوسياليسم را به عنوان مشتی 

وسيله اعتماد بورژوازی ليبرال را جلب  اعمال ناپسند وحشت انگيز خالصه کردند، تا بدين
  .کنند

انسان ها خود تاريخشان را می سازند : ترياليسم تاريخی گفته بودمارکس در شيوًه تحليل ما
اگر امروز کسی با متانت کامل سعی کند که . ها ست ولی نه تحت شرايطی که دلخواه آن

مداومی که بعد از پيروزی انقالب اکتبر حاکم شده » وضع غير عادی«توجه مخاطب را به 
 تحليل شرايط عينی مشخصی بپردازد، که در بود، جلب کند و يا اگر کسی جرًات کند که به

توان شرط بست که  طور يقين میه آن، جامعًه ما بعد کاپيتاليستی در حال نشو و نما بود، ب
 فريادشان به هوا خواهد خاست و از جناح مسيحی ـ يهودی مصلحت بين" کمونيست"پيروان 

ی فهم اين برخورد حضرات،  برا. يک بی آبرويی سياسی و توجيه ناصادقانًه  دم خواهند زد
مانيفست حزب «و يا » ايدئولوژی آلمانی«کند تا  مارکوس اوانگليوم بيشتر کمک می

  .»کمونيست
ها محاصرًه سوسياليسم واقعا موجود و انقالب سوسياليستی  اصطالح کمونيسته نگاه اين ب از

ی قوم يهود برای همانقدر ناچيز و بی اهميت بوده است که محاصرًه اورشليم و انقالب مل
  .جناح مسيحی ـ يهودی مصلحت بين 

از ديد اين آقايان هرگونه کوششی برای تحليل شرايط مشخص تاريخی بيهوده، غيرواقعی و 
  . است» آيات آسمانی«تنها چيزی که واقعا اهميت دارد خلوص بی ترديد . غيراخالقی است

ترين غمی  ری روم کوچک از پيروزی ارتش امپراطوجناح مسيحی ـ يهودی مصلحت بين
به دل راه نداد و حتی از سقوط اورشليم و با خاک يکسان شدن آن احساس رضايت خاطر 

که شاهد صحت پيشگويی مسيح بود و چه چيزی می توانست شادی بخش  مگر نه اين. کرد
تر از ديدن تحقق خواست الهی به چشم خود باشد؟ عالوه بر آن حاال ديگر می شد آيات 

ترين جعل و تفسير سياسی بر سر هر کوچه و بازار فرياد  اب را فارغ از کوچکآسمانی ن
  .کرد

  



 را از جناح مسيحی ـ يهودی مصلحت بيناصطالح کمونيست اين روزها دست ه حضرات ب
ها از شکست سوسياليسم واقعا موجود احساس نوعی آسودگی خاطر می  آن. پشت بسته اند

که مارکس پيشگويی کرده بود که انقالب  نه اينمگر . کنند، نوعی آرامش بی دغدغه
که  زمان در همه کشورهای پيشرفتًه سرمايه داری رخ دهد؟ مگر نه اين سوسياليستی بايد هم

ه دست برده و آن ها را جعل کرده بود؟ پس پيش ب» آيات آسمانی« لنين در خلوص *آقای
  .ينی در سر هر کوچه وبازارت لناسوی مارکس مقدس و اعالم مارکسيسم ناب، فارغ از جعلي

 
 ـ برگشت به مارکس و آيين شهادت3

  
کس که کمترين اطالعی در بارًه  هر. ها شد بدينسان بود که بازگشت به مارکس ورد زبان

مارکس دارد، می داند که او سرسختترين انتقادگر فلسفی کليًه شکل های رجعت طلبی بوده 
را که در جدال با هگل به کانت و يا به ارسطو مارکس در زمان زندگی خود، کسانی . است

بنا به تزهايی که به الفبای ماترياليسم تاريخی . باد تمسخر می گرفته رجعت می کردند، ب
. تئوری، همراه با تاريخ و همراه با روندهای تاريخی مشخص توسعه می يابد: تعلق دارند

ترين درنگی  گ ـ بدون کوچکبالفاصله پس از کمون پاريس مارکس ـ متفکر انقالبی ستر
و امروز پس . کمون پاريس بوده است) هر چند کوتاه مدت(اعالم کرد که او  مديون تجربًه 

