
        ١٣٩٠  آذر ٥٧ه شمار  www.sarbedaran.org  )مارکسیست لنینیست مائوئیست(ارگان حزب کمونیست ایران 
     

  
رهائیِ زنان در مرکز رهائیِ مردم 
خاورمیانه از یوغ بنیادگرائی و 

  6صفحه                       امپریالیسم
  

گزارش پلنوم هفتم کمیته مرکزي 
           ) م. ل.م(حزب کمونیست ایران 

  9صفحه          
  

   12صفحه     !اوضاع نوین در قلب هیوال

  

 استریت در باره جنبش اشغال وال
:  " اشغال "نکاتی در باره جنبشِ 

و ضرورت فراتر ... بخش  آغازي الهام
 15صفحه                رفتن

  
قانون اساسیِ یک دولت سوسیالیستی 

تدارك  چیست و طرح آن چه نقشی در
  16صفحه              انقالب دارد

  
ي  برنامهقانون اساسی و  در نقد 

  22صفحه     گرایان سبز اسالم
  
  
  
  
  

   ؟!ُمدل لیبی و کاربست آن در ایران
، )٢٠١١ه يفور(د يرسی بيدر تونس و مصر به لی مردمی ها جنبش که پرتوی زمان

کار شدند تا  کا به سرعت دست بهيا و آمريتانيبخصوص فرانسه و بری ستياليامپری ها قدرت
آنان با . ندن کار موفق شديو در اخواهند بکشند  يکه می را به راهی بيمردم لی تينارضا

و ) يمداران قذاف استيها و س يتيها، امن ژنرال(ی م قذافيرژی  دهيفروپاشی  بنااستفاده از مصالحِ
 و ايتانيکا و بريآمری تيامنی ها ر و وابستگان آژانسيسران عشا(از همان قماش ی گرانيد

ر يب بزرگ را زين فريو ا. کردندی معماری بيلی را برای ديجدی ارتجاعمِ يرژ) انيگرا اسالم
برخالف تونس و مصر . ش بردنديپ» يبيکمک به انقالب مردم ل«و » يبيدفاع از مردم ل«نقاب 

را پر کردند و ی خالء رهبری شروع اعتراضات مردمی از همان ابتدای ارتجاعی روهاينی بيدر ل
انه و ي دول خاورمی،ستياليامپری ها ن کرده و به کمک قدرتييمردم افق و راه تعی فورا برا

ب از همان ين ترتيبد. مردم شدند» رهبران«ل به يتبدی جهانی اياستعمار و مدی ها لسوفيف
  . افتی يدرآمد و الجرم خصلت ارتجاعی ارتجاعی به اسارت رهبری بيابتدا جنبش در ل
رحم يبی ميکه با رژی به مردم» کمک نوع دوستانه«ی نه برای بيناتو در لی دخالت نظام
ی ديجدی ارتجاعی  ئت حاکمهيجاد هي اکم،ي: د بلکه عمدتا دو هدف داشتسر و کار داشتن

. ن کشوريدر ای ستياليامپری ها ان قدرتيمی دي استقرار تناسب قدرت جددوم،و ی بيلی برا
ند ين فرآيه ايو کری ت ارتجاعيدرک ماهی برا. نام گرفت» يبيمدل ل«ند ين فرآيکل ا

  .ميخوبست گام به گام آن را دنبال کن
  

استعفا دادند و به ی مداران با نفوذ قذاف استيها و س ه چند تن از ژنرالي فور٢٢روز 
 ی،قذافرژيم ی  افسران نظام واستمدارانيسبرخی ه ي فور٢٤ روز. وستنديپ» انيشورش«

است يبا ری ا جلسهی بيدر شرق ل Bayda داي بِها و تجار در شهر نيسير، آکادميرهبران عشا
ی قذافی ر دادگستريوزه ي فور٢١ تا ليجل عبدلی مصطف. ل دادنديکتش ليجل عبدلی مصطف

وز بعد اما ر. ن مذاکره کندي تا با مخالفه بودن شهر فرستاده شديبه ای توسط قذافی و. بود
در اهتزاز ی بين ليشيپی ن اجالس پرچم نظام سلطنتيدر ا. وستين پياستعفا داد و به مخالف

ل اعالم کرد که يجل عبدل. دخالت سازمان ملل شدندار ن خواستکنندگا ت شرکتي اکثر وبود
که ی م قذافيگان رژ گردانندهی  هيب خود و بقين ترتيبد. »هاست تيمسئول جنای فقط قذاف«

  !کرد» عفو«وستند را يپی بين ليد مرتجعيبه ائتالف جد
و کا يدر آمری قذافی سفرا. شدی بيان خود در غربِ لين مجلس وارد مذاکره با همتايا

کا يا و آمريتانيد فرانسه و بريه با تائي فور٢٧در . ت کردندين حرکت حمايز از ايسازمان ملل ن
ها و  يتيامنمداران و  استيل شد و سيل تشکيجل است عبدليبه ری در بنغاز »يانتقالی شورا«

مجلس «ن در واقع يا. (آن منصوب شدندو ستون فقرات ی مرکزی  به بدنهی ان قذافينظام
ترجمه » يانتقالی شورا«به ی آن در فارسدنبال و فرانسه و به ی سياست اما در انگل» يانتقال

   .)شده است
 مردم سراسری  ندهيتنها نما «،اعالم کرد» يانتقالی شورا« مارس ٥روز در دو هفته بعد، 

ناتو ی روهاياز نی انتقالی شورااست يدر مقام رل يجل  مارس عبدل٩  روزدر. »استی بيل
 مارس ١٠ روز  .را ممنوع اعالم کنندی بيبر آسمان لی قذافی ماهايهواپکه پرواز خواست 
 .ت شناختيبه رسمی بيرا به عنوان تنها حکومت مشروع لی انتقالی شورارسما فرانسه 

ک ی يانتقالی  مارس شورا٢٣ در .منتقل کرد» يانتقالی شورا«را به ی بيلی سازمان ملل کرس
و » هيقوه مجر«به عنوان  که آن را  منصوب کردليحمود جبرماست يبا ر» يئت اجرائيه«

خود را ی قانون اساس ٢٠١١  اوت ٣در  و اعالم کرد» مقننهی  قوه«به عنوان را ی انتقالی شورا
ک ي«را ی انتقالی ت شورايتحت حاکمی بيل ،هيانيب. ب کرديتصو» ياساسی هيانيب«به نام 

شناخت و از ت ي را به رسم»حقوق زنان« و »انيادی آزاد«طرف  کيخواند، از  »يدموکراس
  !کشور اعالم کردی ن رسمياسالم را دو ن آن يقوانی  هي کلعت اسالم را منبعِيشرگر، يطرف د
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گاه آنان در يو جای انتقالی ک از مقامات شورايهر ی  شناسنامه
محمود . د استيم جديت رژيماهی ايخود گوی به خودی نظام قذاف

اقتصاد ی   ئت توسعهيه«س ي رئ٢٠١١ تا سال ٢٠٠٧ال از سل يجبر
و ی ساز يخصوصی ها استيو معمار سی دولت قذاف» يمل

ی براران ارشد يم مديها مسئول تعل و سالی م قذافيرژ سميبرالينئول
. ره بوديه و غيت، تونس، ترکين، مصر، اردن، کويبحری ها ميرژ

عت و يشرته رشالت در يتحصی  ل پس از خاتمهيجل بدلعی مصطف
 ٢٠٠٧در سال و  دايب شهر  دادستانی،بيدر دانشگاه لی قانون اسالم

طرفدارانش غرب و ی ها يچ غاتيتبل. شدی قذافی ر دادگستريوز
وزارت ی اشغال کرسش از يپی ها  در سالل يجل عبدلند يگو يم

. کرد يمخالفت می م قذافيرژی همواره با نقض حقوق بشر از سو
!). خود کردی ر دادگسترياو را وزی ل قذافين دليحتما به هم(
 کسيل يکيوکه توسط ی بيکا در ليسفارت آمری  محرمانهی ها اميپ

» يمشتاق همکار«و » باز«ی بعنوان شخصرا ی وفاش شده است، 
   .کند يمی معرف

است به نام ی شخصی انتقالی در شورای ر امور نظامين وزياول
ه سلطنت شاه ي عل١٩٦٩ی دتا او از افسران کو.یريحر مختار ال عمر
قصد  ١٩٧٥اما در سال . را به قدرت رساندی قذاف بود که سيادر

.  سال در زندان بود١٥ر و يستگکودتا کند که دی قذافه يداشت عل
فتاح  عبدل به نام بودی شخصی انتقالی شورای ها گر از ژنراليدی کي
رون دی ها  در رقابتی،سه ماه قبل از کشته شدن قذاف که ونسي

ل تا يجل ز مانند عبدلينفتاح   عبدل.ديبه قتل رسی انتقالی شورا
ی  ر داخلهيوزه ي فور٢٢و تا روز ی م قذافينود در رکاب رژی  قهيدق
ی ا و قذافيتانيان بريروابط می ايدر احی دينقش کلی و. بودی بيل

است به نام ی شخصی انتقالی شورای ها گر از ژنراليدی کي. داشت
کشور با ی بيدر جنگ لی او از فرماندهان قذاف. سم حفتربالقا فه يخل

کرد و ی ريگ م کنارهيدر جنگ از رژی بياما بعد از شکست ل. چاد بود
با سپس .  درآمداي ست سازمانيکا پناهنده شد و به عضويبه آمر

رجوع . (کردی راه اندازی بيدر لخود را ی شايليا ميکمک سازمان س
-. کيپلماتي انتشارات لوموند داز ی قائيآفری ها توطئهد به کتاب يکن

Manipulation Africaines.() اطالعات باال از ی  هيکل
  .)استخراج شده استی سيانگلی ايپديکيو

ی  به رهبرن جماعتيان اي در مالقاعدهی  و باالخره شاخه
 ٢٥ در تلگراف ی سيانگلی   روزنامه.یديحص ال است به نامی شخص

 یديحص ال«.  القاعده دادن گروه دريا تي خبر از عضو٢٠١١مارس 
 گفته است که Ore ٢٤ Il Soleی ائيتاليای  در مصاحبه با روزنامه

ا در درنی  از منطقهنفر را   ٢٥گران در عراق ه اشغاليجنگ علی برا
د کرد که ياو تاک. کرده و به عراق برده استی ريگ سربازی بيشرق ل

بلکه . ستنديست نيرانش عضو القاعده هستند اما ترويجنگجو"
د که يگو يمی ديحص ن مصاحبه الي در ا".هستندی مسلمانان خوب

 در ٢٠٠٢نکه در سال يد تا ايجنگ يقبل از عراق در افغانستان م
داد و ی بيل ليرا تحوی کا ويآمر. ر شديشاورِ پاکستان دستگيپ

 ,Telegraph. Swami)» . آزاد شد٢٠٠٨باالخره در سال 
Squires, Gardham)  

گروه ی پوليار قدرتمند در تريبسی ها گر از گروهيدی کي
کا او را يبود و آمری است که در گوانتانامو زندانی م بلحاجيحک عبدل

از ی بلحاج. او را عفو کردی م قذافيل داد و رژيتحوی م قذافيرژ به
اش بازگشت به  انداز و برنامه است که چشمی ان سلَفيگرا اسالم
  . ستصدرِ اسالم ای  جامعه

ی و اطالعاتی نظامی روهاير نظر و دخالت نين تحرکات زيای  هيکل
ن يکا اما همچنيا، فرانسه و آمريتانيبخصوص بر(ی غربی کشورها

ی در همان روزها. ش رفتيعربِ منطقه پی ها ميو رژ) ايتاليآلمان و ا
ی  ژهيات ويعملی روهاين(اس .آ. سرباز اس٦ ی،ه قذافيآغاز شورش عل

فرود آمدند و تصادفا به ی بيمنطقه شرق لکوپتر در يا هلب) ايتانيبر
ر يدادند برخورد کرده و دستگ يمی از جوانان مسلح که نگهبانی گروه
ی برا» ريسف«نان بعنوان يس به خبرنگاران گفت اير انگليسف. شدند
حال آنکه هر کدام . رفته بودندی بيان به ليارتباط با شورشی برقرار
البته . کردند يت متفاوت حمل مي و مل تين پاسپورت با هويچند

و سربازان را » دنديبه تفاهم رس«زود ی ليز خين» انيشورش«رهبران 
را » انيشورش«اس که .آ.زود تعداد سربازان اسی ليخ. آزاد کردند

. ديکردند به صدها تن رس يت مياتشان را هدايم داده و عمليتعل
ی ا منطقهی ها تهي کمان مسلح رهبران و افراديشورشی مرکزی  هسته

  . شده بودند» نيمخالف«ل به يبودند که تبدی م قذافيرژ
: نوشت) ٢٠١١ مارس ٢٠(رور يم يساندی سيانگلی  روزنامه

