ارگان حزب کمونيست ايران (مارکسيست لنينيست مائوئيست)

شماره  ۵۹فروردين ۱۳۹۱

درس های سوريه
ت سیامین سالگرد قیام سربداران
سه گزارش از:کمیتهی بزرگداش ِ
بررسی سیر تحول خط مشی اتحادیهی کمونیستهای ایران درمورد جنبش زنان
فراخوان زنان مبارز و انقالبی
یی آن
ی یک دولت سوسیالیستی و قانون اساس 
ماهیت کل ِ
زنان در مواجهه با جنگ میان جمهوری اسالمی و امپريالیستها
تغییر ماهیت خانواده در چین انقالبی و رهائی زنان
ی یک دولت سوسیالیستی
نمونهای از قانون اساس ِ
نامه  :درسهای قیام آمل مربوط به امروز است ...

درسهای سوریه
يک بار ديگر تودههای مردم سربلند کردند ،حکام مستبد و فاسد خود را به چالش گرفتند ،از جان مايه
گذاشتند،امابازهمبهحاشيهراندهشدندوانواعواقسامنيروهای ارتجاعی وضدمردمی بهنامآنانو
سياسترادردستگرفتند.بهگفتهی حسانشتيالکمونيست

دارشدهوصحنهی 


بهنامانقالبميدان
انقالبی سوری «اکنونتناسبقوادراپوزيسيونبهنفعضدانقالبچرخيدهاست».(بهنقلازسرويس
خبریجهانیبرایفتح،20فوريه )2012

يکسالپيش،مردمسوريهعليهرژيمبشارا

سدسربهشورشبرداشتند.جنبشی که 15مارس 2011درسوريهآغازشدجنبشی خودجوشبود،
جنبشهایمشابهدرتونسعليهرژيم

الهامگرفتهاز

شورشی

بهرنجهای بيشمارجسمی وروحی

بنعلی ودرمصرعليهرژيمحسنی مبارکودراعماق،واکنشی 
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بود.طبقآمارسازمانمللمتحدقريببه 25درصدوطبقآمارعارفداليا(اقتصاددانمخالفرژيم)50
درصدمردمزيرخطفقرزندگی می کنند.شکافطبقاتی عظيماست.اليهنازکی ازثروتمندان بهسبک
بورژوازی اروپازندگی می کنند.امااقشارميانی چونکارمندومعلمومهندسنيزبايدچندشغلهباشند
جوانتربيکارخودراتامينکنند.

ونسلهای


درنتيجهیکودتابهقدرترسيدوتحترژيمبشاروپدرش،

ارتشبدحافظاسد(پدربشار)درسال1970
سرکوبسياسی ازهمهنوعرواجداشتهاست. 15سالزندانبرای هرمخالفسياسی عادی است.
ُ
اند.صدهاهزارکردحتاشهروندمحسوبنمی شوند(.)1خيزشکردها
اتحاديههای کارگری همهدولتی 

درواکنشبهبیحقوقیمفرطدرماهمارس2004درشهرقاميشلیبهخونکشيدهشد.ساختارقدرت
قبيلهایاستوعلویهادرحکومت،ارتشودستگاهامنيتیدستباالرادارند.

سوريهنبود.دردههی1970ميالدیحافظاسد

کارانهیرژيماسدوپدرشمحدودبهمرزهای


نقشجنايت
آنبخشازجنبشفلسطينراکهدرلبنانمتمرکزبوددرهمشکست.باوجوداشغالبخشی ازخاک
سوريهتو سطاسرائيل،صلحبااسرائيلرابهجنبشفلسطينتحميلکرد.ازتجاوزنظامیآمريکابهعراق
درسال1991پشتيبانیکرد.اززمانبهقدرترسيدنحافظاسدامپرياليسمآمريکاسوريهرا«عاملثبات
توکمکهای مالی

)دانستهوروابطپيچيدهای باآنداشتهاست.رژيمحافظاسد،باحماي

منطقه»(2
جنبشمقاومتفلسطينرابرعهدهگرفتودردهههای،19701980و

عربستانسعودی،نقش«قيم»
تالشهای مهمی در تضعيف جنبش مقاومت فلسطين و ادغام آن در ساختارهای سياسی  دول

 1990
ب منطقه به خرج داد .در دههی  1980سوريه در اتحاد با نيروهای طرفدار اسرائيل در لبنان ضربات
عر ِ
سختی بر پيکر جنبش مقامت فلسطين در لبنان زد .در سال  1991به ائتالف جنگی آمريکا عليه عراق
پيوست.درسال 1998وارد«قراردادآدانا»بادولتترکيهشدوطبقآنپ.ک.ک.راکهسوريهراپايگاه
فعاليتهایخودعليهدولتترکيهکردهبودممنوعکردهوعبدهللااوجالنراازسوريهبيرونکردکهموجب

دستگيری وی توسط نيروهای امنيتی ترکيه شد .پس از آغاز «جنگ عليه ترور» توسط دولت بوش،
بينالمللیراپسازدستگيریبرایشکنجهوبازجوئیهای
سياتاسالهابرخیاز«مظنونين» 

سازمان

ثباتآفرين»برای
سپرد.باايناوصافهيچيکازاينخدمات« 

سختبهدستسازمانامنيتسوريهمی
امپرياليستهاومرتجعيندرمنطقهمانعازاتحادمستحکماينرژيمباجمهوریاسالمینبود. 


شروع جنبش سرنگونی و ادامه مقاومت
دوجوانبهخاطر شعارنويسی برديوار)شروعشد.ازآنزمان
جنبشدرشهرجنوبی درعا (بادستگيری 
ِ
درهرتظاهرات،شعاراصلی مردمخواستسرنگونی رژيمبود.درعا،مرکزمنطقهی هاوراناست.عامل
ک فقر،مردماينمنطقهراشجاعوآموختهبهزندگی سختکردهاست.بسياری ازدهقاناناين
مشتر ِ
کشورآمدهاند.وقتیدردهه1970بررویرودخانهفراتسد

منطقهدراصلازکردستاندرشمالشرقی
ساخته شد دولت آنان را از زمينهايشان بيرون کرد و زمينهای مرغوبتر را به دهقانان عرب داد.
(سياستی کهبهتعريبياعربی کردنمعروفشد.همينسياستبعدهاتوسطحکومتبعثعراقدر
کردستانعراقبهخصوصدرمنطقهکرکوکبهاجرادرآمد).

شورش به سراسر کشور گسترش يافت هرچند در دمشق و حلب (دو شهر بزرگ سوريه) محدود به
دانشگاهها ماند .در ابتدا ،تظاهرکنندگان مخلوطی از دختر و پسر با متوسط سنی سی سال بدون

تمايزاتقومیوملیودينیبودند.شعارهاسرنگونیاسدوتغييرقانوناساسیبود.تنهاراهبقابرای
رژيم اسد دست زدن به سرکوب نظامی بود .ديگر از پليس کاری ساخته نبود .ارتش با توپ و تانک به
مقابلهبامردمبرخاست .حضورهزارانتنازنيروهای سپاهپاسدارانکهنقشفعالی درسرکوبخونين
یکنند به کرات اثبات شده و آنچنان نفرتی از جمهوری اسالمی در ميان مردم سوريه
مردم بازی م 
خامنهایواحمدینژادهم

هاهمراهباعکسبشاراسدعکسهای


تظاهرات
گسترشيافتهکهدربرخی
بهآتشکشيدهمیشوند.باوجودسرکوبشديد،جنبشمردمبافداکاریهایبینظيرجواناناززنو
مردپيشرفتوگسترشيافت.

انداختن نيروهای ارتجاعی بر
چنگ
ديگر
بزرگ
معضل
نيست.
اسد
م
رژي
سرکوب
شدت
فقط
معضل
اما
ِ
جنبشمردماست.
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بار ديگر برپاخاستن مردم ،بار ديگر اتحاد میان بنیادگرايان اسالمی و سازمانهای اطالعاتی
امپريالیستی
وقتیشورشمردمعليهبشاراسدباخواستسرنگونیآنآغازشد،دولتآمريکاازاينخواستحمايت
نکرد.اماباتداوموگسترشروزافزونجنبشمردمدرمقابلتوپوتانکباالخرهپساز 5ماهاوبامارژيم
گرفت،خونآشامخواند!

سوريهراکهقبالبهعنوانشکنجهگروبازجویامپراتوریبهخدمتم 
ی


فانهبهموضعدخالتگری فعالزيرفشارضرورتوفرصت

تغييرموضعامپرياليسمآمريکاازموضعبی طر
طلبی است.ازيکسوضروری  ديدکهازرژيممنفوراسدفاصلهبگيردتابتواندخودرادرموقعيت کنترل
خيزش مردم سوريه قرار دهد و آن را به راه دلخواه خويش بکشد .بنابراين دست به کار شد تا برای
ترسيمکند.ازطرفديگردربطناينشرايطفرصتهائی

جنبشمردم«رهبر»تعيينکردهو«نقشهراه»
رابرایتقويتهژمونیلرزانشدرخاورميانهديد.فرصتیديدکهشايدبتواندباسرنگونیرژيماسدمحور
حزبهللارابشکندزيرااينمحورتبديلبهمانعی درمقابلاستقراروتحکيم

اتحادايران -سوريه -حماس -
ساختار سياسی مورد نظرش در منطقه شده است .در محافل نقشهريز امپراتوری آمريکا صحبت از
ِ
سودجستنازاوضاعبرای ايجادمحورهای شيعه -سنی درمنطقهاست.البتهآمريکاسعی می کنددر
حسابشدهپيشرود.زيراصرفابارژيم سوريهطرفنيست.

اينمنطقهی متالطمولغزندهباگامهای 

ازقدرتهای بزرگجهانی طرفاستکهآناننيزدارای مقاصدژئوپلتيکهستند.بهطور

بلکهباائتالفی 
مثال،چينوروسيهدر شورای امنيتسازمانمللازحقوتوی خوداستفادهکردهومانعاز«سازمان
شدن طرحهای ناتو و کشورهای خليج در سوريه شدهاند .روسيه با اشاره به کارزار «دخالت
مللی» 
ِ
بشردوستانه»آمريکاوبريتانياوفرانسهدرليبی تهديدمی کندکهديگر«کالهسرش»نخواهدرفت.به
عالوه،فقطآمريکانيستکهمیتوانددولتحتحمايتخودش(مانندترکيهوکشورهاینفتیخليج)را
بهخطکندوجنگهای «نيابتی»  proxyراهبيندازد.روسيهوچيننيزازجمهوری اسالمی ورژيمبشار

اند.فقطدولتهای


برعهدهگرفته
اسدحمايتمیکنندو«پدرخواندگی»آنانرادربازی هایبينالمللی
بنيادگراوسازمانهای«اپوزيسيون»دارند.خود

درگروههای

ترکيهوعربستانسعودینيستندکهدستی
سوريههمدارایچنينموکلينیهست.کارتیازهمهنوعدردستدارد.ازکارتبنيادگرائیاسالمیتا
ُ
.هماکنونپ.ک.ک.وشاخههايشبااستفادهازحادشدنتضادميانسوريهوترکيهدرحال

کارتکردی
خوددرسوريهاند.()3آمريکاکشورهای خليجوترکيهوفرانسهوبريتانيارابهخطکرده

تقويتنيروهای 
است و سوريه نيز حمايت روسيه ،چين و ايران و احتماال بريکس (برزيل ،روسيه ،هند ،چين و آفريقای
جنوبی)رادارد.

هدفتحرکاتآمريکاتنهاخودسوريهنيست.بلکهايرانهمهست.هدفآمريکاصرفارژيمهای سوريهو

ايران نيست .تغيير رژيم  در اين کشورها برای رسيدن به مقاصد بزرگتر است .آمريکا هدف دوگانهای را
کند:اول،ممانعتازرسيدنجنبشهای مردمی بهيکانقالبواقعی بايکرهبری انقالبی و

دنبالمی 
قدرتمندبينالمللیاش(چينوروسيه)ازاينمنطقهاستراتژيک. 

دوم،دورکردنرقبای
امپرياليستهایغربی فعاالنهواردميدانشدندتاسرنخاوضاعرادردستگيرند.

بااينمقاصد،آمريکاو 
راههای دخالتدرسوريهاست.يکی از
روزنامهنيويورکتايمزخبردادکهارتشآمريکادرحالبررسی  

مقاماتنظامی بهاينروزنامهگفت:«همهنوعدخالتی ممکناست.مانندکمکبشردوستانه،شورش
،پيادهکردنسرباز.ياهيچکار».(نيويورکتايمز11،فوريه.)2012

ارتشيان،عملياتمخفی،حمالتهوائی
دولتهای متحدغربمانندکشورهای عربی خليجوترکيهنيزباهدفحفظوگسترش

طبقاتحاکمهی 

منافعخود،درچارچوبپيشبردطرحهایموردنظرفعالشدند. 


البتهپيشاز اعالمصريحوعلنی «دخالت»،ارتشآمريکادراتحادنزديکباارتشوسازمانامنيتترکيه
درمرزسوريهکردهاند.دولتترکيهبهنيابتازسویناتو(ارتش

(ميت) آنهاشروعبه«اپوزيسيون»سازی
مشترکامپرياليستهایغربیکهترکيهنيزعضوآناست)خودراقيماپوزيسيونسوريهاعالمکرد.مرز

خودرابهروی پناهندگانسوری گشودوسازمانامنيتآن(ميت)نهادی بهنام«ارتشسوريهآزاد»از
ژنرالها و سربازان فراری ارتش بشار اسد سازمان داد .«ارتش سوريه آزاد» چتری است برای باندهای

فرقههای گوناگون بنيادگرايان اسالمی.
مسلح گوناگون از ارتشيان فراری تا نيروهای شبه نظامی  
سرلشگر رياض االسعد رئيس آن است .در مطبوعات غربی از او به عنوان بازوی نظامی شورای ملی
یشود .اين شورا به رهبری برهان غليون (استاد در دانشگاه سوربن) ائتالفی از مخالفين
سوريه ياد م 
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رژيماسددرتبعيداست.بنيادگراياناسالمینيرویاصلیآنراتشکيلمیدهند.اينشورادراواخرماه
مارساعالمکردکهيک«شوراینظامی»بهرياستسرلشگرمصطفیالشيخودهژنرالسوریمسئول
تعيين استراتژی برای «ارتش سوريه آزاد» خواهند بود .«نيروهای مخصوص» قطر همراه با «نيروهای
هی سوريه مقرهائی برپا کرده و عمليات «ارتش سوريه آزاد» را
مخصوص» ارتش بريتانيا در چهار نقط 
هدايتمیکنند.

شورشيانسوريهتوسطپرسنل "شورای انتقالی”ليبی تعليممی بينند.اينشورادرجريانسرنگونی
«
ِ
قذافی باپشتيبانی ناتودرليبی ساختهشد.روز 7مارسسفيرروسيهدرمقابلشورای امنيتسازمان
ملل گله کرد که اعضای ناتو فعاالنه در جنگ داخلی سوريه درگيرند .آمريکا ،فرانسه ،بريتانيا هرگونه
یکنندوسعی دارندتمامردپاهاراپاککنند.اماشواهدکافی
درگيری درجنگداخلی سوريهراانکارم 
آنهاموجوداست....ترکيهعضوناتواستعلناازارتش
دالبردرگيری مستقيموحتاحمايتنظامی  
سوريهآزادحمايتمی کند.پايگاهاينارتشدرترکيهاست...عربستانسعودی کهطی سالياندرازاز
اپوزيسيوناسالمی زيرزمينی درسوريهحمايتکردهاستدراينماجرابهشدتفعالاست».( 4فوريه
2012عملياتمخفیدرسوريه.يوآخيمگيليارد)4().

افسرسابقسازماناطالعاتی سيا،فيليپژيرالدی گزارشدادکهدراواسطدسامبر 2011هواپيماهای
رادربندراسکندرونترکيهپيادهکردهاند.همراهبامقدارزيادی سالحو

تناتوداوطلبانليبيائی
بدونعالم ِ
مهمات.اينشهربندریدرمرزسوريهقرارداشتهوپايگاه«ارتشسوريهآزاد»است.سپساينداوطلبان
و سالحها به درون سوريه حمل شدند .علت حمل سالح از ليبی به سوريه آنست که ناتو رد پائی از
درگيری خوددرجنگداخلی سوريهبرجای نگذارد.طبقهمينگزارش،«نيروهای مخصوص»(نيروهای
کماندوئی) فرانسه و بريتانيا نيز درگير تعليم دادن و سازماندهی و هدايت عمليات گروههای مسلح
اپوزيسيون سوريه هستند .سازمان اطالعاتی سيا و نيروهای مخصوص آمريکا نيز وسائل ارتباطی و
جاسوسی بهشورشيانسوريهمی دهندتابتوانندتحرکاتنيروهای ارتشسوريه راپيگيری کردهواز
باآنهاپرهيزکنند.(فيليپژيرالدی.4فوريه)4()2012
درگيری 

همزماننوتگرينگريچ،عضوکنگرهآمريکاويکی ازکانديدهای رياستجمهوری اعالمکردکهآمريکابه

حملهینظامیبهسوريهبايددستبهعملياتمخفیبزند.

جای

تارنمای دبکافايل ()5کهمنابعخبری اشراازارتشاسرائيلوديگرمنابعخبری «درونی»می گيرددر4
اوت  2011نوشت «مقر ناتو در بروکسل و فرماندهی عالی ترکيه اکنون در حال طراحی اولين گامهای
نظامیشاندرسوريههستندکهشاملمسلحکردنشورشيانبرایمقابلهباتانکوهليکوپتراست...
استراتژيستهای ناتو می خواهند مقدار زيادی ضد تانک و موشکهای ضد

به جای تکرار مدل ليبی 
هواپيماوسالحهای سنگينواردمراکزاعتراضکنندوبدينترتيبنيروهای نظامی دولتراپسبزنند».

همينتارنماازقولمنابعاسرائيلی خبرمی دهدکهاتحاديهاروپاوترکيهبرروی نقشهای ازنوعکارزار
افغانستاندردهه 1980کارمی کنند.درآنزمانبرای مقابلهباارتششوروی سابقکهافغانستانرا
اشغالکردهبودآمريکاوسازمانامنيتپاکستانبهآموزشوتسليحبنيادگراياناسالمی درافغانستان
(مجاهدين افغانستان) پرداختند .به عبارت ديگر ،ارتش ترکيه مسئول قبول و تعليم شورشيان سوری و
فرستادنشانبهدرونخاکسوريهخواهدشد.

روزنامهحريت درترکيهخبردادکهپيشاپيشکماندوهای سازماناطالعاتفرانسهوام.آی 6.بريتانيادر
هاآرتصاسرائيلخبراز
ِ
درجنوبترکيهدرشماللبنانشورشيانراتعليمدادهاند)6(.روزنامه

شهرهاتای
بازداشت  40تن از ماموران امنيتی ترکيه (ميت) در سوريه داد .سوريه در مقابل آزادی آنان خواهان
استردادارتشيانفراریسوريهشد.(21فوريه)2012

روايتخبرنگارفيگارو،روزنامهدستراستی فرانسهاز«ارتشسوريهآزاد»جالبتوجهاست.اديتبويه
همراهباسهتناز«رزمندگان»ليبيائیمخفيانهبهسوريهسفرکردهوبا«رزمندگان»ارتشسوريهآزاددر
منطقهجبلالزاويهورئيسمحلیآنانمالقاتمیکند.هرسهليبيائیاعضای«گردانطرابلس»هستند.
نيروینظامیتعليميافتهتوسطنيروهایناتوکهدرتسخيرپايتختليبیشرکتداشتند.يکیازسهتن
آدم کيکلی است که از نزديکان عبدالحکيم بالحاج فرماندار فعلی طرابلس است .کسی که سالهای
جوانی اش را بعنوان «جهادگر» در افغانستان سپری کرده است .ديگری مهدی الهراتی ،فرمانده گردان
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طرابلساست.مهدیالهراتیدرحالیکهکالشينکفیدردستداردبرای«رزمندگانسوری»سخنرانی
میکندومیگويدکه«رزمندگانليبی»درکنارشانهستند.بعدازهرسخنآتشين،سوریهاهللااکبر
سردادهوباالخرههمهبهنمازمیايستند.(23دسامبر،2011فيگارو)(.)7

گزارشاتمشابهدرموردرشدوگسترشباندهایمسلحاسالمیدرنقاطمختلفسوريهبسياراست.از
سلفیهاکهسالهاتوسطعربستانسعودی تقويتشدهاندوطرفداراستقرارشريعتهستندتااخوان
المسملينو«سربازانهللا»وغيره.شيخعدنانالنور ُمالی  َ
سلفی سوری کهپايگاهشدرکشورهای
خليجاستمرتبادرتلويزيونسعودی ظاهرشدهوفرمان«جهاد» عليهبشاراسد«منافق»راميدهد.
 107تن از علمای اسالمی از سراسر جهان عليه بشار اسد «فتوا» صادر کرده و گفتهاند :«از ارتش
سوريهآزادوانقالبيونبايدحمايتمالی ومعنوی همهجانبهکرد.سفارتخانههارابايدازسوريهبيرون
کشيد.بهچينوروسيهبهدليلحمايتشانازدولتسوريهاعتراضکرد».يکی ازامضاکنندگانيوسف
القراداویازرهبراناخوانالمسلميناست  .
المسلمين سوريه روابط خونين و در عين حال همکاری با رژيم اسد داشته است .رژيم سوريه در

اخوان
ِ
فوريه 1982هزارانتنازآنانرادرشهرحمابهقتلرساندواکثررهبرانواعضای آنرابهتبعيدراند.با
المسلمينمذاکراتمحرمانهبرایآشتیبارژيمراآغازکرد.درسال2006همکارینزديک

اينوصفاخوان
ِ
با عبدالحليم خدام ،از افراد با نفوذ هيئت حاکمهی سوريه و از نزديکان حافظ اسد ،کسی که قاضی
دادگاههای نظامی زندانيان سياسی و در سال  1982از طراحان و مجريان قتلعام حما بود )8(.امروز

اخوانالمسلمين سوريه مهمترين جريان نزديک به دولت آکپ در ترکيه و نيروی اصلی در شورای ملی

سوريهاست.

عظيمتودههای مردمازکارگر،

بدينترتيبالشخورهابهجانجنبشمردمافتادندتاثمرهفداکاری های 
دهقان،ز نان،مللتحتستم،تحصيلکردگانبيکارتافعالينحقوقبشرووبالگنويسانراتناولکنندو
هنوزدرتظاهراتهاحضورمی يابند.بسياری کشتهشدهو

خودرابهقدرتبرسانند .مردمازهرسنی 
هاوفرقههایگوناگونبهسرعت


ازدسته
میشوند.امانقشیدرجهتامورندارند.بنيادگراياناسالمی
بر مناطق و محالت و شهرها چنگ می اندازند :اخوانالمسلمين که سالها توسط غرب در مقابل رژيم
است،حزبهللالبنانکهازاسدبريدهو

اسدتقويتشدهاست،«سربازانهللا»کهفرمان«جهاد»داده 
واردسوريهشدهاند

کند،القاعدهوسلفیهایليبیکهبرای«کمکبهبرادرانخود»

مستقلعملمی
و باالخره اسالميونی که با رژيم اسد متحد بودند و بوی کباب را از آن طرف شنيدهاندهکه با هک صف
کشيدهاند.اينطيفناهمگوندرميانخودنيزدعوادارند.اماهمهبهيکعملياتخدمتمی کنند،به
امپرياليستهایغربی،کشورهایخليج،ترکيهوناتوبرایکنترلجنبشمردم،بهحاشيه

عملياتمخفی
راندن  و تفرقه انداختن ميان مردم و از اين رهگذر ،تضمين آيندهای در سوريه که به منافع انگلی و
تجاوزکارانهشانخدمتکند.اکنونصحنهگرداناينانشدهاند.بسياریازجوانانیکهتغييرمی

جنگهای

خواستند تبديل به سياهی لشگر آنها گرديده اند و شماری ديگر هنوز تالش می کنند در عين پيشبرد
مبارزهعليهرژيماسدازايناپوزيسيونارتجاعی دوری جويند.چندتنازروشنفکرانسکوالربااعتراضاز
اينشورابيرونآمدهاند.(آسوشيتدپرس،21مارس)( .)9


جاکهبهاهدافوچشماندازسياسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی اين«اپوزيسيون»برمی گردد


تاآن
تفاوتماهویميانآنورژيمبشاراسدنيست. 
در مناطق کردنشين تا کنون واقعه مهمی روی نداده است .احزاب کرد خيلی دير حرکت کردند و اخيرا
تحتفشارتودههابهحرکتدرآمدهاند.درواقعدرابتداگروهیبهنام«کميتهجوانانمستقل»مبارزهرا

شروع کرده بود .«اتحاد دموکراتيک کرد» در سوريه که طرفدار پ.ک.ک(.شاخه قنديل) است در ابتدا
مخالفمبارزهبارژيمبود،آنهمبامصلحتايرانوپ.ک.ککهدرپیاستفادهازتخاصممياندولتسوريه
ودولتترکيهوگسترشقوایخوددرسوريهاست. 
دولت ترکيه که «پدرخوانده» شورای ملی سوريه است اصوال راضی به فعال شدن کردهای سوريه
،تاريخپژوهسوری دربلژيکفاشکردکهدولتترکيهوشورایملی سوريه

نيست.اخيرادکترخالدعيسا
ازسقوطرژيمبشاراسدامضاءکردهاند.اينقراردادطرفينرا

قراردادی عليهکردهاوحقوقشانبرای بعد 
متعهد به تضعيف سازمانهای ملی کرد در سوريه ،راه ندادن آن ها به ساختار قدرت و ندادن حق
خودمختاریبهکردها،کردهوعملياتفرامرزیميانترکيهوسوريهبرای مقابلهباکردهایهردوکشور
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راتضمينمی کند)10(.سخنگوی شورای ملی سوريه بهروزنامهحريت ترکيهگفت:«برخی ازکردهای
سوريهکهازانقالبحمايتمی کنندحقتعيينسرنوشتمی خواهنداماشورای ملی سوريه اهداف
راديکالراقبولنمی کند....وازطرفی ديگرشورای ملی سوريه تصميمداردآنانرابهعنوانيکگروه
ملیباحقزبانیوفرهنگیبهرسميتبشناسد.»...( )11

درواقعدوگروهمهممردممعترضکامالبهحاشيهراندهشدهاند:زنانکهحضورشانباشعائراسالمی

ُ
نداردوجوانانکردکهنقشمهمی درآغازجنبشداشتندوبی
باندهای حاکمدر«اپوزيسيون»خوانائی 
ُ
باکی و ضديت شان با احزابِ جاخوش کردهی کرد ،هم احزاب کردی و هم شورای ملی سوريه را
می ترساند .به پشت صحنه رانده شدن زنان در ابتدا با شعارهای «زنان به خانهها برويد» شروع شد.
حزباللهی نيز سازمان داده شدند و به

وقتی در مقابل اين سياست مقاومت شد ،زنان خانوادههای 
ميدانآمدندونقابوروبندهوسربنداسالمیزدنرابهکلزنانتحميلکردند. 
اين چه نوع انقالبی است که پابرجائی زنجيرهای اسارت مردم را تضمين می کند؟ چرا بايد مردم برای
شکستنتصلبقدرتميانگروهبندیهایمختلفازطبقاتاستثمارگروجايگزينیيکیتوسطديگریدر

دولتهای

ميانقدرتهای بزرگيا«کارت»بازی 

فداکنند؟مهره «بازی های ژئواستراتژيک»

جامعهجان 
فئودال-کمپرادوریمنطقهشوند؟

رژيماسدنيزباکودتائی قدرترادردستگرفتکهاسمشرا«انقالب»گذاشتهبودند.نهآنکودتاکه
رژيممستبدچهلسالهرابرمردمسوريهتحميلکردربطیبهانقالبداشتونهعملياتمخفیناتوبه
مرتجعتريننيروهای بومی سوری.آنچهازسوی مطبوعاتغربی «جنگداخلی»خواندهمی شود،

ياری 
جنگی است ميان دو نيروی ضد مردمی و ارتجاعی  :ارتش رژيم بشار اسد در يکسو (با شرکت فعال
سپاه قدس جمهوری اسالمی و کمکهای بی دريغ روسيه) و در سوی ديگر کلکسيونی از ژنرالها و
باکمکهایبیدريغناتو

گرانرژيماسدبهاضافهیبنيادگراياناسالمیازقماشاخوانوسلفی


شکنجه
مهلکاست.عناصر،نيروها،سازمانهای مترقی وواقعاانقالبی وچپ

وکشورهای خليج.اينانتخابی 
سوريهموظفاندباتمامقواتودههای مردمراازچنينانتخابی دورکنند.تداومانقالبدرگروآناستکه

انقالبعلفهای  هرزراازدلخودبيرونبکشدتارنگششفافودرخشانشود.درغيراينصورتهمه

تالشهاوفداکاریهایمردمبهمنجالبخواهدريخت. 


چرا چنین شد؟ چرا روشنفکران عرب نخروشیدند؟
چندماهپيشروزنامهینيويورکتايمزمقالهایمنتشرکردتحتعنوان«روشنفکرانعربکهنخروشيدند»
و«مائويالنينبهارعربی کجاست؟».نويسندهمقاله،رابرتوورثمی نويسددهماهازآغازبهارعربی
اماهنوزهيچپروژهی سياسی يااقتصادی ياگونهای از

می گذردوسهرژيممستبدسرنگونشدهاند«
معيارهایفکریکههمهیانقالبهایمدرنازسال1776بهاينسوداشتهاند،توليدنکردهاست.درآن
قيامهامتفکرينيانظريهپردازانسرآمدیچونتوماسپِين،لنين،مائو،واسالوهاول(نويسندهوروشنفکر
اهل جمهوری چک که رژيم پس از فروپاشی بلوک شرق را رئيس جمهوری کرد) بودند که به مردم در
ترسيم افقی که متحدشان کرد کمک کردند يا تبديل به سمبل آرزوهايشان شدند ».(ساندی ريويو-
نيويورکتايمز.اکتبر )2011

بهيقينافقهائی کهتوماسپِينوهاولترسيمکردندکامالمتفاوتازلنينومائوبودامانويسندهبر
هاودهشتهائیکهاينسيستمهرروز

معضلیمهمدستمیگذارد:تودههایمردمدرواکنشبهرنج
برايشانتوليدمی کند،بهمقابلهبرمی خيزند،ديوارهای ترسرافرومی ريزندوبااميدوبهترينآرزوها
ادربرنامهونقشهی راهی پيروزمندبه

بهميدانمی آيندامابارهبرانی مواجهنمی شوندکهاينآمالر
آنان ارائه دهند و تبديل به مشعل راهشان کنند .و از آنجا که هيچ جنبش «خودجوشی» نمی تواند
يافتهی حاضر در


سازمان
یرهبر بماند ،تودهها الجرم زير پرچم دم دستترين فلسفه و افق و نيروهای 
ب 
یروند .
صحنهکهمدعیرهبریاندم 

نويسندهتالشميکندبهعللناتوانیوانفعالروشنفکرانیکهقاعدتابايدبهترعملکنندپیببرد.فقدان
سازمانيافته به حول

چنين شخصيتها (و بهتر است بگوئيم ،چنين شخصيتها و احزاب و جنبشهای 
حاکم)رانشانهیچنديندههسرکوبدولتیوحشتناکازيکسو

تازهوواقعاضدنظامهای

برنامهوافقی
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ورشدبنيادگرائیاسالمیازسویديگر،ادغامبسياریازآناندرحکومتهاياخريدهشدنباپولنفت
ياسازمانگری

خليجمی داند.ياعارضهی دورانی کهنقشروشنفکرتقليليافتهاستبهبِالگنويسی 
خيابان.میگويد،آنانیکهسرکوبياخريدهنشدندبرایخيزشمردمصرفاکفزدنددرحالیکهخيزش
گويد،عدهای فکرمی کنند«جنبشبی رهبر»عالی استاماخيلی زودهمه

رهبری می خواهد.می 
ديدند که چگونه اين کيفيت تبديل به ضعف بزرگ شد .صادق جاللالعظم ،فيلسوف و مبارز سوری می
گويد :«هيچکس نمی خواهد متهم به دزديدن انقالب شود .اين ترسِ زياده از حد تبديل به مانع شده
است».( )11

بيانيهای بهنامبيانيه

مشکلدرنبودافرادثابتقدموانقالبی نيست.دهسالپيشروشنفکرانسوری 
 99عليهاستبدادسياسی رژيماسدمنتشرکردندکهپسازآنبسياری زندانی شدند.شجاعتوثابت
ارزيندرسوريهومصرونقاطديگرزمينههای«بهارعربی»رافراهمکردهاست.مشکلدر

قديمیاينمب
ن فکر است .بحرانی که با وام گرفتن از ييتس شاعر ايرلندی می توان گفت يکی از نتايجش «هار
بحرا ِ
ينهایآن»است. 
جامعهوپرازترديدبودنبهتر 

شدنبدترينهای


حداقلهائیالزماست .

