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   آن در نگرش مارکسيستی  و جایگاه» ملی مسئله«مدخلی  بر بحث 
شـكل .  و متغیـر خود موضوعاتی ھستند بسیار كشدار، ذوالجوانب، پیچیده"  ملی مسئله" ناسیونالیسم و  پدیده

 طـول  در ایـن پدیـده. داری اسـت  شـرایط و مقتـضیات نـاگزیر سـرمایه  متاخر و نوین آن زاده عینی ــ اجتماعی و البته
ای را بـا نقــش   و دیگرگونـه عمـر تـا كنـونی ایـن فرماسـیون اقتـصادی ــــ اجتمـاعی مـسیر بـسیار پرفـراز و فـرود، متغیـر

   عامل بسیاری از كشتارھا، جنگھای بزرگ جھانی و ویرانگر بوده از سوئی: است  و متضادی طی كرده تاریخی دوگانه
 بـسیاری از   نیـروی محركـهاز سـوئی دیگـر اسـت،  ا برانگیختـهاست، آتش بـسیاری از منازعـات و كشمكـشھای قـومی ر

و شكستن یوغ ستم ملی و رھا » آرامش اجتماعی«گاھی نقشی در .  است انقالبات و جنبشھای رھائی بخش نیز بوده
 دیگـران  ای و انقیاد  است و اما خیلی وقتھا نیز سریع پای در وادی شوینیسم و جنایتباره تھا را داشتهملو تثبیت سازی 
.  تاریخ پرھیاھو، بغرنج، دشوار و دردناك، امـا گویـایی را در جلـو چـشمان خـود داریـم ما در این زمینه.  است گذاشته

 و موقعیـت اجتمـاعی اقتـصادی و   اكثـر كـشورھای آسـیائی، افریقـائی و آمریكـای التـین و جایگـاه كافی اسـت نگـاھی بـه
 اكثریـت آن  ایـم كـه بیانـدازیم، دیـده» اشـان جنبش رھائی بخـش ملـی«سیاسی امروز مردم آنان بعد از پیروز شدن 

انـد و  تبـدیل شـده" ملت حـاكم "  خود به  اھتزاز درآوردن پرچم ملی، چگونه جنبشھای ملی و ضد استعماری بعد از به
رت و یغمـا  غـا خود را بـه" ملت محكوم" اتفاق  با زبان زور و سركوب و با خفقان و غارتگری ھستی اكثریت قریب به

 .اند كشانیده

 سیاســتھای اســتعماری، تــضییق حقــوق ملــی مــردم،   ایــن احــوال ایــن جنبــشھای ملــی بــر بــستر و زمینــه بــا ھمــه
این جنبشھا  واكنش و . شوند اند و می  شده سیاست تبعیض، تحقیر و اھانت، و در یك كالم ستم و سركوب ملی زاده

 تحقیـر، سـركوب و سـرانجام  طلبـی شونیـستی حـاكم ھـستند كـه ظمـتای در برابـر ع گونـه العمل برحـق مقاومـت عكس
.  اشـكال گونـاگون، آشـكار و نھـان، مـد نظـر دارد  انواع حیل و دستاویزھای مختلـف و بـه  ملت تحت ستم را به ءامحا

 ایـن  خـصلت دمكراتیـك و اینجاسـت كـه.  و قابل پشتیبانی بر ضد ستمگری روبرو ھستیم اینجا ما با یك جنبش عادالنه
  . کند  این ستمگری بروز مادی و عینی پیدا می  علیه  مبارزه جنبش در عرصه

  ایـن مبـارزه. آورد  ملـی سـر بـر مـی  مبـارزه  ھمین واقعیتھای ملموس مادی و عینی است كه درست بر پایه
 شـدن غـرور دار جریحـه«    ملی در برابر ستم و سركوب و در نتیجیه و بیداریھم خود حاصل و برآمد خودآگاھی

 نیـست،   توھمات و توطئه  زاده این پدیده.  است  میدان آمده  به1»است  مدتھا تحت ستم بوده  و سربلندی ملتی كه
   گفتـه و ھمـانطور كـه.  تاریخی و بعضا ناگزیر اجتماعی در ابعاد و اشكال مشخص اقتصادی و سیاسی اسـت یك پدیده

وبـیش مـشابھی را در بـین ملـل  بـروز و نمـود كـمدر ایـن میـان سـت و  ا شد بر یك بـستر عینـی و واقعـی قرارگرفتـه
   در راه  و مبـارزهخود اختیاری و دخالت در تعین سرنوشت خـویشمیل و گرایش بسوی ایجاد .  است مختلف داشته

 نقـش افـزایش و» استقالل«   و دستیابی به»استعمارگران« سركوبگری و ستم ملی و بیرون راندن  تحقق آن و علیه
ھــای قــوی   انگیــزهن،آ و در طــی دورانھــای مختلــف وردن ایــن پدیــدهآفرینــی در تولیــد اقتــصادی از ابتــدای ســربرآ

یك نیاز واقعی    كه میتوان گفتنآدر ضمن .  است خلق میكردهمردم عمومی  و بسیج  امعهج درون رمبارزاتی را د
 بمنظـور رفـع اخـتالل در رونـد  ایـن كـشمكش واقعـینیـز در بطـن  اقتصادی  و مطالبات عادالنه تكامل نیروھای مولده

 بعـدا . اسـت عمـل میكـردهھـم  تحقیـر و سـركوب ملـی  محرومیـت، عقـب مانـدگی،  و پایان دادن بـهرشد این نیروھا
سراسـری   فزاینـده نیـز رونـد   و امـروزه،پیدایش اشكال مختلف نوین استعماری، تحول و دگرگونیھـای شـگرف جھـانی

  . است تر كرده پیچیدهغامض و  بیشتر   را ھرچه این پروسهداری   بمثابه قانون جھانی سرمایهنشدن و گلوبالیزاسیو

 نیازھـای مـشخص تـاریخی، اقتـصادی، اجتمـاعی و   در ضـمن جـواب بـه  كـه  ایـن مقولـه بینیم،  این ترتیب می به
ای و جھـانی بـاقی  ای منطقـه است، ھنوز پس از قرنھا ھمچنان یكی از محورھای اساسی كشمكشھ سیاسی سربرآورده

 گرفـت و  تـوان نادیـده  نمـی  است كـه داری را ھم بجای گذاشته جانی فرھنگ ریشه این دیرپائی و سخت.  است مانده
 تـا  تـوان گفـت كـه  با اطمینان مـی  كه سختی تا بدانجاست این جان.  خرد و عقالنیت تالش نكرد برای مھار آن در جاده