و ی  اردنی،ا همراه با سربازان فرانسويتانيبری  ژهيات ويعملی روهاين«
م و يح، تعليبه تسلی بيآغاز شورش در لی از همان روزهای قطر
ا، يتانيبری  ژهيات ويعملی روهاين. ن مشغول بودندايت شورشيهدا

در تمام . ... ز بر عهده داشتنديناتو را نی هوائی رويهماهنگ کردن ن
ی  برا١٦ ا و افسران اميتانيبری  ژهيات ويعملی روهاين کارزار نيطول ا

تلگراف ی   روزنامه»  .کردند يمی اور فرماندهان ناتو اطالعات جمع
و ی ر داخله قذافيوز(ونس ي  فتاح  ژنرال عبدلاز قول) لي آور١٧(

به شکر خدا وضع ما «:نوشت) يبيلی شورشی روهاين فرمانده نياول
ی  و روزنامه» .کنند يدوست ما را مسلح می کشورها. خوب است

قطر ی  ژهيات ويعملی رويخبر داد که ن)  اکتبر٢٨(مز يورک تايوين
ی  ژهيت وايعملی رويمات نيش تحت تعلي سال پ٢٠که از 

ات شرکت کرد و از آنجا که سربازانش عرب ين عملياست در ايتانيبر
  . جا بزنندی ائيبيتوانستند خود را بعنوان ل ی هستند به راحت

ی روهاين: سدينو ي اکتبرِ خود م٢٢سرچ در شماره يمجله گلوبال ر
ها  مدتی عني. بودندی بيه در خاک ليناتو از ماه فوری  ژهيات ويعمل

را ی بيدر لی ت سازمان ملل دخالت نظاميامنی نکه شوراياقبل از 
» انيشورش«آنان خود را به شکل اعراب درآورده و . ب کنديتصو

مز يورک تايويطبق گزارش ن. کردند يت ميو هدای را همراهی ائيبيل
ل شد که در يد تشکيدر کاخ سفی ا در ماه سپتامبر جلسه)  اکتبر٢٨(

ی بينتون به ليکلی الريسپس ه. م گرفتيتصمی مورد قتل قذاف
ز ياکثر آنان ن. ان گذاشتيدر می انتقالی رفت و مسئله را با شورا

ل يل هنگام تشکيجل ست که عبدل ين در حاليا. بودندی موافق قتلِ و
دادگاه ل ير و تحويرا دستگی اعالم کرده بود قذافی انتقالی شورا
اسرار ی ذافبدون شک ق. در الهه خواهند دادی الملل نيات بيجنا

ی و سران شورای غربی و شراکت کشورهای در مورد همدستی اديز
ی کيل ين دلينه داشت و به هميمش در سيرژی ها تيدر جنای انتقال

ی ک بمب اتميزنده مثل ی قذاف«:گفته بودی کائيان آمرياز نظام
   . »است

ر کردند، گردان يرا دستگی ناتو قذافی نيزمی روهاينکه نيپس از ا
ز پس از تجاوز يرا بکشند و آنان نی صراته را فراخواندند تا قذافشهر م

ناتو بهتر از ی نيزمی روهايمطمئنا ن. کردندی ابانياو را اعدام خی به و
را آنان در ين کار را بکنند زيتوانستند هم يان مصراته ميشورش

ند اما  ا ه ديم دي و تعل خبرهی جنگ ريو غی جنگی ها تيارتکاب جنا
» انيبوم«بدست ی ل بودند قذافيد و اروپا ماياران کاخ سفمد استيس

  . کشته شود
انقالب ی روزيپ«ل در نطق يجل  عبدلی،بعد از کشته شدن قذاف

خواهد ی بين ليعت منبع قوانين پس شرياعالم کرد که از ا» يبيل
  .مردان آزاد استی برای بود و چهار همسر

 ه است،روف شدمع» يبيمدل ل«که به نام ی فيکثطرح ت و يجنا
هر .  داردنجا آمديکه در ای تر از مختصر گستردهبه مراتب ی ابعاد
اش  يبردش، روابط درون شي اهدافش، رهبرانش، روش پ–ی جنگ

ی ا  معرف جامعه– با سربازانشی و نظامی اسيفرماندهان سان يم
از کوزه برون همان تراود که در . رون خواهد آمدياست که از دل آن ب

  !اوست
 ،اما  از همان ابتدا. ق مردم بوديعمی تيان نارضايبی بيزش ليخ

نگونه يا. زش مردم مخلوط شديبا خی ستياليامپری ها ينيتوطئه چ
ی واقعا مردمی ک رهبرياب ين در غيها و مرتجع ستيالياست که امپر

را مصادره کرده و مردم ی ها تودهی  عادالنهی ها شورشتوانند  يم
م کرده و يگر تحکيک دوران دی يارتشان را برااد و اسيانقی رهايزنج

  . ت بخشنديمشروع
است به طرق يسی  گر ادامهيمانند هر جنگ دی بيجنگ ناتو در ل

را جاروب کند و بعد ی قذافی روهاين نبود که نيهدف ناتو ا. گر بوديد
ی ها برا ستياليامپر. بسپاردی بيرا بدست مردم لی بيلی  صحنه

همواره بر اقشار » جهان سوم«ی شورهااز کی کش کنترل و بهره
ن يانه ايخاورمدر . ه کرده اند و خواهند کرديآن کشورها تکی ارتجاع

را بعنوان ی گرائ اسالمو ی گرائ سم، قوميونالي ناسی،اقشار ارتجاع



     ٣u 
در مقابل ی ها مانع نيک از ايچ يهاما . اند خود اتخاذ کردهی دئولوژيا

ها بر آنان نبوده و  ستياليامپری  هيا تکيها  ستيالياتحادشان با امپر
ی و آزادی ع دموکراسيسم توزياليامپر! ن استيسم همياليامپر. ستين
. استی و افکار ارتجاعی اسيو سی ع روابط اقتصاديست بلکه توزين

ن يتر يارتجاعی بلکه حفار. ستيچاه نفت نی سم فقط حفارياليامپر
. بر سر آنان استی رگذا جامعه و تاجی ها و تفالهی طبقاتی روهاين

سم لگدمال ياليامپر. ستينی مال کردن غرور مل سم فقط لگدياليامپر
ت مردم و توانمند کردن يبخش اکثر يرهائی کردن آمال و آرزوها

 .استی انگلی تياقل
ن يدروغتلخ و گزنده ی ا تجربهی گر و به بهايک بار دی يبيدر ل

ن يبر خالف ا. آشکار شد» يبدون رهبر«ی ها جنبشی  هيبودن نظر
ی در جامعه و جهان رهبر ی،ر واقعيو غی اليت خيبه غای  هينظر

حتا اگر در ابتدا بدون رهبر ی اسيسی ها جنبش. شودی اعمال م
وابسته به ی اسيسی روهايها و ن برنامهی ر رهبريزود به زی ليباشند خ

ی ا رهبريست که آين نين سوال ايبنابرا. نديآ يا آن طبقه در مين يا
؟ در خدمت به يچه نوع رهبرن است، يسوال ا. ريا خيد داشت ياب

؟ با استفاده از چه يو اجتماعی  اقتصادی،اسين اهداف سيکدام
  دن به اهداف؟ يرسی برای ابزار

  
  یتقسیم کیک لیب

ی و نظامی تيامنی روهاياز نی ناتو کَندن بخشی اسيهدف س
 حوزه قدرت قرار که در خارج ازی نيب آنان با مرتجعيترکو ی قذاف

در د غرب يجدی  هيالحما مِ تحتيبه رژن مالت يال يتبدداشتند و 
ز داشت و آن استقرار تناسب ينی گرين جنگ هدف دي اما ا.بودی بيل

  . بودی بيغرب در لی ستياليامپری ها ان قدرتيمی ديجدی قوا
ک يبه ی ده ند شکلينکه فرآيپس از ای غربی ها ستياليامپر

ع قدرت و يتوزی  جه رساندند به مسئلهيد را به نتيجدی عمِ ارتجايرژ
   .ان خود پرداختنديمی منافع اقتصاد

اند و  ا جلو افتادهيتانين ماجرا، حداقل تا کنون، فرانسه و بريدر ا
ا حول جنگ يتانياتحاد فرانسه و بر. اند ا مغبون واقع شدهيتالين و ايچ
 استعمار فرانسه و تحادآن را به عقد ای برخ. قابل توجه بودی بيل

کنند که با هدف گسترشِ نفوذشان در  يمانند م ١٩ قرن ا دريتانيبر
  . وداروپا بی شان در ماورا م منافعي تحکجهان و
در اول سپتامبر » يبيلی بازسازی س برايکنفرانس پار«ل يتشک

ورو يارد يلي م٣٤ی دارای بيل. بودی بيک ليم کيتقسی  برا٢٠١١
است که کنفرانس خود را مشغول ی غربی اه در بانکی موجود

مشخصا . کردی ستياليامپری ها ان قدرتيم آن عيف و توزين تکلييتع
اعالم است که فرانسه ی فرانسوی ها ار بانکيارد دالر در اختيليده م
ی ها نهيان را بابت هزی ورويارد يليم ميک و نياقل  است حد کرده

  . نگاه خواهد داشت» دخالت نوع دوستانه«
نظام ی مالی ها بلوکی  و آزمندانهی استعماری ها طرح

ی ان است که کمتر کسيآنقدر عر» يبي لمدل«در ی دار هيسرما
ز ينی غربی دهد و حتا سران کشورها يآن را به خود می زحمت افشا

گر و  لسوفان و روشنفکران مشاطهيهر چند ف. کنند يآن را پنهان نم
ن کارزار غارت و چپاول و ي تا انان در تکاپو هستنديخدمتگزاران ا

و » يکارزار حقوق بشر«را ی ستياليامپری دار هيحرص و آز سرما
ملل «ی  فهيبخوانند و حتا انجام وظ» يت از انقالب عربيحما«

ب وجدان ين ترتيقلمداد کنند و به ا» يملل وحش«در قبال » متمدن
ان ناتو ميپی کشورهای نفتی ها يان را آرام کنند اما کمپانياروپائ

ک يد آن را انجمن اخوت دزدان آتالنتيکه بای ک شماليمان آتالنتيپ(
ک از آنان يکنند که هر  يبا صراحت و وقاحت اعالم م) خواندی شمال

 حق ی،ن تجاوز نظاميارتش کشورشان به ا» خدمات«به نسبت 
» يبي لجنگ«در واقع . را دارندی نفتی بدست آوردن قراردادها

بخصوص فرانسه، (ی اروپائی  که سران کشورهاافتيان يپای زمان
 به توافقی بيلم نفت و گاز يغنامِ يبر سر تقس) ا و انگلستانيتاليا

  .دنديرس
 Eniی انی ائيتاليقصد دارد شرکت افرانسه » توتال«ی شرکت نفت

ن يای رد و برايشتر از توتال دارد به چالش بگيار بيبسی ازاتيرا که امت
قت فرانسه يدر حق. ديسود جو» انيشورش« با فرانسهی کيامر از نزد

کرد و  ياعطا می را به شرکت انی نفتی ها مانياکثر پی نکه قذافياز ا

ن يدر ا. بودی ار عصبانيبسی ماند از دست قذاف يکاله م يسرِ توتال ب
خود را مورد استفاده قرار ی ها از سالحی اريجنگ فرانسه توانست بس

ی البته دولت قبل. سديبنوی بينده ليآداده و آن را به حساب دولت 
ی  نظام و آالتان پر و پا قرص اسبابيز از مشترين) يقذاف(ی بيل

  . فرانسه بود
ش يتيبری سين جنگ شرکت انگليدر ا» يروزيپ«ی  جهيدر نت

ازات ي به امتنداشتی بيلی ها يدر حفاری ا مقام عمدهوم که يپترول
ا يتاليت دولت ايبانافت که موجب عصيدست خواهد ی چرب و نرم
را ی الکربی گذار نکه انگلستان عامل بمبيالبته بعد از ا. شده است

ش يتيبه بری خوبی ازات نفتيامتی فرستاد، قذافی بيآزاد کرد و به ل
  . وم داد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته بوديپترول

ی د اقتصاديبه فوای اروپائی ها قدرتی ن جنگ برايد اياما فوا
ک و يدئولوژيمِ ايدر آن مفاه» يروزيپ«ن جنگ و يا. شود يه نمخالص

رات يکردن تاثی خنث. هر دو کشور داشتی برای ا گستردهی اسيس
ی  دغدغهغرب ی جنبش جوانان جهان عرب بر جوانان کشورها

ی ژه آنکه بحران اقتصادين کشورها بود، بوياسران ی برای مهم
 گرفته و موجب به راه افتاده زين کشورها را نيای انيبان طبقات ميگر

در ی به طرق مختلف سعی غربی کشورها. جنبش جوانان شده است
از ی بيتونس و مصر کردند و در لی کشورهای ها مهار جنبش

. دن آن استفاده کردنديبه منجالب کشی که داشتند برای امکانات
و » جوانان عرب«به دست ی قذافی ابانياعدام خی انيپای ها صحنه

