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 مجارسـتان رخ    1956پدیده ایست که پس از انقالب        باشکوهترینقیام ایران   
 و سـاخت و پاختهـای     عالم را سخت تکـان داده ۀاین واقعه طبقات حاکم . داده است 

 دولـت اسـرائیل   ۀهای ارتجاعی کشوران عرب به انداز ژیم ر .آنان را افشاء نموده است    
آنـان در پیـروی از سیاسـتی فرصـت          : نـد ه ا  چین غافلگیر شـد    دیوانساالران .نگرانند

ایـن رویـه دنبالـه    ( نمودند  میممحکوکردند و مخالفانش را  میطلبانه از شاه حمایت     
ضـدّ   «رز یـک مبـا    ۀ بود که از شاه  بمثاب      Chouچوو و   Maoمائو خط مشی    گیری  

» د  دردسـر   یجـا ا« و دیوانساالران روسی نتنها خواستار     ).تمجید نمودند » امپریالیستی
تثبیـت رژیـم شـاه و دیگـر کشـوران            همیشه سـعی در    ند بلکه برای دولت ایران نبود   

 در  . تا نکنـد آشـوبهای منطقـه ای دامنگیـر شـهروندان خـودی شـود                داشتندهمجوار  
رادیکالهای فراری ایرانی را به سـاواک  رژیم روسیه به شاه اسلحه فروخته و      گذشته
بتـدریج و   ، روسـها    فزونـی یافـت    سـقوط شـاه      ال احتمـ  زمانی که  .  داده است  تحویل

 غوغـاگرایی متظاهرانـۀ مـابین روسـیه و          . موقعیت خویش را تغییـر دادنـد       محتاطانه
 ویلیام سالیوان سفیر آمریکا،   . انجام میشد آمریکا فقط بمنظور سرگرمی تماشاگران      

(William Sullivan)در ما الئوس را اداره می کردیم امّـا  «  : صادقانه معترف شد
یـادی  ری کـار ز  قـدرت دیگـ   هـیچ   برایمان اهمیت دارد، نه ما و نـه  یران، که شدیداً  ا

 )New York Times, 13 November 1978 نقل از(» .ازمان بر نمی آید
 

 در ایران در واقع »ء قدرت  خال«و » هرج و مرج«ترس دول مربوطه از پیدایش 
و  مــذهبییــانجیگران کنــار گذاشــتن مو واهمــه از لبریــز شــدن شــورش تــوده ای  

اعطاء مصونیت نسـبی    اما   ، جنبش ایران مذهبی نیست    ماهیت اصلی .  است دیوانساالر



همـان  . سخنگوی جنـبش شـود    برای ابراز افکار مذهبی به اسالم این اجازه را داد که            
زنانی که قبالً چادر را بمنظور مبارزۀ نمادینی با شاه به سر میکردنـد امـروزه بـرای                  

مأموران خمینی به وی اطـالع داده  .  آن را از سر بر می دارند خمینی  مقاومت بر علیه  
تکـاپوی درونـی جنـبش      . »مذهب قائل نیستند  احترامی برای   «نفت  اند که کارگران    

پـا فراتـر     تأیین شـده   از محدودیتهای باعث شده بسیاری از طرفداران مذهبی خمینی        
مغـاره هـا و      زی بانکهـا،  تخریب و ویران سا     بر عکس آنچه تصور می شود      .دبگذارن

 ضـدّ   مبـارزۀ نیسـت، بلکـه همـان       » مدرن«یا ضدّ   » غربی«ضدّ   عکس العمل سینما ها   
 گدنسـک  گرفته تـا     (Watts) واتسبیگانگی است که در آشوبهای مدرن غربی، از         

(Gdansk)بچشم میخورد ، . 
 

