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 برهان عظیمی 

  و دو انحراف ناصحیح یا تودهجنبش کمونیستی، تشکل 

 

و متشکل کردن  یده سازمان ،یآور از جمع ها ستیاز کمون یادیدر حال حاضر شمار ز

مفهوم  کیطور عمده در  به. دارند یا انهیگرا لیمحدود و تقل اریانقالب درک بس یروین

در  یاساس یسوال ضرور ،یو مخف یکار علن قیبا در نظر گرفتن تلف(: انهیگرا عمل)یعمل

مردم  یکردیو با چه رو فیوظا نیانجام کدام یاست که برا نیا یانقالب ستیمقابل هر کمون

 د؟یو متشکل نما جیآگاه ، بس دیزحمتکش را  با

نیاز داریم همواره یک کمونیست باشیم و مانند یک کمونیست حرکت کنیم، و  ها ستیکمونما 

  .باشد یمکمونیسم علم ( پویایی)در نظر داشته باشیم که تئوری عامل دینامیک

به همان  شیخو رامونیچگونه ما از جهان پ نکهیکننده است؟ ا نییعامِل تع یچرا تئور

و در  رییدر جهت تغ یبه چشم انداز و شناخت م،یکنیم یکه هست و در آن زندگ یصورت

از   یدرک خود را حت میتوان یچگونه م نکهیا نم؟یکیم دایدست پ( ینیع تیواقع)انطباق با آن 

( رمیگ یقرار م رمترقبهیواقعه غ کیدر ارتباط با  یوقت ایو ) میده رییسؤال مشخص تغ کی

 قتریمورد عم نیدر ا کهیزمان م؟یده رییتغ زیچ خود را در مورد همه نشیب میتوان یچگونه م

متفاوت  کردیرو  کی قیکار را تنها  از طر نیا: که میرس یم جهینت نیبه ا میفکر کن

 م،یانجام ده میتوان یم ینیع قتیو حق ها دهیپد درک یبرا( کیالکتید سمیالیماتر)کالیراد

است  ریجهان درگ رییکه در پروژه تغ ستیکمون کیهمواره مانند  میدار ازیخصوص ما ن به

 رییتغ یبرا یعلم کردیرو کیمگر  یراه ستهایچرا که در مقابل کمون م،یبرخورد کن یعلم

به  یعلم یکردیبا رو میکن شاست که تال یضرور یعنی  ست،یقابل تصور ن ینیع تیواقع

. میابی دست م،یا ها در طول مبارزه در برابر خود قرار داده به آن دنیرس یکه برا یجیآن نتا

 دایدست پ ینیع تیواقع رییتغ یبرا حیصح جیمطابقت داشته باشد به نتا تیبا واقع یاگر تئور

نداشته باشد ( ینیع تیواقع)با ضرورت یکه مطابقت یصورت تئور نیا ریدر غ میکرده ا



ای و دو انحراف ناصحیح جنبش کمونیستی، تشکل توده                                                                         
 

2 
 

 برهان عظیمی 

ُسره از ناُسره  ییجدا اریاست مع نیچن. خواهد شد یمعکوس منته جهیاست و به نت حیناصح

 (.یکیمکان سمیالیماتر)یرعلمیغ حیاز ناصح یعلم حیصح یتئور صیدر ارتباط با تشخ

 

، دو خطا و یا انحراف اساسی (عمل)رابطه بین تئوری و پراتیک ازنظردر حال حاضر، 

ی دیگر و سرانجام به چاه  به چاله یا چالهما را به زمین زده و از  تواند یموجود دارد که 

انحرافی مشترک است ی در این دو خطا آنچه .عمیقی که راه گریزی از آن نیست، بیندازد

 .باشد یمجدا کردن تئوری و پراتیک انقالبی از یکدیگر 

 

1 

و دانشگاه گرایی، مال نقطی و  ای مدرسه)ستیسم الودر اصل یک خطای اسک خطای اول

 به این. است(  -ل-کالسیک م یها کتابخواندن  صرفا  و  صرفا   -کرم کتاب داشتن کالم کیبه 