از گذشت دهه های متمادی از يک عصر پربار توفانی ـ از انقالب اکتبر تا انقالب چين و 
داد می کنند و کوبا ـ کسانی پيدا می شوند که همه اين حوادث تاريخساز را پوچ و ناچيز قلم

به آيه هايی می چسبند که برای اولين و آخرين بار اعالم شده اند و مانند آيه های آسمانی 
ناگفته نماند که خود حضرات اولين کسانی هستند که شعار . برای همًه دوران ها صادقند

  .گيرند رجعت به مارکس را اصال و ابدا جدی نمی
  

  ه گوارا را چگونه می توان  تفسير کرد؟ولی توجه ويژًه حضرات به گرامشی و چ
هايی هستند که انديشه و عملشان فقط به برکت انقالب  گرامشی و چه گوارا شخصيت

يعنی دهه های تعيين کننده در تاريخ بشری، پس از (بلشويکی و جنبش بين المللی کمونيستی 
کرده بود و شرايطی که مارکس پيش بينی ن. می توانست جامًه عمل بپوشد) مرگ مارکس

در کدام نوشتًه مارکس پيش بينی شده است که می توان . نمی توانست هم پيش بينی کند
توان با جنگ چريکی در  سوسياليسم را در يک جزيرًه کوچک مثل کوبا بنا کرد و يا می

  بوليوی به انقالب سوسياليستی دست يافت؟
ها که  ه ستود  و موضع منشويکگرامشی نيز انقالب اکتبر را به عنوان انقالب عليه سرماي

را عمده می کردند، مورد انتقاد قرارمی ) درک مکانيکی از مارکسيسم(رجعت به مارکس 
  .داد

جناح طور که  همان. بی چون و چرای مذهبی است) فاز(رجعت به مارکس يک مرحلًه 
  می که هرگونه رابطه ای را با انقالب ملی قوم يهود انکارمسيحی ـ يهودی مصلحت بين

اصالح کمونيست ه کرد و عيسی و يسايا را در برابر هم قرار می داد، امروزهم حضرات ب
رابطًه خود را با رشد تاريخی که به برکت انقالب اکتبراغاز شده بود، منکر می شوند و 

  .مارکس را در برابر لنين علم می کنند
اين دو را نمی توان : های عجيب و غريبی دارند گوارا محمله پناه بردن به گرامشی و چ

  .بدون آموزش لنينی انقالب تصور کرد، چيزی که با احتياط تمام ناگفته می ماند
های جدی وجود دارد، ولی هر دو سرنوشت  اگرچه ميان گرامشی و چه گوارا تفاوت

هر دو شکست خورده اند و نتوانسته اند در اجرای قدرت محوله از سوی : مشترکی داشته اند

                                                 
      



م شوند و در پی ضربه های نظام اجتماعی ـ سياسی کهنه از رسيدن به هدف باز انقالب سهي
  .مانده اند

 اين دو مبارز جنبش بين المللی کمونيستی ارج می نهند شهادت طلبیطريق حضرات به  بدين
  .        ولی تفکر و عمل سياسی آنان را لگدمال می کنند

   
  ـ بازيابی توان انديشه و عمل سياسی4

 
  . ن طرز تفکر جزم انديشانه زيان های غيرقابل جبرانی دارداي

  : مثالی بزنيم
اصطالح کمونيست محاصرًه اقتصادی عراق و کوبا از سوی اياالت ه حضرات ب •

از . قلمداد می کنند» آدمکشی«حق محکوم کرده و مترادف با ه متحدًه امريکا را ب
نند که چرا علی رغم سرکوب سوی ديگر اما اياالت متحدًه امريکا را سرزنش می ک

 . مخالفين رژيم، اياالت متحدًه روابط اقتصادی اش را با چين ادامه می دهد
محکوم می شود، به عنوان پاسدار حقوق بشر در » آدمکشی«از کشوری که به جرم  •

خاطر در ه يعنی کشوری که ب .، درخواست می شود که در چين وارد عمل شودجهان
 اقتصادی عليه عراق و کوبا محکوم می شود، مورد پيش گرفتن سياست تحريم

گيرد که چرا با چين روابط بازرگانی اش را ادامه می دهد و دست  سرزنش قرار می
  .به تحريم اقتصادی نمی زند

