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   های سوریه درس
مردم سربلند کردند، حکام مستبد و فاسد خود را به چالش گرفتند، از جان ی ها گر تودهيبار د  کي

به نام ی و ضد مردمی ارتجاعی روهايه رانده شدند و انواع و اقسام نيه گذاشتند، اما بازهم به حاشيما
ال يحسان شتی  به گفته. است را در دست گرفتنديسی  دار شده و صحنه داني و به نام انقالب مآنان
به (» .ده استيون به نفع ضد انقالب چرخيسياکنون تناسب قوا در اپوز« ی سوری ست انقالبيکمون

  )۲۰۱۲هي فور۲۰فتح، ی برای جهانی س خبريسرونقل از 
 مارس ۱۵که ی جنبش. ر اسد سر به شورش برداشتندم بشايه رژيه عليش، مردم سوريسال پ  کي

مشابه در تونس ی ها گرفته از جنبش الهامی شورش ،خودجوش بودی ه آغاز شد جنبشي در سور۲۰۱۱
ی شمار جسميبی ها به رنجی واکنشمبارک و در اعماق، ی م حسنيه رژيو در مصر علی عل م بنيه رژيعل

اقتصاددان مخالف ( ا ي درصد و طبق آمار عارف دال۲۵ه ب بيطبق آمار سازمان ملل متحد قر. يو روح
از ی ه نازکيال. م استيعظی شکاف طبقات .کنند يمی ر خط فقر زندگي درصد مردم ز۵۰) ميرژ

ز يچون کارمند و معلم و مهندس نی انياما اقشار م. کنند يمی اروپا زندگی ثروتمندان به سبک بورژواز
در ) پدر بشار(ارتشبد حافظ اسد . ن کننديکار خود را تاميتر ب انجوی ها د چند شغله باشند و نسليبا

از همه نوع ی اسيم بشار و پدرش، سرکوب سيتحت رژ. ديکودتا به قدرت رسی  جهي در نت۱۹۷۰سال 
همه ی کارگری ها هياتحاد. استی عادی اسيهر مخالف سی  سال زندان برا۱۵. رواج داشته است

ی حقوق يزش کردها در واکنش به بيخ). ۱(شوند يا شهروند محسوب نمصدها هزار کُرد حت. اند يدولت
است و ی لويساختار قدرت قب. ده شديبه خون کشی شلي در شهر قام۲۰۰۴مفرط در ماه مارس 

  .  دست باال را دارندی تيها در حکومت، ارتش و دستگاه امن يعلو
ی الدي م۱۹۷۰ی  در دهه. نبوده يسوری م اسد و پدرش محدود به مرزهايرژی  کارانه تينقش جنا

با وجود اشغال  .ن را که در لبنان متمرکز بود درهم شکستيحافظ اسد آن بخش از جنبش فلسط
از تجاوز . ل کردين تحميل را به جنبش فلسطيل، صلح با اسرائيه توسط اسرائياز خاک سوری بخش
سم ياليدن حافظ اسد امپري رساز زمان به قدرت. کردی باني پشت۱۹۹۱کا به عراق در سال يآمری نظام
م حافظ يرژ. با آن داشته استی ا دهيچيدانسته و روابط پ) ۲(» عامل ثبات منطقه«ه را يکا سوريآمر

ن را بر عهده يجنبش مقاومت فلسط» ميق« نقش ی،عربستان سعودی مالی ها ت و کمکياسد، با حما
ن و يف جنبش مقاومت فلسطيعدر تضی مهمی ها  تالش۱۹۹۰ و ۱۹۸۰، ۱۹۷۰ی ها گرفت و در دهه

ه در اتحاد با ي سور۱۹۸۰ی  در دهه.  دول عربِ منطقه به خرج دادی اسيسی ادغام آن در ساختارها
در . ن در لبنان زديکر جنبش مقامت فلسطيبر پی ل در لبنان ضربات سختيطرفدار اسرائی روهاين

با دولت » قرارداد آدانا« وارد ۱۹۹۸در سال . وستيه عراق پيکا عليآمری  به ائتالف جنگ۱۹۹۱سال 
ه کرده بود يه دولت ترکيخود علی ها تيگاه فعاليه را پايرا که سور. ک.ک.ه شد و طبق آن پيترک

ی تيامنی روهايتوسط نی وی ريرون کرد که موجب دستگيه بيممنوع کرده و عبداهللا اوجالن را از سور
از ی ها برخ ا تا سالي س ش، سازمانتوسط دولت بو» ه تروريجنگ عل«پس از آغاز  .ه شديترک

سخت به دست سازمان ی ها يشکنجه و بازجوئی برای ريرا پس از دستگی الملل نيب» نيمظنون«
ن در يها و مرتجع ستياليامپری برا» نيآفر ثبات«ن خدمات يک از اي  چيه. سپرد يه ميت سوريامن

  . ودنبی اسالمی م با جمهورين رژيمنطقه مانع از اتحاد مستحکم ا
  شروع جنبش سرنگونی و ادامھ مقاومت

از . شروع شد) واريبر دی سيدو جوان به خاطرِ شعارنوی ريبا دستگ (رعادی جنبش در شهر جنوب
هاوران ی  درعا، مرکزمنطقه. م بوديرژی مردم خواست سرنگونی آن زمان در هر تظاهرات، شعار اصل

از ی اريبس. سخت کرده استی آموخته به زندگن منطقه را شجاع و يعامل مشترک فقر، مردم ا. است
ی  بر رو۱۹۷۰در دهه ی وقت. اند کشور آمدهی ن منطقه در اصل از کردستان در شمال شرقيدهقانان ا

تر را به  مرغوبی ها نيرون کرد و زميشان بيها نيرودخانه فرات سد ساخته شد دولت آنان را از زم
است بعدها توسط ين سيهم. کردن معروف شدی  عربايب يکه به تعری استيس. (دهقانان عرب داد

  ). حکومت بعث عراق در کردستان عراق به خصوص در منطقه کرکوک به اجرا درآمد
 محدود به ) هيدو شهر بزرگ سور(افت هرچند در دمشق و حلب يشورش به سراسر کشور گسترش 

 

http://www.sarbedaran.org


   t ٢   
 

 با از دختر و پسری در ابتدا، تظاهرکنندگان مخلوط. ها ماند دانشگاه
 .  بودند ينيو دی و ملی قومزات يبدون تما سالی سی متوسط سن

م يرژی تنها راه بقا برا. بودی ر قانون اساسيياسد و تغی شعارها سرنگون
ساخته ی س کاريگر از پليد. بودی اسد دست زدن به سرکوب نظام

 حضور هزاران .ارتش با توپ و تانک به مقابله با مردم برخاست. نبود
ن مردم يدر سرکوب خونی سپاه پاسداران که نقش فعالی وهاريتن از ن

ی اسالمی از جمهوری کنند به کرات اثبات شده و آنچنان نفرت يمی باز
ها همراه با  تظاهراتی افته که در برخيه گسترش يان مردم سوريدر م

ده ينژاد هم به آتش کش يو احمدی ا خامنهی ها عکس بشار اسد عکس
ر جوانان از ينظ يبی ها ي جنبش مردم با فداکارن وجوديبا ا. شوند يم

  .افتيش رفت و گسترش يزن و مرد پ
گر يمعضل بزرگ د. ستيم اسد نياما معضل فقط شدت سرکوب رژ

 .بر جنبش مردم استی ارتجاعی روهايچنگ انداختنِ ن
مردم، بار دیگر اتحاد میان بنیادگرایان برپاخاستن بار دیگر 

  یعاتی امپریالیستھای اطال اسالمی و سازمان
آن آغاز ی ه بشار اسد با خواست سرنگونيشورش مردم علی وقت

اما با تداوم و گسترش . ت نکردين خواست حمايکا از ايشد، دولت آمر
 ماه ۵روز افزون جنبش مردم در مقابل توپ و تانک باالخره پس از 

ی رامپراتوی گر و بازجو ه را که قبال به عنوان شکنجهيم سورياوباما رژ
  !آشام خواند گرفت، خون يبه خدمت م

طرفانه به موضع  يکا از موضع بيسم آمريالير موضع امپرييتغ
کسو ياز . استی ر فشار ضرورت و فرصت طلبيفعال زی گر دخالت
رد تا بتواند خود را در يم منفور اسد فاصله بگيد که از رژيد ی ضرور
خواه  به راه دله قرار دهد و آن را يزش مردم سوريت کنترل خيموقع
» رهبر«جنبش مردم ی ن دست به کار شد تا برايبنابرا. ش بکشديخو
ط ين شرايگر در بطن اياز طرف د. م کنديترس» نقشه راه«ن و ييتع

ی فرصت. ديانه ديلرزانش در خاورمی ت هژمونيتقوی را برای هائ فرصت
 - هي سور-رانيم اسد محور اتحاد ايرژی د بتواند با سرنگونيد که شايد

در مقابل ی ل به مانعين محور تبديرا اياهللا را بشکند ز  حزب- حماس
در . مورد نظرش در منطقه شده استی اسيم ساختارِ سياستقرار و تحک
ی کا صحبت از سودجستن از اوضاع برايآمری ز امپراتورير محافل نقشه

ی کا سعيالبته آمر. در منطقه استی  سن-عهيشی جاد محورهايا
ش يحساب شده پی هامتالطم و لغزنده با گامی   منطقهنيکند در ايم
ی ها از قدرتی بلکه با ائتالف. ستيه طرف نيم سوريرا صرفا با رژيز. رود 

. ک هستنديمقاصد ژئوپلتی ز دارايطرف است که آنان نی بزرگ جهان
ت سازمان ملل از حق يامنی ه در شوراين و روسيبه طور مثال، چ

ناتو ی ها شدن طرح» يسازمان ملل« مانع از خود استفاده کرده وی وتو
دخالت «ه با اشاره به کارزار يروس. اند ه شدهيج در سوريخلی و کشورها

کند که  يد ميتهدی بيا و فرانسه در ليتانيکا و بريآمر» بشردوستانه
ست که يکا نيبه عالوه، فقط آمر. نخواهد رفت» کاله سرش«گر يد
ی نفتی ه و کشورهايانند ترکم(حمايت خودش تواند دول تحت  يم

. ندازدي راه ب proxy»يابتين«ی ها را به خط کند و جنگ) جيخل
ت يم بشار اسد حمايو رژی اسالمی ز از جمهورين نيه و چيروس

بر عهده ی الملل نيبی ها يآنان را در باز» پدرخواندگی«کنند و  يم
ی دستستند که ينی ه و عربستان سعوديترکی ها فقط دولت. اند گرفته

ه يخود سور. دارند» ونيسياپوز«ی ها ادگرا و سازمانيبنی ها در گروه
از . از همه نوع در دست داردی کارت. هستی نين موکليچنی هم دارا

و . ک.ک.هم اکنون پ. يتا کارت کُردی اسالمی ادگرائيکارت بن
ه در حال يه و ترکيان سوريش با استفاده از حاد شدن تضاد ميها شاخه

ه يج و ترکيخلی کا کشورهايآمر) ۳. (اند هيخود در سوری وهاريت نيتقو
ه، يت روسيز حمايه نيا را به خط کرده است و سوريتانيو فرانسه و بر

ی قاين و آفريه، هند، چيل، روسيبرز(کس يران و احتماال برين و ايچ
  .  را دارد) يجنوب

ران هم يبلکه ا. ستيه نيکا تنها خود سوريهدف تحرکات آمر
م  ير رژييتغ. ستيران نيه و ايسوری ها ميکا صرفا رژيهدف آمر. هست
کا هدف يآمر. دن به مقاصد بزرگتر استيرسی ن کشورها برايدر ا

ی مردمی ها دن جنبشياول، ممانعت از رس: کند يرا دنبال می ا دوگانه
ی و دوم، دور کردن رقبای انقالبی ک رهبريبا ی ک انقالب واقعيبه 

  . کين منطقه استراتژياز ا) هين و روسيچ(اش  يالملل نيقدرتمند ب

دان يفعاالنه وارد می غربی ها ستياليکا و امپرين مقاصد، آمريبا ا
مز  خبر يورک تايويروزنامه ن. رنديشدند تا سرنخ اوضاع را در دست گ

. ه استيدخالت در سوری ها راهی کا در حال بررسيآمر داد که ارتش 
ممکن ی همه نوع دخالت«: روزنامه گفتن يبه ای از مقامات نظامی کي

 ی،ات مخفيان، عمليمانند کمک بشردوستانه، شورش ارتش. است
 فور ۱۱مز،يورک تايوين(» .کار چيا هي. اده کردن سربازي پی،حمالت هوائ

ی متحد غرب مانند کشورهای ها دولتی  طبقات حاکمه). ۲۰۱۲ه ي
 خود، در ز با هدف حفظ و گسترش منافعيه نيج و ترکيخلی عرب

  . مورد نظر فعال شدندی ها شبرد طرحيچارچوب پ
کا در اتحاد ي، ارتش آمر»دخالت«ی ح و علنيش از اعالم صريالبته پ

شروع به آنها  )تيم(ه يت ترکيک با ارتش و سازمان امنينزد
ابت از يه به نيدولت ترک. اند ه کردهيدر مرز سوری ساز» ونيسياپوز«

ز عضو آن يه نيکه ترکی غربی ها ستياليارتش مشترک امپر(ناتو ی سو
ی مرز خود را به رو. ه اعالم کرديون سوريسيم اپوزيخود را ق) است

به نام ی نهاد) تيم(ت آن يگشود و سازمان امنی پناهندگان سور
ارتش بشار اسد ی ها و سربازان فرار ژنرالاز » ه آزاديارتش سور«

مسلح ی باندها یاست برای چتر» ه آزاديارتش سور«. سازمان داد
گوناگون ی ها فرقهی شبه نظامی روهايتا نی ان فراريگوناگون از ارتش

در . س آن استياض االسعد رئيلشگر رسر. يان اسالميادگرايبن
اد ي هيسوری ملی شورای نظامی به عنوان بازواز آن ی مطبوعات غرب

) استاد در دانشگاه سوربن (ونيبرهان غلی ن شورا به رهبريا. شود يم
ی ان اسالميادگرايبن. د استيم اسد در تبعين رژياز مخالفی ئتالفا
در اواخر ماه مارس اعالم ن شورا يا. دهند يل ميآن را تشکی اصلی روين

خ و ده يالشی است سرلشگر مصطفيبه ر» ينظامی شورا«ک يکرد که 
» ه آزاديارتش سور«ی برای ن استراتژييمسئول تعی ژنرال سور
» مخصوصی روهاين«قطر همراه با » مخصوصی روهاين«. خواهند بود

ات ي و عمل برپا کردهی ه مقرهائيسوری  ا در چهار نقطهيتانيارتش بر
  .کنند يت ميرا هدا» ه آزاديارتش سور«

م يتعلی بي ل“یانتقالی شورا"ه توسط پرسنلِ يان سوريشورش«
ی بيناتو در لی بانيبا پشتی قذافی ان سرنگونين شورا در جريا. ننديب يم

ت سازمان يامنی ه در مقابل شوراير روسي مارس سف۷روز . ساخته شد
. رنديه درگيسوری ناتو فعاالنه در جنگ داخلی ملل گله کرد که اعضا

ه را انکار يسوری در جنگ داخلی ريا هرگونه درگيتانيکا، فرانسه، بريآمر
دال ی اما شواهد کاف. دارند تمام رد پاها را پاک کنندی کنند و سع يم

ه يترک. ... ها موجود است آنی ت نظاميم و حتا حمايمستقی ريبر درگ
ن يگاه ايپا. کند يت ميه آزاد حمايعضو ناتو است علنا از ارتش سور

ان دراز از يسالی که طی عربستان سعود... ه است يارتش در ترک
ن يت کرده است در ايه حمايدر سوری نيرزميزی ون اسالميسياپوز

. هيدر سوری ات مخفي عمل۲۰۱۲ه ي فور۴(» .استماجرا به شدت فعال 
  )۴.)(ارديليم گيوآخي

گزارش داد که ی رالديپ ژيليا، فيسی افسر سابق سازمان اطالعات 
بدون عالمت ناتو داوطلبان ی ماهاي هواپ۲۰۱۱در اواسط دسامبر 

همراه با مقدار . اند اده کردهيه پيرا در بندر اسکندرون ترکی ائيبيل
ه قرار داشته و يدر مرز سوری ن شهر بندريا.  مهماتسالح وی اديز
ها به  ن داوطلبان و سالحيسپس ا. است» ه آزاديارتش سور«گاه يپا

ه آنست که يبه سوری بيعلت حمل سالح از ل. ه حمل شدنديدرون سور
. نگذاردی ه بر جايسوری خود در جنگ داخلی رياز درگی ناتو رد پائ
فرانسه ) يکماندوئی روهاين(» وصمخصی روهاين«ن گزارش، يطبق هم

ات يت عمليو هدای م دادن و سازماندهير تعليز درگيا نيتانيو بر
ا و يسی سازمان اطالعات. ه هستنديون سوريسيمسلح اپوزی ها گروه

ان يبه شورشی و جاسوسی ز وسائل ارتباطيکا نيمخصوص آمری روهاين
ه را رصد کرده يارتش سوری روهايدهند تا بتوانند تحرکات ن يه ميسور

  )۴)(۲۰۱۲ه ي فور۴. يرالديپ ژيليف. (ز کننديها پره با آنی ريو از درگ
ی دهاياز کاندی کيکا و يچ، عضو کنگره آمرينگريزمان نوت گر هم

به ی نظامی  حملهی کا به جاياعالم کرد که آمری است جمهورير
  .بزندی ات مخفيد دست به عمليه بايسور

ل و ياش را از ارتش اسرائ يابع خبرکه من) 5( ليدبکافای تارنما
مقر « نوشت ۲۰۱۱ اوت ۴رد در يگ يم» يدرون«ی گر منابع خبريد

ن ياولی ه اکنون در حال طراحيترکی عالی ناتو در بروکسل و فرمانده
ان يه هستند که شامل مسلح کردن شورشيشان در سور ينظامی ها گام



     ٣u 
ی بيتکرار مدل لی به جا... کوپتر است يمقابله با تانک و هلی برا

ی ها ضد تانک و موشکی اديخواهند مقدار ز يناتو می ها ستياستراتژ
ن ين وارد مراکز اعتراض کنند و بديسنگی ها ما و سالحيضد هواپ

ن تارنما از قول منابع يهم» .دولت را پس بزنندی نظامی روهايب نيترت
از نوع ی نقشه ای ه بر رويه اروپا و ترکيدهد که اتحاد يخبر می لياسرائ

مقابله ی در آن زمان برا. کنند ي کار م۱۹۸۰کارزار افغانستان در دهه 
کا و يسابق که افغانستان را اشغال کرده بود آمری با ارتش شورو

در ی ان اسالميادگرايح بنيت پاکستان به آموزش و تسليسازمان امن
گر، ارتش يبه عبارت د. پرداختند) ن افغانستانيمجاهد(افغانستان 

و فرستادنشان به درون ی ان سوريم شورشيه مسئول قبول و تعليترک
  . ه خواهد شديخاک سور

 در ترکيه خبر داد که پيشاپيش کماندوهای سازمان حريتروزنامه 
در جنوب ترکيه در هاتای  بريتانيا در شهر ۶.یآ.اطالعات فرانسه و ام

 اسرائيل هاآرتصِروزنامه ) ۶.(اند شمال لبنان شورشيان را تعليم داده
. در سوريه داد) ميت( تن از ماموران امنيتی ترکيه ۴۰خبر از بازداشت 

سوريه در مقابل آزادی آنان خواهان استرداد ارتشيان فراری سوريه 
  )۲۰۱۲ فوريه ۲۱. (شد

ارتش «، روزنامه دست راستی فرانسه از فيگاروروايت خبرنگار 
 سه تن از اديت بويه همراه با. جالب توجه است» سوريه آزاد

» رزمندگان«ليبيائی مخفيانه به سوريه سفر کرده و با » رزمندگان«
الزاويه و رئيس محلی آنان مالقات ارتش سوريه آزاد در منطقه جبل

نيروی . هستند» گردان طرابلس«هر سه ليبيائی اعضای . کندمي
نظامی تعليم يافته توسط نيروهای ناتو که در تسخير پايتخت ليبی 

است که از نزديکان آدم کيکلی يکی از سه تن . تشرکت داش
های کسی که سال.  فرماندار فعلی طرابلس استعبدالحکيم بالحاج

ديگری . در افغانستان سپری کرده است» جهادگر«اش را بعنوان جواني
مهدی الهراتی در .  فرمانده گردان طرابلس استمهدی الهراتی،

سخنرانی » رزمندگان سوري«که کالشينکفی در دست دارد برای  حالي
بعد از . در کنارشان هستند» رزمندگان ليبي«گويد که کند و ميمي

ها اهللا اکبر سر داده و باالخره همه به نماز هر سخن آتشين، سوري
  . )۷( )فيگارو، ۲۰۱۱ دسامبر ۲۳. (ايستندمي

 ی مسلح اسالمیگزارشات مشابه در مورد رشد و گسترش باندها
ها که سالها توسط ی از سلف. سوريه بسيار استدر نقاط مختلف 

 تقويت شده اند و طرفدار استقرار شريعت هستند تا یعربستان سعود
 یشيخ  عدنان النور مال. و غيره» سربازان اهللا«المسملين و  اخوان

 خليج است مرتبا در تلويزيون یکشورها که پايگاهش در ی سوریسلف
را » منافق«ليه بشار اسد ع» جهاد« ظاهر شده و فرمان یسعود

 از سراسر جهان عليه بشار اسد ی اسالمی تن از علما١٠٧. ميدهد
از ارتش سوريه آزاد و انقالبيون بايد «: اند صادر کرده و گفته» فتوا«

 ها را بايد از سوريه هسفارتخان.  همه جانبه کردی و معنویحمايت مال
از دولت سوريه به چين و روسيه به دليل حمايتشان . بيرون کشيد
  از رهبران اخوانی از امضا کنندگان يوسف القراداویيک» .اعتراض کرد

  .المسلمين است
 با ی سوريه روابط خونين و در عين حال همکارالمسلمينِ اخوان

 هزاران تن از آنان ١٩٨٢رژيم سوريه در فوريه . رژيم اسد داشته است
 آن را به تبعيد یاعضارا در شهر حما به قتل رساند و اکثر رهبران و 

 با رژيم را آغاز ی آشتیبا اين وصف اخوان مذاکرات محرمانه برا. راند
 نزديک با عبدالحليم خدام، از افراد با ی همکار٢٠٠٦در سال . کرد

 ی که قاضی سوريه و از نزديکان حافظ اسد، کسی نفوذ هيئت حاکمه
راحان و  از ط١٩٨٢ و در سال ی زندانيان سياسی نظامیها دادگاه

ترين  المسلمين سوريه مهم امروز اخوان) ٨.(عام حما بود مجريان قتل
 ی ملی در شورای اصلی در ترکيه و نيروپجريان نزديک به دولت آک

 .سوريه است
الشخورها به جان جنبش مردم افتادند تا ثمره ب ين ترتيبد
مردم از کارگر، دهقان، زنان، ملل تحت ی ها م تودهيعظی ها يفداکار

سان را تناول ين حقوق بشر و وبالگ نويکار تا فعاليپلمه بيستم، د
ها  هنوز در تظاهراتی  مردم از هر سن.کنند و خود را به قدرت برسانند

. در جهت امور ندارندی اما نقش. شوند يابند و کشته مي يحضور م
گوناگون به سرعت بر ی ها ها و فرقه از دستهی ان اسالميادگرايبن

ها  ن که ساليالمسلم اخوان: اندازند يت و شهرها چنگ ممناطق و محال
که » سربازان اهللا«ت شده است، يم اسد تقويتوسط غرب در مقابل رژ

ده و مستقل ياهللا لبنان که از اسد بر  است، حزب داده» جهاد«فرمان 
کمک به برادران «ی که برای بيلی ها ي و سلف کند، القاعده يعمل م

م اسد متحد يکه با رژی ونياند و باالخره اسالم ه شدهيوارد سور» خود
ف ناهمگون در ين طيا. اند دهيکباب را از آن طرف شنی بودند و بو

کنند، به  يات خدمت ميک عملياما همه به . ز دعوا دارنديان خود نيم
ه و ناتو يج، ترکيخلی  کشورهای،غربی ها ستياليامپری ات مخفيعمل
ه راندن آن و تفرقه انداختن يکنترل جنبش مردم، به حاشی برا
ی ه که به منافع انگليدر سوری ا ندهين آين رهگذر، تضميانشان و از ايم

نان ياکنون صحنه گردان ا. شان خدمت کند تجاوزکارانهی ها و جنگ
ی اهيل به سيخواستند تبد ير مييکه تغی از جوانانی اريبس. هستند
ن يکنند در ع يگر هنوز تالش ميدی اند و شمار نان شدهيلشگر ا

ی دوری ون ارتجاعيسين اپوزيم اسد از ايه رژيبرد مبارزه عل شيپ
رون ين شورا بيچند تن از روشنفکران سکوالر با اعتراض از ا. نديجو

 ).۹)( مارس ۲۱تدپرس، يآسوش. (اند آمده
و ی  اجتماعی، اقتصادی،اسيانداز س جا که به اهداف و چشم تا آن

م يان آن و رژيمی وگردد تفاوت ماه يبرم» ونيسياپوز«ن يای فرهنگ
 . ستيبشار اسد ن

احزاب . نداده استی روی ن تا کنون واقعه مهميدر مناطق کردنش
ها به حرکت در  را تحت فشار تودهير حرکت کردند و اخيدی ليکرد خ

 » ته جوانان مستقليکم«به نام ی در واقع در ابتدا گروه. اند آمده
ه که طرفدار يدر سور» ک کرديدموکراتاتحاد «. مبارزه را شروع بود

م بود، آنهم ياست در ابتدا مخالف مبارزه با رژ) ليشاخه قند.(ک.ک.پ
ان دولت ياستفاده از تخاصم می ک که در پ.ک.ران و پيبا مصلحت ا

  . ه استيخود در سوری ه و گسترش قوايه و دولت ترکيسور
ی ال راض است اصوهيسوری ملی شورا» پدرخوانده«ه که يدولت ترک

پژوه  خي، تارسايخالد عرا دکتر ياخ. ستيه نيسوری به فعال شدن کردها
 هيسوری ملی شوراه و يک فاش کرد که دولت ترکيدر بلژی سور

م بشار اسد يبعد از سقوط رژی ه کردها و حقوقشان برايعلی قرارداد
ی ها ف سازمانين را متعهد به تضعين قرارداد طرفيا. اند امضاء کرده

ه، راه ندادن آن ها به ساختار قدرت و ندادن حق يد در سورکری مل
ی ه برايه و سوريان ترکيمی ات فرا مرزيکرده و عملی خودمختار

ی سخنگو) ۱۰.(کند ين ميهر دو کشور را تضمی مقابله با کردها
ی از کردهای برخ«: ه گفتي ترکتيحر به روزنامه هيسوری ملی شورا
خواهند  ين سرنوشت مييند حق تعکن يت ميه که از انقالب حمايسور
ی شورااما . ... کند يکال را قبول نمي اهداف رادهيسوری ملی شورااما 
و ی با حق زبانی ک گروه مليم دارد آنان را به عنوان ي تصمهيسوری مل

 



   t ٤   
  )۱۱(» . ...ت بشناسديبه رسمی فرهنگ

: اند ه رانده شدهيدر واقع دو گروه مهم مردم معترض کامال به حاش
» ونيسياپوز«حاکم در ی باندهای ن که حضورشان با شعائر اسالمزنا

در آغاز جنبش داشتند و ی ندارد و جوانان کُرد که نقش مهمی خوانائ
ی کُرد هم احزاب کردی  تشان با احزابِ جاخوش کردهيو ضدی باک يب

به پشت صحنه رانده شدن . ه رايسوری ملی ترساند و هم شورا يرا م
در ی وقت. شروع شد» ديها برو زنان به خانه«ی شعارهازنان در ابتدا با 

ز ينی الله حزبی ها مت شد، زنان خانوادهواست مقاين سيمقابل ا
ی دان آمدند و نقاب و روبنده و سربند اسالميسازمان داده شده و به م
  . ل کردنديزدن را به کل زنان تحم

م را اسارت مردی رهايزنجی است که پابرجائی ن چه نوع انقالبيا
ان يشکستن تصلب قدرت می د مردم برايکند؟ چرا با ين ميتضم
توسط ی کی ينيگزيمختلف از طبقات استثمارگر و جای ها يبند گروه

» کيژئواستراتژی ها يباز«  جامعه جان فدا کنند؟ مهرهدر ی گريد
ی  کمپرادور- فئودالی ها دولتی باز» کارت«ا يبزرگ ی ها ان قدرتيم

  منطقه شوند؟
» انقالب«قدرت را گرفت که اسمش را ی ز با کودتائيسد نم ايرژ

م مستبد چهل ساله را بر مردم ينه آن کودتا که رژ. گذاشته بودند
ناتو به ی ات مخفيبه انقالب داشت و نه عملی ل کرد ربطيه تحميسور

ی مطبوعات غربی آنچه از سو. يسوری بومی روهاين نيتر مرتجعی اري
ضد ی رويان دو نياست می د، جنگشو يخوانده م» يجنگ داخل«

با شرکت فعال (کسو يم بشار اسد در يارتش رژ: يو ارتجاعی مردم
ی و در سو) هيغ روسيدر يبی ها و کمکی اسالمی سپاه قدس جمهور

ی  م اسد به اضافهيگران رژ ها و شکنجه از ژنرالی ونيگر کلکسيد
غ ناتو يدر يبی ها با کمکی از قماش اخوان و سلفی ان اسالميادگرايبن

روها، يعناصر، ن. مهلک استی ن انتخابيا. جيخلی و کشورها
اند با تمام قوا  ه موظفيو چپ سوری و واقعا انقالبی مترقی ها سازمان

تداوم انقالب در گرو آن . دور کنندی ن انتخابيمردم را از چنی ها توده
رون بکشد تا رنگش يهرز را از دل خود بی ها است که انقالب علف

ی ها يها و فداکار نصورت همه تالشير ايدر غ. ف و درخشان شودشفا
  . ختيمردم به منجالب خواهد ر

  ؟چرا چنین شد؟ چرا روشنفکران عرب نخروشیدند
منتشر کرد تحت ی امز مقالهيورک تايوينی ش روزنامهيچند ماه پ

ی ن بهار عربيا لنيمائو «و » دنديروشنفکران عرب که نخروش«عنوان 
سد ده ماه از آغاز بهار ينو يسنده مقاله، رابرت وورث مينو. »کجاست؟

چ ياما هنوز ه«اند م مستبد سرنگون شدهيگذرد و سه رژ يمی عرب
ی که همهی فکری ارهاياز معی اا گونهی يا اقتصادی ياسيسی  پروژه

د نکرده ياند، تولن سو داشتهي به ا۱۷۷۶مدرن از سال ی هاانقالب
چون توماس ی پردازان سرآمدهيا نظرين يتفکرها ماميدر آن ق. است

چک ی سنده و روشنفکر اهل جمهورينو(ن، مائو، واسالو هاول ين، لنيپِ
بودند که ) کردی س جمهوريبلوک شرق را رئی م پس از فروپاشيکه رژ

ل به يا تبديکه متحدشان کرد کمک کردند ی م افقيبه مردم در ترس
اکتبر . مزيورک تايوي ن-ويويری ساند(» .شان شدنديسمبل آرزوها

۲۰۱۱(  
م کردند کامال ين و هاول ترسيکه توماس پِی هائن افقيقيبه 

: گذارديمهم دست می سنده بر معضلين و مائو بود اما نويمتفاوت از لن
ستم هر ين سيکه ای هائ ها و دهشتمردم در واکنش به رنجی هاتوده

ترس را فرو ی رهاوايشوند، د يکند بلند م يد ميشان توليروز برا
ی ند اما با رهبرانيآ يدان مين آرزوها به ميد و بهتريزند و با امير يم

ساده اما ی راهی  ن آمال را در برنامه و نقشهيشوند که ا يمواجه نم
و از آنجا . ل به مشعل راهشان کننديروزمند به آنان ارائه دهند و تبديپ

ها الجرم  ند، تودهرهبر بما يتواند ب ينم» يخودجوش«چ جنبش يکه ه
حاضر ی  افتهي سازمانی روهاي و افق و ن ن فلسفهيتر ر پرچم دم دستيز

 .روند ياند م يرهبری در صحنه که مدع
که ی و انفعال روشنفکرانی کند به علل ناتوانيسنده تالش مينو

و بهتر (ها  تين شخصيفقدان چن. ببردی د بهتر عمل کنند پيقاعدتا با
افته به ي سازمانی ها ها و احزاب و جنبش تيصن شخيم، چنياست بگوئ

ن يچندی  را نشانه) حاکمی ها تازه و واقعا ضد نظامی حول برنامه و افق
از ی اسالمی ادگرائيکسو و رشد بنيوحشتناک از ی دهه سرکوب دولت

ده شدن با پول يا خرياز آنان در حکومت ها ی اريگر، ادغام بسيدی سو

افته يل يکه نقش روشنفکر تقلی دورانی  ا عارضهي. داند يج مينفت خل
که سرکوب ی د، آنانيگو يم. ابانيخی گر ا سازمانی يسينو است به بِالگ

زش يکه خ يزش مردم صرفا کف زدند در حاليخی ده نشدند برايا خري
» رهبر يجنبش ب«کنند  يفکر می ا د، عدهيگو يم. خواست يمی رهبر

ل به يت تبديفين کيگونه ادند که چيزود همه دی لياست اما خی عال
: ديگو يمی لسوف و مبارز سوريالعظم، ف صادق جالل. ضعف بزرگ شد

اده از ين ترسِ زيا. دن انقالب شوديخواهد متهم به دزد يچکس نميه«
 )۱۱(» .شده استی ل به مانعيحد تبد

ش يدهسال پ. ستينی مشکل در نبود افراد ثابت قدم و انقالب
ی اسيه استبداد سي عل۹۹ه يانيبه نام ب یا هيانيبی روشنفکران سور

شجاعت و . شدندی زندانی ارين بسآم اسد منتشر کردند که پس از يرژ
ی ها نهيگر زميه و مصر و نقاط دين در سورين مبارزيای ميثابت قد

ی بحران. مشکل در بحران فکر است. را فراهم کرده است» يبهار عرب«
جش ياز نتای کيتوان گفت  يم یرلنديتس شاعر اييکه با وام گرفتن از 