جدا و از کار مفیِد  کامال  که از پراتیک  یکیآکادممفهوم که مطالعه تئوری به یک روش 

اگر در دهه اول بعد از پایان موج . ابدی یمکمونیستی برای تغییر جهان طالق گرفته، تقلیل 

مائو  با مرگ) در چین سوسیالیستی یدار هیسرماانقالبات کمونیستی در قرن بیستم با احیای 

( 1771تا  1797 یها سالو فروپاشی نظام سوسیال امپریالیسم شوروی در  1791در سال 

ه جنبش علی)امپریالیستی در عرصه جهانی -نظام سرمایه داری ضدانقالبو یورش 

بر جنبش انقالبی  ازجملهمخرب و واقعی خویش را نیز  راتیتأث( یالملل نیبکمونیستی 

وار، جدای از پراتیک تغییر  مذهبی چنان آنکمونیستی ایران نیز گذارده بود تا آنجا که برخی 

دگماتیک به خواندن تمام آثار مارکس و انگلس، لنین و مائو پناه برده  طور بهجهان و 

منتسب به جنبش کمونیستی  یها گروهاحزاب و  یها اساسنامهثرات چنان انحرافی در ا)بودند

کماکان وجود دارد و  شان یبردار یکپو  سمیدگمات یها برداشتنسل قدیم از بین نرفته است و 

شکل تا جایی که، امروزه و در شرایط کنونی چنان انحرافی به ( از آن گسست نشده است

 سربلندنویِن دیگری خود را بروز داده و دوباره و به شکل  (مغشوشانه)ناخالصصورت 
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که تئوری را ی نومیدانه ها" آموختن مناظره" صورت بهتوان آن را  که می  کرده است

" کمونیستی"یک شیوه زندگی  که حافظ و جایگزین" راز معبد دانش"نوعی از  عنوان به

 .؛ و این انحرافی بسیار خطرناک استدهد یمتقلیل  است

 

 

2  

و  یتر از تئور را باال( ییگرا عمل ای)کیوجود دارد که پرات زین یگرید یانحراف و خطا

  ای" عمل؛ عمل؛ و عمل کردن" هینظر چوله چالهبه  راست کیدهد، و  یمقدم بر آن قرارم

 یگریانحراف بخش د نیا ای؛ و کند یمسقوط " یو کار عمل یعمل یرویعمل کردن، اعمال ن"

که  دهد یسوق م یعمل فیبرد وظا شیپ صرفا  و  یبه انجام کار عمل چنان آن اساسا  از رفقا را 

 طور به تنها نه عمل یراهنما عنوان به ینقش تئوردر و به فراموِش کردِن  غفلتِ  به ریناگز

 نیب کینامیگفت که عدم توازن د توان یم ینوع به. کشاند یم یمفهوم کل کیاما در  ،یفور

ترازو  گرِ ید ی سمت ترازو به سمت کفه نیاز ا مداومانرا  روهای، ن(کیو پرات یتئور)دو نیا

 تیامر احساِس رضا یداده در ابتدا گاهیجا رِ ییکه تغ ییروین هرچند بیترت نیبدو  کشاند یم

که از کفه  یپوچ تیبه آن واقع بر خودو در  تیدرنها ی، ولکند یموزنه خود  ینیاز سنگ

باطل   ریس ایخواهد شد و  نیکنج نشو  هسرخورد ایخود ساخته،  ذهنترازو  در  گرید

 .کند یم شیراه خو شهیرا تکرار کرده و پ یا تودهتشکالت  حیناصح یرهبر

 

در شرایط کنونی از میان این دو انحراف در درون جنبش انقالبی کمونیستی، در محافل 

روند انحرافی دوم یعنی کم بهایی  تر، این گسترده طور بهواقعا مترقی و رادیکال و در جامعه 