برایمقابلهبااينبحرانفکری
جنبشهای بی رهبر»درعملپوچی وخطرناکبودنخودراثابتکردهاستوهيچآدم

نظريهی «

يکم،
مبارزیرامرعوبياافسوننميکندونبايدبکند .

ت جهان عرب (ناصر ،قذافی و حزب بعث ) ضروری است.
ناسيوناليس

ی
ها
رژيم

از

ی
طبقات
تحليل
دوم،
ِ
قبيلهای وطبقاتی گذشتهراحفظ

اينانتحتنام«انقالب»و«سوسياليسمعربی»همانساختارهای 
تحتحاکميتخودرامحکمدرنظامسرمايهداری

کردندوضمنلفاظیملیعليهامپرياليسمکشورهای
جهان ادغام کردند .و در همان حال به سرکوب جنبش کمونيستی ،جنبش کارگری و دهقانی و
روشنفکرانپرداختندودراينکارتاآنجاکهتوانستندازخدماتاسالمگراياننيزبهرهجستند .


سوم،تحليلطبقاتی ازبنيادگراياناسالمی وعللرشدوگسترشنفوذشاندرميانمردمازضروريات
ديگر است .در واقع اينان نيز همچون رژيمهای حاکم در خاورميانه بخشی از طبقات استثمارگر بومی
هستندکهحتازمانی کهدرقدرتنيستنددرچارچوبساختارهای سياسی حاکمعملمی کنند.افق،
برنامهوايدئولوژی  آنانعميقاضدمنافعوحقوقکارگران،دهقانان،مللتحتستم،بهويژهضدآزادی و
اندکهازچارچوبنظامسرمايهداری جهانی

برابری زناناست.هرگزقصد،خواستوتوانشرانداشته 
گسستکردهونظاماقتصادیوسياسیعادالنهومترقیمستقرکنند.تحليلشفافازماهيتطبقاتی
اين جريانات بخصوص از آن جهت الزم است که بخش بزرگی از جنبش چپ جهان عرب همواره الی
رژيمهای ناسيوناليست و بنيادگرايان اسالمی قرار گرفته اند .گاه به دليل مخالفت با رژيمهای
منگنهی  

امتيازدادهاند.وگاهتحتعنوانحفظاتحاد«عربی»يا«دفاعازفلسطين»با

حاکمبهبنيادگراياناسالمی
رژيمهای موجود سازش کردهاند .بخش بزرگی از «چپ» در جهان عرب تحت عنوان اينکه رژيمهای

راهرشدغيرسرمايهداری»بهسوی «سوسياليسم»هستند

اکمنمايندهی «

ناسيوناليست -نظامی ح
بهحمايتازآنانبرخاستند.آبشخورايننظريهوسياست،شوروی امپرياليستی ومنافعسياسی آندر
جنگسردباامپرياليستهایغربیبود. 


جنبشهای

چهارم ،تحليل طبقاتی از ماهيت نيروهای ناسيوناليست که در نيم قرن گذشته رهبری 
کردهوبهشکستکشاندهانديادربهترينحالت

عادالنهی مردماينمنطقهرارهبری 

خواهانهی 

آزادی 
کردهاند .بخصوص در جنبش فلسطين و

مشابه جوامع پوسيدهی موجود را برای «ملت خود» کپی 
کردستان .با سياستهای پراگماتيستی رهبران اين جنبشها بايد مرزبندی کرد .استراتژی استفاده از
شکاف ميان دولتهای  منطقه به شکل تبديل شدن به چماق اين يا آن دولت در دعواهای آنها اين
دولتهاتحتعناوينناسيوناليستی

جنبشهاراازدرونفاسدکردهاست.الگوی پذيرش«پدرخواندگی»

سنتی است که رهبران بورژوای جنبش فلسطين در اين منطقه بدعتگذاری کردند و رهبران احزاب
ت «نيابتی» را «زرنگی
فئودالی و بورژوائی  ُکرد هم همواره از آن استفاده کردهاند .و نام اين سياس ِ
سياسی» و «تاکتيک داهيانه» گذاشتند .اکنون هم احزاب کردی سوريه در حال تصميم گيری «مهم»
(سوريهوايرانياترکيهوکشورهاوشرکتهای نفتی خليج)

هستندکهبهنيابتازمنافعکدامدولت
حکومتمنطقهای کرد»

می توانندواردبدهبستانسياسی بشوند.بعد ازسرنگونی صداموتشکيل «
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خود حکومت منطقهای تبديل به يک پای داللی سياسی در رابطهی ميان جنبشهای ملی  ُکرد در 3
دولتهای منطقه،

آنها شد .اتخاذ استراتژی تکيه بر شکافهای 
کشور همسايهی عراق و دولتهای  
کدولتهایاينمنطقه
واستراتژي

ی
سياس

ی

خواهانهراازدرونفاسدوتبديلبهزائده
جنبشهایآزادی

ِ
کرد.«بازی باکارتکرد»،«بازی باکارتفلسطين»بيانهمينواقعيتاست.اتکاءبهخودکهازاصول
پذير جنبشهای انقالبی بود توسط اين جنبشهای ملی «کودکانه» و تکيه به دولتها نبوغ
خدشهنا

ِ
ناپذيرجنبشهای رهائی


ازاصولخدشه
تاکتيکی نماياندهشد.بهتدريجاصلاتکاءبهخودبهعنوانيکی 
قدرتهای

بخش عميقا دفن شد .غلبهی همين پراگماتيسم راه را برای نفوذ سرويسهای امنيتی 
کهمعماردولتهای ارتجاعی

ه،ابازکرد.قدرتهائی 


هاوبازيچهقراردادنآن

دراينجنبش
امپرياليستی 
ُ
هاوکردهاهستند.اينپراگماتيسمراهرابازکردبرای تبديل
منطقهوستمگری ملی عليهفلسطينی 

جنبشهای مردم به «کارت بازی» و «مهره شطرنج» در بازيهای سياسی بزرگ و کوچک اين منطقه.

سلسله مراتبی از «پدرخوانده ها» و «موکلين» شکل گرفت .امپرياليستها دولتهای تحت سلطه را
باکارتهای رنگارنگملی،قومی،دينی.پای اينداللی

کنندوآنهاجنبشهاراازطريقبازی 

ادارهمی 
ت

ازجنبشهایمردمقطع

سياسیرابايد
کرد.يکبارديگربهسياسترهائيبخشِاتکاءبهخود،بهقدر ِ
عميقترينمنافعو

تودههایمردمبرمبنای
متحدکنندهی 

يافته،بهاستراتژيهای


آگاهوسازمان
تودههای

حقوقشان و عليه دشمنان مشترکشان بازگشت .و جنبشهائی را بر اين مبنا سازمان داد .اين کاری

است که بدون وجود هستهی مستحکمی از سازمانهای کمونيستی و جنبش کمونيستی گسترش
يابندهممکننيست.

پنجم،جمعبندی ازتاثيراتجنگسرد(رقابتميانامپرياليسمآمريکاوسوسيالامپرياليسمشوروی)بر
سرمايهداری درشوروی ومخالفتچين

جنبشهای مترقی وانقالبی درجهانعرب.بعدازاحيای 

روی 
کمونيست تحت رهبری مائو با کشور تازه سرمايهداری شده در شوروی ،جنبش کمونيستی جهان
منشعبشدوجنبشکمونيستی نوين واحزابکمونيستنوينايجادشدندباخطمرزوتمايزروشنبا
سرمايهداری.امادرجهانعربباچنينتحولی بهندرتمواجهيم.بسياری ازکسانی کهخودرا

شوروی 
ميدانستنددراينجدالدرميانهايستادند.اينجدالدرواقعبرای زنده
منتسببهجنبشکمونيستی  
ضربهایمرگبار

سرمايهداریدراولينکشورسوسياليستی

نگاهداشتنجنبشکمونيستیبودزيرااحيای
دربدنهی

برپيکرآننواخت.اينانشعابدرواقعتسويهحسابباگرايشاتبورژوائی وافکارمتافيزيکی 
جنبشکمونيستیودادنتصويریروشنازکمونيسمانقالبیوانقالبکمونيستیبود.فرآيندیکهامروز
نيزادامهداردوبايدداشتهباشد. 

ششم ،ايجاد خط تمايز با آن گرايش در ميان فعاالن و روشنفکران «چپ» که نظريههای پراگماتيستی
گوناگون را به قصد متحد شدن با اين يا آن جناح از مرتجعين حاکم يا مرتجعين «اپوزيسيون» اختراع
ميکنند .بطور مثال همان نظريه «راه رشد غير سرمايهداری» که حزب تودهی ايران و امثالش در جهان

حمايتازرژيمهایحاکمساختند.()13حمايتازشاه،ناصر،اسد،جمهوریاسالمیوغيره.

عرببرای
نظريهی مشابه ديگر نظريه «ضد امپرياليست» بودن جمهوری اسالمی است که رواج بسيار دارد .يا

نظريهی «جنگ مقاومت ملی» که تکيهگاه اکثريت «چپ» افغانستان در دوران اشغال افغانستان توسط

ه اتحاد با بنيادگرايان اسالمی (که در واقع توسط
سوسيال امپرياليسم شوروی بود برای توجي ِ
سرويسهای اطالعاتی آمريکا و پاکستان اداره ميشدند) .امروزه ،اين گونه نظريات پراگماتيستی در

شکل ديگری نيز ظاهر شده است که عبارتست از رضايت دادن به همکاری با سرويسهای اطالعاتی
قدرتهای نظامی بزرگدر«کمک»به

غربوکشورهای مختلفخاورميانهجهت«دخالتبشردوستانه»
رژيمهائیچوناسدوجمهوریاسالمی. 
سرنگونی 

پوسيدهای کههيچيک

هفتم،تحليلازتضادميانامپرياليسموبنيادگرائی اسالمی.دونظاماجتماعی 
نميتوانندبديلی«بهتر»ازديگریبرایمردمخاورميانهباشند. 

کارزارهای مبارزه به حول ستم بر زن ،رابطه دين و دولت ،و ضرورت رواج اخالق دموکراتيک انقالبی در
مقابلاخالقدينیضروریاست.موضوعرهائیزنانوبرانگيختنخشمآنانبهمنزلهینيرویقدرتمندی
برای انقالب نقشی اساسی در پاره کردن حصارهای اين دو انتخاب غير قابل قبول دارد .ستم بر نيم
بشريتعميقادرنسوجنظامطبقاتیبافتهشدهاست.«آزادی»ازاينستمنيازمبرمزناناستکهتنها
ازطريقراديکالتريندگرگونیاجتماعیبهکفخواهدآمد.امروزطرحاينموضوعبهمنزلهمعيارومحک
سنجشدرميانخودتودههای تحتستمبخشی ازتقويتاخالقوفرهنگنوينوالهامبخشيدنبه
آنان و آماده کردنشان برای انجام انقالبی است که رهائی بشريت را بر تارک خود نوشته است .اين
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عاملیبسيارمثبتدرصحنهمبارزهاست .

نيروهای انقالبی  کمونيستنبايدباتفکرهمهچيزياهيچچيزجلوبروند.بايدحضوردائمهرچندکوچک
داشته باشند .و نگذارند صحنه در انحصار امپرياليستها و مرتجعين باقی بماند .ولی اين حضور بايد از
آنچنان کيفيتی برخوردار باشد که تودههای مردم بتوانند تمايز و تفاوت آن را با بقيه نيروهای در صحنه
ببينندوآنرايکراهحلمعتبرومشروعبدانند.رنگجنبشکمونيستی بهدليلآلودهبودنبهانحرافات
گوناگونکدرشدهاست.بايدآنراتسويهکردتابهرنگسرخدرخشاندرآيد.اينآنچيزی استکهدرها
کندوتودههاوروشنفکرانرابهسوی


نافذوشفافبازمي
تحليلروشنوارائهسياستهای 

رابهروی 
کمونيستها جذب ميکند .تبديل اين کيفيت به کميت چالش مهم ديگری است .نيروی مادی سازمان

کهيککيفيتصاحبوزنه مادی گرددکهقبلازهرچيزنفراتآگاهو

يافتهضرورتی حياتی است.زمانی 
متشکل است ،به همان نسبت به طور تصاعدی بر صفوفش اضافه ميشود .بدون تالش برای جذب
بهترينهایصحنهمبارزهوساختنقطبیانقالبیکهمجهزبهعلمکمونيسمباشدتمامجانفشانیهای

ن سوريه (از هر مليتی که هستند)
مردم عليه قدرتهای هار و پوسيده به هدر خواهد رفت .انقالبيو ِ
همراهانقالبيونايران،افغانستان،مصر،ترکيهو...بايدبااينافقبرزمند. 

پانويسها
دردههی  1960رژيمبعثسوريهصدهاهزارکردراازحقشهروندی محرومکرد.بشاراسددرفوريه 2011به

 -1
عنوان«اصالحات»بهکردهاپيشنهادکردکهبهآنانبهعنوان«عرب»شهروندیسوريهدادهشود.گفتنیاستکه
ازخواستهای

نامکشورسوريه«جمهوریعربیسوريه»استوتغييرايننامبه«جمهوریسوريه»هموارهيکی
کردهایسوريهبودهاست. 
کسينجر،وزيرخارجهینيکسونبود .

ازگفتههایهنری

-2«سوريهعاملثباتمنطقهاست»
 -3با بررسی موقعيت و مواضع اپوزيسيون ُ
کرد در سوريه ميبينيم که موقعيت اينها نيز در چارچوبه بزرگتر
حکومتمنطقهایکرد»

شکلميگيرد.بيندوحزبجاللطالبانیومسعودبارزانیکهاحزابحاکمدر«

منطقهای

درعراقهستندرقابتشديدی برسرکنترل«کارتملی کرد»جرياندارد.هريکازايناحزابکادرهای حقوق
جنبش ضد اسد در پيش گرفتند .اما
بيطرف در قبال
بگير خود را در سوريه دارند .هر دو حزب در ابتدا موضعی  
ِ
اپوزيسيونکرددرسوريهعمدتاازجوانانتشکيلشدهاست.اينجوانانازموضعمنفعلاحزابکردی درسوريه
ُ
حکومتمنطقهایکرد»

کنترلاينجوانانوجهتدادنبهخواستهایملیآناناحزاب«

بسيارناراضیبودند.برای
درسوريهکردندوسياستهایخودرادرهماهنگیباترکيهشکلدادند.درفوريه

شروعبهحمايتاز«تغييررژيم»
 2012بارزانی کنفرانسی در اربيل تشکيل داد با قصد متحد کردن گروههای مختلف در اپوزيسيون کرد سوريه و
حمايتازشورای ملی سوريه.حزب«اتحاددموکراتيککرد»(شاخهپ.کا.کا.درسوريه)دراينکنفرانسواتحاد
شرکتنکرد. 
ديگرميگويند،بااستفادهازجاسوسانو

دولتهادرکشورهای 

بهفعاليتهای نظامی مخفی 

 -4عملياتمخفی 
نيروهای نامنظمکماندوئی وغيره.بهطورمثال،کودتای  28مردادسازماناطالعاتی سياعليهدولتدکترمصدق
درسال،1332عملياتمخفی سازماناطالعاتی سيادرکردستانعراقدرسال 1973عليهکردها.اينعمليات
زير نظر کسينجر ،وزير کشور وقت دولت نيکسون انجام گرفت .قرار بود آمريکا از جنگ استقالل کردها به رهبری
مصطفی بارزانی حمايت کند .اما پس از استفاده از نيروهای کرد آنان را فروخت .در جواب به اتهام «خيانت» به
کردها،کسينجردرکنگرهآمريکايادآوریکرد:«عملياتمخفیراباخدماتاجتماعیعوضینگيريد» .
4- Covert operations in Syria, Joachim Guilliard,
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26043
jghd.twoday.ne
5- DEBKAfile
6- Pepe Escobar
7- Le Figaro : Des Libyens épaulent les insurgés syriens Asia Times,
8- The Moslem Brotherhood Reborn, Yvette Talhamy. Middle East Quarterly. Spring 2012
9- Islamists Seek Influence in Syria Uprising; Lee Keath and Zeina Karma. 31-03-2012
10-Brussels, Mach 13, 2012, Dr. Khalit Isa, historian and vice chairman for the external relation of Syrian
opposition National Coordinating Committee for Democratic Change.
11- Roni Alasor and Lorin Sarkisian
12- The Arab Intellectuals Who Did Not Roar. By ROBERT F. WORTH
Published: October 29, 2011 Sunday Review of NYT
نظريهی « راه رشدغير سرمايهداری» در دهه  1960توسط نظريهپردازان حزب کمونيست شوروی پرداخته و

 -13
سرمايهداری

ترويج ميشد .يعنی زمانی که سرمايهداری در شوروی احياء شده و شوروی تبديل به يک نيروی 
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امپرياليستی شده بود که با امپرياليستهای غربی برای يافتن مناطق نفود در کشورهای «جهان سوم» رقابت
کردن صنايع و سدسازيهای بزرگ که دولتهای «جهان سوم» انجام

ميکرد .طبق اين نظريه پروژههای ملی 

مولدهميشد ،بهخصوصاگر

بودوبهسوسياليسممنجرميشدزيراموجبرشدنيروهای 

ميدادند«مترقی»

اين پروژهها در همکاری باشوروی پيش ميرفتند .به طور مثال بيانيهی مشترک شوروي -سوريه به سال 1966
مينويسد :« شوروی قدردانی باالی خود را از اصالحات
پس از مالقات هيئت نمايندگی دولت سوريه و شوروی  
اجتماعی و اقتصادی در سوريه که در جمهوری عربی سوريه با هدف رشد کشور بر مبنای «راه رشد غير
برنامهريزی شده است ابراز کرد  ....طرفين اعتقاد خود را مبنی بر اين واقعيت ابراز کردند که

سرمايهداری» 

ساختمان سوسياليستی بهترين راه فائق آمدن بر عقب ماندگی ،آزاد کردن کارگران ،تضمين شکوفائی کامل
خالقتودههای وسيعمردماست.رهائی اقتصادی،پيشرفتاجتماعی ورفاه

نيروهای توليدی ورهاکردنانرژی 
اقشار وسيع مردم را بدون اصالحات سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی راديکال نميتوان کسب کرد ».اين بيانيه
مشترکدرايزوستياچاپشدومقالهای بهقلمک.ايوانفباتحسيننوشت:«رژيمجديددرسوريهراهرشدغير

رادرپيشگرفتهکهبهسوسياليسممنجرميشود».ايزوستياراهدادن«کمونيست»هابهحکومت

سرمايهداری 
سوريهراتحسينکردوآنرا«نشانهوحدترژيمبادهقانانوپرولتاريا»دانست.(اولمه)1966/نقلشدهدر The
Soviet Union and the Syrian Bath Regime: Hesitation to Rapproachmen, Rami Ginat:From



ت سیامین سالگرد قیام سربداران در آمل
سه گزارش از:کمیتهی بزرگداش ِ
کميته ی بزرگ داشت سالگرد "قيام آمل" به مناسبت سی امين سال اين قيام جلساتی را در پالتاک
برنامه ريزی کرده است تا از اين راه و به نوبهی خود نسل جوان را با اين رويداد تاريخی آشنا کند .اين
کميتهازجوانانی ساکندرچندينکشورمختلفتشکيلشدهکهطی فعاليتهای سياسی خودبااين
قيامآشناشدهاند.اعضایاينکميتههمشاملفعالينسياسیاستوهمازجوانانیتشکيلشدهکه
درپرتوخيزشسال 88باسئواالتجدی روبروشدهوضمنآشنايی باقيامآملوابعادآندرجستجوی
نقادانهی پاسخهای خودهستند.اينکميتهقبلازفرارسيدنسيامينسالگردقيامآمل،درمشورتبا
بازماندگان"سربداران"وفعالينقديمی"اتحاديهیکمونيستهایايران"کهدرتداومبازسازیسياسیو
اتحاديه ،«حزب کمونيست ايران م.ل.م» را ساختند و همچنين برخی ديگر از بازماندگان اين

تشکيالتی 
پرندهینوپروازوسايراسنادومدارکاين

جريان،تصميمبهاينکارگرفتند.درايندورازمشورتها،کتاب
قيام،دستآوردهاوجمعبنديهای حزبکمونيستايران(م.ل.م)وانتقاداتومخالفتهاموردبررسی
قرارگرفتواميدواريمچنينروندی برای تمامجرياناتکمونيستی وانقالبی ادامهيابدتانسلحاضردر
صحنهیمبارزهدرمسير ُپرپيچوخمانقالبتوشهایپرباربرگيرد.برایاينکارماباامکاناتمحدودولی
ياریبسياریازرفقایقديمیوفعالدرجنبشاتاقیبانام5بهمنآملايجادکرديموجلساترادراين
اتاقمجازیپيشبرديم.جلسهیاول،يکشنبه29ژانويه2012برگزارشد .

موضوع جلسهی اول «بیان خاطراتی از برخی رفقای رهبری قیام آمل» بودباروايترفقا:جابر
سخنرانی در اين

کليبی ،نوال محسن ،امير حسن پور و مريم جزايری .رفيق شهرزاد مجاب نيز برای 
جلسهدعوتشدهبودکهامکانحضوردراينجلسهرانيافت.
سخنراناولرفيقجابرکليبیبودکهعمدتابهدوموضوعدربحثهايشانپرداختند.موضوعاولاينبود
کهچرابرگزاریچنينبرنامههايیوبرنامههایمشابهاهميتدارد؟رفيقجابرتاکيدزيادیبرنقشگرفتن
نسلجوانوهمراهی نسلمبارزپيشينبرای رساندنپيامانقالبودستآوردهاومبارزاتنسلقبلی
به نسل جديد و نسلهای آتی کرد .رفيق جابر تأکيد کرد که با توجه به شرايط فعلی جنبش چپ و
نيروهای کمونيست و اوضاع سيستم سرمايهداری جهانی الزم است که بيشتر و بيشتر به بررسی
مبارزاتانقالبیوبهخصوصمبارزاتقهرآميزمانندقيامآملپرداختهشود. 
موضوع دوم بحث رفيق جابر تاکيد بر اهميت نقش محوری "سيامک زعيم" رهبری اصلی اتحاديه
کمونيستهابود.جابرکليبیازدورانقبلازانقالبروابطنزديکیباسيامکزعيمداشتوبرسرمسائل
مختلف با وی در تماس بود .ايشان بخشهايی از مبارزات سياسی و اختالفات خطی در دوران قبل از
انقالبباسيامکرادرپروسهی بحثهايی کهداشتندبرشمردند.وی بهقطعديدارهاوانقالبوسپس
بروزخطراستدراتحاديهکمونيستهااشارهکردواينکهدرآندورانواقعامتاسفشدهبود.سپس

آخرين ديدارش با سيامک زعيم و قطع ارتباطشان تا اين که در خارج از کشور با خبر ميشود که چه
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اتفاقی افتادهورفيق سيامکزعيمدستگيروجانباختهاست.رفيقجابرتاکيدمکررداشتکهبهاين
قيام و رفيق سيامک زعيم بسيار کم پرداخته شده و بايد به ابعاد گوناگون اين قيام و نقش مشخص
سيامکزعيمدرآنبيشازاينپرداختهشود .
سخنران بعدی رفيق نوال محسن بود .ايشان همسر حسين رياحی از رهبران اصلی اتحاديه
کمونيستها بود .نوال محسن با بيان گرم خود خاطراتی از آشنايی و زندگی با حسين رياحی برای

حاضريندراتاقنقلکردکههمحاویدرسهایارزشمندیبودوهمبيانگراستواریزنیکهدرسخت-
ترين شرايط ،همکار و همسنگر حسين رياحی بود .گفتنی است که زبان اصلی نوال عربی است و
فارسی راآموختهاست.اوازمبارزاتخودوحسينوبسياری ديگرازهمنسالنشاندرعراقودوران
قبلازانقالبسخنگفت،ازفعاليتدرراديوبغدادوراديوميهنپرستانوصدای گرموقوی واستوار
ميپرداخت.ازآشناييهای شانباخلقفلسطينو
حسينرياحی کهازآنراديوبهافشای رژيمشاه  
سفرزندهيادحسينرياحی ازعراقبهفلسطين.ازماههای تدارکقيامآملوسربدارانوجابهجايي-
های شان گفت ،از شکست قيام و سپس دستگيری حسين رياحی و شرايط سخت خروج خودش از
ايرانگفت.اعدامحسينرياحیبهعنوانيکرفيقمبارزپايانبخشخاطراتنوالمحسنبود .

سخنران بعدی رفيق امير حسن پور بود که به بيان خاطرات خويش از کاک اسماعيل ( رفيق پيروت
محمدی  )پرداخت.رفيقاميرضمناشارهبهتاکيداترفقاجابرونوالدرموردضرورتبرگزاری جلسات
اينچنينی از آشنايی و رفاقت قديمی و عميق خود با کاک اسماعيل گفت و نقشی که وی به عنوان
فرماندهی نظامی قيامآملايفاکردهبود.رفيقاميرخصلتهای ويژهی کاکاسماعيلرابرشمردواورا
فرماندهای پرشور و آگاه معرفی کرد و بسيار تحريک آميز اين جمالت را به کار برد :«کاک اسماعيل از
خانوادهایفئودالبودوزمانيکهباعلمرهاييبخشکمونيسمآشناشد،بهطبقهیخودخيانتکردودر
بيزمينپرداخت».
اولينگامهایمبارزاتیبهتقسيمزمينهایخانوادگیخودمياندهقانانورعيتهای 
رفيق امير تاکيد کرد که اين نگاه و اعمالی اين چنينی از سوی کاک اسماعيل او را ميان مردم بسيار
محبوب کرد و تواناييهای باالی او در رهبری مبارزات مردم از او چهرهای متفاوت ساخته بود .روحيهی
انترناسيوناليستی کاک اسماعيل هم از نکات مورد بحث امير حسنپور بود و اينکه گسست از
ُ
ناسيوناليسمکردچگونهباآشنايی باکمونيسمصورتميگيرد.رفيقاميردربخشهايی ازسخنرانی
کردوسياستقاطعدرزمينهی درهمشکستنجو


ازکاکاسماعيلدرموردنداشتنروي
خودانتقادی 
فئودالی درموردمسئلهزناندرجنبشآندورهکرد.ايننقدرفيقاميردربخشپرسشوپاسخِ جلسه
بهچالشکشيدهشد. 

سپسرفيقمريمجزايری بهبيانخاطراتی از رفيقسورنادرخشان(مراد)پرداخت.رفيقمراددرزمان
کميتهدائماتحاديهکمونيستهابود. 

قيامآملازاعضای

دراينجلسههمچنينشعرهايیازسویرفقایجوانخواندهشدکهيکیازآنهاچنينگفت: 

تاريخرادرمينوردند 
يکصدجنگجو! 
ازدرّهایبهدرّهای 
وازتالریبهتالری 
آریاينخشمزماناستکهچنينرهمیپويد 
ودليراناشدستبهکارزايشنفیيینوين .
سکوتِمشترک 
همهمهینبردیاستبهمجرایزمان 
خشابدرخشاببویباروتميدهند 
وفردايیکهچشمبهبلندایواپسينخيزشاندوختهاست .
درختانبهبدرقهیغمگينماهبهپچپچهنشستهاند 
وجنگلزادگاهیاستکهبهر دّیازخونترکاشمیکنند 
تاباچنينحجمیاز"بودن" 
حجمیاز"شدن" 
بهجشنمقرّرآفتابرهبسپارند 
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ودرمذبحیديگرگونه 
حرفرازندگیکنندومرگرادريابند 
درآوردگاهپنجمبهمن 
بهمنحماسهها 
بهمنهمهاميدها 
بهمنمکرّردوبارهها 
دوبارهها
ودوبارهها ..........

دومین جلسهی پالتاك «سیامین سالگرد قیام آمل» تحت عنوان «درسها و خاطرات قیام
آمل»بودوباشركترفقااميرحسنپور،استیپيروتی،شيرين ،شهابسيروان .

امير حسنپور ضمن تبريک سي مين سال گرد قيام آمل ،ابتدا به مسائل به جا مانده از جلسهی قبل
اشارهکردمانندترکيبجنسيتی نيروی سربدارانواشکاالتآنوانتقاداتطرحشدهپيراموننظراتوی
پرداخت .رفيق امير تاکيد کرد که ،عدم گسست عميق از گرايشات پاتريارکال معضل عمومی جنبش
ازنگاهبهگذشتهوراهگشائی برای

کمونيستی درآنزمانبودونقدتبارزاتآنضروری استوبخشی 
آيندهاست .

موضوعموردبحثرفيقامير«خشونتانقالبی وخشونتضدانقالبی»درپرتوتجربهی سربدارانبود.
وی  ضمن برشمردن انواع خشونت مانند مرد عليه زن ،والدين بر کودک ،جنگ ميان دولتها به جنگ
طبقاتی يا جنگ دولت ها عليه مردم توجه کرد .او دو نظر رايج در ميان اپوزيسيون را تشريح کرد .اول
طرفداران نفی خشونت که هر نوع خشونتی را رد و محکوم ميکنند بدون توجه به اين واقعيت که
ازجامعهیطبقاتیاست.بهنظرویطرفداراننفیخشونتازمتفکرينبورژوازیقرن17

خشونتجزئی
همعقبماندهترفکرمیکنندزيرابيانايشانايناستکه«خشونتخشونتمیآورد».برایايشان
خشونتهمعلتاستوهممعلول.ازنظرايندستهخشونتدورباطلی استکهبايدشکستهشود
و شکستن آن يعنی اين که مردم خشونت نکنند که درواقع يعنی خلع سالح مردم .امير گفت
هامانندسربدارانخواهانبرافکندنجنگوخشونتهستنداماميدانندکهبرای ازبينبردن


کمونيست
آنبايدخشونتانقالبیبهکاربردهشود.يعنیخشونتیکههدفشزيروروکردنبنيانجامعهورسيدن
راازبينميبرد.رفيقاميرگرايشدومدراپوزيسيون

بهجامعهیبدونتمايزاتطبقاتیاستکهخشونت

آندانست.دراينجامثالسازمانمجاهدينخلق

ف سياسی 
راطرفداری ازخشونتبدونتوجهبهاهدا ِ
شانرانيزغيرقابلدفاعميکندوخصلتمترقی ندارد.اميرگفت،


شان،جنگ
ف سياسی 
رازدکهاهدا ِ
کردندوآوانتوريستنبودند.بلکهبرنامهای

سربدارانوقيام آملورفقای سربداراسلحه را تقديسنمي
داشتندکهاينجنگدرخدمتآنبود.سربدارانخواهانبرقراری يکجامعهی نوينبود.رفيقاميرادامه
دادکه 30سالپيشسربدارانتشخيصدرستی دادکهتضادبينمردمورژيمديگربهصورتسياسی
حلنميشودوبايدازطريقنظامی حلشود.امروزهماينسئوالمطرحاستواينتضادباتضادهای
منطقهای وبينالمللی  گرهخوردهاست.اينتشخيصواينسئوالدررابطهباسربدارانوبررسی قيام
آملمهماستوآنوقتدرکازخواستآنهامبنیبرجامعهینوينروشنترمیشود. 