خواستند  يبود که می ريتصوی  ل فشردهي گوهربار عبدل جلسخنان
از نوکر خود در ی ت دولت سارکوزيحما. ارائه دهند» يبهار عرب«از 

ن عرب يان جوانان فرانسه و مهاجريدر می  يعيوسی تيتونس نارضا
شد ی حتمی عل بنی که سرنگونی هنگام. ن کشور بوجود آورده بوديا

در ی دموکراس«رد و خود را مدافع ل عوض کيدولت فرانسه فورا ر
کند و با استفاده ی جوانان را خنثی تينشان داد تا نارضا» جهان عرب
را اشاعه دهد که استعمار و ی ع استعمارين تفکر شنياز فرصت ا

ی  فهيانجام وظی شه بد نبوده است و اصوال به معنايسم همياليامپر
که ی زي چ-ه است بودی ر اروپائيان در متمدن کردن وحوش غياروپائ

  . شود يخوانده م» دوستانه دخالت نوع«امروز 
. داشتی ن جنگياز به چنيز نيانسجام خود نی ه اروپا براياتحاد

ی خروج برخی و دورنمای که بحران اقتصادی طيآنهم در شرا
ه اروپا را بشدت به يورو انسجام اتحادياز ارز واحد ی اروپائی کشورها

فرانسه که در تالش است وزنه خود را در  یبرا. ر سوال برده استيز
دارد نبازد ی برتری ه اروپا در مقابل آلمان که از نظر اقتصادياتحاد

ش زور بازو و اعالم آن بود که هر چند از آلمان به ينمای بيجنگ ل
  !اروپاستی و نظامی تيامنی  عقب است اما هستهی لحاظ اقتصاد

مز زدن بر گسترش تری اروپائی ها گر از اهداف قدرتيدی کي
ن هنگام يچ. بودی بينفت و گاز لی  ن در حوزهيچی نفوذ اقتصاد

ن با يچ. داشتی بي هزار کارگر در ل٣٥ک به يشروع جنگ، نزد
ه يگسترده علی ها يدست به افشاگری بيلی  دهيمغبون شدن در مزا

ی  بطور مثال روزنامه. زدی اروپائی ها قدرت» ياستعمار«اعمال 
  : نوشت) روزنامه مردم(ی ليد پِلز يپی دولت

ی بيلی کمک به بازسازی بايِعنوان ز تحتی غربی کشورها... «
ی ها هنوز شعله... اند ان خود کردهيمی بيک ليم کيشروع به تقس

فروکش نکرده بود که فرانسه با عجله کنفرانس ی بيجنگ در ل
قت يحق. ... ديتدارک دی بيلی صحبت در مورد بازسازی س را برايپار

ی بازسازی غربی س آن است که کشورهاينهفته در کنفرانس پار
وم در يش پتروليتيبری ابيطبق ارز. ... را در دست خواهند گرفتی بيل

ارد يلي م٤٦ک به ينزدی بيلی  ثابت شدهی ر نفتي ذخا٢٠١١سال 
ی بيلی نظامی ها يريفرانسه همواره به دخالت در درگ... بشکه است

ل يکا که مايحتا آمر. سته استينگر" ندهيآی ها يگذار هيسرما"بعنوان 
ی ن دخالت باشد رفتار خود را عوض کرده و برايست سردمدار اين

است يبا ری ا رتبهيئت عاليهی بعد از قذافی از بازسازی گرفتن سهم
صانه به يحری س فرستاده و نگاهينتون به کنفرانس پاريکلی الريه

س يمرسان نوشت  کنفرانس پارکوی روسی  روزنامه. ... داردی بازساز
عنوان (» . ...استی غربی ان کشورهايدر می نفت" م منافعيتقس"آغاز 
روزنامه مردم . کند يسربلند می بيدر لی ديجدی استعمار غرب: مقاله

  ) ٢٠١١ سپتامبر ٧ -
هشدار ی اروپائی گر به کشورهايدی ا در مقاله» روزنامه مردم«



   t ٤   
رون آمدن اروپا از بحران يه بمنجر بی بيدر لی روزيپ«دهد،  يم

.... ستيش نيبی ن جنگ نامتقارن مسکّنيدر ای روزينخواهد شد و پ
م يرا چگونه تقسی بيلی ک نفتيک... ی غربی ن، کشورهايمضاف بر ا

ی فرانسوی  غولِ نفتEni    ی معظم انی نفتی خواهند کرد؟ کمپان
م يمله به رژرا در حی نکه فرانسه نقش رهبريل ايتوتال را به دل

ی اروپائی نفتی ها يگر کمپانيد... داند  يمی د بزرگيداشته تهدی قذاف
ز به دنبال سهم ينی تولِ هلنديو وی سيومِ انگليش پتروليتيمانند بر

  )  همانجا(»  ...هستند ی بيخود در ل
ی ستيالينبود بلکه امپر» دوستانه نوع «ی،بيجنگ ناتو در ل

ی مرزهای در ماورای اسي نفوذ سکسب مناطقی برابود ی جنگ.بود
سودآور ی ها يها و خروج جاد عرصهيای کشور متجاوز با هدف نهائ

ها  کشور متجاوز و به  انحصار در آوردن آن عرصهی ها هيسرمای برا
هر جنبه از . گريدی ستياليامپری دار هيسرمای ها در مقابلِ قدرت

 در ،آنی  مه منجمله طبقات حاکی،بيلی  است جامعهياقتصاد و س
. شکل گرفته استی دار هيسرمای  جهان نظامبا تنگاتنگ وند يپ

دار و مالک و فئودالِ  هيه بر طبقات سرمايها بدون تک ستياليامپر
و ی و نظامی اسيات سيتوانند عمل يتحت سلطه نمی کشورهای داخل

ست که روابط يآن نی ن به معنايا. ش برنديک خود را پيدئولوژيا
» گل و بلبل«شه يه هميالحما تحتی ها ها و دولت ستيلايان امپريم

ها و تالطمات  مرتبا دستخوش بحرانی نظام جهان! ريخ. است
ها  ستيالين تالطمات، گاه امپري بر بستر ا؛شود يمی اسيو سی اقتصاد

ن ياز مرتجعی ديند و ائتالف جديشو ينِ سابق خود ميدست از موکل
دهند و گاه  يموجود شکل می طبقاتاز نظمِ ی نگهبانی را برا» يبوم«
قدرت ی هستند که مانور داده و به سوی بومی ن طبقات ارتجاعيا

 . روند يمی گريدی ستياليامپر
زمان و  د هميبای بخش و مردم يرهائی  ن، هر مبارزهيبنابرا

را  آماج ی ستياليامپری ها و قدرتی داخلی  همواره طبقات حاکمه
ت با ي حتا در ضد–ها  نيک از ايهر ی وکه از سی هر جنگ. قرار دهد

تواند داشته  ينمی و مردمی گونه خصلت مترق چي به راه افتاد ه–هم 
  . با آن مخالفت کرد ديباشد و با

 
 رومانتیزه کردن مدل لیبی و استعمار و امپریالیسم

ی ها  و نامهزه کرديه را رومانتيکر» مدل«ن يکه ای هائ يرانيآن ا
ا ناخواسته ينهند خواسته  يبر آن م» يدوست نوع«چون  مشروع هم

ا خود يا نادانند و ينان يا. شوند يمی اتين جناي چنارتکابک در يشر
    . هستندها ونسي ها و فتاح ليجل از همان قماش عبدل

طلب  وابسته به جناح اصالح» جنبش سبز«ان و رهبران يسخنگو
 ١٣٨٨ان جنبش سال يدر خارج کشور، که در جری اسالمی جمهور

ی عني(ز نکنند يآم کردند حرکات خشونت يحت ميمرتبا به مردم نص
و در مقابل ) اعمالشان نرسانندی را به سزای اسالمی ان جمهوريجان

د به يرجوع کن(مت رفتار کنند يو مالی ها با نرم يجيپاسداران و بس
مبارزه «کباره طرفدار ي) وتوبيسازگارا در ی  روزانه» يها درس«

ن يد به مقاله مخملباف در اينمونه رجوع کنی برا(ند شد» مسلحانه
و اظهار نظر ی سينو شروع به مقالهی و پس از کشته شدن قذاف) مورد

بطور مثال رجوع (کردند  رانيای  برا»يبيمدلِ ل«د يدر مورد فوا
در ی کروبی  ندهي نمای،و سخنان واحدی افشاری د به مقاله عليکن

را در سال » اصالح طلب«رهبران جناح  آنان که دادگاه). خارج کشور
کردند با لذت شکنجه و اعدام  ين مانند مياستالی ها به دادگاه ١٣٨٨

» يبيون ليانقالبی اريهشی  نمونه«و طرفدارانش را ی قذافی ابانيخ
کا در يآمری زاده و محسن سازگارا در صدای به سخنان نور(خواندند 

ت يرا نهای ات جنگياو جن )ديگوش کنی پس از مرگ قذافی روزها
و ی خواه يدموکراسی ادعاها. قلمداد کردند» ينوع دوست«

 بوده سميکاذب و شارالتاننان همواره يای جوئ و عدالتی خواه يآزاد
ران باعث يانه و تبعات آن در اياست اما سرعت تحوالت در خاورم

ن جماعت يا. ان کننديخود را آشکارتر بی ات قلبينان تمنيشده که ا
اند تا  ک زدهيدئولوژيو ای اسيب سيدست به هر ترفند و فره هموار
نهفته در خود و منافع ی رويمردمِ به جوش و خروش آمده به نمبادا 

ن جناح و آن يمستقل از ای گر، راهيدی خود آگاه شوند و راهی واقع
  .رنديش گيها را در پ ستياليا امپريجناحِ حکومت و 

از دولت ی جناح» يني بروشن«ها در وصف  سالکه ی گرانيد

ی برای زنان و آزادی برای و امکان زاده شدن برابری اسالمی جمهور
به ی زي وجود چکردند اکنون يمی فرسائ  قلمالوين هيمردم از شکمِ ا

ا يدن: دهند که يلسوفانه اندرز ميرا انکار کرده و ف» سمياليامپر«نام 
د کنار يبا را »يچپ سنت«ی ها ن حرفي است و اشدهی کيگر يد

ه د بيرجوع کن(! ميکن يدهد ما قبول می گذاشت و هرکس به ما آزاد
 شهال ی، کاظم علمداری،خراسانی ن احمدينوشر ياخی ها نوشته

ی زيانگ رتين جماعت ابعاد حيان ايدر می واقعا فساد فکر. )يجياله
ی خواندن برای  الالئی،گوئ وارونهی دئولوژيا: به خود گرفته است

مبارزه «را ی ر کردن، تجاوز نظاميانقالب را انقالب تصومردم، ضد 
 قلمداد کردن، »ينوع دوست«را ی ت جنگيخواندن، جنا» مسلحانه

که در بازارِ ی نهاست صفاتيا...   خواندن»يبازساز«غارت و چپاول را 
م با فکران ه»روشن«ن يا. اند سم در بورسيبرالينئولی فکر»روشن«

 نه ؛ها ستيالياند و هم با امپر يازحاضر به دمسی اسالمی جمهور
مردم ی انقالب از جنبشو زن ی و برابری اند و نه طرفدار آزاد دموکرات

آدمخوارِ ان يچ و مستعمرهی ن بوميشتر هراس دارند تا از مرتجعيب
به دنبالِ عت يچون شری فئودالی در وجود نهادها قبال .یخارج
ی استعماری  نهاليرذی ها اکنون در جنگگشتند،  يمزن ی آزاد

که همواره بر ی هائ  جنگ--کنند  يجستجو م» يموکراسو ی آزاد«
قدرتمندان ی  خوار سفره زهيکه ری اوباش و ارازلی ج و سازماندهيبس

چشم ی ارتجاعی قبال اتوپ» رييتغ«ان ين مدعي ا.اند ه کردهياند تک بوده
 ند،داد ياشاعه ماز درون را ی اسالمی د بستن به اصالحِ جمهوريام

تجاوز ق ياز طر» يو دموکراسی کسب آزاد«ی ارتجاعی اکنون اتوپ
کردند  يقبال تالش م. رااز برون ی الملل نيبی ها ارتشی نظام

 را به مردم د دوختن به طبقات حاکميراست چشم امی دئولوژيا
را ی ستياليامپری ها قدرتد دوختن به يق کنند، اکنون چشم اميتزر

از لزوم حفظ بساط ها  ن جماعت که ساليا .اند  کرده ز بر آن اضافهين
وجه اشتراک و ی ا ، ذرهاند ت کردهيش فعالي و برا کهن صحبت کرده

در واقع، از . ت مردم جامعه و جهان ندارنديبا اکثری سرنوشت حس هم
اقشار تحت ستم و استثمار جامعه متنفرند و ی آمال و آرزوها