 .بیشتر است مراتب بهبا پراتیک،  اش یکیالکتید دادن به نقش تئوری و ارتباط
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جهانی و ازجمله جنبش مشکل واقعی پیشاروی جنبش کمونیستی  کی نیا اکنون همو 

 ها آنی  ، درِک نظری افراد حتی بر درجه و حدت انگیزهاوال   چراکه. استایران  یستیکمون

را از اینکه چرا  درکشانخواهان پیشبرد عمل انقالبی به اشکال مختلف هستند، و   که طبق آن

گرفت، تحت  قرار خواهدانقالبی مهم است و در چه جای مناسبی  (پراتیک)انجام عملکرد

 .قرار داده و خواهد داد ریتأث

 

 درکشان خواهند یمو چنگ زدن به تئوری انقالبی برای افرادی که  اتکا، اساسا  و  حال نیباا

، احتمال، اساس، راهبرد، روش، مسیر ازیموردنتر در  علمی عمیق هیپا کیبر  یطورکل بهرا 

زیرا بدون تئوری انقالبی ساختن جنبش  .، ضروری استسازندو اهداف انقالب استوار 

 . انقالبی محال است

 

رابطه  تواند ما را در تقابل با درکِ  یم  الذکر فوق بسیار مضر  ( اشتباه)خطایدو  این آن بنابر

 یآور جمع درروندمشخص مرتبط با آن و پراتیک سنتز نوین دیالکتیکی میان تئوری 

 بار کینیاز است و . ی انقالبی سرخ قرار دهدها نیروهای انقالب کمونیستی، و ساختن هسته

هر دو این خطاهای انحرافی به قطع ارتباط تئوری از پراتیک شود که  دیتأکبر این  دیگر

 :که شود یمبدین گونه منجر 

 

عالم "همچون را  زیچ همه»: چنین معتقد و منتظر باشید کهو  اگر مانند افرادی عمل کنید -1

کاملی از  نوینِ  خاص به سنتزِ  طور بهبر تئوری انقالبی مسلط باشد و  کامال  که " دانایی

در جنبش  یمعنادارکمکی و یا نقش  دیتوان ینمواقعا  «،پیدا کنیدکمونیسم برای پیشروی دست 

، و واقعا مضر است، و یرعلمیغاشتباه،  یریگ جهتچنین . برای انقالب کمونیستی بازی کنید

ما را از شکستن شکاف مرگبار بین اینکه در حال حاضر چقدر نیروی انقالبی کوچک و تا 

 گذاشتنمانهستیم و نیازمان به بزرگ شدن و از اثر مفید کمونیستی  یثمر یبحد زیادی 
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ر خالصه، ما با چنان نوع تفکر و رویکردی هرگز قاد طور به. کند یمو جلوگیری  بازداشته

 گیری و آموزِش  مقدم مبارزه آورده، به جهت صف بهنخواهیم شد هزاران هزار نفر را 

را نفر نفوذ کنیم و قلبشان  ها ونیلیمباید در میان  که یدرحالانقالبی  هزاران نفر به طریقِ 

 .میابی دستنماییم،  ریتسخ

 

مردم  که یزمانیک کمونیست انقالبی به این شیوه عمل کردن که تو گویی تا  عنوان به -2

کارهایی را  نجاوآنجایا"و " اند مخالفمثل ما با رژیم "، !(کدام مردم)هستند" اطرافماندر "

و بر مبنای کدام منافع  یانداز چشم، با چه رویکردی و با چه یکار چه")دهند یمانجام 

ها ضرورت مسلح شدن به تئوری  است که واقعا برای این کمونیست، به این مفهوم !(طبقاتی

واکیان صدر حزب کمونیست انقالبی آخاص سنتز نوین کمونیسم باب  طور بهانقالبی و 

 با چنان نوع تفکر و رویکردی ما هرگز قادر به پیشروی به سمتِ . آمریکا جا نیفتاده است

ی انقالبی برای نفوذ  هزاران نفر به طریقه و آموزِش  یده سازمان، جلب، (بخوان آینده)جلو