» آنی ها ني د بودن بهتريجامعه و پر از تردی ها نيهار شدن بدتر«
  . است

 .الزم استی هائ حداقلی ن بحران فکريمقابله با ای برا
و خطرناک ی در عمل پوچ» رهبری بی ها جنبش«ی  هينظر کم،ي

ون ا افسيرا مرعوب ی چ آدم مبارزيبودن خود را ثابت کرده است و ه
  . د بکنديکند و نباينم

ناصر، (ست جهان عرب يوناليناسی ها مياز رژی ل طبقاتيدوم، تحل
و » انقالب«نان تحت نام يا. استی ضرور) و حزب بعث ی قذاف

گذشته را ی و طبقاتی ا لهيقبی همان ساختارها» يسم عربياليسوس«
تحت ی سم کشورهاياليه امپريعلی ملی حفظ کردند و ضمن لفاظ

و در . جهان ادغام کردندی دار هيت خود را محکم در نظام سرمايحاکم
و ی و دهقانی  جنبش کارگری،ستيهمان حال به سرکوب جنبش کمون

ن کار تا آنجا که توانستند از خدمات يروشنفکران پرداختند و در ا
  .ز بهره جستنديان نيگرا اسالم

سترش و علل رشد و گی ان اسالميادگراياز بنی ل طبقاتيسوم، تحل
ز ينان نيدر واقع ا. گر استيات ديان مردم از ضرورينفوذشان در م

از طبقات استثمارگر ی انه بخشيحاکم در خاورمی ها ميهمچون رژ
ستند در چارچوب يکه در قدرت نی هستند که حتا زمانی بوم

آنان ی دئولوژيافق، برنامه و ا. کنند يحاکم عمل می اسيسی ساختارها
ژه يوق کارگران، دهقانان، ملل تحت ستم، به وقا ضد منافع و حقيعم

ه داشتنهرگز قصد، خواست و توانش را .  استزنانی و برابری ضد آزاد
گسست کرده و نظام ی جهانی دار هي که از چارچوب نظام سرمااند

ل شفاف از يتحل. مستقر کنندی عادالنه و مترقی اسيو سی اقتصاد
جهت الزم است که بخش انات بخصوص از آن ين جريای ت طبقاتيماه

ی ها ميرژی  منگنهی از جنبش چپ جهان عرب همواره الی بزرگ
ل يگاه به دل. قرار گرفته استی ان اسالميادگرايست و بنيوناليناس

و گاه . اند از دادهيامتی ان اسالميادگرايحاکم به بنی ها ميمخالفت با رژ
ی ها ميبا رژ» نيدفاع از فلسط«ا ي» يعرب«تحت عنوان حفظ اتحاد 

در جهان عرب تحت » چپ«از ی بخش بزرگ. اند موجود سازش کرده
راه رشد «ی  ندهيحاکم نمای  نظام- ستيوناليناسی ها مينکه رژيعنوان ا

ت از آنان يهستند به حما» سمياليسوس«ی به سو» يدار هير  سرمايغ
و منافع ی ستياليامپری است، شورويه و سين نظريآبشخور ا. برخاستند

  . بودی غربی ها ستيالي در جنگ سرد با امپرآنی اسيس
م يست که در نيوناليناسی روهايت نياز ماهی ل طبقاتيچهارم، تحل

ن يمردم ای  عادالنهی  خواهانه يآزادی ها جنبشی قرن گذشته رهبر
ن حالت يا در بهترياند  کرده و به شکست کشاندهی منطقه را رهبر

. اند  کردهیپک» لت خودم«ی موجود را برای  دهيمشابه جوامع پوس
ی ستيپراگماتی ها استيبا س. ن و کردستانيبخصوص در جنبش فلسط

استفاده از شکاف ی استراتژ. کردی د مرزبنديها با ن جنبشيرهبران ا
ا آن دولت ين يل شدن به چماق ايمنطقه به شکل تبدی ها ان دولتيم

ی الگو. ه استها را از درون فاسد کرد ن جنبشيها ا آنی در دعواها
ی سنتی ستيونالين ناسيها تحت عناو دولت» پدرخواندگی«رش يپذ

ی گذار ن منطقه بدعتين در ايجنبش فلسطی است که رهبران بورژوا
کُرد هم همواره از آن ی و بورژوائی کردند و رهبران احزاب فئودال

و » ياسيسی زرنگ«را » يابتين«است ين سيو نام ا. اند استفاده کرده
ه در حال يسوری اکنون هم احزاب کرد. گذاشتند» انهيک داهيتاکت«

ه يسور(ابت از منافع کدام دولت يهستند که به ن» مهم«ی ريم گيتصم



     ٥u 
توانند وارد بده ی م) جيخلی نفتی ها شرکت/ ه و کشوريا ترکيران يو ا

حکومت «ل يصدام و تشکی بعد از سرنگون. بشوندی اسيبستان س
ی داللی ک پايل به يتبدی ا خود حکومت منطقه» کردی ا منطقه

ی  هي کشور همسا۳کُرد در ی ملی ها ان جنبشيمی  در رابطهی اسيس
ی ها ه بر شکافيتکی اتخاذ استراتژ. ها شد آنی ها عراق و دولت

ل يخواهانه را از درون فاسد و تبد يآزادی ها منطقه، جنبشی ها دولت
با ی باز«. دن منطقه کريای ها ک دولتيو استراتژی اسيسی  به زائده

اتکاء . ت استين واقعيان هميب» نيبا کارت فلسطی باز«، »کارت کرد
ن يبود توسط ای انقالبی ها رِ جنبشيناپذ به خود که از اصول خدشه

انده ينمای کيها نبوغ تاکت ه به دولتيو تک» کودکانه«ی ملی ها جنبش
ر يذناپ از اصول خدشهی کيج اصل اتکاء به خود به عنوان يبه تدر. شد

سم راه ين پراگماتيهمی  غلبه. قا دفن شديبخش عم يرهائی ها جنبش
در ی ستياليامپری ها قدرتی تيامنی ها سينفوذ سروی را باز کرد برا

ی ها که معمار دولتی هائ قدرت. ها چه قرار دادن آنيها و باز ن جنبشيا
. ها و کُردها هستند ينيه فلسطيعلی ملی گر منطقه و ستمی ارتجاع

کارت «مردم به ی ها ل جنبشيتبدی سم راه را باز کرد برايپراگماتن يا
ن يبزرگ و کوچک ای اسيسی ها يدر باز» مهره شطرنج«و » يباز

. شکل گرفت» نيموکل«و » پدرخوانده ها«از ی سلسله مراتب. منطقه
ها  جنبشآنها کنند و  يرا اداره می تحت سلطه ها ها دولت ستياليامپر

ن يای پا. يني دی، قومی،رنگارنگ ملی ها  کارتبای ق بازيرا از طر
گر به يک بار دي. مردم قطع کردی ها از جنبشد يبارا ی اسيسی دالل

آگاه و ی ها بخشِ اتکاء به خود، به قدرت توده ياست رهائيس
ی مردم بر مبنای ها تودهی  متحد کنندهی ها يافته، به استراتژي سازمان

و . ه دشمنان مشترکشان بازگشتيلشان و ع ن منافع و حقوقيتر قيعم
است که بدون وجود ی ن کاريا. ن مبنا سازمان داديرا بر ای هائ جنبش
ی ستيو جنبش کمونی ستيکمونی ها از سازمانی مستحکمی  هسته

  . ستيابنده ممکن نيگسترش 
سم ياليان امپريرقابت م(رات جنگ سرد ياز تاثی پنجم، جمعبند

و ی مترقی ها جنبشی بر رو) يوروسم شياليال امپريکا و سوسيآمر
و ی در شوروی دار هيسرمای ايبعد از اح. در جهان عربی انقالب

ی دار هي با کشور تازه سرمامائوی ست تحت رهبرين کمونيمخالفت چ
جنبش جهان منشعب شد و ی ستي جنبش کمونی،شده در شورو

 با خط مرز و ندجاد شدين ايست نوي و احزاب کموننينوی ستيکمون
ی ن تحولياما در جهان عرب با چن. يدار هيسرمای ز روشن با شورويتما

که خود را منتسب به جنبش ی از کسانی اريبس. ميبه ندرت مواجه
ن جدال در يا. ستادنديانه اين جدال در ميدانستند در ا يمی ستيکمون

ی ايرا احيبود زی ستيزنده نگاه داشتن جنبش کمونی واقع برا
کر آن يمرگبار بر پی ا ضربهی ستياليکشور سوسن يدر اولی دار هيسرما

و افکار ی شات بورژوائيه حساب با گراين انشعاب در واقع تسويا. نواخت
روشن از ی ريو دادن تصوی ستيجنبش کمونی  در بدنهی کيزيمتاف
ز ادامه يکه امروز نی نديفرآ. بودی ستيو انقالب کمونی سم انقالبيکمون

  . د داشته باشديدارد و با
ان فعاالن و روشنفکران يش در ميز با آن گرايجاد خط تماي، امشش

گوناگون را به قصد متحد شدن با ی ستيپراگماتی ها هيکه نظر» چپ«
اختراع » ونيسياپوز«ن يا مرتجعين حاکم يا آن جناح از مرتجعين يا
که » يدار هير سرمايراه رشد غ«ه يبطور مثال همان نظر. کنند يم

ی ها ميت از رژيحمای امثالش در جهان عرب براران و يای  حزب توده
و ی اسالمی ت از شاه، ناصر، اسد، جمهوريحما) ۱۳. (حاکم ساختند

ی بودن جمهور» ستياليضد امپر«ه يگر نظريمشابه دی  هينظر. رهيغ
که » يجنگ مقاومت مل«ی  هيا نظري. ار داردياست که رواج بسی اسالم

دوران اشغال افغانستان توسط افغانستان در » چپ«ت يگاه اکثر هيتک
ان يادگرايه اتحاد با بنيتوجی بود برای سم شوروياليال امپريسوس
کا و پاکستان يآمری اطالعاتی ها سيکه در واقع توسط سرو(ی اسالم

در شکل ی ستيات پراگماتيگونه نظر ن يامروزه، ا). شدند ياداره م
با ی به همکارت دادن يز ظاهر شده است که عبارتست از رضاينی گريد

انه جهت يمختلف خاورمی غرب و کشورهای اطالعاتی ها سيسرو
به » کمک«بزرگ در ی نظامی ها قدرت» دخالت بشردوستانه«

  . ياسالمی چون اسد و جمهوری هائ ميرژی سرنگون
دو . ياسالمی ادگرائيسم و بنياليان امپريل از تضاد مي، تحلهفتم

از » بهتر«ی ليتوانند بد يک نميچ يکه هی ا دهيپوسی نظام اجتماع
  . انه باشنديمردم خاورمی برای گريد

ن و دولت، و يمبارزه به حول ستم بر زن، رابطه دی کارزارها
 ضروری ينيدر مقابل اخالق دی ک انقالبيضرورت رواج اخالق دموکرات

ی روينی ختن خشم آنان به منزله يزنان و برانگی موضوع رهائ. است
ن دو يای در پاره کردن حصارهای اساسی نقشانقالب ی برای قدرتمند
قا در نسوج نظام يت عميم بشريستم بر ن. ر قابل قبول دارديانتخاب غ

از مبرم زنان است که ين ستم نياز ا» يآزاد«. بافته شده استی طبقات
. به کف خواهد آمدی اجتماعی ن دگرگونيکال تريق راديتنها از طر

ان خود يار و محک سنجش در مين موضوع به منزله معيامروز  طرح ا
ن و الهام يت اخالق و فرهنگ نوياز تقوی تحت ستم  بخشی توده ها

ی است که رهائی انجام انقالبی دن به آنان و آماده کردنشان برايبخش
ار مثبت در صحنه يبسی ن عامليا. ت را بر تارک خود نوشته استيبشر

  .مبارزه است
ز جلو يچ چيا هيز يفکر همه چد با تيست نبايکمونی انقالبی روهاين
و نگذارند صحنه . د حضور دائم هرچند کوچک داشته باشنديبا. بروند

د از ين حضور بايای ول. بماندی ن باقيها و مرتجع ستياليدر انحصار امپر
ز و يمردم بتوانند تمای ها برخوردار باشد که تودهی تيفيآنچنان ک

ک راه حل يند و آن را نيدر صحنه ببی روهايه نيتفاوت آن را با بق
به دليل آلوده بودن به ی ستيرنگ جنبش کمون. معتبر و مشروع بدانند

ه کرد تا به رنگ يد آن را تسويبا. کدر شده استانحرافات گوناگون 
ل يتحلی است که درها را به روی زين آنچيا. ديسرخ درخشان درآ
 و ها کند و توده يباز مشفاف نافذ و ی ها استيروشن و ارائه س

ت فيين کيل ايتبد. کند يها جذب م ستيکمونی روشنفکران را به سو
ی افته ضرورتيسازمان ی مادی روين.  استیگريت چالش مهم ديبه کم

که قبل از گردد ی  ماد ت صاحب وزنهيفيک کيکه ی زمان. استی اتيح
بر ی ، به همان نسبت به طور تصاعدآگاه و متشکل استز نفرات يهر چ

صحنه ی ها نيجذب بهتری بدون تالش برا. شود يصفوفش اضافه م
سم باشد تمام يکه مجهز به علم کمونی انقالبی مبارزه و ساختن قطب

ده به هدر خواهد يهار و پوسی ها ه قدرتيمردم علی های جانفشان
ران، يون ايهمراه انقالب) که هستندی تياز هر مل(ه يون سوريانقالب. رفت

   .ن افق برزمنديد با اي با...ه و يافغانستان، مصر ، ترک
  ھا پانویس

 رژيم بعث سوريه صدها هزار کرد را از حق ۱۹۶۰ی  در دهه -۱
به » اصالحات« به عنوان ۲۰۱۱بشار اسد در فوريه . شهروندی محروم کرد

. شهروندی سوريه داده شود» عرب«کردها پيشنهاد کرد که به آنان به عنوان 
است و تغيير اين » ری عربی سوريهجمهو«گفتنی است که نام کشور سوريه 

های کردهای سوريه بوده  همواره يکی از خواست» جمهوری سوريه«نام به 
  . است

های هنری کسينجر، وزير  از گفته» سوريه عامل ثبات منطقه است «- ۲
  .ی نيکسون بود خارجه
بينيم که   با بررسی موقعيت و مواضع اپوزيسيون کُرد در سوريه مي- ۳

بين دو . گيرد ای شکل مي تر منطقه ها نيز در چارچوبه بزرگ موقعيت اين
ای  حکومت منطقه«حزب جالل طالبانی و مسعود بارزانی که احزاب حاکم در 

جريان » کارت ملی کرد«در عراق هستند رقابت شديدی بر سر کنترل » کرد
هر . هر يک از اين احزاب کادرهای حقوق بگير خود را در سوريه دارند. دارد

. طرف در قبال جنبشِ ضد اسد در پيش گرفتند  حزب در ابتدا موضعی بيدو
اين جوانان . اما اپوزيسيون کُرد در سوريه عمدتا از جوانان تشکيل شده است

برای کنترل اين . از موضع منفعل احزاب کردی در سوريه بسيار ناراضی بودند
ای  نطقهحکومت م«های ملی آنان احزاب  جوانان و جهت دادن به خواست

های خود  در سوريه کردند و سياست» تغيير رژيم«شروع به حمايت از » کرد
 بارزانی کنفرانسی در ۲۰۱۲در فوريه . را در هماهنگی با ترکيه شکل دادند

های مختلف در اپوزيسيون کرد  اربيل تشکيل داد با قصد متحد کردن گروه
» راتيک کرداتحاد دموک«حزب . شورای ملی سوريهسوريه و حمايت از 

  . در اين کنفرانس و اتحاد شرکت نکرد) در سوريه. کا.کا.شاخه پ(
ها در کشورهای  های نظامی مخفی دولت عمليات مخفی به فعاليت - ۴

. گويند، با استفاده از جاسوسان و نيروهای نامنظم کماندوئی و غيره ديگر مي
ولت دکتر  مرداد سازمان اطالعاتی سيا عليه د۲۸به طور مثال، کودتای 

، عمليات مخفی سازمان اطالعاتی سيا در کردستان ۱۳۳۲مصدق در سال 
اين عمليات زير نظر کسينجر، وزير کشور .  عليه کردها۱۹۷۳عراق در سال 

قرار بود آمريکا از جنگ استقالل کردها به . وقت دولت نيکسون انجام گرفت
نيروهای کرد آنان اما پس از استفاده از . رهبری مصطفی بارزانی حمايت کند
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 توسط ۱۹۶۰در دهه » داري راه رشد غير سرمايه« ی   نظريه-۱۳
يعنی زمانی . شد پرداخته و ترويج ميپردازان حزب کمونيست شوروی  نظريه

 تبديل به يک نيروی داری در شوروی احياء شده و شوروی که سرمايه
های غربی برای يافتن  داری امپرياليستی شده بود که با امپرياليست سرمايه

 طبق اين نظريه .کرد رقابت مي» جهان سوم«مناطق نفود در کشورهای 
جهان «های  ولتهای بزرگ که د  صنايع و سدسازي های ملی کردن پروژه
شد زيرا  م منجر ميبه سوسياليسو بود » مترقي«دادند  انجام مي» سوم

ها در همکاری   به خصوص اگر اين پروژهشد، موجب رشد نيروهای مولده مي
 سوريه به -ی مشترک شوروي به طور مثال بيانيه. رفتند با شوروی پيش مي

 پس از مالقات هيئت نمايندگی دولت سوريه و شوروی ۱۹۶۶سال 
تماعی و اقتصادی شوروی قدردانی باالی خود را از اصالحات اج« : نويسد مي

راه «در سوريه که در جمهوری عربی سوريه با هدف رشد کشور بر مبنای 
طرفين اعتقاد .... ريزی شده است ابراز کرد  برنامه» داري رشد غير سرمايه

خود را مبنی بر اين واقعيت ابراز کردند که ساختمان سوسياليستی بهترين 
رگران، تضمين شکوفائی کامل راه فائق آمدن بر عقب ماندگی، آزاد کردن کا

رهائی . های وسيع مردم است نيروهای توليدی و رها کردن انرژی خالق توده
اقتصادی، پيشرفت اجتماعی و رفاه اقشار وسيع مردم را بدون اصالحات 

اين بيانيه » .توان کسب کرد سياسی، اقتصادی، اجتماعی راديکال نمي
: ايوانف با تحسين نوشت.  قلم کای به مشترک در ايزوستيا چاپ شد و مقاله

رژيم جديد در سوريه راه رشد غير سرمايه داری را در پيش گرفته که به «
ها به حکومت »کمونيست«ايزوستيا راه دادن » .شود سوسياليسم منجر مي

» نشانه وحدت رژيم با دهقانان و پرولتاريا«سوريه را تحسين کرد و آن را 
   درنقل شده) /۱۹۶۶اول مه . (دانست

The Soviet Union and the Syrian Bath Regime: From 
 Hesitation to Rapproachmen, Rami Ginat  

  

  خواھد دیدن آلترناتیو ممکن در مقابل جھان کنونی جرات و جسارت می
  پورامیر حسن

گر يو د ريدان تحريم دری ا رزمندگان راه آزاديا واژگون کردن آن ممکن است؟ آين نظم را واژگون کرد؟ آيتوان ا ينجاست چگونه ميسوال ا«
ی زيآم نکه صرفا آن را اصالح و رنگيا ايا نظام را سرنگون خواهند کرد و يآ دانند چگونه آن را واژگون کنند؟ يجهان می شهرها و کشورها

د يبا. ار مهم استيکه ممکن است بسی و جهان) استی منظور جهان فعل(ان جهان کهن يرابطه م .استی سوال به نظرم جد... . خواهند کرد؟
گر يمردم جهان عرب و د. ميم و جرات بدست آوردن آن را به خود بدهيد آن را بدست آوريدارد و چگونه بای م آن جهان چه خصلتيبدان

ز جرات و ين جهان نيو ممکن در مقابل ايدن آلترناتياما د. ر وضع موجود بدهندييتغی  و حاضرند جان خود را برااند که جسورند ده نشان دا   نقاط
چ شکل از يست، هينی دار هيموجود است که سرمای ويده آلترناتين نظام پوسيند که در مقابل ايد جرات کنند بگويآنان با. خواهد يجسارت م

ی زين چيند چنيگو يها م يليخ. ار استيازمند شجاعت و جسارت بسيبراز آن و قدم برداشتن در راه آن نص و ايتشخ. ستينی طبقاتی  جامعه
  .... .د در چارچوب نظام موجود کار کرد و صرفا به اصالح آن قناعت کرديست و بايممکن ن

رد که جهان را يگ يم ميتصمی ه چه کسن است کيسوال ا .ستيدهد ساده ن يکه به آن شکل می ن گسست از وضع موجود و حتا فکريبنابرا
 دو شکل –م يخالص شوی ز اساسيم از شر دو چيتوانی ست و چگونه ميو چيآلترنات. ميآن بگذاری را بر جای زيم و چه چير دهييچگونه تغ

گر و ستم بر آنان يدی ه ااز نوع بشر توسط عدی استثمار عده ای عني. ش از ده هزار سال گذشته تجربه کرده استيدر بی که جامعه بشری اساس
  .....از جمله ستم بر زنان

ن را بخود داده اند که دست به اعمال به اصطالح يست و مردم جرات ايگر جهان سابق نيجهان عرب دی ها زشير و خيدان تحريجهان پس از م
م يت کنيها حما م تا نه تنها از آنيد آماده باشين دست به مبارزات بزرگ خواهد زد و ما باير ممکن بزنند و من مطمئن هستم که مردم فلسطيغ

ازمند يده است و ما نيگندی دار هيم که نظام سرمايد با شجاعت اعالم کنيبا. ميبکنی ک و سازمانيتئوری گر ن مبارزات دخالتيای  بلکه در پروسه
است که ی ن راهيا. طبقه باشد يبی جز جهانی زيند چتوا ين جهان نميکه در آن ستم و استثمار نباشد و ای م، جهانيادا متفاوت هستيبنی جهان
از اشتباهات و ی ريادگيآگاهانه، ی  ازمند مبارزهيد و نيآ يبدست می طوالنی دوران گذاری شود و ط يشروع می ستياليانقالب سوسی روزيبا پ

  .....ميهها را بخود بد جرات صعود به قله. هستندی ن جهانياست که خواهان چنی متحد کردن تمام کسان
يعنی . از زمان عروج جهان سرمايه داری از قرن هجدهم به اين سو و در قرن نوزدهم طبقه کارگر وارد صحنه تاريخ شد و کمونيسم متولد شد

ه  سال پيش از اين مردم پاريس برخاستند و کمون پاريس را که اولين بديل دولت سرمايه داری و عليه سرماي١٤٠. سالح مارکسيسم بوجود آمد
 انقالبات زيادی در جهان شد که مهمترينش انقالب چين بود ١٩٤٠ انقالب اکتبر رخ داد و در دهه ١٩١٧سپس در سال . داری بود برپا کردند

هائی هستند که ايده و پراتيک ارائه  نقطه عطف. اين ها نقطه عطف های بسيار مهمی هستند. که دومين کشور سوسياليستی را بنيان گذاشت
ها  اين. اما متاسفانه و بداليل قابل فهم اين مبارزات به پيروزی نهائی نرسيدند و سرمايه داری باالخره در شوروی و چين احياء شددادند و 
ی انقالب بخصوص انقالب کمونيستی آن است که با شجاعت  امروز وظيفه. در واقع مردم کارگر جهان شکست خوردند. های مهمی بودند شکست

ها به سوی  چه رخ داد و چه شد که سرمايه داری در مغلوب کردن کشورهای سوسياليستی، در شکست دادن اين اولين گامجمعبندی کند که 
ای بی طبقه موفق شد و چه اتفاقی افتاد، چه اشتباهاتی شد و اشکالِ خود تئوری چه بود؟ گسست از گذشته در عين حفظ دستاوردهای  جامعه

اين کاری غيرممکن نيست زيرا در گذشته نيز انجام . خواهد بازبينی و نوسازی تئوری جسارت بااليی مي. واهدخ آن شجاعت و درايت بسيار مي
مبارزات توده . ها مانند بسياری ديگر از آنچه رخ داده است و سرمايه داری استمرار يافته است مرعوب شده اند شده است اما امروزه کمونيست

  ....»مه ما شجاعت و جسارت انجام اينکار را بدهدهای مردم در جهان عرب بايد به ه
  )»انقالب يا اوضاع انقالبي«ی  مقاله۵۸به نقل از حقيقت شماره  (
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ن يامی به مناسبت س" ام آمليق"بزرگ داشت سالگرد ی ته يکم
ن يکرده است تا از ای زيرا در پالتاک برنامه ری ام جلساتين قيسال ا

ن يا. آشنا کندی خيداد تاريون ريخود نسل جوان را با ای راه و به نوبه
ی طل شده که ين کشور مختلف تشکيساکن در چندی ته از جوانانيکم
ته ين کميای اعضا. اندام آشنا شدهين قيخود با ای اسيسی هاتيفعال

ل شده که در يتشکی است و هم از جوانانی اسين سيهم شامل فعال
با يی اروبرو شده و ضمن آشنی  با سئواالت جد۸۸زش سال يپرتو خ

ن يا. خود هستندی هاپاسخی نقادانهی ام آمل و ابعاد آن در جستجويق
ام آمل، در مشورت با ين سالگرد قيمايدن سيته قبل از فرارسيکم

ی هاستيکمونی هياتحاد"ی مين قديو فعال" سربداران"بازماندگان 
حزب «،  هياتحادی التيو تشکی اسيسی که در تداوم بازساز" رانيا

گر از يدی ن برخي را ساختند و همچن»م.ل.ران مياست يکمون
ن دور از يدر ا. ن کار گرفتنديم به ايان، تصمين جريبازماندگان ا

ام، ين قير اسناد و مدارک اي و سانوپروازی  پرندهها، کتاب مشورت
 و )م.ل.م( راني استيحزب کمونی هايبنددست آوردها و جمع

ن يم چنيدواريار گرفت و امقری ها مورد بررسانتقادات و مخالفت
 ابد تا نسليادامه ی و انقالبی ستيانات کمونيتمام جری برای روند

پربار ی اتوشهچ و خم انقالب ير پر پيدر مسمبارزه ی در صحنهحاضر 
ی از رفقای اريبسی اری ين کار ما با امکانات محدود وليای برا.  رديبرگ
م و يجاد کرديان آمل بهم ۵با نام ی و فعال در جنبش اتاقی ميقد

 ۲۹کشنبه ياول، ی جلسه. ميش برديپی ن اتاق مجازيجلسات را در ا
 .  برگزار شد۲۰۱۲ه يژانو

ام يقی رهبری رفقای از برخی ان خاطراتيب« اولی موضوع جلسه
  وجابر کليبی، نوال محسن، امير حسن پور: رفقات يبا روا بود »آمل

ن جلسه يدر ای ران سخنی براز ين رفيق شهرزاد مجاب .مريم جزايری
  .افتين جلسه را نيدعوت شده بود که امکان حضور در ا

بود که عمدتا به دو موضوع در  جابر کليبیق يران اول رفسخن
ن يچنی ن بود که چرا برگزاريموضوع اول ا. شان پرداختنديهابحث
بر ی اديد زيق جابر تاکيت دارد؟ رفيمشابه اهمی هاو برنامهيی هابرنامه

رساندن ی  برانيشيپنسل مبارز ی نقش گرفتن نسل جوان و همراه
- د و نسليبه نسل جدی آوردها و مبارزات نسل قبلام انقالب و دستيپ

ی ط فعليبا توجه به شراد کرد که يق جابر تأکيرف. کردی آتی ها
ی دارهيستم سرمايست و اوضاع سيکمونی روهايچپ و نجنبش 

و به ی مبارزات انقالبی شتر به بررسي بشتر ويالزم است که بی جهان
  . ام آمل پرداخته شوديز مانند قيخصوص مبارزات قهرآم

ی ت نقش محوريد بر اهميق جابر تاکيرفدوم بحث موضوع 
از ی بيجابر کل. ها بودستيه کمونياتحادی اصلی رهبر" ميامک زعيس"

ر م داشت و بر سيامک زعيبا سی کيدوران قبل از انقالب روابط نزد
از مبارزات يی هاشان بخشيا. در تماس بودی مسائل مختلف با و

امک را در يدر دوران قبل از انقالب با سی و اختالفات خطی اسيس
دارها و يبه قطع دی و. که داشتند برشمردنديی هابحثی پروسه

ها اشاره کرد و  ستيه کمونيانقالب و سپس بروز خط راست در اتحاد
دارش با ين ديسپس آخر. قعا متاسف شده بودن که در آن دوران وايا

ن که در خارج از کشور با خبر يشان تا ام و قطع ارتباطيامک زعيس
ر و جان يم دستگيامک زعيق سيافتاده و رفی شود که چه اتفاقيم

ق يام و رفين قيد مکرر داشت که به ايق جابر تاکيرف. باخته است
ام ين قيبه ابعاد گوناگون اد يار کم پرداخته شده و بايم بسيامک زعيس

  .ن پرداخته شوديش از ايم در آن بيامک زعيو نقش مشخص س
حسين شان همسر يا. بود نوال محسنق يرفی ران بعدسخن

ان ينوال محسن با ب. ها بود ستيه کمونياتحادی از رهبران اصل رياحی
ن يحاضری برای احين ريبا حسی و زندگيی از آشنای گرم خود خاطرات

گر انيبود و هم بی ارزشمندی هادرسی اق نقل کرد که هم حاودر ات
ن يسنگر حسط، همکار و همين شرايترکه در سختی زنی استوار

را ی است و فارسی نوال عربی است که زبان اصلی گفتن. بودی احير
گر از هم يدی ارين و بسياو از مبارزات خود و حس. آموخته است

ت در ي گفت، از فعال سخن از انقالبشان در عراق و دوران قبلنسالن
ن يو استوار حسی گرم و قوی هن پرستان و صدايم ويو بغداد و راديراد

 يهايياز آشنا. پرداخت يم شاه ميرژی و به افشايکه از آن رادی احير
از عراق به ی احين رياد حسيو سفر زندهن يشان با خلق فلسط

 يهاييبه جا ران و جاام آمل و سربدايتدارک قی هااز ماه. نيفلسط
ط يو شرای احين ريحسی ريام و سپس دستگي از شکست ق،شان گفت

ک يبه عنوان ی احين  رياعدام حس. ران گفتياز اخودش سخت خروج 
  .ان بخش خاطرات نوال محسن بوديق مبارز پايرف

 بود که به بيان خاطرات امير حسن پورران بعدی رفيق سخن
رفيق امير .  پرداخت) پيروت محمدی رفيق ( خويش از کاک اسماعيل

تاکيدات رفقا جابر و نوال در مورد ضرورت برگزاری به  اشارهضمن 
چنينی از آشنايی و رفاقت قديمی و عميق خود با کاک جلسات اين

ی نظامی قيام آمل اسماعيل گفت و نقشی که وی به عنوان فرمانده
را برشمرد سماعيل ی کاک اهای ويژهرفيق امير خصلت. ايفا کرده بود

ای پرشور و آگاه معرفی کرد و بسيار تحريک آميز اين و او را فرمانده
ای فئودال بود و کاک اسماعيل از خانواده«: کار برده جمالت را ب

ی خود بخش کمونيسم آشنا شد، به طبقهکه با علم رهاييزماني
های های مبارزاتی به تقسيم زمينخيانت کرد و در اولين گام

رفيق . »زمين پرداخت های بيخانوادگی خود ميان دهقانان و رعيت
از سوی کاک ی امير تاکيد کرد که اين نگاه و اعمالی اين چنين

های باالی او در و توانايي اسماعيل او را ميان مردم بسيار محبوب کرد
ی روحيه. ای متفاوت ساخته بودرهبری مبارزات مردم از او چهره

پور ی کاک اسماعيل هم از نکات مورد بحث امير حسنانترناسيوناليست
که گسست از ناسيوناليسم کُرد چگونه با آشنايی با کمونيسم و اينبود 

انتقادی از خود رانی هايی از سخنرفيق امير در بخش. گيردصورت مي
ی  کرد و سياست قاطع در زمينه کاک اسماعيل در مورد نداشتن روي

ر مورد مسئله زنان در جنبش آن دوره درهم شکستن جو فئودالی د
اين نقد رفيق امير در بخش پرسش و پاسخِ جلسه به چالش . کرد

  . کشيده شد
ق سورنا ياز رفی ان خاطراتيبه ب مريم جزايریق يسپس رف

ی ام آمل از اعضايق مراد در زمان قيرف. پرداخت) مراد(درخشان 
   .ها بود ستيه کمونيته دائم اتحاديکم
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مين سالگرد سي«ی پالتاك دومين جلسه

ها و خاطرات قيام درس« تحت عنوان »ام آملقي
 بود و با شركت رفقا امير حسن پور، استی »آمل

  .شهاب سيروان پيروتی، شيرين،
 ن ساليميک سي ضمن تبرپورامير حسن

جا مانده از ه ام آمل، ابتدا به مسائل بيگرد ق
ی تيجنسترکيب قبل اشاره کرد مانند ی جلسه

 و انتقادات طرح سربداران و اشکاالت آنی روين
ر يق اميرف. پرداختی  واترامون نظريشده پ

شات يق از گرايد کرد که، عدم گسست عميتاک
در ی ستيجنبش کمونی ارکال معضل عموميپاتر

است و ی آن زمان بود و نقد تبارزات آن ضرور
نده يآی برای گشائ از نگاه به گذشته و راهی بخش
  .است

خشونت «ر يق اميموضوع مورد بحث رف
ی  در پرتو تجربه »يو خشونت ضد انقالبی انقالب

ضمن برشمردن انواع خشونت ی و. سربداران بود
ن بر کودک، جنگ يه زن، والديمانند مرد عل

ها ا جنگ دولتی يها به جنگ طبقاتان دولتيم
ان يج در مياو دو نظر را. ه مردم توجه کرديعل

ی اول طرفداران نف. ح کرديون را تشريسياپوز
-يرا رد و محکوم می که هر نوع خشونتخشونت 

ت که خشونت ين واقعيکنند بدون توجه به ا
ی به نظر و. استی طبقاتی  از جامعهی جزئ

قرن ی ن بورژوازيخشونت از متفکری طرفداران نف
ان يرا بيکنند زی تر فکر م هم عقب مانده۱۷

شان يای برا.  »آوردی خشونت خشونت م« ن است که يشان ايا
ن دسته خشونت دور ياز نظر ا. علت است و هم معلولخشونت هم 