 سوسیالیستی نیز بـاقی خواھـد مانـد و اثـرات خـود را  داری، ھمچنان در جامعه اشی سرمایهمدتھا و حتی پس از فروپ
                                                

 .٢٠ ص ،حق ملل در تعیین سرنوشت خویشلنین،  1
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 آن برخـورد كــرد،   برجـای خواھــد گذاشـت و ھنـوز ھــم بایـد بــا دقـت و تیزھوشـی بــه در رونـد سـازماندھی جامعــه
  .ای را ایجاد خواھد نمود  معضالت، اخالل و موانع جدی و غافلگیركننده وگرنه

 ھر كدامن آو جنبش رھائی بخش  ملی  ات این مبارزدرار گوناگون اجتماعی  طبقات و اقش هروشن است ك
   قـدرت را بـرای بـرآوردهزمـام بـورژوازی خـواب بدسـت گـرفتن . تعقیـب میكننـد توقعات و خواستھای خود را ،امیال

رھـائی اجتمـاعی، تكشان ھم طبقات میانی و زیرین، ھمچنین كارگران و زحم. میبیندساختن خواستھای طبقاتی خویش 
رفع ستمگری ملی و تبعات آن و برداشتن موانع اجتماعی، سیاسی، و فرھنگی و حتی اقتصادی حاصل از آنرا مد نظر 

  زایـده» منافع مشترك«. شود  قبال ذكرش رفت از ھمینجا ناشی می گی و ذوالجوانب بودنی كه تضاد، پیچید.  دارند
  . گیرد  می  وسیع آن از این واقعیت سرچشمه ردمی و دامنهاین وضعیت بغرنج است و خصلت م

 و در ھمـان حـال غبـارآلودی بـرای رفـع ایـن سـتم روبـرو   ما با یك جنبش وسـیع و پردامنـه  است كه اینگونه
   اسـت كـه  این جنبش بخش وسیعی از انرژی و پتانسیل مبـارزاتی عمـومی را بخـود مـشغول كـرده میبینیم كه. ھستیم
  ای ھـم در  دسـتھای ناموجـه ایـن خـود مـانع از آن نیـست كـهامـا .  ستمگری آغاز میـشود  علیه  موجه یك نقطه از  ھمه

در این میدان پـر التھـاب . مشغول نشوند آب كردنآلود گل  بهكنند و یا با فراغ بال ن   چینی بیتوته پناه آن برای میوه
 در معــرض بمبــاران تبلیغــاتی دروغــین  یــن جوامــع پیوســته كــارگران و زحمتكــشان و محرومــان ا بینــیم كــه آشــكارا مــی

گوینـد و ایـن تـوھم   ملـت سـخن مـی ھمـه» بـرادری« از   در طی آن ریاكارانـه اند و دارند، كه بورژوازی قرار داشته
! شـود  حل می  مشكالت اقتصادی، اجتماعی جامعه آنان ھمه» رھبری « به» پیروزی ملی« با  زنند كه پوچ را دامن می

 مـشاركت  امـا واقعیـت امـر آنـست كـه. خواننـد  شركت فعـال در ایـن جنـبش و ھمگـام بـا آنـان فـرا مـی  ھمگان را بهو
 ماحـصل ایـن تبلیغـات دروغـین و كـذب باشـد،  ھـای زیـرین اجتمـاع قبـل از آنكـه  طبقات و الیـه  و بویژه عمومی جامعه

 مـردم درگیـر در آن بـا گوشـت و پوسـت خـود  هناشی از تبعات خود ستم ملی در ابعاد و وجوھات مختلفی است كـ
این كـج فھمـی . ناشی نیست» خرفتی و توھم« اجتماعی است و از  این یك شركت واقعی و گسترده.  كنند لمس می
كنـد،   مـی  بورژوازی منافع طبقاتی خود در ایـن جنـبش و حتـی رھبـری آنـرا مطالبـه  شود، ازآنجائی كه  گفته است كه

   بـه بطـور  عینـی و عملـی ره»  عالم نمایانه«ھای  این توصیه!  آن جنبش كاری نیست متكشان را بهپس پرولتاریا و زح
   مـردم بـه از انبـوهفـراز و نـشب ھمچنـان مـشاركت عظیمـی  باز نخواھد كرد و ما در این روند پر "دھی كوره"ھیچ 

  .  را در این جنبش شاھد خواھیم بود تنگ آمده

 مادی و عینی است، ناشی از ایـن واقعیـت اسـت كـه كـارگران و زحمتكـشان  وسهاین، حاصل و برآیند یك پر
  آنـان كـه. انـد و داغ آنـرا بـر پـشت خـود دارنـد ھم در زندگی عملی خود بشدت چوب این ستمگری ملی را خـورده

لین زیـر داران و متمـو شـوند، بـسیار بیـشتر از سـرمایه بیشترین آمارھای بیسوادی را بدلیل فقـر اقتـصادی شـامل مـی
 ممنوعیت زبان و فرھنگ مادری و برسمیت نشاختن آن قرار دارند، زیرا آنانرا از ابتدائی تـرین، آسـانترین و  منگنه

ھـای درسـی، اجتمـاعی، علمـی و سیاسـی و  ترین ابزار ابراز بیان خواسـتھا و نیازھایـشان و فراگـرفتن آمـوزه پر اھمیت
ــر اداری و قــضائی و حتــی قابلیتھــای دفــاع از خــود در مجــامع و دوا   واقعیــت امــر آنــست كــه. كنــد محــروم مــی.... ی

ــه سیاســتھای برتــری ــای اقتــصادی، اجتمــاعی،  طلبان  و شونیــستی و تمركزگــرای حاكمیــت مركــزی بیــشترین محرومیتھ
عقـب  بیـشترین قربانیـان ایـن  محرومـان جامعـه. كنـد داند تحمیل مـی  خودی نمی سیاسی، و فرھنگی را بر مناطقی كه

كـافی اسـت خیـل عظـیم كـارگران و زحمتكـشان، دانـشجویان، بیمـاران و . محرومیت و بـی حقوقیھـا ھـستندداشتن،  هنگ
 و شونیــستی و بخــاطر عــدم   ســبب سیاســتھای تمركزگرایانــه بــه مــراجعین گونــاگون از ملیتھــای مختلــف را ببینــیم كــه 

ــه ــات  شــغلی، حرف ــدگی خــو... ای، خــدماتی و آموزشــی و امكان ــاطق محــروم در محــل زن ــد از شــھرھا و من د، ناچارن
ــا » خــدماتی«اشــان بــسوی مركــز و منــاطق كــارگری و بنیادھــا و مراكــز  شــده شــھرھای مركــزی ســرازیر شــوند و ب