معینی برخی از افراد را  زمان مدتتنها ممکن است برای  نفر نخواهیم بود، و ها ونیلیمدر 

را به چنان موقعیت و سطح آموزشی به طریق واقعا انقالبی  ها آن میتوان ینم، اما جلب کنیم

" انجام دادن کارهایی"  برای "در اطرافمان"دیگر  یقو احتمال به ها آنو دیر یا زود . برسانیم

 یها توده، چون کادرهای پیشرو که قرار است جنبش توده و نخواهند بود"نجاوآنجایا"در 

و برای  اند نکردهمتشکل در آن را در مبارزات مشخص با تئوری سنتز نوین آشنا کرده چنین 

خاطر اینکه خود کادرها به تئوری همین دید درازمدت استراتژیک کسب قدرت سیاسی را به 

 .اند منتقل ننموده ها تودهمسلح نیستند به  قا  یعمسنتز نوین یا کمونیسم نوین 

 

ندادن به نقش تئوری  تیاهما بی در ارتباط ی حائز اهمیت دیگر ضروری است که به نکته

 .نیز اشاره شودانقالبی 
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کمونیستی که به . یابی اعتقاد راسخ دارند کمونیستها همواره به کار اشتراکی و تشکل

د هنوز نمی تواند خود را شدهی اهمیت ندهد و در یک تشکل درگیر نبا تشکلیابی و  سازمان

های معتقد به  ه کمونیستژوی و به)ها بیخود نیست که کمونیست. کمونیست انقالبی بخواند

 دیتأکدر جنبش کمونیستی ه نفر ۵تا  ۳ی سرخ ها هستهآوردن  وجودرای به ب( نوینسنتزِ 

 .می نمایندای  ویژه

به امر نه تنها که  دهند یمسر  ییها زمزمه راه مهین یرفقاشوربختانه که  مینیب یبازم نیباوجودا

رفیقی  مثال  . اندازی نیز میکنند، بلکه در مقابل آن سنگ کند ینمکمک  ها هستهساختن 

هم  یریپذ تیمسئول هب راجع»  :بیان داشته است که صورتنظر خویش را به این  یتازگ به

حد  تواند ینم یو کس دارد یبرم اهدافش یدر راستا ییها گام توانشهرکس مطابق با وجدان و 

 است ریپذ تیمسئولکه  ردیکند که بر اساس تطابق با آن فرض بگ نییتع یگرید یو حدود برا

 «.ریخ ای

 یتحت رهبر دیکه با یالتیو تشک یکار اشتراک خواهد میما دوست  نیا یمفهوم واقع کی به

هیچ فرد و  دیگو یمه و برد  سؤال ریزانجام پذیرد را  ادیز یریپذ انعطافهسته مستحکم با  کی

هر کس  شانیا ی دهیو به عق. را تعیین کند گرانیمسئولت دحدود کند  نییتواند تع ینممرکزیتی 

 !  برداردباید " اهدافش یدر راستا ییها گامو توانش  وجدان بامطابق "

 یعنی ست؟یمفهومش چ ،یدرون هیال نیتر قیکه در عم میبشکاف یکیالکتیطور د نظر را به نیا

اهداف "قبال  بوده باشم و اهداف گره را به  ایسازمان باشم و  ایگروه  کیدر  توانم یمن م

 ایشده از طرف هسته مستحکم گروه  اهداف مشخص خواهم ی، چون فعال  نم"دهم لیخودم تقل

 کنم یم نییو خودم  تع کنم یقطعه م و قطعه شکنم یو آن اهداف را م. ببرم شیپ هسازمان را ب

هرکدام  را که ! ببرم شیپ کرده است را به نییگروه تع یرهبر یکه شورا یچقدر از آن هدف

 ای" ام دهیآنچه برگز"کنم، و تازه  یانتخاب م انهیوتوانم باشد، بطور ابزار گرا قهیمطابق باسل