ن که مردم يای عنيد شکسته شود و شکستن آن ياست که بای باطل
ر گفت يام. خلع سالح مردمی عنيخشونت نکنند که درواقع 

ها مانند سربداران خواهان برافکندن جنگ و خشونت  ستيکمون
به ی ونت انقالبد خشين بردن آن باياز بی دانند که برا يهستند اما م
ان جامعه و ير و رو کردن بنيکه هدفش زی خشونتی عني. کار برده شود

ن ياست که خشونت را از بی زات طبقاتيبدون تمای  دن به جامعهيرس
از خشونت ی ون را طرفداريسيش دوم در اپوزير گرايق اميرف. برد يم

جا مثال سازمان  نيدر ا. آن دانستی اسيبدون توجه به اهداف س
رقابل يز غيشان را ن شان، جنگی اسين خلق را زد که اهداف سيمجاهد
ام آمل و ير گفت، سربداران و قيام. نداردی کند و خصلت مترق يدفاع م

بلکه . ست نبودنديکردند و آوانتوريس نميسربدار اسلحه را تقدی رفقا
سربداران خواهان . ن جنگ در خدمت آن بوديداشتند که ای ا برنامه
ش ي سال پ۳۰ر ادامه داد که يق اميرف. ن بودينوی ک جامعهی يبرقرار

گر به يم دين مردم و رژيداد که تضاد بی ص درستيسربداران تشخ
امروز . حل شودی ق نظاميد از طريشود و بايحل نمی اسيصورت س

- نيو بی امنطقهی ن تضاد با تضادهاين سئوال مطرح است و ايهم ا
ن سئوال در رابطه با يص و ايتشخن يا. گره خورده استی الملل

-ام آمل مهم است و آن وقت درک از خواست آنيقی سربداران و بررس
  . شوديتر من روشنينوی بر جامعهی ها مبن
ی روهاير در خاتمه به تفاوت جنگ سربداران با جنگ نيق اميرف
ن که يرا طرح کرد مانند ای او موارد مهم. م پرداختيو رژی ارتجاع

و واحدها ی نظامی فرماندهی و اعضا و رابطهی رهبری رابطه"
عنصر . بودی رو با مردم انقالبيکل نی رابطه. بودی ک و انقالبيدموکرات

کارگر مهم ی کش و طبقهزحمتی ت به طبقهيه و اهميطبقه و تک
حضور مسلح سربداران ی روهايان نيز در ميگفت زنان نی و. بود

ی زمان درک و نگاه سربداران به مساله اما به طور عموم در آن داشتند
ز سربداران و ير در تمايق اميبود که رفی ها مواردنيا. زن اشکال داشت

  .ان کرديم بيروها و رژيگر نيها با دجنگ آن
در ی راند که به سخني رسرفيق شهاب سيروانسپس نوبت به 

در ی وی رانسخن. نسل جوان بپردازدی ام آمل برايقی هامورد درس
  :استی ر قابل دست رسي و آدرس زنوپروازی پرندهوبالگ 

http://parandenoparvaz.blogspot.com/2012/03/blog-
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ل نسل يط رشد و تحصي در مورد شراشهابی هابحثی مجموعه
ی که شکست انقالب برای نسل بعد از انقالب بود و مسائلی عنيخود 

ن نسل و ينقش مبارزه در ای ررسسپس به ب. ن نسل به دنبال داشتيا
ی کتاب پرندهی ام آمل و مطالعهيسربداران و قی با تجربهيی آشنا

بر جوانان ی انتقاد-يخين کتاب تاريکه ای رياو از تاث. نوپرواز پرداخت
جوان از ی طور مشخص بر شفاف شدن درک رفقاه گذارد گفت و بيم

  .تا به آخر با آنی ت دشمن و مبارزهيماه
ان خاطرات خود يبود که به بی ران بعدسخنی پيروتی است قيرف

ران پرداخت و در قالب يای هاستيکمونی هيت در اتحادياز دوران عضو
شاخص ی ه و رفقايت اتحاديفيخط و کو نافذ طور زنده ه خاطرات ب

از ی ق استيرف. ان کرديان مانند کاک صالح شمس برهان را بين جريا
ان جذب شده به يدانشجوی هاه و تفاوتي ترکخود دريی دوران دانشجو

اء گفت و از شور و تا به آخر حرکت يون احيه در کنفدراسيخط اتحاد
ی ن که چگونه در مبارزه طبقاتياز ا. ن خطيک به اينزدی کردن رفقا

کردند و چگونه با يکه در آنجا دانشجو بودند شرکت ميی کشورها
ل يران و تشکيبازگشتش به ااو از . کردند يران ارتباط برقرار ميا

ه ياتحادی   که شاخهشمرگه زحمت کشان کردستانيالت پيتشک
ق ياز رف. اد کرديی اريبسی از رفقا. ها در کردستان بود گفت ستيکمون

ی و رفقا از حسين رياحی، بهروز فتحی. کاک اسماعيل و سوسن اميری
ه کردن و آگای ها برا پزخانهها و کورهت در کارخانهياز فعال. گريد

به سربداران و گروه ی کمک رسانی ها برااز تالش. کارگرانی سازمانده
ل و اعدام رفقا يام و جان باختن کاک اسماعيدن خبر قياز شن. جنگل
که بعد از وارد آمدن ی شورائ. ه گفتيچهارم اتحادی از شورا. گفت

از .  برگزار شد۱۳۶۲ه در سال يالت اتحاديبه تشکی ضربه سراسر
ه که خود ياتحادی از بازساز. چهارم حرف زدی فات درون شورااختال

و باالخره جمع . بود گفتی زيانگ رتيب و حيات پر فراز و نشيعمل
  . ام آمليه و قيک گذشته اتحاديو پراتی از تئوری بند

از نقاط ی کيح در مورد اشتباهات و اختالفات يصری گفت و گو
بوده که بدون مشکل ی پالتاکی هابرنامهی ن سريای قوت ما در برگزار

گر خط انيبی رفته شد و به نوعيران پذسخنی تمام رفقای از سو
ش يحرکت به پی  براها در برخورد به گذشتهآنی انتقاد -يانقالب
  .است

 )سربدارانی گروه پزشكی از اعضا (شيرينران گر سخنيق ديرف
ار يند بسک ين برنامه را اجرا مينکه نسل جوان ايگفت از ابود که 
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از آن ی از من خواسته شده است خاطرات«خوشحال است و ادامه داد، 

به خصوص از . من خاطره استی اما هر روز آن مبارزه برا. ميزمان بگو
ی ها يريدرگی ک بود اما وقتيک نين روزها مثل پياول. کيدئولوژينظر ا
م و يکوه و دشت شدی  م شروع شد آوارهيمسلح رژی روهايبا نی نظام
  ».ديانقالب به همه جا رسی صدا

ی جيهرچند خط سربداران دچار التقاط و گ«ن گفت، يريق شيرف
آن ی و» .ط آن زمان بوديبود اما پاسخ کامال درست و مسئوالنه به شرا

اند و  دان مبارزه آمدهيها به م بخش را با امروز که توده حرکت الهام
سه کرد و يند مقاا ش گذاشتهيمبارزه به نمای را برای ميت عظيظرف

ق يرف» .ستياوضاع نی متاسفانه امروز چپ جوابگو«: ضمن انتقاد گفت
م که به عنوان ي نفر بود۵اول ما «ن در مورد زنان سربدار گفت، يريش
گذاشته ی م پزشکين که ما را فقط در تيا. ميبه جنگل رفتی م پزشکيت

زنان درست ن اشکال با مبارزه ياما ا. دگاه بوديبودند نشانه اشکال د
جنگل ی روهايبه نی ريکه در دور دوم سوسن امی به خصوص وقت. شد

  ».داشتندی تر وست زنان نقش فعاليپ
  .وی گفت شک ندارد که انقالب بر دوش زنان پيش خواهد رفت

  
در » يزن و انقالب اجتماعيی رها« سوم اتاق با موضوع ی  جلسه

، پرمحتوا و قيعمی ها يبا سخنران ٢٠١٢ مارس ١١خ يتارخ يتار
.  برگزار شدرفقا مريم جزايری، ناصر مهاجر و شهرزاد مجابی  آموزنده

مباحث بازهم ی سخنرانان بر عمق و محتوای ها ها، نقدها و پاسخ سؤال
ن جلسه سطح مباحث و مشاجرات يتوان گفت ا يبه جرات م... . افزود

ک سر و گردن يرا ی تيستم جنسی  درون جنبش چپ، به حول مسئله
ن جنبش زنان و ياز فعالی ا ندهيم که شمار فزايدواريام. االتر بردب

شده ی معرفی هان مباحث گوش داده، اسناد و کتابيجنبش چپ به ا
ی در دست انتشار را مطالعه و بررسی خيتاری هان جلسه، کتابيدر ا

يی ن موضوع بزرگ مربوط به رهايحول ای بزرگی کنند و جوشش فکر
 .دت به راه افتيبشر

ست يه کمونياتحادی و عملی ر تحوالت خطيسی محور بحث بررس
. در مورد ستم بر زن بود) م.ل.م(ران يست ايران تا حزب کمونيای ها

ران و يشدت متالطم ا ن مباحث بر بستر اوضاع بهير ايت خطياهم... اما 
ار مهم ياز تجارب بسی کی يهدف صرفا بررس. انه قابل فهم استيخاورم

ن ياما بدون ا. ستيک ترازنامه نيدادن ی ران برايای تسيجنبش کمون
که يی ها م و به چالشيخودمان را هموار کنی م فردايتوان يتجارب نم

. ميدرخور بدهی گذارد پاسخ يران در مقابلمان مياوضاع منطقه و ا
الزم است و هم نگاه به اوضاع ی خيتاری ني هم بازبيی،راهگشای برا

انه يخاورمی ها که در تمام جنبش خصوص آن به. نينوی ديامروز با د
مختلف است؛ ی اسيو سی طبقاتی روهايان نيدان نبرد ميگاه زن م يجا

 .خود داردی ران که جايد به عراق، به مصر، به تونس و اينگاه کن
کردند که  يد مين نکته تاکيز سخنرانان بر ايان جلسه نيدر جر

امروز ی ها به چالشيی گو پاسخی برای هدف، کمک به بازکردن راه
شتر از آن در راه است يرخ داده و بی بزرگی اجتماعی هاشورش. است

دان را يد مينبای ن اوضاعيدر چن. ها دارنددر آنی مرکزی و زنان نقش
ن يبه ای با نگاه. ن داديان انواع و اقسام مرتجعيقدرت ميی جا به جابه

 .شودياس من جلسه و جلسات مشابه واقعا احسياوضاع ضرورت ا
از خط و عمل ی رياول سخنانش تصوی  مهيدر نی ريم جزايمر

در مورد مسئله ) ستيني لن- ستيمارکس(ست يون کمونيسازمان انقالب
ل به يگر تبديدی ها ن سازمان بعدها در اتحاد با گروهيا. زنان داد

  )١٣٥٥در سال (ران شد يای ها ستيکمونی  هياتحاد
جنبش (ون يدر کنفدراسی اديوذ زن سازمان نفي ا١٣٥٠ی  در دهه

ار مهمِ حضور يل بسياز دالی کيداشت و ) خارج از کشوريی دانشجو
م يمر. ن سازمان بوديای شرويرِ زنان در آن، خط پيگ پرتعداد و چشم

ی  نهين سازمان در زميکرد ا رو بودن خط و عملشيد کرد که پيتاک
خصوص   به١٩٦٠ی  ن در دههينوی انقالبی ها زنان متاثر از جنبش

 . بودیستيالين سوسيدر چ» ييايپرولتاری ر فرهنگيانقالب کب«متاثر از 
هنوز ی ستيالين بود که در کشور سوسياعالم ا» يانقالب فرهنگ«

گذشته و افکار کهن موجود است؛ ی و اقتصادی زات اجتماعيتمای ايبقا
ی اه شکافی د بر روين انقالب بايا. ن هنوز انقالب الزم استيبنابرا

ی  لبهی را که روی ه کند و آن اقشاريمانده از گذشته تکيباقی اجتماع
دان يبخش به م ييرهايی رويعنوان ن ها قرار دارند به ن شکافيای برنده
ی هاست که انرژ از آن بازماندهی کينِ زن و مرد يشکاف بی ايبقا. آورد

اعالن جنگ به . کند يتداوم انقالب فراهم می را برای ميعظ
ن که يچی ستياليسوسی  در جامعهی و پدرساالری ساالرمرد
ی اديجان زيموجود در آن زمان بود شور و هی  ن جامعهيتر بخش ييرها

ن فکر را به يا به پا کرد؛ و ايدنی ستينيچپ و فمی ها را در جنبش
ز مصون از ينی ستيست و جنبشِ کمونيان آورد که احزاب کمونيم

ی ستم بر زن حرکتی  هي و مبارزه علستندينی و پدرساالری مردساالر
ات يجزئ. (ستيها ن ها، احزاب و جنبش ن سازمانياز ا» رونيب«مختص 

 شرح داده شده »از آسمانی مين«ن مبارزه در فصل آخر کتاب يا
 )است
ران يای ستين کمونيصفوف جنبش نوی  بر همهی عمومی ن فضايا

بعدها، (ست يون کمونيخصوص در سازمان انقالب گذاشت و بهر يتاث
زنان سازمان . داشتی اديرات زيتاث) رانيای ها ستيکمونی  هياتحاد
و ی ه مردساالريدر مبارزه علی ست نقش مهميون کمونيانقالب

آن يی در جنبش دانشجوی طور کل ن سازمان و بهيدر ای پدرساالر
ی ماندگ زنان با عقبی  سنت خوبِ مقابله: م گفتيمر. زمان داشتند

ل يان تبدين جريت اياز هوی در سازمان خود، به بخشی و عملی نظر
 .شد که تا کنون ادامه دارد

امک يم، رشته سخن را ناصر مهاجر در دست گرفت تا سيپس از مر
ی  نهياو در زمی آرای را که حاوی سند) ن بارياولی برا(م و يزع

و از ی نِ اصليسيامک تئوريس. کندی ران است معرفيمبارزات زنان ا
ام يقی ها بود؛ و از رهبران اصل ستيکمونی  هيگذاران اتحاد انيبن

ان همان ي در جر١٣٦٠ بهمن ٧او . ١٣٦٠سربداران در آمل به سال 
درآمد و در سال ی اسالمی جمهوری نظامی روهايام به اسارت نيق

  . اعدام شد١٣٦٣
خ يتاری  امک دربارهيسی سند مورد بحث ناصر متنِ سخنران

ی ک کتابِ دو جلدی ي مهين سند ضميا. ران استيامبارزات زنان 
. ن و ناصر مهاجر منتشر خواهد شدياست که به کوشش مهناز مت

جلد اول، .  است١٣٥٧خيزش زنان در اسفند کتاب، ی عنوان عموم
شده ی گذار عنوان همبستگی جهانی و جلد دوم بازيابی يک جنبش

ق چپ و ين دو رفيه ان دارد کين کارِ بزرگ، نشان از ايانتشار ا. است
مهم از ی سودهايف در آوردن اپير آوار تحريچقدر در کارِ از زی انقالب

ناصر گفت که خودش و . .رنديگيپی از فراموشی ريخ مردم و جلوگيتار
هشت ی برگزاری هاان پژوهش در مورد برنامهين در جري متزمهنا

ران يای ها ستيکمونی  هيکه در ارتباط با اتحادی  با کسان١٣٥٧مارس 
مباحث ی نهيشيق به پين تحقيان ايبودند گفتگو داشتند؛ و در جر

ن جستجوها و پرس و جوها يدر ا«: ن گروه حساس شدنديزنان درون ا
توان گفت  ين ميقي به. ... خ ندارديکه تاری سند. رو شدم روبهی با سند

د يمنطقا با. ارائه شدهی ا گروهی يحزبی ک جلسهيدر ی ن سخنرانيا
را که در ی به هر حال پرسش. ...  نوشته شده باشد٥٣-٥٢ی هار سالد

از نسل ی چ متنين بود که تا آن زمان ما هيجاد کرد، ايذهن ما ا
م يران در دست نداريمبارزات زنان ای   مرداد درباره٢٨ون بعد از يانقالب

رو  روبهی اسندهيم با نويشويم متوجه ميکن يسند را نگاه می وقت«، »...
ی هاکتاب. شناسديم که جنبش تنباکو و جنبش مشروطه را ميهست

آن دوره که ی هاآشناست با روزنامه. ... شناسديتا آن زمان موجود را م
ی ران را در گرويت داشتند و تحول جامعه ايمسئله زن حساسی رو

ست  آگاه. نيل، مالنصرالدياسراف مثل صور: دانستنديمی رانيتحول زن ا
ست که  آگاه. ...  استدانشی  هيران نشريزنان ای  هيشرن نيکه اول
 نسوانی داريت بيجمع ک سعادت نسوان،يپ خواه،ت نسوان وطنيجمع
ت نسبت يداشتند که حساسی ها چه نقشنيران وجود داشته؛ و ايدر ا
  »...ت زن را به درون جامعه ببرند ير موقعييبه تغ

 سند او و مهناز نيای باالی خيتاری ناصر مهاجر گفت که آگاه
م يامک زعيت سياز شخصی شترين را حساس کرد که شناخت بيمت
م يامک زعيکه در مورد س نيشدت ابراز تاسف کرد از ا بهی و. دا کننديپ

ران بود، کم و يای ستيدرخشان جنبش کمونی هاد از چهرهيترد يکه ب
ا ن اطالعات ريشتريب. د بتوان گفت اصال نوشته نشده استيا شايناقص 

. ران، داده استيای م، عضو جبهه مليبرادرش کوروش زعی در مورد و
. ران بزرگ شديای اسيسی هااز خانوادهی کيامک در يناصر گفت س

ران بود که در تجارت تنباکو بودند ياز سه بازرگان بزرگ ای کيجدش «
ن سه نفر در کاشان و تهران يم تنباکو ايبا جنبش تحری و در همبستگ

د يس«او ی عمو. شان را سوزاندندي زمان انبار تنباکوو اصفهان هم
ضاح يحه استي بود که ال٦ و ٥ندگان مجلس يجزو نما» ميحسن زع
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جزو . ...  را نوشتند و به مجلس دادند)یبعدی رضا پهلو(سردار سپه 
ان رضاخان همراه نشد و هشدار دادند که يبود که با جری معدود کسان
 »...ت خواهد بود يمشروطان يدن رضاخان پايبه قدرت رس

که . گر سخنانش را ارائه داديدی  مهيم نيپس از سخنان ناصر، مر 
خط و عمل يی ر قهقرايگشا به س مانه و راهيسخت،  صمی نقدی حاو

ی  دوره(مبارزات زنان بود ی  نهيران در زميای ست هايکمونی  هياتحاد
  .)یاسالمی پس از استقرار جمهور

ا و زنده از يگوی ريم تصويمر» قهقرا«دن به فصلِ يش از رسيپ
سازمان ی ها برا ستيکمونی  هيبخشِ اتحاد مهم و الهامی ها تيفعال

داد؛ و مشخصا ی اسالمی دادن مبارزات زنان  پس از استقرار جمهور
و نقش » زن مبارز«ی  هيو انتشار نشر» ت زنان مبارزيجمع«ل يتشکبه 

زنان در اسفند ی  روزه ٥ت شورش يالت در تقوين تشکيالهام بخش ا
» اوج«ن يل اي تبد. اشاره کردینيخمی فرمان حجاب اجباری  هي عل٥٧
م يرا مر» قهقرا«ی  کند که واژه ياست که ما را قانع می بعد» افت«به 

: ديگوی رسد و می  م١٣٦٠به سال ی به جا استفاده کرده است؛ و وقت
ان يابوس پان کيها از خط راست به ا ستيکمونی  هيگسست اتحاد«

ت پر و بال ي، اهم»ام سربداران فشرده شديکه در قی گسست. داد
ش و عزم صعود يه به اصل خويگرفتن پرنده نوپرواز را ـ بازگشت اتحاد

 .یکن ين را با تمام وجود حس مينويی ها به قله
ی ام آمل ضربات سختيه پس از شکست قيم گفت که اتحاديمر

ام به شمار کمِ يآن قی اما انرژ. دبا نابود شيکه تقر يطور خورد به
ه را  بلکه در يالت اتحاديتنها تشک  ه امکان داد که نهيبازماندگان اتحاد

ی ن سازمان را بازسازيای انقالبی ستيتر خط کمون يتا عاليفيکی سطح
نقد ی ها از سالحی کيکه فقط با سالح نقد ممکن شد؛ و ی کار. کنند

ستم ی  نهيها در زم ستيکمونی  هيخط و عمل اتحادی  نهيدر زم
ن کار در يا. بودی اجتماعيی زن با رهايی رهای  و رابطهی تيجنس
منتشره  (» زنی  آگاه و مسئلهی ايپرولتار«فشرده شد به نام ی ا جزوه

ست يمارکس(ران يست ايل حزب کمونياما پس از تشک). ١٣٦٦در سال 
 جمله در افت؛ ازيها ادامه  ن کنکاشيا) ستيست ـ مائوئينيـ لن

ان بلکه ين جري و نه فقط در خط و عمل خود ا.یتيستم جنسی  نهيزم
يی ها در افکار و آرا ن تالشي ا.یالملل نيبی ستيدر کل جنبش کمون

  .ن حزب مشهور استيای شنهاديپی افت که به تزهايبازتاب 
ی دست گرفت و تزها م، شهرزاد مجاب رشته سخن را بهيپس از مر

! ستينی معلول ستم طبقاتی تي ستم جنس-١:  کردحيگانه را تشر هفت
کارگر مرد ی   طبقه-٣! ستيل معاش نيد وسايد فقط تولي تول-٢
د يد و بازتوليبدون استثمار زن قادر به تولی دارهي سرما-٤! ستين
 مساله زنان -٦! ستينيی بورژوای  ک مسالهيزن، ی   مساله-٥! ستين
سم ياليزنان سوسيی راه رها تنها - ٧! ستينی ستيرفرمی  ک مسالهي

 !است، اما
جنبش زنان ی وعملی نظری ش از سه دهه در عرصهيشهرزاد ب

مربوط ی نظری هازنان و جدالی  مبارزهی خ جهانيفعال بوده و به تار
از ی ن جلسه و مباحثيت ايبر اهمی اديد زياو تاک. بدان، کامال آشناست

ن تزها يانه گفت که اگهفتی ح تزهايشهرزاد در تشر. ن دست داشتيا
ی برا. حزب استی  ق و چند سالهيار دقيبسی محصول کار جمع

مطالعه شده، ... مارکس و انگلس و ی  ها آثار مربوطه دن به آنيرس
نه در حد امکان ين زميدرای ستيجنبش کمونی   ساله١٦٠تجارب 

د شده توسط آنان در يها و دانش تول ستينيشده، آثار فمی بررس
گاهش در سوخت و ساز ي جای،تيستم جنسی هاسميانمکی  نهيزم

در حد امکان خوانده و ی دار هيخصوص نظام سرما بهی طبقاتی هانظام
و تجارب ی ستيشان به جنبشِ کمون يشده است؛ و نقدهای بررس

ستم در حد امکان مورد توجه قرار يقرن بی ستياليسوسی کشورها
 .گرفته است
چهار «ن تزها و يان ايمی رابطهح تزها، شهرزاد يتشری در انتها

ی شرويو پی ستيالي نظام سوسعنوان شاخص را که مارکس به» گسست
ن کرده است، نشان داد؛ و بر ييتعی ستيکمونی  جامعهی به سو

ند يفرآی ستيد کرد که انقالبِ کمونيمارکس و انگلس تاکی هاگفته
ن يرتکاليت و راديمالکی ن گسست از مناسبات سنتيترکاليراد

 .استی سنتی هادهيگسست از ا
ی  ن تزها و اسناد پشتوانهيشهرزاد شنوندگان را دعوت کرد که ا

افته از يانتشار ی طور مشخص، دو مجموعه به. ها را مطالعه کنندآن
ی  سم و مسالهيکمون«: نيبا عناو) م.ل.م(ران يست ايحزب کمونی سو

 ،زنی   مسالهوی ستيجنبش کمون« و »نينوی ها يريزنان، جهت گ
 .)اميد بهرنگاز  (»ها و نقدها تجربه

ن تزها چه يشما با ا«: دياز حضار که پرسی کيدر جواب به سؤال 
ی شنهاديپی ها تزهانيشهرزاد جواب داد که ا» د؟يد بکنيخواهی م

ن مسئله با يبه حول ای راه افتادن بحث و جوشش فکری است، برا
ی ستيکل جنبش کمونی براگشا  شرفته و راهيک درک پيهدف سنتز 

 ی،عمليی گشا راهی برا. بخش زنان ييران، جهان و جنبشِ رهايا
 ... د روشن باشد ويافکارمان با

ی از سوی  سؤاالت، انتقادات و نظرات مهمی،در بخشِ بعد
جلسه افزود ی ها بحث درگرفت و بر غنا ن طرح شد که حول آنيحاضر

شما . مختصر وجود نداردن گزارش يها در ا که امکان درج تمام آن
نو ی  پرنده«ن جلسه را از وبالگ يای ها يسخنرانی ل صوتيد فايتوان يم

 ۱.ديافت کنيدر» پرواز
ن از طرف برگزارکنندگان انتشار دو کتاب يچن ن جلسه هميدر ا 

ک گفته شد يمبارزات زنان تبری  طهيار مهم در سال گذشته در حيبس
ق تماس با سازمان يرخشان که از طرآذر دی   نوشتهسال صفرکتاب ...: 

ک يپ و کتاب ۲ه استيقابل ته)  افغانستان-رانيا( مارس ۸زنان 
منتشر ی  که به کوشش ناصر مهاجر و بنفشه مسعودسعادت نسوان 

ق يآن از طری داريآلمان و کانادا امکان خری شده است و در کشورها
ل يميماس با  اق تين از طريچن باشد، عالقمندان هم يها م يفروش کتاب

   ۳.افت کننديدريی ن مورد راهنمايتوانند در ا ي منشر نقطه
پيش از برگزاری اين جلسه نمآهنگی از طرف يکی از رفقای جوان 

 که ۴ی پالتاکی تهيه و منتشر شده بود در جهت معرفی اين برنامه
  ... زيادی را برانگيخت  انتقادات و نظرات

 دعوت ما را برای برگزاری اين با تشکر ويژه از رفقای سخنران که
ی عزيزانی که با  مبحث چالش برانگيز پذيرفتند و سپاس از همه

امکان برگزاری ... های فنی و  رسانی و يا کمک حضورشان، يا اطالع
  .هرچه بهتر اين جلسه را فراهم آوردند
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گزارش این . است ٢٠١٢ مارس ١١ –امین سالگرد سربداران  رانِی مریم جزایری در اتاق پالتاکی سینی سخ  و ویرایش شدهتر ی کامل متن زیر نسخھ
  .بخوانید حقیقت جلسھ را در ھمین شماره
 هياتحادک يو پراتی  فکرر تحوالت يسی بحث امشب بررس

) .ل.م/ستيون کمونيسازمان انقالباز زمان  ( از آغازرانيای ها ستيکمون
ی تيدر مورد ستم جنس ).م.ل.م/رانيست ايکمونحزب (تا به امروز 

   .است
ک سازمان يبه نظرات و پرات اول در بخش .بحث من دو بخش است

  . کنم يمی نگاهدر خارج از کشور ها  ستيه کمونياتحاد
در مورد مسئله ی شروئي  در آن زمان خط پها ستيه کمونياتحاد

ه يرا جدا از مبارزه علی طبقاتی  ارزهمبکه ی ن معني به ازنان داشت
خود نشان ی ها استيدر س خط را ن يا هي اتحاد.ديد يستم بر زن نم

که .) ل.م (ستيون کمونيسازمان انقالب. کرد يمی داد و آن را زندگ يم
ران را يای ها ستيه کمونياتحاد» ايپو« در اتحاد با گروه ۱۹۷۶در سال 

در بلکه ی که نه فقط در سازماندهداشت ی ا  زنان برجستهل داد،يتشک
 ونيکنفدراس"در . از مردان نداشتندی دست کمی پرداز هينظر

ی رانيان اي دانشجوونيکنفدراس" و بعدها "کاي آمردری رانيان ايدانشجو
) »اءيون احيکنفدراس«به اختصار  (“یسازمان واحد دانشجوئاء ياحی برا

ن بود که ياست ايس. افتنديم ين افکار تعليهزاران زن و مرد جوان با ا
ل آنان به يزنان و تبدی د رويک زن و مرد است بايدر هر جا که 

. تمرکز کردی و انقالبی ستيو جنبش کمونی جنبش دانشجوئی کادرها
ف يمانند وظای زن به درون جنبش دانشجوئی م نقش سنتيبا تعم
 و ان زنيستم گرانه می م کارهايبا تقس. شدی پ مقابله ميو تای آشپز

 زن نان آور خانه بشود و شوهر فعال  مثالسازمان کهی شوهرها
از ی رو و در دنبالهشان  ر شوهراني و زنان تحت تاثتمام وقتی اسيس

آگاهانه ی ريگ  به موضعزنان . شد يرند مقابله ميبگی اسيمواضع سآنان 
با خانه دار شدن زنان ی  و به طور کلشدند ي مقي تشوو مستقالنه
خ مبارزات زنان يدر مورد تاری در جنبش دانشجوئ. دشی مخالفت م

از . شد ي و کنفرانس داده مشدی  مزن صحبتی ران و روز جهانيا
بخش زنان  يشنامه نقش رهائي سرود و نمای،غاتيتبلی ق پوسترهايطر

رتر يهر چه د"است يس ،ل خانوادهي در مورد تشک.شد يده ميبه هنر کش
ه يه دادن و نظريها نظر  و کنفرانسنارهاي در سم.شد يغ ميتبل" بهتر
-ه مردان و خودي با مبارزه علها ني البته ا وتوسط زنان مهم بودی پرداز
  . زنان همراه بودی نيکم ب
مشخصا . زمان جهان بود  آنط ي شراريشرو تحت تاثين خط پيا

که تمام ی ستيالي سوسنيدر چی  و انقالب فرهنگ۱۹۶۸جنبش 
سازمان . ر قرار داديا تحت تاثقي را عم۱۹۶۰دهه ی جنبش ها

ست شده در ي توسط چند جوان تازه کمونل.م/ستيون کمونيانقالب
ی عني شدی ه گذاريا پايفرنيج کاليخلی  منطقهدر کا و مشخصا يآمر
ی کال، جنبش انقالبيرادی جنبش دانشجوئی  هياولی ها هيکه پای جائ
الخره کا  و بايان آمريگرا جنس و همی ستينياهان، جنبش فميس

ن يتر اما مهم. ز در آنجا شکل گرفتيکا نيآمری انقالبی ها ستيکمون
شان در جنبش  يريگ افراد و سمتن يکه بر افکار ای عامل جهان

ی ستيالي سوسنيچی انقالب فرهنگ  داشتر فوق العادهيتاثی ستيکمون
  .بود

ک در مورد ين خط بورژوا دموکراتيچی ان انقالب فرهنگيدر جر
که در چند سال اول ی لم هائيحتا ف. ده شديه نقد کشزنان بی رهائ

 و در آن زنان به ارتش سرخ ندن ساخته شده بوديانقالب چ
ی  تان در نسخهسزن قهرمان دا. کال شدندير رادييوستند دچار تغيپ يم

ا شوهرش که در ارتش سرخ ي نامزد جان باختنی  جهيد در نتيجد
که از طرف ی هائ ل ستمي دلوندد بلکه بهيپی د به انقالب نميجنگ يم

  .وندديپ يشود به انقالب می له و خانواده به او مي قب،فئودال
در . ديسال طول کش بود که دهی  انقالب در انقالبی، انقالب فرهنگ

بر ن يست چيکمونان دو خط راست و چپ درون حزب يان آن ميجر
ی  مبارزه" کنند  گونه آن را بنا چ وستيسم چياليسوس"ن که يسر ا

 بيمها از آن  ستيمائو و مائوئ. ر بوديدرگی ک سختيدئولوژيو ای اسيس
در . ا شودياحی ه دارين هم سرمايدر چی داشتند که مانند شورو

سم هنوز ماترک ياليکه سوس ل آنيبه دلی ستياليسوسی  جامعه

مرتبا ی نينوی کند بورژواز يرا با خود حمل می قبلی طبقاتی  جامعه
ان يگو ندگان و سخنيز نمايست نيدر حزب کمونکرد و  يسربلند م

نان ين داشتند که اگر با ايقيها  ستيمائو و مائوئ. افتي يخود را باز م
مقابله نشود آنان از قدرت حزب و دولت استفاده کرده و جامعه را به 

اء خواهند کرد و همان خواهد شد که يرا احی دار هيعقب برده و سرما
ن در واقع توسط خط راست در ينوی ازبورژو. شده بودی در شورو

ی ها ن خط به چالشينگرش ا. شد يمی ندگيست نمايدرون حزب کمون
ها، آن را  ن چالشيش در پاسخ به ايکارها و راهی ستياليسوسی  جامعه
ی برای در اساس انقالبی انقالب فرهنگ. کرد ي راست بدل می به خط

نگرانه از  ک و سادهيتراست، بورژوا دموکرای ها حساب با درکی ه يتسو
افتن راه يها  تر شدن افق ر فکر و روشنييسم بود تا با تغياليسوس
و گذار آن به ی ستياليسوسی  جامعهی ها چالشی ح برايصحی ها حل

   .ر شوديامکان پذی سم جهانيکمون
  در آن، کهبودی هائ از عرصهی کيگاه زن در جامعه يجای  مسئله

کرد ی می روابط ستم گرانه سعی اي بقان با استفاده ازينوی بورژواز
در گرايش راست معتقد بود . ا کنديرا احی ه دارينظم کهن و سرما

 و اند كامل دست يافتهی مردان و زنان به برابری ستياليسوسی  جامعه
نه ين زميادو خط راست و چپ دری   مبارزه.ز حل شده استين تمايا

در هشت مارس ی ا الهکه مق ي حاد شد به طور۱۹۷۰ی  در اواسط دهه
استقرار که هشدار داد و منتشر شد ن يات چيدر نشر ۱۹۷۳
افتن به يدست ی ست و برايمحو ستم بر زن نی سم به معناياليسوس
ی کار. شورش کننده آن يد عليمود و زنان بايد پيبای هنوز راه درازآن 
در مطبوعات . آن بودی ها  و سازمانجنبش زنانی ايازمند احينکه 

هشدار در مورد شد مثال  يده مياد ديار زين نوع هشدارها بسياز ا ،نيچ
ان مردم که زن را تابع مرد يدر می وسيتفکر کنفوسی جان سخت