 حـال آن امـواج كـارگران فـصلی را  كـافی اسـت كـه.  نـرم كننـد  تزایـدی دسـت و پنجـه  و روبـه مشكالت بسیار عدیده
 امیـد   دوردسـتھا را بـه ھایـشان راه مر زندگی بخور و نمیری با خیـل زن و بچـه بدنبال محل كار و م مجسم كنیم كه

   افقـی بـه  نـه یابند كـه موقت میء ای نشا  و متزلزلی زیر خیمه ریشه  ھمچون نبات بی اند كه  نانی در پیش گرفته لقمه
گـی بـا ھمرنجانـشان   و ھمبـود دفـاع و ابـراز وجـود خـود و ھمبـستگی  قـادر بـه  زبانی كه بھبودی در منظر است و نه

  . زیرا تنھا كار است و كار و دیگر ھیچ. باشند
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 ٥٠٠ باشـد   توانـسته  بینـیم كـه  كردستان بیاندازیم، یك واحـد صـنعتی را نمـی  نگاھی به كافی است برای نمونه
عـرض ایـن منـاطق ما در طول و .  باشد جمع كرده» با ارزش«ای  كارگر را یكجا زیر یك سقف، برای تولید فراورده

بینیم، دیگـر صـنایع مـادر   را نمی تری ایی الزم برای رفع نیازھای ابتدائی یك زندگی كم دغدغه یك واحد صنعتی و پایه
 در بــاب آن   ریاكارانــه  ایــن ھمــه اگــر كلیــد بــرق و شــیر گــاز كردســتان را كــه.  نقــل حرامــات اســت گــویم كــه را نمــی

ز ھمدان و زنجان و خوی ببندند، این میلیونھا انسان با تنگناھای بسیار جـدی  ا شود در طی پنج دقیقه سخنسرائی می
آمیز و ضدانسانی   كسانی بیشترین صدماتی را از قبل این سیاستھای تبعیض واقعا چه. و كمرشكنی روبرو خواھند شد

رزمینـی در ایـن منـاطق دھـی اقتـصادی و بـی اسـتعدادی ذخـایر زی گـی بھـره مایه بینند؟ این از كم شونیستھای حاكم می
بـسیار .  اسـت  معنـای اخـص كلمـه  و بـشدت ضدانـسانی بـه  شونیـستی افـسار گـسیخته  یك سیاست آگاھانه نیست، زاده

 كنیـد حلبـی آبادھـای تھـران ھـم   نگاهاند، برنامگی  بی بیشتر زادهاینھا « شود   گفته خواھد كه فھمی می كورذھنی و كج
یـابی  اند، برای پنھان ساختن عمق تباھیھا و مغشوش كردن ریشه ه و مغلط  سفسطه  ھمهھا  استداللاین!! »برق ندارند

واقعیتھــا چیــز دیگــری را نــشان .   تحــت نامھــای مختلــف بیــان میــشود گرفتاریھــا و مــسائل واقعــی و موجــود جامعــه كــه
 در تمـامی  گاھانـهآ و  رنامـه ایـن نمودھـا تـصادفا خیلـی ھـم بـا ب ن است كـهآھا حاكی از   حقایق و نشانه ھمه. میدھند

 سـاكن   اكثریـت قـاطع مـردم كردسـتان ابتـدا بـه واقعیـت امـر آنـست كـه. انـد  پـیش رفتـه نظامھای شاھی و شـیخی بـه
 امواج پـر تالطـم توفانھـا  ای در میانه  پاره  تخته  اتفاقشان به  قریب به بخاطر كردبودن بطور مضاعف ھستی و زندگی

مردم با گوشت و پوسـت خـود و .  است  بروز و نمود آشكار ستم ملی، بمعنای واقعی كلمهبینیم  می آنچه. ماند می
اند و  ھا و بھای گزافی را پرداخت كرده اند و برای زدودن آن ھزینه  خود آنرا دریافته  تاریخی و روزانه با تجربه

ا یك پیروزی برای خود بحساب نشينی ناچار سازند ارزش قائلند و آن ر  عقب  شونیسم را به برای ھر قدمی كه
علـت گـستردگی ایـن مـشاركت .  در یـك جنـبش مـادی و واقعـی اسـت  ایـن یـك مـشاركت واقعـی مردمـی.آورنـد مـی

 وضـعیت  ھـای زیـرین اجتمـاعی بـه  كـارگران و زحمتكـشان و الیـه  حـضور پـر رنـگ و فـشرده  و پیـشاپیش ھمـه عمومی
 گریبـان  گـردد كـه  تحقیـر و تبعیـضھای مـضاعفی برمـی قتصادی، اجتماعی، بـه ناامنی و نابسامانیھای ا فالكتبار زندگی، به

  .   است مردم را گرفته

   تحت سـتم، تـصادفی نیـستند، ادامـه نگھداشتن جامعهكردن و عقب الذكر، دایر بر محروم  این روشھای فوق
 كاال  حت ستم را حتی در مبادلهنقش ملل ت«  سبك كار و در ھمراھی با ھمان قواعد كلی استیالگرانه قراردارند كه

  نشات گرفته» تمركز سیاسی، اقتصادی«این از ھمان سیاست . »دھد داری بشدت كاھش می و در تولید سرمایه
 ضـربات   جامعـه و از جملـه  رشد و تكامل مستقل و روتـین نیروھـای مولـده این ایجاد اخالل جدی است در راه. است

 فراینـد رشـد و تكامـل مـستقل خودآگـاھی طبقـاتی و   بـه  و بویژه ختار طبقاتی جامعه سا به بسیار سخت و ناگواری را 
منطقـی آن رونـد ء ازا مـضافا اینكـه مابـه. كنـد است و می ھای اجتماع وارد كرده  سازماندھی محرومان و پایمال شده

لی قرار دارند، ھمانند ھم  تحت ستم و تبعیض م  كارگران و زحمتكشان این جوامع كه    اینست كه جاری و ذكر شده
تربیـــت «ایھــای خــود در اجتماعــات دیگـــر از رونــد رشــد و تكامــل طبیعـــی روحــی و مبــارزاتی پرولتاریــائی و  طبقــه

پـذیری بـرای  ضعف و پراكندگی سازمانی، تشتت فكـری و افـت چـشمگیر تـشكل. گردند محروم می» انترناسیونالیستی
اینھم از تبعـات مـضر و نـامیمون در اجتماعـاتی .  است متكشان این جوامع آشیل زح پاشنه» طبقاتیاجتماعی و رھائی «