و نظر  یریگ بخوان افکار و جهت")مطابق وجدانم"انتخاب کرده ام را  هک یآن قطعه ا

در  ییها گام" دیگو یهم هست که م نیهم یبرا! دهم یمطابق هدف خودم انجام م!( ام یاسیس
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چرا؟ چون واقعا ! گروه یرتوسط رهب شده نیی، و نه اهداف تع"دارد یاهدافش برم یراستا

گونه و با همان  کردن آن را به همان یقصد عمل و ستمیموافق ن شده نییکه تع یباهدف

آن اهداف و  شبردیکه بر سر راه پ ییتضادها نکهیا یجا و به!  ، ندارم شده نییکه تع یکردیرو

وجود دارد را حل کند، بدون توجه ( در سراسر جهان سمیبنا نهادن کمون) ییتر هدف نها مهم

مطابق "و " در حد توانش" خواهد یم میسم باشیکمون شهیهم دیبا نکهیبه آن و بدون توجه به ا

 طیرا در شرا" تواند یآنچه م" سمیو اکونوم  یکیزیمتاف سمیالیماتر کردیبا رو" وجدانش

 یمجاز یایو نقش سوپرمن دن  ها یباف هیو قاف ،یسفسطه گر نیا! دهد یانجام م یو آن یکنون

ساعت در  22و  قهیهر دق ه،یثان هردر  یدار هیکه نظام سرما یکردن  آنهم در دوران فایرا ا

 یها نفر از توده ها ونیلیم هیرا عل یا و ستمگرانه بار تیروز هفته دارد حمالت جنا 9روز و 

و   یریپذ تیفرار از مسئول یاست برا ی  هیصرفا توج برد، یم شیپ تحت ستم و استثمار به

 .یحمالت بورژواز یبازگذاشتن راه ها

 یو اعتال تیبشر ییدر جهت رها خواهد یبودن را دارد و م ستیکمون یکه ادعا یاگر فرد

تحت  یها بردارد، و در ارتباط با توده یعلم کردیبا رو یمثمر ثمر یها گام یستیجنبش کمون

 یادعا تواند یکند، نم ینفره را به وجود آورده و رهبر ۵ ای ۳ ی هسته کیستم نتواند حداقل 

است که تنها  یفرد کیحالت او  نیتر نانهیب و در خوش. را داشته باشد دنبو ستیکمون

که ( ییفردگرا)سمیجوالیندویا سم،یبرالیدر عمل ل یدر حرف است ول  سمیمند به کمون عالقه

که مبارزه  یافراد زمان نیا. کند یم نهیرا اشاعه داده و نهاد یریو عدم تشکل پذ  یانحالل طلب

است در عقب  دهیرس یاز مبارزه طبقات یگاه مشخص چیخود در پ ینبه نقطه حساس و بحرا

و  یا جنبش توده یشرویمخالف با پ نکهیراه افتاده و انگشت خود را به نشانه ا یا جنبش توده

و با نق  دهند، یجنبش است تکان م نیبر ا یستیکمون یکردن رهبر نهینهاد یبرا ریگیتالش پ

با جا کردن خود  یافراد نیچن.  کنند یم یریجلوگ بشجن یشرویاز پ زیسفسطه آم یها زدن

چرخ مبارزه گذاشتن آنهم در  یجز چوب ال یکار یانقالب  ستیدر  صفوف مبارزان کمون
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 .کنند یگشته، نم نییتع یمرکز یرهبر یمبارزه که توسط شورا نیتقابل و مخالفت با اهداف ا

   

به  شدن لیو گسست از تبد یشرویپ یبرا یمظهر: انیباب آواک سمیکمون نیچرا سنتز نو

 است؟ یستیگذشته و در جا زدن جنبش کمون یایبقا

 نده؟یآ شتازیپ ایگذشته  مانده پس

  

هنوز  نیخوِد سنتز نو» ندیاز رفقا ممکن است بگو یبرخ نیمورد سنتز نو در

 یلیخ میتوجه کن دیاما با« .هنوز نوپاست ریتعب نیوپرداخته و بسِط کامل نشده، و به هم ساخته