ی روابط اجتماعی ها ياندگم از عقبی در آن دوره به طور علن. داند يم
  .سار نبودند ق شرميان حقايشد و از ب ين صحبت ميدر چ

جوانب ی افشای برابود ساله  دهی شجنبی  در واقع انقالب فرهنگ
در ی دار هيسرمای ايخطر احمقابله با ست و يک حزب کمونيتار

با ون يو انقالبی ستيالي، دولت سوساز حزبی  تقدس زدائ،سمياليسوس
دهند و  يز فرسوده شده و تن به وضع موجود مين که آنان نيد بر ايتاک

کاربه ی  چاره .مجدد و تازه کردن خود هستندی ها ازمند گسستين
در بود و ی گر  و شورشها ي ارتقاء سطح تئوری،ت آگاهي تقوی،طور کل

ی  د بر نقد افکار کهن به خصوص فلسفهيتاکمورد زنان به طور خاص،  
ه يبود که شورش علی ن رهائيت زن از مرد و نقش خود زنان در ايتبع

جوانب گرين جنبه مانند ديا.  بودر از آنيزناپذيگری بخش حزب مردان 
ر ي تاثهياتحادافراد ی  بر رو،نيسم در چياليسوسی  تازه و بالنده

ن  در کتاب يسم بالنده در چياليسوسی  تجربهرجوع شود به (گذاشت 
ی  نهي در زمشرويپی ها استي و راه را بر اصول و س)از آسمان ی مين

از آن ی که بخش مهم،ی  و در جنبش دانشجوئهياتحاد در درون ،زنان
 ،هياتحادزنان .  باز کرد، بودهياتحادی  تحت رهبر از کشورجدر خار

. داشتندی و عملی نظری ها يه عقب ماندگيدر شورش علی نقش مهم
در ی و عملی نظری ه عقب ماندگيزنان علی  در واقع سنت خوب مقابله

ی شعار انقالب فرهنگ. شدان ين جري  اتياز هوی  بخش،زنانی نه يزم
ت يرا تقوی ن فضائي طبعا چن و» حق استشورش «ن بود که ين ايچ
  .کردی م

  بخش دوم 
  کماکان هياتحادی شرويخط پی اسالمی  جمهورپس از استقرار 

 در هشت مارس هي اتحادعملی قدرت خود را حفظ کرده بود و راهنما
همراه ل شد که يتشکت زنان مبارز يجمع ،هيبه ابتکار اتحاد.  بود۱۳۵۷

ران يخ ايتاری ها ن هشت مارسيرت از مهمی کي ی،و انقالبی با زنان مترق
با شورش بود ن روز مصادف شده يکه ا به خصوص آن. را برگزار کرد

 روز ۵که ی  شورش.ینيتوسط خمی ه فرمان حجاب اجباريزنان عل
جسورانه ی همان روز با سرمقاله ا در  زن مبارزی  هينشر. دوام آورد

ه ياتحادن، مردان در کنار زنا. ، منتشر شده حکومت تازهيعل

   زنان های ایران درمورد جنبش ی کمونیست بررسی سیر تحول خط مشی اتحادیه



   t ١٢   
د يفرو ی برز لسانيفر ،قاسم صراف زادهمانند ی کسانها  ستيکمون
ی  هي و نشر»زن مبارز«زدند ی اد ميها فر  بر سر چار راهع القلميسر

کمک به در ت زنان مبارز يجمع. فروختند يت زنان مبارز را ميجمع
در ی ک تور سخنراني. کردی بازی  روزه نقش فعال۵تداوم شورش 

ت زنان يجمعی سخنگوی  برا)شمال، جنوب و کردستان( اسر کشورسر
زن، ی بدون آزاد" :ن بوديای خنرانعنوان س. ب داده شديترت زمبار

. "زنانی ل سازمان سراسريتشکی ش به سويپ، ستيجامعه آزاد ن
 ت زنان مبارزيجمعی  ن برنامهيتر  مهم"زنانی سازمان سراسر"ل يتشک
شد و  يو چاپ می  صفحه بند، تهران نوشتهدرزن مبارز ی  هي نشر.بود
 ،گچساران، ماني مسجد سل، آبادان،مختلف مانند اهوازی  شهرهادر
 با استقبال پرشور ،جلسات. شد يره پخش ميمل و مغان و غآ ،زيتبر

د ي شور و شوق زا و زنان و مردان در خوزستان و کردستان مواجه شد
است پا گذاشته بودند يسی  در زنان که رها شده و به عرصهی الوصف

  . جاد کرديا
اهللا   از همان ابتدا با حمالت حزبت زنان مبارزيجمعی ها تيفعال
چپ هم فشار وارد ی از سو. ن نبودياما معضل فقط ا . شد مواجه

ارزش کردن زنان آگاه و ی بی برارانه يپوچ و حقی  سخنانحتا. آمد يم
 زنان ن کهي اشد مثالی نان بود زده ميت ايکه تحت هدای جنبش زنان

و خنده زنند و با مردان يگار آتش مي، سدپوشن ين ميشلوار جه ياتحاد
 آنی  ن نشانهي ا:شد که يجه گرفته مي و باالخره نتکنند يمی شوخ

   !ستينی کارگر) هياتحادی عني(ان ين جريست که اا
 دچار دست انداز زي نزنانی  نهي در زمهياتحادکم کم خط  و عمل 

 تنها نفوذ و البته عامل عمده. کردی طی ر قهقرائي سشد وی جد
گرد را  ن عقبيد ايبا. نبود  عقب مانده در چپ“یکارگرگرائ"الت يتما

که البته در . کردی بررسی و جهانی داخلی  دهيچي پطيبر بستر شرا
ی خواهم رو يمن کار يای به جا. ستينی ن بررسينجا فرصت ايا

تمرکز زنان ی  نهيانده در زمم ن عقب گرد و خط عقبيمختصات ا
  .کنم

 ۵در شورش ی شروئي نقش پ،ها ستيه کمونيکه اتحاد با وجود آن
ت ي اهم زمان، آن  درکرد اما مانند جنبش چپی زنان بازی  روزه

و ی فکری ها يريجه گيد و از آن نتي روزه را نفهم۵رخداد ی خيتار
 -يقالبن چالش اني اول،زنانی   روزه۵شورش . درخور نکردی عمل

روشن ی  با قضاوتافته بود، ياستقرار تازه ی نيم ديرژ دربرابر ی اجتماع
 به عقب تام ي انقالب نکردما : فاجعهني او تکان دهنده در مورد

  !ميبرگرد
جوشِ چ جنبش خوديه. ن قضاوت را ثابت کرديای  درست،خيتار

 ران،يدر سراسر ای و دهقانی ملی ها زشيتا خی جنبش کارگرر، از گيد
فقط ی زنان شورش. را صادر نکردندی  همگانن حکم ي چن،کيچ يه

را  ی فرمان حجاب اجباری شمول جهان. زدندی خودشان حرف نمی برا
در واقع آغاز انقالب از . اد زدنديزهوشانه درک کرده و  با قدرت  فريت

ن ي با ا.بودی ضد سلطنتی  آشفتهک حرکت يقبل از آن . آن زمان بود
  .را نواختندی قوس انقالب اجتماع ناحرکت، زنان

بهتر ! ريما را به خود آورد؟ خی ستي جنبش کمون،ن رخداديا ايآ
ن حالت در قبال آن  يا در بهتري شتر به هراس انداختيم بياست بگوئ

 ی، صنعتگر جز کارگرانيدی ک قشر اجتماعيج و آشفته بود چراکه يگ
ی ن رخداد با الگوي و انده بودرا به صدا درآوردی ناقوس انقالب اجتماع

ح داد يترجی ستيجه جنبش کموني در نت.نداشتی آنان هم خوانی نظر
شان  زنفکران  هم چپ و  جنبشِاز مردانی لي هنوز هم خ.آن را نشنود

  .ت دارديت واقعي روانياما ا. شوندی آزرده م  تين رواياز ا
 خورد گرها ناقص، به هم ينادرست  کيتئوری از همان ابتدا دو الگو

اعتقاد به کم، ي: زنان شکل دادی  نهيجنبش چپ را در زمی و خط مش
از ی کيک است و نه يدموکراتی  ک مسئلهيزنان ی رهائی  مسئلهکه  نيا

ی دن جنبش کارگري دوم، مترادف د.یستيانقالب کمونی  محرکهی قوا
     .یستيو جنبش کمون

سرکوب ن شورش و ممانعت از يت از ايدر حما ی ستيجنبش کمون
ار يبسن شورش ي اکه جوهری ال حدر  بر عهده نگرفتی آن  نقش فعال

 رايکارخانجات بود زی شورائی ها تر از اعتصابات و جنبش يانقالب
ی  صاحبان تازه ده بود و يرا به چالش کشی اسي قدرت سمايمستق

  . کردند يم ميخود را تحکحکومت ق ين طريا ازقدرت داشتند
ی و اجتماعی شات فکرياز گرای باله رو دن،ش غالب در چپيگرا

ن يهم. ن که آنان کارگرنديان کارگران بود به صرف ايغالب  در م

تودها راه رفتن ی  قفادنبالِبه "ن يقول لنه سم و بيا اکونومی يدنباله رو
چپ را در ی عقب ماندگی  به طرز اسفبار"شاهنگ آنان بودنيپی به جا

  . ت کرديزنان تقوی  نهيزم
ه مانند افراد يافراد اتحادم شاه، يرژی  بعد از سرنگون۱۳۵۷سال 

نان در يا. ها رفتند گر به طور گسترده به کارخانهيچپ دی ها سازمان
ن و حکومت يزن و نه در مورد دی  نه  در مورد مسئله، ان کارگرانيم
از مردم به آهنگ ی دنباله رو. پرداختند ينمی گر به بحث و آگاهی نيد

 ن خطي ا.ه بودل شديتبده ياتحادجمله  ازام چپ ان تميروز در م
ی زي اگر چکهی ن معنيبود به ای تسيپراگماتتفکر روانه در واقع  دنباله

 اصال ها ستيپراگماتی  برا.د درست باشديد باشد بايقابل استفاده و مف
شرکت ی در مبارزه ای و افقه يها با چه روح ست که آدميمهم ن

ی   شدن کارگران به حول افق و برنامهکه جمع ی  در حال.کنند يم
   .ان کارگران استيدر می ستي موضوع کار جنبش کمونی،انقالبی اسيس

از همان ی اسالمی جمهوراز طرف ی ل حجاب و اخالقِ اسالميتحم
ها را  م هار خواهد بود و حمله به تودهيرژآن بود که ی  نشانهابتدا 

ها حجاب  توده «ل کهيقبن ياز ای هائ افکار و حرف. شروع خواهد كرد
ما هم «ن که يا اي» ستيکشان ن زحمتی   مسئله حجابدارند پس

ها  د مثل آنيباکش  زحمتی ها  با تودهوندمانيپاز دست ندادن ی برا
ن يآن بود كه اصال ای   و نشانه بودادي ز ما در چپ و در سازمان»ميبشو
 ربم خود ياستقرار و تحکی م براين رژي که اه بودت درک نشديواقع

ه کرده و آن را يمردم تکی ها ان تودهيشات مين گرايتر عقب افتاده
 جنگ نه تنها به ناعالی و قانون حجاب اجبارکند  يکرد و م يت ميتقو

ن قانون و راه يبا ا. خواهان بلکه به کل مردم است يها و آزاد ستيکمون
 ،نزنای و برابری ت با آزاديو ضدی نياخالق دی انداختن کارزارها

 در واقع با .ديبخش يم داده و قوام ميش را تعلا ياجتماعی  هيپای نيخم
 زمان«که  کرد  ي اعالم مش ا ياجتماعی  هيبه پای قانون حجاب اجبار

را افشا مسئله ن يست ايبا يها م ستيكمون. »رسد يحمله و تعرض سر م
ما هم حمله که كردند  يخود را آماده می اجتماعی  هيكردند و پا يم

د آماده ي با كودتا خواهد كرد و،م در بحران استين رژيم كرد، ايخواه
م و يگرفت يست در موضع حمله قرار ميبا يز ميما ن. ميجنگ با آن شو

 يو آزادی ستيساختن قطب کمون. ميداد يت را از دست نميموقع
ن گره يدی  در جامعه از همان ابتدا به مسئله زنان و مسئلهی خواه 

ج در يغ و ترويو تبلی ل به موضوع فکريد تبديها با نيا یو هر دو خورد
  . ن نشدياما چن. شدی اقشار مردم می  هيان کارگران و بقيم

ی کارگری ها  هتيحتا کمدر تهران،  هياتحادی کارگری ها تهيدر کم
 صحبت ،که کارگران عمدتا زن بودندی هائ  در کارخانهمتشکل از زنان

و  ت زنان مبارزيجمعی  و حتا معرفم به حقوق زنانيرژی  از حمله
ها و در خوزستان ماجرا  در شهرستان. مطرح نبود زن مبارزی  هينشر
  .تر بود متفاوتی کم

ی به چادرشد منجر موجود بود » وند با کارگرانيپ«که از ی درک
که ی طيهم در شرا  آن.رفتند يها م که به کارخانهی شدن زنان چپ

ن يهم. نبودندی راف تهران اکثرا چادراطی ها کارگران زن در کارخانه
به ی م اجباريگو يم. دختران چپ شدی منجر به ازدواج اجباردرک 

ا ی يزندگ ي که براندشان رهنمود داده بودی ها ن که سازمانيل ايدل
 بعد از ازدواج. دنل دهي خانواده تشکی، محالت کارگررفت و آمد در

شتر يبی نِ کارگريفعالش آمد تا يپی و خانه داری بچه داری پروژه 
. کنندی اسي بتوانند با کارگران کار سن گونهيو اه کارگران بشوند يشب

ی و فکری اجتماعی ها يوند با عقب افتادگيوند با کارگران در واقع پيپ
سکوت در مقابل . داشتی اديان کارگران نفوذ زيجامعه بود که در م

 سکوت در مقابل و در کارخانه های نيدی ها نيو آئی نيدی ها موعظه
ن چپ در يان فعاليل به رفتار غالب در مي تبد،برده کردن زنان

  . ها شد کارخانه
از ی اري بسکردن خود،» يکارگر«ی هم برات زنان مبارز يجمع

 محالت  بهکاری گر را برايدی اريها و بس به کارخانهرا ت يجمعن يفعال
ی پی به جا بارززن می  هينشر .ه ها فرستاديگودها و حاش، نيکارگرنش

ی بر تعداد کلمات» مي به عقب برگردتام يانقالب نکردما «گرفتن شعار 
چپ هر آنجا ی سازمان ها. کرد يکش اضافه م مانند کارگر و زحمت

که ی مزد کمتر دستبزنند از ی زنان حرفی  هخواستند از مسئل يکه م
نان زی ها يجان فشانگرفتند و  يزنان کارگر نسبت به مردان کارگر م

که به ی ا ژهيبه ستم وی د و کارزدنی حرف می در راه مبارزات کارگر
به ی ن معضل اجتماعيل ايه آن، تبديعلی ريگ شود، موضع يزنان م
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   .دره نداشتنيم و غيه رژيعلی مبارزاتی  برنامه

.  برنامه داشتزي ن۵۸ در هشت مارس سال ت زنان مبارزيجمع
ها  ن برنامهياز ای کي. رانين و ااهرچند روزه در نقاط مختلف تی ا برنامه

ی   که در دورههنگ سرخ زنانلم ي فشياختصاص داشت به نما
ی گريساخته شده بود و دی ستيالين سوسيدر چ» يانقالب فرهنگ«
ی جمهورگمرگ از طرف  زنانهنگ سرخ لم يف. نينمک زملم يف

  با همزنان کامالی  نهيلم در زمين  دو فياما ا. ف شديتوقی اسالم
ت از ي همسران کارگران معدن در حمانينمک زم  در.تفاوت داشتند

 قهرمان داستان به هنگ سرخوندند و در يپی به مبارزه م خود شوهران
شود به ارتش سرخ  ي زن مکه به خودی ه ستميخاطر شورش عل

  .وندديپ يم
ی به معنازنان ی  نهيا در زمه ستيکمونی  هياتحادخط عقب گرد 

 به .افکار مسلط در جامعه بود، به خصوص با جودسازش با نظم مو
ن يشروتريدن پيدر دی  کورچشم،دن نظم موجود با خوديچالش نکش
  .وجود آورده را بی قشر اجتماع

را که   درخشانخاطرات آذراز ی ن جا  قسمتيد در اياجازه بده
   :ف کرده است، نقل کنميم تعريرا براياخ

کارگر و ی  ند با طبقهويپ، هياتحاد در  خط غالب۵۸ بهار «
به ی بردن آگاهن يلن» ؟د کرديچه با«طبق  و اعضاکردن زه يپرولتر

م ي رفتها  به کارخانهاکثرادر تهران،  جه ي در نت. بودکارگری  درون طبقه
آرامگاه ،  جاده ساوه،کرجی  جادهی  کارخانه هام،يو کارگر شد

 ،زري فا،نيس ايمانند می هائ يت و دارو پخش و داروسازياستارال
 ی، کفش مل،بايزی  گر مانند قرقرهيدی ها هدارو و کارخانير و تولياسکوئ
 گري دچپی ها  سازمانشتريب زنان. رهي پارس متال وغ، دوپال،الريکاترپ

.  رنجبران،تياکثر وتيان اقلي فدائ، رزمندگان،کاري پ مثلهم بودند
   .د نخوابدي تول کهشان بود  حواس وها هم بودند يتوده ا
 بردن ،فهين بود که وظي اهياتحادی  اعالم شدهی است کليس«
در هم که مرتب ی کتاب.  ان کارگران استيبه می ستياليسوسی آگاه

ی ن آگاهياما ا.  بود»؟د کرديه باچ«شد  يخوانده می کارگری ها حوزه
و ارزش اضافه حرف زدن در مورد خالصه شده بود به ی ستياليسوس

ی درست کرد شوراهاباال بردن حقوق ودف با هعتصاب ای ج برايبس
از ی ريگ عضوی  براچپی ها انيان جري در م رقابتو البته !يکارگر

 به اصطالح ن بود که چپِيطنز ا. ان کارگران هم وجود داشتيم
آن زمان  ها ستي کمونهياتحادی  کارگرجمله بخشِاز  ،مای کارگر

ی آگاهن به کارگراضد زن ی ها خواست با احترام به ارزش يم
ه کارگران يد شبيزنان و مردان چپ اول با. بدهدی ستياليسوس

ش از همه در تن دادن به افکار کهن در يه شدن بين شبيشدند و ا يم
ی عني شد ي مترجمهی  پوشش زنان و روابط خانوادگ ومورد زنان
در . کرد يخود را بنا می   شالودهی اسالمی که جمهوری درست جائ

ها  ل دادند و مثل تودهيتشکی کارگری  خانوادههم، ی محالت کارگر
ی فشارکنارِ کردند و  يخوردند و بحث م ير اتاق ها مردان مد. شدند

 جلب خواستند ي چراکه مشستند ي زنان چپ ظرف و لباس مآب،
زنان . بشنوندشان را   توده ها حرفتاد و مثل توده ها بشوند نتوجه نکن

ح يتسبدادند و  يتاب مل يشدند و مردان سبی خانه دار و چادر
ی ن که زنان شان کم کم بيبودند از ای مردان چپ راض. چرخاندند يم

بودند که ی کردند و زنان راض يشدند و چالش نم يد و عقب مانده ماسو
چ يه. کنند يمی کارگر نقش زن فرمانبر دانا را بازی  به خاطر طبقه

ی عنيادن در عمل دی ستياليسوسی  نبود که آگاه مسئله نياز ای درک
ی زي چی عنيی ن اجتماعي عمل کردن به روابط نو،بودنی ز متفاوتيچ

و کم ی با روسردر ابتدا زنان چپ . ها با آن برخورد نداشتند  تودهکه
ی  چادر، زنان کارگرکه ی رفتند در حال ي به کارخانه مکم با حجاب

تب از ز و مريک و تمي رخت کن داشتند و بعد از کار ش آنها.نبودند
ها  تا مقامات کارخانهگذشت ی اديزمان ز. آمدند ي مرونيکارخانه ب

ل يو چادر و جوراب کلفت را به کارگران زن تحمی توانستند روسر
.  زنان کارگر مشاجره بود آنان وانيمرتب م! يآن هم نه به سادگکنند 

 در واقع. دگذاشتن زن، حراست کنترل پوشش کارگرانی بران که يتا ا
اعتراض ی اجتماعی ه حجاب و فشارهايگر عليکه زنان اقشار دآنقدر 
ک يه يمگر چ"ن بحث که يد ايکن يفکر م.  نکردند زنان چپ کردند،

 زنان خرده بورژوای  ن مسئلهيا"ن که يا اي "گهي دکه پارچه استيت
ی کارگری ها تهيکماکثر .  به آن دامن زدندهای  چپ؟ از کجا آمد"ستا

اوردند بلکه ي ن۵۸ ن کارگر را به مراسم هشت مارس نه تنها زناهياتحاد

ت يجمعی انقالبی اسيسی ها تين در فعالچو. امدنديخودشان هم ن
ش داشتند يزن گرای اکثر رفقا لين دلي به هم.داشتی ارزش کمزنان 

فقط مسئله . شوندی ند و وارد بخش کارگريايرون بيکه از آن سازمان ب
ک از مسائل يچ يه. شد يکارگران نمی  ل به مشغلهيزنان نبود که تبد

ها  گر مانند حمله به کردستان و ترکمن صحرا و بستن دانشگاهيمهم د
کارگر را در مدار روابط . ميکردی کارگران نمی  شغلهل به ميرا تبد

. ميکرد يمی  معنسميالي سوس راني ا وميداشت يدرون کارخانه نگاه م
ندارد که ی ازيو نت اسست ياليکارگر ذاتا سوسن بود که يدرک ا

حرکت حاکم ی و افکار ارتجاعی ان روابط ارتجاعيخالف جرآگاهانه 
ی ستياليکه کار سوسی الح در .شودن ذات آگاه يد به اي فقط باکند،

گاه خودش را ي جا.یج کنيبسی منافع عمومی ن است که کارگر را برايا
و ی خيکه رسالت تاری ن مبنا نشان دهيو بر ای ح دهيدر آن توض

ی ستين خط کارگريا. ستيکارگر چی  عنوان طبقهه اش ب ياجتماع
خود سمبل انقالب و ی کارگر را به خود. ران غالب استيبر چپ اهنوز 
 ذاتا عوض شدن ندارد چونبه ی ازيکارگر ن. داند يسم مياليسوس
ا ديشدن چپ يا. ببردی ن ذات پيد به اي فقط با،ست است ياليسوس
کارگران به ی اجتماعی ها يمام عقب ماندگ کردن تپنهان به شيگرا

:  کهن حرف و فکريج است ايچقدر را.  داردزنانی  نهيخصوص در زم
ره و در ي و غ!ر فشار استي ز! کارگر است خسته است!ب ندارديع"

ی  ستم م به زنانزند و نهی گر نه زنش را ميسم دياليسوسی فردا
  )ان خاطرات آذريپا (».کند
 ی تيستم جنسی  نهيه در زميو عمل اتحادن عقب گرد در خط يا

ت و دادن يه در مورد حاکميخط راست در اتحادی  با غلبههمراه شد 
ی  ن جنبهيست به آن و ضرورت احترام گذاشتن به اياليلقب ضد امپر

ی ستيدرک اکونومی کي (ن دويا.  حکومتی ستياليضد امپربه اصطالح 
دن خصلت يدی ستياليرضد امپی گريکارگر و دی وند با طبقه ياز پ

  . کردند يت مي را تقوگريکدي )یاسالمی جمهور
ان ين کابوس ترسناک را پاي ا،از خط راسته ياتحادگسست 

ار يبسی گسست خطن يا. ات سازمان داديبه حی ا تازهی د و هوايبخش
. م کرديه ها به دو بخش تقسيتا پای ه را از رهبريمهم بود و اتحاد

 تي اقلن همه ي با اکردندی ري سمت گت سازمان با خط چپياکثر
ز يقبل از هر چی ن گسست خطيا. بودی ت قابل توجهي اقل،زي نسازمان

ان يب. آن بودی ت و لزوم سرنگونيت حاکمياز ماهی ابيارزی  نهيدر زم
ش يپی رهبری  شد که از سوام سربدارانيقن خط طرح يای عمل

 در هر دو هيتحاد ا زنانی،خطی ن شکاف و مبارزه ي در ا.گذاشته شد
ت يو فعالی شخصی که در زندگی زنان. داشتندی طرف نقش فعال

که خط ی تن به روابط مردساالرانه نداده بودند حتا در مواردی اسيس
 کردندی  را قبول نداشتند با خط راست و جناح راست مرزبندسربداران

تدارک .  نکردندی ز فروگذاريچ چي از هسربدارانت طرح يموفقی و برا
با ناممکن ي تقرهياتحادی الت سراسريزنان در تشکی رويام بدون نيق

ی ريفرح خرم نژاد و سوسن امچون ی ز زناني نسربداراندر درون . بود
 هياتحادسوم ی در شورا .کردند يبا به پشت جبهه راندن زنان مقابله م

چهارم که در تابستان ی رادر شوی  ولحضور نداشتی  زن۵۹در سال 
سال ی تيضربات امنی  هيم اوليام آمل و ترميز شکست ق پس ا۶۲سال 
زن ی رفقا. زن شرکت داشتندی از رفقای اديل شد تعداد زي  تشک۶۱

ی اسيسی در بازسازی مانده بودند نقش مهمی سازمان که استوار برجا
 . فا کردنديه پس از ضربات اياتحادی التيو تشک

برد ی نابودی  انه را تا آستهياتحاد ی،تيام و ضربات امنيشکست ق
ران است يای ستيخ جنبش کمونيدر تاری مهمی  آن واقعهی اما بازساز

جنبش ی  و عملکياز جوانب تئوری اريبسی نيرا همراه بود با بازبيز
نگرش به ستم ی  نهيدر زمی ني بازبجملهاز  .ران و جهانيای ستيکمون
در صا و مشخی د نظام طبقاتيد وبازتوليگاه آن در توليو جای تيجنس

آن در انقالب ی  ن کنندهييگاه تعيو جای ه دارينظام سرماکارکرد 
 ی،خط کلی ني به موازات بازب۱۳۶۰ی  دههی  انهي در م.یاجتماع
ی ر قهقرائيسی ني به بازب)سر بداران(ران يای ها ستيکمونی  هياتحاد
آگاه و ی ايپرولتاری  جزوه. زنان پرداختی  نهيدر زم هياتحادخط 

در ی نين بازبيای   منتشر شد فشرده۱۳۶۶سال  که در زنی  مسئله
ران يای ستيه را در جنبش کموني نظرنيشروتري پزنان بود وی  نهيزم
ل يتشککمک به  بازتاب آن ،عملی  طهيدر ح. کرد يمی ندگينما

ی  به عنوان سازمان)ران و افغانستانيا(سازمان زنان هشت مارس 
. بودران يکال زنان در ايش رادسازمان دادن جنبی  فهيبا وظی فراحزب
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زنان را ی رويتر شدن خط حزب ما کمک کرد و ن قيک به عمين پراتيا

  .در حزب موثرتر کرد
 فراتر ک گذشتهيو پراتی تئوری ر قهقرائيسی نياز بازبحزب ما  

ک ي و پراتکيتئوری ها از دستاوردها و نقصانی بند رفت و به جمع
 تا به امروز  ون مارکس تا مائواز زمای ن الملليبی ستيجنبش کمون

 . استنهين زمين در ايتا نويفيکی  نگرشسنتزِ حاصل آن .پرداخت
 و نينوی ها يريگ  جهت- سم و مساله زنانيکمون  د به کتابيرجوع کن(

د ي از امها و نقدها  تجربه-و مساله زنی ستيجنبش کمونن يهمچن
  .)بهرنگ

  نتیجھ گیری 
ی است به پای ريته در واقع زنجچه شکل ستم بر زن را گرف آن

ی کاالئی  د و مبادلهيتولی  هيبر پای انسانی  که جامعهی تا زمان. تيبشر
، ها از آنی کيداشت که  خواهد وجودز و سلسله مراتب يچرخد تما يم

ز و ين تمايحفظ ای برا. ان زن و مرد استي مز و سلسله مراتبيتما
ر يات و مذهب تحقيادب ، فرهنگ،سلسله مراتب است که زن در زبان

ها در  ن ترانهيشتريب. شود يد و فروش ميان مردان خريم و شود يم
ان يان زن و مرد در ميمی  ان زن و مرد است اما رابطهيوصف عشق م

که ی شمار زنان. و طبقات جامعه عموما خصمانه است ها هيالی  همه
ی  جهياست که در نتی ش از زنانيشوند ب يمخشونت مردان ی قربان

 دو سوم کار جهان را .دهند يسرطان و جنگ جان خود را از دست م
ت يک  درصد مالکيدهند اما صاحب ده درصد درآمد و يزنان انجام م

ن ين کننده تريين و تعيتر از مهمی کيز ين تمايا. د هستنديبر ابزار تول

ی و سلسله مراتبی دفن روابط طبقاتی برای انقالب اجتماعی موتورها
  . است

ی از به ساختن جنبشين است که ما به طور عاجل نيه آخر انکت
ی  ران و منطقهيدر سراسر ای تيه ستم جنسيکال از زنان و عليراد

ی د در چارچوبيحقوق برابر بای زنان برای  مبارزه. م يانه داريخاورم
ز و يناچی ها ش رود وگرنه به سطح افقيتر پ کاليتر و راد گسترده

 »اصالح طلب« و »سبز«انات يکه انواع جرسقوط خواهد کرد ی ريحق
و ی اسينخواستن قدرت س"ی م که تابوياز دارينی جنبشما  .خواهند يم

 را بشکند و اعالم کند "حاکمی ها آن مطالبه کردن از قدرتی به جا
م يدانی م و ميجنگ يش ميم و برايهستی اسيکه ما خواهان قدرت س

ی ا ياسيسی ها بشازمند جني ما ن.ستيچ و هدفش  خصلت،محتوا
زنان و به طور ی رهائی ايباشد و رو ن گستردهي چن آنم که افقيهست
در را ی کنونی و اجتماعی روابط اقتصادچنگالِ ت از يبشری رهائکل 

ج کند، به حول آن ي دهد، تروشفاف ارائهی اسيسی ها قالب برنامه
ل يدال به .ت به تحقق برسانديکند و در نهای ده زنان را سازمانی روين

هستند که حداقل در ی اجتماعی رويزنان آن نی خي تارگوناگون
است رانده يسی  به مرکز صحنهی انه توسط تالطمات اجتماعيخاورم
  و مردانزنان. بخش را بلند کنندی ن پرچم رهائيتوانند ا ياند و م شده
همه . ندازند و آن را رها نکننديت چنگ بين واقعيد بر ايست بايکمون

چه شکل ستم بر  آنت باز کنند که ين واقعي خود را بر ا ماند چشيبا
د پاره يت که بايکل بشری است بر پای ريزن را گرفته در واقع زنج

  .شود

    

هايی  های من طی سال از نوشته آن چه در پيش رو داريد منتخبی است
که در جنبش زنان فعاليت کرده ام، از زمانی که به همراه دوستانم برای 

 مستقل زنان رزميديم و سازمان زنان هشت مارس را بنا لزوم تشکل
نهاديم، در کنار ساير زنان انقالبی صدای مان را عليه حکومت اسالمی 

ها نيز ساکت  حاکم بر ايران بلند کرديم ولی در مقابل جنايات امپرياليست
های اصالح طلبانه ای که در برابر زنان و جامعه گشوده  ننشستيم، با بيراهه

. بارزه کرديم و برای روشن کردن راه رهايی با هم به جدل پرداختيمشد م
 جنبش زنان نيز ۀسال اخير مبارز اين مجموعه، پنجره ای به تاريخ ده

هست، با اين اميد که برای زنان جوانی که به صحن مبارزه با نظام 
  .مردساالر حاکم قدم می گذارند، پيشينه ای از منظر انقالبی ارائه کند

اين مجموعه، نام زنان سال صفر را نهادم تا تعهد و وفاداری خود را به بر 
زنانی که .  نشان دهم۱۳۵۷زنان شرکت کننده در راه پيمايی هشت مارس 

شجاعانه، در مقابل فرمان حجاب اجباری خمينی ايستادگی کردند و طی 
   .ندپنج روز مبارزه ی قهرمانانه جنبش نوين زنان ايران را پايه گذاری کرد

می دانم که بسياری ازاين مقاالت مهر زمان را بر خود دارد و اين به معنی 
بسياری از مقاالت با ديد امروز طور ديگری . محدوديت ها و کمبودهاست

ولی کمبودها نيز بخشی از تاريخ اند و روند رشد فکری . نوشته می شد
ش می جنبش زنان و به ويژه جريانی که من بخشی از آنم را به نماي

  .گذارند
 - مارکسيست(من همواره به عنوان بخشی از حزب کمونيست ايران 

در مبارزه شرکت کرده  و سازمان زنان هشت مارس)  مائويست-لنينيست
ام و آن چه در اين مجموعه ميخوانيد نيز بدون ياری تجارب و مشورت 

  .جمعی ممکن نبود
قبال به نام سازمان زنان به عالوه برخی از مقاالت و به ويژه اطالعيه ها که 

درج . هشت مارس منتشر شده بود نيز در اين مجموعه درج شده است
اطالعيه ها و مقاالت تبليغی در اين مجموعه، هم نسل جوان را به مواضع 

 مشخص آشنا می کند و هم می تواند نمونه ای باشد برای ۀدر هر دور ما
  .جوانان برای ارائه کار تبليغی موثر

 اين کتاب تقديم می شود به همه کوشندگان راه رهايی زنان و و سرانجام
  به ويژه زنان هشت مارس و زنانی که در جريان راهپيمايی کارزار زنان پنج

  

  

تشار اين کتاب از تمامی دوستانی که در گردآوری مقاالت، ويرايش آنها و ان .شبانه روز با هم بوديم و شادترين لحظات زندگی و مبارزه را کنار هم گذرانديم
  ۱۳۹۰ پائيز - آذر درخشان                                     .مرا ياری دادند، سپاس گذاری می کنم
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فراخوان اوِل زنان چپ برای برگزاری نشستی در شھر ھامبورگ از 

  ٢٠١٢ آوریل ٨ تا ۶تاریخ  
جمهوری توان گفت که طی سی و دوسال حاکميت  ی به جرات م

زن ستيز اسالمی زنان پويا ترين قشر اجتماعی بودند که بطور دائم 
تمام عمرننگين جمهوری  .عليه اين رژيم مبارزه و مقاومت کرده اند