 شونیـسم و   ستم و سركوب ملی درجریان است، ناشی از سیاست تحقیر، اھانت و تبعیض مضاعفی است كه است كه
  دگی آزادانـه و زن نفس جامعه ، استقالل و اعتمادبه  روحیه كند و ھمچون خوره  اعمال می برتری طلبی حاكم بر جامعه

 در معرض این یورش قرار دارند و خود ثمـرات ایـن سیاسـتھای  كارگران و زحمتكشان بیشتر از ھمه. خورد آنرا می
. انـد  خـود دریافـت داشـته  ملمـوس و عینـی روزانـه آمیز و ضد انسانی و تاثیرات آنرا با چشم خود و با تجربـه تبعیض

 و پتانـسیل اصـلی  د كـارگران و زحمتكـشان كردسـتان نیـروی محركـه خـو درست بھمین دالئل مادی و عینی است كه
  .دھند این جنبش رھائی بخش و ضدستمگری ملی و بخاطر عدالت اجتماعی را تشكیل می

انـد و در ابعـاد بـسیار  كاری و تالشی را بر دوش گرفته» منافع مشترك«پس اگر برای رفع این ستم و این 
شـوند از سـر ناآگـاھی، خرفتـی و تـوھم نیـست، از واقعیتھـای ملمـوس  و تسلیم نمیكنند   می  مبارزه وسیع و گسترده
 حـل یـا حـداقل  منـوط بـه»  طبیعـی غیـره«گذر از این شرایط .  است  كرده  را احاطه  جامعه گیرد كه موجود نشات می

 برخـوردار باشـد، تـا   از معیارھـای متناسـبی از دمكراسـی در درون جامعـه تخفیف این ستم است، و ایجاد شرایطی كه
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گـذاری بـر  سیاسـت سـرپوش.   بیشتر و بیشتر معطوف گردد  مسائل واقعی و پیشاروی جامعه اینبار توجھات واقعی به
   ایجـاد سوسیالـسم بـا شـالوده و موكـول كـردن آن بـه»  ملـی را بـاد نزنیـد مـسئله «  كـه  ایـن بھانـه این واقعیات تلخ به

 در خــود   خیالبـافی و غرقـه ایـن ادعـا ثمـره. گنجـد  روح پویـا و دیـالكتیكی آن نمــیفكـری و تئـوریكی ماركسیـستی و بـا
  .  طلبی است بودن و منزه

. نـشیند   بیكار نمـی  بورژوازی ھم در این گیرودار پر تنش و بسیار پیچیده خواھد، روشن است كه گفتن نمی
 خـدمت آمـال خـود  را تـا سـرحد امكـان بـه» منـافع مـشترك« این گـوی  حداكثر توان خود را بكار خواھد انداخت كه

 خنثـی  یـادی جامعـه را در تغییر بن  و توھم نقش موثر كارگران و زحمتكشان درآورد، تالش خواھد كرد با ایجاد شبھه
 خـدمت مطـامع و آرمانھـای طبقـاتی خـود درآورد،  تـالش   را بـه  تـوان و انرژیھـای جامعـه د و ھمهو بی خاصیت ساز
 تقابـل ملتـی در برابـر   خـصائل دمكراتیـك خـود تھـی سـازد و سـطح مبـارزاتی را بـه جنبش را از ھمهخواھد كرد این 

   ھرچه در بین ملل مختلفراو ارتجاعی ای و كور  تالش خواھد كرد آتش این دشمنی فله.  ملتی دیگر پائین بیاورد
تــالش خواھـد كــرد اتحـاد مبــارزاتی . دبینـ حكومـت خــود را از ایـن جــداكردنھا مـیء بیـشتر دامـن بزنــد، زیـرا رمــز بقـا

تــالش خواھــد كــرد رھبــری .   را بــا مــانع جــدی روبــرو ســازد كــارگران و زحمتكــشان ملــل مختلــف در درون جامعــه
تالش خواھد كـرد  .  عمل بپوشاند  امیال و آرزوھای طبقاتی خود جامه  كند، تا به بالمنازع خود را بر این جنبش دیكته

   سازد، در حالی كه خفه» دفاع از سرزمین پدری« را زیر سرپوش دروغین  در درون جامعهمطالبات طبقاتی واقعی 
 ھمـین جنـبش ملـی   از پشت به ساز و در سربزنگاھھای تاریخی  در پیچھای سرنوشت   چگونه  است كه خود نشان داده
  .زنند ھم خنجر می

ــن ســیمای واقعــی و ملــوس جنبــشی اســت كــه م، تــضاد، بغرنجــی، پیچیــدگی و  مــا بــا آن روبــرو ھــستی  ای
 و  طرفـه  یـك  مـا بـا جـاده گوینـد كـه  مـا مـی ھـای واقعـی بـه  ایـن داده ھمـه.  اسـت  تنیـده الطرافی تاروپود آنرا بھـم جامع

كمتــرین .  و دشــواری دســت بگریبــانیم »كننــده گمــراه«ای بغایــت پیچیــده، متــضاد،  بــا پدیــده. ھمــواری روبــرو نیــستیم
   داشـته  ھمـراه بـه توانـد زیانھـای جبـران ناپـذیر سیاسـی اجتمـاعی بـسیاری را   ابعـاد آن مـی  ھمـه توجھی به لغزش و كم

.  تنھـا بـوی مـرگ و تبـاھی را بدھـد انتھایی بكشاندكه ناپذیر و بی  وادی كشمكشھای پایان  را به باشد، و حتی كل جامعه
 بـا یـك نبـرد واقعـی و ملمـوس طبقـاتی و  كـهبلالقـی،  رومانتیـك ذھنـی و اخ  بـا یـك پدیـده در واقع امر ما در اینجا نـه

 تــوازن   چیـز بــستگی بــه  ھمــه  نبــردی کــه در آن، ابعــاد واقعــی آن روبــرو ھـستیم ھمـهاجتمـاعی و سیاســی حقیقــی در 
و .  نیروھــای مــوثر اجتمــاعی دارد منــد و آگاھانــه ، ســازماندھی و كــار نقــشه نیروھــا و آمــادگی ذھنــی و عینــی جامعــه

 حضور موثر و پررنگ نیروھای پیشرو بطریـق اولـی   و دمكراتیك آن بستگی به تكامل صعودی و مترقیانه سیر  درجه
   در آن گـره  اجتمـاعی شـركت كننـده  ژرفا و فشردگی نیروھای بالنـده و میزان پیشروی آن به. در این جنبش دارد

ــستھا و  غایــت دشــوار اســت كــه ب بھمــین دلیــل و در انجــام ایــن ســنجش واقعــی از ایــن پدیــده.  اســت خــورده  ماركسی
 شـركت و دخالـت  نیروھای دمكراتیك انقالبی با ھوشیاری و تیزبینـی، پیگیـر و مـصمم در ایـن جنبـشھای ملـی آگاھانـه