نوپاست . است حیصح شیریجهت گ. است شده انیو ب نییطور شفاف تب آن به یاز جوانب اساس

 یعلم یهمان متدولوژ یبر مبنا یاست ول فتادهیجا ن یستیکمون شجنب عیو هنوز در سطح وس

و جوانب ناروشن آن در . است افتهی و ارائه شد، بنا گشته و سامان نییکه از طرف مارکس تب

 ریمس( ضرورت)ینیع تیکه واقع یشدن در جنبش توده ا ریو  درگ یمبارزه طبقات ندیفرا

 نییتع شیاز پ یمبارزه طبقات ریمس رایز. دمشخص و واضحتر خواهد ش کندیم نییآنرا تع

من و شما و در کل  ایآ نیبنابرا. باشد یمنطق جبرگرانه برخوردار نم کینگشته است و از 

جانبه آن کمک  شدن همه تر قیبه بسط و هر چه عم میخواه یم یانقالب یها ستیکمون ی همه

 ؟  !میکن

( سمیکمون)آن را لیو بد یدار هیماسر یدرون اتیو کشف اتیو مائو نظر نیاگر انگلس، لن

و آن  کردند یشدن آن تالش نم تر قیدر بسط و عم کردند، ینم جیترو غ،یتوسط مارکس را تبل

در قرن  یستیدو انقالب کمون بردند، یجهان به کار نم رییتغ یروزمره برا کیرا در پرات

 یستیالیو جامعه سوس یستیو اساساً طبقه ما از تجربه انقالب کمون افتاد یاتفاق نم  ستمیب

 .محروم بود نیو چ یشورو
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با  ،یعلم کردیو رو یبا متدولوژ م،یبرخورد کن یانقالب ستیکمون کیمانند  دیهمواره با ما

 یشرویبه پ سم،یکمون یدئولوژیا کینامیعمل و عامل د یعنوان راهنما به یتئور بر هیتک

 .میرسان یاری یستیانقالب کمون یجد

 ی ما را قبول داشته باشند با هر گفته گرانید نکهیدر فالن بحث و جمع به خاطر ا نکهیا نه

و با آن سازش و  دیاحسن هللا گفته، آن را تائ ستین حیکه اساسا  صح یرعلمیو غ حیناصح

 .میکن یدمساز

دمکرات  گرید یجا میبشو( سمیرفرم" نیچپ نو"همچون )برالیل کجایکه  ستین حیصح نیا

 "!ستیکمون" ستیکمون یرفقا انیو در م

اگر جا ... میکن غیآن را همواره تبل دیجاافتاده است پس با مانیو برا میرا قبول دار یامر اگر

 میکه البته اشتباه هم خواه...  میابی به آن دست قتیکشِف حق یِ علم یبا متدولوژ دیاست با فتادهین

و  میکن یدبن از اشتباهات خودمان جمع یانقالب سمیاست که با سالح نقد کمون نیمهم ا یکرد ول

 .مییاز آن گسست نما

 

مائو  ایو   نیدر سطح مارکس، انگلس، لن کیمطلب خود را به لحاظ تئور نینگارنده ا رفقا،

در زمان  یها ستیو مائوئ ها کیبلشو ها، ستیمارکس ی همه... داند ینم انیو باب آواک

... انیبودند و نه مائو و نه باب اواک نینه ماکس، نه لن زیاکنون ن و مائو و تا هم نیمارکس، لن

کردند و  یاتیح ریناپذ فنا یها آن انقالب کمک ندیآن دو حزب به فرا یکادرها ههم یول

 نیا ریدر غ. نمودند یستیانقالب کمون یروزیو پ یشرویپ یبرا یادیز یها یفشان جان

نه در  یانقالب شدند ینم لیتبد ها یآن تئور نیو مروج نیها نبودند و به مبلغ صورت اگر آن