  .اند ز قدرت دوختهچشمان خود را آرزومندانه به حرکات مراک
 
 بست مدل لیبی در ایران بکار

ز به ي ن»جنبش سبز«گوناگون ی ها ان جناحيدر می بيع ليوقا
دامن زده » ريخا ی يآر: رانيدر ای بيلی تکرار الگو«سر اختالف بر 

نوشته ی ا به اوباما نامهی اسالمی ها ان انجمنياز دانشجوی ا  عده.است
ستند در مورد ين» ي دخالت نظامخواهان«اند  و ضمن آنکه گفته 

با ی کمبه اوباما داده اند که فقط ی ران آنچنان رهنمودهائيه ايتنب
ف ين طياز ای گريافراد د. ران فاصله دارديبه ای حمله نظامی تقاضا
 و در حال اند ص دادهيران مناسب تشخيای را برای بيلی الگوعلنا 
ی برای بيلی وينارن سياز مخالفی گنج.  هستند آنی برای ساز فضا

ن طرح يبرد ا شيپی کا برايرا معتقد است آمريران است زيا
دل «د از يون بايسيمعتقد است اپوزی و. کند يم» يون سازيسياپوز«

. است» سبز«خودش و رهبران ی که البته منظور و. بجوشد» جامعه
ی ويل با تکرار سنارين دليبه ا» سبز«از نخبگان ی د برخيآ يبه نظر م

از ی نيافتن متحديکا به دنبال يند که دولت آمر ران مخالفيدر ای بيل
ن يان مخالفيحکومت است و نه انتخاب از می گرا درون جناح اصول

ی اسي فعال سی،عتمداريشر حسنی  مصاحبه (.یاسالمی جمهور
، ٢٠١١ نوامبر ٣خ يوِله به تار چهيخواه در خارج کشور، در دو يجمهور

به ی کا با نگاهيد آمريآ ي به نظر م). داردموردن يدر ای نکات جالب
م صدام يرژی  نظام–يتيکامل دستگاه امنی فروپاشی عوارض منف

ی بيل» مثبت«ی  و تجربه) کا و طبقات مرتجع عراقيآمری برای منف(
قدرتمند ی باندهای از برخی بينه، درصدد است ترکين زميدر ا

ن، يجاهد می،اسالمی طلبان جمهور  اصالحی،اسالمی جمهور
ت يکرده و بهم بچسباند و الی ره را گرداوريطلبان و غ سلطنت
کرد  ين رويو ا. کندی معمار» رانيای  ندهيآ«ی برای ديجدی حکومت

انشان يدر می ها و بروز اختالفات»سبز«از ی باعث تکدر خاطر برخ
  . شده است

ی صدا و ) اکتبر٢٦(ی س يب ينتون با بيکلی الريهی ها مصاحبه
ن يدر ای و. ن اختالفات افزودي بر آتش ا) اکتبر٢٧(کا يآمر

ل نبودند ي ما١٣٨٨در سال » سبز« رهبران نکهياز اها  مصاحبه



     ٥u 
ی کائيدند انگ آمريترس يرا ميت کند زيکا آشکارا از آنان حمايآمر

بعد ی  دفعه«نان، يدوار است که ايبخورند، گله کرد و گفت ام
ی  از همه از انگ خوردن ترسی به جاد و نتر عمل کن هوشمندانه

کمک بخواهند و ره يدر منطقه و غبرادران عرب  جهان، ازی ها دولت
در مصاحبه با نتون يکل. »...عمل کنند ی بيون ليسيمثل اپوز... 

 خوراک ايآ«ن سوال که يدر جواب به ا)  اکتبر٢٧(کا يآمری صدا
جواب داد، » توان پخت؟ يگر هم ميدی کشورهای را برای بيل

ی بيدر مورد ل. ا نهياش هست  هيا مواد اولين دارد که آيبه ای گبست«
کمک کرد و ی ون تقاضايسياز طرف مردم بلند شد و اپوزی جنبش
 ».دخالت کردندی منطقه هم تقاضای ها دولت

کردند و » يبيلی الگو«د يز صحبت از فواي اوباما و معاونش ن
ون يليک تريی ، به جاکشته نشدی کائيک سرباز آمريحتا : گفتند
 .ر بودنديمنطقه هم درگی ها ارد خرج برداشت و دولتيليک ميفقط 

ی ويسنار» هيمواد اول«ی  هيتهی کا برايسم آمرياليدر هر حال امپر
  : کند يران در سطوح مختلف تالش ميدر ای بيل

که فقط ی استعماری دئولوژير کردن ايکم، در سطح فراگي
را سرنگون کنند و مردم ی الماسی توانند جمهور يها م ستياليامپر

  کنند؛ » آزاد«ران را يا
 از --از طرق مختلف » ونيسياپوز«جاد يبرد طرح ا شيدوم، پ

مختلف ی ها در رابطه با گروهی نيريجمله استفاده از چماق و ش
بطور مثال (هاست  ستياليامپری ششان در گرويون که ريسياپوز

ست ترور ين از ليجاهدحا به امکان برداشتن مينتون تلويکلی الريه
» يون معتبريسياپوز«ها که متحد شوند و  و فشار بر آن) اشاره کرد

  جاد کنند؛ يا
( ه ين ترکيعرب منطقه و همچنی ها سوم، آماده کردن دولت

ی ن آمادگيدرآمد ا شيتواند پ يه ميه در سوريترکی دخالت نظام
  ). باشد

از ی رخببا هدف کَندن ی اسالمی  فشار بر جمهورو چهارم،
 ها  و قرار دادن آن) شانيها هيو پا(ی اسيو سی تي امنی،نظامنخبگان
  . ندهيآی ت حکومتي به عنوان ستون فقرات ال»ونيسياپوز«در راس 
ی از حکومت جمهوری همراه کردن بخشی ل برايدل يکا بيآمر

استمداران يها و س  همانطور که ژنرال.کند يمنبا خود تالش ی اسالم
ان سرداران سپاه و يدرآمدند، در می ديبه لباس جدی حتبه رای قذاف

مشابه ی نديز شاهد فرآينی اسالمی جمهوری ها اهللا تيوزرا و آ
ی برای بيلی ويسنار» هيماده اول«ن يدر واقع مهمتر. م بوديخواه

  .ن استيران هميا
  
 ی ایران و سرنوشت ما را چھ کسانی رقم خواھند زد؟ آینده
نجاست که يسوال ا! ننديب يما تدارک می برااست که ی ن آشيا

  م؟يکن يما چه م
طبقات حاکم و ی خوار انه مملو از سور و سات آدميخ خاورميتار
ی چ راهيانه هيمردم خاورمی برا. ست بوده استيالين امپريمتجاوز

خواران و نابود کردن آشپزخانه و سور و  ن آدميجز جاورب کردن ا
ی ديتوان دوران جد يق مين طريتنها بد. ستيشان ن يخوار سات آدم

آن چگونه رقم ی  ندهينکه آيران و ايان اوضاع اين ميدر ا. را آغاز کرد
. منطقه خواهد داشتی ن کننده بر روندهاييرات تعيبخورد تاث

تواند  يبراه افتد می قدرتمندی انقالبی اسيران جنبش سيچنانچه در ا
  .  زندرا بر همی ستياليو امپری ارتجاعی ها يبساط باز

ی اتيحی ن جنبشيراه انداختن چن بهی ک برايدئولوژيای ساختن فضا
فکران انقالبی و مترقی نبايد اجازه  فعالين کمونيست، روشن. است

سازِ شکست خورده  افکار در انحصار مشتی فکر دهند که ميدان خلق
و نادم که مکررا خود و ديگران را فريب داده و دائما دشمنان و 

که ی هائ د پردهيبا .دهند قرار گيرد  زيبا و مقبول جلوه ميگران را ستم
 کشند بخش مي رهائيی ها و مرتجعين بر روياها و آرزوها امپرياليست

مبارزه ی د زندگينند؛ راه جدپاره کو جسورانه ی جوئ مصلحت ي برا
گشودن آن راه تکاپو کرده ی انه را به مردم نشان دهند و خود برايجو

د و بطور يبلند، با تاکی با صدا. به خرج دهندی خودگذشتگ و از
ق درهم شکستن يفقط از طری ر واقعييتغند که يمستمر به مردم بگو

 جديدی طبقات دولتحاکم و استقرار يک ی سياسی کليت ساختارها
داران بزرگ  که بخواهد و بتواند از سرمايهی  دولت–ممکن است 

ن بردن يه از بخلع قدرت و مالکيت کرده و رای و خارجی داخل
 .گرانه را باز کند ستمی و محو کردن روابط اجتماعی تمايزات طبقات

های مردم را گسترش داد و آنان را درگير جنبشی کرد که  بايد افق
کنيم که برقرار توانيم دولتی  خواهيم و مي ميما : اعالم کند

و رده زنجيرهای وابستگی به بازار جهانی سرمايه داری را پاره ک
اد نوينی را شالوده ريزی کند که در خدمت به نيازهای مردم و اقتص

های طبقاتی باشد و نه ثروت اندوزی  از بين بردن فقر و شکاف
توانيم  خواهيم و مي ؛ ما ميحکومت داخلی و خارجيطرفداران 

دار بر کارگر، مالک بر  ستم سرمايهای بسازيم که در آن  جامعه
 فرهنگ شود،ملت کوچک برچيده دهقان، مرد بر زن، ملت بزرگ بر 

تبعيت جای خود را به فرهنگ آزادی بيان و شورش عليه بی عدالتی 
ما . شودخرافه گزين  دهد و بينش علمی و جستجوی حقيقت جاي

 نه –يم وقفه اين و فقط اين افق را در ميان مردم اشاعه ده بيبايد 
ونی و  سرنگ» تحوالت دموکراتيک«گام به گام و نه بعدا پس از 

  . بلکه از همين امروز»ديکتاتورها«
ها بلکه  ستياست که نه فقط کمونی و اضطراری ضرور

ايدئولوژيک حاکم بر جهان ی فضاز با يفکران واقعا دموکرات ن روشن
انقالب «و » کمونيسم مرد«ی که توسط چند دهه کارزار بين الملل

 . مقابله کنندشکل گرفته است » مرد
ت اسفناک امروز که يم وضعيد درک کني باقايها عم ستيما کمون

سم يونالي ناسی،اسالمی ادگرائيمردم به منجالب بنی ها جنبش
ما به ضعف مفرط يشوند مستق يده ميسم کشياليو امپری ارتجاع

و ی د خالف جريان ضد کمونيستيبا. مربوط استی ستيجنبش کمون
که در جهان غالب است حرکت کنيم و تاکيد ی حزبی ضد رهبر

با برنامه و  ی،انقالبی به حزب بشود، نيازی اگر قرار است انقالبکنيم 
پرولتاريا و ديگر اقشار تحت ستم و استثمار . استی انقالبی استراتژ

 -- خود ی حزبی سياسی  رهبر-خود ی بدون داشتن مرکز سياس
ی  تجربه. کنندی ط توانند راه پر خطر انقالب را پيروزمندانهی نم
قتا يحقی در هر آن جا که رهبران داده است مکرر نشی خيتار

ت مردم بازنده يست، طبقه کارگر و اکثريموجود نی ستيکمونی انقالب
ر ستم و استثمارند و ين وجه زيدتريکه به شدی شوند؛ به کسان يم
و ی در ساختار اقتصادی رات اساسييازمند تغينی از هر قشرش يب

و کنار گذاشته شود  يانت مياند خ جامعهی اسيو سی اجتماع
و برنامه ی و راه کمونيستی طرح افق کمونيستن، ي بنابرا.شوند يم

مربوط به ی ا در ميان مردم مسئلهی کمونيستی و ايدئولوژی کمونيست
که ی متفاوت از راهی باز کردن راهی بلکه برا. آينده نيست

گذارند،  در مقابل مردم ميی ها و مرتجعين و بورژواز امپرياليست
 .  نياز روز استوی حيات

 ،ستم و استثماری  سابقهيبد يو تشدی دار هيبزرگ سرمای بحران ها
. مردم را در شرق و غرب به حرکت و شورش در آورده استی ها توده

ق يها را صرفا از طر ن جنبشياتوانند  ينمی ستياليامپری ها دولت
کنند سرکوب را با  يتالش مندازند بلکه يسرکوب از حرکت ب

ی اما برا. کنند هار ها را م ب کرده و جنبشيترکی اسيس یترفندها
نظام . ستيشه خواستن توانستن نيهمن يها و مرتجع ستياليامپر

ر ينقاط جهان درگی در اقصآنان ی اسيسی و ساختارهای اقتصاد
  بر آنی ان ساده و راحتيشده است که پای ا هيسو  و چند رگ بزبحران

ان دشمنان را يمی ها ا و جداله ن بحران، رقابتيا. ستيمتصور ن
ی سياسی نيروهای ماهيت ارتجاع ی، در چنين شرايط.کندی حادتر م

ی دار هيو نظام سرمای گران حکام ارتجاع و مشاطهعوامفريب 
مشروعيت شان در نگاه شود و ی به سرعت آشکار می ستياليامپر