تناقضـات    و ارتش  مالها ،وازی، بورژ  حال حاضر  گذشته و هم در   زمان   هم در 
 از این دسته ها نمی توانست بدون دو دستۀ دیگر یکمعذلک هیچ. ی داشته اند فاحش

ش، خمینــی در پشــت پــرده مشــغول انه اعلیــرغم بیانــات ناسازشــگر. دوام بیــاورد
ارتش را حفظ نمایـد و      مذاکرات سرّی بود و مانند جبهۀ ملّی تالش می کرد انسجام            

سرانجام، عناصـر   . ری ورزند خوددابه طرفدارانش توصیه می کرد از تحریک ارتش           
ارتـش کـه در     . نبرد نهایی را دامن زدند و خمینی را مجبور به اقدام نمودنـد            رادیکال  

شرف از هم پاشیدگی بود تسلیم دولت وی شد زیرا این راه را تنها چاره بـرای مهـار                   
 . طغیان مردمی می دانست

 
کـان دخالـت    در ایران، مانند پرتغال بدنبال سـقوط رژیـم فاشیسـتی، عـدم ام             

 ممکـن اسـت باعـث ایجـاد         مستقیم نیروهای خارجی و ناتوانی طبقۀ حاکمۀ داخلـی        
 اعتصـابیونی کـه بـا شـرط و شـروطِ          .  بـرای آزمایشـات اجتمـاعی شـود        فضای بازی 

خودشان بر سر کار برگشته اند، یا مردمی که شهرها را تصرف نموده اند و بـه میـل       



دولـت نشـده    تسلیم  گانه هستند که هنوز     دو- بازنمایی از قدرت   ،خود اداره می کنند   
علیرغم درخواستهای متعدد خمینـی، صـدها هـزار اسـلحۀ متعلـق بـه گروههـای           . اند

 ،عالوه بر این.  داده نشده اند دولت چریکی یا توزیع شده مابین مردم تا امروز تحویل     
 طغیـان    فرصت را غنیمت شـمرده و       ممکن است  آذری جنبشهای مستقل کُرد، بلوچ و    

خویشـتن را بـه     » هموطنـان  « و بکشـانند  کشـورهای مجـاور   بحرانـی   به مرزهای   را  
 . شورش تشویق کنند

 
رؤسا و مفسران سیاسـی تظـاهر مـی کننـد کـه دسـت کمونیسـتها یـا دگـر                     

حقیقت امر این است که حزب      . می بینند   ت رادیکالی هر فعالیّ  جریانات چپی را در     
و  اصـالح طلبانـه اش    مدتهاست بخاطر مواضع    ) همان حزب توده  (ایران  » کمونیست«

 از دسـت   کـامالً تبعیت کورکورانه از سیاستهای خارجی روسیه، اعتبـار خـودش را     
انقـالب از   «نابود گشته بـود، از       تقریباً بکلی    سلطنتی علیرغم آنکه توسط رژیم      .داده
.  را محکـوم کـرد     1978 و   1963شاه پشتیبانی نمود و قیامهای مردمی سالهای        » یباال

اقتصـاد  «ائتالفـی شـده تـا در اسـرع وقـت            حزب توده خواستار تشکیل دولت      اخیراً  
 .»به پایان برسدبحران «شود و » مملکت با ثبات

 
اگــر چــه ممکـن اســت از رژیمهــای  دانشــجویی و چریکـی  گروههــای و امّـا  

 همـان سلسـله مراتـب سـازمانی و          معـذلک هنـوز   دلسرد شده باشـند،     » کمونیستی«
را اعمـال مـی     سیاستهای دسیسه کارانۀ بئوراکراتهای رژیمهای سـرمایه داری دولتـی           

هـیچ درس عبرتـی      اسـتالینی   - لنینـی   ضدّ انقالبِ  فرایند شصت سالۀ    از انگاری. کنند
ن زحمـتکش وطـن     کـارگرا «با استعمال عبارات خشک و دگمـی ماننـد          . نگرفته اند 

، و اصطالحات واپسگرایی )عبارتی که بیگانگی کارگران را تمجید می کند       (» پرست
و » دولـت کـارگری   «،  »ارتـش مردمـی   «،  »مالهـای پیشـرو   «،  »رهبریـت صـالح   «مثل  



 آگـاهی      آلودگی ایدئولوژیکی را تشدید می کننـد و سـطح            ،مقوالت متناقض مشابهی  
 بحبوحه کیست که بـرای کسـب قـدرت واقعـی            در این . پرولتاریا را تقلیل می دهند    