رفيقاميردرخاتمهبهتفاوتجنگسربدارانباجنگنيروهایارتجاعیورژيمپرداخت.اومواردمهمیرا
طرحکردماننداينکه"رابطهیرهبریواعضاورابطهیفرماندهینظامیوواحدهادموکراتيکوانقالبی
بود.رابطهی کلنيروبامردمانقالبی بود.عنصرطبقهوتکيهواهميتبهطبقهی زحمتکشوطبقهی
کارگرمهمبود.ویگفتزناننيزدرمياننيروهایمسلحسربدارانحضورداشتندامابهطورعمومدرآن
زمان درک و نگاه سربداران به مسالهی زن اشکال داشت .اينها مواردی بود که رفيق امير در تمايز
سربدارانوجنگآنهاباديگرنيروهاورژيمبيانکرد .

سپسنوبتبهرفيقشهابسيروانرسيدکهبهسخنرانیدرمورددرسهایقيامآملبراینسلجوان
بپردازد .سخنرانی وی در وبالگ پرندهی نوپرواز و آدرس زير قابل دست رسی است:
 http://parandenoparvaz.blogspot.com/2012/03/blog-post_23.html

مجموعهی بحثهای شهاب در مورد شرايط رشد و تحصيل نسل خود يعنی نسل بعد از انقالب بود و
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مسائلیکهشکستانقالببرایايننسلبهدنبالداشت.سپسبهبررسینقشمبارزهدرايننسل
وآشنايی باتجربهی سربدارانوقيامآملومطالعهی کتابپرندهی نوپروازپرداخت.اوازتاثيری کهاين
کتاب تاريخي-انتقادی بر جوانان ميگذارد گفت و به طور مشخص بر شفاف شدن درک رفقای جوان از
ماهيتدشمنومبارزهیتابهآخرباآن .

رفيقاستیپيروتیسخنرانبعدیبودکهبهبيانخاطراتخودازدورانعضويتدراتحاديهیکمونيست-
های ايرانپرداختودرقالبخاطراتبهطورزندهونافذخطوکيفيتاتحاديهورفقایشاخصاينجريان
مانندکاکصالحشمسبرهانرابيانکرد.رفيقاستی ازدوراندانشجويی خوددرترکيهوتفاوتهای
دانشجويانجذبشد هبهخطاتحاديهدرکنفدراسيوناحياءگفتوازشوروتابهآخرحرکتکردنرفقای
نزديکبهاينخط.ازاينکهچگونهدرمبارزهطبقاتی کشورهايی کهدرآنجادانشجوبودندشرکتمي-
کردند و چگونه با ايران ارتباط برقرار ميکردند .او از بازگشتش به ايران و تشکيل تشکيالت پيشمرگه
زحمت کشان کردستان که شاخهی اتحاديه کمونيستها در کردستان بود گفت .از رفقای بسياری ياد
کرد.ازرفيقکاکاسماعيلوسوسناميری.ازحسينرياحی،بهروزفتحی ورفقای ديگر.ازفعاليتدر
پزخانهها برای آگاه کردن و سازماندهی کارگران .از تالشها برای کمک رسانی به

کارخانهها و کوره
سربداران و گروه جنگل .از شنيدن خبر قيام و جان باختن کاک اسماعيل و اعدام رفقا گفت .از شورای
چهارم اتحاديه گفت .شورائی که بعد از وارد آمدن ضربه سراسری به تشکيالت اتحاديه در سال 1362
برگزارشد.ازاختالفاتدرونشورایچهارمحرفزد.ازبازسازیاتحاديهکهخودعملياتپرفرازونشيبو
حيرتانگيزیبودگفت.وباالخرهجمعبندیازتئوریوپراتيکگذشتهاتحاديهوقيامآمل. 


گفتوگوی صريحدرمورداشتباهاتواختالفاتيکی ازنقاطقوتمادربرگزاری اينسری برنامههای
پالتاکی بودهکهبدونمشکلازسوی تمامرفقای سخنرانپذيرفتهشدوبهنوعی بيانگرخطانقالبي-
انتقادیآنهادربرخوردبهگذشتهبرایحرکتبهپيشاست .

رفيق ديگر سخنران شيرين (از اعضای گروه پزشكی سربداران) بود که گفت از اينکه نسل جوان اين
برنامهرااجراميکندبسيارخوشحالاستوادامهداد،«ازمنخواستهشدهاستخاطراتیازآنزمان

بگويم.اماهرروزآنمبارزهبرای منخاطرهاست.بهخصوصازنظرايدئولوژيک.اولينروزهامثلپيکنيک
مسلحرژيمشروعشدآوارهی کوهودشتشديموصدای

درگيريهای نظامی بانيروهای 

بوداماوقتی 
انقالببههمهجارسيد ».

رفيقشيرينگفت،«هرچندخطسربداراندچارالتقاطوگيجیبوداماپاسخکامالدرستومسئوالنهبه
شرايط آن زمان بود ».وی آن حرکت الهامبخش را با امروز که تودهها به ميدان مبارزه آمدهاند و ظرفيت
عظيمی را برای مبارزه به نمايش گذاشتهاند مقايسه کرد و ضمن انتقاد گفت :«متاسفانه امروز چپ
جوابگوی اوضاعنيست».رفيقشيريندرموردزنانسربدارگفت،«اولما 5نفربوديمکهبهعنوانتيم
پزشکیبهجنگلرفتيم.اينکهمارافقطدرتيمپزشکیگذاشتهبودندنشانهاشکالديدگاهبود.امااين
اشکال با مبارزه زنان درست شد .به خصوص وقتی که در دور دوم سوسن اميری به نيروهای جنگل
پيوستزناننقشفعالتریداشتند ».


ویگفتشکنداردکهانقالببردوشزنانپيشخواهدرفت .

جلسهی سوم اتاق با موضوع « رهايی زن و انقالب اجتماعی» در تاريخ تاريخ11مارس2012با
سخنرانيهای عميق ،پرمحتوا و آموزندهی رفقا مريم جزايری ،ناصر مهاجر و شهرزاد مجاب برگزار شد.

مباحثبازهمافزود....بهجراتميتوانگفت

ها،نقدهاوپاسخهای سخنرانانبرعمقومحتوای 


سؤال
اينجلسهسطحمباحثومشاجراتدرونجنبشچپ،بهحولمسئلهی ستمجنسيتی رايکسرو

ايندهای از فعالين جنبش زنان و جنبش چپ به اين مباحث گوش

گردن باالتر برد .اميدواريم که شمار فز
ت انتشار را مطالعه و
داده ،اسناد و کتابهای معرفی شده در اين جلسه ،کتابهای تاريخی در دس ِ
بررسیکنندوجوششفکریبزرگیحولاينموضوعبزرگِمربوطبهرهايیبشريتبهراهافتد .

محور بحث بررسی سير تحوالت خطی و عملی اتحاديه کمونيست های ايران تا حزب کمونيست ايران
)درموردستمبرزنبود.اما...اهميتخطيراينمباحثبربستراوضاعبهشدتمتالطمايرانو

)م.ل.م
خاورميانهقابلفهماست.هدفصرفابررسی يکی ازتجارببسيارمهمجنبشکمونيستی ايرانبرای
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خودمانراهموارکنيموبهچالشهايیکه

دادنيکترازنامهنيست.امابدوناينتجاربنميتوانيمفردای
اوضاعمنطقهوايراندرمقابلمانميگذاردپاسخی درخوربدهيم.برای راهگشايی،همبازبينی تاريخی

خاورميانهجايگاه

جنبشهای

خصوصآنکهدرتمام


نوين.به
الزماستوهمنگاهبهاوضاعامروزباديدی
زنميدان نبر ِد مياننيروهای طبقاتی وسياسی مختلفاست؛نگاهکنيدبهعراق،بهمصر،بهتونسو
ِ
ايرانکهجایخوددارد .

بازکردن راهی برای
در جريان جلسه نيز سخنرانان بر اين نکته تاکيد ميکردند که هدف ،کمک به
ِ
بهچالشهایامروزاست.شورشهایاجتماعیبزرگیرخدادهوبيشترازآندرراهاستو

پاسخگويی

نبايدميدانرابهجابهجايیقدرتميانانواعواقسام

زناننقشیمرکزیدرآنهادارند.درچنيناوضاعی
مرتجعينداد.بانگاهیبهايناوضاعضرورتاينجلسهوجلساتمشابهواقعااحساسمیشود .

درنيمهی اولسخنانشتصويری ازخطوعملسازمانانقالبيونکمونيست(مارکسيست-

مريم جزايری 
لنينيست) در مورد مسئله زنان داد .اين سازمان بعدها در اتحاد با گروههای ديگر تبديل به اتحاديهی
کمونيستهایايرانشد(درسال )1355

دردههی1350اينسازماننفوذزيادیدرکنفدراسيون(جنبشدانشجويیخارجازکشور)داشتويکی

گيرزناندرآن،خطپيشرویاينسازمانبود.مريمتاکيدکردکه
حضورپرتعدادوچشم

ازداليلبسيارمهم
ِ
ِ
زنانمتاثرازجنبشهایانقالبینويندردههی1960

کرداينسازماندرزمينهی


روبودنخطوعمل
پيش
بهخصوص متاثر از «انقالب کبير فرهنگی پرولتاريايی» در چين سوسياليستی بود .«انقالب فرهنگی»

اعالماينبودکهدرکشورسوسياليستی هنوزبقايای تمايزاتاجتماعی واقتصادی گذشتهوافکارکهن
شکافهای اجتماعی باقيماندهاز

موجوداست؛بنابراينهنوزانقالبالزماست.اينانقالببايدبرروی 
لبهی  ُبرندهی اين شکافها قرار دارند بهعنوان نيرويی
گذشته تکيه کند و آن اقشاری را که روی  
ازآنبازماندههاستکهانرژی عظيمی را

شکافبين زنومرديکی 
رهاييبخشبهميدانآورد.بقايای 

ِ
برای تداوم انقالب فراهم ميکند .اعالن جنگ به مردساالری و پدرساالری در جامعهی سوسياليستی
هيجان زيادی را در جنبشهای چپ و
بخشترين جامعهی موجود در آن زمان بود شور و

چين که رهايي
ِ
فمينيستیدنيابهپاکرد؛واينفکررابهميانآوردکهاحزابکمونيستوجنبشِکمونيستینيزمصوناز
ازاينسازمانها،

مردساالری وپدرساالری نيستندومبارزهعليهی ستمبرزنحرکتی مختص«بيرون»
احزاب و جنبشها نيست .(جزئيات اين مبارزه در فصل آخر کتاب «نیمی از آسمان» شرح داده شده
است) 
گذاشتوبهخصوصدرسازمان

برهمهی صفوفجنبشنوينکمونيستی ايرانتاثير

اينفضای عمومی 
ن سازمانانقالبيون
داشت.زنا

ی
ايران)تاثيراتزياد

ی
ها

کمونيست

ی

تحاديه
انقالبيونکمونيست(بعدها،ا
ِ
دراينسازمانوبهطورکلی درجنبش

کمونيستنقشمهمی درمبارزهعليهمردساالری وپدرساالری 
ت خوبِ مقابلهی زنان با عقبماندگی نظری و عملی در
دانشجويی آن زمان داشتند .مريم گفت :سن ِ
نخود،بهبخشیازهويتاينجريانتبديلشدکهتاکنونادامهدارد .
سازما ِ
پسازمريم،رشتهسخنراناصرمهاجردردستگرفتتاسيامکزعيمو(برای اولينبار)سندی راکه
وازبنيانگذاران

کند.سيامکتئوريسين اصلی 
اودرزمينهی مبارزاتزنانايراناستمعرفی 

حاوی آرای 
ِ
هابود؛وازرهبران اصلی قيامسربداراندرآملبهسال.1360او 7بهمن 1360در

کمونيست
ديهی 
اتحا 
ِ
جريانهمانقيامبهاسارتنيروهاینظامیجمهوریاسالمیدرآمدودرسال1363اعدامشد .

اينسندضميمهی

سيامکدربارهی تاريخمبارزاتزنانايراناست.

ناصرمتن سخنرانی 
ث
سن ِد مور ِد بح ِ
ِ
يک کتابِ دو جلدی  است که به کوشش مهناز متين و ناصر مهاجر منتشر خواهد شد .عنوان عمومی
کتاب ،خيزش زنان در اسفند  1357است .جلد اول ،بازيابی يک جنبش و جلد دوم همبستگی جهانی
شدهاست.انتشاراينکار بزرگ،نشانازاينداردکهايندورفيقچپوانقالبی چقدردر
عنوانگذاری 

ِ
ن اپيسودهای مهمازتاريخمردموجلوگيری ازفراموشی پيگيرند..ناصرگفت
کار اززيرآوارتحريفدرآورد ِ
ِ
کهخودشومهنازمتيندرجريانپژوهشدرموردبرنامههای برگزاری هشتمارس 1357باکسانی که
کمونيستهای ايران بودند گفتگو داشتند؛ و در جريان اين تحقيق به پيشينهی

در ارتباط با اتحاديهی 
روبهرو شدم.
مباحث زنان درون اين گروه حساس شدند :«در اين جستجوها و پرس و جوها با سندی  
سندی که تاريخ ندارد . ...بهيقين ميتوان گفت اين سخنرانی در يک جلسهی حزبی يا گروهی ارائه
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شده.منطقابايددرسالهای  53-52نوشتهشدهباشد....بههرحالپرسشی راکهدرذهنماايجاد
مرداددربارهی مبارزاتزنانايراندر

کرد،اينبودکهتاآنزمانماهيچمتنی ازنسلانقالبيونبعداز 28
روبهروهستيمکهجنبش
سندرانگاهميکنيممتوجهميشويمبانويسندهای 

دستنداريم،»...«وقتی
تنباکو و جنبش مشروطه را ميشناسد .کتابهای تا آن زمان موجود را ميشناسد . ...آشناست با
روزنامههای آن دوره که روی مسئله زن حساسيت داشتند و تحول جامعه ايران را در گروی تحول زن
زنانايراننشريهیدانش

ستکهاوليننشريهی


اسرافيل،مالنصرالدين.آگاه

دانستند:مثلصور
ايرانیمي
است . ...آگاهست که جمعيت نسوان وطنخواه ،پيک سعادت نسوان ،جمعيت بيداری نسوان در ايران
وجود داشته؛ و اينها چه نقشی داشتند که حساسيت نسبت به تغيير موقعيت زن را به درون جامعه
ببرند »...
ناصرمهاجرگفتکهآگاهیتاريخیباالیاينسنداوومهنازمتينراحساسکردکهشناختبيشتریاز
کهدرموردسيامکزعيمکهبيترديد


شدتابرازتاسفکردازاين
شخصيتسيامکزعيمپيداکنند.وی 
به
از چهرههای درخشان جنبش کمونيستی ايران بود ،کم و ناقص يا شايد بتوان گفت اصال نوشته نشده
است.بيشتريناطالعاترادرموردوی برادرش کوروشزعيم،عضوجبههملی ايران،دادهاست.ناصر
گفتسيامکدريکیازخانوادههایسياسیايرانبزرگشد.«جدشيکیازسهبازرگانبزرگايرانبود
کهدرتجارتتنباکوبودندودرهمبستگیباجنبشتحريمتنباکواينسهنفردرکاشانوتهرانواصفهان
همزمانانبارتنباکويشانراسوزاندند.عموی او«سيدحسنزعيم»جزونمايندگانمجلس5و6بودکه
اليحهاستيضاحسردارسپه(رضاپهلوی)رانوشتندوبهمجلسدادند....جزومعدودکسانی بودکهبا
جريانرضاخانهمراهنشدوهشداردادندکهبهقدرترسيدنرضاخانپايانمشروطيتخواهدبود »...
سخت،صميمانهوراهگشا

پسازسخنانناصر،مريمنيمهیديگرسخنانشراارائهداد.کهحاوینقدی

ايراندرزمينهی مبارزاتزنانبود(دورهی پساز

خطوعملاتحاديهی کمونيستهای 

بهسيرقهقرايی 
استقرارجمهوریاسالمی) .
فصل «قهقرا» مريم تصويری گويا و زنده از فعاليتهای مهم و الهامبخشِ اتحاديهی
پيش از رسيدن به
ِ
کمونيستها برای سازمان دادن مبارزات زنان  پس از استقرار جمهوری اسالمی داد؛ و مشخصا به

وانتشارنشريهی «زنمبارز»ونقشالهامبخشاينتشکيالتدرتقويت

تشکيل«جمعيتزنانمبارز»
ن حجاباجباری خمينی اشارهکرد.تبديلاين«اوج»به
فرما

ی

عليه

57
زناندراسفند
روزهی 
شورش 5 
ِ
کندکهواژهی«قهقرا»رامريمبهجااستفادهکردهاست؛ووقتیبه


استکهماراقانعمي
«افت»بَعدی
کمونيستهاازخطراستبهاينکابوسپايانداد.

گسستاتحاديهی

سال1360میرسدومیگويد:«
گسستیکهدرقيامسربدارانفشردهشد»،اهميتپروبالگرفتنپرندهنوپروازراـبازگشتاتحاديهبه
اصلخويشوعزمصعودبهقلههايینوينراباتماموجودحسمیکنی .


مريم گفت که اتحاديه پس از شکست قيام آمل ضربات سختی خورد بهطوری که تقريبا نابود شد .اما
ن اتحاديهامکاندادکهنهتنهاتشکيالتاتحاديهرابلکهدرسطحی
انرژی 
آنقيامبهشمارکم بازماندگا ِ
ِ
کيفيتاعالی ترخطکمونيستی انقالبی اينسازمانرابازسازی کنند.کاری کهفقطباسالحنقدممکن
هادرزمينهی ستمجنسيتی و


ونيست
خطوعملاتحاديهی کم

نقددرزمينهی 

ازسالحهای 

شد؛ويکی 
رابطهی رهايی زن با رهايی اجتماعی بود .اين کار در جزوهای فشرده شد به نام «پرولتاريای آگاه و

مسئلهی زن» (منتشره  در سال  .)1366اما پس از تشکيل حزب کمونيست ايران (مارکسيست ـ

ملهدرزمينهی ستمجنسيتی.ونهفقطدرخطو

لنينيستـمائوئيست)اينکنکاشهاادامهيافت؛ازج

.اينتالشهادرافکاروآرايی بازتابيافت

بينالمللی
عملخوداينجريانبلکهدرکلجنبشکمونيستی  
کهبهتزهایپيشنهادیاينحزبمشهوراست .
هفتگانه را تشريح کرد : -1ستم

پس از مريم ،شهرزاد مجاب رشته سخن را بهدست گرفت و تزهای 
طبقهی کارگر مرد

جنسيتی معلول ستم طبقاتی نيست!  -2توليد فقط توليد وسايل معاش نيست!  -3
زن،يکمسالهی

مسالهی 

نيست! -4سرمايهداری بدوناستثمارزنقادربهتوليدوبازتوليدنيست! -5
مسالهزنانيکمسالهی رفرميستی نيست! -7تنهاراهرهايی زنانسوسياليسم

بورژوايی نيست! -6
است،اما! 

شهرزادبيشازسهدههدرعرصهینظریوعملیجنبشزنانفعالبودهوبهتاريخجهانیمبارزهیزنان
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و جدالهای نظری مربوط بدان ،کامال آشناست .او تاکيد زيادی بر اهميت اين جلسه و مباحثی از اين
دستداشت.شهرزاددرتشريحتزهای هفتگانهگفتکهاينتزهامحصولکارجمعی بسياردقيقو
هاآثارمربوطهی مارکسوانگلسو...مطالعهشده،تجارب

چندسالهی حزباست.برای رسيدنبهآن

شده،آثارفمينيستهاودانشتوليد

سالهی جنبشکمونيستی دراينزمينهدرحدامکانبررسی 
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شده توسط آنان در زمينهی مکانيسمهای ستم جنسيتی ،جايگاهش در سوخت و ساز نظامهای
شدهاست؛ونقدهايشانبهجنبشِ

خصوصنظامسرمايهداریدرحدامکانخواندهوبررسی

طبقاتی 
به
کمونيستیوتجاربکشورهایسوسياليستیقرنبيستمدرحدامکانموردتوجهقرارگرفتهاست .
در انتهای تشريح تزها ،شهرزاد رابطهی ميان اين تزها و «چهار گسست» را که مارکس بهعنوان
جامعهیکمونيستیتعيينکردهاست،نشانداد؛وبر

شاخصنظامسوسياليستیوپيشرویبهسوی
ب کمونيستی فرآين ِد راديکالترين گسست از مناسبات
گفتههای مارکس و انگلس تاکيد کرد که انقال ِ
سنتیمالکيتوراديکالترينگسستازايدههایسنتیاست .
هارامطالعهکنند.بهطورمشخص،دو

شهرزادشنوندگانرادعوتکردکهاينتزهاواسنا ِد پشتوانهی آن
مجموعهی انتشار يافته از سوی حزب کمونيست ايران (م.ل.م) با عناوين :«کمونیسم و مسالهی
زنان ،جهت گیری های نوين» و«جنبش کمونیستی و مسالهی زن ،تجربهها و نقدها» (ازاميد
بهرنگ ).
درجواببهسؤاليکی ازحضارکهپرسيد:«شمابااينتزهاچهمی خواهيدبکنيد؟»شهرزادجوابداد
که اينها تزهای پيشنهادی است ،برای راه افتادن بحث و جوشش فکری به حول اين مسئله با هدف
سنتزيکدرکپيشرفته وراهگشابرای کلجنبشکمونيستی ايران،جهانوجنبشِ رهاييبخشزنان.
راهگشايیعملی،افکارمانبايدروشنباشدو ...
برای 
حاضرينطرحشدکهحولآنهابحثدرگرفت

دربخشبعدی،سؤاالت،انتقاداتونظراتمهمیازسوی
ِ
ارشمختصروجودندارد.شماميتوانيدفايل

جلسهافزودکهامکاندرجتمامآنهادراينگز

وبرغنای 
پرندهینوپرواز»دريافتکنيد۱.

سخنرانيهایاينجلسهراازوبالگ«

صوتی

در اين جلسه هم چنين از طرف برگزارکنندگان انتشار دو کتاب بسيار مهم در سال گذشته در حيطهی
نوشتهی آذردرخشانکهازطريقتماسباسازمان

مبارزاتزنانتبريکگفتهشد:...کتابسال صفر 
زنان  ۸مارس (ايران -افغانستان) قابل تهيه است ۲و کتاب پیک سعادت نسوان که به کوشش ناصر
مهاجروبنفشهمسعودی منتشرشدهاستودرکشورهای آلمانوکاناداامکانخريداری آنازطريق
ميتواننددراينمورد
باشد،عالقمندانهمچنينازطريقتماسباايميلنشر نقطه 


هامي

فروشي

کتاب
راهنمايیدريافتکنند۳.

اينبرنامهی پالتاکی

پيشازبرگزاری اينجلسهنمآهنگی ازطرفيکی ازرفقای جواندرجهتمعرفی 
تهيهومنتشرشدهبود۴کهانتقاداتونظرات زيادیرابرانگيخت...
باتشکرويژهازرفقایسخنرانکهدعوتمارابرایبرگزاریاينمبحثچالشبرانگيزپذيرفتندوسپاساز
وياکمکهای فنی و...امکانبرگزاری هرچهبهتراين

کهباحضورشان،يااطالعرسانی 

همهی عزيزانی 

جلسهرافراهمآوردند.

كمیتهی بزرگداشت سی امین سالگرد قیام آمل
1. http://parandenoparvaz.blogspot.com/2012/03/blog-post_15.html
http://www.4shared.com/mp3/kIdtBkBu/01_-_5bahman-11mars2012-enghel.html
http://www.4shared.com/mp3/xL-MegGo/02_-_5bahman-11mars2012-enghel.html
http://www.4shared.com/mp3/ZUqdIphM/03_-_5bahman-11mars2012-enghel.html
http://www.4shared.com/mp3/Vn0Vsvcc/04_-_5bahman-11mars2012-enghel.html
2. http://www.8mars.com/zan_dem_iran@yahoo.ca
3. Nashrenoghteh@yahoo.com
4. http://www.youtube.com/watch?v=8iezLlxNfk4
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بررسی سیر تحول خط مشی اتحادیهی کمونیستهای ایران درمورد جنبش
زنان
یامينسالگردسربداران–
ی مریمجزایری دراتاقپالتاکی س 
ششدهی سخنران ِ

کاملتروویرای

رنسخهی 

متنزی
11مارس2012است.گزارشاینجلسهرادرهمينشمارهحقيقتبخوانيد .


اتحاديهکمونيستهای ايران ازآغاز(اززمانسازمان

بحثامشببررسی سيرتحوالتفکری وپراتيک
انقالبيونکمونيست/م.ل).تابهامروز(حزبکمونيستايران/م.ل.م).درموردستمجنسيتیاست. 

اتحاديهکمونيستهادرخارجازکشور

بحثمندوبخشاست.دربخشاولبهنظراتوپراتيکسازمان
نگاهیمیکنم. 

اتحاديه کمونيستها  در آن زمان خط پيشروئی در مورد مسئله زنان داشت به اين معنی که مبارزهی
خودنشانميداد

اينخطرادرسياستهای

راجداازمبارزهعليهستمبرزننميديد.اتحاديه

طبقاتی
ميکرد .سازمان انقالبيون کمونيست (م.ل ).که در سال  1976در اتحاد با گروه «پويا»
و آن را زندگی  
اتحاديهکمونيستهای ايرانراتشکيلداد،زنان برجستهای داشتکهنهفقطدرسازماندهی بلکهدر

"کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در آمريکا" و بعدها
نظريهپردازی دست کمی از مردان نداشتند .در

ِ
"کنفدراسيوندانشجويانايرانی برای احياءسازمانواحددانشجوئی”(بهاختصار«کنفدراسيوناحياء»)
هزارانزنومردجوانبااينافکارتعليميافتند.سياستاينبودکهدرهرجاکهيکزنومرداستبايد
رویزنانوتبديلآنانبهکادرهایجنبشدانشجوئیوجنبشکمونيستیوانقالبیتمرکزکرد.باتعميم
نقش سنتی زن به درون جنبش دانشجوئی مانند وظايف آشپزی و تايپ مقابله می شد .با تقسيم
کارهای ستمگرانهميانزنوشوهرهای سازمانکهمثالزننانآورخانهبشودوشوهرفعالسياسی
بگيرندمقابلهميشد.

شانودردنبالهروی ازآنانمواضعسياسی 


تماموقتوزنانتحتتاثيرشوهران
آگاهانهومستقالنهتشويقميشدندوبهطورکلی باخانهدارشدنزنانمخالفت

زنانبهموضعگيری 

می شد .در جنبش دانشجوئی در مورد تاريخ مبارزات زنان ايران و روز جهانی زن صحبت می شد و
،سرودونمايشنامهنقشرهائيبخشزنانبههنر

کنفرانسدادهميشد.ازطريقپوسترهای تبليغاتی

کشيده ميشد .در مورد تشکيل خانواده ،سياست "هر چه ديرتر بهتر" تبليغ ميشد .در سمينارها و
کنفرانسهانظريهدادنونظريهپردازی توسطزنانمهمبودوالبتهاينهابامبارزهعليهمردانوخود-کم

بينیزنانهمراهبود. 

اين خط پيشرو تحت تاثير شرايط  آن زمان جهان بود .مشخصا جنبش  1968و انقالب فرهنگی در چين
سوسياليستی که تمام جنبش های دهه  1960را عميقا تحت تاثير قرار داد .سازمان انقالبيون
کمونيست/م.لتوسطچندجوانتازهکمونيستشدهدرآمريکاومشخصادرمنطقهیخليجکاليفرنياپايه

اوليهی جنبشدانشجوئی راديکال،جنبشانقالبی سياهان،جنبش

کهپايههای 

گذاری شديعنی جائی 
گرايانآمريکاوباالخرهکمونيستهای انقالبی آمريکانيزدرآنجاشکلگرفت.اما


جنس

وهم
فمينيستی 
گيريشان در جنبش کمونيستی تاثير فوق العاده

مهمترين عامل جهانی که بر افکار اين افراد و سمت

داشت انقالبفرهنگیچينسوسياليستیبود .

در جريان انقالب فرهنگی چين خط بورژوا دموکراتيک در مورد رهائی زنان به نقد کشيده شد .حتا فيلم
کهدرچندسالاولانقالبچينساختهشدهبودندودرآنزنانبهارتشسرخميپيوستنددچار

هائی 
جديددرنتيجهی جانباختننامزدياشوهرشکهدر

تغييرراديکالشدند.زنقهرمانداستاندرنسخهی 

پيونددبلکهبهدليلستمهائی کهازطرففئودال،قبيلهوخانواده

ارتشسرخميجنگيدبهانقالبنمی 

بهاومیشودبهانقالبمیپيوندد .

انقالبفرهنگی،انقالبدرانقالبی  بودکهدهسالطولکشيد.درجريانآنمياندوخطراستوچپ
درون حزب کمونيست چين بر سر اين که "سوسياليسم چيست و چگونه آن را بنا کنند" مبارزه ی
درگيربود.مائوومائوئيستهاازآنبيمداشتندکهمانندشوروی درچين

سياسی وايدئولوژيکسختی 
کهسوسياليسمهنوزماترکجامعهی

بهدليلآن
همسرمايهداریاحياشود.درجامعهیسوسياليستی
ِ

 18 
طبقاتی قبلی را با خود حمل ميکند بورژوازی نوينی مرتبا سربلند ميکرد و در حزب کمونيست نيز
يافت.مائوومائوئيستهايقينداشتندکهاگربااينانمقابلهنشود


گويانخودرابازمي

نمايندگانوسخن
آنانازقدرتحزبودولتاستفادهکردهوجامعهرابهعقببردهوسرمايهداری رااحياءخواهندکردو

همان خواهد شد که در شوروی شده بود .بورژوازی نوين در واقع توسط خط راست در درون حزب
اهکارهايش در
جامعهی سوسياليستی و ر 

ميشد .نگرش اين خط به چالشهای 
کمونيست نمايندگی  
پاسخ به اين چالشها ،آن را به خطی  راست بدل ميکرد .انقالب فرهنگی در اساس انقالبی برای
راست،بورژوادموکراتيکوسادهنگرانهازسوسياليسمبودتاباتغييرفکرو

تسويهیحساببادرکهای
هی سوسياليستی و گذار آن به
چالشهای جامع 

روشنتر شدن افقها يافتن راه حلهای صحيح برای 

کمونيسمجهانیامکانپذيرشود. 