هم داده و کنترل اين عوامل دست به دست  .رود يمردم از ميان م
در چنين . کند يدشمنان سخت و گاه غير ممکن می ضاع را برااو

ی اند يعن يکه واقعا انقالبی کوچک انقالبی است که نيروهای شرايط
اند  يو فرهنگی و اقتصادی تغيير راديکال سياسی  رنامهافق و بی دارا

تبديل به يک ی داري در حال بمردمِی ها توانند در ميان توده يم
ها تن شود که  شان تبديل به خواست ميليون قطب شوند و برنامه

ی ها و در مقابل ارتش تحققش حاضرند جان بر کف بجنگندی برا
آگاه و مصمم به پاره کردن ی به مثابه ارتشی و خارجی داخلی ارتجاع

  .کنندی آرائ ستم و استثمار صفی رهايزنج
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 آمد حتا فعالين چپ کشورهای عرب هشدارهای ٥٥  شماره حقيقتکه گزارش آن در ) ٢٠١١ مه ٣٠ و لندن، ٢٠١١ مه ٢٨پاريس، ( خاورميانه در پاريس و لندن 
 در ايران و قدرت گيری بنيادگرايان اسالمی که اولين عملشان برای ٥٧ی تلخِ شکست انقالب  گيری از تجربه  لزوم درسهرزاد مجاب را در موردانانی چون شسخنر

 حتا نوال سعداوی که عمری را در نقد شريعت اسالم و مردساالری در .تلقی کردند بود، غلوآميز ههای نوين جامع تحکيم قدرت سرکوب زنان و تبديل آنان به برده
های پی در پی در مقابل بازگشت نظام مبارک خواهند  های مردم با انقالب ضمن اصرار بر اينکه در مصر انقالبی رخ داده و تودهدر کنفرانس لندن است ذرانده مصر گ

اند و به  های مرا خوانده اند که کتاب بسياری از جوانان اخوان نزد من آمده و گفته«: گفت) خوانيد که در زير آن را مي(ر جواب به سخنرانی شهرزاد مجاب ايستاد د
   .»برابری زن و مرد اعتقاد دارند

 در حال نابود کردن المسلمين  و اخوان مبارکِِ ارتشِ حزب اسالمی به رهبری غنوشی اکثريت آرای انتخابات مجلس را نصيب خود کرد و در مصر اتحاددر تونس  اما 
ی  وار برنامه ی حريق ی اخوان و بنيادگرايان سلفی در حال اشاعه يافته ر شهرها و روستاهای مصر نيروهای سازمانامروز د. ِ انقالبی است دستاوردهای آن جنبش

ی سياسی و  اند و هيچ نيروی چپی در مقابل آنان به خلقِ افکار و سازماندهی مردم به حول برنامه ای خزيده ها به گوشه سياسی و اجتماعی خود هستند، ليبرال
منجمله نيروهای مترقی مصر بخصوص زنان مبارز مصر شديد نگرانی اين وضعيت موجب . بازهم زنان اولين قربانيان اين روند خواهند بود .متفاوتی نيستاجتماعی 

چشم فروبسته ابتدا بر آن ز آنچه ا. دهد ميهشدار برای حقوق زنان  صدای بلند در مورد خطر بنيادگرايان اسالمی خود نوال سعداوی است که امروز به اضطرار و با
تواند تبديل به نيروی سياسی و  داری امپرياليستی نمي بنيادگرائی اسالمی نيروئی قائم به ذات نيست و بدون متصل بودن به نيازهای سرمايهشد اين بود که 
  . ی گذشته در خاورميانه شده است ی بشود که در چند دههايدئولوژيک هولناک

اما  در اصل به صورت .  انتشار يافت١٠٧ی آرش شماره  اين مقاله برای اولين بار در مجله. يابد ی زير اهميت دو چندان مي ی مقاله طالعهدر پرتو اين تحوالت م
 . ئه شدارا) ٢٠١١ مه ٣٠،  و لندن٢٠١١مه  ٢٨، ريسپا  ( »چشم انداز انقالب درکشورهای خاورميانه وشمال آفريقا«سخنرانی در دو کنفرانس بين المللی  

  

  یاز شورش زنان تا آگاھی فمینیستی انقالب

  شھرزاد مجاب
ی  های اخير در منطقه اين مقاله را با بحثی در مورد خيزش
 ايران، ١٩٧٩ی انقالبِ  خاورميانه و آفريقای شمالی در پرتو تجربه

آمدهای شکست آن، و مقاومتی که تا به امروز پيوسته ادامه داشته  پي
ی  تاريخی پايه/ اميدوارم که اين تحليل شخصي.است آغاز می کنم

تر اوضاع اخير منطقه فراهم  محکمی را برای درک بهتر و توضيح روشن
، »بنيادگرائی و امپرياليسم«:  موضوع کليدی خواهم پرداخت٤به . کند

و » رفرميسم و انقالب«، »فمينيسم کلنياليستی و امپرياليستي«
ين پايه پالتفرمی را پيشنهاد و بر ا. »آگاهی فمينيستی انقالبي«

اش هستيم و بايد  کنم برای عمل، جهت آفريدن جهانی که شايسته مي
  . بدست آوريم

  ھای آن زندگی انقالبی و درس
اولی، :  جنبش درهم بافته دارد٥ی انقالبی من ريشه در  تجربه

جنبش ضد جنگ ويتنام، جنبش حقوق مدنی، جنبش زنان و 
دوم، مبارزات .  در آمريکا١٩٧٠ی  ر دهههای ضد آپارتايد د جنبش

جنبش کمونيستی ايران در داخل و خارج از ايران عليه رژيمِ شاه و 
 بخصوص در کنفدراسيون ١٩٧٠ی  حاميان امپرياليست آن در دهه

سوم، يادگيری قابل توجه از . جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی
چهارم، مبارزات . دستاوردهای چين سوسياليستی و انقالب فرهنگی آن

پنجم، .  سال گذشته٣٠زنان ايران عليه رژيم اسالمی در بيش از 
گری  ضد نژادپرستی و ضد جنگ، اشغال و نظامي- مبارزات فمينيستي

در اين مبارزات من آموختم . ١٩٩١از زمان اولين جنگ خليج در سال 
تبديل به . که عليه خودم و روابطی که در اطرافم هست شورش کنم

ی که با تمام وجود عاشق مبارزه برای عدالت  انقالبي. انقالبی شدميک 
اندازی برای جهانی ديگر که من و شما بايد در آن زندگی  است با چشم

  . کنيم
ها تن از مردم ايران عليه تقلب   ميليون٢٠٠٩ ژوئن ١٢در 

ديدن تصاوير زنان جوان زيبا و جسور ايران در . انتخاباتی به پا خاستند
هر تصوير تلويزيونی و اينترنتی را . قرارم کرده بود ها سخت بي  هرسان
ها به  بلعيدم و گاه به انبوه جمعيت خيره شده و در ميان آن مي

ما هم آنجا . پرداختم  سال پيش مي٣٥جستجوی خود و رفقايم در 
کرديم با خواست برابری زنان؛  های درشتی را حمل مي بوديم؛ نوشته

و » مرگ بر ديکتاتوري«، »گ بر امپرياليسممر«داديم  شعار مي
خيال و واقعيت بر صفحه تلويزيون و ! »زندانی سياسی آزاد بايد گردد«

کردم و  گذشته را در حال زندگی مي. کامپيوترم بهم پيوند خوردند
 ١٩٨٠در تابستان سال . کردم خود را در انبوه جمعيت جستجو مي

تهران که اشغال شده بود چند شبی را در مقابل سفارت آمريکا در 
ما قدرتمندترين نيروی جهان را به «: زديم با غرور فرياد مي. گذراندم

مان و حس عميق حق  ما سرمست از نيروی اراده.  »زانو درآورده ايم
ها هزاران تن از ما هر روز در  برای ماه. ی فتح جهان بوديم طلبی آماده

برابری، آزادی، دموکراسی ها بوديم و خواهان عدالت اجتماعی،  خيابان
اما سه دهه . و بسياری عبارات ديگری که بازنمای خواست تغيير بودند

ها را فرياد  ، همان خواستهای ايران در همان خيابانبعد نسل جديدی 
ی پيروزی مسلم، شکست خورديم؟  چرا و چگونه در ميانه. زند مي

زش چگونه و چه کسانی موجب از ريل خارج شدن بزرگترين خي
 خيزشی که يکی از بسيار رژيم های –مردمی اواخر قرن بيستم شدند 

  نظامی وابسته به آمريکا را در منطقه سرنگون کرد؟ 
.  ايران رجوع کنيم١٣٥٧های انقالب  برای جواب بايد به درس

ای گسترده داشت و اقشار و طبقات اجتماعی  انقالبی که پايگاه توده
 کارگران، دانشجويان، روشنفکران، گوناگون از زن و مرد، معلمان،

با وجود . دهقانان، هنرمندان، کارمندان و ديگران در آن شرکت داشتند
های  آنکه شاه فعاليت سياسی علنی را سرکوب کرده بود، اما گرايش

گرايان و  ها تا ملي  از کمونيست–سياسی گوناگون در ميدان بودند 
گرايان تحت  ی شاه، اسالمو چند ماه مانده به سرنگون. گرايان اسالم

با . رهبری خمينی رهبری مبارزات مردم را به چنگ گرفتند
، انقالب بسرعت تبديل به ١٩٧٩گرايان در فوريه  گيری اسالم قدرت

  .ضد انقالب شد
گيری آگاهی   در شکل١٩٧٩روز جهانی زن در هشتم مارس  

ی  نزلهاول اينکه، زنان به م. فمينيستی انقالبی من نقش محوری داشت
منظورم به . يک نيروی سياسی مستقل در انقالب شرکت نکردند

دوم، خواست . های پاتريارکی است ی نيروی مستقل از سياست منزله
آنان برای برابری در چارچوب نظام ليبرال فمينيستی حقوق که 

داری بدون برافتادن پاتريارکی محقق  پيشاپيش در کشورهای سرمايه
ی  وم، ظهور زنان در انقالب ايران به منزلهس. شده است، شکل گرفت

هائی متفاوت چالشی بود به  يک نيروی اجتماعی جديد به گونه
با استقرار جمهوری . گرايان گرا، و اسالم نيروهای چپ، سکوالر، ملي

ی  طلبانه بار و جاه ی بشدت خشونت گرا پروژه اسالمی، نيروهای اسالم
لتی که فتح کرده بودند آغاز خود را برای بازسازی دينی ماشين دو

  رهائِی زنان 
 در مرکز رهائِی مردم خاورمیانه از یوغ بنیادگرائی و امپریالیسم
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حجاب . پاتريارکال بودند- ی ديني زنان اولين آماجِ اين پروژه. کردند

ی شريعت نگاشته شد و در  اجباری شد و قانون اساسی اسالمی بر پايه
آن صراحتا بر نابرابری جنسيتی تاکيد شد و گام به گام رژيم آپارتايد 

های چپ با  گروهنيروهای مترقی، منجمله . جنسی برقرار شد
های متنوع سوسياليستی و کمونيستی و همچنين نيروهای  گرايش

گرا، در مقابل اين تهاجم، زنان را تنها گذاشتند و به اين معنا در  ملي
زنان و روابط » اسالمی کردن«ی رژيم اسالمی مبنی بر  عمل با پروژه
خواهم روی نيروهای چپ که منهم بخشی  مي. راه شدند جنسيتی هم

ها به مبارزه جهت بهبود وضع اقتصادی و  چپ. از آن بودم تمرکز کنم
ی زنان برای رهائی از ستم   مبارزه عليه امپرياليسم نسبت به مبارزه

به عبارت ديگر آنان اين حقيقت را درک نکردند که . تقدم قائل شدند
ی همه جانبه عليه طبقه کارگر، از زن و  حمله به زنان بخشی از حمله

آنان اين حقيقت را درنيافتند که ستم بر زن بخشی کليدی . استمرد، 
ی مردم  امپرياليستی کليه/داري از ايجاد شرايط برای استثمار سرمايه

کارکن است و ماهيت طبقاتی رژيمِ حاکم زير پوشش ايدئولوژی 
تحليل آنان از لفاظی ضد امپرياليستی . تئوکراتيک پنهان شده است

ی  کارگرگرائی بود که رابطه/ اکونوميستيی رويکرد رژيم نشانه
ی ساده  داری را در دوگانه ديالکتيکی ميان دين، پاتريارکی و سرمايه

اما هزاران زن دست از . کرد خارجی مستور مي/ی دشمن داخلي نگارانه ا
مندی از يک دستورِ کارِ فمينيستی  مقاومت نکشيدند و بدون بهره

  . يک را ادامه دادندراديکال نبرد عليه رژيم تئوکرات
 زنان هزار هزار دستگير و زندانی شدند و صدها ١٩٨٠ی  در دهه

عام زندانيان سياسی در  تن از آنان در همان دهه و بخصوص در قتل
اين زنان لزوما نه به دليل مبارزه برای حقوق .  اعدام شدند١٩٨٨سال 

مان زنان، بلکه عمدتا به دليل کمونيست بودن و يا عضويت در ساز
دستگير و شکنجه و اعدام ) جريان اپوزيسيون اسالمي(مجاهدين 

ی جنبش سبز يعنی  اين دوره ای است که رهبر شناخته شده. شدند
 به ٢٠٠٩از سال . ميرحسين موسوی نخست وزير رژيم اسالمی بود

های جمهوری  اين سو بازهم صدها زن فعال دستگير شده و در زندان
  .  اند ز قرار گرفتهاسالمی مورد شکنجه و تجاو

 مصر  در ميدان تحرير٢٠١١ِی وقايع هشت مارس  با مشاهده
در ) ١٣٥٧اسفند  (١٩٧٩ی روز جهانی زن در هشتم مارس  خاطره

تهران برايم زنده شد و مرا عميقا نگران زنان مصر کرد که توانسته 
  را  ستيز و مردانه بودند با مبارزات خود، دوش به دوش مردان، نظمِ زن

به زنان مصر همچون زنان ايران .  به چالش بکشند– هر چند موقتا –
زنان ايران جواب ! »بر سر جای خود در خانه بازگرديد«اعالم شد که 

و نوال سعداوی در ! »ما انقالب نکرديم که به عقب برگرديم«: دادند
تاريخ به ما آموخته است که چگونه «: ی االهرام نوشت نامه هفته

اند و  مردمی توسط بقايای رژيم سرنگون شده سقط شدههای  انقالب
نوال (» .اولين موضوعی که قربانی شده است حقوق زنان بوده است

 فوريه ٢٦ االهرام - »کمبودهای کميته قانون اساسی نوين«سعداوی، 
٢٠١١ (.  