 ،ها گروهی  اسالمی با اين تخاصم اجتماعی رقم خورده است و همه
 به موضع گيری   جريانات سياسی و طبقاتی مختلف را مجبور،احزاب

  .کرده است
  
ی  نمايندهجناح رفرميست و محافظه کار جنبش زنان که   

  خواهان اصالحاتاستا و منافع زنان طبقات مرفه جامعه ه ديدگاه
يابی زنان  دست» راه«جزئی در قوانين جمهوری اسالمی است و آن را 

  .داند مي» یآزادی و برابر«ايران به 
  
 مارس ۸ فردای اما گرايشات راديکال و انقالبی زنان که از همان  

يافته عليه جمهوری اسالمی گذاردند   پا به ميدان مبارزه سازمان۱۳۵۷
گام ابتدائی و اوليه در راه رهائی زنان را در سرنگونی کامل جمهوری 

اين جناح از جنبش . دانند اسالمی و جدائی قطعی دين از دولت مي
به هيچ که رسيدن زنان  گيری روشن در مورد اين زنان عالوه بر موضع

در چارچوب جمهوری اسالمی ممکن » یآزادی و برابر«سطح از 
ميان امپرياليسم و بنيادگرائی اسالمی "دعوای "نيست، در شرايطی که 

و کماکان مولفه مهمی از اوضاع (زد  ی صحنه سياست جهانی را رقم م
ی  ها نماينده با صراحت اعالم کرد که هر دوی اين) جهان است

هستند که فرودستی زن و ستم جنسيتی بخشی ی    یهای اجتماع نظام
الينفک از آنان است و جنبش زنان بايد مستقل از هر دو تکامل يابد و 

  .برای رهائی خود مبارزه کند
  
ه تفاوت ميان دو راه و دو افق و دو برنامه در جنبش زنان ب 

با اين . تر از هر زمان ديگر شده است سال اخير برجسته خصوص در ده
 هنوز توازن قوا به نفع گرايش راديکال و انقالبی برهم نخورده وصف
سرعت به سوی ه تواند ب ما ميی  اين امر در شرايطی که جامعه. است

يک تعيين تکليف سياسی برود خطر مهمی برای جنبش رهائی زنان 
زيرا نيروهای بورژوائی جنبش زنان به طور قطع تالش خواهند . است

بازسازی نظام ستم و ی  مايه نان ايران را دستکرد انرژی مبارزاتی ز
  .استثمار کهن در اشکالی نوين کنند

  
  ما   قوا کماکان در دستور کارمبارزه برای برهم زدن اين توازن
اما دست يابی به آن در گرو حرکت متمرکزتر و تکاپوی بيشتر . است

 مرکزیی   هر چند زنان کمونيست همواره هسته .زنان کمونيست است
اند   را تشکيل داده گير گرايش راديکال در جنبش ناپذير و پي و سازش

اما برنامه و افق کمونيستی در جنبش زنان آنچنان که بايد پژواک 
ی  که در زمينه حال آن. نيافته و همواره در پس پرده قرار گرفته است

ترين فکر و تالش تاريخ بشر  رهائی زنان از قيد ستم، کمونيسم راديکال
طبقاتی و رهائی کامل زن از ی   جامعهرهائی انسان از جهنمِ. ده استبو

جامعه بشری قيد ستم کامال به يکديگر وابسته اند و اين دو با رسيدن 
که در آن نه از روابط سنتی مالکيت اثری است و نه از (به کمونيسم 

  .متحقق خواهند شد) افکار سنتی
  
 اجتماعی ناگزيری دگرگونی های سياسی وی  ما در آستانه  

بدون شک زنان نيروی اجتماعی بزرگ و تاثير گذاری در . ايستاده ايم

جاست  اما سوال اين. تغيير و تحوالت سياسی آينده ايران خواهند بود
ای عمل خواهند کرد؟ آيا قادر خواهند  که به نفع چه طبقه و برنامه

ائی کامل سمتی را در پيش گيرند که منطبق بر ره د برنامه، افق وش
 ترين منافع د تشخيص دهند که عميقشزنان باشد؟ آيا قادر خواهند 

 در دگرگونی انقالبی نظام سياسی، اقتصادی، اجتماعی و آنان
   ايدئولوژيک در ايران است؟

  
گری زنان  اين مسئله به طور تعيين کننده وابسته به دخالت 

 عملی گری نظری و دخالت. کمونيست انقالبی در جنبش زنان است
جايی تناسب قوای موجود در جنبش زنان نقش  هآنان ميتواند در جاب

آرائی  سياسی و صفی  باالئی ايفا کند و از اين طريق بر کل صحنه
بايد با جديت افق و برنامه کمونيستی در . طبقاتی در ايران تاثير گذارد

رهائی زنان را شفاف کنيم و دست به تالشی عظيم و  مورد امر
در فراگير کردن آن بزنيم تا برنامه و افق کمونيستی تبديل جسورانه 

  .به قطب تاثير گذاری در جامعه شود
  

 واقعی تبديل به قطب تاثير به جرات می توان گفت اگر کمونيسمِ
گذاری در جنبش زنان نشود مبارزات زنان ايران برای رهائی کامل در 

از اين مبارزات نيمه راه مانده و حتا می توان گفت انرژی رها شده 
  .نوسازی نظام ستم و استثمار در اشکال جديد خواهد شدی  دست مايه

  
 ،های طبقاتی، فقر در شرايطی که توده های مردم بيزار از شکاف

استثمار ، ستم دينی و جنسيتی، رواج جهل و سنت های عقب مانده، 
 شورش و مبارزه ،گری ملی دست به اعتراض بی حقوقی و ستم

تواند خشم زنان را به  انقالب کمونيستی ميی  فق و برنامهزنند، ا مي
اين . نيروی قدرتمندی در راه سرنگونی جمهوری اسالمی تبديل کند

حرکت نه فقط در ايران بلکه در کل خاورميانه و جهان گام مهمی در 
جهت رهائی بشريت بوده و مسير حرکت مبارزات رهائی بخش را 

  .روشنائی خواهد بخشيد
  
ر کسی پوشيده نيست که گرايشات گوناگونی در ميان زنان اما ب 

 فرآيند شفافيت بخشيدن به افق و برنامه ،در نتيجه. کمونيست هست
بخش زنان ضرورتا نيازمند دامن  کمونيستی در زمينه مبارزه رهائي

برای فراگير کردن . زدن به بحث و جدل و جوشش فکری است
در ميان زنان راديکال وانقالبی دورنمای کمونيسم و دامن زدن به بحث 

جنبش رهايی زنان  :هائی را به حول و کل جامعه بر آنيم که کنفرانس
نياز به کدام افق دارد؟ ساختار ستم بر زن در کارکرد نظام کنونی 
حاکم بر جهان چه جايگاهی دارد؟ مبارزه عليه آن در برنامه و افق 

هت بر هم زدن  کدام پراتيک مشخص ج کمونيستی چه جائی دارد؟
سازماندهی   ... و . توازن قوای موجود در جنبش زنان مورد نياز است

زمان و محل اولين کنفرانس در اطالعيه ای جداگانه منتشر .( کنيم
  .)خواهد شد

   
فريده رضائی،آذر درخشان، زمان مسعودی، صديقه محمدی، ثريا 
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 زنی ھشت مارس، روز جھان

 ها ستیالیو امپری اسالمی ان جمهوریزنان در مواجهه با جنگ م

ی ه و کشورهايل و ترکيت اسرائيبا حما(کا يو آمری اسالمی جمهور
و ی تواند به نقطه تالق يران ميا. دمند يپور جنگ ميبر ش) جيخل

ن يدر چن. ل شوديتبدی ا و منطقهی بزرگ جهانی اشتعال تضادها
و سه سال گذشته را در چنگال ی ران که سيت زنان ايوضعی اوضاع

اند چه  ان کردهيه آن طغير بوده و مرتبا علياسی ماسالی نظام جمهور
و ی آنان از بردگی کدام طرف به نفع زنان و رهائی روزيخواهد شد؟ پ

  د گرفت؟يک را باي خواهد بود؟ سمت کدامی فرودست
  !کيچيه: جواب ساده و روشن است

.  استگريدی راهگشودن ی در گروی و برابری دن زنان به آزاديرس
م يآن زمان، رژ. ش شودي سال پ٣٣ی  از تکرار فاجعهکه مانع ی راه

ی شاه بدست مردم و با شرکت فعال زنان سرنگون شد اما جای سلطنت
فرمان حجاب ن کار رهبرش صدور يد که اوليبه قدرت رسی آن حکومت

ها هزار زن از مشاغل  ده. بر زنان بودی نيات ديل اخالقيو تحمی اجبار
د يب رسيبه تصوی اسالمی قانون اساس. اخراج شدندی و آموزشی قضائ

ت از مرد يل به شهروند درجه دوم و موظف به تبعيو زن را رسما تبد
 روزه کردند ٥ی اتشان، شورشين هجوم به حقوق و حيه ايزنان عل. کرد

ی اسالمی ها نيل اخالق و آئيسرکوب زنان و تحم. اما شکست خوردند
در حفظ ی اسالمی جمهوری تيو امنی اسيکرد سيل به رويبر آنان تبد

گسترده در ی د و جاسوسيش عقايه گر تفتين توجيو ا. انش شديک
  .ديآحاد جامعه از زن و مرد گردی م خصوصيحر

ک جرم مرتکب شده بود و آن، يحتا اگر فقط ی اسالمی جمهور
ز مردان، يل آنان به برده و کنين حقوق زنان و تبديتری سرکوب ابتدائ

ی م حق زندگين رژيا! بودی حکم مرگش کافصدور ی ن، برايبود؛ هم
د يو چگونه بای اما به دست چه کسان. د سرنگون شوديندارد و با

و ی ش تکرار نشود؟ با کدام رهبري سال پ٣٣ی  سرنگون شود تا تجربه
و ی نظام پدرساالرد سرنگون شود تا يبای و اجتماعی اسيبرنامه س
ی فقر و شکاف طبقات وی اسيسرکوب س ی،نير ديو غی نيدی مردساالرِ

تواند  ياست که جواب فعال بدان می ن، آن سوال مرکزيابد؟ ايتداوم ن
کند که در اوضاع پرآشوب و ی ل به جنبشيشورشگر زنان را تبدی روين

ی ها ه جنبشيکلی  را به روگريدی راهکه در راه است ی ملتهب
گرفته تا معلمان و ملل تحت ستم ی از جنبش کارگری اجتماع

  .ديبگشا
کند و ی تنگ تر می اسالمی کا حلقه محاصره را بر جمهوريآمر

ی د به تالفيخوانند و تهد يدر جواب، رجز می اسالمی سران جمهور
آنان ی اريازمند هشين ماجرا آنچه به مردم مربوط و نيدر ا. کننديم

ل يمردم را تبدی ها کنند توده ياست، آن است که هر دو طرف تالش م
سم ياليان امپرين ميدر ا. خود کنندی  نزاع ارتجاعبه گوشت دم توپ

ران اشک تمساح يحقوق زنان ای آن برای رانيکا و خدمتگزاران ايآمر
ز يش ني سال پ٣٣. دهند يم» نجات بخش«ی ها زند و وعدهير يم

داده و گفتند که ی رستگاری     ش به زنان وعدهيها يو همپالگی نيخم
از ی لشگر. استی و حجاب اسالمی نينجات زن در استقرار نظام د

ل نظام يتحمی ش را سازمان دادند و از آنان برايک انديزنان تار
که  ی کسان. بر زنان استفاده کردندی نيدی و مردساالری پدرساالر

» جنبش سبز«کردند و رهبران » اصالح طلب«بعدها خود را ملقب به 
کرده و به ن يه زنان را تدويعلی  اسالمی ها ن مجازاتيشدند قوان

کتا ين ين قوانين اين و تزئينقش زهرا رهنورد در تدو. ب رساندنديتصو
ها هزار زن  دن دهيبه قتل رس» ات نجات بخشيعمل«ن يای  جهينت! بود

ها زن در چنگال روابط  ونيليمی زندگی ، نابود»يناموس«ی در دعواها
 ی ش عمق و دامنهيچون سنگسار و افزای  رواج احکامی،نيو دی سنت

ا يآ: نجاستيحال سوال ا. مردان بازنان بودی گرانهستمی روابط اجتماع
ن ي بهتر از ای ثمری کائيآمری ها ستياليامپر» ات نجات بخشيعمل«

کا به افغانستان و عراق يآمری تجاوز نظامی  خواهد داشت؟ تجربه
در افغانستان ی ستياليامپری  سلطه. دهد ين سوال ميبه ای جواب روشن

ی اسالمی ادگرائيف و درهم شکستن بني نه تنها موجب تضعو عراق
کا، ياشغال افغانستان توسط ارتش آمر. آن گشودی نشد بلکه راه را برا

نداشت جز ی زنان افغانستان حاصلی س، آلمان و فرانسه برايانگل
ت يچ ماندن اکثريپ و برقعی چند زن در ادارات دولتی نيتريحضور و

 .ی فئودال-ياسالمی  در روابط پدرساالرزنان و تداوم اسارت آنان
م صدام به استقرار حکومت يها از چنگال رژ يعراق» نجات«ی پروژه
 اعم  –انش زنان ين قربانيشتريشد که بی منتهی اسالمی فيالطوا ملوک
در کردستان عراق، طبقات . اند  بوده–عه، کرد و عرب ي شی،از سن
ی اسيکا به قدرت سيآمری اوز نظامتجی  فئودال کُرد با  پشتوانه-بورژوا

ی ا سابقهيبطرز بی  طبقات و شکافی ناموسی ها دند اما قتليرس
ی از اصول عملکردی کيل به يتبد» حفظ ناموس«. افتيگسترش 

که توسط » زنانه«ی ها NGOو در کنار آن . شدی حکومت کُرد
ر زنان در مورد يشوند مشغول تخد يمی ت ماليحمای کائيآمری ادهايبن

م يدر مصر رژ. ند حاکم در عراق شد» يدموکراس«ت يت و ماهيواقع
ز زنان و مردان مصر سرنگون يانگ رتيحی ها يجه فداکاريمبارک در نت

کا نه تنها نظام مبارک بدون مبارک حفظ شد ياما با دخالت آمر. شد
ت شدند و در مصدر قدرت يز تقوينی اسالمی ادگرايبنی روهايبلکه ن

د حمله به تظاهرات يقدرتمندان جدی تين اقدام امنيلاو. قرار گرفتند
زن در خانه ی جا« بود با شعار ٢٠١١زنان در هشت مارس سال 

ر کرده و آنان را در معرض انواع حقارت يان زنان را دستگيارتش. »است
مبارک درست همان . ش بکارت قرار دادنديها و شکنجه از جمله آزما

و زنان مصر . رانيدر ای ظام شاهش ني سال پ٣٣سرنگون شد که ی روز
تازه نفس قرار گرفتند ی اوباش اسالمی  مورد حملهی درست همان روز

 ، پس از استقرار زنی روز جهانن هشت مارس، يران در اوليکه زنان ا
تکان دهنده را ی خين تشابه تاريد ايبا. رانيدر ای حکومت اسالم

  . ها دانست ها و گوش باز کردن چشمی برای هشدار
در واقع ی دار هيو اربابان جهان سرمای اسالمی ان جمهورينزاع م

 ی اجتماع- ياقتصادی ها ندگان و نگهبانان نظاميان نمايمجنگ 
جزء ی فقر و شکاف طبقات ی،اسيسرکوب س ی،پدرساالر. استپوسيده 

ی ز بوده و عزميقا زن ستيها عمنيای هر دو. هاستن نظامينفک ايال
نه يهرآ. دن زنان دارندير کشيبه زنجان در سرکوب و يپای ب

ن نزاع ين اياز طرفی کيبخصوص جنبش زنان با ی اجتماعی ها جنبش
ان ين ميدر ا.  ت کرده استيرا تقوی گريت ديکند در نهای ريسمت گ

ان يه هر دو موضع گرفته و اعالم کرده اند که تضاد ميها علستيکمون
 از هر دو ی،اسالمی رو جمهو) کايبخصوص آمر(ی غربی ها ستياليامپر

ی و جنگ احتمال. به مردم نداردی است و ربطی ارتجاعی طرف، تضاد
در ی چ نفعيمردم هی و توده ها بوده ی ارتجاعز يشان نياز دعوای ناش

  . زنديچ طرف برخيت از هيد به حمايآن ندارند و نبا
قا، زنان بشدت يا و آفريآسی انه و بطور کليخاورمی در کشورها

  ن انواع سنن هزاران سالهير بار سنگياند و ز نيدی طه جهنمسلی قربان
ن حرکات زن يکوچکتری اسالمی در کشورها. زنند يدست و پا م

از ی ائيان دريدر می د جنسيآپارتار. شوديتوسط جنس مذکر کنترل م
مذکر خانواده ی اعضای ت مستبدانهيحاکم. ج استيرای نيخرافه د

ده شده است هنوز يتار و پود جامعه تنکه در ی ن و سننيهمراه با آئ
، ختنه دختران، حجاب اجباری. زنان استی از زندگی وجه مهم

ت مردان بر فرزندان، کتک زدن زن، حق مرد در طالق و حضانت يمالک
زنان . ديآيگر از هر سو بر جسم و روان زنان فرود ميو هزاران شالق د

: شوندی م" بهره مند "زير نيستم و تحق" مدرن"ن کشورها از اشکال يا
ن همه ستم، الجرم به امواج يا.  فحشا و تجاوزی، پورنوگرافی،آزار جنس

  . دهدی بحران و مقاومت پا م
عميقتر و حادتر از شود،  يکه بر آنان می ت زنان، ستميموقع

ران بلکه در ينه فقط در ا. طلبديکرده و راه حل ميی شه خودنمايهم
بطور کل در سراسر جهان منجمله در ه و يه، تونس، ترکيمصر، سور

ت ين واقعيکامال متفاوت ای ها ينيب ندگان طبقات و جهانينما. کايآمر
ها در »راه حل«اما اکثر . دهنديم» راه حل«آن ی ده و برايرا د

زات يرحمانه و روابط و تماي استثمار بی،ز طبقاتيتمای چارچوب ابقا
  .  گرانه استستمی اجتماع
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ک ی يتي ستم جنسی،ه داريادر نظام سرم

ی تضاد اساس. ستي ن هيموضوع گذرا و در حاش
ان هرچه يتضاد می عني ی،دار هيعصر سرما

 منبع ی،ت خصوصيد با مالکيتر شدن تول ياجتماع
و ستم بر زن، هر ی استثمار طبقات. ن ستم استيا

. انديدار هير نظام سرمايناپذ يدو، از جوانب جدائ
ک جا يهستند اما از ی وتمتفای ن دو، تضادهايا

بدون ستم بر ی ه داريسرما. رنديگ يسرچشمه م
ان ستم بر زن با يرابطه م. تواند دوام آورديزن نم

ی فرق. استی ک رابطه دائمی يدار هيستم سرمايس
ی ها ن، تودهيکند که حکام با استفاده از د ينم

ر يستم تخدين سيت ايمردم را در مورد ماه
. »يانتخاباتی دموکراس«ده از ا با استفايکنند يم
ستم بر زن که بارِ ی اجتماعی ت بناين است واقعيا

ل يرنج و محنت را بر او تحمی فرساگران و طاقت
نه فقط بر او بلکه بر مادران و . کرده است

. ران که در سراسر جهانينه فقط در ا. دخترانش
  . خينه فقط امروز بلکه در طول تار

ی  هدف نهائامروز وی اسيمبارزات س
گرانه و ه روابط ستميان دادن به کليها پاستيکمون

ها و  در آموزهی ن هدف نهائيا. استثمارگرانه است
ها در مبارزه ستيکه ما کمونی اصول، راه و روش

از آن ی کي. ان دارديم حضور و بيکنيشه ميپ
ه يه ستم بر زن، مبارزه علير عبارتست از مبارزه علياصول خدشه ناپذ

ان مردم، مقابله با افکار کهنه يان زن و مرد در ميبط قدرت نابرابر مروا
ز در يد افکار زن ستيتولی ان مردم که از منابع اصليج در ميرای نيو د

ی اجتماعی روياست در خدمت به آنکه نی ندين فرآيا. جامعه ماست
ی ند انقالب برايکننده در فرآنييموثر و تعی ل به عامليزنان تبد

ن يا. گرددی ستياليجاد نظام سوسيو ای اسالمی جمهور یسرنگون
ان برنامه و عمل يم مين و عظيادياست و حرکت بر تفاوت بنيس

مرتجع درون ی اسيسی روهايبا برنامه و عمل نی انقالبی ها ستيکمون
که خواهان ی روهائين: افکند يپرتو می اسالمی ون جمهوريسياپوز

کنند همان ياما همزمان تالش ماند ياسالمی م جمهوريبرانداختن رژ
دن يروابط استثمارگرانه کهن را حفاظت کرده و از جوانه زدن و بال

  . ران ممانعت کننديدر ای ند انقالب اجتماعيفرآ
بلند ی  جسارت و با صدای،م که به روشنيها متعهدستيما کمون
ان يزنان و تمام اقشار و طبقات تحت ستم و استثمار را بی منافع اساس

خود بجنگند، ی نکه برايای م برايم و سازمان دهيآنان را آگاه کن. مينک
ی نه در خدمت به بقا. شانياهايافتن به آرزوها و رويدست ی برا

ی هاستياليگان امپرنشاندآن با دستی نيگزيا جای ياسالمی جمهور
   .یکائيآمر

و عاجل است که ی گر ضروريش از هر زمان دي بی،در اوضاع کنون
ن مقابله کند و  يدروغی ستياليشات سوسيبا گرای ستيکمونجنبش 

گسستن ی ش نبرد برايشاپيسم را در پيپرچم سرخ فام کمون
 به ی،تينابود کردن نهاد ستم جنسی زنان، مبارزه برای بردگی رهايزنج

و . سم آفتابشان استينند که کمونيد ببيدگان بايستمد. اهتزاز درآورد
مراکز ی ستيغات ضد کمونيکه تبلی ظيلمه غی ن آفتاب را از ورايا

ر يتنگ و حقی هاافقی ران و جهان بوجود آورده، از ورايقدرت در ا
ج در جنبش چپ و يرای ستيو رفرمی ستيشات راست اکونوميگرا

تنها راه ی ستيسم و برنامه انقالب کمونيکمون. ننديببی جنبش کارگر
گان چ بودهين هيرتچ بودهيگان جامعه است و زنان هچ بودهينجات ه

خود گرد ی اسيو سی ر پرچم طبقاتيد آگاهانه زيند که بايجامعه ما
ی قدرت جمهوری ايان مافيمی نزاع ارتجاعی  ادهيد سرباز پينبا. نديآ

نها يای هر دوی نابودی بلکه برا. شوندی قدرت جهانی ايو  مافی اسالم
ی عنی يمردمی و اجتماعی  اقتصادی،اسيو استقرار روابط س

  .بجنگندی ستياليسوس
ک مبارزه يحقوق دموکراتی  هيکسب کلی ها براستيکمون

کامل آنان با ی ن و برابرير سنت و ديزنان از زنجی آزاد. کننديم
با استقرار دولت . ک استين حقوق دموکراتيتراز مهمی کيمردان 

ن يدر ع. ن حقوق فورا متحقق خواهند شديای همهی ستياليسوس
نتوانسته و ی ز واقفند که دموکراسين نکته نيا به اهستيحال، کمون

» نيآزادتر«در . را حل کندی تواند مسائل مربوط به ستم و نابرابرينم
ی ن آزاديهمواره محدود و تابع مهمتری ز دموکراسيها نيجمهور
تا . کار جهت کسب سود استی روياستثمار نی آزادی عنی يبورژواز

و ی شود، بخش اعظم کار خانگی م ميکه جامعه به طبقات تقسی زمان
ز يان زن و مرد تمايکه می تا زمان. به دوش زنان خواهد افتادی بچه دار
ک شکل با مردان نابرابر و يموجود باشد الزاما زنان به هزار  و ی اجتماع

ی به ورای ستيالينجاست که جامعه سوسياز ا. تابع آنان خواهند بود
روابط ی  هيمحو کلی ت در راستاک رفته و حرکيتحقق حقوق دموکرات

ی زات اجتماعيو تمای زات طبقاتيه تماياستثمارگرانه، محو کلی اقتصاد
و هدف ی ل به هستيه افکار کهنه، در سراسر جهان، را تبديو محو کل

  . کند يخود می وجود
استقرار ی را بدون تالش برای اسالمی دولت جمهوری اگر سرنگون

ما را ی هايها و جان فشانيفداکاری هم، ثمريش برين پيک دولت نوي
ل آن را ي پتانسما. از استثمارگران خواهند ربودی ديجدی هادارودسته

به حرکت ی اسالمی جمهوری سرنگونی م که هم مردم را برايدار
استقرار حکومت دلخواهش ی کا را برايآمری هام و هم طرحيدرآور

و ی قوی رويک نيل به يدل تبين پتانسينکه ايای اما برا. ميدرهم بشکن
ن و ين مرتجعيدر درازمدت ما از ا. ديد زحمت کشيبالنده شود با

ی ندگيرا ما منافع مردم را نمايم زيتريار قويها بسستياليامپر
استثمارگر  .ميستيتکار نيجنا. ميستين نيرا ما توطئه چيز. ميکنيم
ن و يرتجعتکار بودن ميو جنا. ن نقطه قوت ماستيا. ميما مردم. ستمين

ضعف ی و زحمت مردم بودن نقطهی ها، دزد زندگستياليامپر
و ی تکاران برين جنايد صفوف خودمان را از همه ايما با. هاستآن

ز نقطه ضعفشان يآنان ن. نديم تا نقطه قوتمان را از ما نربايمنزه نگاه دار
 –خود را ی قصابی شه با خود خواهند داشت و هرگز چاقويرا هم

چ ندارند يدشمنان ما ه. ن نخواهند نهادي بر زم-ه زنان يبخصوص عل
ا دروغ و طرح يآنان جواب مردم را با گلوله . جز پول و قدرت مسلح

ی ائيد دنيشان بابر خاکستر نظام. دهنديع مينانه و تطميچتوطئهی ها
 بر زن، تنها در  م که هر گونه ستم انسان بر انسان، منجمله ستميبساز
  .داشته باشدی خ جايراق تارها و او موزه

  
در ی میعظی رویم تا خشم زنان بھ مثابھ نیرھا را بگسلیزنج

  .شودی ت جاریبشری خدمت رھائ
  )ستي مائوئ- ستيني لن- ستيمارکس(ران يست ايحزب کمون

 
  ٢٠١٢هشت مارس 

  
  

  
 



   t ١٨   
  

  .شود ويرايش در اينجا بازتکثير مي یاست که با اندک) ۱۳۶۸-۱۳۷۰" ( سربدارانیصدا" راديويی یاز سلسله گفتارهااين مقاله 
 

 خانواده را از نيست چيحزب كموناست كه  یتين واقعيا
ب اضمحالل يسم و سراشيسم و فئودالياليامپر یليتحم یتالش
ن با يجامعه چ یبعد از رهائ یخانوادگ یزندگ ید و به مفهوميرهان

 یها يريگ ن خالف جهتيون چين اقدام انقالبيا ايآ. ثبات شد
 بود؟  خانواده یدر الغا یا و انقالب پرولتريپرولتار یخيتار

 یاديان زيگر قربان ستم یروهايكردند؟ ن يد ميها چه با ستيكمون
 یها را به گرسنگ ن آنيدر سراسر چ. از صفوف مردم گرفته بودند

گر جدا كرده بودند و فقر و يكديها را به زور از  كشانده و خانواده
 یرحم بود كه حت يآنقدر ب ی اجتماعنظم. فالكت خردكننده بود

 ین فرزندان دختر خود را ميشوهران زنان خود را و  والد
از آنان در  یدر مراقبت و نگهدار یل ناتوانيا گاه به دليفروختند 

نِ قبل از انقالب، صدهزار يدر چ. كردند يشان م غرق یدياوج نوم
ماندن زنده  یبرا ین کار راهيفروش وجود داشت که جز ا تن تن

ت و دختران ين و اوباشان فئودال به زنان رعيتجاوزِ مالك. نداشتند
 یانقالب در برانداختن تمام. ت داشتيخردسال دهقان زاده عموم

كامال محق بود و بدون فوت وقت دست به كارِ  ین مظاهر پستيا
. كال به وجود آمديراد یها فوق جهش یها نهيدر تمام زم. آن شد
ن انجام داد طبق ي بالفاصله در چنيك نويتانقالب دمكراآنچه 

 .خ جهان واقعا معجزه بوديتار یاستانداردها
در . ن کرديمردان و زنان دهقان را صاحب زم یقانون رفرم ارض

م زنان يل عظيشد خ ين برگزار ميم زميكه به مناسبت تقس یمراسم
ده شان در مالء عام خوان دند كه ناميشن يم ین بار در زندگينخست یبرا
ا ي» قانون طالق«تحت عنوان  ینين مربوط به همسرگزيقوان. شود يم
ون مورد طالق در يليك ميباً يتقر. ها افتاد برسر زبان» قانون زنان«

طول هجده ماه صورت گرفت و زنان، از جمله نوعروسان خردسال را از 
سابقه  يب ین رخداديا. گرانه رها کرد و معامله یاجبار یها د ازدواجيق

كهن و افکار  یر روابط اجتماعيبود که چند هزار سال اس یا   جامعهدر
 یدر شهر شانگها. ان رفتيكلمه از م یواقع یفحشاء به معنا. کهن بود
 هزار زن تحت پوشش آموزش و اشتغال قرار گرفتند، ٦٠ یبه تنهائ

 هتك حرمت و تجاوز مورد احترام قرار  یاسكان داده شدند و به جا
  .گرفتند

اشكال  ی هين کلينو یقانون اساس. نوزادان دختر متوقف شدكشتن 
 یقانون اساسنه ين زميدر ا. كرد یه زنان را ملغيض عليتبع یقانون

كه تا آن زمان در  ین در زمان مائو، از هر قانون اساسيانقالب چ
كا و انگلستان اتخاذ شده بود فراتر يمانند آمر یبورژوائ یها يدموكراس

ن محسوب يزم ین جوامع رويتر مانده از عقب یكي كه یا جامعه. رفت
به  یا زور  انقالب توده ی لهيش تاخت و به وسيشد به سرعت پ يم

قبل از انقالب و در تدارک . ز برداشتين دهه به جلو خيچند ی اندازه
مردان بر  ی ه سلطهيکرد که مبارزه عل يد ميانقالب، مائو همواره تاک

که قبل  یا او در مقاله.  استنيك نويراتانقالب دمكنفک يزنان جزء ال
ن معموال يکند که در چ يانقالب نوشته بود خاطرنشان م یروزياز پ

و  یله اي قدرت قب،یاسيقدرت س: ستم اقتدار قرار داردير سه سيمرد ز
ا يقدرت شوهر (ر اقتدار مرد يها ز ني اما زن عالوه بر ا.یقدرت مذهب

و  ی مذهب،یله اي قب،یاسي قدرت سن چهار شكليا. هم قرار دارد) پدر
است  یپدرساالر یستم فئوداليو س یدئولوژيا ی ن مجموعهيمذكر مب

ژه دهقانان را در بند ين به ويسمان كلفت، خلق چيو مانند چهار ر
  . كرده است

ک گام بزرگ به جلو ي ١٩٤٩ن پله انقالب در سال ياول یروزيپ
هرچند انقالب . ک گامي فقط اما. زن بود یرهائ یز برايجامعه و ن یبرا

ا انجام شده يست و پرولتاريحزب کمون ین تحت رهبريك نويدمكرات
ها  فئودال یم اراضيتقس یبورژوائ ی برنامه یبود اما كماكان دارا

بود و نه » ن به كشتگريزم«ن بود و شعار آن يزم ير و بيدهقانان فق
را ين بود زآن زما ی ن امر ضرورت جامعهيا. »نيكردن زم یاشتراك«

 یبرا یسم و راهگشائيکن کردن فئودال شهي، ر ن برنامهيا یبدون اجرا

 یزمان در را به رو ن برنامه هميا یاما اجرا. سم ناممکن بودياليسوس
ان ين طور بيدون تناقض فوق را ا مائوتسه. باز کرد یدار هيرشد سرما

اما . ..كند یباز م یه داريسرما ین در را به روينو یدموكراس: کرد
 ین امر دارايا. ديگشا يسم مياليسوس یتر از آن در را به رو شيب

  . ز بودين نيت زن در جامعه نويدر مورد موقع یم متناقضيمفاه
خانواده و  یف مبنايخود قادر به تضع یبه خود یرفرم ارض

و مرحله  یحركت بعد یشد برا یه اياما پا. ن نبوديدر چ یپدرساالر
 یوقت.  بود یه داريف با سرماين تکلييارش تعتر انقالب كه ک قيعم

ست در ياز رهبران حزب کمون یا د عدهين مرحله رسيانقالب به ا
کردند و خواهان  یستادگيسم اياليسوس یبه سو یشرويمقابل پ

مائو گفت . شدند و نه پشت سر گذاشتن آن» نينو یم دموکراسيتحک«
. اند وستهيکه به حزب پهستند  یهائ ن افراد در واقع بورژوا دموکراتيا

. كرد یرهبر یستياليسوس یرا در جهت دگرگون یمائو مبارزه طبقات
. ن انقالب ناممكن بوديدر ا یروزيزنان، پ یبدون شركت فعال توده ا

زنان را عقب نگه  یانقالب یكه انرژ یرهائيه زنجيبدون نبرد عل
كه ر کنند ييتوانستند چنان تغ يز نميداشت، مردان پرولتر ن يم

انقالب در هر مرحله  ی همه جانبه یشرويپ یازهايسته و درخور نيشا
 .یستياليا سوسين باشد يك نوين مرحله انقالب دمكراتياست، خواه ا

ن را يشرفت انقالب چيزان پيد کرد که ميل مائو تاکين دليبه هم
انقالب «د و  گفت يگاه زنان در انقالب سنجيجا ی لهيتوان به وس يم

كه  یتا زمان«و » زنان بر پا خواهد شد یتوسط زنان و برا یآت یفرهنگ
كس به  چيافته است، هيدست ن یك زن در جهان باشد كه به رهائي

روز  زند، آنيكه زنان سراسر كشور به پاخ یروز آن«و » .ستيواقع آزاد ن
  ».ن خواهد بوديانقالب چ یروزيروز پ