  .اند و دارند داشته

 است بمنظور عقب راندن خواستھا و امیال ارتجاعی بورژوازی در این جنبش، برای  این یك شركت آگاھانه
خواسـتھا و مطالبـات رھـائی اجتمـاعی، ، بـرای طـرح و پیگیـری   محتوی و مضمون این مبارزات عادالنـه شیدن بهغنا بخ

تــر ســاختن صــفوف آنــان و ســازماندھی تــشكالت مــستقل كــارگری و  ھــای اجتمــاعی و فــشرده تــرین الیــه واقعــی زیــرین
 از  ی زحمتكـشان، بـرای دوركـردن جامعـها  حقـوق پایـه اندازی بـه كردن دست بورژوازی در دست مردمی، برای كوتاه

و در یـك .  تبـاھی خواھنـد كـشاند  را بـه  ھستی جامعـه رواج تعصبھای كور قومی و ملی و درگیریھای ناشی از آن كه
 بـسوی افـق   بسوی تغییرات بنیادی اقتصادی ــ سیاسی و اجتماعی و رھنمـون شـدن جامعـه كالم برای ھمواركردن راه

  . روشن فردائی بھتر

ــاریخ، در نگــاھی گــذرا بــه ــه  ت ــا،   نمون ھــا و تجــارب ذیقیمــت و گرانبھــائی از شــركت عملــی سوســیال دمكراتھ
 انقالب  ھمیشه. بینیم دریغ از مطالبات برحق ملی را می  و پشتیبانی بی ماركسیستھا و انقالبیون سوسیالیست در مبارزه

انـد  انـد، در آن شـركت كـرده ھای پیشرو و مترقی بوده مورد پشتیبانی كمونیستھا و نیرو و خیزشھای ملل ستمدیده
. انـد و با تمام توان در ھـدایت و تعمیـق خـصلتھای انقالبـی و دمكراتیـك آن كوشـش عملـی و سـازمانی را بخـرج داده
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از ھمـــین رویـــی انگلـــس .  بـــا ســـتمگری ملـــی اســـتوار اســـت ھـــای انترناســـیونال واقعـــی بـــر مبـــارزه زیـــرا یكـــی از پایـــه
 این اسـتدالل، فـرد كمونیـستی  بر پایه» .تواند آزاد باشد دارد خود نمی  بر ملل دیگر ستم روا می ی كهملت«:گوید می
ای بـر دوش خـود  وظیفـه» !پیـروزی سوسیالیـسم«گـذرد و بـرای رفـع آن تـا   از كنـار سـتمگری ملـی مـی توجـه  بی كه

 انجـام  یبانی خـود از جنـبش ملـی را مـشروط بـهكمونیـستھا پـشت.  اسـت پایـه اش بـی گذارد، ادعـای انترناسیونالیـستی نمی
 سـتمگری ملـی  اند، بالعكس، آنھـا بـدون قیـد و شـرط از خـصلت دمكراتیـك ایـن جنـبش علیـه وظایف كمونیستی نكرده

انـد و در راسـتای   بطـور عینـی و عملـی آنـرا انجـام داده  یك پـشتیبانی گفتـاری صـرف، بلكـه این نه.  اند پشتیبانی كرده
الحـال در الك  آنھـا ھمچـون آدمھـای مـریض. انـد ای را ھـم بخـرج داده بی و ھدایت آن تالشھای مجدانهپیشبرد انقال

 مبادا اصولشان از نظر تئوری از جـال  اند كه اند و دست روی دست نگذاشته انتھا فرو نرفته ھای بی وسواس و دغدغه
 تـاثیرات بـورژوازی بـر سـیر رویـدادھای  ود دایـره خ اند با دخالت آگاھانه حتی سعی كرده. دار بگردد بیافتد و خدشه

 بیشتر تنگتر سازند و خود سخنگوی راستین مطالبات برحق این جنبش باشند و در ھـدایت و پیـشبرد آن  آنرا ھرچه
   بیـشتر خـصلت انقالبـی ایـن جنـبش علیـه اند، تـا ھرچـه آنھا تمام تالش و امكانات سازمانی خود را بكار انداخته. بكوشند

  .تر اجتماعی بكار گیرند گری ملی را بسود تغییرات بسیار عمیقتر و بنیادیستم

ای از  اجتمـاعی ذرهعمیـق بلشویكھا و در راس آن لنـین، در تمام دوران مبارزاتی خود بـرای تـدارك انقـالب 
 ایـن مـسئله بـسیار   و بالفعل آن غافل نماندند و با حـساسیت تمـام بـه  ملی و انرژی و پتانسیل بالقوه واقعیتھای مسئله
دادنـد و از آن نیـرو   آن نیـرو مـی بـه. كردنـد ، با ارزیابی مشخص، پویا، متغیر و تاریخی برخورد می غامض و پیچیده

 تبلیغات ما بطور طبیعـی   باعث شد كه١٩٠٥اوجگیری مجدد جنبشھای ملی پس از سال «:نویسد لنین می. گرفتند می
   را داراسـت كـه  مھمـی  ھمـان انـدازه  سرنوشت خویش در تبلیغات ما نقش بهحق ملل در تعیین«و یا » رونق بگیرد

 بلـشویكھا   اینكـه جالـب توجـه 2»....مثال شعارھای تسلیح خلق، جدائی كلیسا از دولت، انتصاب كارمندان توسـط مـردم و
 اجرای این حق از اشكالیكی آنرا تنھا .  بودند  مترادف نكردهجدائیرا با    ن سرنوشت خویشیحق ملل در تعیھرگز 

 صـراحت بعنـوان شـكلھائی دیگـری از تجلـی حـق ملـل در تعـین   بـهخودمختـاری، فدرالیـسمبارھـا از . كردند تلقی می
و خـود در ھمـان . انـد  ھـم كـرده انـد و توصـیه  نـام بـرده  عمـومی  شـرایط و در ھمراھـی بـا اراده  بـه سرنوشت، بسته
گون را متناسب با وضعیت مشخص و متغیر ملل و اقوام مختلف در ا اشكال گونوزی انقالب اكتبر اینسالھای اول پیر

   نیروئـی اسـت كـه  پرولتاریـا یگانـه بـر ایـن واقعیـت پـای میفـشردند كـهآنـان . اجـرا درآوردنـد درون كشور شوراھا به
امـا در عـین . را حـل نمایـدنـآ و بطـور كامـل   ستم ملی را از بین ببرد و قاطعانه  ستم و از جمله  ھرگونه میتواند پایه