ی مشترک زنان بيم دارم که شورشِ زنان عرب را  با توجه به تجربه
های شکست را در بطن اين پيروزی نهفته   بذرپيروزمند بشمارم زيرا

  . بينيم مي
سرنگون شد و ) ١٣٥٧ بهمن ٢٢ (١٩٧٩ فوريه ١١شاه ايران در 

 ، مبارک مصر از صندلی قدرت پائين ٢٠١١ فوريه ١١ سال بعد در ٣٢
های تونس و مصر به  خلعِ قدرت از سران ديکتاتورِ دولت! کشيده شد

بينيم  همانطور که مي. لتی نيستمعنای خلع قدرت از دستگاه دو
ی مبارک را  ی قضائيه، ارتش و نظام اجرائی که حاکميت بيرحمانه قوه

به مدت سه دهه، با حمايت کامل آمريکا، تقويت و حفاظت کرد 
  .شده است» ی گذار پروسه«مسئول 

های فوق مايلم توجه شما را به چهار  ی گزاره ، بر پايه در ادامه
موضوعاتی که برای ترسيم چشم انداز و تدوين  –موضوع جلب کنم 

ای انقالبی که رهائی   يعنی نقشه–ی عملِ فمينيستی انقالبی  نقشه
. دانم  کليدی مي–گذارد  روی مبارزه طبقاتی مي زنان را در مرکز پيش

فمينيسمِ «، »بنيادگرائی و امپرياليسم«: اين چهار موضوع عبارتند از
آگاهی فمينيستی «و » رفرميسم و انقالب«، »استعماری و امپرياليستي

  . »انقالبي
  

  بنیادگرائی و امپریالیسم
يعنی ارتجاع دينی و » انتخاب« اغلب، حق انتخاب از ميان دو 

. را رد کرد» انتخاب«بايد جسورانه اين ! شود امپرياليسم به ما اعطا مي
به اعتقاد من بنيادگرائی و امپرياليسم تضادی نيست که مثال يک 

رفت است؛ يک سوی آن  رفت و ديگری نماد پيش ف آن نماد پسطر
آزادی و طرف ديگر استبداد، يک طرف برابر با تمدن و طرف ديگر 
. برابر با بربريت يا يک طرف نماد آزادی زن و ديگری نماد انقياد وی

کنند اما هردو در مقابل  اين دو در عينِ حال که با يکديگر ستيز مي
راسی مردمی، استقالل، برابری، حقوق بشر، رهائی زنان، دموک

و در اينجا منظورم از (اند  سکوالريسم و سوسياليسم هم دست
 داری دولتی به  سوسياليسم، سوسياليسمِ  واقعی است و نه سرمايه

که در کشورهای بلوک شرقِ » سوسياليسمِ واقعا موجود«اصطالح 
داری غربی نه   و سرمايهتاريخا نيز بنيادگرائی اسالمی). سابق برقرار بود

به عبارت . اند بندی مختلف بوده يک تضاد بلکه همزيستی دو گروه
برند  ديگر، طرفين همزيستی کرده و از اين همزيستی بهره مي

داری و يهوديت با  داری و مسحيت يا سرمايه همانطور که سرمايه
کنند، خويشاوندند، متفق و همکارند و در عين  يکديگر همزيستی مي

های غربی  آمريکا و ديگر قدرت. اند بسته حال که ستيز دارند، هم
ای برای ممانعت از گسترشِ نفوذ اتحاد شوروی که به دروغ  نقشه

شد داشتند و با اين هدف، راه را برای  مساوی با کمونيسم قلمداد مي
گيری اسالم در ايران، پاکستان و افغانستان گشودند و از آن  قدرت

  .  حمايت کردند
ی خاورميانه و  های منطقه اين به معنای آن است که تقليل نزاع

محتوای » امپرياليسم«يا » بنيادگرائي«ی  آفريقای شمالی به مسئله
های غربی از  آمريکا و ديگر قدرت. کند طبقاتی مبارزه را تحريف مي

انگارانه برای بسيج شهروندان خود در خدمت به  سازی ساده اين دشمن
های رنگارنگ نيز از آن برای تبليغِ  اسالمي. جويند  ميگری سود سلطه

ی تنها منبع مقاومت عليه ستم و سلطه بهره جسته و  اسالم به منزله
  . کنند مردم را زير پرچم دين جمع مي

نقطه . رويکرد فمينيستی انقالبی دارای موضع متفاوتی است
له اين مسئ. عزيمت، مشکلِ هويت، اصالت، فضا، بوميت، يا بدن نيست

است که چرا پس از قريب به يک قرن مبارزه برای آزادی و دموکراسی 
و بيش از نيم قرن مبارزه برای استقالل، مردم اين منطقه کماکان در 
رنجند و شايد بتوان گفت حتا بيش از يک قرن پيش؟ چرا سنگسارِ 
زن که تقريبا به فراموشی سپرده شده بود، اکنون توسط قوانين دولتی 

ی  گری و امنيتی کردن به کليه شود؟ چرا اشغال، نظامي س ميتقدي
جوانب زندگی خصوصی و عمومی گسترش يافته است؟ از ديدگاه 

چه اسالم و چه اديان ديگر مانند يهوديت، (فمينيستی انقالبی، دين را 
توان از ساختارهای قدرت  نمي) مسيحيت و بودائيسم و غيره

امپرياليسم از طريق .  کل جدا کردداری و امپرياليستی بطور سرمايه
ِ پنهان  ها و ايدئولوژي ی مدنی، رسانه بازار، دولت، فرهنگ، دين، جامعه

   .شود وارد زندگی ما مي» تقويت دموکراسي«در افکار و مفاهيمی چون 

  یفمینیسم استعماری و امپریالیست
دارم در مورد تاثيرات   برای تشريح اين پديده من از تحقيق دامنه

وضعيت «من . اشغال عراق بر فعاليت زنان سود خواهم جست
اين ملتی است که از طريق . کننده يافتم را در عراق نگران» جنسيت

به . شد» آزاد«تجاوز نظامی نيروهای امپرياليستی و اشغال به اصطالح 
ای و  جای رژيم ديکتاتوری صدام حسين، ائتالفی از نيروهای عشيره

عراق اول . داری نئوليبرال قدرت را گرفتند  سرمايهگرا با دستور کار ملي
ی عظيمِ  غارت، چپاول، تحقير و ازهم گسيخته شد و بعد پروژه

طراحی شد تا جنگ و اشغال امپرياليستی » سازندگی بعد از جنگ«
فمينيسم . »بازسازي«و » صلح«تداوم يابد اما اين بار تحت نام 

از : دموکراسي«دن و تقويت کر» آزاد«امپرياليستی با هدف /استعماري
شان وارد  فمينيزه شده» نجات«اوهای زنان با ماموريت  جي طريق ان

  . امپرياليستی را به عمل بگذارند» صلح«ميدان شدند تا اين 
راستی،  های دست با گروه» شراکت«برخی زنان عراقی در 

» جنسيت«مند شدند که بخش  کار و ضد فمينيست وظيفه محافظه
اين شراکت منجر . امپرياليستی را به عمل درآورند» بازسازي«ی  پروژه



   t ٨   
های فمينيستی منفعل شد که برای دست به عمل زدن به  به سياست

اين . کند تکيه مي) funding agencies(های کمک دهنده  آژانس
وابستگی مالی و سياسی به منابع خارجی موجب رشد فرهنگ 

مردانه  در   -اپيتاليستيخودروئی، فساد، خصومت و رقابت از نوع ک
تر آن که جنبش زنان را تا بدان حد  مهم. ميان فعالين زن شده است

غير سياسی، نهادينه، بوروکراتيزه و تکه تکه کرده است که مبارزه عليه 
کاپيتاليستی يا مقاومت زنان عليه - ديني-پاتريارکی فئودالي

تمان پوچ گری و امنيتی شدن جامعه، محدود شده است به گف نظامي
ی خدمات برای زنانی  در مورد حقوق بشر، اصالح ساختار قانون يا ارائه

 که توسط جنگ پاره پاره شده  در اين جامعه. اند که قربانی خشونت
ی سياسی و اقتصادی آمريکا به سنتی کردن، احيای  است، سلطه

جمعِ .  حجر بردن جامعه خدمت کرده است گری و به عصرِ عشيره
ی مبارزه عليه پاتريارکی فئودالی،  ين فمينيست، پروژهمحدود فعال

اند و به دام نقشه  ای، ملی، دينی، کاپيتاليستی را تَرک کرده عشيره
  .اند فمينيسم استعماری و امپرياليستی افتاده» حقوق جنسيتي«

ای عليه مبارزات انقالبی و ضد  ئی کردن بطور کلی پروژه او جي  ان
اوها  جي گويند که ان رخی شاهدان و فعالين مياما ب. کاپيتاليستی است

پوشی شده توسط دولت و بازار را در دست  نه تنها نيازهای واقعی چشم
ی ميان دولت و شهروندان  گيرند بلکه پتانسيال محل مبارزه مي
استدالل من آن است که اگر ما دست به تحليلِ فمينيستی . باشند مي

نيم، خيلی راحت به دام طبقاتی پيچيده و بسيار فکر شده نز
دهی در درون فضای جامعه مدنی خواهيم افتاد و آن را جذاب  سازمان

ای از تضادهای  ی مدنی مجموعه جامعه. و سودمند خواهيم يافت
کنند تا  طبقاتی است که در آن دولت و بازار با يکديگر همکاری مي

ی خيلی ساده جامعه مدنی فضائ. های اجتماعی را تخفيف دهند تنش
است برای خواباندن و سرد کردن عصبانيت مردم عليه دولت 

های کمک به تونس و مصر را اعالم  اخيرا اوباما اعطای بسته. گر سرکوب
اين طرح را بايد به عنوان بخشی از استراتژی جديد آمريکا در . کرد

خاورميانه برای کنترل و انتظام اوضاع يا مکانيسم سرکوب برای 
کرد يک خط  روي. ن امواج انقالبی در منطقه ديدممانعت از بلند شد

فمينيستی انقالبی بايد باال بردن آگاهی، بسيج و سازماندهی زنان برای 
 -خواست گسست کامل از و درهم شکستن نظم پدرساالری ديني

  . کاپيتاليستی در هر کشور و در سطح جهانی باشد

  رفرمیسم یا انقالب
کرد فمينيستی  ميستی از رويکرد رفر  برای متمايز کردن روي

ی زنان ايران عليه  ی خودم در مبارزه انقالبی من از شناخت و تجربه
ی گذشته زنان ايرانی  در سه دهه. رژيم تئوکراسی بهره خواهم جست

اند که هرچند اصالح روابط جنسيتی اسالمی در  به روشنی نشان داده
-ری دينيايران مسلما ممکن و ضروری است اما رژيم پدرساال

از چشم انداز فمينيستی انقالبی، . کاپيتاليستی را پايان نخواهد بخشيد
پدرساالری نه محصول رفتاری ناشايست و سوء تفاهم و بيسوادی بلکه 

. تواند همه اين صفات را هم داشته باشد طبعا مي. يک نظام است
های اجتماعی  بندي بنابراين، پدرساالری در عين اينکه از ديگر صورت