ازعرصههائی بودکهدرآن،بورژوازی نوينبااستفادهازبقايای روابط

مسئلهی جايگاهزندرجامعهيکی 

گرايشراستمعتقدبوددرجامعهی

ستمگرانهسعی می کردنظمکهنوسرمايه داری رااحياکند.
كاملدستيافتهاندواينتمايزحلشدهاست .مبارزهی دوخط

سوسياليستی مردانوزنانبهبرابری 
کهمقالهایدرهشتمارس1973در


حادشدبهطوري
راستوچپدراينزمينهدراواسطدههی1970
نشرياتچينمنتشرشدوهشداردادکهاستقرارسوسياليسمبهمعنایمحوستمبرزننيستوبرای
دست يافتن به آن هنوز راه درازی بايد پيمود و زنان بايد عليه آن شورش کنند .کاری که نيازمند احيای
آنبود.درمطبوعاتچين،ازايننوعهشدارهابسيارزيادديدهميشدمثال

جنبشزنانوسازمانهای 

مردميداند.درآندورهبه

هشداردرموردجانسختی تفکرکنفوسيوسی درميانمردمکهزنراتابع 
شدوازبيانحقايقشرمسارنبودند .


درچينصحبتمي
ماندگيهایروابطاجتماعی


ازعقب
طورعلنی

دهسالهبودبرایافشای جوانبتاريکحزبکمونيستومقابلهباخطر
درواقعانقالبفرهنگیجنبشی 
سرمايهداری درسوسياليسم،تقدسزدائی ازحزب،دولتسوسياليستی وانقالبيونباتاکيدبر

احيای 
دهندونيازمندگسستهایمجددوتازهکردنخود


اينکهآناننيزفرسودهشدهوتنبهوضعموجودمي
هاوشورشگریبودودرموردزنانبه

هستند.چارهیکاربهطورکلی،تقويتآگاهی،ارتقاءسطحتئوري

دافکارکهنبهخصوصفلسفهی تبعيتزنازمردونقشخودزناندراينرهائی

طورخاص،تاکيدبرنق
گريزناپذيرازآنبود.اينجنبهمانندديگرجوانبتازهوبالندهی

ن حزببخشی 
بودکهشورشعليهمردا ِ
سوسياليسم در چين ،بر روی افراد اتحاديه تاثير گذاشت (رجوع شود به تجربه ی سوسیالیسم
پيشرودرزمينهی زنان،در

بالنده در چین در کتاب نیمی از آسمان )وراهرابراصولوسياستهای
دروناتحاديهودرجنبشدانشجوئی،کهبخشمهمیازآندرخارجازکشورتحترهبریاتحاديهبود،باز
درشورشعليهعقبماندگيهاینظریوعملیداشتند.درواقعسنت

کرد.زناناتحاديه،نقشمهمی
خوبمقابلهیزنانعليهعقبماندگینظریوعملیدرزمينهیزنان،بخشیازهويتاينجريانشد.

شعارانقالبفرهنگیچيناينبودکه«شورشحقاست»وطبعاچنينفضائیراتقويتمیکرد .

بخش دوم
پسازاستقرارجمهوری اسالمی خطپيشروی اتحاديه کماکانقدرتخودراحفظکردهبودوراهنمای
عمل اتحاديه در هشت مارس  1357بود .به ابتکار اتحاديه ،جمعيت زنان مبارز تشکيل شد که همراه با
ترينهشتمارسهای تاريخايرانرابرگزارکرد.بهخصوصآنکهاين


ازمهم
زنانمترقی وانقالبی،يکی 
روزمصادفشدهبودباشورشزنانعليهفرمانحجاباجباری توسطخمينی.شورشی که 5روزدوام
آورد .نشريهی زن مبارز  در همان روز با سرمقاله ای جسورانه عليه حکومت تازه ،منتشر شد .در کنار
اتحاديهکمونيستهاکسانیمانندقاسمصرافزاده،فريبرزلسانیوفريدسريعالقلمبرسر

زنان،مردان
جمعيتزنانمبارزراميفروختند.جمعيتزنانمبارزدر

ونشريهی 

چارراههافريادمی زدند«زن مبارز»

کمکبهتداومشورش5روزهنقشفعالیبازیکرد.يکتورسخنرانیدرسراسرکشور(شمال،جنوبو
کردستان) برای سخنگوی جمعيت زنان مبارز ترتيب داده شد .عنوان سخنرانی اين بود :"بدون آزادی
زن ،جامعه آزاد نیست ،پیش به سوی تشکیل سازمان سراسری زنان" .تشکيل "سازمان
ترينبرنامهی جمعيتزنانمبارز بود.نشريهی زن مبارز درتهراننوشته،صفحه

سراسری زنان"  
مهم
وچاپميشدودرشهرهای مختلفماننداهواز،آبادان،مسجدسليمان،گچساران،تبريز،آملو

بندی 
مغانوغيرهپخشمي شد.جلسات،بااستقبالپرشورزنانومرداندرخوزستانوکردستانمواجهشد
درزنانکهرهاشدهوبهعرصهیسياستپاگذاشتهبودندايجادکرد. 

وشوروشوقزايدالوصفی
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فعاليتهای جمعيت زنان مبارز از همان ابتدا با حمالتِ حزبهللا مواجه شد .اما معضل فقط اين نبود .از

چپهمفشارواردميآمد.حتاسخنانی پوچوحقيرانهبرای بی ارزشکردنزنانآگاهوجنبش

سوی 
شلوارجينميپوشند،سيگارآتش

زنانیکهتحتهدايتاينانبودزدهمیشدمثالاينکهزناناتحاديه
االخرهنتيجهگرفتهميشدکه:ايننشانهی آناستکه

ميکنندوب
ميزنندوبامردانخندهوشوخی  
اينجريان(يعنیاتحاديه)کارگرینيست! 

کمکمخطوعملاتحاديهدرزمينهیزناننيزدچاردستاندازجدیشدوسيرقهقرائیطیکرد.البته
ينعقبگردرابربسترشرايط

عاملعمدهتنهانفوذوتمايالت"کارگرگرائی”عقبماندهدرچپنبود.بايدا
پيچيده ی داخلی و جهانی بررسی کرد .که البته در اينجا فرصت اين بررسی نيست .به جای اين کار
مختصاتاينعقبگردوخطعقبماندهدرزمينهیزنانتمرکزکنم .

ميخواهمروی


باوجودآنکهاتحاديهکمونيستها،نقشپيشروئی درشورش 5روزهی زنانبازی کردامامانندجنبش

روزهرانفهميدوازآننتيجهگيريهای فکری وعملی درخور

چپدرآنزمان،اهميتتاريخی رخداد 5
نکرد.شورش5روزهیزنان،اولينچالشانقالبي-اجتماعیدربرابررژيمدينیتازهاستقراريافتهبود،با
قضاوتیروشنوتکاندهندهدرمورداينفاجعه:ما انقالب نکرديم تا به عقب برگرديم!

تاخيزشهای ملی

تاريخ،درستی اينقضاوتراثابتکرد.هيچجنبشخودجوشِ ديگر،ازجنبشکارگری 
و دهقانی در سراسر ايران ،هيچ يک ،چنين حکم  همگانی را صادر نکردند .زنان شورشی فقط برای
زدند.جهانشمولی فرمانحجاباجباری راتيزهوشانهدرککردهوباقدرتفرياد

خودشانحرفنمی 
زدند.درواقعآغازانقالبازآنزمانبود.قبلازآنيکحرکتآشفتهی ضدسلطنتی بود.بااينحرکت،
زنانناقوسانقالباجتماعیرانواختند .

آيااينرخداد،جنبشکمونيستیمارابهخودآورد؟خير!بهتراستبگوئيمبيشتربههراسانداختيادر
ن صنعتی ،ناقوس
بهترين حالت در قبال آن  گيج و آشفته بود چراکه يک قشر اجتماعی ديگر جز کارگرا ِ
انقالباجتماعی رابهصدادرآوردهبودندواينرخدادباالگوی نظری آنانهمخوانی نداشت.درنتيجه
فکرانزنشانازاين
جنبشچپوهم
ازمردان
جنبشکمونيستیترجيحدادآنرانشنود.هنوزهمخيلی
ِ
ِ
ِ
روايتآزردهمیشوند.امااينروايتواقعيتدارد .

جنبشچپرادرزمينهی

ازهمانابتدادوالگوی تئوريکنادرستياناقص،بههمگرهخوردوخطمشی 
مسئلهی دموکراتيکاستونهيکی از

زنانشکلداد:يکم،اعتقادبهاينکهمسئلهی رهائی زنانيک 

محرکهیانقالبکمونيستی.دوم،مترادفديدنجنبشکارگریوجنبشکمونيستی. 

قوای

جنبشکمونيستی  در حمايتازاينشورشو ممانعتازسرکوبآن نقشفعالی برعهدهنگرفت در
بشهای شورائی کارخانجات بود زيرا
حالی که جوهر اين شورش بسيار انقالبيتر از اعتصابات و جن 
مستقيماقدرتسياسی رابهچالشکشيده بودوصاحبانتازهی قدرتداشتندازاينطريقحکومت
خودراتحکيممیکردند. 

گرايشغالبدرچپ،دنبالهرویازگرايشاتفکریواجتماعیغالبدرميانکارگرانبودبهصرفاينکه
ل قفای تودها راه رفتن به جای
آنان کارگرند .همين دنباله روی يا اکونوميسم و به قول لنين "به دنبا ِ
پيشاهنگآنانبودن"بهطرزاسفباریعقبماندگیچپرادرزمينهیزنانتقويتکرد. 

رژيمشاه،افراداتحاديهمانندافرادسازمانهایچپديگربهطورگستردهبه

سال1357بعدازسرنگونی
ارخانههارفتند.ايناندرميانکارگران،نهدرموردمسئلهی زنونهدرمورددينوحکومتدينی به

ک
نميپرداختند.دنبالهروی ازمردمبهآهنگروزدرميانتمامچپازجملهاتحاديهتبديل

بحثوآگاهگری 

ط دنبالهروانهدرواقعتفکرپراگماتيستی بودبهاينمعنی کهاگرچيزی قابلاستفادهو
شدهبود .اينخ ِ
پراگماتيستها اصال مهم نيست که آدمها با چه روحيه و افقی در

مفيد باشد بايد درست باشد .برای 
مبارزه ای شرکت ميکنند .در حالی که جمع شدن کارگران به حول افق و برنامهی سياسی انقالبی،
موضوعکارجنبشکمونيستیدرميانکارگراناست. 

تحميل حجاب و اخالقِ اسالمی از طرف جمهوری اسالمی از همان ابتدا نشانهی آن بود که رژيم هار
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خواهدبودوحملهبهتودههاراشروعخواهدكرد.افکاروحرفهائی ازاينقبيلکه«تودههاحجابدارند
ندادنپيوندمانباتودههای

زحمتکشاننيست»يااينکه«ماهمبرای ازدست

پسحجابمسئلهی 
کشبايدمثلآنهابشويم»درچپودرسازمانمازيادبودونشانهی آنبودكهاصالاينواقعيت


زحمت
ترينگرايشاتميانتودههای مردم


استقراروتحکيمخودبرعقبافتاده
درکنشدهبودکهاينرژيمبرای 
اعالنجنگنهتنهابهکمونيستهاو

کردوميکندوقانونحجاباجباری 


تکيهکردهوآنراتقويتمي
آزاديخواهانبلکهبهکلمردماست.بااينقانونوراهانداختنکارزارهایاخالقدينیوضديتباآزادیو

اشراتعليمدادهوقوامميبخشيد.درواقعباقانونحجاباجباری


اجتماعي
برابری زنان،خمينی پايهی 
اشاعالمميکردکه«زمانحملهوتعرضسرميرسد».كمونيستهاميبايست

به پايهی اجتماعي
خودراآمادهميكردندکهماهمحملهخواهيمكرد،اين

كردندوپايهی اجتماعی 

اينمسئلهراافشامي
رژيمدربحراناست،كودتاخواهدكردوبايدآمادهجنگباآنشويم.مانيزميبايستدرموضعحملهقرار
ميگرفتيموموقعيتراازدستنميداديم.ساختنقطبکمونيستیوآزادیخواهیدرجامعهازهمان
اينهابايدتبديلبهموضوعفکریوتبليغوترويج
ابتدابهمسئلهزنانومسئلهیدينگرهخوردوهردوی 

درميانکارگرانوبقيهیاقشارمردممیشد.اماچنيننشد. 

در کميتههای کارگری اتحاديه در تهران ،حتا کميته های کارگری متشکل از زنان در کارخانههائی که
ونشريهی

کارگرانعمدتازنبودند،صحبتازحملهیرژيمبهحقوقزنانوحتامعرفیجمعيتزنانمبارز

متفاوتتربود .

مطرحنبود.درشهرستانهاودرخوزستانماجراکمی

زنمبارز

هاميرفتند.


کهبهکارخانه
درکیکهاز«پيوندباکارگران»موجودبودمنجرشدبهچادریشدنزنانچپی
کهکارگرانزندرکارخانههای اطرافتهراناکثراچادری نبودند.هميندرکمنجربه

آنهمدرشرايطی 
دخترانچپشد.ميگويماجباریبهدليلاينکهسازمانهایشانرهنموددادهبودندکه

ازدواجاجباری
برایزندگیيارفتوآمددرمحالتکارگری،خانوادهتشکيلدهند.بعدازازدواجپروژهیبچهداریوخانه
پيشآمدتافعالين کارگری بيشترشبيهکارگرانبشوندواينگونهبتوانندباکارگرانکارسياسی
داری 
ِ
پيوندباکارگراندرواقعپيوندباعقبافتادگيهایاجتماعیوفکریجامعهبودکهدرميانکارگران

کنند.
وآئينهای دينی درکارخانههاوسکوتدرمقابل

داشت.سکوتدرمقابلموعظههای دينی 

نفوذزيادی 
بردهکردنزنان،تبديلبهرفتارغالبدرميانفعالينچپدرکارخانههاشد. 


رابهکارخانههاوبسياری

جمعيتزنانمبارزهمبرای «کارگری»کردنخود،بسياری ازفعالينجمعيت
کاربهمحالتکارگرنشين،گودهاوحاشيههافرستاد.نشريهی زنمبارز بهجای پی گرفتن

ديگررابرای 
مانندکارگروزحمتکشاضافهميکرد.

شعار«ماانقالبنکرديمتابهعقببرگرديم»برتعدادکلماتی 
سازمان های چپ هر آنجا که ميخواستند از مسئلهی زنان حرفی بزنند از دستمزد کمتری که زنان
گرفتندوجانفشانيهای زناندرراهمبارزاتکارگری حرفمی زدندو


کارگرنسبتبهمردانکارگرمي
بهبرنامهی

موضعگيری عليهآن،تبديلاينمعضلاجتماعی 

کهبهزنانميشود،

بهستمويژهای 

کاری 
مبارزاتیعليهرژيموغيرهنداشتند.
نيزبرنامهداشت.برنامهای چندروزهدرنقاطمختلفتهرانو

جمعيتزنانمبارزدرهشتمارسسال58
دورهی «انقالب
ايران .يکی از اين برنامهها اختصاص داشت به نمايش فيلم هنگ سرخ زنان که در  
فرهنگی» در چين سوسياليستی ساخته شده بود و ديگری فيلم نمک زمين .فيلم هنگ سرخ زنان از
طرفگمرگجمهوری اسالمی توقيفشد.اماايندوفيلمدرزمينهی زنانکامالباهمتفاوتداشتند.
در نمکزمين همسرانکارگرانمعدندرحمايتازشوهرانخودبهمبارزه می پيوندندودرهنگسرخ
قهرمانداستانبهخاطرشورشعليهستمیکهبهخو ِدزنميشودبهارتشسرخمیپيوندد .

کمونيستهادرزمينهی زنانبهمعنایسازشبانظمموجود،بهخصوصباافکار

اتحاديهی 

عقبگردخط
مسلط در جامعه بود .به چالش نکشيدن نظم موجود با خود ،کورچشمی در ديدن پيشروترين قشر
اجتماعیرابهوجودآورد .

اجازهبدهيددراينجاقسمتیازخاطراتآذردرخشانراکهاخيرابرايمتعريفکردهاست،نقلکنم: 
«بهار58خطغالبدراتحاديه،پيوندباطبقهیکارگروپرولتريزهکردناعضاوطبق«چهبايدکرد؟»لنين
بردن آگاهی به درون طبقهی کارگر بود .در نتيجه  در تهران ،اکثرا به کارخانهها رفتيم و کارگر شديم،
کرج،جادهساوه،آرامگاهاستاراليتوداروپخشوداروسازيهائیمانندميساين،

کارخانههایجادهی
ديگرمانندقرقرهی زيبا،کفشملی ،کاترپيالر،دوپال،پارسمتال

فايزر،اسکوئيروتوليدارووکارخانههای 
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نبيشترسازمانهایچپديگرهمبودندمثلپيکار،رزمندگان،فدائياناقليتواکثريت،رنجبران.
وغيره.زنا ِ
هاهمبودندوحواسشانبودکهتوليدنخوابد. 


تودهاي

«سياست کلی اعالم شدهی اتحاديه اين بود که وظيفه ،بردن آگاهی سوسياليستی به ميان کارگران
است . کتابی هم که مرتب در حوزههای کارگری خوانده ميشد «چه بايد کرد؟» بود .اما اين آگاهی
سوسياليستی خالصهشدهبودبهحرفزدندرموردارزش اضافه وبسيجبرای اعتصابباهدفباال
عضوگيریازميان
کارگري!والبتهرقابتدرميانجريانهایچپبرای 

بردنحقوقودرستکردشوراهای
بخش کارگری اتحاديه
پ به اصطالح کارگری ما ،از جمله
کارگران هم وجود داشت .طنز اين بود که چ ِ
ِ
خواستبااحترامبهارزشهایضدزنبهکارگرانآگاهیسوسياليستیبدهد.


آنزمانمي
کمونيستها

زنانومردانچپاولبايدشبيهکارگرانميشدندواي نشبيهشدنبيشازهمهدرتندادنبهافکار

کهن در مورد زنان و پوشش زنان و روابط خانوادگی ترجمه ميشد يعنی درست جائی که جمهوری
شالودهی خود را بنا ميکرد .در محالت کارگری هم ،خانوادهی کارگری تشکيل دادند و مثل

اسالمی  
کردندوکنار فشاری آب،زنانچپظرفولباس

وبحثمي
هاشدند.دراتاقهامردانميخوردند 


توده
ِ
شستندچراکهمي خواستندجلبتوجهنکنندومثلتودههابشوندتاتودههاحرفشانرابشنوند.


مي
چرخاندند.مردانچپراضیبودند

دادندوتسبيحمي

شدندومردانسبيلتابمي
زنانخانهداروچادری
ِ
شدندوچالشنميکردندوزنانراضیبودندکهبه


سوادوعقبماندهمي
ازاينکهزنانشانکمکمبی
ميکنند .هيچ درکی از اين مسئله  نبود که آگاهی
خاطر طبقهی کارگر نقش زن فرمانبر دانا را بازی  
سوسياليستی دادندرعمليعنی چيزمتفاوتی بودن،عملکردنبهروابطنويناجتماعی يعنی چيزی
وکمکمباحجاببهکارخانهميرفتنددر

کهتودههاباآنبرخوردنداشتند.زنانچپدرابتداباروسری 

حالی کهزنانکارگر،چادری نبودند.آنهارختکنداشتندوبعدازکارشيکوتميزومرتبازکارخانه
گذشتتامقاماتکارخانههاتوانستند روسری وچادروجورابکلفترابه

بيرونميآمدند.زمانزيادی 

کارگرانزنتحميلکنندآنهمنهبهسادگي!مرتبميانآنانوزنانکارگرمشاجرهبود.تااينکهبرای
کنترلپوششکارگرانزن،حراستگذاشتند.درواقعآنقدرکهزناناقشارديگرعليهحجابوفشارهای
اجتماعی اعتراض کردند ،زنان چپ  نکردند .فکر ميکنيد اين بحث که "مگر چيه يک تيکه پارچه است
ديگه" يا اين که "اين مسئله ی زنان خرده بورژوا است" از کجا آمد؟ چپی ها به آن دامن زدند .اکثر
کميتههای کارگری اتحاديه نهتنهازنانکارگررابهمراسمهشتمارس  58نياوردندبلکهخودشانهم

ليتهایسياسیانقالبیجمعيتزنانارزشکمیداشت.بههميندليلاکثررفقای
نيامدند.چوندرفعا 
زن گرايش داشتند که از آن سازمان بيرون بيايند و وارد بخش کارگری شوند .فقط مسئله زنان نبود که
تبديل به مشغله ی کارگران نميشد .هيچ يک از مسائل مهم ديگر مانند حمله به کردستان و ترکمن
هاراتبديلبهمشغلهی کارگراننمی کرديم.کارگررادرمدارروابطدرونکارخانه


وبستندانشگاه
صحرا 
ميکرديم.درکاينبودکهکارگرذاتاسوسياليستاستو
نگاهميداشتيمواينراسوسياليسممعنی 

نيازینداردکهآگاهانهخالفجريانروابطارتجاعیوافکارارتجاعیحاکمحرکتکند،فقطبايدبهاينذات
آگاهشود.درحالی کهکارسوسياليستی ايناستکهکارگررابرای منافععمومی بسيجکنی.جايگاه
خودش را در آن توضيح دهی و بر اين مبنا نشان دهی که رسالت تاريخی و اجتماعياش به عنوان
طبقهی کارگرچيست.اينخطکارگريستی هنوزبرچپايرانغالباست.کارگررابهخودی خودسمبل
انقالبوسوسياليسمميداند.کارگرنيازیبهعوضشدننداردچونذاتاسوسياليستاست،فقطبايد

ببرد.اينچپشديداگرايشبهپنهانکردنتمامعقبماندگيهای اجتماعی کارگرانبه

بهاينذاتپی 
خصوصدرزمينهیزناندارد.چقدررايجاستاينحرفوفکرکه:"عيبندارد!کارگراستخستهاست!

زيرفشاراست!وغيرهودرفردای سوسياليسمديگرنهزنشرامی زندونهبهزنانستممی کند».
(پايانخاطراتآذر) 

اين عقب گرد در خط و عمل اتحاديه در زمينهی ستم جنسيتی  همراه شد با غلبهی خط راست در
درموردحاکميتودادنلقبضدامپرياليستبهآنوضرورتاحترامگذاشتنبهاينجنبهی به

اتحاديه 
اصطالحضدامپرياليستیحکومت.ايندو(يکیدرکاکونوميستیازپيوندباطبقهیکارگروديگریضد
امپرياليستیديدنخصلتجمهوریاسالمی)يکديگرراتقويتمیکردند. 

تازهای بهحياتسازمانداد.
گسستاتحاديهازخطراست،اينکابوسترسناکراپايانبخشيدوهوای  
اين گسست خطی بسيار مهم بود و اتحاديه را از رهبری تا پايه ها به دو بخش تقسيم کرد .اکثريت
سازمان با خط چپ سمت گيری کردند با اين همه  اقليت سازمان نيز ،اقليت قابل توجهی بود .اين
گسستخطیقبلازهرچيزدرزمينهیارزيابیازماهيتحاکميتولزومسرنگونیآنبود.بيانعملی
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اينخططرحقيامسربدارانشدکهازسویرهبریپيشگذاشتهشد.دراينشکافومبارزهی خطی،
زنان اتحاديه درهردوطرفنقشفعالی داشتند.زنانی کهدرزندگی شخصی وفعاليتسياسی تنبه
روابط مردساالرانه نداده بودند حتا در مواردی که خط سربداران را قبول نداشتند با خط راست و جناح
راست مرزبندی کردند و برای موفقيت طرح سربداران از هيچ چيز فروگذاری نکردند . تدارک قيام بدون
نيروی زناندرتشکيالتسراسری اتحاديه تقريباناممکنبود.دردرونسربداران نيززنانی چونفرحخرم
بابهپشتجبههراندنزنانمقابلهميکردند .درشورای سوماتحاديه درسال59

نژادوسوسناميری 
زنی حضور نداشت ولی در شورای چهارم که در تابستان سال  62پس از شکست قيام آمل و ترميم
اوليهی ضرباتامنيتی سال 61تشکيلشدتعدادزيادی ازرفقای زنشرکتداشتند.رفقای زنسازمان

کهاستواربرجای ماندهبودندنقشمهمی دربازسازی سياسی وتشکيالتی اتحاديهپسازضرباتايفا
کردند. 

آنواقعهی مهمی درتاريخ

راتاآستانهی نابودی بردامابازسازی 

شکستقياموضرباتامنيتی،اتحاديه 
جنبش کمونيستی ايران است زيرا همراه بود با بازبينی بسياری از جوانب تئوريک و عملی جنبش
کمونيستی ايران و جهان .از جمله بازبينی در زمينهی نگرش به ستم جنسيتی و جايگاه آن در توليد
وبازتوليد نظام طبقاتی و مشخصا در کارکرد نظام سرمايه داری و جايگاه تعيين کننده ی آن در انقالب
کمونيستهای ايران (سر

دههی  1360به موازات بازبينی خط کلی ،اتحاديه ی 
اجتماعی .در ميانهی  
درزمينهیزنانپرداخت.جزوهیپرولتاريای آگاه و مسئله

بداران)بهبازبينیسيرقهقرائیخطاتحاديه
منتشرشدفشردهی اينبازبينی درزمينهی زنانبودوپيشروتريننظريهرادر

ی زن کهدرسال 1366
ميکرد .در حيطه ی عمل ،بازتاب آن کمک به تشکيل سازمان زنان
جنبش کمونيستی ايران نمايندگی  
هشتمارس(ايرانوافغانستان) بهعنوانسازمانی فراحزبی باوظيفهی سازماندادنجنبشراديکال
زناندرايرانبود.اينپراتيکبهعميقترشدنخطحزبماکمککردونيرویزنانرادرحزبموثرترکرد .


حزب ما از بازبينی سير قهقرائی تئوری و پراتيک گذشته فراتر رفت و به جمع بندی از دستاوردها و
نقصانهای تئوريکوپراتيکجنبشکمونيستی بينالمللی اززمانمارکستامائووتابهامروزپرداخت.

حاصلآنسنتز نگرشی کيفيتانويندراينزمينهاست.(رجوعکنيدبه کتاب کمونيسمومسالهزنان-
ِ
تجربههاونقدهاازاميدبهرنگ ).

گيريهاینوينوهمچنينجنبشکمونيستیومسالهزن-


جهت
نتیجه گیری
کهجامعهی انسانی بر

آنچهشکلستمبرزنراگرفتهدرواقعزنجيری استبهپای بشريت.تازمانی 
ازآنها،تمايز

ميچرخدتمايزوسلسلهمراتبوجودخواهدداشتکهيکی
توليدومبادلهیکاالئی 

پايهی

و سلسله مراتب ميان زن و مرد است .برای حفظ اين تمايز و سلسله مراتب است که زن در زبان،
انههادروصف
شودوميانمردانخريدوفروشميشود.بيشترينتر 


فرهنگ،ادبياتومذهبتحقيرمي
اليهها و طبقات جامعه عموما
عشق ميان زن و مرد است اما رابطهی ميان زن و مرد در ميان همهی  
خصمانه است .شمار زنانی که قربانی خشونت مردان ميشوند بيش از زنانی است که در نتيجهی
سرطان و جنگ جان خود را از دست ميدهند .دو سوم کار جهان را زنان انجام ميدهند اما صاحب ده
درصد درآمد و يک  درصد مالکيت بر ابزار توليد هستند .اين تمايز يکی از مهمترين و تعيين کننده ترين
موتورهایانقالباجتماعیبرایدفنروابططبقاتیوسلسلهمراتبیاست .

نکتهآخرايناستکهمابهطورعاجلنيازبهساختنجنبشی راديکالاززنانو عليهستمجنسيتی در
گستردهترو

سراسرايرانومنطقهی خاورميانهداريم.مبارزهی زنانبرای حقوقبرابربايددرچارچوبی 

ترپيشرودوگرنهبهسطحافقهای ناچيزوحقيری سقوطخواهدکردکهانواعجريانات«سبز»و


راديکال
«اصالح طلب» می خواهند .ما جنبشی نياز داريم که تابوی "نخواستن قدرت سياسی و به جای آن
مطالبهکردنازقدرتهای حاکم"رابشکندواعالمکندکهماخواهانقدرتسياسی هستيموبرايش

سياسيای هستيم

ميجنگيمومی دانيم محتوا ،خصلت و هدفش چيست.مانيازمند جنبشهای 

لروابطاقتصادیو
کهافقآنچنينگستردهباشدورويایرهائیزنانوبهطورکلرهائیبشريتازچنگا ِ
رادرقالببرنامههای سياسی شفافارائهدهد،ترويجکند،بهحولآننيروی زنانرا

اجتماعی کنونی 
کندودرنهايتبهتحققبرساند.بهداليلگوناگونتاريخیزنانآننيروی اجتماعیهستند
سازماندهی

ِ
اندوميتواننداين


سياستراندهشده
بهمرکزصحنهی

کهحداقلدرخاورميانهتوسطتالطماتاجتماعی
پرچم رهائی  بخش را بلند کنند .زنان و مردان کمونيست بايد بر اين واقعيت چنگ بيندازند و آن را رها
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نکنند .همه بايد چشمان خود را بر اين واقعيت باز کنند که آن چه شکل ستم بر زن را گرفته در واقع
زنجيریاستبرپایکلبشريتکهبايدپارهشود. 



فراخوان زنان مبارز و انقالبی


لزنانچپبرایبرگزارینشستیدرشهرهامبورگازتاریخ6تا8آوریل2012
فراخواناو
ِ

بهجراتمی توانگفتکهطی سی ودوسالحاکميتجمهوری زنستيزاسالمی زنانپوياترينقشر
اجتماعی  بودندکهبطوردائمعليهاينرژيممبارزهومقاومتکردهاند.تمامعمرننگينجمهوری اسالمی
گروهها،احزاب،جرياناتسياسی وطبقاتی مختلفرا
رقمخوردهاستوهمهی  

بااينتخاصماجتماعی 
مجبوربهموضعگيریکردهاست .

ديدگاههاومنافعزنانطبقاتمرفهجامعهاست

جناحرفرميستومحافظهکارجنبشزنانکهنمايندهی


دستيابیزنانايرانبه«آزادیو

خواهاناصالحاتجزئیدرقوانينجمهوریاسالمیاستوآنرا«راه»
برابری»میداند .

پابهميدانمبارزهسازمانيافته

اماگرايشاتراديکالوانقالبی زنانکهازهمانفردای  8مارس 1357
عليه جمهوری اسالمی گذاردند گام ابتدائی و اوليه در راه رهائی زنان را در سرنگونی کامل جمهوری
دانند.اينجناحازجنبشزنانعالوهبرموضعگيری روشندر


دينازدولتمي
اسالمی وجدائی قطعی 
مورداينکهرسيدنزنانبههيچسطحاز«آزادی وبرابری»درچارچوبجمهوری اسالمی ممکننيست،

درشرايطیکه"دعوای"ميانامپرياليسموبنيادگرائیاسالمیصحنهسياستجهانیرارقممیزد(و
نظامهای

هانمايندهی 

کماکانمولفهمهمی ازاوضاعجهاناست)باصراحتاعالمکردکههردوی  
اين
اجتماعی ی هستندکهفرودستی زنوستمجنسيتی بخشی الينفکازآناناستوجنبشزنانبايد
مستقلازهردوتکامليابدوبرایرهائیخودمبارزهکند .