و آثار  نظام موجود بود  ی کماکان نابرابر،یستيالينِ سوسيدر چ
از  یو عناصريی د كااليمانده بود، هنوز هم تول یباق یپدرساالر

 یدر مقابل رهائ یاديوجود داشت و کماکان موانع ز یت خصوصيمالك
حزب  یعال یوجود عناصر راست در رده ها. كامل زنان موجود بود

از  یکيشدند  يخوانده م» يدار هيرهروان سرما«ن که يست چيكمون
  . بودن موانع يا

 یش داشت اما تفاوتيدر پ ین هنوز راه درازين انقالب چيبنابرا
ست به قدرت يحزب كمون یا به رهبريپرولتار. ن با گذشته داشتياديبن

 ی ن مبنا و در ادامهيبر ا. برقرار شده بود یت اجتماعيده و مالكيرس
ها و  يمردم را در محدود كردن نابرابر یها انقالب، حزب توده

زنان جامعه، . کرد يم یمانده از گذشته رهبر یباق یجتماعمات ايتقس
 یها ان شکستنِ حلقهيدر جر یون زن روستائيلياز جمله صدها م

 یزات اجتماعيبزرگ كردند و تما یها يشروير ستم پيمتعدد زنج

  چین انقالبی و رهائی زنانتغییر ماهیت خانواده در 

 



     ١٩u 

  .اعصار کهن را درهم شکستند
گاه آن ي و جاخانواده ی ن در مورد مقولهيست چينظر حزب كمون

  چه بود؟ یستيالينِ سوسيو در جامعه نو ی طبقاتدر جامعه
 به سال پرچم سرخک يتئور ی هين در نشريست چيحزب كمون

از همان . افتيتولد  یت خصوصيخانواده با ظهور مالك«:  نوشت١٩٦٠
 یربنايز یت خصوصيو مالك یعياساس طب یخون ی ابتدا رابطه

 ید اقتصادك واحيسان خانواده  نيبد. ل داديآن را تشك یاقتصاد
را  یبلكه اسارت فئودال یخانواده مدرن نه تنها نطفه بردگ. جامعه بود

در  یكند، چراكه از همان آغاز با خدمات كشاورز يز با خود حمل مين
 یرا كه بعداً در ابعاد یه تخاصماتيخانواده كل. ارتباط قرار داشت

در  یاتورينيافتند را به صورت ميگسترده درون جامعه و دولت رشد 
  ».کند يخود حمل م

 یربنا و روبناياز ز یزمان بخش ن خانواده را هميست چيحزب كمون
ن يکرد با ا يك آن ميدئولوژيا ی به جنبه یاديد و توجه زيد يجامعه م

 ی هينظام خانواده، کل یدئولوژيا یعنيتفكر پدرساالرانه، : د کهيتاک
 مقابل شركت در ین را در برگرفته و كماكان سديجامعه چ یها عرصه

ل، ين تحليا یبرمبنا. است یو اقتصاد یاسيس یكامل زنان در زندگ
ان تحول و يك ميالكتيانقالب و د یاسياز روند س یحزب درك درست

  .ش گذاشتيت خاص خانواده را پيربنا و روبنا و موقعيانقالب در ز
ن، وابسته به اراده حزب يو ساختار خانواده در چ یا هينقش پا

گر نبود بلكه منطبق يد ی ا طبقهيچ گروه يا هين و يچست يكمون
ل  اشتغال يبه دل. بود یستياليرشد جامعه سوس یبر سطح كل

زه بوده ير مكانيكه عموماً غ یاز مردم در كشاورز یريت كثيجمع
د يتول یاز تشكل تعاون یو سطح نازل یويت كلكتيو تحت مالك

 یعملكردها ید برخشبريدهقانان قرار داشت، خانواده كماكان به پ
  .كرد يخدمت م یاجتماع

شركت «کرد كه  ي همواره خاطر نشان منيست چيحزب كمون
ل ين یبرا. آنان است یازِ رهائيش نيپ یه زنان در كار اجتماعيكل

ک واحد ياست كه خانواده به عنوان  ین هدف ضروريبه ا
ن بحث را به يدون ا مائوتسه» .ابديجامعه اضمحالل  یاقتصاد

ت يسم هنوز مالكياليدر سوس«: کرد يان ميتر ب قيعم یا گونه
. تجمع كوچك و خانواده هنوز وجود دارد. موجود است یخصوص

نده از يجاد شد در آيه ايسم اولين مراحل كمونيخانواده كه در آخر
هم خواهد  یانيداشته و پا یخانواده، آغاز. ن خواهد رفتيب

 ،یك واحد مصرفي ،یديك واحد توليخ، خانواده يتار یط... داشت
ت يترب یبرا یو واحد یكار نسل بعد یرويد نيبازتول یبرا یواحد

 یديك واحد توليامروز كارگران خانواده را به عنوان . فرزندان بود
ر ييعاً تغيد وسيتول یها يدهقانان در تعاون. رنديگ يدرنظر نم

. ستندين یديتول یمعموال واحدها یدهقان یها اند و خانواده افتهي
ن امر يا. ر هستنديدرگ ید جانبياز تول ینيها صرفاً در حد مع آن

كمتر  یحت ینظام یروهايو ن یكاركنان دولت یها در مورد خانواده

 یبرا یو واحدهائ یمصرف یها صرفاً به واحدها آن. از دهقانان است
ن واحد يتر يامروز اصل. اند ل شدهير كار تبديآموزش و پرورش ذخا

نده به يخالصه آنكه، خانواده ممكن است در آ. ستمدرسه ا یآموزش
  ».ل شوديد تبدير توسعه تولينامساعد در مس یعامل

به " یعني )یستياليع سوسيتوز( یع كنونيستم توزيتحت س«
كه به  یهنگام. د استيخانواده هنوز مف" هركس بر حسب كارش

" ازشيهركس به اندازه ن" یعن يیستيكمون یعيروابط توز ی مرحله
ممكن است پس از . افتير خواهند ييم تغين مفاهياز ا یاريم بسيسبر

در . ا حداقل چند صد سال خانواده مضمحل شودين هزار سال يچند
. دهند ين مورد را به خود راه نميجرات فكر كردن در ا یاريان ما بسيم

ه يعل: تو در كنفرانس چنگ یسخنران(» .ن هستنديب ار كوتهيها بس آن
صدر مائو با « ـ از كتاب ١٩٥٨انه به آموزش، مارس اعتقاد كوركور
  )»ديگو یخلق سخن م

ن در خانواده به وجود آورد يکه انقالب چ یراتييمائو از تغ یابيارز
ن رفت، كودكان يو توارث از ب یت خصوصيدر شهرها مالك. درست بود

که تا  یامر. گذراندند  ياكثر وقت خود را در كودكستان ها و مدارس م
ل يآسان تبد یطالق به امر. ن كهن سابقه نداشتيز آن در چش ايپ

ن يا یل، به قول مائو به معناين قبياز ا یرات و تحوالتيين تغيا. شد
خوش تحول شده و نقش آن به مثابه واحد  بود كه خانواده دست

 .ت فرزندان محدود شده استيكار و ترب یرويپرورش ن
زه شدن يويكلكت ی هين روستاها بر پايتر در عقب افتاده یحت
ن امر عمدتاً توارث و زراعت يا. رخ داد یميتحوالت عظ یكشاورز

پدرساالر بود  ینظام خانوادگ یها از ستون یكيرا كه  یكوچك خصوص
 ید در بعضياگرچه تول. شد يها انجام م د توسط گروهيتول. ن بردياز ب

ز يروه نگ یقرار داشت اما به ورا یخانوادگ یوندهايموارد تحت نفوذ پ
خوانده  یديتول یگادهايكه بر یبزرگتر یگذر كرد و به واحدها

در روند  یتر ن كنندهيينقش تع یديتول یگادهايبر. ديشدند رس يم
د كه عمدتاً يدر تول یزنان به نحو گسترده ا. د بر عهده گرفتنديتول

 یها ها و كارخانه البته زنان در اغلب كارگاه. ج شدنديبود بس یكشاورز
شده  یزيوها طرح ريكلكت یز كه جهت كمك به خودكفائي نكوچك

ز شركت يا نيشيليو در م یاسيت سيزنان در فعال. بودند فعال بودند
پرداختند  يم ینظام یدختران جوان به آموختن مهارت ها. جستند يم

گسترده جهت دفاع از  یكيچر یرويجاد نياست اياز س یکه بخش
گاه و يگر آن جايآن بود كه خانواده دگر  انيها ب نيا. ن بوديانقالب چ

 .قدرت سابق را در جامعه ندارد
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ی متن   ترجمھ.ی باب آواکیان نوشتھ»  !ھا را در نوردد  نمی توانند تمساح بزایند اما انسان می تواند افق ھا پرنده«ی  ای است از بخش اوِل مقالھ متن زیر گزیده

قانون اساسِی جمھوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی «ی مناسبی برای سنِد  ی زیر ضمیمھ گزیده. شود شر میکامل بخش اول این مقالھ بھ زودی منت
  .شود  منتشر میحقیقتوار در  است کھ بطور سلسلھ» )طرح پیشنھادی(

 : نویسد ی این مقالھ، آواکیان می در مقدمھ
.  در جھان طبیعت تشبیھ شده است و فرگشت ی بشری بھ تغییر تغییر در جامعھ) وین استآغاز مرحلھ ن: کھ عنوانش کمونیسم(حزب ما مانیفست در « 

شما کِھ ھستید کھ : ای فراھم می کند برای کسانی  کھ می پرسند گوید درک دیالکتیکی از جامعھ بشری و توسعھ تاریخِی آن پاسخی پایھ   حزب میمانیفست
شود؟ این  گونھ انجام میچکنید کھ چھ تغییری امکان پذیر است و این تغییر  ھا بھ چھ حق دیکتھ می ا کمونیستبگوئید جامعھ چگونھ بایستی سازمان یابد، شم

ی بشری و بھ طور کلی جھان مادی و مسیرھای ممکنی است کھ بر سر راه  ھای تکامل تاریخی جامعھ ند و بیان عدم درک دینامیک سئواالت در اصل اشتباه
ھائی بزاید کھ دور  تواند بچھ گان نمی توانند تمساح بزایند؟ یا بپرسیم چرا نوِع بشر نمی مانند این است کھ بپرسیم چرا پرند. اند داشتھاین تکامل تاریخی قرار 

کی ھستید کھ شما : زمین پرواز کنند، از روی بناھای بلند بجھند و چشمان پرتونگار داشتھ باشند کھ درون اشیاء جامد را ببیند؟ و سپس با اعتراض بپرسیم
  تواند فرزندانی با خصائلی مشخص تولید کند؟ تعیین کنید از درون تولید مثِل انسان  چھ چیزی بایستی بیرون آید، شما کی ھستید کھ بگوئید نوِع بشر فقط می

چھ امکاناتی را برای )  متناقض آنخصلت(مسئلھ این است کھ واقعیت مادی چیست و خصلت این واقعیت مادی ! »ما کی ھستیم«اما مسئلھ این نیست کھ « 
  » .تغییر ارائھ می دھد

ی  و نقش آن در جامعھ» قانون«ی  شود و در بخشی از این مقالھ بھ مقولھ ی بشری می با این مقدمھ، آواکیان وارِد ماتریالیسِم تاریخِی سیر تحول جامعھ
  .شمرد ھا را بر می دو نوع جامعھ و الجرم تفاوت رادیکاِل قوانین اساسِی آنرسد و فرازھائی از تفاوت ماھوِی این  داری و سوسیالیستی می سرمایھ

  .خوانیم را می) ی سوسیالیستی قانون و قانون اساسی در جامعھ(ی مربوط بھ این مبحث  در زیر گزیده
  
ن در يو قوانی م نقش قانون اساسينيآنچه گفته شد بب نظر به با

ق آن با يعمی ها و تفاوتست و تشابهات يچی ستياليک دولت سوسي
ا ياستثمارگر ی  ک طبقهيت يکه تحت حاکمی  دولت  يقانون اساس

  ست؟يطبقات استثمارگر است چ
 ی،علمی باشد بر درکی د مبتنيبای ستياليسوسی  يقانون اساس

 ی،بشری  جامعهی خيتکامل تاری ها کينامياز دی کيالکتيست دياليماتر
.  ظهور دولت و نقش آن خصوصبهها و  ها و نقش آن حکومتی  هيپا
ن ياز ای بر درک علمی د مبتنيبای قانون اساس. مين را قبال بحث کرديا

د منطبق باشد بر ي با يقانون اساس. رديده بوده و از آن سرچشمه بگيپد
ت يک نظام حاکمي ی،ک نظام اقتصاديسم ياليت که سوسين واقعيا

است به ی ن گذارو دوراا يپرولتاری کتاتوريخاص به نام دی اسيس
ن پروسه، در هر يد در هر فاز از ايآن بای و قانون اساس. سميکمون

کم، به طور عام روابط، ي: ز باشدين دوران گذار، تبلور دو چيمرحله از ا
 دوم، به ورد يرا که مناسب آن مرحله است در بر گی اصول و اهداف

ر ت شرفتهيمراحل پی مبارزه جهت به جلو راندن گذار به سو
ن يای راه با مبارزه برا هم( سم يکمونی  به سوسم و اساساًياليسوس

  . و آن را بپرورانددان دادهيم) هدف در سراسر جهان
ن پروسه، و يمهمِ در ا»  عطفطهنق«گاه و  دن هر گرهيفرارس

ره شدن يسم و چيکمونی جلو راندن گذار به سوی مبارزه برای شرويپ
ی نيتواند بازب يشود م يمی م استثمارنظای ايکه جهت احی هائ بر تالش

آن را ی  ن کنندهيي جوانب تعاز جملهی از جوانب قانون اساسی برخ
. نجامدايد بيکامال جدی ک قانون اساسيد يا حتا به توليکند ی ضرور

و در هر ی  کلبه طورو اعمال مقامات و ابزار دولت ی ريگ اما جهت
البته تا آنجا که . باشد یجاری د در انطباق با قانون اساسيمقطع با

ا ي(ا اصالح  ی ينيد طرق و روش بازبيبای ن قانون اساسي اممکن است
است که بعدا به آن خواهم ی ا ز نکتهين نيا. خود را فراهم کند) ليتکم

  .پرداخت
و ی ان قانون اساسيمی اساسی ها نجا مهم است که تفاوتياما در ا

ی  با جامعهی ستيالي جامعه سوس)یاسيند سيو کال فرآ(ن يقوان
ق در يق از تفاوت عمين تفاوت عميا. ميشتر بشکافيبرا ی دار هيسرما
ی ربنائيق روابط زين دو نظام، از تفاوت عميای ها کيناميت و ديماه

ت و اهداف يو ماهن دو يای ن روابط اجتماعيو همچنی اقتصاد
  .زديخ يک بر ميهر ی اسيسی ها نديفرآ

ی ستياليسوسی جمهوری برای نون اساسقای  باچهيکه در دی ا نکته
ار مهم ي آمده بس)یشنهاديس پينو شيپ(ی شمالی کاين در آمرينو

ی  درهمهی ستياليدولت سوسی  ندهايو فرآی حکومتی ها ارگان: است
انقالب ی شرويکمک به پی باشند برای ا هينقلی  لهيد وسيسطوح با

نون قا. هاست ت و هدف آنين ماهيتر ين اساسي ا.یستيکمون
در واقع ی بورژوازی کتاتوريت ديجوامعِ تحت حاکمی ها ياساس

ت نظام استثمار يحفظ و تقوی هستند برای ا هينقلی  لهيوس
اما ). کاياالت متحده آمريای  يمثال قانون اساسبه طور (ی دار هيسرما

چه . کنند ياعالم نمآن را گذارند و  يانه مسکوت مين مسئله را موذيا
ش يکنند که اصول پ ي بلکه تظاهر م. چه به صراحتوی حيبه طور تلو

آحاد جامعه ی  همهی مساوبه طور شان  ين اساسيگذارده شده در قوان
ت خاص نظامشان و ياز ماهی نکه ذکريرد بدون ايگ يم را در بر

  .ن نظام است بکننديکه حاکم بر ای ا طبقه
در  ی،ت بورژوازيجوامع تحت حاکمی ن اساسيقواناما بر خالف 

: شود يگفته می ار مهميبسی  نکته )یشنهاديطرح پ(ی ن قانون اساسيا
ی و نقش قانون اساسی ستياليک دولت سوسين در يقوانی ت اساسيماه
ن در يها و قوان يو قانون اساسقانون ن يان اين مياديو تفاوت بن (آن

سم به ياليت سوسيد نه تنها در پرتو ماهي با)یدار هيسرمای  ک جامعهي
ی ايه بقايانقالب علی  ادامهی وران گذار و ضرورت مبارزه برامثابه د
ی و روبنای  روابط اجتماعی،اقتصادی ربناين در زيشيپی  جامعه

د در پرتو نقش ي بانيهمچنشود بلکه ده يفهم کيدئولوژيو ای اسيس
اما . درک شودی شات خودبخوديه گرايتداوم مبارزه علآن در 

ی کتاتوريد( منطبق بر آن ی سايت سيو نظام حاکمی دار هيسرما
ه يتکی شات خودبخودياد بر گرايار زيتواند به درجات بس ي م)یبورژواز

جامعه منجمله اقتصاد آن دائما ی که کارآئی طي حتا در شرا--  کند
آگاهانه از ی ها استيآگاهانه و طرح س» ياسيسی گر دخالت«ازمند ين

  .  آن استی اسيندگان و کارگزاران سيو نمای دولت بورژوازی سو
و ی دولت بورژواز» رکود بزرگ«ی   در دوره١٩٣٠ی  مثال در دهه

دند و در يرا د» ياسيدخالت س«از به يندگان و کارگزاران آن نينما
ی  برارزولتمخالف بودند، به شدت ی گان بورژواز نديکه نمای طيشرا

بر ی دار هيکه خود سرمای از دست ضرباتی دارهينجات نظام سرما
را در دست ی هائ استين سيق دولت ابتکار تدويزده بود از طرخودش 

« پس از ی ن بحران اقتصاديترز که شاهد بزرگير نيدر دوره اخ. گرفت
ی نهادها» نجات«م که دولت دست به ينيب يمم يهست» رکود بزرگ 

ی بزرگی ها گر اقدامات زده است که با اختالفات و کشمکشيو دی مال
ا يکاهش دهند را ی کاريبی اينکه مزاي بر سر امثال. ر بوده استيدرگ
  . شيافزا

که دولت يی هاق جنگياز طر» ی اسيدخالت س« البته شاهد 
-همان. ميار گسترده است هستياندازد و امروز بسيبه راه می بورژواز

ها نه تنها  ن دخالتيکردن ای عملی ها برا تر گفتم، آن شيطور که پ
حاکمه بر ی  گان طبقه ندي بلکه نماکنند يب ميتصوی دين جديقوان

 آنی   یک دولت سوسیالیستی و قانون اساسی ماهیت کلِی



     ٢١u 
ر ين را تفسيقوانز ينست ينکه منافع طبقه در چيشان از ادرکی مبنا

ک ياز به ينی گانش وقت ندياوقات طبقه حاکمه و نمای برخ. کنند يم
ن ير قوانيا بازتفسير ينند دست به تفسيب يرا م» ياسيدخالت س«
ر پا يرا زی بورژوائدولت ی اوقات حتا قانون اساسی زنند و برخ يم
به طرز ن امر امروزه يا). حداقل در عمل اگر نه در حرف(گذارند  يم

  .شود يده ميکا ديبرجسته  در آمر
و ی ستياليان دولت سوسين مياديز تفاوت بنينه نين زمياما در ا
ی تا حدی نه که بورژوازين زمي در ابه خصوص. هستی دولت بورژوائ

 دولت و حزب کهی حاله کند در يکتی بر خودروئتواند  يمی اديز
ی ستياليسوسی  ک جامعهيرا در ی انقالبی  که پروسهی شاهنگيپ

 آن خالفد يه کند و در واقع باي بر آن تکتواند ينمکند  يمی رهبر
  .کندی رهبری ه خودروئيحرکت کند و مرتبا مردم را در مبارزه عل

 آن که ازی نيو قوانی ستياليسوسی  ک جامعهي  يقانون اساس
را ی  و شروط عام ند، چارچوبهين فرآيرند در هر نقطه از ايگ ينشئت م

-اني چارچوبه و شروط جراز جملهکند يم ميکارکرد جامعه تنظی برا
  . مخالف رای ها ان نظرات و برنامهيرقابت می ابي

به کاربست ی ستياليسوسی  ت جامعهيطور که قبال گفتم ماههمان
آور  را الزام» اريته بسيسيم با االستمستحکی  هسته«ی ا هياصل پا

ی برای قانون اساسی شنهاديسِ پينو شيپل در ين دليبه هم. کند يم
به آن ارجاع شده و ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهور

  .  د شده استيدر چند جا تاک
و کارکرد حکومت ی در قانون اساس» هسته مستحکم«ی تبارز اصل

 عبارت ی،ستياليسوسی  در جامعهی اسيند سيدر فرآی کلبه طور و 
حداقل تا (ست يشاهنگ کمونيپی رهبری  نهيخواهد بود از نقش نهاد

ن امر در يا). خواهد بودن گونه يان پروسه گذار يدر ای دوران طوالن
ی شاهنگ و روابط آن با نهادهاين پيای آمده و نقش اصلی قانون اساس

ن قانون ين حال، ايدر ع. ف شده استيدولت و حکومت تعری ديکل
باشد که در مورد » يمقررات«و ی ا هياصول پای  رندهيد دربرگيبای اساس

شاهنگ ي حزب پاز جملهجامعه ی افراد جامعه و نهادهای  هيکل
به کار بسته ی  مساوبه طورست و نقش آن در دولت و حکومت يکمون

  .خواهد شد

  ن یکامال نوی  ارتفاع و دورنمائی،خیتاری جھش
و استوارانه در دست (ص يبر ضرورت تشخمورد بحث ی ها وتتفا
ک يان يسم در واقع بيکند که کمون يد ميت تاکين واقعيا) گرفتن

 هم در عرصه ی،خيقتا تاريحقبرشِ ک جهش و يکال، يگسست راد
ان يمی در کنش اجتماعی عني(ک يو هم در عرصه پرات) افکار(ی تئور

ن در روابط يروبنا و همچنی ها وزهگر حياست و ديها در عرصه س انسان
ی کنش انسان با باقی  و باالخره در عرصهی و اجتماعی اقتصاد

حزب و  (»هسته مستحکم «ژه يبه وان ين ميدر ا. است) عتيطب
ل يرا تشکی ستيالياز مردم که ستون فقرات جامعه سوسی بخش

نع  راسخ قاو به طوری علمی د بر مبنائي با )ح  مترجميتوض –دهند  يم
ک ضرورت است و متعهد به يسم يبه کمونی ابيشده باشد که دست 

قتا و ياست که حقی زيسم جهش به چيکمون. آن باشدی مبارزه برا
آن کل ی که از بلنداکامال متفاوت است ی قا ارتفاع و دورنمائيعم
ن و يکامال نوی د با چشم اندازيتوان و بايبشر را می ک و تئوريپرات

مرتبا به کار بسته شده و تکامل د يبان علم يو ا (تسينگری تماما علم
  ). ابدي

کرد ينش و روي تماما با ب»هسته مستحکم«د کرد که يد تاکيپس با
 آن ن چشم اندازياز ا و ن مبنايبر اک گسست کند و ي دموکرات-بورژوا

توانند به نظام  يک را که مي دموکرات- نقطه نظرات و اصول بورژوا
سم خدمت کنند در کارکرد نظام ي کمونو گذر بهی ستياليسوس
. مهمی ها در جوانب ر آنيي هرچند با تغ–ادغام کندی ستياليسوس

ی کتاتوريسم و دياليمردم سوسی ها تودهی ن گفت برايم که لنيدان يم
و ی دار هيتر از سرماکيون بار دموکراتيليک ميآن ی ايپرولتار

ست و حتا ينی  سادگنياما  مسئله به ا. آن استی بورژوازی کتاتوريد
متضمن و ی ستيالين امر، نظام سوسيای ورا. ستين نيجوهر مسئله ا

تا متفاوت و يفيکی  که به معنائادا متفاوت استيند بنيک فرآي آغازگرِ
ی و اگر قرار است دوران گذار واقعا به سو. بخش است ي رهائ،ميعظ

  . ن باشدي  چندي باسم بروديکمون
 

  مقابلھ با آنتشخیص یک تضاد واقعی و 
در ی ار واقعيبسی ن رابطه الزم است کامال و صادقانه با تضاديدر ا
ار يتواند بس يکه گاه می  تضاد–م يروبرو شوی ستياليسوسی  جامعه

ی سخت ن جانيشيپی  جامعهی ايکه بقای طيدر شراژه يوبهحاد شود؛ 
ی ار قويدر جهان بسی و ارتجاعی ستياليکنند و هنوز دول امپر يم

ان يتضاد م: خالصه کردصورت ن ياتوان به  يتضاد را م. تندهس
ی به سوی شرويپی عني مردمی ها ن منافع تودهيتر  و جامعنيتر ياساس
و  طبقات،  روابطکيدئولوژيو ای ماد قدرت ماترک باسم يکمون

و ر گذاشته يتاثگوناگون مردم اقشار بر که ارتجاع منسوخ ی روهاين
ی برخ. کند يدور می شرويپی  ن جادهيز انان را اش آيها »کشش«

مردم و آنچه که ی ا هيپای ازهايان نين تضاد به شکل تضاد مياوقات ا
» خواهند يم«ی  خودبخودبه طوراز مردم ی هائ ا حداقل بخشيمردم 
 ادشدهي تضاد. ستن طور اياش ا يروني حداقل شکل ب.کند يدا ميبروز پ

ی سم تکاپوئي که کمون،شود يمه مسم اقايه کمونيکه علی اتهاماتی برا
رممکن يغو  رممکنيغی ک نگرش اجتماعيل يتحمی برااست ی ليتخ

ن استبدادها يتر رحمانهيکند به ب يها را مجبور م ستيکمونبودنش 
  .کند يفراهم می نيعی  هيازند، پايدست 

گر، دوباره سراغ يدی و کارهای ن سخنرانيای در تدارک برا
ی تکان دهنده و تا حد. و آن را خواندمافالطون رفته ی جمهور

مانند افالطون به ی ن امروز فرديز است که چگونه تا هميانگ رتيح
به که هنوز بشدت ی و کسی شه غربياندی ها از ستونی عنوان ستون
در کتابِ است که ی ن در حاليا. رديگ يل قرار ميمورد تجلروز است 

شود  يمت يخشن حمای ئگرا صانه از نخبهيعلنا و حرافالطون ی جمهور
تحقق نظم جامعه و ی ادارهی که برا شود  يغ ميتبله ينظرن يو آشکارا ا

بر مردم حکومت د يبا) »نگهبانان«ا ي(لسوف ي ف پادشاهان،منافع مردم
د يبای ح استدالل شده است که مقرراتيصربه طور ی در جمهور. کنند

لسوف و يا شاهان في(» نگهبانان«ن يبرداشت تا ای هائ وضع کرد و گام
در . خود عمل نکنندی منافع تنگ شخصی بر مبنا) کارگزاران آنان

ت قرار يست که مورد حماين حکام نيای منافع شخصی جمهور
ن يت چنياستدالل آن است که تنها با حاکم. ر عکسکامال ب. رديگ يم

ی  انهيشات تنگ و عاميتوان از منافع مردم در مقابل گرا يمی افراد
بارها  آن است که در ی جمهوری  اصل استداللنيا. اظت کردمردم حف

   .شود يمجسته شده و برگوناگون تکرار ی ايو از زوا
منشاء ) ١٥(چون کارل پوپر ی د که چرا افراديتوان د ينجا ميا در

به طور افالطون ی   و در فلسفه–ن اثر افالطون يسم را در ايتاريتوتال
البته،  .کنند يمی ابي اش مکان يلاصی ها ات و استداللي و فرض–کل 

در جواب . دهد يم ميز تعميها ن ستيسم و کمونين را به مارکسيپوپر ا
ی اشهيق به طور ريل و طريک دليسم به هزار و يکموند گفت، يبا

جهان ی ط ماديشران، يعالوه بر ا. افالطون استی شهيمتفاوت از اند
 ريتصوی جمهورکه در  یکال از جامعه و جهانيرادز به طور ينامروز 
  .ادا فرق دارنديبنز ينشان يها اهداف و روشمتفاوت است و شده 

گذشته ی هنوز ماترک تضادهای ستياليسوسی  در جامعهاما 
مردم ی ا هيپای ازهايان آنچه ني تضاد متوانند به شکلِ يند و ميپابرجا

 از اقشاری خود است و آنچه برخی ن معنايتر ن و جامعيتر يدر اساس
ی به طور خودبخود«ی ستياليا آن دوره از جامعه سوسين يمردم در ا

شاهنگ و يپی نجا ضرورت نقش رهبريدر ا. ابدي بروز »خواهند يم
 ی،گرائ  اتهام نخبه–شوند  يدان مياتهامات مرتبط با آن وارد می  هيکل

  .رهيآن و غی منفی به معنای کتاتورياستبداد، اعمال د
ی گونه اتهامات را همراهنيکه ای فاتيبعد از کنار گذاشتن تحر

ر است و حل يدرگی واقعی نجا تضاديم که در ايد بگويکند با يم
سم سازگار يدر جاده کمونی شرويکه با پی ا ن تضاد به گونهيح ايصح

ن اصل ي و در همان حال سازگار با ا–ابديتداوم ی شروين پيباشد و ا
ق اتکاء بر ي از طرد اساسايسم بايکمونی به سوی روشيباشد که پ

ی عمومی  مردم بوده و بر بستر مبارزهی اه تودهی ابتکارعمل آگاهانه
ر يدرگی ا ندهيفزابه طور د يمردم بای ها سم تودهيکمونی برای جهان
 حل -- گردند ی ستياليدولت سوسی  ن جهت جامعه و ادارهييتع

ی چالشی ستيالين تضادها در سراسر دوران گذار سوسيح تمام ايصح
رات نظم کهن يروها و تاثينوجود که ی  تا زمانژهيوبهبزرگ خواهد بود؛ 

مهم در درون کشور ی دهيک پديکماکان ی ارتجاعی روهايو ن
ی  ز کاربست زندهينجا نيدر ا. استی اس جهانيو در مقی ستياليسوس



   t ٢٢   
ار مهم يبس» اريسته بسيهسته مستحکم با االست«و روش ی ا هياصل پا

  .ودخواهد بی اتيو ح
ی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهوری برای قانون اساس

ن تضاد يبه ای مهمی ها  در جنبه)یشنهاديس پينوشيپ(ی شمال
د ياست که بای ار مهميمشکل بسی کلن تضاد به طور يااما . پردازد يم

ی اسيکه قدرت سی  هم اکنون و تا زمان–تر به آن توجه کرد  قيعم
  .ن مستقر شود و بعد از آنينوی ستياليکسب شده و دولت سوس
تشابھات و : داری، قوانین اساسی و قوانین سوسیالیسم و سرمایھ

  ھای عمیق تفاوت
در تمام دوران ی ستيبا يام م د کردهينجا بحث و تاکيکه در ای نکات

بلکه ی و در تمام مقاطع آن، نه تنها در قانون اساسی ستياليگذارِ سوس
ی که امتداد قانون اساسی هائ نديو فرآی حکومتی ن و نهادهايدر قوان

  .ابنديهستند بازتاب 
سم، يکمونی گذار به سوی  ن پروسهيدوران ا در تمام مراحل و 

ی  هيکلی  که شالودهی و قانون اساسی ستياليسوسی  ن جامعهيقوان
و اساسا روابط ( غالب در ی د بازتاب روابط اجتماعين است بايقوان

  . عه باشند جام)یدي تول-ياقتصاد
وجوه اشتراک ی دارای ستياليسوسی  نِ جامعهين معنا، قوانيبه ا

در هر دو مورد قانون . هستندی دار هيسرمای  ن جامعهيمهم با قوان
ت است که در جامعه سلطه يو روابط مالکی ديبازتاب آن نوع روابط تول

 انيم). باشند يمی ديروابط تولی رونيت، بازتابِ بيروابط مالک(دارد 
و روابط ی ديبا روابط تولی ستياليت سوسيو روابط مالکی ديروابط تول

کرد نظام  عملی ها کيناميو دی ند کليان فرآيو می دار هيت سرمايمالک
جامعه ی  شالودهی نکه نظام اقتصاديد بر ايبا تاک(ن دو يای اقتصاد

ی قين تفاوت عميبا وجود چن. موجود استی کاليتفاوت راد)  است
اساسا ی ستياليک طرف، روابط سوسيرا از يز. ده استيچيپمسئله 

از آن هست و ی ا و عناصريبقای ست اما دارايروابط استثمار و ستم ن
 روابط با هدف محوِ  دائمِ آنی دگرگونی ستياليدر دوران گذار سوس

ق ياز طری استثمار، ستم و تخاصم اجتماعی ايبقای  هيو کاملِ کلی نهائ
ن يا. استی سم در سطح جهان ضروريقرار کموناستی به سوی شرويپ

و حرکت آن ی ستياليدر جامعه سوسی اساسی تضادهای  ژهيخصلت و
در قانون ی ستياليند دوران گذار سوسيتضادها، در هر مقطع از فرآ

ن تضاد و يحِ ايحلِ صح. افتين آن جامعه بازتاب خواهد يو قوانی اساس
 حرکتmotionی طيرا در شرايز. استی تايند حين فرآيل در اي دخ

ز و متالطم، يار تيد و گاه بسيق مبارزات گاه شديکه جامعه از طر
ح يکند حل صح يمی سم را طيکمونی هدف نهائی دوران گذار به سو

خود ی دهد که ثبات نسب ياجازه می ستياليسوسی  ن تضاد به جامعهيا
  .را حفظ کرده و به کارکرد خود ادامه دهد

 –ی ريپذ م در مورد کاربستيهم بگوی چند کالمن چارچوب يدر ا
 checks» بازخواست و توازن«و » ک قوايتفک «–ی ريو کاربست نپذ

and balances و در ارتباط با ی ستياليسوسی  ک جامعهي در
ام واضح است که به  چه تا کنون گفته آنی مبنا بر. ايپرولتاری کتاتوريد
ی دار هيسرمای  با جامعهی ستياليسوسی  ل تفاوت کامل جامعهيدل

ی کتاتوريو در دی ستياليسوسی  ز در جامعهين اصل نيکاربست ا
و ی دار هيسرمای  ا کامال متفاوت از کاربست آن در جامعهيپرولتار