  حلھای بینـابینی ایـن راه  بر آن نبودند كه تحقق سوسیالیزم موكول نكردند و   ستم ملی را به  علیه  مبارزهھرگزحال 
بارھــا از امكــان تخفیــف ایــن ســتم در ھمــین سیــستم تــصادفا . داری مطلقــا منتفــی اســت در نظــام ســرمایه  مــسئله
انـد و   نـام بـرده ھای راھبردی این مسئله  مشخصا از آمریكا و سویس بعنوان نمونهاند و داری ھم سخن گفته سرمایه

 رودررو و مـسقیم طبقـاتی   است موانع بزرگی را از سر راه مبـارزه توانسته اند، زیرا می آنرا مثبت ھم ارزیابی كرده
 مطلــب را  صـراحت بــسیار كنـهلنـین بــا .  سرنوشــت سـاز بنمایــد  ایــن مبـارزه بـردارد و توجھــات را بیـشتر معطــوف بـه

  ما انقالبیون مبتذل خواھیم بود چنانچه«.توان آنرا درك كرد  فارغ از ھر شرح و بسطی می كند، كه  بیان می اینگونه
 فالن یا   علیه ای كه  از ھر جنبش توده  چگونه  سوسیالیسم ندانیم كه در جنگ رھائی بخش پرولتاریا برای رسیدن به

 ما از طرفی با لحنھای   بحران را عمیقتر بخشیم، چنانچه برداری نموده  است بھره لیسم متوجهبھمان آفت امپریا
 فعالترین و  ھستیم، اما از طرف دیگر قیام قھرمانه» مخالف« ستم ملی   با ھرگونه مختلف بگوئیم و تكرار كنیم كه

توصـیف كنـیم، در ایـن » كودتـا«ا  ستمگرانش ر  علیه ترین بخش بعضی از طبقات یك ملت ستمدیده روشن بین
   3».ایم  بالھتی در سطح كائوتسكیستھا تنزل داده صورت خود را به

در » مواضـع سـرباالی تروتـسكی و مــارتف« لنــین از   ھمـین برخـورد و ارزیــابی دیـالكتیكی بـود كـه در نتیجـه
خواھـد باشـد،   مـی ذھنی ھرچـهنیتھای  این حسن«: گفت آشفت و می  برای رھائی برمی برخورد با حق ملل ستمدیده

                                                
 .٣٧حق ملل در تعیین سرنوشت خویش ص لنین،  2
    ٣٦ھمان منبع، ص  3
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   از سـوئی دیگـر مقابلـه4».كننـد آنھا از نظر عینی با آن موضع سرباالی خود از سوسیال امپریالسم روس حمایـت مـی
 نـام دفـاع   بـه  روشن و شفاف و ارزیابی دیالكتیكی ماركسیستی حكایت دارد، كـه  از ھمین دیدگاه5»بوندیستھا«وی با 

  خطـاب بـه» پیام صلح انقـالب اكتبـر«. كردند ارگران و زحمتكشان ملل مختلف را تبلیغ میجدائی صفوف ك" ملیت"از 
ساختنشان از قیود وابستگی و ستم ملـی در ھمـان   آنان و رھا  تزاریسم و پشتیبانی از مبارزات  ملل تحت سلطه ھمه

 از مبـارزات  ع و پـشتیبانی جانانـه كنفـرانس ملـل خـاور و دفـا پیـام كمینتـرن بـهھمچنـین روزھای اول پیروزی انقـالب، 
  ھـــای روشــن از یـــك برخــورد شـــفاف و داھیانـــه  اســـتیالگران، نــشانه  ســتمگری و ســـلطه رھــائیبخش ایـــن ملــل علیـــه

گـر از طرفـی   ایـن جنبـشھا در مبـارزات جھـانی بـر ضـد قـدرتھای بـزرگ سـلطه ماركسیستی از طرفی و اھمیت ویـژه
   ادامـه كنند پا پس نھادن از ایدئولوژی و مواضع طبقاتی نبود، بلكـه خیھا ادعا می بر این سیاستھا آنطور كه. دیگر دارد
ـــه ـــه آگاھان ـــه  و داھیان ـــی كلی ـــق مـــادی و عین ـــی و دمكراتیـــك موجـــود در جامعـــه و بھـــم  آن، و تلفی ـــسیلھای انقالب  پتان

 نـوین سوسیالیـستی  جامعـه خوردگی جنبشھای مطالبـاتی دمكراتیـك و پرولتاریـائی بمنظـور تـسریع بیـشتر در بنـای  گره
  .  است بوده

ھای بسیار با ارزش و موثر تاریخی دیگری از شـركت كمونیـستھا در  توان نمونه در سطح جھانی باز ھم می
 تا دیگر كـشورھای آمریكـای التـین و افریقـا و آسـیا را نـام  جنبش انقالبی و رھایی بخش ملی، از ویتنام و چین گرفته

ھـایی از ایـران و كردسـتان  كنم و با ذكر نمونه  درازا كشیدن مطلب از آن خودداری می ز به بخاطر اجتناب ا برد كه
  . دھم  می  این مطلب خاتمه به

 اولـین  بینـیم كـه  ایـران مـی ھـای سوسیالیـستی در جامعـه  سیر تاریخ و روند تكوین اندیـشه  به در نگاھی كوتاه
  ط تنگاتنگ با جنبش بولشویكھا و سوسـیال دمكراتھـای روس و بـویژه خود در ارتبا پیشگامان و پیشروان این جنبش كه

 حركتھـای ملـی  بـه. كردنـد ھـای مبـارزاتی آنزمـان شـركت مـی  عرصه  در ھمه كمینترن بودند، بسیار فعال و كوشنده
تـدارك و  بولشویكھا بـرای  دادند و در آن شركت عملی داشتند، از تجارب ارزنده گری بھا می  استبداد و سلطه علیه

ھا و بسیاری دیگـر  ھا، حیدرعمواغلی ھا، سلطانزاده غفارزاده. داشتند  اجتماعی گام برمی سازی خیزشھای عمومی آماده
 سربرآورد، بـا كـار و تـالش  وقفه  از دل این تالشھای بی از اجتماعیون و عامیون و سرانجام حزب كمونیست ایران كه

ھـای مبـارزاتی و اجتمـاعی   عرصـه  تنگ آنزمان تاثیر ماندگار خود را بـر ھمـه محدودیتھای  خود علیرغم ھمه پیگیرانه
ھای كـارگری را ایجـاد نمودنـد، بـرای اولـین  اولین اعتصابات را سازمان دادند، اولین اتحادیه: موجود برجای گذاشتند