توان آن را به دين تقليل   نمي.ها  وابسته هم هست مستقل است بدان
توان آن را به  يا نمي. های تئوکراتيک چون ايران داد حتا در دولت

حتا برابری در قانون . فروکاستهای اقتصادی  استثمار طبقاتی در نظام
را نظامی تواند چنين مياگر شامل برابری جنسيتی شود به سختی 

   .ه برسد به درهم شکستن آنمحدود کند چ
های تئوکراتيک اسالمی، اصالح  در مورد پدرساالری در دولت

قانونی در چارچوب قانون اسالم ممکنست تا حدی خشونت جنسيتی 
دولتی را ماليم کند اما سنگ بنای رژيم اسالمی يعنی قانون اساسی 

 از –زنان رفرميست . گذارد زن ستيز آن را دست نخورده باقی مي
يک ميليون امضاء برای لغو قوانين « که کمپين –کوالر تا اسالمی س

ی خود  را تاسيس کردند معتقدند که زنان در مبارزه» تبعيض آميز
در نتيجه، . باشند»  گرا واقع«و » پراگماتيست«عليه رژيم تئوکراسی، 

ای فشار بر دولت از طريق مکانيسم اصالح  استراتژی تدريجی و ذره

در . کنند د استراتژی درهم شکستن دولت قلمداد ميقانونی را  خو
حاليکه درواقعيت رفرميسم صرفا قادر است بهبود بخشد بدون آنکه 

اصالحات، ضروری و مهم است اما .  ماشين دولتی را درهم شکند
رفرميسم ايدئولوژی . گراست ی ايدئولوژی عقب رفرميسم به منزله

ناپذير  نی بطور اجتنابطبقات حاکم است و در نتيجه اصالح قانو
از نقطه . کند ی تئوکراسی پدرساالر را بازتوليد کرده و تقويت مي سلطه

نظر خط فمينيستی انقالبی، اصالح قانون جواب نيست و در واقع 
ابهام و انقالبی کليت رژيم از  درهم شکستن بي. بخشی از مشکل است

و » راگماتيکپ«طريق مبارزات توده ای زنان و مردان تنها استراتژی 
  .  باشد مي» گرا واقع«

  یآگاھی انقالبی فمینیست
های  پيشرفتدر سراسر منطقه ی موانع، زنان   عليرغم همه

ی  تکوين يک پروژه: اما چالش اصلی اين است. اند گيری کرده چشم
فقدان يک جنبش فمينيستی انقالبی در عصر گيجی تئوريک و  

ه اَشکال متجاوزتری از ی کالمللی زنان در شرايط قدرتمند بين
های  امپرياليسم به ظهور رسيده است؛ بدون افتادن به حمايت از پروژه

چالش ديگر . پرستانه، مردانه و بنيادگرايانه و استعماری نژاد
اش  ناسيوناليسم قومی است که در بسياری موارد نيروی محرکه

طلبی فرهنگی و اختراع قبائل و  بنيادگرائی اسالمی، عظمت
آگاهی . اند های سياسي زنان آماج اصلی اين گرايش. هاست سنت

گی ساختار قدرت  دهد که پيچيده فمينيستی انقالبی به ما امکان مي
داری بخصوص  جهانی کنونی را بر بستر تاريخی استعمار و سرمايه

اين آگاهی بستر . ی آن درک کنيم ماهيت بسيار مردانه و پدرساالرانه
 قومی و دينی خشونت بار جهانی را که های نژادی، پنهان کشمکش
شود را آشکار  های بزرگ جمعيتی، فقر و خشونت مي موجب جابجائي

ی ناسيوناليسم فرهنگی  مردانه/همچنين ماهيت پدرساالرانه. کند مي
کند و بی عدالتی،  بخصوص ساختار روابط قدرتی را که توليد مي

 .  نابرابری و خشونت و ترور را بازتوليد می کند
کمونيستی ايران در /خواهم تاکيد کنم که جنبش چپ سرانجام مي

 درک عميق و علمی از فمينيسم و رابطه فمينيسم و طبقه ١٣٥٧سال 
توانست پدرساالری را به چالش بگيرد و نتوانست  بنابراين نمي. نداشت

در . ی يک رژيم روابط اجتماعی درک کند پدرساالری را به منزله
 بورژوائی -های تئوکراتيک چپ در قبال سياستفقدان اين آگاهی، 
نگرم از  های اخير مي وقتی با تحسين به خيزش. سکوت اختيار کرد

اما هنوز .کنم های جهان عرب حيرت مي گونی مردم در خيابان گونه
بدون يک تئوری انقالبی، بدون تشکيالت . پايان ماجرا روشن نيست

. يچ انقالبی نخواهد بودانقالبی، بدون آگاهی فمينيستی انقالبی ه
و مسائل ديگری چون فقر، استثمار، سرکوب و نابرابری را » مسئله زن«

مسلما . توان از طريق انتخابات آزاد و نمايندگی پارلمانی حل کرد نمي
خواهم تاکيد کنم که  اما مي. من مخالف انتخابات آزاد و پارلمان نيستم

ا بيرون نخواهد کرد و اصالحات دموکراتيک نيز فقر و پدرساالری ر
داری و  مبارزه برای سرنگونی نظام سرمايه .مطمئنا از بين نخواهد برد

نهايتا لغو طبقه، نظام پاتريارکی، ستم ملی و نژادی و دينی پروژه ای 
فمينيستی که بخشی از سنتزنوينِ -است که بدون تئوری مارکسيست

ده ميسر های کمونيستی باشد و جنبش کمونيستی نوسازی ش تئوري
   .نخواهد بود

باالخره اينکه انترناسيوناليسمِ فمينيسم انقالبی آلترناتيو در مقابل 
انترناسيوناليسم صرفا يک . امپرياليسم، بنيادگرائی و ناسيوناليسم است

چشم انداز رومانتيک کمونيستی، سوسياليستی، آنارشيستی يا چپ 
ک نظام بلکه در جهانی که در واقع ي. های روياپرداز نيست

داری ادغام شده است جزو واجبات است و اين جهان تنها يک  سرمايه
مردم خاورميانه بيش از يک قرن مبارزه برای . ا نقالب: راه حل دارد

برابری جنسيتی، دموکراسی، آزادی و سوسياليسم را همراه با مردم 
اين سياست مشترک و نه هويت های متفاوت . اند غرب تجربه کرده

ای بدون جنگ،  ، زبانی، نژادی و جغرافيائی، کليد آيندهدينی، ملی
  .گرسنگی، استثمار و سلطه است

  
  

  
  

    



     ٩u 

 ) م. ل.م(م کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران گزارش پلنوم هفت

ی مرکزی حزب  نوشته زير بخشی از گزارش سياسی پلنوم هفتم کميته
های ديگر به مرور در  ای از گزارش گزيده. است) م.ل.م(کمونيست ايران 

  .  انعكاس خواهند يافتحقيقتنشريه 

     سیاسی و وظایف ما حلیل از اوضاعت:  بخش اول
تحليل از اوضاع عينی يعنی تحليل از وضعيت طبقات ارتجاعی و 

هائی که در جامعه و  طبقات مردمی، ارزيابی از تغيير در صف آرائي
اين تحليل وظايف . گيرد چنين در درون هيئت حاکمه شکل مي هم

كسب (مان  يی مرکز وظيفهی تدارک و انجام  زمينهکنکرت ما را در 
  .کند تعيين مي) قدرت سياسی از طريق جنگ انقالبي

مهوری اسالمی جی  های درون هيئت حاکمه  شکاف١٣٨٨در سال 
 انتخاباتی -ناپذير شد يعنی با کودتای نظامي تبديل به شکافی آشتي

تضادهای ميان مردم و حکومت نيز به اين وضعيت . حل و فصل شد
درهم پيچيدگی اين . معه وزيدن گرفتای در جا دامن زد و هوای تازه

ی  جنبشی شکل گرفت که نيروی محرکه. دو تضاد اوضاع را شکل داد
 ستم --بود با اين نظام اش تضاد اقشار و طبقات گوناگون مردم  اصلي

های اجتماعی چون ستم بر  و استثمار طبقاتی، فقر، بيکاری، و گسل
جناح  و در نهايت بطور کلیاما . گری ملی زنان و جوانان و ستم

های خود را به  آن تحميل کرده  توانست چارچوبهطلب حکومت  اصالح
ی تضادهای  های مردم در نتيجه توده. و آن را زير رهبری خود درآورد

صف آرائی اصلی که خودشان با کليت اين نظام به حرکت درآمدند اما 
ز حکومت اجناح صف آرائی دو تسلط يافت، سياسی جامعه ی  بر پهنه

 .  بوددر مقابل هم
اوضاع خطرناک ... اوضاع عاليست "در آن موقع اين وضعيت را 

ها در سطح ميليونی  زيرا توده» اوضاع عاليست«. توصيف کرديم" است
. اند زده اند و دشمنان مردم متفرق و بحران ی مبارزه گذارده پا به صحنه

تضاد ميان قطبی شدن جامعه بر حسب زيرا » اوضاع خطرناک است«
کن کردن  مرتجعين قطبی شدنی نامساعد است زيرا راه انقالب و ريشه

 گفتيم  با احتساب اين اوضاع متناقض در آن زمان.بندد اين نظام را مي
ی سياسی حزب ما و کل جنبش چپ آن است که اين  وظيفه
های مردم که  تودهغالب در ميان بندی را برهم زند و با گرايش  قطب

رزه با بورژوازی گرايش به آن دارند که به زير بال يک جناح حتا در مبا
   .از بورژوازی بروند مقابله کنيم

مسلما تغييراتی در اوضاع صورت گرفته اما بهيچوجه آنگونه که 
در نتيجه، . خواستيم و آن حد که انتظار داشتيم نبوده است مي

يت بايد اين های فعال ها و کارزارهای مبارزاتی ما در همه شاخه فعاليت
  . معضل را نشانه گيری کند

و ه وضعيت ابتدائی تحت تاثير عوامل گوناگون دچار تغييراتی شد
 بهمن ٢٥ه است که آخرينِ آن نقاط عطف مهمی را از سر گذراند

 مردم نسبت به رهبری اصالح طلبان توان گفت توهمات مي. بود ١٣٨٩
 اين معنا نيست به مقدار زيادی ريخته است ولی به) »سبز«رهبری (

به نخواهند رفت و  دوباره » بد و بدتر«انتخاب ميان که ديگر دنبال 
  وضعيت در اين زمينه هنوز از.زير بال جناحی ديگر نخواهند رفت

ی اين امر آن  علت عمده.  نکرده است ضروری و عاجل عبورنقطه عطف
ی کار  است که ريختن توهمات مردم نسبت به رهبری سبز در نتيجه

های  از سوی کمونيستی عميق سياسی و ايدئولوژيک  گرانه گاهآ
گيری از تجربه بوده است  درسی  نبوده است بلکه قسما نتيجهانقالبی 

ها نسبت به موضع و  که البته عامل بسيار مهمی در آگاهی توده
حرکات طبقات گوناگون است اما اگر در سطح خودبخودی بماند تحت 

گری تبديل به نوع ديگری از توهم به نيروها و تاثير جريان بورژوائی دي
 جناحی از خود رهبری بطور مثال امروز. شود های بورژوائی مي برنامه
 شده »لگوی ليبيا«لغِ مب) شان در خارج بخصوص سخنگويان(سبز 

در نتيجه بخش بزرگی از . کند است و در اين زمينه خلق افکار مي
  . وردن به توهمات ديگر استوی ا، ررويگردانی از رهبران اصالح طلب

 جمهوری اسالمی، هم به دليل فروپاشی مشروعيت بحران نظام
اش بسيار جدی است   سياسی آن و نيز فروپاشی اقتصادي-ايدئولوژيك

بر اين بستر تضاد بين . اش قابل تصور نيست حل مشکالت اساسي و
 و شود ای حادتر مي های مختلف هيئت حاکمه بطور فزاينده جناح

اما بحران . آميز وجود ندارد ورنمای حل و فصل آن به طرق مسالمتد
 ضد - آرائی انقالب ی صف خود منجر به غلبه ی دشمن بخودي فزاينده

 چپ و تا زمانی که ما . نخواهد شدی سياسی جامعه  انقالب بر صحنه
خواهد در  بيند و واقعا مي راديکال و انقالبی که خطر اوضاع را مي

 نتوانيم بخشی از ،ديگر در مقابل جامعه تالش کندبازکردن راهی 
های ارتجاعی و  »آلترناتيو«مردم را  نسبت به ماهيت تمام 
ای که واقعا به نفع  ی آينده امپرياليستی، نسبت به مختصات جامعه

اکثريت مردم است و راه رسيدن به آن آگاه کنيم و بر اين مبنا آنان را 
 بندی وناگون سازماندهی کنيم، قطبهای گ در اشکال گوناگون و اليه

بخش بزرگی از اگر .  نامساعد به اشکال گوناگون بازتوليد خواهد شد
به توانند  توهم داشتند، فردا ميديروز به موسوی و کروبی ها تا  توده