  باشد؟اقدامشورایی مشغول 
 

نمیتوانـد از انقـالب دفـاع کنـد زیـرا الزم اسـت در               » مردمی«یک حکومت   
امّا اگر توده ها را خلع سالح و دلسرد کنـد، کـی   . مقابل  انقالب ازخودش دفاع نماید   

زمانیکـه  بانی کند؟  در مقابل تهاجمات ارتجاع از حکومت پشتی       خواهد شد تا  حاضر  
اعتصابیون و تظاهرکننـدگان اسـتفاده کـرد، خـودش زمینـۀ            ق از ارتش بر علیه      مصدّ

 بومدین صحنه را برای آمدن (Ben Bella) بن بال. کودتای سازمان سیا را مهیا نمود
(Boumédienne)       مختـار در الجزایـر      -جریانات خود آماده ساخت و این آخری

با حمله به کارگران و دهقانان مسلحی کـه کارخانـه هـا و       باالخره،  و .را نابود کرد  
 زمینـه را    – کاسـترو  به کمـک     - (Allende) آلندهزمینها را تصرف کرده بودند،        

 .  هموار ساخت(Pinochet)  پینوشهبرای روی کار آمدن
 

مسئلۀ اساسی در مورد ایران این نیست که چه ترکیبـی از نیروهـا دولـت را                 
بلکه سؤال مهم این است که آیا کارگران می توانند خویشـتن            بدست خواهند آورد،    

 اگر کارگران از طرف خودشـان سـخن         را مستقالنه بر علیه دولت بسیج کنند یا نه؟        
اگر تجـارب و برداشـتهای      . نگویند، بئوراکراتها بجای کارگران سخن خواهند گفت      

خانه و ایستگاههای   از طریق ضبط ماشینهای چاپ    مثالً  (ه نرسانند   خود را به گوش بقیّ    
گفتارشـان را تحریـف یـا سانسـور          موفّق خواهنـد شـد    رسانه های جمعی    ،  )رادیویی
حتـی اگـر چنـین جنـبش      . تنها راه دفاع از انقالب، بسط و گسترش آن است . نمایند

مـا قبـل    مرحلـۀ   گسترده ای در نهایت امر شکست بخـورد، برگردانـدن جامعـه بـه               
. فتهـای انقـالب بـی انـدازه مشـکلتر خواهـد بـود             نقالبی و پس گرفتن تمام دست یا      ا



 توسطرفورمیستی و بئوراکرات زندگی می کنند،        جوامعکارگرانی که هم اکنون در      
 فقط یک جنبش ریشـه      .جد نخواهند آمد  به و یک جنبش رفورمیستی و بئوراکرات      

خواهـد  آنـان را متقاعـد    که اساس دستگاه جهانی را زیر سـؤال ببـرد     ای و رادیکال    
چنین جنبشی ممکن اسـت آنـان را        .  از مداخلۀ دول خارجی جلوگیری کنند       که کرد

انقالبهای آینده فقط با تهاجم به کـلّ رژیـم          «. ایجاد حرکت مشابهی نماید    به   ترغیب
 موقعیت آفرینـان بـین الملـل      (» جهانی می توانند حامی و پشتیبانی در دنیا پیدا کنند         

Situationist International(. 
 

آنـان بتـدریج     شوند تاریخ خود را رقـم بزننـد،           می  مردم موفق  تی که در لحظا 
طغیانی را که امـروز در      . تالشهای پیشین را کشف می کنند       سرکوب شدۀ    اوجنقطۀ  
 رایـج را    سـردرگمی و کـنش انفعـالیِ       می کنیم روزنۀ امیدی است کـه         مشاهدهایران  

یـن طغیـان مظهـر      ا. کنار می گذارد و معضالت را بشکل ملموسـی مطـرح مـی سـازد              
 .حقیقت اجتماعی است

 
 دفتر اسرار عمومی

  1979 مارس 12
 )2003 آگوست 22غارنشینان مالیخولیایی، : برگردان( 

 
 
 
 

 