ی ستياليسوسی  در هر حال در جامعه. خواهد بودی بورژوازی کتاتوريد
ندازه به ش از ايقدرت بی  د اجازهين اصل کاربست دارد که نبايز اين
خود از ی  ن اصل به نوبهيا. ا گروه خاص داديک از نهادها يچ يه

زنند نشئت  يرا رقم می ستياليسوسی  که جامعهی تر قيعمی تضادها
ی  ت هستند که در جامعهين واقعيای که مبنای  تضادهائ–رد يگ يم

ان يان اقشار مختلف مردم تضاد هست بلکه مينه تنها می ستياليسوس
ی قانون اساست در ين واقعيا. وجود داردتضاد ز ينمت مردم و حکو

 )یشنهاديس پينو شيپ(ی شمالی کاين آمرينوی ستياليسوسی جمهور
کرد  يکه روی  در بخش–شده است ی ش چاره جوئيطرح شده و برا

را روشن کرده و اصول ی ن تضادينسبت به چنی ستياليسوسی  جامعه
ی ن معضليپس، ا. استش گذاشته يها را پ و روش حل آنی ا هيپا

مربوط به حل ی  است که عالوه بر دغدغهی است و ضروری واقع
 به ی،ستياليسوسی  ان حکومت و مردم در جامعهيح تضاد ميصح

ا ارگان يا آن نهاد ين يقدرت در دست ای  ش از اندازهي بمعضلِ انباشت
ی ن معضل حولِ نقش رهبريا. توجه شده و از آن ممانعت شودی رهبر

ی ک طرف رهبريرا از يز. کند يدا ميپی ان حاديشاهنگ بيپحزب 
و ی ضروری ستياليسوسی  جادهی نگاه داشتن جامعه بر روی حزب برا

 تمرکزِی  خود کانون و نقطهی ن رهبريگر ايدی است؛ اما از سوی اتيح
ی ستياليسوسی  جامعهی ربنائيزی تر و تضادها بزرگی تضادهای  بالقوه

ی جمهوری قانون اساس.  است) در حال گذاری ا عهقا به مثابه جاميدق(
ن ي به ا)یشنهاديس پينو شيپ(ی شمالی کاين آمرينوی ستياليسوس

  . ز با صراحت پرداخته استيمسئله ن
ن ييق و تعيار عميبسی  م به آن نکتهيگرد ينجا بازهم برميدر ا

به ی روشيپی  هي پاهمی ط ماديشرا:  کهمان  حزبفستيمانکننده در 
ی شروين پيبر سر راه ای کند و هم موانع يسم را فراهم ميکمون یسو

: شود يسم منعکس مياليسوسی ت گذارين تناقض در ماهيا. گذارد يم
ی بند ک صورتين حال که واقعا يدر عی ستياليسوسی  جامعه
و توان ی د ثبات نسبيبابه واقع د باشد و يز هست و بايمتمای اجتماع

است به جهان ی ن و اساسا دوران گذاريهمچنکارکرد داشته باشد؛ اما 
ک جهان ي آوردن به وجودی از مبارزه برای  بخشی،ستيکمون
م يپس از کسب و تحک. ن مبارزه استياست و در کل تابع ای ستيکمون

ست از  اچالش عبارتی ستياليو استقرار نظام سوسی اسيقدرت س
به طور که  یو تالطماتی دگيچين تضادها با تمام پيدر حل ای ريگيپ

ی ا ن تضادها به گونهيو حل ا. خواهد کردی ر آن را همراهيناپذ اجتناب
در جهان ی انقالبی  ض در کنار مبارزهيعری   را در آن جاده که جامعه

  .راند يسم ميکمونی به سو
در مورد نقش انتخابات در ی خواهم مختصر ين پرتو ميدر ا

قانون .  صحبت کنمايپرولتاری کتاتوريو دی ستياليسوسی  جامعه
س ينو شيپ(ی شمالی کاين آمرينوی ستياليسوسی جمهوری اساس

ات ين موضوع در جزئيو مهم به ای ار واقعيل بسي به دال)یشنهاديپ
تواند به  يانتخابات می ستياليسوسی  در جامعهرا يز. پرداخته است

ی ها  در رابطه با ارگانمثبتی طرق و در جوانب مختلف و مهم نقش
حول ی ت مناظره و جوشش فکريتر از آن در تقو يو اساس یحکومت

و امور ی الملل نيبی مهم و موضوعات و رخدادهای مسائل اجتماع
 در رابطه با ی،ستياليدر همان حال، در جامعه سوس. فا کنديای دولت

در ی ا خصلت آن به مثابه جامعهبه خصوص (سم ياليسوسی خصلت کل
ی  حرکت جامعهی راهنما  که قطبی و هدف نهائ) حال گذار

 خطرو . کند يفا مي امحدودواقعا ی است انتخابات نقشی ستياليسوس
ه يشود که پای ل به مسابقه و رقابتيتبدی ند انتخاباتيآن هست که فرآ

ن يدر مقابل ا. ت کنديداشته و آن را تقوی بورژوائی نيب جهاندر 
    انتخاباتن خصلت دريا. ه آن مبارزه کرديستاد و عليد ايش بايگرا

ن يرات و تبارزات اين نوع تاثيبارز است اما همی دار هيجوامع سرما
ی  تواند به درون چارچوب انتخابات در جامعه يمی نش به راحتيب

 متفاوت است رخنه ی دار هيسرمای  ادا با جامعهيکه بنی ستياليسوس
  . ن خطر آگاه بود و با آن مقابله کرديد نسبت به ايبا. کند

اگر : د کنم کهيتاکی ا هيپای  جا الزم است مجددا بر نکتهنيدر ا
در ی ستياليسوسی  و اهداف جامعهی ت اساسيانتخابات را در پرتو ماه

تواند نقش مثبت  ي م م آنگاه انتخاباتيقرار دهی حي صحاندازچشم
  ن وصف انتخاباتيبا ا. کندی بازی ستياليسوسی  در جامعهی مهم

ن و يتر ا بزرگيمردم ی  ن ارادهيتر ين و اساسيتر ين عاليمب
نقش انتخابات . تواند باشد يست و نميها ن از و منافع آنين نيتر ياساس

ی د در چارچوب خصلت و نقش روبنايرا بای ستياليسوسی  در جامعه
ن روبنا يکه ای اقتصادی ربنايتر از آن ز يک و اساسيدئولوژي ا-ياسيس
توان آن  يشد درک کرد و هرگز نمت با آن تطابق داشته بايد در نهايبا

ی دار هيسرمای  ن امر در مورد جامعهيا. ن چارچوب قرار داديای را باال
ی عني. استثمارگر است واضح و مبرهن استی  ت طبقهيکه تحت حاکم

وجه  چيمردم به هی ها و منافع تودهی ا هيپای ازهاينی ا ن جامعهيدر چن
ن ياما ا. تواند بشود يشود و نم يا برآورده نميان يق انتخابات بياز طر

  هياش محو کل يز که هدف نهائينی ستياليسوسی  امر در مورد جامعه
ی  در جامعه. باشد صادق است يگرانه م روابط استثمارگرانه و ستم

و روبنا در سمت و ی اقتصادی ربنايمستمرِ زی  دگرگونی،ستياليسوس
 در تمام بلکه. ستينی ک هدف انتزاعيسم صرفا يجهت کمون

ی ها کيناميدر دی  کلبه طورو ی حکومتی نهادهای کردها عمل
است تا جامعه به آن ی که ضروری  يو رهبری ستياليسوسی  جامعه

  .ست اک اصل راهنمايسمت برود، 
  



     ٢٣u 
  

  بخش سوم
را  )طرح پيشنهادی( شمالی قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين برای آمريکایسند ی  دو بخش از ترجمه٥٨ و ٥٧ی  شمارهحقيقتدر 
ی خوبی از قانون اساسی در يک کشور سوسياليستی  است، نمونه تهيه شده) پی.سی.آر(اين سند که توسط حزب کمونيست انقالبی آمريکا . خوانديد

ساخته شود، به واقع ضروری های جمهوری اسالمی بايد  ای که بر ويرانه تدوين سندی مشابه در ايران، يعنی تدوين سند قانون اساسی جامعه. است
هائی که از  ويژگي. های مهمی خواهد بود سندی که هرچند در اصول کلی تفاوت چندانی با اين سند نخواهد داشت اما به يقين دارای ويژگي. است

  .خيزد ی ايران و انقالب در ايران بر مي مختصات جامعه
با سرنگونی آن و استقرار دولت سوسياليستی در آمريکا، دولت سوسياليستی بايد . است به طور مثال، اياالت متحده آمريکا کشوری امپرياليستی 

های امپرياليستی را  ی قراردادها و عهدنامه ی جهانی آمريکاست برچيند و کليه ی فتوحات و غارت و سلطه اش را که وسيله های نظامي ی پايگاه کليه
برعکس، با . ای روبرو نيست  سرنگونی جمهوری اسالمی در ايران مستقر شود با چنين وظيفهی ی که در نتيجه اما دولت سوسياليستي. ملغی کند

  .های بسيار ديگر داری امپرياليستی مواجه است و تفاوت ی روابط وابستگی به نظام سرمايه ی گسستن از شبکه وظيفه
ی واقعا انقالبی و مقابله با  های مردم در مورد ماهيت يک جامعه هسالح موثری باشد در آگاهی دادن به تودتواند  در هر حال تدوين چنين سندی مي

  . »تغيير«ی بورژوازی در مورد   کارانه فريبهای  وعده
ای که اکثريت مردم جامعه را از  جامعه. ی سوسياليستی است ی جامعه نامه نامه و نظام ی اساس ی آينده در واقع ارائهتدوين قانون اساسی جامعه

. کند برای اين که اکثريت مردمِ تحت ستم و استثمار جامعه حاکم بر سرنوشت خويش شوند کند و راه را باز مي ستم و استثمار رها ميموقعيت تحت 
ای آشنا می شوند که تحقق  های مردم با اصول و کارکرد جامعه ای است که از طريق آن توده ی آينده وسيله در نتيجه، تدوين قانون اساسی جامعه

تواند آنان را با راه، برنامه و افق حزبی که  عالوه بر اين، مي. شان در مبارزه شود تواند تبديل به پرچم و قطب راهنماي رين منافع آنان است و ميت عميق
بارزه  می در واقع محکی است برای سنجشِ اين که آيا دولت و نظامی که حزب برايش م. کندبه طور جدی به دنبال انقالب سوسياليستی است آشنا 

 کند  ماهيتا گسست بنيادينی از دولت و نظام کنونی هست يا خير؟های مردم به خصوص پرولتاريا را دعوت به مبارزه در راه آن ميکند و توده
حث سند ارزشمند و مناسبی است برای عينيت بخشيدن به ب )طرح پيشنهادی(قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين برای آمريکای شمالی  

  .در اين باره
ی دولت  اصول هدايت کننده: اند ی جامعه شرح داده شده در اين فصول جوانب گوناگون اداره.  ماده است۶اين سند مشتمل بر يک مقدمه و 

مت ی حکو ی جامعه، رابطه ی دولت و حزب کمونيست، نقش حزب کمونيست در اداره های مختلف حکومتی، رابطه سوسياليستی و کارکرد ارگان
ی سوسياليستی، حقوق مردم در  ريزی شده ی حکومت مرکزی و نهادهای قدرت مردم، کارکرد اقتصاد برنامه های قدرت محلی، رابطه مرکزی و ارگان
  ...مقابل دولت و 
. را خوانديد) وه مجريهق(ی بخش دوم از ماده ی  دوم  و مقدمه) گذارمجلس قانون(ی مقدمه، بخش اول از ماده ی اول های قبل، ترجمه در شماره

  .خوانيد را مي) قوه مجريه(در زير فصول مختلف از بخش دوم 
 

  اقتصاد. الف
ی  در مادهی اقتصادی  اقتصاد و توسعهی خصلت و اهداف اساس .۱

ک ين جا الزم است ياما در ا. مطرح شده استی چهارمِ قانون اساس
امور دولت، ف حکومت و يبرد وظا شيپی  شالوده. ميد کنينکته را تاک

ی جمهورع مردم در يوسی ها که منطبق بر منافع تودهی ا گونه به
و در سراسر جهان باشد، عبارت ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوس

ی  هدف اساس.یستياليخطوط سوسی اقتصاد بر مبنای  است از توسعه
و روابط در ی ر روابط اقتصاديياقتصاد و تغی  عبارت است از توسعه

جوانب استثمار و ستم محو و ی  هيکه کلی ا گونه  جهان بهجامعه و
ز از ابزار مصرف يمتما(د ين که باالخره، ابزار توليکن شوند تا ا شهير

کل جامعه و در ی برای ت و منبع همگانيل به مالکي تبد)یشخص
ی ها تياد شده منطبق بر واقعيهدف . ت گردديکل بشری ت براينها

شود،  يد ميکه تولی ثروتی د، و به طور کليتولن ابزار ي ارايجهان است ز
ی ابي با دست. مردم سراسر جهان استی و بدنی اساسا حاصل کار فکر

د، شکل يابزار تولی ت همگانيسم در سراسر جهان، مالکيبه کمون
دولت ی انجيبه می ازيگر ني دی،عنيم به خود خواهد گرفت يمستق

الزم خواهد بود که در ی تز حکوميالبته در آن زمان ن. (نخواهد بود
باچه ين نکته در ديا. فا کنديگر امور جامعه نقش اياقتصاد و دی  نهيزم
ن يتر هي اولی،اس جهانيسم در مقيقبل از استقرار کمون). ز آمده استين

ی د در کشورهايت جامعه بر ابزار تولين شکل مالکيتر و مهم
به .  خواهد شدانيبی ستياليدولت سوسی انجيق مياز طری ستياليسوس

دولت . سميبه کمونی ستياليگذار سوسی  هيخصوص در مراحل اول
د، يت بر ابزار تولينده نقشِ مسلط را در مالکيبه طور فزای ستياليسوس

ی ن در حاليا. خواهد داشتی ستياليسوسی در اقتصادی و به طور کل
سم يبه کمونی ابي در جهت دستی ستيالياست که خود دولت سوس

 . ر خواهد شدييتخوش تغمرتبا دس
ع مردم و يوسی ها ت تودهي کار و خالقی،ن جمهوريدر ا .۲

رها ی نده از روابط استثماريجامعه که به طور فزای اعضای  هيکل

. استی ستيالياقتصاد سوسی  اتکاء و منبع توسعهی  شوند، نقطه يم
روابط ی ايبقای  هيآن است که بر کلی ستياليهدف اقتصاد سوس

ن جامعه ينه فقط در ا. ان ببرديبه کند و آثار آن را از مغلی استثمار
 ی،ريگ ن جهتين هدف و ايدر تطابق با ا. جهانی  بلکه در هر نقطه
ن ينوی ستيالياقتصاد سوسی  ت کننده در توسعهيدولت، عامل هدا

. استی ت اقتصاديد شکل درجه اول در مالکيت بر ابزار توليمالک. است
. اقتصاد استی  در توسعهی اصلی راهنماقطب ی دولتی زير برنامه

اد شده است ی يهمان طور که در اصول و اهداف مدون در قانون اساس
ن متفاوت است، يشيپی ها ادا از انواع دولتيبنی ستياليدولت سوس

داران و طبقات  هيمنافع سرمای  کننده که تجسم و اعمال يی دولت ها
د دائما يز باين دولت ني ان وصف، خوديبا ا. استثمارگر گذشته بودند

را رقم ی ستيالين، جهت دولت سوسيشود و ای دستخوش دگرگون
در ارتباط و متناسب است با ی ستياليدولت سوسی دگرگون. زند يم
محو ی  نهيجهان در زمی و بطور کلی ستياليرات جامعه سوسييتغ

. کرده استی ضروری بشری  که وجود دولت را در جامعهی زاتيتما
ز محو يکه دولت نی ط و اوضاعيدن شرايعبارت است از آفری ريگ جهت

چ يگر هيکه دی تيبشر. رديت بگيبشری آن را تعاون اشتراکی شود و جا
و ی ملی  نه جدائی،ز طبقاتيآن را شقه شقه نکرده است، نه تمای زيتما

ا بذر آن را در دل يکه تجسم ستم و استثمار بوده ی ا نوع رابطه چينه ه
 .بپروراند
و ی ت دولتيمالکی  و با سلطهی ريگ ن جهتيدر انطباق با ا .۳
از ی کين، ينوی ستيالياقتصاد سوسی  در توسعهی دولتی زير برنامه

و روابط ی خصوصی  هيت سرمايعبارتست از محو مالکی اهداف اصل
ی  هرچند تا مدت زمان.یحاصل از آن در شکل کارِ مزدی استثمار

اقتصاد ی  گر واحدهايها و د همردم در استخدام بنگای طوالن
به شکل پول ی آن حقوقی کار خواهند کرد و در ازای ستياليسوس

ل خواهد يخود را تحمی ن ضرورت تا مدتيو ا( افت خواهند کرد يدر
ط و يدر مدت زمان نسبتا کوتاه شرای ستيالياما دولت سوس) کرد

ی صوصخی  هيافراد صاحب سرمای که در آن افراد مجبورند برای اوضاع

 ای از قانون اساسِی یک دولت سوسیالیستینمونه
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د و انواعِ يبر ابزار تولی ت خصوصيمالک. ن خواهد برديکار کنند از ب

ی ها هيتوسط صاحبان سرمای ه و استخدام کار مزديگر سرمايد
ی اسيبه طور موقت در مق خواهد شد، مگر ی رقانونيغی خصوص

ها و  يزير ن شده در برنامهييتعی  ژهيط ويکوچک و طبق شرا
ی  و در چارچوبهی ستياليوساقتصاد سی  توسعهی ها استيس

  تيفعال. گذارند يها م استيها و س ن برنامهيکه ای هائ تيمحدود
ی ها استيها و س برنامهی د در چارچوب کليصاحبان کوچک ابزار تول

آن ی ريگ جهت. ب خواهد شديترکی ستيالياقتصاد سوسی  توسعه
و در جهت باشند  دولت همی ف اقتصاديها با وظا تين فعالياست که ا

ر جامعه، يياقتصاد و تغی کلی  مدت نسبتا کوتاه و به تناسب توسعه
آنان را درون ی ده و دارائيرا خری خصوصی ها تين فعاليدولت ا

ها را  تين فعالين ايشيدولت ادغام کرده و صاحبان پی منابع عموم
و يو کلکتی تعاونی اقتصادی گر واحدهايو دی دولتی ها در بنگاه

ی   در چارچوبهی دولتی زير و برنامهی ت دولتيلکما. استخدام کند
ن يره خواهد بود اما در ايچی ستيالياقتصاد سوسی  توسعهی کل

و يو کلکتی تعاونی ت اقتصاديت و فعالياشکال مالکی چارچوب تا مدت
ن امر شامل امتزاج يا. در سطوح مختلف وجود خواهد داشت

ن اشکال ين اسابق در دروی خصوصی  هيت و سرمايمالکی واحدها
ز ينی ن بخش اقتصاديدر ای ريگ جهت. ز هستيو نيو کلکتی تعاون

بزرگ و ی ها تيو به مالکيو کلکتی ر اشکال تعاونييعبارت است از تغ
ند ياز فرآی ن کار بخشيا. اقتصادی ت دولتيها در بخش مالک ادغام آن

ی ريجهت گ. د استيجامعه بر ابزار تولی ت همگانياستقرار مالک
گر ي صنعت و دی،است را در کشاورزين سي آن است که ادولت
ی ها هر بخش و تفاوتی ها يژگياما به و. اده کندياقتصاد پی ها بخش

را که ی ا ژهيعوامل وی ز توجه خواهد کرد و به طور کلينی ا منطقه
گذار  رياست تاثين سيکردن ای خاص عملی ها ممکن است بر روش

 . باشد به حساب خواهد آورد

  محیط زیست. ب
ی  در توسعهی شمالی کاين در آمرينوی ستياليدولت سوس .١

اصول و ی اش دارا يالملل نيو در روابط بی ستيالياقتصاد سوس
ن اصول و جهت يا. خواهد بودی سم پرولتريوناليانترناسی ريگ جهت

ی پای وقت. غ کرده و بدان عمل خواهد کرديوسته تبليرا پی ريگ
است نه تنها مناسب است بلکه ين سياد يآ يان ميست به ميط زيمح
ن در ينوی ستيالياستقرار دولت سوس. ژه استياضطرار وی دارا
کا يآمری  االت متحدهيمغلوب کردن دولت ای در پی شمالی کايآمر

همراه ی ا يالجرم با توفان خشونت و نابودی روزين پيا. بوده است
ن ي استقرار ان وصفيبا ا. ده به راه انداختيسم پوسياليبود که امپر

ت را ين دولت، بشريوجود ا. ت استيبشری در رهائی ميدولت گام عظ
ت و يکه بشری با خطر بزرگی کند که به طور قاطع و اضطرار يقادر م

جه، خود يدر نت. کند مقابله کند يد ميها را تهد ستميگر انواع و اکوسيد
ی انرژت، يهمراه با خالقی شمالی کاين در آمرينوی ستياليدولت سوس

ن ياند به ا ين جمهوريمردم که ستون فقرات ای ها و دانش توده
ی  نهيدرابعاد گوناگون و در زم: پاسخ خواهد دادی طيست محياضطرار ز

حکومت و ی ها عرصهی  هيدر کلی ستيالياقتصاد سوسی  توسعه
ن يای  به طرق گوناگون برا.یالملل نيو در روابط بی اجتماعی ها تيفعال

به طرق گوناگون دانشمندان و . خواهد کردی ابي و راهی جوئ مسئله چاره
جهان را گردهم ی  مردم از هر بخش جامعه و از هر نقطهی ها توده

که کارکرد ی ش برند و بر موانعين مبارزه را پيخواهد آورد تا مشترکا ا
گر در يدی ارتجاعی ها ها و دولت ستياليو عملکرد امپری دار هيسرما

 .ره شونديکنند چ ين راه برپا ميا
 ی،کا شمالين در آمرينوی ستياليسوسی جمهورقبل از استقرار  .٢

ی ت اضطرارياز وضعی ليکا ضمن تحليآمری ست انقالبيحزب کمون
ش ين کرده و پيرا تدوی آن، اصولی ست و عمق و گستردگيط زيمح

ن يا). ۲۰۱۰ل ي آور۶خ ي به تار۱۹۹ه انقالب شماره يدر نشر(گذاشت 
تا در حداکثر توان . .... اده کردن آن اصول استيبه پمصمم ی جمهور

ی ست، پاک کردن آثار فاجعه بار و چند وجهيط زيبه حل بحران مح
ی  ت و جامعهيباشد که بشری نيآور عصر نو اميرساند و پی اريآن 
 . ن گردنديزمی  ستهيقتا نگهبانان شايحقی بشر

 

  دفاع و امنیت. ج
ی ها گر ارگانيا و ديشيليمسلح و می روهاينی ها و ساختارها مولفه

ی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهوردر ی ت عموميدفاع و امن
شکل ی اسيکسب قدرت سی برای انقالبی  ان مبارزهيدر جری شمال

ق يک بحران عمی يريگ با شکلی انقالبی  ن مبارزهيط ايشرا. گرفتند
مد که تحت به وجود آی ها نفر مردم انقالب ونيليو ظهور می انقالب
مبارزه کردند و نسبت به ی ستيکمونی شاهنگ انقالبيک پی يرهبر

ن راه يجامعه آگاه و در ای ر انقالبيين انقالب و ضرورت تغياهداف ا
ی ت عموميدفاع و امنی  نهادهای،ن جمهوريبا استقرار ا. اند مصمم

: افت که عبارتند ازيشان تکامل خواهند  يطبق هدف و نقش اساس
و ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهوراظت از دفاع و حف

ی ها و در دفاع از تودهی ن جمهوريبرد اهداف ا شيحقوق مردم آن در پ
ی جامعه و خدمت حداکثری انقالبی ها يکردن دگرگونی مردم در عمل

 .در سراسر جهانی ن نوع دگرگونيبه ا
ن يای  بر مبنای،کا شمالين در آمرينوی ستياليسوسی جمهور .۱

ی  هياش، کل يستيوناليانترناسی ريگ هدف و نقش و در انطباق با جهت
تمام . نديچ يگر بر ميدی کا را در کشورهايسم آمرياليامپری ها گاهيپا

ی ستياليرا که دولت امپری ر نظامي و غی نظامی ها و قراردادها عهدنامه
ه بی ا به هر صورتيل کرده و يها تحم گر کشورها  و خلقيکا بر ديآمر

ی کا خدمت کرده است ملغيسم آمرياليامپری ت سلطه يل و تقويتحم
گرانه و اشغال  تجاوزگرانه و سلطهی ها  جنگی،ن جمهوريا. کند يم

ی اش را در کشورها ينظامی روهاين. کند يح ميگر را تقبيدی کشورها
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که ی طيکند مگر در شرا ير نميدای گاهيگر مستقر  نخواهد کرد و پايد
مردم در آن ی ها ضوح در انطباق با آرزو و خواست تودهن امر به ويا

گر اصول و يو دی ستيوناليانترناسی ريگ کشور است و واقعا بازتاب جهت
ن ينوی ستياليسوسی جمهور. استی اهداف مقرر شده در قانون اساس

شرفت مبارزه ين اصول و اهداف به پيای بر مبنای شمالی کايدر آمر
 .اهد کردخو در جهان خدمت ی انقالب

کشتار ی ها گر سالحيو دی ا هستهی ها سالحی ن جمهوريا .۲
مصمم و همه ی مبارزه ا. د نکرده و استفاده نخواهد کرديتولی جمع

ن مبارزه يا. ها پاک شود ن سالحيجانبه خواهد کرد تا جهان از وجود ا
ی ها مغلوب و از کار انداختن دولتی ند مبارزه براياز فرآی بخش
به ی ابي گر با هدف دستيدی ارتجاعی ها روها و دولتي نی،ستياليامپر
سم در جهان يبا استقرار کمون. سم در سراسر جهان خواهد بوديکمون

بدون ی خ جهانيکه در طول تاری شماری بی ها انسانی ايباالخره رو
ت به نفع يکه در نهای امر. وندديپ ياند به تحقق م جنگ را آرزو کرده

 .ت استيکل بشر
ن منتج از آن يو قوانی ن قانون اساسين شده در ايياصول تع .۳

ی مقرردر قانون اساسی ها نيآئی که بر مبنای هائ مشتمل بر عهدنامه(
ی روهايات نيه عملکردها و عمليحاکم بر کل) اند افتهيحکم قانون را 

ی در جمهوری ت عموميدفاع و امنی ها ا و ارگانيشيليمسلح و م
ی  ا بروز اوضاع خصمانهي جنگ و طيدر شرا. ن استينوی ستياليسوس

ی  حوزهی ها يا بازداشتيان ين اصول شامل حال رفتار با زندانيگر، ايد
ت يدفاع و امنی ها گر ارگانيا و ديشيليمسلح و می روهايارات نياخت

توان  يرا نمی ر زندانيا غی يچ زندانين اصول هيطبق ا. شودی می عموم
با . قرار دادی رعاديحمانه و غری هات بيا در معرض تنبيشکنجه کرد و 

ر با يرفتار کرد که مغای ا توان به گونه ينمی ر زندانيا غی يچ زندانيه
را در تطابق با ی استانداردهائی قانون اساس. باال باشدی استانداردها

ن کرده ييتعی ت عموميدفاع و امنی خصلت، هدف و نقش نهادها
د حفظ و طبق آن يباشه و در همه  حال ين استانداردها هميا. است

 . عمل شود
دفاع ی ها گر ارگانيمسلح و دی روهاينی برای ريهنگام عضوگ .۴
ی ن جمهوريای  گر سکنهيو د(ت با شهروندان ياولوی ت عموميو امن

ی  هيداوطلب خواهد بود که بر پا) اجازه اقامت هستندی که دارا
نون ن قايتعهدشان به آرمان انقالب و اصول و اهداف مقرر شده در ا

و ی ن جمهوريهرزمان که دفاع از ا. وندنديپ ين نهادها ميبه ای اساس
تواند قانون خدمت  ي مقوه مقننهجاب کند يای ت عموميحفظ امن

زنان و مردان جسما سالم و در سن بلوغ . ب کنديرا تصوی سرباز
ت عبارت است يز اولوين حالت نياما در. ن قانون خواهند شديمشمول ا

ن شده در ييتعی ارها و استانداردهاين بر طبق معياوطلباز اتکاء به د
ا در سطوح مختلف جامعه و در مناطق يشيلي م.ین قانون اساسيا

خودمختار، ی از جمله در مناطق و نواح. ل خواهد شديمختلف تشک
 سال به باال ۱۸د يا بايشيليمی اعضا. ه و نهادهايپای محالت، واحدها

 ی،التيو تشکی آموزش نظامی  ارائها يشيليل ميهدف از تشک. باشند
در انطباق . مردم خواهد بودی  ک به صفوف گستردهيدئولوژيو ای اسيس

در مورد حق افراد . (ن شده استييتعی ن قانون اساسيکه در ای با اصول
 .)ديرجوع کنی ن قانون اساسيبه حمل سالح به ماده سوم ا

ت يامندفاع و ی ها گر ارگانيا و ديشيليمسلح، می روهاين .۵
قرار خواهند داشت که مرکب از ی ستم رهبريک سيتحت ی عموم
ت و يمسئول. استی ست انقالبيحزب کمونو ی مرکزی اجرائی شورا

کردن ی عملی برا. استی ست انقالبيتا با حزب کمونينهای نقش رهبر
. ل خواهد شدي تشکتيدفاع و امنی برای ونيسيکماست، ين سيا

)  مترجم-هيقوه مجر(ی اجرائی شورا انيق مشورت ميآن از طری اعضا
ون بر يسين کميا. ن خواهند شدييتعی ست انقالبيو حزب کمون

ت يدفاع و امنی ها گر ارگانيا و ديشيليمسلح، می روهايات نيعمل
ها و اصول  ن آموزهينه تدوياز جمله در زم. نظارت خواهد کردی عموم
ه مراتب تواند در ساختارها و سلسل يون ميسين کمي ا.یاتيعمل

ن سلسله يبه وجود آورد، در درون ای راتيين نهادها تغيای فرمانده
بخصوص در سطوح . ر دهديي مقام افراد مختلف را تغی،مراتب فرمانده

ون نظارت يسين کميدر مشورت با حزب بر کار ای اجرائی شورا. باال
ق مشورت يو حزب از طری اجرائی شورای اگر در مواقع. خواهد داشت

ی ها گر ارگانيمسلح و دی روهايق در مورد نقش و عملکرد  نبه تواف

ن ياما چن. زند ينرسند حرف آخر را حزب می ت عموميدفاع و امن
  .ديش آيد به ندرت پيبای موارد
در . هستندی دولتی اسيقدرت سی  ن نهادها تجسم فشردهيا .۶

 سری در باالی روئيل به نيکند که تبد يبروز می شيها گرا جه، در آنينت
شوند و ی مردم و اصول و اهداف مقرر شده در  قانون اساسی ها توده

حزب ی ان، رهبرين ميدر ا. رندي قرار گها حتا در تقابل خصمانه با آن
دفاع و ی ها گر ارگانيمسلح و دی روهايدر رابطه با نی ست انقالبيکمون

ی اما رهبر. ش استين گرايدر مقابله با ای ابزار مهمی ت عموميامن
را يتواند باشد ز يش نمين گرايممانعت از رشد ای برای نيتضمحزب 
شاهنگ يک پيت خود برگشته و از يتواند به ضد ماه يز ميحزب ن

و در ی دار هيسرمای ايو ابزار احی ضد انقالبی روئيل به نيتبدی انقالب
مقابله ی در واقع برا. مردم شودی ها ستم و استثمار تودهی ايجه احينت

دفاع ی ها گر ارگانيمسلح، دی روهايدر نی شات ضد انقالبيبا رشد گرا
ن يه ايد در خود حزب و کل جامعه عليو حزب بای ت عموميو امن

ی حزب عاملی ن وصف، رهبريبا ا. دائما مبارزه  شودی ش قهقرائيگرا
دفاع و ی ها گر ارگانيمسلح و دی روهايکه ن نين کننده است در اييتع
ن يتر يخود را حفظ کنند و حافظ اساسی خصلت انقالبی ت عموميامن

ی ت و حقوق مردم، ابزاريامنی ا، حامين منافع پرولتاريتر و گسترده
. سم باشنديکمونی هدف نهائی سم به سوياليشرفت سوسيدر پی ديکل

 ی،ريگ  جهتی،ا هين شرط که حزب نقطه نظر پايتا آن زمان و به ا
را در ی ن نقشيتواند چن يداشته باشد می انقالبی ها استيبرنامه و س
ت يدفاع و امنی ها گر ارگانيا و ديشيليمسلح، می روهايرابطه با  ن

ست يتوسط حزب کمونی ستياليدولت سوسی رهبر. کندی بازی عموم
در خود حزب و ی ستيکمونی ن خط انقالبيق تضمياساسا از طری انقالب

تبارز ان فشرده و کاربست آن خط هستند يکه بی ها و اَعمال استيس
مسلح و ی روهايحزب در نی اگرچه رهبر. ديآ يافته و به عمل در مي
ی ن گونه خود را نشان ميبه ای ت عموميدفاع و امنی ها گر ارگانيد

زند اما مهم تر از آن ی ن نهادها ميدهد که حزب حرف آخر را در ا
ها را  ک خود، آنيدئولوژيو ای اسيق گسترش نفوذ خط سيحزب از طر

ن هدف، حزب در يدر خدمت به ا. کند يمی رهبر) عه را و  کل جام(
ن نهادها ساز و يسطوح مختلف ای با رهبری مشورت و هماهنگ

ها امر آموزش و کار  ق آنيبه وجود خواهد آورد که از طری کارهائ
ش يها پ ه سطوح آنين نهادها و کليک را در تمام ايدئولوژيو ای اسيس

از ( ی  طبق آنچه در قانون اساسن نهادها رايت و هدف ايبرد و ماه
ی ارهايدستی  آمده است، به مثابه) باچهين بخش و در ديجمله در ا

آموزش داده ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهوری ديکل
 .ج کنديو ترو
دفاع و ی ها گر ارگانيا و ديشيليمسلح، می روهاي هرچند ن .۷

ی ست انقالبيونحزب کمی ر رهبريتا، زي کال و نهای،ت عموميامن
ن در ينوی ستياليسوسی جمهوری هستند اما در مقابل قانون اساس

مجاز به ی طيچ شرايآنان تحت ه. باشند يجواب گو می شمالی کايآمر
برعکس، همواره و تحت هر . ستندينی ن قانون اساسياز ای تخط
رانه در انطباق با يگ يد پيالعاده با ط فوقي  از جمله در شرای،طيشرا