  
  آيا منطقی در کار اين حضرات باصطالح کمونيست می يابيد؟

او در جهانی خيالی . تتوقع منطقی بودن از يک جزم انديش مذهبی، خود غيرمنطقی اس! نه
گردد تا با زدن دست رد بر  می» شر«شب و روز در پی . و مه آلود در گشت و گذار است

تحريم اقتصادی خلق  :  بنابراين. سينًه آن ـ هرکجا و هر طور که باشد ـ  اعالم وجود کند
  . طور های عراق و کوبا بد است، عدم تحريم اقتصادی چين هم همين

 دهر باشد تا بفهمد که پشت جار و جنجال ضد چينی کنونی چه اهداف آدم نبايد عالمًه
در حقيقت بهانه برای چيز » 1 من-تيان ـ يان «حوادث ميدان . ژئوپوليتيکی نهفته است

واقعيت اين است که امپرياليسم امريکا نمی تواند تحمل کند که چين ـ بزرگترين . ديگری است
تسخير نشده، خار چشم » آخرين جبهًه«دهد و به عنوان کشور آسيا ـ تن به اسارت امريکا ن

  .2باشد و رو به رشد رود
ولی برای يک وجدان جزم انديش مذهبی که هنری جز تظاهر به پاکدامنی و فخر بدان ندارد، 
تحليل تاريخی و سياسی چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ او نمی فهمد که در خواست تحريم 

حق جلوه دادن محاصرًه ه معنی به طور غير مستقيم به ليسم امريکا، باقتصادی چين از امپريا
  .اقتصادی عراق و کوباست

از سوی اياالت متحدًه امريکا منجر به تکه تکه شدن چين خواهد شد » جبهًه آخر«تسخير اين 
و فاجعه ای برای مردم ) طور که در مورد يوگوسالوی و اتحاد جماهير شوروی ديديم همان(

شکست اين کشور بزرگ آسيا به تقويت امپرياليسم امريکا و . دنبال خواهد داشته چين ب
قدرت سياسی و نظامی آن و به تشديد استراتژی تحريم اقتصادی کشورهای زيادی مانند 

ولی انتظار عقل سالم در بدن . عراق و کوبا و برده کردن مجموعًه بشريت خواهد انجاميد
  . انتظاری بيهوده استيک جزم انديش با ماسک کمونيستی

  
                                                 
1 C. Jean, Geopolitica, Laterza, Roma-Bari 1995, S. 205 
2 A. G. Valladäo, Le XYJe si~cle sera am&icain (1993), it. Übers. Il W secolo sarä americano, II 
Saggiatore, Milano 1996, S. 241  



جناح مسيحی ـ يهودی اصطالح کمونيست را با مواضع ه گيری حضرات ب ما موضع
  .مقايسه کرديم و می خواهيم قدری دقيق تر در اين باره صحبت کنيممصلحت بين 

 به خويشتن خويش يک جنبًه مثبت در جناح مسيحی ـ يهودی مصلحت بينپناه بردن 
نقالب ملی يهود نوعی تفکر ماورای طبيعی می طلبيد ولی پناه فاصله گرفتن از ا: برداشت

اصطالح کمونيست به خود از آنجا که انقالب و تحول تاريخی ناشی از آن ه بردن حضرات ب
. گرد و مسخ کردن خويش خواهد بود معنی عقبه گير بوده است، ب حامل شعارهای جهان

چرا که هر شکست .  خشم آيده رات باين جور حاالت، طبيعی اند و کسی نبايد از دست حض
ولی چسبيدن سرسختانه به اين حاالت و خود . در تاريخ آبستن حاالت مذهبی گونه بوده است
  .را کاشف حقيقت ناب پنداشتن تهوع آور است

  
حالی  خواهند تا  ابد در حالت خلسه و پريشان هايی که نمی کمونيست

شه و عمل سياسی را دوباره صوفيانه بسر برند، بايد بتوانند توان اندي
  .در خود زنده کنند و راه بيفتند

  
  کران امواج خاموش زمان کران تا بی بی

                                               جاری است
  زير پای رهروان، خوناب جان

                                               جاری است
  . هستنيمه راهی طی شد اما نيمه جانی
  .باز بايد رفت تا در تن توانی هست

  باز بايد رفت
  ...راه باريک و افق تاريک 

  *                          دور يا نزديک
 

                                                 
 .مترجم. شعر از فريدون مشيری*