سالاخيربرجستهترازهرزمان


تفاوتمياندوراهودوافقودوبرنامهدرجنبشزنانبهخصوصدرده
ديگرشدهاست.بااينوصفهنوزتوازنقوابهنفعگرايشراديکالوانقالبی برهمنخوردهاست.اينامر
در شرايطی که جامعهی ما ميتواند به سرعت به سوی يک تعيين تکليف سياسی برود خطر مهمی
برای جنبشرهائی زناناست.زيرانيروهای بورژوائی جنبشزنانبهطورقطعتالشخواهندکردانرژی
مايهیبازسازینظامستمواستثمارکهندراشکالینوينکنند .
زنانايرانرادست 

مبارزاتی

ن قواکماکاندردستورکارمااست.امادستيابی بهآندرگروحرکت
مبارزهبرای برهمزدناينتواز ِ
متمرکزتر و تکاپوی بيشتر زنان کمونيست است. هر چند زنان کمونيست همواره هستهی مرکزی و
راتشکيلدادهاندامابرنامهوافقکمونيستی درجنبش

ناپذيروپيگيرگرايشراديکالدرجنبش


سازش
کهدرزمينهیرهائیزنان


زنانآنچنانکهبايدپژواکنيافتهوهموارهدرپسپردهقرارگرفتهاست.حالآن
انسانازجهنم جامعهی
اديکالترينفکروتالشتاريخبشربودهاست.رهائی 

ازقيدستم،کمونيسم ر
ِ
کاملزنازقيدستمکامالبهيکديگروابستهاندوايندوبارسيدن جامعهبشری به
طبقاتی ورهائی 
ِ
کمونيسم(کهدرآننهازروابطسنتیمالکيتاثریاستونهازافکارسنتی)متحققخواهندشد .

ما در آستانهی دگرگونی های سياسی و اجتماعی ناگزيری ايستاده ايم .بدون شک زنان نيروی
آيندهايرانخواهندبود.اماسوالاينجاستکه

اجتماعی بزرگوتاثيرگذاری درتغييروتحوالتسياسی 
بهنفعچهطبقهوبرنامهایعملخواهندکرد؟آياقادرخواهندشدبرنامه،افقوسمتیرادرپيشگيرند

که منطبق بر رهائی کامل زنان باشد؟ آيا قادر خواهند شد تشخيص دهند که عميقترين منافع آنان در
دگرگونیانقالبینظامسياسی،اقتصادی،اجتماعیوايدئولوژيکدرايراناست؟ 

اين مسئله به طور تعيين کننده وابسته به دخالتگری زنان کمونيست انقالبی در جنبش زنان است.
آنانميتوانددرجابهجايیتناسبقوایموجوددرجنبشزناننقشباالئیايفا

دخالتگرینظریوعملی

وصفآرائی طبقاتی درايرانتاثيرگذارد.بايدباجديتافقو

کندوازاينطريقبرکلصحنهی سياسی 
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برنامهکمونيستی درموردامررهائی زنانراشفافکنيمودستبهتالشی عظيموجسورانهدرفراگير
کردنآنبزنيمتابرنامهوافقکمونيستیتبديلبهقطبتاثيرگذاریدرجامعهشود .

توانگفتاگرکمونيسمواقعیتبديلبهقطبتاثيرگذاریدرجنبشزناننشودمبارزاتزنان
بهجراتمی
ِ
رهاشدهازاينمبارزاتدستمايهی

ايرانبرایرهائیکاملدرنيمهراهماندهوحتامیتوانگفتانرژی
نوسازینظامستمواستثماردراشکالجديدخواهدشد .

مردمبيزارازشکافهایطبقاتی،فقر،استثمار،ستمدينیوجنسيتی،رواج

درشرايطیکهتودههای
بهاعتراض،شورشومبارزهميزنند،

وستمگریملیدست

جهلوسنتهایعقبمانده،بیحقوقی
ميتواندخشمزنانرابهنيروی قدرتمندی درراهسرنگونی جمهوری
افقوبرنامهی انقالبکمونيستی  

اسالمی تبديلکند.اينحرکتنهفقطدرايرانبلکهدرکلخاورميانهوجهانگاممهمیدرجهترهائی
بشريتبودهومسيرحرکتمبارزاترهائیبخشراروشنائیخواهدبخشيد .

اما بر کسی پوشيده نيست که گرايشات گوناگونی در ميان زنان کمونيست هست .در نتيجه ،فرآيند
درزمينهمبارزهرهائيبخشزنانضرورتانيازمنددامنزدن

شفافيتبخشيدنبهافقوبرنامهکمونيستی 
بهبحثوجدلوجوششفکریاست.برایفراگيرکردندورنمایکمونيسمودامنزدنبهبحثدرميان
وکلجامعهبرآنيمکهکنفرانسهائی رابهحول:جنبشرهايی زناننيازبهکدام

زنانراديکالوانقالبی 
افقدارد؟ساختارستمبرزندرکارکردنظامکنونی حاکمبرجهانچهجايگاهی دارد؟مبارزهعليهآندر
برنامهوافقکمونيستی چهجائی دارد؟ کدامپراتيکمشخصجهتبر همزدنتوازنقوای موجوددر
جنبشزنانموردنيازاست.و...سازماندهیکنيم(.زمانومحلاولينکنفرانسدراطالعيهایجداگانه
منتشرخواهدشد ).

فريده رضائی،آذر درخشان ،زمان مسعودی ،صديقه محمدی ،ثريا فتاحی و لیال پرنیان
 2011/10/29
Zanane.chap@live.com





هشتمارس،روزجهانیزن :
زنان در مواجهه با جنگ میان جمهوری اسالمی و امپريالیستها
يدمند.ايران
جمهوری اسالمی وآمريکا(باحمايتاسرائيلوترکيهوکشورهای خليج)برشيپورجنگم 
يتواند به نقطه تالقی و اشتعال تضادهای بزرگ جهانی و منطقهای تبديل شود .در چنين اوضاعی
م 
وضعيت زنان ايران که سی و سه سال گذشته را در چنگال نظام جمهوری اسالمی اسير بوده و مرتبا
انکردهاندچهخواهدشد؟پيروزیکدامطرفبهنفعزنانورهائیآنانازبردگیوفرودستی

عليهآنطغي
تکداميکرابايدگرفت؟ 
خواهدبود؟سم ِ

جوابسادهوروشناست:هيچيک! 
رسيدن زنان به آزادی و برابری در گروی گشودن راهی ديگر است .راهی که مانع از تکرار فاجعهی 33
سالپيششود.آنزمان،رژيمسلطنتی شاهبدستمردموباشرکتفعالزنانسرنگونشداماجای
آنحکومتی بهقدرترسيدکهاولينکاررهبرشصدورفرمانحجاباجباری وتحميلاخالقياتدينی بر
زنان بود .دهها هزار زن از مشاغل قضائی و آموزشی اخراج شدند .قانون اساسی اسالمی به تصويب
رسيدوزنرارسماتبديلبهشهرونددرجهدوموموظفبهتبعيتازمردکرد.زنانعليهاينهجومبه
نهای
حقوقوحياتشان،شورشی  5روزهکردنداماشکستخوردند.سرکوبزنانوتحميلاخالقوآئي 
اسالمی برآنانتبديلبهرويکردسياسی وامنيتی جمهوری اسالمی درحفظکيانششد.واينتوجيه
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گرتفتيشعقايدوجاسوسیگستردهدرحريمخصوصیآحادجامعهاززنومردگرديد .

جمهوری اسالمی حتااگرفقطيکجرممرتکبشدهبودوآن،سرکوبابتدائی ترينحقوقزنانوتبديل
آنانبهبردهوکنيزمردان،بود؛همين،برایصدورحکممرگشکافیبود!اينرژيمحقزندگینداردوبايد
دسرنگونشودتاتجربهی33سالپيشتکرارنشود؟

سرنگونشود.امابهدستچهکسانیوچگونهباي
ومردساالری دينی و
ِ
باکدامرهبری وبرنامهسياسی واجتماعی بايدسرنگونشودتانظامپدرساالری 
غيردينی،سرکوبسياسی وفقروشکافطبقاتی تداومنيابد؟اين،آنسوالمرکزی استکهجواب
يتواندنيروی شورشگرزنانراتبديلبهجنبشی کندکهدراوضاعپرآشوبوملتهبی کهدر
فعالبدانم 
هجنبشهای اجتماعی ازجنبشکارگری گرفتهتامعلمانومللتحت

راهاستراهی ديگر رابهروی کلي
ستمبگشايد .

آمريکا حلقه محاصره را بر جمهوری اسالمی تنگ تر می کند و سران جمهوری اسالمی در جواب ،رجز
يخوانندوتهديدبهتالفی ميکنند.دراينماجراآنچهبهمردممربوطونيازمندهشياری آناناست،آن
م 
کنندتودههایمردمراتبديلبهگوشتدمتوپنزاعارتجاعیخودکنند.در

استکههردوطرفتالشم 
ي
يريزند و
ن ايرانی آن برای حقوق زنان ايران اشک تمساح م 
اين ميان امپرياليسم آمريکا و خدمتگزارا ِ
يهايشبهزنانوعدهیرستگاری
يدهند.33سالپيشنيزخمينیوهمپالگ 
وعدههای«نجاتبخش»م 

دادهوگفتندکهنجاتزندراستقرارنظامدينی وحجاباسالمی است.لشگری اززنانتاريکانديشرا
سازماندادندوازآنانبرای تحميلنظامپدرساالری ومردساالری دينی برزناناستفادهکردند.کسانی
که  بعدها خود را ملقب به «اصالح طلب» کردند و رهبران «جنبش سبز» شدند قوانين مجازاتهای
اسالمی عليه زنان را تدوين کرده و به تصويب رساندند .نقش زهرا رهنورد در تدوين و تزئين اينقوانين
جهی اين «عمليات نجات بخش» به قتل رسيدن دهها هزار زن در دعواهای «ناموسی»،
يکتا بود! نتي 
ونهازندرچنگالروابطسنتیودينی،رواجاحکامیچونسنگساروافزايشعمقو
نابودیزندگیميلي 
طاجتماعیستمگرانهیمردانبازنانبود. 

دامنهیرواب ِ

ستهای آمريکائی ثمری  بهتر از اين خواهد

حال سوال اينجاست :آيا «عمليات نجات بخش» امپريالي
دهد.سلطهی

داشت؟تجربهیتجاوزنظامیآمريکابهافغانستانوعراقجوابروشنیبهاينسوالم 
ي

امپرياليستیدرافغانستانوعراقنهتنهاموجبتضعيفودرهمشکستنبنيادگرائیاسالمینشدبلکه
راهرابرایآنگشود.اشغالافغانستانتوسطارتشآمريکا،انگليس،آلمانوفرانسهبرایزنانافغانستان
وبرقعپيچماندناکثريتزنانوتداوماسارت

حاصلی نداشتجزحضورويترينی چندزندراداراتدولتی 
يها از چنگال رژيم صدام به استقرار
ط پدرساالری اسالمي -فئودالی .پروژهی «نجات» عراق 
آنان در رواب ِ
حکومتملوکالطوايفی اسالمی منتهی شدکهبيشترينقربانيانشزنان– اعمازسنی ،شيعه،کردو

ُ
فئودالکردباپشتوانهی تجاوزنظامی آمريکابهقدرت
بودهاند.درکردستانعراق،طبقاتبورژوا -
عرب–  
سابقهای گسترش يافت .«حفظ

لهای ناموسی و شکاف طبقاتی بطرز بي
سياسی رسيدند اما قت 
ُ
حکومتکردی شد.ودرکنارآن NGOهای «زنانه»کهتوسط
ناموس»تبديلبهيکی ازاصولعملکردی 
يشوند مشغول تخدير زنان در مورد واقعيت و ماهيت «دموکراسی»
بنيادهای آمريکائی حمايت مالی م 
رتانگيززنانومردانمصر سرنگون
يهای حي 
درعراقشدند.درمصررژيممبارکدرنتيجهفداکار 

حاکم
شد.امابادخالتآمريکانهتنهانظاممبارکبدونمبارکحفظشدبلکهنيروهای بنيادگرای اسالمی نيز
تقويتشدندودرمصدرقدرتقرارگرفتند.اوليناقدامامنيتی قدرتمندانجديد حملهبهتظاهراتزناندر
هشتمارسسال2011بودباشعار«جایزندرخانهاست».ارتشيانزنانرادستگيرکردهوآنانرادر
معرضانواعحقارتهاوشکنجهازجملهآزمايشبکارتقراردادند.مبارکدرستهمانروزی سرنگون
موردحملهیاوباشاسالمی

شدکه33سالپيشنظامشاهیدرايران.وزنانمصردرستهمانروزی
تازه نفس قرار گرفتند که زنان ايران در اولين هشت مارس ،روز جهانی زن  ،پس از استقرار حکومت
اسالمی در ايران .بايد اين تشابه تاريخی تکان دهنده را هشداری برای باز کردن چشمها و گوشها
دانست. 

ندگانونگهباناننظامهای

هداریدرواقعجنگمياننماي
نزاعميانجمهوریاسالمیواربابانجهانسرماي 
اقتصادي -اجتماعی پوسيدهاست.پدرساالری ،سرکوبسياسی ،فقروشکافطبقاتی جزءالينفکاين
نظامهاست.هردوی اينهاعميقازنستيزبودهوعزمی بی پاياندرسرکوبوبهزنجيرکشيدنزنان
دارند .هرآينه جنبشهای اجتماعی بخصوص جنبش زنان با يکی از طرفين اين نزاع سمت گيری کند در
نهايتديگریراتقويتکردهاست.دراينميانکمونيستهاعليههردوموضعگرفتهواعالمکردهاندکه
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تضادميانامپريالي
استوربطی بهمردمندارد.وجنگاحتمالی ناشی ازدعوايشاننيزارتجاعی  بودهوتودههای مردم
هيچنفعیدرآنندارندونبايدبهحمايتازهيچطرفبرخيزند. 

ناند و زير بار
در کشورهای خاورميانه و بطور کلی آسيا و آفريقا ،زنان بشدت قربانی سلطه جهنمی دي 
يزنند.درکشورهای اسالمی کوچکترينحرکاتزنتوسط
نانواعسننهزارانساله دستوپام 

سنگي
جنس مذکر کنترل ميشود .آپارتاريد جنسی در ميان دريائی از خرافه دينی رايج است .حاکميت
مستبدانهی اعضای مذکرخانوادههمراهباآئين وسننی کهدرتاروپودجامعهتنيدهشدهاستهنوز
وجهمهمی اززندگی زناناست.حجاباجباری،ختنهدختران،مالکيتمردانبرفرزندان،کتکزدنزن،
حقمرددرطالقوحضانتوهزارانشالقديگرازهرسوبرجسموروانزنانفرودمی آيد.زناناين
کشورها از اشکال "مدرن" ستم و تحقير نيز "بهره مند" می شوند :آزار جنسی ،پورنوگرافی ،فحشا و
تجاوز.اينهمهستم،الجرمبهامواجبحرانومقاومتپامیدهد. 

يشود،عميقتروحادترازهميشهخودنمايیکردهوراهحلميطلبد.
موقعيتزنان،ستمیکهبرآنانم 
نه فقط در ايران بلکه در مصر ،سوريه ،تونس ،ترکيه و بطور کل در سراسر جهان منجمله در آمريکا.
يهای کامال متفاوت اين واقعيت را ديده و برای آن «راه حل» ميدهند .اما
نمايندگان طبقاتو جهانبين 
اکثر «راه حل»ها در چارچوب ابقای تمايز طبقاتی ،استثمار بيرحمانه و روابط و تمايزات اجتماعی
ستمگرانهاست. 

ه نيست .تضاد اساسی عصر
در نظام سرمايه داری ،ستم جنسيتی يک موضوع گذرا و در حاشي 
يترشدنتوليدبامالکيتخصوصی ،منبعاينستماست.
هداری،يعنی تضادميانهرچهاجتماع 
سرماي 
هدارياند .اين دو ،تضادهای
يناپذير نظام سرماي 
استثمار طبقاتی  و ستم بر زن ،هر دو ،از جوانب جدائ 
يگيرند.سرمايهداری بدونستمبرزننميتوانددوامآورد.
متفاوتی هستنداماازيکجاسرچشمهم 
يکند که حکام با
هداری يک رابطه دائمی است .فرقی نم 
رابطه ميان ستم بر زن با سيستم سرماي 
استفاده از دين ،تودههای مردم را در مورد ماهيت اين سيستم تخدير ميکنند يا با استفاده از
ستمبرزنکهبار گرانوطاقتفرسای رنجو
ت بنای اجتماعی 
«دموکراسی انتخاباتی».ايناستواقعي ِ
ِ
محنترابراوتحمي لکردهاست.نهفقطبراوبلکهبرمادرانودخترانش.نهفقطدرايرانکهدرسراسر
جهان.نهفقطامروزبلکهدرطولتاريخ. 

مبارزات سياسی امروز و هدف نهائی کمونيستها پايان دادن به کليه روابط ستمگرانه و استثمارگرانه
است .اين هدف نهائی در آموزهها و اصول ،راه و روشی که ما کمونيستها در مبارزه پيشه ميکنيم
حضوروبياندارد.يکی ازآناصولخدشهناپذيرعبارتستازمبارزهعليهستمبرزن،مبارزهعليهروابط
قدرتنابرابرميانزنومرددرميانمردم،مقابلهباافکارکهنهودينیرايجدرميانمردمکهازمنابعاصلی
توليدافکارزنستيزدرجامعهماست.اينفرآيندیاستدرخدمتبهآنکهنيرویاجتماعیزنانتبديلبه
عاملیموثروتعيينکنندهدرفرآيندانقالببرایسرنگونیجمهوریاسالمیوايجادنظامسوسياليستی
ستهایانقالبیبابرنامه

گردد.اينسياستوحرکتبرتفاوتبنيادينوعظيمميانبرنامهوعملکموني
يافکند:نيروهائی کهخواهان
وعملنيروهای سياسی مرتجعدروناپوزيسيونجمهوری اسالمی پرتوم 
برانداختنرژيمجمهوری اسالميانداماهمزمانتالشميکنندهمانروابطاستثمارگرانهکهنراحفاظت
کردهوازجوانهزدنوباليدنفرآيندانقالباجتماعیدرايرانممانعتکنند .

ما کمونيستها متعهديم که به روشنی ،جسارت و با صدای بلند منافع اساسی زنان و تمام اقشار و
طبقاتتحتستمواستثماررابيانکنيم.آنانراآگاهکنيموسازماندهيمبرایاينکهبرایخودبجنگند،
برای دست يافتن به آرزوها و روياهايشان .نه در خدمت به بقای جمهوری اسالمی يا جايگزينی آن با
دستنشاندگانامپرياليستهایآمريکائی. 

در اوضاع کنونی ،بيش از هر زمان ديگر ضروری و عاجل است که جنبش کمونيستی با گرايشات
سوسياليستی دروغين مقابله کند و  پرچم سرخ فام کمونيسم را در پيشاپيش نبرد برای گسستن
زنجيرهای بردگی زنان ،مبارزه برای نابود کردن نهاد ستم جنسيتی ،به اهتزاز درآورد .ستمديدگان بايد
ببينندکهکمونيسمآفتابشاناست.واينآفتابراازورای مهغليظی کهتبليغاتضدکمونيستی مراکز
ت اکونوميستی و
قدرت در ايران و جهان بوجود آورده ،از ورای افقهای تنگ و حقير گرايشات راس ِ
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رفرميستی رايج در جنبش چپ و جنبش کارگری ببينند .کمونيسم و برنامه انقالب کمونيستی تنها راه
نجاتهيچبودهگانجامعهاستوزنانهيچبودهترينهيچبودهگانجامعهمايندکهبايدآگاهانهزيرپرچم
ادهی نزاعارتجاعی ميانمافيای قدرتجمهوری اسالمی
طبقاتی وسياسی خودگردآيند.نبايدسربازپي 
و  مافيای قدرت جهانی شوند .بلکه برای نابودی هر دوی اينها و استقرار روابط سياسی ،اقتصادی و
اجتماعیمردمیيعنیسوسياليستیبجنگند .

هی حقوق دموکراتيک مبارزه ميکنند .آزادی زنان از زنجير سنت و دين و
کمونيستها برای کسب کلي 
برابری کامل آنان با مردان يکی از مهمترين حقوق دموکراتيک است .با استقرار دولت سوسياليستی
همهی اين حقوق فورا متحقق خواهند شد .در عين حال ،کمونيستها به اين نکته نيز واقفند که
دموکراسی نتوانستهونميتواندمسائلمربوطبهستمونابرابری راحلکند.در«آزادترين»جمهوريها
نيزدموکراسیهموارهمحدودوتابعمهمترينآزادیبورژوازیيعنیآزادی استثمارنيرویکارجهتکسب
سوداست.تازمانیکهجامعهبهطبقاتتقسيممیشود،بخشاعظمکارخانگیوبچهداریبهدوش
زنانخواهدافتاد.تازمانیکهميانزنومردتمايزاجتماعیموجودباشدالزامازنانبههزارويکشکل
با مردان نابرابر و تابع آنان خواهند بود .از اينجاست که جامعه سوسياليستی به ورای تحقق حقوق
هیروابطاقتصادیاستثمارگرانه،محوکليهتمايزاتطبقاتیو
دموکراتيکرفتهوحرکتدرراستایمحوکلي 
تمايزات اجتماعی و محو کليه افکار کهنه ،در سراسر جهان ،را تبديل به هستی و هدف وجودی خود
میکند. 

اگر سرنگونی دولت جمهوری اسالمی را بدون تالش برای استقرار يک دولت نوين پيش بريم ،ثمرهی
فداکاريهاوجانفشانيهای مارادارودستههای جديدی ازاستثمارگرانخواهندربود.ما پتانسيلآنرا
داريمکههممردمرابرای سرنگونی جمهوری اسالمی بهحرکتدرآوريموهمطرحهای آمريکارابرای
استقرارحکومتدلخواهشدرهمبشکنيم.امابرای اينکهاينپتانسيلتبديلبهيکنيروی قوی وبالنده
شودبايدزحمتکشيد.دردرازمدتماازاينمرتجعينوامپرياليستهابسيارقويتريمزيرامامنافعمردم
را نمايندگی ميکنيم .زيرا ما توطئه چين نيستيم .جنايتکار نيستيم .استثمارگر نيستم .ما مردميم .اين
نقطه قوت ماست .و جنايتکار بودن مرتجعين و امپرياليستها ،دزد زندگی و زحمت مردم بودن نقطهی
ضعفآنهاست.مابايدصفوفخودمانراازهمهاينجنايتکارانبری ومنزهنگاهداريمتانقطهقوتمانرا
ازمانربايند.آناننيزنقطهضعفشان راهميشهباخودخواهندداشتوهرگزچاقوی قصابی خودرا –
بخصوص عليه زنان  -بر زمين نخواهند نهاد .دشمنان ما هيچ ندارند جز پول و قدرت مسلح .آنان جواب
مردم را با گلوله يا دروغ و طرح های توطئهچينانه و تطميع ميدهند .بر خاکستر نظامشان بايد دنيائی
برزن،تنهادرموزههاواوراقتاريخجایداشته

هرگونهستمانسانبرانسان،منجملهستم

بسازيمکه
باشد .

زنجیرها را بگسلیم تا خشم زنان به مثابه نیروی عظیمی در خدمت رهائی بشريت جاری
شود.
حزب کمونیست ايران (مارکسیست -لنینیست -مائوئیست)

هشتمارس 2012



تغییر ماهیت خانواده در چین انقالبی و رهائی زنان
اين مقاله از سلسله گفتارهای راديويی "صدای سربداران" ( )1368-1370است که با اندکی ويرايش در اينجا
بازتکثيرمیشود .


اين واقعيتی است كه حزب كمونيست چين خانواده را از تالشی تحميلی امپرياليسم و فئوداليسم و
سراشيباضمحاللرهانيدوبهمفهومی زندگی خانوادگی بعدازرهائی جامعهچينباثباتشد.آيااين
خانواده بود؟

گيريهای تاريخی پرولتاريا و انقالب پرولتری در الغای 

اقدام انقالبيون چين خالف جهت
ستمگرقربانيانزيادی ازصفوفمردمگرفتهبودند.درسراسر

يكردند؟نيروهای 
كمونيستهاچهبايدم 

كشاندهوخانوادههارابهزورازيكديگرجداكردهبودندوفقروفالكتخردكننده

چينآنهارابهگرسنگی
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بود.نظماجتماعی 
كردند.درچين

شانمي

غرق
فروختندياگاهبهدليلناتوانی درمراقبتونگهداری ازآناندراوجنوميدی 
ِ
تجاوز
نداشتند.
ماندن
زنده

ی
قبل از انقالب ،صدهزار تن تنفروش وجود داشت که جز اين کار راهی برا
ِ
مالكين و اوباشان فئودال به زنان رعيت و دختران خردسال دهقان زاده عموميت داشت .انقالب در
كار آن شد .در تمام
برانداختن تمامی اين مظاهر پستی كامال محق بود و بدون فوت وقت دست به
ِ
زمينههای فوق جهشهای راديكال به وجود آمد .آنچه انقالب دمكراتيك نوين بالفاصله در چين انجام داد

طبقاستانداردهایتاريخجهانواقعامعجزهبود .

قانون رفرم ارضی مردان و زنان دهقان را صاحب زمين کرد .در مراسمی كه به مناسبت تقسيم زمين
شنيدندكهنامشاندرمالءعام خوانده

برگزارميشدخيلعظيمزنانبرای نخستينباردرزندگی  
مي

ميشود .قوانين مربوط به همسرگزينی تحت عنوان «قانون طالق» يا «قانون زنان» برسر زبانها افتاد.

ً
تقريبايكميليونموردطالقدرطولهجدهماهصورتگرفتوزنان،ازجملهنوعروسانخردسالراازقيد
بيسابقهدرجامعهایبودکهچندهزارسالاسير
ومعاملهگرانهرهاکرد.اينرخدادی 

ازدواجهایاجباری

روابطاجتماعی كهنوافکارکهنبود.فحشاءبهمعنای واقعی كلمهازميانرفت.درشهرشانگهای به
تنهائی60 هزارزنتحتپوششآموزشواشتغالقرارگرفتند،اسكاندادهشدندوبهجایهتكحرمت
وتجاوزمورداحترامقرارگرفتند.

كشتن نوزادان دختر متوقف شد .قانون اساسی نوين کليهی اشكال قانونی تبعيض عليه زنان را ملغی
كرد .در اين زمينه قانون اساسی انقالب چين در زمان مائو ،از هر قانون اساسی كه تا آن زمان در
دموكراسيهای بورژوائی مانند آمريكا و انگلستان اتخاذ شده بود فراتر رفت .جامعهای كه يكی از

وسيلهی زور  انقالب

ماندهترين جوامع روی زمين محسوب ميشد به سرعت پيش تاخت و به 


عقب
بهاندازهی  چنديندههبهجلوخيزبرداشت.قبلازانقالبودرتدارکانقالب،مائوهموارهتاکيد

تودهای 

است.اودرمقالهای که

کردکهمبارزهعليهسلطهی مردانبرزنانجزءالينفکانقالبدمكراتيكنوين 


مي
انميکندکهدرچينمعموالمردزيرسهسيستماقتدارقرار

قبلازپيروزی انقالبنوشتهبودخاطرنش
.امازنعالوهبراينهازيراقتدارمرد(قدرتشوهريا

دارد:قدرتسياسی،قدرتقبيلهایوقدرتمذهبی
ومذكرمبينمجموعهیايدئولوژیو

پدر)همقراردارد.اينچهارشكلقدرتسياسی،قبيلهای،مذهبی
سيستمفئودالیپدرساالری استومانندچهارريسمانكلفت،خلقچينبهويژهدهقانانرادربندكرده
است. 
پيروزیاولينپلهانقالبدرسال1949يکگامبزرگبهجلوبرایجامعهونيزبرایرهائیزنبود.امافقط
يکگام.هرچندانقالبدمكراتيكنوينتحترهبری حزبکمونيستوپرولتارياانجامشدهبوداماكماكان
فئودالها دهقانان فقير و بيزمين بود و شعار آن «زمين به

برنامهی بورژوائی تقسيم اراضی 

دارای 
كشتگر» بود و نه «اشتراكی كردن زمين» .اين امر ضرورت جامعهی آن زمان بود زيرا بدون اجرای اين
برنامه ،ريشهکن کردن فئوداليسم و راهگشائی برای سوسياليسم ناممکن بود .اما اجرای اين برنامه

بازکرد.مائوتسهدونتناقضفوقرااينطوربيانکرد:دموكراسی

رشدسرمايهداری

همزماندررابهروی

سوسياليسمميگشايد.اين

.امابيشترازآندررابهروی

نويندررابهرویسرمايهداریبازمیكند..
امردارایمفاهيممتناقضیدرموردموقعيتزندرجامعهنويننيزبود. 
رفرمارضی بهخودی خودقادربهتضعيفمبنای خانوادهوپدرساالری درچيننبود.اماپايهای شدبرای
ومرحلهعميقترانقالبكهکارشتعيينتکليفباسرمايهداری بود.وقتی انقالببهاين

حركتبعدی 
مرحله رسيد عدهای از رهبران حزب کمونيست در مقابل پيشروی به سوی سوسياليسم ايستادگی
کردندوخواهان«تحکيمدموکراسینوين»شدندونهپشتسرگذاشتنآن.مائوگفتاينافراددرواقع
بورژوا دموکراتهائی هستند که به حزب پيوستهاند .مائو مبارزه طبقاتی را در جهت دگرگونی
سوسياليستی رهبری كرد.بدونشركتفعالتودهای زنان،پيروزی دراينانقالبناممكنبود.بدوننبرد
زنانراعقبنگهميداشت،مردانپرولترنيزنمیتوانستندچنانتغيير

عليهزنجيرهائیكهانرژیانقالبی
هی انقالب در هر مرحله است ،خواه اين مرحله
کنند كه شايسته و درخور نيازهای پيشروی همه جانب 
انقالب دمكراتيك نوين باشد يا سوسياليستی .به همين دليل مائو تاکيد کرد که ميزان پيشرفت انقالب
توانبهوسيلهی جايگاهزناندرانقالبسنجيدوگفت«انقالبفرهنگی آتی توسطزنانو


چينرامي
برای زنان بر پا خواهد شد» و «تا زمانی كه يك زن در جهان باشد كه به رهائی دست نيافته است،
كهزنانسراسركشوربهپاخيزند،آنروزروزپيروزیانقالبچين

آنروزی
هيچكسبهواقعآزادنيست».و« 
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خواهدبود ».

درچينسوسياليستی،کماکاننابرابریموجودبودوآثارنظامپدرساالریباقیماندهبود،هنوزهمتوليد
ِ
كااليی و عناصری از مالكيت خصوصی وجود داشت و کماکان موانع زيادی در مقابل رهائی كامل زنان
رهروانسرمايهداری»خوانده

موجودبود.وجودعناصرراستدرردههایعالیحزبكمونيستچينکه«
ميشدنديکیازاينموانعبود. 


بنابراين انقالب چين هنوز راه درازی در پيش داشت اما تفاوتی بنيادين با گذشته داشت .پرولتاريا به
رهبری حزب كمونيست به قدرت رسيده و مالكيت اجتماعی برقرار شده بود .بر اين مبنا و در ادامهی
انقالب ،حزب تودههای مردم را در محدود كردن نابرابريها و تقسيمات اجتماعی باقی مانده از گذشته
شکستن حلقههای متعدد
ميکرد .زنان جامعه ،از جمله صدها ميليون زن روستائی در جريان
رهبری  
ِ
زنجيرستمپيشرويهایبزرگكردندوتمايزاتاجتماعیاعصارکهنرادرهمشکستند .


نوين
نظر حزب كمونيست چين در مورد مقولهی خانواده و جايگاه آن در جامعه طبقاتی و در جامعه
ِ
سوسياليستیچهبود؟ 

تئوريک پرچم سرخ به سال  1960نوشت :«خانواده با ظهور مالكيت
حزب كمونيست چين در نشريهی 
ِ
تولديافت.ازهمانابتدارابطهی خونی اساسطبيعی ومالكيتخصوصی زيربنای اقتصادی آن

خصوصی 
را تشكيل داد .بدينسان خانواده يك واحد اقتصادی جامعه بود .خانواده مدرن نه تنها نطفه بردگی بلكه
رانيزباخودحملميكند،چراكهازهمانآغازباخدماتكشاورزی درارتباطقرارداشت.