که طبق ی نيو قوانی ن قانون اساسين شده در اييو مقررات تعاصول 
سطوح مختلف . اند عمل کنند وضع شدهی ن قانون اساسياصول ا

ی ت عموميدفاع و امنی ها گر ارگانيا و ديشيليمسلح، می روهاين
حزب، ی  و رهبرتيون دفاع و امنيسيکمی توانند تحت رهبر يم

خود وضع کنند به ی عدالت برارفتار و ی ها و الگوها هيمقررات و رو
هرچند . باشندی جمهوری ها در انطباق با قانون اساس نيکه ای شرط
ت يدفاع و امنی ها گر ارگانيا و ديشيليمسلح، می روهاينی اعضا
رفتار و عدالت قابل ی ها، الگوها هين مقررات، رويتحت ای عموم

 یجمهورن يمحاکمه هستند اما در صورت هرگونه تخلف از قوان
ز ي ن)یر نظاميغ(ی  محاکم عادی،شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوس

 . شان کنند کرده و محاکمهی دگيتوانند به تخلفات آنان رس يم
ت يدفاع و امنی ها گر ارگانيا و ديشيليمسلح، می روهايدر ن .۸
ی ها ها و زبان ان ملل، فرهنگيان زن و مرد، ميمی  برابری،عموم

ن نهادها و يدر ا.  و به عمل در خواهد آمدج شدهيغ و ترويمختلف تبل
شان ممنوع  يش جنسيگرای  هيه افراد بر پايض عليدر کل جامعه تبع

 .)ديرجوع کنی سوم قانون اساسی به ماده . (است
گر يا و ديشيليمسلح، می روهايها و عملکرد ن هياصول، رو .۹
ن يتر کيباشند که نزدی ا د به گونهيبای ت عموميدفاع و امنی ها ارگان



   t ٢٦   
هستند با صفوف ی گاه رهبريکه در جای ان کسانياتحاد ممکن را م

روها و نهادها رده ين نيدر ا. ت کننديجاد و تقوين نهادها ايگسترده ا
ن نهادها و قانون يطبق اصول ا. ز وجود خواهد داشتيمتمای ها يبند

ی رونيد به حداکثر ساده کرد و تبارز بيها را با  تفاوتی،جمهوری اساس
لباس فُرم، ی  نهيمثال، در زم. ها را به حداقل رساند ن تفاوتيا

ته يمقام و آتوری که دارای ن رفتار افراديرده و مقام و همچنی ها نشانه
بله «ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهوردر . باالتر هستند

را ين نهادهاست زي هدف و روح ای،ريگ در تضاد با جهتی گوئ »قربان
انسجام و . وار است و نه آگاهانه بردهی روج انضباط و وفادارمشوق و م

ر بود و يگ ينه پين زميد در ايار دارد و بايت بسين نهادها اهميانضباط ا
 .آن را گسترش داد

ها را به  ن نهادهاست که فرمانيافراد ای ه يکلی  فهي وظ .۱۰
 .العاده ط جنگ و  حالت فوقيموقع به اجرا گذارند، به خصوص در شرا

ت و هدف يد بحث دائم در مورد ماهين نهادها باياما در صفوف ا
جاد کرد که يای د فضائيبا. باشدی جاری ت عموميدفاع و امنی نهادها
ق يکه هستند احساس کنند و تشوی ن نهادها در هر سطحيای اعضا

ن يها و اعمال ا استيبشوند که سوال کنند، قادر باشند که  به  س
باالتر هستند ی ته يو اتوری رهبری ها ر مقامکه دی نهادها و افراد

ن شده در ييالبته به طرق مناسب و در تطابق با اصول تع. انتقاد کنند
ن يرفتار و عدالت که ای ها، الگوها هيو مقررات، روی ن قانون اساسيا

و اصول ی ريگ جهت. کنند ياتخاذ می نهادها در انطباق با قانون اساس
جاد کننده و يد اي باها از آنی  اعمال ناش وها استين نهادها و سيا

ان ين نهادها بلکه ميان افراد ايمشوق روابط وحدت و رفاقت نه تنها م
 .ع مردم جامعه باشديوسی ها ها و توده آن

 در هر سطح و ی،ت عموميدفاع و امنی نهادهای  اعضا .۱۱
ن يای د فراموش کنند که ضرورت وجوديکه باشند، هرگز نبای مقام

ی ستياليانقالب و دولت سوسی ها يروزيبارت است از حفظ پنهادها ع
ن يتر که حاصلِ قهرمانانهی انقالب. ن انقالب استيای  ن که ثمرهينو

ی ضرورت وجود. مردم بوده استی ها تودهی ها يمبارزات و فداکار
ت و حقوق مردم ين انقالب و حفاظت از امنيشرفت ايآنان خدمت به پ

ی ها است که تودهی دن اوضاع و فضائيفرشان کمک به آ فهياست، وظ
ی ک فضاينده قادر گردند و بتوانند فعاالنه و در يمردم به طور فزا

بحث و جدل در مورد مسائل مهم ی ها ندير فرآيسرزنده و شاداب درگ
ی  ندهيط جامعه و آيجامعه، شرای ريو جهت گی و دولتی حکومت

وزش داد و در سراسر د مرتبا آميف باين وظايدر مورد ا. ت شونديبشر
ن درک و يکرد تا ای سطوح آن بحث جاری  ن نهادها و در همهيا

 .قا در آنان نفود کنديعمی ريگ جهت
  عدالت و حقوق مردم. د

 ی،ن و دفاع از قانون اساسيمسئول اعمالِ قوانی اجرائی شورا. ۱   
و در ی البته به طور کل. استی ت عموميامنی ها با استفاده از ارگان

ی شورا. استی ست انقالبيحزب کمونی ند تحت رهبرين فرآيت ايهان
نِ نقض يمتهمی قانونی ريگي پی برای جاد نهادهائيمسئول ای اجرائ

ت ين مسئوليا. ن نهادهاستيای و منابع برای ن ماليقانون و مسئول تام
ی ها گر بخشياز قانون در دی تخطی ريگی  پی جاد نهادهايشامل ا

رجوع (است ی ستياليسوسی و در کلِ جمهوری حکومت، حوزه قانون
مسئول حفاظت از ی اجرائی شورادر همان حال، ). د به ماده دوميکن

باشد، به  يح شده ميتصری ن قانون اساسيحقوق مردم آن گونه که در ا
و ی ت عموميامنی ها نظارت بر  عملکرد ارگانی  نهيژه در زميو

ن آن است که يتضم ین نظارت برايا. جرائمی  ريگ ين پيمسئول
و منطبق بر ی ن نهادها منطبق بر قانون اساسياست و اَعمال ايس

به بخش سوم (باشد ی ن قانون اساسيمردم در ای  ح شدهيحقوق تصر
  .)دين ماده و ما ده سوم رجوع کنياز ا

در حفاظت ی ديکلی نقشی دفاع و مساعدت حقوقی  رهيدا. ۲   
ژه در دفاع ين خواهد داشت، به وآنای ها يکامل از حقوق مردم و آزاد

ی طيشده باشند و در شرای که متهم به جرمی از حقوق آنان در مواقع
. ل را دارنديشان حکومت است و حق استفاده از وکيکه طرف دعوا

ی شورای عمومی  ره توسط حکومت و از محل بودجهين دايای  نهيهز
قل از حکومت گر مستيجوانب دی  هياما در کل. شود ين ميتامی اجرائ

ره شعب خود را در مناطق ين دايا. کند يبوده و مستقالنه عمل م
ی اداری گر نواحيخودمختار و دی مختلف از جمله در مناطق و نواح

ن يحکومت تامی ز از بودجه ين شعب نيای  نهيهز. ر خواهد کرديدا
د يره و شعب آن باين دايای افته برايص يتخصی  نهي هز.شود يم

جرائم ی ريگيکه حکومت به امر  پی ا نهي باشد با هزحداقل برابر
که قانون ی فيوظای اجرای ره و شعب آن براين دايا. دهد ياختصاص م

خود ی ها هيتواند پرسنل، ساختارها و رو ين کرده است مييتعی اساس
  . افت کنديآن را از حکومت دری  نهيرا داشته باشند و هز

  المللی  روابط بین. ح
ک دولت يها همچون  قرنی  طکايت متحده آمرااليا. ۱     

 ی،ابي الي استی،دار ق بردهياز طری ستيالي امپر-يدار هيقدرتمند سرما
ن طرق نظام يرشد کرد و از ای کش و غارت در ابعاد نسلی گر سلطه

ن يا. گر نقاط جهان گسترانديو دی شمالی کاياستثمار خود را در آمر
اش و  يگر ن ستميم ماشيان مستقينقربای مهلک برای امدهايند پيفرآ
شکست دادن و از کار انداختن دولت . ت داشتيکل بشری برا

ن يآور و ماش استثمار خفقانی کا، قطع کردن بازوهايآمری ستياليامپر
مردم سراسر ی رهائی برای بزرگی روزياش پ يهولناک مرگ و نابود

رِ مبارزه وا جهشی ها يشرويپی نه را براين واقعه زميا. جهان است
سم آماده کرده يکمونی هدف نهائی در سراسر جهان به سوی انقالب
را به ی بزرگتری ها يروزيد کرد تا پيبای شتريبی اما هنوز کارها. است

ی جمهور. د از آنچه به دست آمده دفاع کردين بايهمچن. دست آورد
 روبرو شده ها ن چالشيد با ايبای شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوس

  . رديت بر دوش بگيو مسئول
در ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهورت ياولو. ۲    
غارت راث دهشتناک استثمار و يره شدن بر مي چ،اش يالملل نيروابط ب

در حداکثر توان خود به ی ن جمهوريا. کاستيسم آمرياليتوسط امپر
ه خدمت خواهد کرد که در آن هرگونی جهانی به سوی شرويامر پ

ن يا. و استثمار محو شده استی گر  سلطهی،ال جوئيغارت، است
ن اصول و يخود را بر اساس ای الملل نيروابط بی  هيکلی جمهور

ی به مثابه ی ن جمهوريتر از همه، ا مهم. ش خواهد برديها پ تياولو
آن منبع ی عمل خواهد کرد و برای انقالب جهانی گاهيپای  منطقه

ن ماده و ماده چهارم يبه بخش قبل از ا(د ت و الهام خواهد بويحما
ت از يش از هر جا در حماياول و بی ن امر در درجه يا). ديرجوع کن

خواهد ی در سراسر جهان متجلی ها و مبارزات انقالب روها، جنبشين
ی راهنمای اصل اساسی ستيجهان کمونی به سوی شرويشد و هدف پ

  . ن امر خواهد بوديآن در ا
ی ها گر دولتيمانده و د يباقی ها ستيالي امپرروابط با.  ۳   
ی جمهوری د در تقابل با رشد و دگرگونيگاه نبا چيهی ارتجاع
سم قرار ياليسوسی  بر جادهی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوس

در ی انقالبی  مبارزهی شرويد در تقابل با پيتر از همه، نبا مهم. رديگ
ها  نيد تابع ايرد بلکه باي گسم قراريهدف کمونی سراسر جهان به سو

ان يمی  رهيو غی مربوط به روابط تجاری ها و قراردادها عهدنامه. باشد
و ی ريگ ن جهتيد در تطابق با ايگر بايدی ها و دولتی ن جمهوريا

ح شده است، ين ماده تصريهمان طور که در بخش اول ا(اصول باشد 
ن در ينوی تسياليسوسی جمهوری ها و قراردادها عهدنامهی  هيکل

ی برا. برسدی  مرکزگذار مجلس قانونب يد به تصويبای شمالی کايآمر
ب، حکم قانون را يست و پس از تصوی ت ساده کافيها اکثر ب آنيتصو

  .)خواهند داشت
ی جمهورگر، يدی ستياليسوسی ها ط وجود دولتيدر شرا.  ۴   

ت يوارد روابط کمک و حمای شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوس
رفت  شيکمک به پی  نهيمشترک در زمی ها متقابل با آنان و تالش

  . در سراسر جهان خواهد شدی انقالبی مبارزه 
مانند (ان ملل و مناطق مختلف يموجود می ها ينابرابر.  ۵   
ی ستياليو دولت امپری خيروند رشد تاری  زاده) گريدی ها ينابرابر

ی جمهورها  ين نابرابريدر مقابله با ا. کاستيآمری  االت متحدهيا
را در ی مهمی ها تياولوی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوس

ن مناطق قائل خواهد ي ساختار و حکومت در ای،رشد اقتصادی  نهيزم
ها  ين نابرابريره شدن بر ايچی گر برايق و طرق دين طرياز ا. شد

طبق ی ستياليند رشد دولت سوسياز فرآی ن بخشيا. تالش خواهد کرد
ن يان شده در اي بی،ن قانون اساسين شده در ايياصول و اهداف تع

 .گر استيدی ها بخش و بخش
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  آموزش و پرورش. و

ی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهورآموزش و پرورش در . ۱  
و در ی ن قانون اساسيبر اساس اصول و اهداف گفته شده در ای شمال

ی  نهياست و هزی همگاننظام آموزش و پرورش، . خدمت آن خواهد بود
ی محلی ها و حکومتی  حکومت مرکزص منابعِيق تخصيآن از طر

خواهد ی حکومت مرکزی اجرائی شورای و تحت نظارت کلن شده يتام
ها و   آموزش مهارتی،سوادآموزی عنی ي آموزش و پرورشِ ابتدائ.بود

م ي هنر و فرهنگ، تعلی،و اجتماعی عيه، علوم طبياولی ها يدانستن
ر يشهروند وغ(جوانان ی  همهی ره برايد فکر و غيتولی  نهين در زمافتي

ی است و اصول راهنماين آموزش طبق سيا. استی اجبار) شهروند
. ش خواهد رفتيحکومت پی  مربوطهی ن شده توسط نهادهايتدو

 ی،آموزش عالی  نهي دولت هزی،عالوه بر آموزش و پرورش ابتدائ
ل و آموزش و پرورش يتحص ی  با ادامه تخصصی ريب فراگيترک

آموزش ی ارها و استانداردهايکه معی کسان. کند ين ميجانبه را تام همه
. ن فاز از آموزش و پرورش شونديتوانند وارد ا يرا برآورده کنند می عال

ی  مربوطهی ارها و استانداردها و اصول راهنما توسط نهادهاين معيا
ی ن قانون اساسيشده در احکومت و در انطباق با اصول و اهداف گفته 

دولت آن است که به موازات رشد اقتصاد ی ريگ جهت. شوند ين ميتدو
بالغ ی از اهالی ا ندهيشمار فزای جامعه برای و رشد کلی ستياليسوس

ن اهداف، ين ايتامی برا. را فراهم کندی ز امکانات آموزش عاليکشور ن
ی ها جا، موزه نيو اهداف مقرر شده در ای در انطباق با اصول اساس

ن يگر و همچنيدی ها و علوم، هنر و حوزهی عيخ طبيخ، تاريتار
ی ار کل اهاليجاد و به طور گسترده در اختيای هائ توها و برنامهيستيان

  . قرار خواهد گرفت
ی ها د بر گسترش دانش و تالشي     در امور آموزش و پرورش با

. آن فراهم کرد یمساعد برای ها تيارزش گذاشت و فضا و موقعی فکر
در مقابله . د مقابله کرديز باين» ينيبرج عاج نش«ت يط و ذهنياما با مح

ان و يان دانشجويت کنش متقابل ميق و تقويش، تشوين گرايبا ا
ی ها استيمردم، بر اساس اصول و سی ها تودهی  صفوف گسترده

سطوح با هدف پرورش ی  در همهی نظام آموزش. استی ضروری آموزش
ی ها يتجربه، دانش و توانائی از مردم که دارای ديجدی ها سلو رشد ن

 به طرق و ی،را با انواع کار بدنی فکری ها همه جانبه باشند، تالش
ب خواهد يان باشد، ترکيکه مناسب با سن و سطوح دانشجوی اشکال
ی  عوض کردن رابطهی ند تالش براياز فرآی ن امر بخشيا. کرد

از ی نکه باالخره به حدياست تا ای ديار و کی ان کار فکريمی  خصمانه
د تخاصم يتولی برای گر، اساسين رابطه ديم که ايبرسی تکامل اجتماع

و کار ی ان کار فکريم کار ميتخاصم برخاسته از تقس. نباشدی اجتماع
گرانه در  گرانه و استثمار شه در به وجود آمدن روابط ستميقا ريعمی دي

ی ن روابطيرشد چنی برای ا بالقوهدارد و خودش منبع ی جامعه بشر
د يتا در سراسر جهان بايو نهای ستيالين روابط در جامعه سوسيا. است
ی  جامعهی  ها ن مقصود، در  تمام عرصهيل بدينی برا. ان بروندياز م
  .ن مسئله توجه خواهد شديبه ای کنون

ت و ياز واقعی قيد شناخت عميبا) و کلِ مردم(ان يدانشجو.  ۲  
االت يآن طور که ا( ابند يشود ب يکه به مردم وارد می ماساس ست
شان  گر جوامع جهان که شالودهيکا بود و آن طور که در ديمتحده آمر

.) اند وجود دارد ها حاکم بر استثمار بنا شده و طبقات استثمارگر بر آن
ها،  يها و نابرابر ستمی  ت و اساس همهياز واقعی قيد شناخت عميبا

ن اهداف نظام آموزش و ياز مهمتری کي. ابنديزن بهمچون ستم بر 
ن شناخت در يکسب ای پرورش توانائی ن جمهوريپرورش در ا

آنان را ی ن شناختيکسب چن. است) و کلِ مردم(آموختگان  دانش
. ن روابط بجنگنديکن کردن ا شهيری کند که برا يمصمم و متعهد م

شِ يصرف گراه افراد به يض عليکرد در مقابله با تبعين رويهم
ی ها که به شدت به نقشی ضيتبع. شان اتخاذ خواهد شد يجنس
  .و ستم بر زن گره خورده استی سنتی تيجنس
به طور ی ائيو اسپانی سيانگلی ها  زبانی،در نظام آموزش.  ۳
ن ماده يهمان طور که در بخش اول ا. استفاده خواهند شدی مساو

ز به هر دو زبان ينی ومتحکی گر اسناد رسمين و ديخاطرنشان شد قوان
ی و چند زبانی تيخصلت چند ملی ن، تجليا. منتشر خواهند شد

ن يخ اي تبلور تاری،شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهور
ی ريگ  بازتابِ جهتی،ن جمهوريای اهالی ب کنونيکشور و ترک

و ی ملی ها ينابرابری ه يآن و هدفش در محو کلی ستيوناليانترناس

از مردم به عنوان ی ه که شمار قابل توجهيدر هر ناح. ستای فرهنگ
ل آموزش يوسای کنند، نظام آموزش يتکلم می گريزبان اول به زبان د

و امکانات ی ن منظور منابع ماليبد. ز فراهم خواهد کرديبه آن زبان را ن
را ی اهالی  ن، دولت همهيعالوه بر ا. افتيص خواهد يگر تخصيد

را ی ائيو اسپانی سيتا حد امکان هر دو زبان انگلق خواهد کرد که يتشو
ی هائ به خصوص با زبان. ز آشنا شونديگر نيدی ها رند و با زبانيفرا بگ
گر جهان يو نقاط دی ن جمهورياز ساکنان ای اديش شمار زيکه گو

  .است
به مردم دهد که ی ماتيد چنان آموزش و تعليبای نظام آموزش. ۴

نقد ی  هيقت نهراسند، روحيحقی ريگيپج يجو باشند، از نتا قتيحق
ق مرتبا دانش خود ين طريداشته باشند و به ای علمی و کنجکاوی فکر

ر جهان طبق منافع ييتغی برای شتريبی را از جهان باال برند و توانائ
ن هدف، در مطالعات مربوط يدن به ايرسی برا. ابنديت بيبشری اساس

و ی عيت مربوط به علوم طبآن، مطالعای خيو رشد تاری به جامعه بشر
قت از يحقی جستجو:  هدف و استاندارد عبارت خواهد بود ازی،اجتماع

ها با استفاده از  و سنتز آنی ات و شواهد تجربيواقعی آور ق جمعيطر
ش ياز جمله محک زدن و آزمای و گفتمان عقالنی ابزار استدالل منطق

  . تيواقعی ها بر مبنا ده يا
ش يارها آزماين معيگر که با ايدی ها يرو تئوی علمی ها يتئور

 که تکامل: مانند(اند  د قرار گرفتهيمورد تائی شده و توسط روش علم
) علوم معاصر استی ها تين  واقعيتر ن و مسجليتر از اثبات شدهی کي

قت و شناخت يبه عنوان حقی عني: ن صورت ارائه خواهند شديبه هم
کسب شناخت ی مت برايعزی  ها شالوده و نقطه نيا. تيح از واقعيصح

ی ن، روش علميعالوه بر ا. ر آن خواهند بودييشتر از جهان و تغيب
ی هائ نديفرآی ها کيناميت خواهد شد تا دانش ما از ديج و تقويترو

تر  تر و گسترده  کاملی،به طور کلی عيطب/ ي و جهان  مادتکاملچون 
ن يود از اعبارت خواهد بی در نظام آموزش» مستحکمی هسته «. شود

ل يمتحرک تشکی  ت از مادهيکه کل واقعی کيالکتيست دياليدرک ماتر
ی عيمتحرک در اشکال گوناگون و بدی  ن مادهيا. شده است و بس

و ی عيعلوم طبی ها حوزهی  هيکرد در کلين درک و رويا. وجود دارد
و » مستحکمی  هسته«ن يبا داشتن ا. به کار بسته خواهد شدی اجتماع
ز خواهد ينی ا بسامدي» تهيسياالست«ی آن، در نظام آموزشی بر مبنا

به نقطه نظرات  ی و آموزش عمومی از مواد درسی بخشی عني. بود
ن ييتعی آن مقرری افت و برايص خواهد يمتفاوت و مخالف تخص

هر . استی ابي قتي حقی،ريگ ز جهتينه نين زميدر ا. خواهد شد
ر يا خيهست ی نيت عياب واقعا بازتين استاندارد که آيبا ای ا هينظر

در همان حال، . قت استيار حقين تنها معيرا ايمحک خواهد خورد ز
ن يچن. فراهم خواهد شدی عاد ريد و غيان افکار جديبی برای بازی فضا

خفقان آور روبرو نخواهند شد بلکه مورد ی نه تنها با فضای افکار
را ما از ي زقرار گرفته و محل بحث خواهند شدی و کنکاش جدی بررس

که در اکثر مواقع نشان داده که ی خيم، تاريريگ يخ درس ميتار
که در طول ی تيوضع. »استی تيامر در دست اقلی قت در ابتدايحق«

  . خواهد ماندی ک برجاينزدی  ندهيره بود و حداقل تا آيخ چيتار
فرهنگ و هنر به طور ی و حوزه ی آموزش و پرورش به طور عموم

ی  ت کنندهيباشند که مشوق و تقوی آن چنان فضائ ید دارايژه بايو
ی ها ت در عرصهيمتنوع و خالقی دات هنريل، توليت، تخيخالق

سالم بر سر افکار و نقطه نظرات ی  گوناگون و محل نزاع و مناقشه
شالوده و ی دارای همان طور که گفته شد نظام آموزش. متفاوت باشند

ن، يعالوه بر ا. هد بودف شده و مشخص خوايتعر» مستحکمی هسته «
خود را فعاالنه در سراسر ی  نظرات و برنامهی ست انقالبيحزب کمون
آثار ی غنی  نهياما در همان حال، گنج. غ خواهد کرديجامعه تبل

گر نقطه  انيره که بيو غی  هنری،خي تاری، علمی،و فلسفی اسيس
 کشور قراری ان و عموم اهالياند در دسترس دانشجو نظرات متفاوت
آموختگان و  م دانشياز تعلی ن امر بخش مهم و واجبيا. خواهند گرفت

افکار و ی ساز يختن وغنيبرانگی کشور است و برای عموم اهال
و دنبال ی ابي قتيحقی  نهيدر زمی شان و کسب مهارت فکر فرهنگ

ت يکشد، تقو يخود می قت تا هر آنجا که فرد را در پيکردن حق
و کسب دانش مستمر در مورد ی علمی و کنجکاوی نقد فکری  هيروح

ر ييتوانند به تغ ين گونه است که آنان بهتر ميا. استی جهان ضرور
  .   ت، خدمت کنندينِ بشرياديجهان بر اساس منافع بن

    ...ھای علمی، بھداشت علم و تالش: ی آینده بقیھ در شماره
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ه يکم، اتحادي. داشتی حرکت سربداران دو مشخصه اصل

ها و طبقه کارگر را  ستين حرکت در واقع پرچم کمونيها با ا ستيکمون
معه اعالم کرد که در آن مقطع حساس از ادان آورد و به جيبه م

ها هستند که  ستين کمونيان انقالب و ضد انقالب ايمی زورآزمائ
و . رنديمردم را بر دوش بگی ها تودهی ت رهبريد مسئوليتوانند و با يم

ز يهمه چی اسيعالم کرد که بدون قدرت سن حرکت ايدوم، با ا
و قدرت از . انقالب ضد سلطنت توهم استی منجمله حفظ دستاوردها

دار حاکم، ارتش و اسلحه و  هيطبقات سرما. ديآ يرون ميلوله تفنگ ب
ها  نيخود را با کمک ای اسيخود را دارند و قدرت سی جنگی  نقشه

ست ياهنگ کمونشيپی طبقه کارگر  هم تحت رهبر. کنندی حفظ م
و استقرار نظام ی اسين نظام و کسب قدرت سيای سرنگونی خود برا

خود را داشته باشد و ی د ارتش، اسلحه و نقشه جنگيبای ستياليسوس
روز شدن انقالب ين تنها راه پيا. ن راه متحد کنديز در ايمردم را نی باق

ی ک دارودسته جاين که يدروغی انقالب نه به آن معنا. است
ی  فرهنگی،اسي سی،رد و همان روابط اقتصاديرا بگی قبلی  دستهدارو

ی دولت طبقات قدرتمند اقتصادی سرنگونی بلکه به معنا. را ادامه دهد
کامال و ی دولت. آنی متفاوت بر جای و گذاشتن دولت طبقاتی اسيو س

ر يا، زنان، دهقانان فقيکه ستون فقراتش پرولتاری دولت. اساسا متفاوت
ی  برنامه. ، ملل تحت ستم، زحمتکشان شهر و روستاستنيزمی و ب
ک يدموکراتی و اجتماعی اسيحقوق سی   هيکلی اش تحقق فور ياسيس

تر از آن سرنگون کردن روابط  ياقشار مردم است و اساسی  همه
به . ينای عني انقالب .سم استياليو استقرار سوسی استثماری اقتصاد

آن ی و فقط برا. ديتوان رس يمی بق جنگ انقالين انقالب فقط از طريا
 . اش باشد يو اجتماعی اسيسی  ن برنامهيد که ايد جنگيبای جنگ

کتاب پرنده . سربداران شکست خوردی انقالبی  مبارزه مسلحانه
اتخاذ ی کند تا راه را برا يل مين شکست تحليل اينوپرواز از دال

مارکس ی  کتاب با تکرار گفته. روز باز کنديپی و خط مشی استراتژ
ام يق. ابديسازمان ی د بطور علمي هم با“یقهر انقالب"کند که  يد ميتاک

ام يق. افتيتحقق ن كه از آن انتظار داشتی شكست خورد چرا كه اهداف
. ام اشتباه بوديقی استراتژ. رفت تبدل نشد يكه انتظار می قيآمل به حر

و گسترده به ارتش قدرتمند شدن ل يسربداران قبل از تبدی رويرا نيز
و در  ن كننده شدييتعی رياز مراكز قدرتش وارد درگی كيبا دشمن در 

  .خوردی دان نامساعد شكست سختيجدال نابرابر و م
جنگ ی ک استراتژيک نبرد بزرگ از يام آمل بصورت يچنانچه ق
ن جنگ يطبق قوان. بودی ت بزرگيشد مطمئنا موفق يمی درازمدت عمل

زود فرجام و ی ها اتيتوانست جزء عمل يدر آمل می ات نظاميعملخلق 
در بعد ی غيرات تبليباشد كه هدفش ضربه زدن به دشمن، تاثی تعرض

و ی تداركات نظامی ن برخيرو و تاميو جذب نی و سراسری منطقه ا
او . گذارد يانگشت می بر نكته مهمی مائو در شش اثر نظام. باشدی مال

كه حزب ی نگوناگوی شهری ها امياز شكست قی در جمعبند
سازمان ی الدي م٣٠اول دهه ی  و سالها٢٠ن در دهه يست چيكمون

ع را به پر بها يسری روزيل به كسب پيو تمای داد، اتخاذ آن استراتژ
کتاب پرنده . دهد يدر انقالب ربط م بورژوای روهاين دادن به نقش

. ميان سربداران هم بوديدر می التين تمايد، ما شاهد چنيگو ينوپرواز م
ی روهايگر نيكه به دی ع، ربط داشت به بهائيسری روزينتظار كسب پا

ی گر شهرها و مناطق ميام در دين در گسترش قيچون مجاهدی طبقات
هدف ی  اصوال داراروها يل نين قبيای حال آنكه از نظر طبقات. ميداد
ستند که بخواهند مطابق بر يدرهم شکستن دولت کهن نی اسيس

اگر . دان جنگ با نظام حاکم بکشنديبه مها را  الزامات آن توده
را ی اسيبودن پروسه كسب قدرت سی ها خصلت طوالن ستيكمون

ک طبقه آگاه و سازمان يا را به سطح يتوانند پرولتار ينه منفهمند، 
گر اقشار مردم را در اتحاد يکه د   نيرهبر انقالب برسانند و نه ای  افتهي

 .ج کننديبسی ستياليبا انقالب سوس
مبارزه مسلحانه «که صحبت از ی  اغلب کسان، جنبش چپدر

مخالفت ی کوچک انقالبی ها کرده و با مبارزه مسلحانه گروه» يا توده
د به مبارزه يکنند منظورشان آن است که توده ها خودبخود با يم

كسب قدرت ی مبارزه مسلحانه براکه  يدر حال. اورنديبی مسلحانه رو
بطور ی  حت.ستينی توده ای ودمبارزات خودبخی  زادهی اسيس

رون ي بك حزبی يتحت رهبری انقالبی اسيساز دل مبارزه ی خودبخود
ن يشيط پيآگاهانه از شرای شروع جنگ خلق همواره گسست. ديآ ينم

ن مبارزه يكه ای زمانی حتی اسي سهط مبارزياست از شرای است، گسست
كم ی فته به معنان گيا. رود يش ميپی و مخفی ر قانونيبه صورت غی انقالب

برعکس، دوره تدارك . ستينی انقالبی اسيبها دادن به روند مبارزات س
ن است كه تدارك ينكته ا. ار مهم استيآغاز جنگ بسی برای اسيس
و ی ستيك تدارك رفرميتواند  ينمی آغاز جنگ انقالبی برای اسيس

ی ربه طرق و ابزای است انقالبيادامه سی جنگ انقالب. باشدی ستياكونوم
گرانه و  آگاهی اسيسی ها تيد فعالين در دوره تدارك، بايبنا برا. گر استيد

از درون . صورت دادی ه كامال انقالبيان توده ها را بر پايگرانه در م سازمان
ان يجری قسمی ها افتن به خواستيكه با هدف دست ی  يمبارزات توده ا

مبارزه   –ها باشد  ستيكمونی كه تحت رهبری زمانی  حت–ابد ی يم
 . ديآ يرون نميبی چ شکليدر هی مسلحانه انقالب

ی ها ستيه كمونيدر تكامل اتحاد بهمن ۵ام يحرکت سربداران و ق
همان طور که کتاب پرنده نوپرواز . داشتی ا ن کنندهيينقش تعران يا
تجربه انقالب . استی مهم زندگی ها تجربه سرچشمه درسد، يگو يم

د يکردستان را بای ها و جنگسربداران ام ي وشكست آن و تجربه ق٥٧
ن طور يران ايمتاسفانه جو غالب در جنبش چپ ا. ميتوشه ادامه راه کن

با . ندازندينو در بی کنند و طرح های ن تجارب جمعبنديست که از اين
ی قهر انقالبی برای م که نقشيروبرو هستی ستيرفرمی ش قويک گراي

ش در جنبش ين گرايا. نديب يو انقالب نمی شبرد مبارزه طبقاتيدر  پ
ی از گروه ها صحبت از سرنگونی اريبس. استی ار قويبسی کارگر

منظورشان ی ن دولتيدرهم شکستن ماشی کنند اما از سرنگون يم
قدرت از لوله تفنگ «ج يغ و ترويآنان تبلی اسيات سيدر ادب. ستين
 که دری ط کنونيدر شرای توجهی ن بيا. نداردی جائ» ديآی رون ميب

ار يخورد بس يبه چشم می و نظامی اسيران تالطمات سيچشم انداز ا
همه . ميه نگاه کنيبه سور. ميانه نگاه کنيبه کل خاورم. خطرناک است

 .زنند يبه زبان اسلحه حرف م
اقشار تحت ستم جامعه، زنان، کارگران، ی   آگاه کردن همه

ارزه و ضرورت مبی اسيدهقانان به خصوص جوانان به مسئله قدرت س
به خصوص الزم . استی اضطراری اسيکسب قدرت سی ز برايقهرآم

قت آگاه شوند که موضوع عمده در مبارزه ين حقياست کارگران به ا
بلکه . شودی به آنان اجحاف می ست که به لحاظ اقتصادين نيای طبقات

ک دوره يبا آغاز . اند محرومی اسيآن است که از قدرت سی موضوع اصل
م و يانه روبروئير سطح جهان به خصوص در خاورمجنگ و انقالب د

چ يه. ن منطقه خواهد شديدر ای گريل به نقطه جوش ديز تبديران نيا
ل به انقالب يمهم مانند مصر و تونس تبدی انقالبی ها ک از جنبشي

  ... ران انقالب حرف آخر را بزند يم که در ايکنی د کاريبا. نشدند

 !بدون قدرت سیاسی همه چیز توهم است  ،های قیام آمل مربوط به امروز است درس

  ) مائوئیست- لنینیست- مارکسیست( نشانی ھای حزب کمونیست ایران
   www.sarbedaran.org : تارنمای حزب
  haghighat@sarbedaran.org: پست الکترونیکی

  www.aworldtowin.org/wordpress: تارنمای سرویس خبری جھانی برای فتح

http://www.sarbedaran.org
mailto:haghighat@sarbedaran.org
http://www.aworldtowin.org/wordpress