در نظر گرفته شود  دیکه با یاساس ی نکته.  گرفت یصورت نم نیو نه در چ یتزار هیروس

 میخواه یم یستیالیامپر-یدار هینظام  سرما تیجهان تحت حاکم نیا یاست که ما در کجا نیا

تحت ستم  استثمار سراسر  تیبشر ییبه رها یریگ و جهت کردیو با چه رو میریقرار بگ

.میجهان خدمت کن
1 
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 تیاز واقع یبخش کنند یآنچه مردم فکر م: "دیگو یم حیو صح یطور علم به انیباب آواک قیرف

 ."شود ینم نییتع کنند، یتوسط آنچه مردم فکر م ینیع تیاست، اما واقع ینیع

( یها روش)یکردهایمرتبط با آن، روشن است که رو یامدهایقول ذکرشده و پ توجه به نقل با

 ینیع تیها با واقع از آن یکی: انقالب وجود دارد یجنبش برا کیساختن  یبرا یمتفاوت

با  کردهایاز آن رو یکیمطابقت ندارند؛  ینیع تیبا واقع کردهایرو گریمطابقت دارد؛ و د

جهان تحت  گرید یکردهایو ساختن انقالب سروکار دارد، و رو جهان کالیراد یدگرگون

و اساسا   گذارند یبه حال خود م" طور که هست همان"را   یجهان یدار هینظام سرما تیحاکم

 نکهیو ا رانیا 1۳۵9نکته به فرجام انقالب  نیروشن شدن ا یبرا. ستندیآن ن رییخواهان تغ

 یرفتند و  نظام جمهور ینیخم یارتجاع ردکیروپروبال  ریاز مردم به ز یادیشمار ز

 2111از مرم مصر  که در سال  یادیشمار ز ایو . توان اشاره کرد یم رفتند،یرا پذ یاسالم

 امیق کیگسترده در  یها ییمایمبارک را در تظاهرات و راهپ یحسن ییکایآمر کتاتورید میرژ

 یبه خطر افتاده بود رو ازحد شیکه منافعش ب کایآمر سمیالیبرحق سرنگون کردند، اما امپر

 ینینش عقب کیمانده بود پس از  ینخورده و در رأس امور باق ارتش مصر که همچنان دست

 یکار آمدن دولت ارتجاع یمبارک و رو یو با برکنار. باز کرد یا ژهیحساب و یکیتاکت

در  یدمحم مرس. ظاهرا موافقت نمود( نیاز رهبران اخوان المسلم)یدمحم مرس یمذهب یادگرایبن

و تظاهرات  ها یتیاز نارضا یدیاما پس از موج جد. مصر شد جمهور سیرئ 2112ژوئن  ۳1

تظاهرات دمحم  نیشروع گشت و در رأس و جلوصحنه ا 211۳که از  ژوئن  یمردم

با پشت  یکه سابقا  چپ بودند ول یافراد یو حت( سمیالیامپر یبوم یمهرها گریو د)یالبراد

 هیسرما ینظام جهان تیو راه رفرم و اصالحات را تحت حاکم کردیرو سمیکردن به کمون

نفر با تحصن و  ها ونیلیم. قرار داشتند دندیبرگز یو ارتجاع داخل یستیالیامپر-یدار

انتخابات  یاز قدرت و برگزار یدمحم مرس یخواهان برکنار ریتحر دانیدر م ماهایراهپ

او به  یتظاهرات در مخالفت با برکنار ههم ب یمرس نیزودهنگام در مصر شدند، موافق
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که ارتش مصر  افتیچنان گسترش  و اعتراضات هر دو طرف آن ها یناآرام. آمدند ها ابانیخ

داده نشود   انیاگر به اختالفات پا" کرد و اعالم کرد که  نییاالجل تع ضرب نیطرف یبرا

ارتش مصر بعد از  یعنی شیاکاعتماد و ات قابل گاهیپا قیاز طر کایآمر." وارد عمل خواهد شد