اسارتفئودالی 
ً
خانواده كليه تخاصماتی را كه بعدا در ابعادی گسترده درون جامعه و دولت رشد يافتند را به صورت
مينياتوریدرخودحملمیکند ».

بهجنبهی

جامعهميديدوتوجهزيادی

خانوادهراهمزمانبخشیاززيربناوروبنای

حزبكمونيستچين
عرصههای

ايدئولوژيكآنميکردبااينتاکيدکه:تفكرپدرساالرانه،يعنی ايدئولوژی نظامخانواده،کليهی 

جامعه چين را در برگرفته و كماكان سدی در مقابل شركت كامل زنان در زندگی سياسی و اقتصادی
ميان تحولوانقالبدر
ك
ِ
است.برمبنای اينتحليل،حزبدركدرستی ازروندسياسی انقالبوديالكتي ِ
زيربناوروبناوموقعيتخاصخانوادهراپيشگذاشت .

وساختارخانوادهدرچين،وابستهبهارادهحزبكمونيستچينوياهيچگروهياطبقهی

نقشپايهای 

ديگرنبودبلكهمنطبقبرسطحكلی رشدجامعهسوسياليستی بود.بهدليلاشتغالجمعيتكثيری از
مردمدركشاورزی كهعموماً غيرمكانيزهبودهوتحتمالكيتكلكتيوی وسطحنازلی ازتشكلتعاونی
توليددهقانانقرارداشت،خانوادهكماكانبهپيشبردبرخیعملكردهایاجتماعیخدمتمیكرد .

پيشنيازرهائی
هموارهخاطرنشانميکردكه«شركتكليهزناندركاراجتماعی

حزبكمونيستچين
ِ
آناناست.برای نيلبهاينهدفضروری استكهخانوادهبهعنوانيکواحداقتصادی جامعهاضمحالل
تربيانميکرد:«درسوسياليسمهنوزمالكيتخصوصی


عميق
دوناينبحثرابهگونهای


مائوتسه
يابد».
موجود است .تجمع كوچك و خانواده هنوز وجوددارد .خانواده كه در آخرين مراحل كمونيسم اوليه ايجاد
شددرآيندهازبينخواهدرفت.خانواده،آغازی داشتهوپايانی همخواهدداشت...طی تاريخ،خانواده
يك واحد توليدی ،يك واحد مصرفی ،واحدی برای بازتوليد نيروی كار نسل بعدی و واحدی برای تربيت
گيرند.دهقاناندرتعاونيهای


درنظرنمي
فرزندانبود.امروزكارگرانخانوادهرابهعنوانيكواحدتوليدی 
ً
توليد وسيعاً تغيير يافتهاند و خانوادههای دهقانی معموال واحدهای توليدی نيستند .آنها صرفا در حد
درگيرهستند.اينامردرموردخانوادههای كاركناندولتی ونيروهای نظامی حتی

معينی ازتوليد جانبی 
كمترازدهقاناناست.آنهاصرفاًبهواحدهایمصرفیوواحدهائیبرایآموزشوپرورشذخايركارتبديل

شدهاند .امروز اصليترين واحد آموزشی مدرسه است .خالصه آنكه ،خانواده ممكن است در آينده به

عاملینامساعددرمسيرتوسعهتوليدتبديلشود ».

«تحتسيستمتوزيعكنونی(توزيعسوسياليستی)يعنی"بههركسبرحسبكارش"خانوادههنوزمفيد
كهبهمرحلهیروابطتوزيعیكمونيستیيعنی"هركسبهاندازهنيازش"برسيمبسياری

است.هنگامی
ازاينمفاهيمتغييرخو اهنديافت.ممكناستپسازچندينهزارسالياحداقلچندصدسالخانواده
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مضمحل شود .در ميان ما بسياری جرات فكر كردن در اين مورد را به خود راه نميدهند .آنها بسيار
كوتهبين هستند ».(سخنرانی در كنفرانس چنگتو :عليه اعتقاد كوركورانه به آموزش ،مارس  1958ـ از

كتاب«صدرمائوباخلقسخنمیگويد») 

ارزيابیمائوازتغييراتی کهانقالبچيندرخانوادهبهوجودآورددرستبود.درشهرهامالكيتخصوصیو
توارثازبينرفت،كودكاناكثروقتخودرادركودكستانهاومدارسميگذراندند.امریکهتاپيشازآن
درچينكهنسابقهنداشت.طالقبهامریآسانتبديلشد.اينتغييراتوتحوالتیازاينقبيل،بهقول
اينبودكهخانوادهدستخوشتحولشدهونقشآنبهمثابهواحدپرورشنيروی كارو

مائوبهمعنای 
تربيتفرزندانمحدودشدهاست .

حتی در عقب افتادهترين روستاها بر پايهی كلكتيويزه شدن كشاورزی تحوالت عظيمی رخ داد .اين امر
ازستونهای نظامخانوادگی پدرساالربودازبينبرد.

عمدتاً توارثوزراعتكوچكخصوصی راكهيكی 
هاانجامميشد.اگرچهتوليددربعضیمواردتحتنفوذپيوندهایخانوادگیقرارداشت


توليدتوسطگروه
اما به ورای گروه نيز گذر كرد و به واحدهای بزرگتری كه بريگادهای توليدی خوانده ميشدند رسيد.
نقشتعيينكنندهتری درروندتوليدبرعهدهگرفتند.زنانبهنحوگستردهای درتوليد

بريگادهای توليدی 
هاوكارخانههایكوچكنيزكهجهتكمك


بودبسيجشدند.البتهزناندراغلبكارگاه
كهعمدتاًكشاورزی
به خودكفائی كلكتيوها طرح ريزی شده بودند فعال بودند .زنان در فعاليت سياسی و در ميليشيا نيز
ميپرداختند که بخشی از سياست
شركت ميجستند .دختران جوان به آموختن مهارت های نظامی  
هابيانگرآنبودكهخانوادهديگرآنجايگاه


گستردهجهتدفاعازانقالبچينبود.اين
ايجادنيرویچريكی
وقدرتِسابقرادرجامعهندارد .



یی آن
ی یک دولت سوسیالیستی و قانون اساس 
ماهیت کل ِ


تواندافقهارادر

ها نمی توانندتمساحبزاینداماانسانمی 
پرنده 

ل مقالهی «
متنزیرگزی 
دهای استازبخشاو ِ
دهی زیر
یشود .گزی 
نوشتهی باب آواکيان .ترجمهی متن کامل بخش اول این مقاله به زودی منتشر م 

نوردد!»  
ی جمهوری سوسياليستی نوین در آمریکای شمالی (طرح
مهی مناسبی برای سن ِد «قانون اساس ِ
ضمي 
یشود.
استکهبطورسلسلهواردرحقيقتمنتشرم 

پيشنهادی)»
ینویسد:
درمقدمهیاینمقاله،آواکيانم 


«درمانيفستحزبما(کهعنوانشکمونيسم:آغازمرحلهنویناست)تغييردرجامعهیبشریبهتغييروفرگشت
ی
درجهانطبيعتتشبيهشدهاست.مانيفست حزبمیگویددرکدیالکتيکی ازجامعهبشری وتوسعهتاریخ ِ
آنپاسخیپایهایفراهممیکندبرایکسانیکهمیپرسند:شماکِههستيدکهبگوئيدجامعهچگونهبایستی
یکنيدکهچهتغييریامکانپذیراستواینتغييرچگونهانجام
سازمانیابد،شماکمونيستهابهچهحقدیکتهم 
یشود؟ این سئواالتدراصل اشتباهند و بيان عدمدرک دیناميکهای تکامل تاریخی جامعهی بشری و به طور
م 
کلی جهانمادی ومسيرهای ممکنی استکه برسرراهاین تکاملتاریخی قرارداشتهاند .مانندایناستکه
بپرسيمچراپرندگاننمی توانندتمساحبزایند؟یابپرسيمچرانوعِبشرنمیتواندبچههائی بزایدکهدورزمينپرواز
کنند،ازروی بناهایبلندبجهندوچشمانپرتونگارداشتهباشندکهدروناشياءجامدراببيند؟وسپسبااعتراض
دمثلانسانچهچيزیبایستیبيرونآید،شماکیهستيد
بپرسيم:شماکیهستيدکهتعيينکنيدازدرونتولي
ِ
یتواندفرزندانیباخصائلیمشخصتوليدکند؟
کهبگوئيدنوعِبشرفقطم 

«امامسئلهایننيستکه«ماکی هستيم»!مسئلهایناستکهواقعيتمادی چيستوخصلتاینواقعيت
مادی(خصلتمتناقضآن)چهامکاناتیرابرایتغييرارائهمیدهد». 
یشود و در بخشی از اینمقاله به
ی سيرتحول جامعهی بشری م 
سم تاریخ ِ
با این مقدمه ،آواکيان وار ِد ماتریالي
ِ
یایندو
یرسدوفرازهائیازتفاوتماهو ِ
هداریوسوسياليستیم 
ونقشآندرجامعهیسرمای 

مقولهی«قانون»

یشمرد .
آنهارابرم 
ی 
لقوانيناساس ِ
نوعجامعهوالجرمتفاوترادیکا ِ

یخوانيم.
درجامعهیسوسياليستی)رام 

دهیمربوطبهاینمبحث(قانونوقانوناساسی
درزیرگزی 


با نظر به آنچه گفته شد ببينيم نقش قانون اساسی و قوانين در يک دولت سوسياليستی چيست و
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تشابهات و تفاوتهای عميق آن با قانون اساسي دولتی که تحت حاکميت يک طبقهی استثمارگر يا
طبقاتاستثمارگراستچيست؟ 

قانون اساسيی سوسياليستی بايد مبتنی باشد بر درکی علمی ،ماترياليست ديالکتيکی از
ديناميکهای تکامل تاريخی جامعهی بشری ،پايهی حکومتها و نقش آنها و به خصوص ظهور دولتو
نقش آن .اين را قبال بحث کرديم .قانون اساسی بايد مبتنی بر درک علمی از اين پديده بوده و از آن
سرچشمهبگيرد.قانوناساسي بايدمنطبقباشدبراينواقعيتکه سوسياليسميکنظاماقتصادی،
ت سياسی خاصبهنامديکتاتوری پرولتارياودورانگذاری استبهکمونيسم .وقانون
يکنظامحاکمي ِ
اساسی آنبايددرهرفازازاينپروسه،درهرمرحلهازايندورانگذار،تبلوردوچيزباشد:يکم،بهطور
ن
ت بهجلوراند ِ
عامروابط،اصولواهدافی راکهمناسبآنمرحلهاستدربرگيردو دوم،بهمبارزهجه ِ
گذاربهسوی مراحلپيشرفتهترسوسياليسمواساساً بهسوی کمونيسم(همراهبامبارزهبرای اين
هدفدرسراسرجهان)ميداندادهوآنرابپروراند .

جلوراندنگذاربهسوی
مهمدراينپروسه،وپيشرویمبارزهبرای
فرارسيدنهرگرهگاهو«نقطهعطف»
ِ
ِ
کمونيسموچيرهشدنبرتالشهائیکهجهتاحياینظاماستثماریميشودميتواندبازبينیبرخیاز
جوانبقانوناساسی ازجملهجوانبتعيينکنندهی آنراضروری کندياحتابهتوليديکقانوناساسی
کامال جديد بيانجامد .اما جهتگيری و اعمال مقامات و ابزار دولت به طور کلی و در هر مقطع بايد در
انطباقباقانوناساسی جاری باشد.البتهتاآنجاکهممکناستاينقانوناساسی بايدطرقوروش
بازبينیيااصالح(ياتکميل)خودرافراهمکند.ايننيزنکتهایاستکهبعدابهآنخواهمپرداخت .

اما در اينجا مهم است که تفاوتهای اساسی ميان قانون اساسی و قوانين (و کال فرآيند سياسی)
جامعهسوسياليستی باجامعهی سرمايهداری رابيشتربشکافيم.اينتفاوتعميقازتفاوتعميقدر
ماهيتوديناميکهایايندونظام،ازتفاوتعميقروابطزيربنائیاقتصادیوهمچنينروابطاجتماعیاين
دووماهيتواهداففرآيندهایسياسیهريکبرمیخيزد .

نکتهای که در ديباچهی قانون اساسی برای جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی
(پيشنويس پيشنهادی) آمده بسيار مهم است :ارگانهای حکومتی و فرآيندهای دولت سوسياليستی
درهمهی سطوح بايد وسيلهی نقليهای باشند برای کمک به پيشروی انقالب کمونيستی .اين
اساسيترينماهيتوهدفآنهاست.قانوناساسيهای جوامعِ تحتحاکميتديکتاتوری بورژوازی در
واقع وسيلهی نقليهای هستند برای حفظ و تقويت نظام استثمار سرمايهداری (به طور مثال قانون
اساسيیاياالتمتحدهآمريکا).امااينمسئلهراموذيانهمسکوتميگذارندوآنرااعالمنميکنند.چه
بهطورتلويحیوچهبهصراحت.بلکهتظاهرميکنندکهاصولپيشگذاردهشدهدرقوانيناساسيشان
بهطورمساویهمهیآحادجامعهرادربرميگيردبدوناينکهذکریازماهيتخاصنظامشانوطبقهای
کهحاکمبرايننظاماستبکنند .

اما بر خالف قوانين اساسی جوامع تحت حاکميت بورژوازی ،در اين قانون اساسی (طرح پيشنهادی)
نکتهی بسيارمهمی گفتهميشود:ماهيتاساسی قوانيندريکدولتسوسياليستی ونقشقانون
اساسی آن(وتفاوتبنيادينمياناينقانونوقانوناساسيهاوقوانيندريکجامعهی سرمايهداری)
بايدنهتنهادرپرتوماهيتسوسياليسمبهمثابهدورانگذاروضرورتمبارزهبرای ادامهی انقالبعليه
بقايایجامعهیپيشيندرزيربنایاقتصادی،روابطاجتماعیوروبنایسياسیوايدئولوژيکفهميدهشود
بلکههمچنين بايددرپرتونقشآندرتداوممبارزهعليهگرايشاتخودبخودی درکشود.اماسرمايهداری
ونظامحاکميتسياسی منطبقبرآن(ديکتاتوری بورژوازی) ميتواندبهدرجاتبسيارزيادبرگرايشات
خودبخودی تکيه کند  --حتا در شرايطی که کارآئی جامعه منجمله اقتصاد آن دائما نيازمند «دخالتگری
سياسی» آگاهانهوطرحسياستهای آگاهانهازسوی دولتبورژوازی ونمايندگانوکارگزارانسياسی
آناست. 

مثال در دههی  1930در دورهی «رکود بزرگ» دولت بورژوازی و نمايندگان و کارگزاران آن نياز به «دخالت
سياسی» راديدندودرشرايطی کهنمايندگانبورژوازی بهشدتمخالفبودند،رزولتبرای نجاتنظام
سرمايهداری از دست ضرباتی که خود سرمايهداری بر خودش زده بود از طريق دولت ابتکار تدوين
سياستهائیرادردستگرفت.دردورهاخيرنيزکهشاهدبزرگترينبحراناقتصادیپساز«رکودبزرگ
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»هستيمميبينيمکهدولتدستبه«نجات»نهادهایمالیوديگراقداماتزدهاستکهبااختالفاتو
کشمکشهایبزرگیدرگيربودهاست.مثالبرسراينکهمزايایبيکاریراکاهشدهندياافزايش. 

البتهشاهد«دخالتسياسی »ازطريقجنگهايی کهدولتبورژوازی بهراهمياندازدوامروزبسيار
گستردهاستهستيم.همانطورکهپيشترگفتم،آنهابرای عملی کردنايندخالتهانهتنهاقوانين
جديدیتصويبميکنندبلکهنمايندگانطبقهیحاکمهبرمبنایدرکشانازاينکهمنافعطبقهدرچيست
نيز قوانين را تفسير ميکنند .برخی اوقات طبقه حاکمه و نمايندگانش وقتی نياز به يک «دخالت
سياسی» را ميبينند دست به تفسير يا بازتفسير قوانين ميزنند و برخی اوقات حتا قانون اساسی
دولتبورژوائی رازيرپا ميگذارند(حداقلدر عملاگرنهدرحرف).اينامرامروزهبهطرزبرجسته در
آمريکاديدهميشود .

امادراينزمينهنيزتفاوتبنيادينمياندولتسوسياليستی ودولتبورژوائی هست.بهخصوصدراين
زمينهکهبورژوازیتاحدیزيادیميتواندبرخودروئیتکيهکنددرحالی کهدولتوحزبپيشاهنگیکه
پروسهیانقالبیرادريکجامعهیسوسياليستیرهبریميکندنميتواندبرآنتکيهکندودرواقعبايد
خالفآنحرکتکندومرتبامردمرادرمبارزهعليهخودروئیرهبریکند .

قانوناساسييکجامعهیسوسياليستیوقوانينیکهازآننشئتميگيرنددرهرنقطهازاينفرآيند،
چارچوبه وشروطعامی رابرای کارکردجامعهتنظيم ميکندازجملهچارچوبهوشروطجريانيابی رقابت
مياننظراتوبرنامههایمخالفرا. 

همانطورکهقبالگفتمماهيتجامعهی سوسياليستی بهکاربستاصلپايهای «هستهی مستحکمبا
االستيسيته بسيار» را الزامآور ميکند .به همين دليل در پيشنويسِ پيشنهادی قانون اساسی برای
جمهوریسوسياليستینويندرآمريکایشمالیبهآنارجاعشدهودرچندجاتاکيدشدهاست. 

تبارزاصلی «هستهمستحکم»درقانوناساسی وکارکردحکومتوبهطورکلی درفرآيندسياسی در
جامعهی سوسياليستی ،عبارت خواهد بود از نقش نهادينهی رهبری پيشاهنگ کمونيست (حداقل تا
دورانطوالنی دراينپروسهگذاراينگونهخواهدبود).اينامردرقانوناساسی آمدهونقشاصلی اين
پيشاهنگ و روابط آن با نهادهای کليدی دولت و حکومت تعريف شده است .در عين حال ،اين قانون
اساسی بايد دربرگيرندهی اصول پايهای و «مقرراتی» باشد که در مورد کليهی افراد جامعه و نهادهای
جامعه از جمله حزب پيشاهنگ کمونيست و نقش آن در دولت و حکومت به طور مساوی به کار بسته
خواهدشد .

جهشی تاريخی ،ارتفاع و دورنمائی کامال نوين
تفاوتهای مورد بحث بر ضرورتِ تشخيص (و استوارانه در دست گرفتن) اين واقعيت تاکيد ميکند که

ُ
رش حقيقتا تاريخی ،هم در عرصه تئوری
ب

و
جهش
ک
ي

کال،
ي
راد
گسست
ک
ي

ان
ي
ب
واقع
در
سم
کموني
ِ
(افکار) و هم در عرصه پراتيک (يعنی در کنش اجتماعی ميان انسانها در عرصه سياست و ديگر
حوزههای روبنا و همچنين در روابط اقتصادی و اجتماعی و باالخره در عرصهی کنش انسان با باقی
طبيعت)است.دراينميانبهويژه«هستهمستحکم»(حزبوبخشیازمردمکهستونفقراتجامعه
يدهند–توضیح مترجم )بايدبرمبنائی علمی وبهطورراسخقانعشده
سوسياليستی راتشکيلم 
باشدکهدستيابیبهکمونيسميکضرورتاستومتعهدبهمبارزهبرایآنباشد.کمونيسمجهشبه
چيزیاستکهحقيقتاوعميقاارتفاعودورنمائیکامالمتفاوتاستکهازبلندایآنکلپراتيکوتئوری
بشر را ميتوان و بايد با چشم اندازی کامال نوين و تماما علمی نگريست (و اين علم بايد مرتبا به کار
بستهشدهوتکامليابد). 

پسبايدتاکيدکردکه«هستهمستحکم»تمامابابينشورويکردبورژوا-دموکراتيکگسستکندوبراين
مبناوازاينچشماندازآننقطهنظراتواصولبورژوا-دموکراتيکراکهميتوانندبهنظامسوسياليستی
وگذربهکمونيسمخدمتکننددرکارکردنظامسوسياليستیادغامکند–هرچندباتغييرآنهادرجوانبی
مهم.ميدانيمکهلنينگفتبرای تودههای مردمسوسياليسموديکتاتوری پرولتاريای آنيکميليونبار
دموکراتيکتر از سرمايهداری و ديکتاتوری بورژوازی آن است .اما  مسئله به اين سادگی نيست و حتا
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زگر يک فرآيند بنيادا متفاوت
جوهر مسئله اين نيست .ورای اين امر ،نظام سوسياليستی متضمن و آغا ِ
استکهبهمعنائیکيفيتامتفاوتوعظيم،رهائيبخشاست.واگرقراراستدورانگذارواقعابهسوی
کمونيسمبرودبايدچنينباشد. 


تشخیص يک تضاد واقعی و مقابله با آن
دراينرابطهالزماستکامالوصادقانهباتضادیبسيارواقعیدرجامعهیسوسياليستیروبروشويم–
تضادی که گاه ميتواند بسيار حاد شود؛ بهويژه در شرايطی که بقايای جامعهی پيشين جانسختی
ميکنندوهنوزدولامپرياليستی وارتجاعی درجهانبسيارقوی هستند.تضادراميتوانبهاينصورت
يترينوجامعترينمنافعتودههایمردميعنیپيشرویبهسویکمونيسم
خالصهکرد:تضا ِدمياناساس 
کروابط،طبقاتونيروهایارتجاعمنسوخکهبراقشارگوناگونمردمتاثير
با
ماترکقدرتِمادیوايدئولوژي ِ
ِ
گذاشتهو«کشش»هايشآنانراازاينجادهیپيشرویدورميکند.برخیاوقاتاينتضادبهشکلتضاد
مياننيازهایپايهایمردموآنچهکهمردمياحداقلبخشهائیازمردمبهطورخودبخودی«ميخواهند»
بروزپيداميکند.حداقلشکلبيرونياشاينطوراست.تضا ِد يادشدهبرای اتهاماتی کهعليهکمونيسم
اقامه ميشود ،که کمونيسم تکاپوئی تخيلی است برای تحميل يک نگرش اجتماعی غيرممکن و
غيرممکن بودنش کمونيستها را مجبور ميکند به بيرحمانهترين استبدادها دست يازند ،پايهی عينی
فراهممیکند .

در تدارک برای اين سخنرانی و کارهای ديگر ،دوباره سراغ جمهوری افالطون رفته و آن را خواندم .تکان
دهنده و تا حدی حيرتانگيز است که چگونه تا همين امروز فردی مانند افالطون به عنوان ستونی از
ستونهای انديشهغربی وکسی کههنوزبشدتبهروزاستموردتجليلقرارميگيرد.ايندرحالی
يشود و آشکارا اين
است که در کتابِ جمهوری افالطون علنا و حريصانه از نخبهگرائی خشن حمايت م 
نظمجامعهوتحققمنافعمردم،پادشاهانفيلسوف(يا«نگهبانان»)
نظريهتبليغميشودکهبرایادارهی
ِ
بايد بر مردم حکومت کنند .در جمهوری به طور صريح استدالل شده است که مقرراتی بايد وضع کرد و
گامهائی برداشتتااين«نگهبانان»(ياشاهانفيلسوفوکارگزارانآنان)برمبنای منافعتنگشخصی
خود عمل نکنند .در جمهوری منافع شخصی اين حکام نيست که مورد حمايت قرار ميگيرد .کامال بر
عکس.استداللآناستکهتنهاباحاکميتچنينافرادی ميتوانازمنافعمردمدرمقابلگرايشاتتنگ
و عاميانهی مردم حفاظت کرد .اين استدالل اصلی جمهوری است که در  آن بارها و از زوايای گوناگون
تکرارشدهوبرجستهمیشود. 
دراينجاميتوانديدکهچراافرادی چونکارلپوپر()15منشاءتوتاليتاريسمرادرايناثرافالطون– ودر
فلسفهی افالطونبهطورکل– وفرضياتواستداللهای اصلياشمکانيابی ميکنند.البته،پوپراينرا
به مارکسيسم و کمونيستها نيز تعميم ميدهد .در جواب بايد گفت ،کمونيسم به هزار و يک دليل و
طريقبهطورريشهای متفاوتازانديشهی افالطوناست.عالوهبراين،شرايطمادی جهانامروزنيزبه
طور راديکال از جامعه و جهانی که در جمهوری تصوير شده متفاوت است و اهداف و روشهايشان نيز
بنيادافرقدارند .

شکل تضاد ميان
يتوانند به
ک تضادهای گذشته پابرجايند و م 
اما در جامعهی سوسياليستی هنوز ماتر ِ
ِ
آنچهنيازهای پايهای مردمدراساسيترينوجامعترينمعنای خوداستوآنچهبرخی ازاقشارمردمدر
اينياآندورهازجامعهسوسياليستی «بهطورخودبخودی ميخواهند»بروزيابد.دراينجاضرورتنقش
رهبری پيشاهنگوکليهی اتهاماتمرتبطباآنواردميدانميشوند– اتهامنخبهگرائی ،استبداد،اعمال
ديکتاتوریبهمعنایمنفیآنوغيره .

بعد از کنار گذاشتن تحريفاتی که اينگونه اتهامات را همراهی ميکند بايد بگويم که در اينجا تضادی
واقعیدرگيراستوحلصحيحاينتضادبهگونهایکهباپيشرویدرجادهکمونيسمسازگارباشدواين
پيشرویتداوميابد–ودرهمانحالسازگارباايناصلباشدکهپيشرویبهسویکمونيسمبايداساسا
تودههای مردم بوده و بر بستر مبارزهی عمومی جهانی برای
از طريق اتکاء بر ابتکارعمل آگاهانهی  
کمونيسمتودههای مردمبايدبهطورفزايندهای درگيرتعيينجهتجامعهوادارهی دولتسوسياليستی
گردند--حلصحيحتماماينتضادهادرسراسردورانگذارسوسياليستی چالشی بزرگخواهدبود؛به-
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ويژهتازمانی کهوجو ِد نيروهاوتاثيراتنظمکهنونيروهای ارتجاعی کماکانيکپديدهی مهمدردرون
کشورسوسياليستیودرمقياسجهانیاست.دراينجانيزکاربستزندهیاصلپايهایوروش«هسته
مستحکمبااالستيستهبسيار»بسيارمهموحياتیخواهدبود .

قانون اساسی برای جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی (پيشنويس پيشنهادی) در
جنبههای مهمی به اين تضاد ميپردازد .اما اين تضاد به طور کلی مشکل بسيار مهمی است که بايد
عميقتربهآنتوجهکرد– هماکنونوتازمانی کهقدرتسياسی کسبشدهودولتسوسياليستی
نوينمستقرشودوبعدازآن .


عمیق
سرمايهداری ،قوانین اساسی و قوانین :تشابهات و تفاوتهای

سوسیالیسم و
گذار سوسياليستی ودرتماممقاطعاممي
ن
نکاتی کهدراينجابحثوتاکيدکردهبايستی درتمامدورا ِ
ِ
هائیکهامتدا ِدقانوناساسیآن،نهتنهادرقانوناساسیبلکهدرقوانينونهادهایحکومتیوفرآيند
هستندبازتابيابند .

دوران اينپروسه
درتماممراحلوی سوسياليستی وقانونی گذاربهسوی کمونيسم،قوانينجامعه
ِ
یکليهیقوانيناستبايدبازتابروابطاجتماعیغالبدر(واساساروابطاقتصادي-اساسیکهشالوده
توليدی)جامعهباشند. 

ن جامعهی سرمايهداری ی سوسياليستی دارای وجوه اشتراک مهم با قوانين جامعه
ي
قوان
معنا،
ن
ي
ا
به
ِ
هستند.درهردوموردقانونبازتابآننوعروابطتوليدی وروابطمالکيتاستکهدرجامعهسلطهدارد
ببيرونیروابطتوليدیمي
تسوسياليستی(روابطمالکيت،بازتا ِ
باشند).ميانروابطتوليدیوروابطمالکي ِ
تسرمايهداریوميانفرآيندکلیوديناميک
کر ِدنظاماقتصادیاينهایعملباروابطتوليدیوروابطمالکي ِ
ی جامعهاست)تفاوتراديکالی موجوداست.باوجودچنيندو(باتاکيدبراينکهنظاماقتصادی شالوده
تفاوتعميقیمسئلهپيچيدهاست.زيراازيکطرف،روابطسوسياليستیاساساروابطاستثماروستم
دائم آن
روابطبانيستامادارای بقاياوعناصری ازآنهستودردورانگذارسوسياليستی دگرگونی 
ِ
وکامل کليه
هدفمحو نهائی 
ی بقايای استثمار،ستموتخاصماجتماعی ازطريقپيشروی به سوی 
ِ
ِ
استقرار کمونيسم در سطح جهان ضروری است .اين خصلت ويژهی تضادهای اساسی در جامعه 
تآنتضادها،درهرمقطعازفرآينددورانگذارسوسياليستیدرقانوناساسیو
سوسياليستیوحرک ِ
ت
دخيلدراينفرآيند حياتی motionقوانين آنجامعهبازتابخواهدي
افت.حل صحيحِ اينتضادوحرک ِ
ِ
است.زيرادرشرايطی کهجامعهازطريقمبارزاتِ گاهشديدوگاهبسيارتيزومتالطم،دورانگذاربه
ف نهائی کمونيسم را طی مي
ی سوسياليستی اجازه کند حل صحيح اين تضاد به جامعهسوی هد ِ
دهدکهثباتنسبیخودراحفظکردهوبهکارکردخودادامهدهد.مي 

ک قوا» و 
در اين چارچوب چند کالمی هم بگويم در مورد کاربستپذيری – و کاربست نپذيری – «تفکي ِ
ی سوسياليستی و در ارتباط با ديکتاتوری  در يک جامعه«checks and balancesبازخواست و توازن» 
ی سوسياليستی باامواضحاستکهبهدليلتفاوتکاملجامعهچهتاکنونگفتهپرولتاريا.برمبنای آن
ی سوسياليستی و در ديکتاتوری پرولتاريا کامال ی سرمايهداری کاربست اين اصل نيز در جامعهجامعه
ی ی سرمايهداری وديکتاتوری بورژوازی خواهدبود.درهرحالدرجامعهمتفاوتازکاربستآندرجامعه
ی قدرتبيشازاندازهبههيچيکازنهادهاياسوسياليستی نيزايناصلکاربستداردکهنبايداجازه
زنندیسوسياليستیرارقمميتریکهجامعهیخودازتضادهایعميقگروهخاصداد.ايناصلبهنوبه
ی سوسياليستی نهتنهاميانگيرد– تضادهائی کهمبنای اينواقعيتهستندکهدرجامعهنشئتمي
اقشار مختلف مردم تضاد هست بلکه ميان مردم و حکومت نيز تضاد وجود دارد .اين واقعيت در قانون 
اساسی جمهوری سوسياليستی نوين آمريکای شمالی (پيشنويس پيشنهادی) طرح شده و برايش 
ی سوسياليستی نسبت به چنين تضادی را کرد جامعهچاره جوئی شده است – در بخشی که روي
هاراپيشگذاشتهاست.پس،اينمعضلی واقعی استوای وروشحلآنروشنکردهواصولپايه
ی ی مربوط به حل صحيح تضاد ميان حکومت و مردم در جامعهضروری است که عالوه بر دغدغه
ت بيشازاندازه
ی قدرتدردستاينياآننهادياارگانرهبری توجهسوسياليستی ،
بهمعضل انباش ِ
ِ
ل نقشرهبری حزبپيشاهنگبيانحادی پيدامي
کند.زيراازشدهوازآنممانعتشود.اينمعضلحو ِ
یسوسياليستیضروریوحياتیاست؛امايکطرفرهبریحزببراینگاهداشتنجامعهبررویجاده
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تمرکز بالقوهاز سوی ديگر اين رهبری خود کانون و نقطه
تر و تضادهای زيربنائی ی تضادهای بزرگی 
ِ
ای در حال گذار) است . قانون اساسی جمهوری ی سوسياليستی (دقيقا به مثابه جامعهجامعه
سوسياليستینوينآمريکایشمالی(پيشنويسپيشنهادی)بهاينمسئلهنيزباصراحتپرداختهاست. 