در . ا پـیش كـشیدندبار موضوع آزادیھای اجتماعی سیاسی و تحدید ساعات كـار و مطالبـات كـارگران و زحمتكـشان ر
وجود عقـب مانـدگیھای فرھنگـی و  در آنزمان با.  ادبیات سوسیالیستی بزرگترین تالشھا را بخرج دادند نشر و اشاعه
   محــدودیتھا، فـشارھا و تـضییقات روزانــه  و بـا ھمـه ھـای بــشدت ارتجـاعی و متـراكم مــذھبی در جامعـه تـسلط اندیـشه

در مباحثــات تئــوریكی آنزمــانی در . كردنــد كی و سیاســی را منتــشر مــی تئــوری قاجــاری و رضــا شــاھی چنــدین نــشریه
  . كمینترن و در احزاب سوسیال دمكرات شركت فعال داشتند و صاحب بحث خود بودند

ھـای   گریبـان بودنـد، توانـستند اولـین گروھھـا و ھـسته  بـا آن دسـت بـه ای كـه  مـشكالت عدیـده اینان بـا ھمـه
ــه ــده خفقــان و ا بــزرگ مــسلح را علی ــار ای ــین ب ــرای اول ــد، ب ــشكیل دھن ــان و ضــرورت  ســتبداد ت  و موضــوع جنــبش زن

بـرای اولـین بـار در تـاریخ ایـران . سازماندھی آنان بخاطر رھائی از زنجیرھای اسـتبداد و ارتجـاع را بفعـل درآورنـد
و برای . رح كنند ط موضوع چند ملیتی بودن ساكنان این سرزمین و ضرورت رفع ستم ملی از این ملیتھا را پیگیرانه

 ملـی و ارضــی   چگــونگی حـل مــسئله  را بـه  دوم خـود در ارومیــه اولـین بـار در تــاریخ ایـران بنــدھائی از تزھـای كنگــره
مركزیـت « شكـستن دیـوار   مركـزی نظـرات خـود را بـر اینـان ھـسته. بصورتی بسیار روشن و شفاف اختـصاص دادنـد

  .  بودند استوار كرده» لحق جدائی كام«تا » غیردمكراتیك و مركزیت بزور

 مقتضیات زمان خود كاسـتیھای بـسیاری را   به  این پیشگامان روشنگری و سوسیالیسم با توجه روشن است كه
 از خـود نـشان  كـه» دسـتھای بـازی«داشـتند، بـا ابتكـارات و   بـر اما بھرصورت با گامھای استواری كـه.  باشند ھم داشته

                                                
 .٣٧یین سرنوشت خویش ص حق ملل در تعلنین،  4
   . عمومی كارگران یھود در لیتوانی، لھستان و روسیه  اتحادیه  شده خالصه 5
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ھای اجتماعی و مبـارزاتی تـاثیرات مانـدگار و تـاریخی بـا ارزشـی را از خـود برجـای   عرصه دادند توانستند در ھمه می
اتفاقی نیست که يورش سیاسی و ایدئولوژیک مرتجعین شوينیست به جنبشھای ملی ملل تحـت سـتم ايـران، . بگذارند
ایــران ھمــراه  یــورش بــه پیكــارگران مارکسيــست و کمونيــست   کردســتان و آذربايجــان، در غالــب مــوارد بــا بــه ویــژه

ھـا  ايـن نمونـه. انـد و باز اتفاقی نيست که بخش اصلی کادر پيشبرنده اين جنبشھا ھمواره مارکسيستھا بـوده. گردد می
  . ملیتھای تحت ستم ایران بوده است طلبانه بیانگر پیوند عمیق جنبش سوسياليستی سراسری با جنبشھای حق

ــه  ایــن رونــد بــود کــه كومــه در ادامــه حاكمیــت « در طــی آن  ، كــه٥٧ھای اول پــس از انقــالب  ھــم در ســال ل
در كردستان برقرار بود، بعنوان نیروئی چـپ و كمونیـست در جنـبش ملـی ـ دمکراتیـک کردسـتان شـرکت » مردمی

 اجتمــاعی، اقتــصادی،  ھــیچ عرصــه. فعــال نمــود و در ایــن رھگــذر تجــارب بــسیار گرانبھــائی را از خــود برجــای گذاشــت
 خارج نماند و با تمام وجود و تـوان آنزمـانی خـود در تعمیـق حركتھـای  له رس تشكیالت كومهسیاسی فرھنگی از دست

در سازماندھی محالت، ایجاد شورا، سندیكا . ای داشت  شھرھا و روستاھا حضور برجسته در اداره. كوشید موجود می
م اراضی بین دھقانـان، در رویـاروئی بـا دادن تشكلھای زنان، جوانان، در تقسی  و انجمنھای مختلف، در سامان و اتحادیه

  دادن راھپیمائیھــای بـزرگ اعتراضــی، در كمـك بــه مالكـان، در سـازماندھی اعتــصابات، جنبـشھای مطالبــاتی، در سـازمان
بطـور جـدی و فعـال شـركت  بـا حاكمیـت   كننده ھای مذاكره  و ھمچنین در ھیئتتسلیح دھقانان و متشكل كردنشان

 داخلـی عمـق  در عرصه.  در ستیز بود  بدوران رسیده  بیرون بشدت با حاكمیت تازه رو به سیاسی  در عرصه. داشت
 بـود و بـا تمـام تـوان در آن حـضور  و گستردگی جنبش ملی و قدرت و پتانسیل نیرومنـد مردمـی آنـرا درك كـرده

ود در آن نقـش  یـك مقاومـت عمـومی و شـركت عملـی خـ بسیار پر رنگی را ایفا نمود و ھمزمان در شـكل دادن بـه
 نیازھـای آنـروز برنامـه شـفاف و روشـنی را بطـور علنـی بـا مـردم در   بـه و با توجـه.  گرفت بسیار مھمی را بر عھده

، از  پدرساالری و سنن نظام منحط از بقایا  سازی جامعهرھایی از ضرورت .كرد  بود و آنرا تبلیغ می میان گذاشته
 ضــرورت تــامین عــدالت  از،ســارت و خــشونت و موانــع ارتجــاعی از بنــد ا اجتمــاعی زنــانرھــا ســاختن ضــرورت

 نفـس در  ھـا بـا اعتمـاد بـه مـشغلهایـن    در ضـمن ھمـه ھمچنـین. وردآ  سخن بمیان مـیاجتماعی به سود زحمتکشان
ختیـار داشـت   در ا  كه  فرصت كمی  به مبارزات پارلمانی شركت كرد و نمایندگان خود را ھم معرفی نمود و با توجه