در  کشیحفظ و ادامه منافع استراتژ یمناسب برا یمبارک همواره مترصد فرصت یبرکنار

 امیق کیمبارک در  یحسن یو مشخصا  بعد از برکنار ها یناآرام نیها قبل از ا ماه. مصر بود

در حال  ما  دائ  کایاز طرف دولت آمر یبرنامه و راهکار شبردیپ یارتش مصر برا ،یا توده

مذاکرات داشتند  نیرا در ا یکه نقش اساس ییمهرها گریو د یبود و البراد یزنیمذاکره و را

حرکت ارتش  دیدخالت ارتش در تائ یرا برا ینفر از مردم مخالف مرس ها ونیلیسرانجام م

و سرانجام . کشاندند ابانهایمصر در موافقت با راهکار خود سوق داده و به خ ییکایآمر

دفاع مصر ژنرال  ریوز یعنیاش  و دست نشانده کایآمر یبا کودتا 211۳ هیژوئ ۳در  یمرس

نفر در مصر به حرکت ارتش  ها ونیلیدرست است که م نیبله ا. برکنار شد یسیعبدالفتاح الس

ارتش مصر را  یگفتند و کودتا یبود آر کایآمر سمیالیراهکار امپر یمصر که تحت رهبر

 تیبود و با منافع اکثر حینفر در مصر ناصح ها ونیلیاز طرف م یدییتأ نیاما چن. کردند  دیتائ

 .قرار داشت ریناپذ یتحت ستم و استثمار در تضاد آشت یتوده ها

 یعلم کردیرو)ُسره از ناُسره  صیکش در تشخ مردم ستم ینفر از مردم حت ها ونیلیم یآر

جهان به همان  نکهیا یبرا حیناصح یرعلمیغ کردیرو ایجهان و  کالیراد رییتغ یبرا حیصح

توسط آنچه مردم  ینیع تیواقع" رایاشتباه کنند، ز توانند یم زین(بماند یکه هست باق یصورت

 هیعل توانند یتحت ستم و استثمار م یها نفر از توده ها ونیلیم"! شود ینم نییتع کنند، یفکر م

 شیاشتباه کرده و به ضرر خو یقطع ییرها ریگام نهادن در مس یبرا شیمنافع درازمدت خو

مستحکم با ( یرهبر)است که نقش هسته یخیگاه تار چیپ نیو در ا. رندیبگ میتصم

به سرانجام  یرا برا شیو قاطعانه خو یخیگاه مشخص تاریجا یستیکمون ادیز یریپذ انعطاف

نفر  ها ونیلیانقالب با شرکت م کی قیاز طر یا جنبش توده یرهبر روزمندانهیرساندن پ

 .           دهد ینشان م نیو نو کالیراد یساختن جهان یبرا
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در خدمت  یانقالب یها ستیکمون یها تیفعال یاست که تمام نیا ینکته اساس یینها لیدر تحل

 کالیراد نیجامعه نو کیو بوجود آوردن  یستیانقالب کمون یجنبش برا کیساختن 

 دیبا یعلم یو متدلوژ کردیبا اتکا به رو ایپرولتار یکتاتورید یو برقرار یستیالیسوس

 !  ستین شیب یسراب یاسیبدون کسب قدرت س یامر نیاستوار باشد که چن

 

 برهان عظیمی

    2119اوت  29مطابق  1۳7۱شهریور  ۴

 

 

 :منابع مرتبط برای درک بهتر این نوشته

  «.انجام شوند در آمده است دیکه بازیادی اعمال  ونیش» -1
 ۷۱۷۱اوت  ۸برابر با  ۷۹۳۱مرداد  ۷۱ -عظیمی نوشته ای از برهان 

 

 "ها این است که کمونیست باشند نیاز کمونیست" همچنین به نوشته 

 . نوشته شده است رجوع کنید ۷۱۷۱اوت  ۷۷برابر با  ۷۹۳۱مرداد  ۷۷از همین نویسنده که در تاریخ 

 

 

   

 

 

 

 

 