ط ی بسيارعميقوتعيينکنندهدرمانيفست حزبگرديمبهآننکته
دراينجابازهمبرميمانکه:شراي ِ
کند و هم موانعی بر سر راه اين پيشروی ی پيشروی به سوی کمونيسم را فراهم ميمادی هم پايه
تگذاریسوسياليسممنعکسمي
یسوسياليستیدرعينشود:جامعهميگذارد.اينتناقضدرماهي ِ
بندیاجتماعیمتمايزهستوبايدباشدوبهواقعبايدثباتنسبیوتوانکارکردحالکهواقعايکصورت
داشتهباشد؛اماهمچنينواساسادورانگذاری استبهجهانکمونيستی ،بخشی ازمبارزهبرای به
وجود آوردن يک جهان کمونيستی است و در کل تابع اين مبارزه است .پس از کسب و تحکيم قدرت 
سياسی و استقرار نظام سوسياليستی چالش عبارت است از پيگيری در حل اين تضادها با تمام 
ایکهناپذيرآنراهمراهیخواهدکرد.وحلاينتضادهابهگونهپيچيدگیوتالطماتیکهبهطوراجتناب
راند.یانقالبیدرجهانبهسویکمونيسممییعريضدرکنارمبارزهرادرآنجادهجامعه 

دراينپرتوميی سوسياليستی وديکتاتوری پرولتارياخواهممختصری درموردنقشانتخاباتدرجامعه
صحبتکنم.قانوناساسی جمهوری سوسياليستی نوينآمريکای شمالی (پيشنويسپيشنهادی) به
ی سوسياليستی داليل بسيار واقعی و مهم به اين موضوع در جزئيات پرداخته است .زيرا در جامعه
های حکومتی و تواند به طرق و در جوانب مختلف و مهم نقشی مثبت در رابطه با ارگانانتخابات مي
ترازآندرتقويتمناظرهوجوششفکریحولمسائلاجتماعیمهموموضوعاتورخدادهایاساسي
المللی و امور دولتی ايفا کند .در همان حال ،در جامعه سوسياليستی ،در رابطه با خصلت کلی بين
راهنمای ای درحالگذار)وهدفنهائی کهقطبسوسياليسم(بهخصوصخصلتآنبهمثابهجامعه
کند .و خطر آن هست که ی سوسياليستی است انتخابات نقشی واقعا محدود ايفا ميحرکت جامعه
بينیبورژوائیداشتهوآنراتقويتکند.فرآيندانتخاباتیتبديلبهمسابقهورقابتیشودکهپايهدرجهان
درمقابلاينگرايشبايدايستادوعليهآنمبارزهکرد.اينخصلتدرانتخابات جوامعسرمايهداری بارز
یتواندبهدرونچارچوبانتخاباتدرجامعهاستاماهميننوعتاثيراتوتبارزاتِاينبينشبهراحتیمي
ی سرمايهداری  متفاوتاسترخنهکند.بايدنسبتبهاينخطرآگاهسوسياليستی کهبنياداباجامعه
بودوباآنمقابلهکرد. 

هایتاکيدکنمکه:اگرانتخاباترادرپرتوماهيتاساسیواهداف
دراينجاالزماستمجددابرنکتهیپاي 
تواندنقشمثبتمهمی در ميی سوسياليستی درچشماندازصحيحی قراردهيمآنگاهانتخاباتجامعه
ی مردمياترينارادهترين واساسيی سوسياليستی بازی کند.بااينوصفانتخابات مبينعاليجامعه
ی تواند باشد .نقش انتخابات در جامعهها نيست و نميترين نياز و منافع آنترين و اساسيبزرگ
ترازآنزيربنایسوسياليستیرابايددرچارچوبخصلتونقشروبنایسياسي-ايدئولوژيکواساسي
توانآنراباالی ايناقتصادی کهاينروبنابايددرنهايتباآنتطابقداشتهباشددرککردوهرگزنمي
یاستثمارگراستواضحیسرمايهداریکهتحتحاکميتطبقهچارچوبقرارداد.اينامردرموردجامعه
وجه از طريق های مردم به هيچای و منافع تودهای نيازهای پايهو مبرهن است .يعنی در چنين جامعه
ی سوسياليستی نيزکهتواندبشود.امااينامردرموردجامعهشودونميانتخاباتبيانيابرآوردهنمي
ی باشد صادق است .در جامعهگرانه مي روابط استثمارگرانه و ستماش محو کليههدف نهائي
ف
سوسياليستی ،دگرگونی 
ت کمونيسمصرفايکهد ِ
مستمر زيربنای اقتصادی وروبنادرسمتوجه ِ
ِ
ی های جامعهکردهای نهادهای حکومتی وبهطور کلی درديناميکانتزاعی نيست.بلکهدرتمامعمل
یکهضروریاستتاجامعهبهآنسمتبرود،يکاصلراهنمااست.سوسياليستیورهبري 





ی یک دولت سوسیالیستی
نمونهای از قانون اساس ِ

بخش سوم
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درحقيقتشمارهی57و58دوبخشازترجمهیسندقانوناساسیجمهوریسوسياليستینوينبرایآمريکای
شمالی (طرح پيشنهادی)را خوانديد .اين سند که توسط حزب کمونيست انقالبی آمريکا (آر.سی.پی) تهيه
است،نمونهی خوبی ازقانوناساسی دريککشورسوسياليستی است .تدوينسندی مشابهدرايران،

شده
کهبرويرانههای جمهوری اسالمی بايدساختهشود،بهواقعضروری

جامعهای 

يعنی تدوينسندقانوناساسی 
گيهای
است .سندی که هرچند در اصول کلی تفاوت چندانی با اين سند نخواهد داشت اما به يقين دارای ويژ 
ايرانوانقالبدرايرانبرميخيزد .

کهازمختصاتجامعهی

خواهدبود.ويژگيهائی

مهمی

بهطورمثال،اياالتمتحدهآمريکاکشوری امپرياليستی است.باسرنگونی آنواستقراردولتسوسياليستی در
فتوحاتوغارتوسلطهی جهانی

يلهی 
نظامياشراکهوس 

پايگاههای 

بايدکليهی 

آمريکا،دولتسوسياليستی 
کند.امادولتسوسياليستيی کهدر

قراردادهاوعهدنامههای امپرياليستی راملغی 

آمريکاستبرچيندوکليهی 

نتيجهی سرنگونی جمهوری اسالمی در ايران مستقر شود با چنين وظيفهای روبرو نيست .برعکس ،با وظيفهی

مواجهاستوتفاوتهایبسيارديگر.

بهنظامسرمايهداریامپرياليستی

گسستنازشبکهیروابطوابستگی


دادنبهتودههای مردمدرموردماهيتيک

ميتواندسالحموثری باشددرآگاهی 
درهرحالتدوينچنينسندی  
کارانهیبورژوازیدرمورد«تغيير». 

ومقابلهباوعدههایفريب

جامعهیواقعاانقالبی

جامعهی سوسياليستی است.

تدوين قانون اساسی جامعهی آينده در واقع ارائهی اساسنامه و نظامنامهی 
کندوراهرابازميکندبرای اينکه


کهاکثريتمردمجامعهراازموقعيتتحتستمواستثماررهامي
جامعهای 

اکثريت مرد ِم تحت ستم و استثمار جامعه حاکم بر سرنوشت خويش شوند .در نتيجه ،تدوين قانون اساسی
مردمبااصولوکارکردجامعهای آشنامی شوندکهتحقق

آيندهوسيلهای استکهازطريقآنتودههای 

جامعهی 

شاندرمبارزهشود.عالوهبراين،ميتواند


تواندتبديلبهپرچموقطبراهنماي

ترينمنافعآناناستومي

عميق
آنانراباراه،برنامهوافقحزبی کهبهطورجدی بهدنبالانقالبسوسياليستی استآشناکند.درواقعمحکی
استبرای سنجشِاينکهآيادولتونظامی کهحزببرايشمبارزهمی کندوتودههای مردمبهخصوصپرولتاريا
رادعوتبهمبارزهدرراهآنميکندماهيتاگسستبنيادينیازدولتونظامکنونیهستياخير؟ 

قانوناساسی جمهوری سوسياليستی نوينبرای آمريکای شمالی (طرحپيشنهادی)سن ِد ارزشمندومناسبی
استبرایعينيتبخشيدنبهبحثدراينباره .

ن ادارهی جامعه شرحدادهشدهاند:
اين سند مشتمل بر يک مقدمه و  6ماده است .در اين فصول جوانب گوناگو ِ
،رابطهی دولتوحزبکمونيست،

وکارکردارگانهای مختلفحکومتی

اصولهدايتکنندهی دولتسوسياليستی 

،رابطهیحکومتمرکزی

وارگانهایقدرتمحلی

جامعه،رابطهیحکومتمرکزی

نقشحزبکمونيستدرادارهی

شدهیسوسياليستی،حقوقمردمدرمقابلدولتو ...

قدرتمردم،کارکرداقتصادبرنامهريزی

ونهادهای

گذار)ومقدمهی بخشدومازمادهی

درشمارههای قبل،ترجمهی مقدمه،بخشاولازمادهی اول(مجلسقانون

دوم(قوهمجريه)راخوانديد.درزيرفصولمختلفازبخشدوم(قوهمجريه)رامیخوانيد .

الف .اقتصاد
م قانون اساسی مطرح شده
 .1خصلت و اهداف اساسی اقتصاد و توسعهی اقتصادی در مادهی چهار ِ
پيشبر ِد وظايف حکومت و امور دولت،

است .اما در اين جا الزم است يک نکته را تاکيدکنيم .شالودهی 
کهمنطبقبرمنافعتودههای وسيعمردمدرجمهوری سوسياليستی نويندرآمريکای شمالی

گونهای 
به 

ودرسراسرجهانباشد،عبارتاستازتوسعهیاقتصادبرمبنایخطوطسوسياليستی.هدفاساسی

عبارت است از توسعهی اقتصاد و تغيير روابط اقتصادی و روابط در جامعه و جهان بهگونهای که کليهی
جوانباستثماروستممحووريشهکنشوندتااينکهباالخره،ابزارتوليد(متمايزازابزارمصرفشخصی)

تبديل به مالکيت و منبع همگانی برای کل جامعه و در نهايت برای کل بشريت گردد .هدف ياد شده
منطبق بر واقعيتهای جهان است زيرا اين ابزار توليد ،و به طور کلی ثروتی که توليد ميشود ،اساسا
مسراسرجهاناست.بادستيابی بهکمونيسمدرسراسرجهان،مالکيتِ

حاصلکارفکری وبدنی مرد
همگانی ابزارتوليد،شکلمستقيمبهخودخواهدگرفتيعنی،ديگرنيازی بهميانجی دولتنخواهدبود.
(البتهدرآنزماننيزحکومتیالزمخواهدبودکهدرزمينهی اقتصادوديگرامورجامعهنقشايفاکند.اين
ترينومهمترينشکل


،اوليه
نکتهدرديباچهنيزآمدهاست).قبلازاستقرارکمونيسمدرمقياسجهانی
ت جامعه بر ابزار توليد در کشورهای سوسياليستی از طريق ميانجی دولت سوسياليستی بيان
مالکي ِ
خواهدشد.بهخصوصدرمراحلاوليهیگذارسوسياليستیبهکمونيسم.دولتسوسياليستیبهطور

فزايندهنقشِمسلطرادرمالکيتبرابزارتوليد،وبهطورکلیدراقتصادیسوسياليستیخواهدداشت.
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درجهتدستيابی بهکمونيسممرتبادستخوشتغيير

ايندرحالی استکهخو ِد دولتسوسياليستی 
خواهدشد. 

وسيعمردموکليهیاعضایجامعهکهبهطورفزايندهازروابط

،کاروخالقيتتودههای

 .2دراينجمهوری
استثماری رها ميشوند ،نقطهی اتکاء و منبع توسعهی اقتصاد سوسياليستی است .هدف اقتصاد
آناستکهبرکليهیبقايایروابطاستثماری غلبهکندوآثارآنراازميانببرد.نهفقطدر

سوسياليستی
جهان.درتطابقبااينهدفواينجهتگيری،دولت،عاملهدايتکننده

درهرنقطهی 

اينجامعهبلکه
درتوسعهی اقتصادسوسياليستی نويناست.مالکيتبرابزارتوليدشکلدرجهاولدرمالکيتاقتصادی

است.برنامهريزیدولتیقطبراهنمایاصلیدرتوسعهیاقتصاداست.همانطورکهدراصولواهداف

مدون در قانون اساسی ياد شده است دولت سوسياليستی بنيادا از انواع دولتهای پيشين متفاوت
منافعسرمايهدارانوطبقاتاستثمارگرگذشتهبودند.با

کنندهی 


کهتجسمواعمال
است،دولتهايی 
تدولتسوسياليستیرارقم
شودواين،جه

ی
ايندولتنيزبايددائمادستخوشدگرگون
اينوصف،خو ِد
ِ
ميزند.دگرگونیدولتسوسياليستیدرارتباطومتناسباستباتغييراتِجامعهسوسياليستیوبطور

کردهاست.جهتگيری

کهوجوددولترادرجامعهی بشری ضروری 

کلی جهاندرزمينهی محوتمايزاتی 
عبارت است از آفريدن شرايط و اوضاعی که دولت نيز محو شود و جای آن را تعاون اشتراکی بشريت
بگيرد.بشريتیکهديگرهيچتمايزیآنراشقهشقهنکردهاست،نهتمايزطبقاتی،نهجدائیملیونه
نوعرابطهایکهتجسمستمواستثماربودهيابذرآنرادردلبپروراند .


هيچ
مهريزی دولتی در توسعهی اقتصاد
 .3در انطباق با اين جهتگيری و با سلطهی مالکيت دولتی و برنا 
ط
رواب
و

ی
خصوص

ی
سرمايه

ت
مالکي
سوسياليستی نوين ،يکی از اهداف اصلی عبارتست از محو
ِ
ِ
مردمدراستخدامبنگاههاوديگر

حاصلازآندرشکلکارمزدی.هرچندتامدتزمانیطوالنی
استثماری
ِ
واحدهای اقتصادسوسياليستی کارخواهندکردودر ازای آنحقوقی بهشکلپولدريافتخواهندکرد(

و اين ضرورت تا مدتی خود را تحميل خواهد کرد) اما دولت سوسياليستی در مدت زمان نسبتا کوتاه
افرادصاحبسرمايهیخصوصیکارکنندازبينخواهدبرد.

شرايطواوضاعیکهدرآنافرادمجبورندبرای
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و انواعِ ديگر سرمايه و استخدام کار مزدی توسط صاحبان سرمايههای
کوچکوطبقشرايطويژهی تعيينشده

خواهدشد،مگربهطورموقتدرمقياسی 

خصوصی غيرقانونی 
محدوديتهائی کهاين

ودرچارچوبهی 

توسعهی اقتصادسوسياليستی 

هاوسياستهای 


ريزي

دربرنامه
برنامهها و

کوچک ابزار توليد در چارچوب کلی 
صاحبان

فعاليت

گذارند.
مي

ها

ياست
س
و
برنامهها

ِ
آناستکهاينفعاليتهابا

ترکيبخواهدشد.جهتگيری

توسعهیاقتصادسوسياليستی

سياستهای

جهتباشندودرمدتنسبتاکوتاهوبهتناسبتوسعهی کلی اقتصادوتغيير


دولتهم
وظايفاقتصادی 
جامعه،دولتاينفعاليتهای خصوصی راخريدهودارائی آنانرادرونمنابععمومی دولتادغامکردهو

هارادربنگاههای دولتی وديگرواحدهای اقتصادی تعاونی وکلکتيواستخدام


صاحبانپيشيناينفعاليت
درچارچوبهیکلیتوسعهیاقتصادسوسياليستیچيرهخواهد

وبرنامهريزیدولتی

کند.مالکيتدولتی
بودامادراينچارچوبتامدتیاشکالمالکيتوفعاليتاقتصادیتعاونیوکلکتيودرسطوحمختلفوجود
مالکيتوسرمايهی خصوصی سابقدردرونايناشکال

خواهدداشت.اينامرشاملامتزاجواحدهای 
وکلکتيونيزهست.جهتگيری دراينبخشاقتصادی نيزعبارتاستازتغييراشکالتعاونی و

تعاونی 
کلکتيو به مالکيتهای بزرگ و ادغام آنها در بخش مالکيت دولتی اقتصاد .اين کار بخشی از فرآين ِد
استقرار مالکيت همگانی جامعه بر ابزار توليد است .جهت گيری دولت آن است که اين سياست را در
منطقهای

هربخشوتفاوتهای 

تصادپيادهکند.امابهويژگيهای 

،صنعتوديگربخشهای اق

کشاورزی
راکهممکناستبرروشهای خاصعملی کردناين

عواملويژهای 

نيزتوجهخواهدکردوبهطورکلی 
سياستتاثيرگذارباشدبهحسابخواهدآورد .


ب .محیط زيست
 .1دولت سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی در توسعهی اقتصاد سوسياليستی و در روابط
اصولوجهتگيری انترناسيوناليسمپرولتری خواهدبود.ايناصولوجهتگيری را

المللياشدارای 


بين
محيطزيستبهميانميآيداينسياستنهتنها

پيوستهتبليغکردهوبدانعملخواهدکرد.وقتی پای 
مناسباستبلکهدارای اضطرارويژهاست.استقراردولتسوسياليستی نويندرآمريکای شمالی در
الجرمباتوفانخشونتونابوديای

مغلوبکردندولتاياالتمتحدهی آمريکابودهاست.اينپيروزی 

پی 
همراهبودکهامپرياليسمپوسيدهبهراهانداخت.بااينوصفاستقرارايندولتگامعظيمی دررهائی
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بشريت است .وجود اين دولت ،بشريت را قادر ميکند که به طور قاطع و اضطراری با خطر بزرگی که
بشريت و ديگر انواع و اکوسيستمها را تهديد ميکند مقابله کند .در نتيجه ،خو ِد دولت سوسياليستی
مردمکهستونفقراتاينجمهورياند

ودانشتودههای

نويندرآمريکایشمالیهمراهباخالقيت،انرژی
توسعهی اقتصاد

به اين اضطرار زيست محيطی پاسخ خواهد داد :درابعاد گوناگون و در زمينهی 
عرصههای حکومت و فعاليتهای اجتماعی و در روابط بينالمللی .به طرق

سوسياليستی در کليهی 
وراهيابی خواهدکرد.بهطرقگوناگوندانشمندانوتودههای مردم

اينمسئلهچارهجوئی 

گوناگونبرای 
از هر بخش جامعه و از هر نقطهی  جهان را گردهم خواهد آورد تا مشترکا اين مبارزه را پيش برند و بر
موانعی که کارکرد سرمايهداری و عملکرد امپرياليستها و دولتهای ارتجاعی ديگر در اين راه برپا
میکنندچيرهشوند.
 .2قبلازاستقرارجمهوری سوسياليستی نويندرآمريکاشمالی ،حزبکمونيستانقالبی آمريکاضمن
تحليلی ازوضعيتاضطراری محيطزيستوعمقوگستردگی آن،اصولی راتدوينکردهوپيشگذاشت
(درنشريهانقالبشماره199بهتاريخ6آوريل.)2010اينجمهوریمصممبهپيادهکردنآناصولاست.
....تادرحداکثرتوانبهحل بحرانمحيطزيست،پاککردنآثارفاجعهباروچندوجهی آنياری رساندو
حقيقتانگهبانانشايستهیزمينگردند.

باشدکهبشريتوجامعهیبشری

پيامآورعصرنوينی

ج .دفاع و امنیت
مولفهها و ساختارهای نيروهای مسلح و ميليشيا و ديگر ارگانهای دفاع و امنيت عمومی در جمهوری

سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی در جريان مبارزهی انقالبی برای کسب قدرت سياسی شکل
گرفتند .شرايط اين مبارزهی انقالبی با شکلگيری يک بحران عميق انقالبی و ظهور ميليونها نفر مردم
انقالبی بهوجودآمدکهتحترهبری يکپيشاهنگانقالبی کمونيستی مبارزهکردندونسبتبهاهداف
جامعهآگاهودراينراهمصمماند.بااستقراراينجمهوری،نهادهای

اينانقالبوضرورتتغييرانقالبی 
طبقهدفونقشاساسيشانتکاملخواهنديافتکهعبارتنداز:دفاعوحفاظت

دفاعوامنيتعمومی
مردمآندرپيشبرداهدافاينجمهوری و

ازجمهوری سوسياليستی نويندرآمريکای شمالی وحقوق
در دفاع از تودههای مردم در عملی کردن دگرگونيهای انقالبی جامعه و خدمت حداکثری به اين نوع
دگرگونیدرسراسرجهان.
اينهدفونقشودرانطباقباجهتگيری

 .1جمهوری سوسياليستی نويندرآمريکاشمالی ،برمبنای 
پايگاههای امپرياليسم آمريکا را در کشورهای ديگر بر ميچيند .تمام

انترناسيوناليستياش ،کليهی 

آمريکابرديگرکشورهاوخلقها

عهدنامههاوقراردادهاینظامیوغيرنظامیراکهدولتامپرياليستی

تحميلکردهويابههرصورتی بهتحميلوتقويتسلطهی امپرياليسمآمريکاخدمتکردهاستملغی
ميکند .اين جمهوری ،جنگهای تجاوزگرانه و سلطهگرانه و اشغال کشورهای ديگر را تقبيح ميکند.

دايرنميکندمگردرشرايطی

نظامياشرادرکشورهای ديگرمستقرنخواهدکردوپايگاهی 

نيروهای 
که اين امر به وضوح در انطباق با آرزو و خواست تودههای مردم در آن کشور است و واقعا بازتاب
جهتگيری انترناسيوناليستی و ديگر اصول و اهداف مقرر شده در قانون اساسی است .جمهوری

سوسياليستینويندرآمريکایشمالیبرمبنایايناصولواهدافبهپيشرفتمبارزهانقالبیدرجهان
خدمتخواهدکرد.




وديگرسالحهایکشتارجمعیتوليدنکردهواستفادهنخواهدکرد.

هستهای

سالحهای 

 .2اينجمهوری
مصمموهمهجانبهخواهدکردتاجهانازوجوداينسالحهاپاکشود.اينمبارزهبخشی از

مبارزهای 
فرآيند مبارزه برای مغلوب و از کار انداختن دولتهای امپرياليستی ،نيروها و دولتهای ارتجاعی ديگر با
هدفدستيابی بهکمو نيسمدرسراسرجهانخواهدبود.بااستقرارکمونيسمدرجهانباالخرهرويای

اندبهتحققميپيوندد.امری که


بدونجنگراآرزوکرده
انسانهای بی شماری کهدرطولتاريخجهانی 

درنهايتبهنفعکلبشريتاست .
برعهدنامههائی کهبرمبنای

 .3اصولتعيينشدهدراينقانوناساسی وقوانينمنتجازآن(مشتمل 
حکمقانونرايافتهاند)حاکمبرکليهعملکردهاوعملياتنيروهایمسلح

آئينهایمقرردرقانوناساسی

وميليشياوارگانهایدفاعوامنيتعمومیدرجمهوریسوسياليستینويناست.درشرايطجنگويا

حوزهی اختيارات

بروز اوضاع خصمانهی ديگر ،اين اصول شامل حال رفتار با زندانيان يا بازداشتيهای 
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مسلحوميليشياوديگرارگانهایدفاعوامنيتعمومیمیشود.طبقايناصولهيچزندانی

نيروهای
يا غير زندانی را نميتوان شکنجه کرد و يا در معرض تنبيهات بی رحمانه و غيرعادی قرار داد .با هيچ
توانبهگونهای رفتارکردکهمغايربااستانداردهای باالباشد.قانوناساسی


نمي
زندانی ياغيرزندانی 
استانداردهائیرادرتطابقباخصلت،هدفونقشنهادهایدفاعوامنيتعمومیتعيينکردهاست.اين
استانداردهاهميشهودرهمهحالبايدحفظوطبقآنعملشود. 
مسلحوديگرارگانهای دفاعوامنيتعمومی اولويتباشهروندان(و

 .4هنگامعضوگيری برای نيروهای 
اجازهاقامتهستند)داوطلبخواهدبودکهبرپايهی تعهدشانبه

ديگرسکنهی اينجمهوری کهدارای 

بهايننهادهاميپيوندند.هرزمانکهدفاع

آرمانانقالبواصولواهدافمقررشدهدراينقانوناساسی
ميتواندقانونخدمتسربازیراتصويبکند.
ازاينجمهوریوحفظامنيتعمومیايجابکندقوهمقننه 
نجسماسالمودرسنبلوغمشمولاينقانونخواهندشد.امادرينحالتنيزاولويتعبارت
زنانومردا ِ
استازاتکاءبهداوطلبينبرطبقمعيارهاواستانداردهایتعيينشدهدراينقانوناساسی.ميليشيادر
سطوح مختلف جامعه و در مناطق مختلف تشکيل خواهد شد .از جمله در مناطق و نواحی خودمختار،
محالت ،واحدهای پايه و نهادها .اعضای ميليشيا بايد  18سال به باال باشند .هدف از تشکيل ميليشيا
ارائهی آموزش نظامی و تشکيالتی ،سياسی و ايدئولوژيک به صفوف گستردهی مردم خواهد بود .در

انطباقبااصولی کهدراينقانوناساسی تعيينشدهاست.(درموردحقافرادبهحملسالحبهماده
سوماينقانوناساسیرجوعکنيد).
 .5نيروهای مسلح ،ميليشيا و ديگر ارگانهای دفاع و امنيت عمومی تحت يک سيستم رهبری قرار
خواهندداشتکهمرکبازشورای اجرائی مرکزی وحزبکمونيستانقالبی است.مسئوليتونقش
رهبری نهايتاباحزبکمونيستانقالبی است.برای عملی کردناينسياست،کميسيونی برای دفاعو
امنيت تشکيلخواهدشد.اعضای آنازطريقمشورتميانشورای اجرائی (قوهمجريه-مترجم)وحزب
کمونيست انقالبی تعيين خواهند شد .اين کميسيون بر عمليات نيروهای مسلح ،ميليشيا و ديگر
نظارتخواهدکرد.ازجملهدرزمينهتدوينآموزههاواصولعملياتی.اين

ارگانهایدفاعوامنيتعمومی

کميسيونميتوانددرساختارهاوسلسلهمراتبفرماندهی ايننهادهاتغييراتی بهوجودآورد،دردرون

اينسلسلهمراتبفرماندهی،مقامافرادمختلفراتغييردهد.بخصوصدرسطوحباال.شورایاجرائیدر
مشورتباحزببرکاراينکميسيوننظارتخواهدداشت.اگردرمواقعیشورایاجرائیوحزبازطريق
مسلحوديگرارگانهایدفاعوامنيتعمومینرسند

مشورتبهتوافقدرموردنقشوعملکردنيروهای
حرفآخرراحزبميزند.اماچنينمواردیبايدبهندرتپيشآيد.

بروزميکند

هستند.درنتيجه،درآنهاگرايشی 

ايننهادهاتجسمفشردهی قدرتسياسی دولتی 

.6
سرتودههای مردمواصولواهدافمقررشدهدرقانوناساسی شوندو

کهتبديلبهنيروئی درباالی 
حتادرتقابلخصمانهباآنهاقرارگيرند.دراينميان،رهبریحزبکمونيستانقالبیدررابطهبانيروهای

مسلحوديگرارگانهایدفاعوامنيتعمومیابزارمهمیدرمقابلهبااينگرايشاست.امارهبریحزب

تضمينی برای ممانعت از رشد اين گرايش نميتواند باشد زيرا حزب نيز ميتواند به ض ِد ماهيتِ خود
سرمايهداری و در نتيجه

برگشته و از يک پيشاهنگ انقالبی تبديل به نيروئی ضد انقالبی و ابزار احيای 
ستمواستثمارتودههایمردمشود.درواقعبرایمقابلهبارشدگرايشاتضدانقالبیدرنيروهای

احيای
مسلح ،ديگر ارگانهای دفاع و امنيت عمومی و حزب بايد در خو ِد حزب و کل جامعه عليه اين گرايش
تعيينکنندهاستدراينکهنيروهایمسلح

قهقرائیدائمامبارزهشود.بااينوصف،رهبریحزبعاملی
و ديگر ارگانهای دفاع و امنيت عمومی خصلت انقالبی خود را حفظ کنند و حافظ اساسيترين و
گستردهترين منافع پرولتاريا ،حامی امنيت و حقوق مردم ،ابزاری کليدی در پيشرفت سوسياليسم به

سوی هدف نهائی  کمونيسم باشند .تا آن زمان و به اين شرط که حزب نقطه نظر پايهای ،جهتگيری،
برنامه و سياستهای انقالبی داشته باشد ميتواند چنين نقشی را در رابطه با  نيروهای مسلح،
ميليشيا و ديگر ارگانهای دفاع و امنيت عمومی بازی کند .رهبری دولت سوسياليستی توسط حزب
کمونيستانقالبی اساساازطريقتضمينخطانقالبی کمونيستی درخو ِد حزبوسياستهاواَعمالی
نفشردهوکاربستآنخطهستندتبارزيافتهوبهعملدرميآيد.اگرچهرهبریحزبدرنيروهای
کهبيا ِ
مسلحوديگرارگانهایدفاعوامنيتعمومیبهاينگونهخودرانشانمیدهدکهحزبحرفآخررادر

وايدئولوژيکخود،آنهارا

ايننهادهامی زندامامهمترازآنحزبازطريقگسترشنفوذخطسياسی 
ميکند.درخدمتبهاينهدف،حزبدرمشورتوهماهنگیبارهبریسطوح
(وکلجامعهرا)رهبری 
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مختلف اين نهادها ساز و کارهائی به وجود خواهد آورد که از طريق آنها امر آموزش و کار سياسی و
ايدئولوژيکرادرتمامايننهادهاوکليهسطوحآنهاپيشبردوماهيتوهدفايننهادهاراطبقآنچهدر
درديباچه)آمدهاست،بهمثابهی دستيارهای کليدی جمهوری

قانوناساسی (ازجملهدراينبخشو 
سوسياليستینويندرآمريکایشمالیآموزشدادهوترويجکند.
مسلح،ميليشياوديگرارگانهایدفاعوامنيتعمومی،کالونهايتا،زيررهبریحزب

 .7هرچندنيروهای
کمونيستانقالبیهستندامادرمقابلقانوناساسیجمهوریسوسياليستینويندرآمريکایشمالی
جواب گو ميباشند .آنان تحت هيچ شرايطی مجاز به تخطی از اين قانون اساسی نيستند .برعکس،
همواره و تحت هر شرايطی ، از جمله در شرايط فوقالعاده بايد پيگيرانه در انطباق با اصول و مقررات
وضعشدهاندعملکنند.