ــاری بــروز و تجلــی ایــن بیــنش و   كوملــه برنامــه. یتھــای چــشمگیری را ھــم بدســت آوردموفق درك « بــرای خودمخت
ــ»  درســت لحظــه ــود هدر جامع ــتان ب ــروز كردس ــ  مجموعــه.  آن ــن برنام ــا های ــاوت كیفــی  ھ ــسیاری  تف ــضمونی ب ــا و م ب

  .كردستان آنروز  ھای دیگر داشت و نشانی از تحول بنیادی و اساسی در فضای جامعه برنامه

ھـای نـاب و   مواضـعش در تـرازوی ایـده  كار و عمـل اجتمـاعی، در بنـد ایـن نبـود كـه  در آن بحبوحه له مه كو
 شـده، محبـوب، مردمـی،  بـا برخـورداری از شـماری كادرھـای شـناخته. زنـد ایدئولوژی خالص چند سرسوزن لنگ مـی

 میتوانـد در   نـشان داد كـه  از نیازھـای واقعـی جامعـه  و عمل برخاسته عملی و پیكارگر سوسیالیست، و با وحدت اراده
ات  شــود مبــارز  مــی نــشان داد كــه. كنــدء نقــش بــسیار مــوثر و مفیــدی را ایفــا» زنــدگی بھتــر« بــسوی  پیــشبرد جامعــه

ھـای متناسـب و عملـی را   مراحـل بغـرنج آن گزینـه دمكراتیك ملی و جنـبش طبقـاتی را بھـم جـوش داد و بـرای ھمـه
 بـــر بـــورژوازی كـــرد از ســـوئی و حاكمیـــت شونیـــستی، ارتجـــاعی مركـــز و   در ضـــمن آن عرصـــه فـــراھم نمـــود كـــه

.  پـیش برداشـت  و بنفع تعمیق تحوالت اجتماعی گامھای اسـتواری را بـهكردھای آنرا از سوئی دیگر تنگ  اھیخو زیاده
ی بـرای گفـتن داشـت و در  كمـك كـرد و حرفھـا  جامعـه  ملی به شود در استیفای حقوق تضیيق شده  می نشان داد كه

  .  پیش برد ضمن آن جنبش مطالباتی اجتماعی و اقتصادی را ھمگام و رادیكال با افق روشن به

   بـسیار كوتـاه  توانـست در آن فاصـله  و نگرش عینی و عملی درست و منطقی بود كه  با ھمین ایده له كومه
 روی  تـر را بــه تـر و اجتمــاعی ھـای تــازه  ایـده دروازه را بــشكند و  فــضای تـك صــدائی در جامعـه» علنیـت سـازمانی«از 

  لـه  توانـست كومـه  روشن بود كـه ھمین دیدگاه.  از جور ستم ملی و ناعدالتیھای اجتماعی بگشاید  تنگ آمده مردم به
در حقیقـت رمـز تـاریخی اجتمـاعی شـدن .  یك نیروی اجتماعی مھم و قابـل اتكـا تبـدیل كنـد  كردستان به را در جامعه

  کـشی و خلـسه  چلـهو سعی در خـود رھانیـدن از»  دستی گشاده« از ھمین   مزاق جامعه  و طعم خوش آن به له كومه
 مـثال شـورا بھتـر اسـت یـا   بـی خاصـیتی بـود كـهپایـان ناپـذیر اصـطالح تئـوریكی جزمـی و  به» صد تا یك غاز«حرفھای 

 را سـر كـار   ھمـه كـه...... ؟  از بـورژوازی اسـت یـا خیـر، خودمختـاری دفـاع عمومی بھتر است یا اتحادیـه سندیكا، مجمع
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و اما بعدا ھر آینه پـای .  باشند  درآورده  و زندگی فالكتبار جامعه  خاری را از بدن زخم خورده د بدون آنكهنمیگذار
    .ا شدراھھای بی انتھا دستش بیشتر با عصا آشن  سراغش آمد و در این كوره  در این وادی نھاد، وسواس بیشتر به

ــاده بھــر روی كومــه ــرغم كاســتیھا، زی ــان علی ــست آنزم ــه توان ــاره ل ــا، دوب ــتنھا  و   رویھ ــادن و برخاس ــا، افت كاریھ
   گـام بــردارد و ایـن واقعیـت را جــان ببخـشد كــه  نفـس در مــسیر ترقـی و پیـشبرد جامعــه ھــا، بـا اعتمـاد بــه تجربگـی كـم
 رشـد و تكامـل آن   و در جھت گرایش بـه آن بحال جامعهء ازا  مابه پایهحقانیت تئوری و عمل اجتماعی بر «گوید  می

 .»   شـده و صـحبتھای آسـمانی و خردسـتیزانه  پرگـار كـشیده  ذھنیات و دوایر و اشكال بـه  بر پایه شود، نه  می سنجیده
و ایـران سـتان  كرد ای ھـم در جامعـه  ارزنده  تجربه  مزد خود را ھم گرفت و به  رفت و  این مسیر را آنگونه له كومه

 تنھـایی ھـم  بـه»  كوملـه« در طلق ھیچ كسی نیست، ھمگانی است، حتی دیگر مـال  اكنون دیگر این تجربه. تبدیل شد
  بكـار بگیـرد، بـه   روزشـده و بـه   امـا تـر و تـازه »آنگونـه«ھر كسی آنرا .  جای دارد  مبارزاتی جامعه در گنجینه. نیست

ھـای  مـردم را و جبـر داده.  خواھد گرفـت  نامھا و نشانھا، پاسخش را از جامعه بدور از جنگ قطعیت میتوان گفت كه
 جریـان اجتمــاعی ١٩ قــرن ٩٠ و ٨٠ھـای  در دھــه» ناردونیـك«ســازمان .  نیانگـاریم و سرســری نبینـیم علمـی را ســاده

مین سازمان در ھ. را در آستین داشت» پلخانف«شخصیتھائی مثل .  بود  روسیه بسیار قوی و تاثیرگذاری در جامعه
پـای خـصلت دوران خـود را بازتولیـد   دوم قرن بیست واماند و نتوانست پا بـه   و تحوالت سریع دھه جریانات پیچیده

ی نیـز مفیـد »ناردونیـك«اسم . كند و رشد بیابد، در قبای خود ماند و نتوانست اولویت و ویژگیھای آنرا درك كند
 .  برھانند و نستالوژی خوش گذشته» حال«ند خود را از انزوای ای نشد و ناردونیكھا ھرگز نتوانست فایده

   دارد ادامه

  ٢٠٠٦ / ١٢ / ١٥ناصر امین نژاد        

nasseraminnejad@yahoo.de 
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