تعيينشدهدراينقانوناساسی وقوانينی کهطبقاصولاينقانوناساسی 
ميتوانندتحترهبری
مسلح،ميليشياوديگرارگانهای دفاعوامنيتعمومی  

سطوحمختلفنيروهای 
حزب،مقرراتورويههاوالگوهایرفتاروعدالتبرایخودوضعکنندبه

کميسيوندفاعوامنيت ورهبری
کهاينهادرانطباقباقانوناساسیجمهوریباشند.هرچنداعضاینيروهایمسلح،ميليشياو

شرطی
ديگر ارگانهای دفاع و امنيت عمومی تحت اين مقررات ،رويهها ،الگوهای رفتار و عدالت قابل محاکمه
هستندامادرصورتهرگونهتخلفازقوانينجمهوری سوسياليستی نويندرآمريکای شمالی ،محاکم
کردهومحاکمهشانکنند.

)نيزميتوانندبهتخلفاتآنانرسيدگی

عادی(غيرنظامی
مسلح،ميليشياوديگرارگانهایدفاعوامنيتعمومی،برابریميانزنومرد،ميانملل،

 .8درنيروهای
هاوزبانهای مختلفتبليغوترويجشدهوبهعملدرخواهدآمد.درايننهادهاودرکلجامعه


فرهنگ
تبعيض عليه افراد بر پايهی گرايش جنسيشان ممنوع است .(به ماده ی سوم قانون اساسی رجوع
کنيد).
 .9اصول ،رويهها و عملکرد نيروهای مسلح ،ميليشيا و ديگر ارگانهای دفاع و امنيت عمومی بايد به
باشندکهنزديکتريناتحادممکنراميانکسانی کهدرجايگاه رهبری هستندباصفوفگسترده

گونهای 

اين نهادها ايجاد و تقويت کنند .در اين نيروها و نهادها رده بنديهای متمايز وجود خواهد داشت .طبق
اصول اين نهادها و قانون اساسی جمهوری ،تفاوتها را بايد به حداکثر ساده کرد و تبارز بيرونی اين
ُ
لباسفرم،نشانههای ردهومقاموهمچنينرفتارافرادی
تفاوتهارابهحداقلرساند.مثال،درزمينهی 

که دارای مقام و آتوريته باالتر هستند .در جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی «بله
»گوئی در تضاد با جهتگيری ،هدف و روح اين نهادهاست زيرا مشوق و مروج انضباط و وفاداری
قربان 
هانه.انسجاموانضباطايننهادهااهميتبسيارداردوبايددراينزمينهپيگيربودو

بردهواراستونهآگا

آنراگسترشداد.
افرادايننهادهاستکهفرمانهارابهموقعبهاجراگذارند،بهخصوصدرشرايط

وظيفهی کليهی 

 .10
جنگوحالتفوقالعاده.امادرصفوفايننهادهابايدبحثدائمدرموردماهيتوهدفنهادهایدفاعو
امنيت عمومی جاری باشد .بايد فضائی ايجاد کرد که اعضای اين نهادها در هر سطحی که هستند
احساس کنند و تشويق بشوند که سوال کنند ،قادر باشند که  به  سياستها و اعمال اين نهادها و
کهدرمقامهای رهبری واتوريتهی باالترهستند انتقادکنند.البتهبهطرقمناسبودرتطابقبا

افرادی 
اصول تعيين شده در اين قانون اساسی و مقررات ،رويهها ،الگوهای رفتار و عدالت که اين نهادها در
واصولايننهادهاوسياستهاواعمالناشی از

کنند.جهتگيری 


اتخاذمي
انطباقباقانوناساسی 
آنها بايد ايجاد کننده و مشوق روابط وحدت و رفاقت نه تنها ميان افراد اين نهادها بلکه ميان آنها و

تودههایوسيعمردمجامعهباشد.

 .11اعضاینهادهایدفاعوامنيتعمومی،درهرسطحومقامیکهباشند،هرگزنبايدفراموشکنند
که ضرورت وجودی اين نهادها عبارت است از حفظ پيروزيهای انقالب و دولت سوسياليستی نوين که
تودههای مردم بوده
حاصل قهرمانانهترين مبارزات و فداکاريهای  
ثمرهی اين انقالب است .انقالبی که

ِ
است .ضرورت وجودی آنان خدمت به پيشرفت اين انقالب و حفاظت از امنيت و حقوق مردم است،
استکهتودههای مردم بهطورفزايندهقادرگردندوبتوانند

وظيفهشانکمکبهآفريدناوضاعوفضائی 

سرزندهوشادابدرگيرفرآيندهای بحثوجدلدرموردمسائلمهمحکومتی و

فعاالنهودريکفضای 
جامعه،شرايطجامعهوآيندهی بشريتشوند.درمورداينوظايفبايدمرتباآموزش

دولتی وجهتگيری 
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کردتاايندرکوجهتگيریعميقادرآنان

دادودرسراسرايننهادهاودرهمهیسطوحآنبحثجاری

نفودکند.
د .عدالت و حقوق مردم
ل قوانين و دفاع از قانون اساسی ،با استفاده از ارگانهای امنيت
 .1شورای اجرائی مسئول اِعما ِ
عمومی است .البته به طور کلی و در نهايت اين فرآيند تحت رهبری حزب کمونيست انقالبی است.
متهميننقضقانونومسئولتامينمالیو
شورایاجرائیمسئولايجادنهادهائیبرایپيگيریقانونی
ِ
منابع برای اين نهادهاست .اين مسئوليت شامل ايجاد نهادهای  پی گيری تخطی از قانون در ديگر
کل جمهوری سوسياليستی است (رجوع کنيد به ماده دوم) .در
بخشهای حکومت ،حوزه قانونی و در

ِ
همانحال،شورایاجرائیمسئولحفاظتازحقوقمردمآنگونهکهدراينقانوناساسیتصريحشده
گيریجرائم.اين
ومسئولينپي 

نظارتبرعملکردارگانهایامنيتعمومی

باشد،بهويژهدرزمينهی


مي
َ
تضمينآناستکهسياستواعمالايننهادهامنطبقبرقانوناساسیومنطبقبرحقوق

نظارتبرای
تصريحشدهیمردمدراينقانوناساسیباشد(بهبخشسومازاينمادهومادهسومرجوعکنيد).

دايرهی دفاعومساعدتحقوقی نقشی کليدی درحفاظتکامل ازحقوقمردموآزاديهای آنان

.2
خواهدداشت،بهويژهدردفاعازحقوقآناندرمواقعیکهمتهمبهجرمیشدهباشندودرشرايطیکه
فدعوايشانحکومتاستوحقاستفادهازوکيلرادارند.هزينهیايندايرهتوسطحکومتوازمحل
طر ِ
بودجهی عمومی شورای اجرائی تامين ميشود .اما در کليهی جوانب ديگر مستقل از حکومت بوده و

نهعملميکند.ايندايرهشعبخودرادرمناطقمختلفازجملهدرمناطقونواحیخودمختارو

مستقال
شود.هزينهی


حکومتتامينمي
دايرخواهدکرد.هزينهی اينشعبنيزازبودجهی 

ديگرنواحی اداری 
تخصيص يافته برای اين دايره و شعب آن بايد حداقل برابر باشد با هزينهای که حکومت به امر  پيگيری
جرائماختصاصميدهد.ايندايرهوشعبآنبرای اجرای وظايفی کهقانوناساسی تعيينکردهاست

خودراداشتهباشندوهزينهیآنراازحکومتدريافتکند.

تواندپرسنل،ساختارهاورويههای


مي
ح .روابط بینالمللی
قرنها همچون يک دولت قدرتمند سرمايهداري -امپرياليستی از طريق
 .1اياالت متحده آمريکا طی  
وغارتدرابعادنسلکشیرشدکردوازاينطرقنظاماستثمارخود

،سلطهگری

،استياليابی

بردهداری

را در آمريکای شمالی و ديگر نقاط جهان گستراند .اين فرآيند پيامدهای مهلک برای قربانيان مستقيم
رياش و برای کل بشريت داشت .شکست دادن و از کار انداختن دولت امپرياليستی
ماشين ستمگ 
هولناک مرگ و نابودياش پيروزی بزرگی برای
آمريکا ،قطع کردن بازوهای استثمار خفقانآور و ماشين
ِ
وار مبارزه انقالبی در

جهش

ی
ها

پيشروي

ی
برا
رهائی مردم سراسر جهان است .اين واقعه زمينه را
ِ
ف نهائی کمونيسم آماده کرده است .اما هنوز کارهای بيشتری بايد کرد تا
سراسر جهان به سوی هد ِ
پيروزيهای بزرگتری را به دست آورد .همچنين بايد از آنچه به دست آمده دفاع کرد .جمهوری

بايدبااينچالشهاروبروشدهومسئوليتبردوشبگيرد. 

سوسياليستینويندرآمريکایشمالی

المللياش ،چيره شدن بر

 .2اولويت جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی در روابط بين
ميراثدهشتناکاستثماروغارتتوسطامپرياليسمآمريکاست.اينجمهوری درحداکثرتوانخودبهامر
لطهگریواستثمار
پيشرویبهسویجهانیخدمتخواهدکردکهدرآنهرگونهغارت،استيالجوئی،س 
خودرابراساسايناصولواولويتهاپيشخواهد

کليهیروابطبينالمللی
محوشدهاست.اينجمهوری 
منطقهیپايگاهیانقالبجهانیعملخواهدکردوبرایآن

برد.مهمترازهمه،اينجمهوریبهمثابهی

منبعحمايتوالهامخواهدبود(بهبخشقبلازاينمادهومادهچهارمرجوعکنيد).اينامردردرجهی
اولوبيشازهرجادرحمايتازنيروها،جنبشهاومبارزاتانقالبیدرسراسرجهانمتجلیخواهدشد

وهدفپيشرویبهسویجهانکمونيستیاصلاساسیراهنمایآندراينامرخواهدبود. 

هيچگاه نبايد در تقابل با رشد و
باقيمانده و ديگر دولتهای ارتجاعی  

 .3 روابط با امپرياليستهای 
سوسياليسمقرارگيرد.مهمتراز

برجادهی 

دگرگونی جمهوری سوسياليستی نويندرآمريکای شمالی 
مبارزهیانقالبیدرسراسرجهانبهسویهدفکمونيسمقرارگيردبلکه

همه،نبايددرتقابلباپيشروی
اينها باشد .عهدنامهها و قراردادهای مربوط به روابط تجاری و غيرهی ميان اين جمهوری و
بايد تابع  
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ديگربايددرتطابقبااينجهتگيریواصولباشد(همانطورکهدربخشاولاينمادهتصريح

دولتهای

عهدنامهها و قراردادهای جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی بايد به

شده است ،کليهی 
تصويبآنهااکثريتسادهکافیستوپسازتصويب،حکم

مجلسقانونگذارمرکزیبرسد.برای

تصويب
قانونراخواهندداشت ).

.درشرايطوجوددولتهای سوسياليستی ديگر،جمهوری سوسياليستی نويندرآمريکای شمالی

4
الشهای مشترک در زمينهی کمک به پيشرفت مبارزه ی

وارد روابط کمک و حمايت متقابل با آنان و ت
انقالبیدرسراسرجهانخواهدشد. 

ديگر)زادهیروندرشدتاريخیو

موجودميانمللومناطقمختلف(مانندنابرابريهای

.نابرابريهای

5
آمريکاست.درمقابلهباايننابرابريهاجمهوری سوسياليستی نوين

اياالتمتحدهی 

دولتامپرياليستی 
رادرزمينهیرشداقتصادی،ساختاروحکومتدراينمناطققائل

اولويتهایمهمی

درآمريکایشمالی
چيرهشدنبرايننابرابريهاتالشخواهدکرد.اينبخشی از

خواهدشد.ازاينطريقوطرقديگربرای 
فرآيندرشددولتسوسياليستی طبقاصولواهدافتعيينشدهدراينقانوناساسی،بيانشدهدر
اينبخشوبخشهایديگراست .


و .آموزش و پرورش
.1آموزشوپرورشدرجمهوریسوسياليستینويندرآمريکایشمالیبراساساصولواهدافگفته
ينهی
شدهدراينقانوناساسی ودرخدمتآنخواهدبود.نظامآموزشوپرورش،همگانی استوهز 
وحکومتهای محلی تامينشدهوتحتنظارتکلی شورای

آنازطريقتخصيصمنابعِ حکومتمرکزی 
پرورش ابتدائی يعنی سوادآموزی ،آموزش مهارتها و
و
آموزش
اجرائی حکومت مرکزی خواهد بود.
ِ
دانستنيهای اوليه ،علوم طبيعی و اجتماعی ،هنر و فرهنگ ،تعليم يافتن در زمينهی توليد فکر و غيره

همهی جوانان (شهروند وغير شهروند) اجباری است .اين آموزش طبق سياست و اصول راهنمای

برای 
مربوطهیحکومتپيشخواهدرفت.عالوهبرآموزشوپرورشابتدائی،دولت

تدوينشدهتوسطنهادهای
وپرورشهمهجانبه راتامين

باادامهی تحصيلوآموزش

تخصص 

هزينهی آموزشعالی،ترکيبفراگيری 

رابرآوردهکنندميتوانندوارداينفازازآموزش

ميکند.کسانیکهمعيارهاواستانداردهایآموزشعالی

مربوطهی حکومتودرانطباق

وپرورششوند.اينمعيارهاواستانداردهاواصولراهنماتوسطنهادهای 
با اصول و اهداف گفته شده در اين قانون اساسی تدوين ميشوند .جهتگيری دولت آن است که به
موازات رشد اقتصاد سوسياليستی و رشد کلی جامعه برای شمار فزايندهای از اهالی بالغ کشور نيز
امکانات آموزش عالی را فراهم کند .برای تامين اين اهداف ،در انطباق با اصول اساسی و اهداف مقرر
شده در اينجا ،موزههای تاريخ ،تاريخ طبيعی و علوم ،هنر و حوزههای ديگر و همچنين انيستيتوها و
برنامههائیايجادوبهطورگستردهدراختيارکلاهالیقرارخواهدگرفت. 


 .2 در امور آموزش و پرورش بايد بر گسترش دانش و تالشهای فکری ارزش گذاشت و فضا و
موقعيتهایمساعدبرایآنفراهمکرد.امابامحيطوذهنيت«برجعاجنشينی»نيزبايدمقابلهکرد.در

مقابلهبااينگرايش،تشويقوتقويتکنشمتقابلمياندانشجويانوصفوفگستردهی تودههای مردم،

درهمهی سطوحباهدفپرورش

براساساصولوسياستهای آموزشی ضروری است.نظامآموزشی 

و رشد نسلهای جديدی از مردم که دارای تجربه ،دانش و توانائيهای همه جانبه باشند ،تالشهای
فکری را با انواع کار بدنی ،به طرق و اشکالی که مناسب با سن و سطوح دانشجويان باشد ،ترکيب
خصمانهیميانکارفکریوکاريدی

عوضکردنرابطهی

خواهدکرد.اينامربخشیازفرآيندتالشبرای
است تااينکهباالخرهبهحدی ازتکاملاجتماعی برسيمکهاينرابطهديگر،اساسی برای توليدتخاصم
اجتماعی نباشد.تخاصمبرخاستهازتقسيمکارميانکارفکری وکاريدی عميقاريشهدربهوجودآمدن
داردوخودشمنبعبالقوهای برای رشدچنينروابطی

گرانهواستثمارگرانهدرجامعهبشری 


روابطستم
است .اين روابط در جامعه سوسياليستی و نهايتا در سراسر جهان بايد از ميان بروند .برای نيل بدين
جامعهیکنونیبهاينمسئلهتوجهخواهدشد.

مقصود،درتمامعرصههای

مردمواردميشود

.دانشجويان(وکل مردم)بايدشناختعميقی ازواقعيتواساسستمی کهبه
3
ِ
بيابند(آنطورکهاياالتمتحدهآمريکابودوآنطورکهدرديگرجوامعجهانکهشالودهشانبراستثماربنا

ازواقعيتواساسهمهی

هاحاکماندوجوددارد).بايدشناختعميقی 


شدهوطبقاتاستثمارگربرآن
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ستمها و نابرابريها ،همچون ستم بر زن بيابند .يکی از مهمترين اهداف نظام آموزش و پرورش در اين

آموختگان(وکلمردم)است.کسبچنينشناختی

کسباينشناختدردانش

ی
پرورشتوانائ

ی
جمهور
ِ
ريشهکنکردناينروابطبجنگند.همينرويکرددرمقابلهباتبعيض

آنانرامصممومتعهدميکندکهبرای

کهبهشدتبهنقشهای جنسيتی

ش جنسيشاناتخاذخواهدشد.تبعيضی 
ِ
عليهافرادبهصرف گراي ِ
سنتیوستمبرزنگرهخوردهاست .

،زبانهای انگليسی واسپانيائی بهطورمساوی استفادهخواهندشد.همانطور

.4درنظامآموزشی
کهدربخشاولاينمادهخاطرنشانشدقوانينوديگراسنادرسمی حکومتی نيزبههردوزبانمنتشر
خواهند شد .اين ،تجلی خصلت چند مليتی و چند زبانی جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای
شمالی ،تبلورتاريخاينکشوروترکيبکنونی اهالی اينجمهوری،بازتابِ جهتگيری انترناسيوناليستی
نابرابريهای ملی وفرهنگی است.درهرناحيهکهشمارقابلتوجهی از

آنوهدفشدرمحوکليهی 
مردم به عنوان زبان اول به زبان ديگری تکلم ميکنند ،نظام آموزشی وسايل آموزش به آن زبان را نيز
فراهم خواهد کرد .بدين منظور منابع مالی و امکانات ديگر تخصيص خواهد يافت .عالوه بر اين ،دولت
همهی اهالی راتشويقخواهدکردکهتاحد امکانهردوزبانانگليسی واسپانيائی رافرابگيرندوبا

زبانهای ديگرنيزآشناشوند.بهخصوصبازبانهائی کهگويششمارزيادی ازساکناناينجمهوری و

نقاطديگرجهاناست.

بهمردمدهدکهحقيقتجوباشند،ازنتايجپيگيریحقيقت

.5نظامآموزشیبايدچنانآموزشوتعليماتی
نهراسند،روحيهی نقدفکری وکنجکاوی علمی داشتهباشندوبهاينطريقمرتبادانشخودراازجهان

باال برند و توانائی بيشتری برای تغيير جهان طبق منافع اساسی بشريت بيابند .برای رسيدن به اين
هدف ،در مطالعات مربوط به جامعه بشری و رشد تاريخی آن ،مطالعات مربوط به علوم طبيعی و
حقيقتازطريقجمعآوریواقعياتوشواهد

اجتماعی،هدفواستانداردعبارتخواهدبوداز:جستجوی
وسنتزآنهابااستفادهازابزاراستداللمنطقی وگفتمانعقالنی ازجملهمحکزدنوآزمايش

تجربی 
ايدههابرمبنایواقعيت. 


ريهای ديگرکهبااين معيارهاآزمايششدهوتوسطروشعلمی موردتائيد
.تئوريهای علمی وتئو 

6
ترينواقعيتهای علوممعاصراست)به


ترينومسجل

ازاثباتشده
قرارگرفتهاند(مانند:تکامل کهيکی 

همين صورت ارائه خواهند شد :يعنی  به عنوان حقيقت و شناخت صحيح از واقعيت .اينها شالوده و
نقطهی عزيمت برای  کسب شناخت بيشتر از جهان و تغيير آن خواهند بود .عالوه بر اين ،روش علمی

فرآيندهائی چونتکامل وجهانمادي/طبيعی به

ترويجوتقويتخواهدشدتادانشماازديناميکهای 

طور کلی ،کاملتر و گستردهتر شود .«هسته ی مستحکم» در نظام آموزشی عبارت خواهد بود از اين
درک ماترياليست ديالکتيکی که کل واقعيت از مادهی متحرک تشکيل شده است و بس .اين مادهی
حوزههای علوم طبيعی و

متحرک در اشکال گوناگون و بديعی وجود دارد .اين درک و رويکرد در کليهی 
هستهی مستحکم»وبرمبنای آن،درنظامآموزشی

اجتماعی بهکاربستهخواهدشد.باداشتناين«
«االستيسيته»يابسامدینيزخواهدبود.يعنیبخشیازمواددرسیوآموزشعمومیبهنقطهنظرات
تعيينخواهدشد.دراينزمينهنيزجهتگيری،

متفاوتومخالفتخصيصخواهديافتوبرای آنمقرری 
است.هرنظريهای باايناستانداردکهآيابازتابواقعيتعينی هستياخيرمحکخواهد

حقيقتيابی 

بيانافکارجديدوغيرعادیفراهم

خوردزيرااينتنهامعيارحقيقتاست.درهمانحال،فضایبازیبرای
خواهدشد.چنينافکارینهتنهابافضایخفقانآورروبرونخواهندشدبلکهموردبررسیوکنکاشجدی
زيراماازتاريخدرسميگيريم،تاريخی کهدراکثرمواقعنشانداده

قرارگرفتهومحلبحثخواهندشد 
کهدرطولتاريخچيرهبودوحداقلتاآيندهی

که«حقيقتدرابتدایامردردستاقليتیاست».وضعيتی
نزديکبرجایخواهدماند. 

.7آموزشوپرورشبهطورعمومیوحوزهیفرهنگوهنربهطورويژهبايددارایآنچنانفضائیباشند
متنوعوخالقيتدرعرصههایگوناگونومحل

کهمشوقوتقويتکنندهیخالقيت،تخيل،توليداتهنری

نزاعومناقشهی سالمبرسرافکارونقطهنظراتمتفاوتباشند.همانطورکهگفتهشدنظامآموزشی

دارای شالودهو«هستهی مستحکم»تعريفشدهومشخص خواهدبود.عالوهبراين،حزبکمونيست
خودرافعاالنهدرسراسرجامعهتبليغخواهدکرد.امادرهمانحال،گنجينهی

نظراتوبرنامهی 

انقالبی 
غنی آثار سياسی و فلسفی ،علمی ،تاريخی ،هنری و غيره که بيانگر نقطه نظرات متفاوتاند در
دسترس دانشجويان و عموم اهالی کشور قرار خواهند گرفت .اين امر بخش مهم و واجبی از تعليم
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دانشآموختگان و عموم اهالی کشور است و برای برانگيختن وغنيسازی افکار و فرهنگشان و کسب

حقيقتيابی و دنبال کردن حقيقت تا هر آنجا که فرد را در پی خود ميکشد،

مهارت فکری در زمينهی 
تقويتروحيهینقدفکریوکنجکاویعلمیوکسبدانشمستمردرموردجهانضروریاست.اينگونه

توانندبهتغييرجهانبراساسمنافعبنيادينبشريت،خدمتکنند. 

استکهآنانبهترمي
ِ

آينده:علموتالشهایعلمی،بهداشت... 

بقيهدرشمارهی





نامه  :درسهای قیام آمل مربوط به امروز است ،بدون قدرت سیاسی همه
چیز توهم است!


حرکت سربداران دو مشخصه اصلی داشت .يکم ،اتحاديه کمونيستها با اين حرکت در واقع پرچم
کمونيست هاوطبقهکارگررابهميدانآوردوبهجامعهاعالمکردکهدرآنمقطعحساساززورآزمائی

ميتوانندوبايدمسئوليترهبریتودههایمردمرا
ميانانقالبوضدانقالباينکمونيستهاهستندکه 

بر دوش بگيرند .و دوم ،با اين حرکت اعالم کرد که بدون قدرت سياسی همه چيز منجمله حفظ
دستاوردهای انقالب ضد سلطنت توهم است .و قدرت از لوله تفنگ بيرون ميآيد .طبقات سرمايهدار
خودراباکمکاينهاحفظمی

حاکم،ارتشواسلحهونقشهی جنگی خودرادارندوقدرتسياسی 

کنند .طبقه کارگر  هم تحت رهبری پيشاهنگ کمونيست خود برای سرنگونی اين نظام و کسب قدرت
سياسی واستقرارنظامسوسياليستی بايدارتش،اسلحهونقشهجنگی خودراداشتهباشدوباقی
مردمرانيزدراينراهمتحدکند.اينتنهاراهپيروزشدنانقالباست.انقالبنهبهآنمعنای دروغينکه
دارودستهی قبلی رابگيردوهمانروابطاقتصادی،سياسی،فرهنگی راادامهدهد.

يکدارودستهجای 
ت طبقاتقدرتمنداقتصادی وسياسی وگذاشتندولتطبقاتی متفاوتبر
بلکهبهمعنای سرنگونی دول ِ
جای آن .دولتی کامال و اساسا متفاوت .دولتی که ستون فقراتش پرولتاريا ،زنان ،دهقانان فقير و بی
سياسياشتحققفوری کليهی حقوق

زمين،مللتحتستم،زحمتکشانشهروروستاست.برنامهی 

سياسی و اجتماعی دموکراتيک همهی اقشار مردم است و اساسيتر از آن سرنگون کردن روابط
اقتصادی استثماری و استقرار سوسياليسم است .انقالب يعنی اين .به اين انقالب فقط از طريق جنگ
واجتماعياشباشد. 

بايدجنگيدکهاينبرنامهیسياسی

ميتوانرسيد.وفقطبرایآنجنگی
انقالبی 

مبارزه مسلحانهی انقالبی سربداران شکست خورد .کتاب پرنده نوپرواز از داليل اين شکست تحليل
مارکستاکيدميکند

ميکندتاراهرابرایاتخاذاستراتژیوخطمشیپيروزبازکند.کتابباتکرارگفتهی

که"قهرانقالبی”همبايدبطورعلمی سازمانيابد.قيامشكستخوردچراكهاهدافی كهازآنانتظار
داشت تحقق نيافت .قيام آمل به حريقی كه انتظار ميرفت تبدلنشد .استراتژی قيام اشتباه بود .زيرا
نيروی سربدارانقبلازتبديلشدنبهارتشقدرتمندوگستردهبادشمندريكی ازمراكزقدرتشوارد
درگيریتعيينكنندهشدودرجدالنابرابروميداننامساعدشكستسختیخورد .

ميشد مطمئنا موفقيت
چنانچه قيام آمل بصورت يک نبرد بزرگ از يک استراتژی جنگ درازمدت عملی  
بزرگی بود .طبق قوانين جنگ خلق عمليات نظامی در آمل ميتوانست جزء عملياتهای زود فرجام و
تعرضیباشدكههدفشضربهزدنبهدشمن،تاثيراتتبليغیدربعدمنطقهایوسراسریوجذبنيروو
انگشتميگذارد.او

تامينبرخی تداركاتنظامی ومالی باشد.مائو درششاثرنظامی برنكتهمهمی 
ازشكستقيامهای شهری گوناگونی كهحزبكمونيستچيندردهه 20وسالهای اول

درجمعبندی 
دهه30ميالدیسازمانداد،اتخاذآناستراتژیوتمايلبهكسبپيروزیسريعرابهپربهادادنبهنقش
نيروهای بورژوا در انقالب ربط ميدهد .کتاب پرنده نوپرواز ميگويد ،ما شاهد چنين تمايالتی در ميان
سربدارانهمبوديم.انتظاركسبپيروزی سريع،ربطداشتبهبهائی كهبهديگرنيروهای طبقاتی چون
مجاهديندرگسترشقيامدرديگرشهرهاومناطقمی داديم.حالآنكهازنظرطبقاتی اينقبيلنيروها
درهمشکستندولتکهننيستندکهبخواهندمطابقبرالزاماتآنتودههارا

اصوالدارایهدفسياسی
اگركمونيستهاخصلتطوالنیبودنپروسهكسبقدرتسياسی

بهميدانجنگبانظامحاکمبکشند.
نهميتوانند پرولتاريارابهسطحيک طبقهآگاهوسازمانيافتهی رهبرانقالببرسانندونه

رانفهمند،
اينکهديگراقشارمردمرادراتحادباانقالبسوسياليستیبسيجکنند.
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در جنبش چپ ،اغلب کسانی که صحبت از «مبارزه مسلحانه تودهای» کرده و با مبارزه مسلحانه
گروههای کوچک انقالبی مخالفت ميکنند منظورشان آن است که توده ها خودبخود بايد به مبارزه

بياورند.درحاليکهمبارزهمسلحانهبرای كسبقدرتسياسی زادهی مبارزاتخودبخودی

مسلحانهروی 
بيروننميآيد.

تودهای نيست .حتی بطورخودبخودی ازدلمبارزهسياسی انقالبی تحترهبری يكحزب 
شروع جنگ خلق همواره گسستی آگاهانه از شرايط پيشين است ،گسستی است از شرايط مبارزه
پيشميرود.اينگفتهبهمعنای

سياسیحتیزمانیكهاينمبارزهانقالبیبهصورتغيرقانونیومخفی
كمبهادادنبهروندمبارزاتسياسی انقالبی نيست.برعکس،دورهتداركسياسی برای آغازجنگبسيار
نميتواند يك تدارك رفرميستی و

مهم است .نكته اين است كه تدارك سياسی برای آغاز جنگ انقالبی 
اكونوميستی باشد .جنگ انقالبی ادامه سياست انقالبی به طرق و ابزاری ديگر است .بنا براين در دوره
آگاهگرانهوسازمانگرانهدرميانتودههارابرپايهكامالانقالبیصورتداد.از
تدارك،بايدفعاليتهایسياسی 

درونمبارزاتتودهايی كهباهدفدستيافتنبهخواستهای قسمی جريانمی يابد– حتی زمانی كه

تحترهبریكمونيستهاباشد–مبارزهمسلحانهانقالبیدرهيچشکلیبيروننمیآيد. 
نقشتعيينکنندهایداشت.همان

درتكاملاتحاديهكمونيستهایايران

حرکتسربدارانوقيام5بهمن
طور که کتاب پرنده نوپرواز ميگويد ،تجربه سرچشمه درسهای مهم زندگی است .تجربه انقالب 57
وشكست آن و تجربه قيام سربداران و جنگهای کردستان را بايد توشه ادامه راه کنيم .متاسفانه جو
غالبدرجنبشچپايراناينطورنيستکهازاينتجاربجمعبندیکنندوطرحهاینودربيندازند.بايک
گرايشقوی رفرميستی روبروهستيمکهنقشی برای قهرانقالبی درپيشبردمبارزهطبقاتی وانقالب
نميبيند .اين گرايش در جنبش کارگری بسيار قوی است .بسياری از گروه ها صحبت از سرنگونی

ميکننداماازسرنگونی درهمشکستنماشيندولتی منظورشاننيست.درادبياتسياسی آنانتبليغ

وترويج«قدرتازلولهتفنگبيرونمی آيد»جائی ندارد.اينبی توجهی درشرايطکنونی کهدرچشم
انداز ايران تالطمات سياسی و نظامی به چشم ميخورد بسيار خطرناک است .به کل خاورميانه نگاه
کنيم.بهسوريهنگاهکنيم.همهبهزباناسلحهحرفمیزنند .

آگاهکردنهمهی  اقشارتحتستمجامعه،زنان،کارگران،دهقانانبهخصوصجوانانبهمسئلهقدرت
سياسی و ضرورت مبارزه قهرآميز برای کسب قدرت سياسی اضطراری است .به خصوص الزم است
کارگرانبهاينحقيقتآگاهشوندکهموضوععمدهدرمبارزهطبقاتی ايننيستکهبهلحاظاقتصادی به
محروماند.باآغازيکدورهجنگ

آناناجحافمی شود.بلکهموضوعاصلی آناستکهازقدرتسياسی 
وانقالبدرسطحجهانبهخصوصدرخاورميانهروبروئيموايراننيزتبديلبهنقطهجوشديگری دراين
منطقهخواهدشد.هيچيکازجنبشهای انقالبی مهممانندمصروتونستبديلبهانقالبنشدند.بايد

کاریکنيمکهدرايرانانقالبحرفآخررابزند... 