های گوناگون از اصالح طلبان  هائی با ترکيب ها و ائتالف»کنگره ملي«
 و سلطنت طلبان و مرتجعين و اصول گرايان و نظاميان و مجاهدين

کرد و آذری و عرب و بلوچ و روشنفکران مداح غرب و مدل رضاشاهی 
در هر حال، جدا از اينکه در هر مقطع زمانی  .ببندندو غيره دخيل 

بطور های مردم غلبه کند، موجوديت آنان  مفروض چه ذهنيتی بر توده
وابط در تضاد خصمانه با نظام جمهوری اسالمی و کليت رعينی 

ی  پايه اجتماعی غالب بر جامعه قرار دارد و همين واقعيت –طبقاتی 
کند که راهی ديگر،  راهی  و امکان آن را برای ما فراهم ميمادی 

تقرار يک حاکميت سرنگونی جمهوری اسالمی و اسانقالبی برای 
را به ميدان آورده و تبديل به افق و راه اکثريت مردم  طبقاتی متفاوت

  . کنيم
  جمھوری اسالمی  حکومتی حرانِ ب

از ی گريدی  نشانهی اسالمی جمهوری ها جناحی ر تصاعديتکث
ن بحران يای  مشخصه. استی اسالمی جمهوری بحران حکومت

آن بوده واحد ی اسيک و سيدئولوژيات يمرکزی دگيپاش هم  ازی،حکومت
را » مرکز« نه تنها نتوانست ٨٨سال ی  نظام-يانتخاباتی کودتا. است

ان يمختلف در می ها يبند بوجود آمدن گروهانسجام بخشد بلکه 
نان يای  مهيا عمود خي» مرکز«شتر يبی زيبازتاب فرورز ينان يگرا اصول
ی آرائ  ضرورت شکل دادن به صفی،ني بطور عی،دگيپاش هم ن ازيا .است
ی  طبقهی ندگان طبقات استثمارگر جامعه را براياز نمای ديجد

ها و  آورده است و جناحکمپرادورِ حاکم بوجود - کراتداران بورو هيسرما
  . اند ن ضرورتيبه ای گوئ پاسخی مختلف در تکاپوی ها يبند گروه

ن حکومت بوده يای  مهيعمود خی اسالمی دئولوژياز آنجا که ا
کنند  يمی که سعی حکومتی ها يبند ک از گروهين هر ياست بنابرا

ی دئولوژيک ايد ير بايناپذ اجتناببسازند بطور ی ائتالف معتبر و کارآمد
چسبِ ی نيخمی اسالمی دئولوژيا .ف کننديائتالف خود تعری هم برا
را بوجود ی اسالمی بود که جمهوری شات گوناگونيگرای  کننده متحد

ی ها فيائتالف طضمنِ متحد کردن ک، يدئولوژين چسب ايا. آوردند
ی برای  عاملزينان مردم يدر م  ی،اسالمی  جمهورتيمختلف حاکم

ی  فروپاشنيبه ای کرد موسو يرو .ت بودياعمال اقتدار و کسب مشروع
کرد  يرو . استی نيخمی بازگشت به دوران طالئ، فراخوان کيدئولوژيا

جناح و . استه يت مطلقه فقيوالتر کردن   مطلقهانياصولگرای برخ
دان يمبه ی ائيآر -ياسالمی دئولوژياکرد  يبا روی  مشائ-دنژای احمد

ی اسالمی مهور جو خشکه مقدسِی الله حزبی ها هيپای راآمده و ب
  . را ساخته است» زمان حضور«داستان 

 -ياسالمی دئولوژياز ای مشائی ائي آر-ياسالمی دئولوژي ا
. رديگ يالهام م) حزب توسعه و عدالت(ه يحزب آکپ ترکی ستيکمال

ی و دوستی ستيونالي ناسی،اسالم: ه دارديسه پاک يدئولوژيای  ن سازهيا
رک يا ديد محور يک بايدئولوژيصالحات اان جناح، ياز نظر ا. با غرب

ی ل جناح مذکور مدعين دليبه ا. باشدی اسالمی اصالحات در جمهور
ن يا. استتر  طلب اصالح حکومت هم اصالح طلبِاست که از جناح 

ی  سوبهجناح  اصالح طلب را ی ها هيپاقصد دارد که  نيعالوه بر اجناح 



   t ١٠   
د يو روشنفکران جذاب به نظر آی انيطبقات می و براخود جذب کند 

دهد  يارائه می  يکيدئولوژيای  هم به غرب دارد و در واقع سازهی نگاه
خواهد خود را از مدار  يفاصله دارد و می اسالمی ادگرائيکه از بن

 مانند ن حالي در ع ورون بکشديبی ادگرائي بن-سمياليتخاصم  امپر
که ی مظالم«و  »سميونيمظالم صه«انتقاد از ی ها ي  لفاظهيرک تآکپِ
موجب ی اسالمی  در جمهورها تکثر جناح .دارد را  نگاه » رفتهما بر 

کپارچه ی ينظامی روهاي ن.هم هستی قدرت نظامی ها تکثر قطب
» سپاه«د نک ياعالم مبطور مکرر ی ستند و با وجود آنکه جعفرين

. ستيگريز دي چتي اما واقعد دست داراست را در يسی  کنترل صحنه
ی ها يصف آرائکدست بودند، ی يفرماندهی دارای نظامی روهايناگر 

  .ديرس يجه ميعتر به نتيمتخاصم درون حکومت سر

  یعوامل جھان
ن کننده ييات تعريتاثی اسالمی جمهوری ثبات يدر بی جهانعوامل 

ی  صحنهی ريدر شکل گی جهانی  م که عرصهيا شه گفتهي ما هم.دارند
 ني اميخواست يکه می ن کننده دارد و زمانيير تعيتاثی داخلی اسيس

به تضاد م يکنکرت کنی اسالمی  عام را در مورد بحران جمهوراصلِ
اما . ميکرد ياشاره مکا يسم آمرياليامپرو ی اسالمی ان جمهوريحاد م

  .ز در کارندينی گريجوانب مهم د
ی جمهوری  حاکمه ئتيهی اسيک و سيدئولوژياتحاد ای فروپاش

در  رابطه با تضاد ی که در سطح جهانی تيارتباط با وضع يبی اسالم
توان گفت تضاد  يم. ستيبوجود آمده نی اسالمی ادگرائي بن-مسياليامپر
ی  گاه گذشته را در شکل دادن به صحنهيجای ادگرائي بن-سمياليامپر

ست و ينی ست که تضاد مهميآن نی ن به معنايا. جهان نداردی اسيس
ی انه بازيجهان بخصوص خاورمی اسيسی  صحنه  يده در شکلی نقش
ت يموقعی اسالمی حال واضح است که جمهور نيدر ع. کند ينم

 بطور ی،اسالمی ن معنا که جمهوريبه ا. ن تضاد ندارديگذشته را در ا
م يگوئ يمی وقت. ستين تضاد نيک سر ايدار   مانند گذشته سردمی،نيع
کند  ينظورمان آن است که باند حاکم هنوز تالش مم» ينيبطور ع«

کند تا بتواند از آن بعنوان اهرم معامله استفاده کند ی آن نقش را باز
گاه يران جايا.  کندی تواند آن نقش را باز يگر نميدی نيبطور عی ول

. از دست داده استی اسالمی ادگرائيقطب بنی  خود را بعنوان سردسته
به . استی اسالمی خود جمهوری سيل دگردين امر عمدتا به دليا

د کم بها ينبای جهانی ه داريران در نظام سرمايتر ا قيرات ادغام عميتاث
انقالب «ق ياز طرکه ی ت اقشاريت و ماهين امر بر موقعيا. داد

ن ييرات تعيقرار گرفتند تاثی ه داريسرمای ندهايدر راس فرآ» ياسالم
ی کشورهای ها ميبا رژی الماسی م جمهوريرژ. کننده گذاشته است

ک دولت ين معنا يندارد و به ای فيگر تفاوت کيدی  تحت سلطه
مانند . استی ستياليامپر -يدار هيسرمای متعارف وابسته به نظام جهان

م جزو يرژی باندهای  تحت سلطه، همهی رهاکشوی ها ميرژی  هيکل
  . ندهستی جهانی دار هيبزرگ سرمای ها بلوکی و مالی تجاری شرکا

  سال گذشته٢٠در ی دار هي سرماونيزاسيگلوبالند يفرآدر واقع 
و رشد ی جهانی دار هيران در نظام سرمايشتر ايموجب ادغام ب

در ی راتييند، هم موجب تغين فرآيا. شده استران يدر ای دار هيسرما
ب اقشار و طبقات يت و ترکيشده و هم موقع» باال«ت طبقات يموقع

ی بخش بزرگ، مثال. کرده استی ستخوش دگرگونجامعه را د» نيپائ«
ل يان رفته و سياز می ت دهقانيو همراه با آن جمعی اقتصاد دهقاناز 

 رات يي تغ.شده استبزرگ ی شهرهامهاجرت موجب بوجود آمدن
رون يدر بند ين فرآيا. ه استدار شديپدی در روابط اجتماعی مهم
ی و اخالق سنتی سنتی عروابط اجتمای دن زنان از خانه و از تارهايکش

  . ه استداشتی نقش مهم
مختلف حکومت ی ها باندی ريگ ت و جهتيون در موقعيزاسيگلوبال

ی اسالمی در جمهورها  تکثر جناح. بوجود آورده استی رات مهمييتغ
 . ال بودن توازن قدرت در جهان هم هستيو سی متاثر از اوضاع جهان

ی اسالمی جمهورر بر يذرات انکارناپيمهم در جهان تاثی ها فتيش
ن به عنوان قدرت يکا و ظهور چيب آمريسراشبطور مثال، . داشته است

ی جهانی ها يريگ بر جهتی رات بزرگيکا  تاثيگرِ آمر چالشی اقتصاد
به . ران گذاشته استيکمپرادور ا بوروکراتی دار هياقشار مختلف سرما

ی  ساختاربحرانی  نکه نشانهيها عالوه بر ا ن معنا تکثر جناحيا
اختالف ی  ان آنهاست نشانهيدگاه ميو اختالف د) دهيمرکزشان فروپاش(

بزرگ متفاوت ی ها وابسته به قدرتی اقتصادی انحصاری منافع باندها
  .هم هست

. ثبات است يال و بيار سيبسی جهانی ها ان قدرتيمی تناسب قوا
 را آنگر يچند عامل دآغاز شد اما ی شوروی ن وضع از زمان فروپاشيا

» انه بزرگيخاورم«طرح ی کا در حصول به هدف اصليآمر. د کرديتشد
خود بود ی ت ابرقدرتيو  تثبی شوروی ط فروپاشيکه استفاده از شرا

چند ی  هي را بر پاخودی  و پروژهی کا استراتژيآمر. شکست خورد
ی  هين و اتحاديگر چون چيبزرگ دی ها  به قدرتقرض دالر ونيليتر

ه يو بر پا» يروزيپ« فرض را بر آن گذاشت که بعد از ش برد ويپاروپا 
خود را حل خواهد ی الملل ني بمعضل قروضِ» يروزيپ«ی دستاوردها

ل ين پروژه تبديش نرفت و ايکا پيند مطابق دلخواه آمرين فرآيکرد اما ا
گر  چالشی ن به مثابه قدرتيچ. شتر آن شديب بيبه منبع بزرگ سراش

بزرگ ی ها ورو با بحرانيه اروپا و منطقه يحادد و پروژه اتيبه ظهور رس
ش ضربه يش از پيغرب بی  اقتصاد-يانسجام و اتحاد مال. مواجه شد

گر در مقابل  چالشی ستياليه دوباره به مثابه قدرت امپريروس. خورد
خود با ی اتصالی ها کند حلقه يکا سربلند کرده و حتا تالش ميآمر

کا ياروپا و آمری اتصالی ها ن حلقهمت گسستياروپا را به قی  هياتحاد
ی ت منسجميمرکزی دارای ستياليدر مجموع نظام امپر. برقرار کند

ی تا زمان فروپاشی بعد از جنگ دوم جهانکه از ی تيمرکزمانند 
ی ها بحرانی ست برايل قادر نين دليو به است ينداشت ی شورو

نند ک يسربلند می که در گوشه و کنار نظام جهانی کوچک و بزرگ
   .ف کندين تکلييتع

ک ياست که دست به دست هم داده و از ی ن ها عوامل گوناگونيا
ی دولتی اسيک ساختار سيرا به عنوان ی اسالمی مهورطرف ج

و نه توازن ی جهانی گر نه توازن قوايناکارآمد کرده است و از طرف د
    .  دهد يآن را نمی ها  به بحرانعيف سرين تکليياجازه تعی داخلی قوا

ی جھانی اختالفات درون ھیئت  کمی بیشتر در مورد چارچوبھ
  حاکمھ

کا بر جهان يآمری در مقابل سرکردگی ن به مثابه قدرتيظهور چ
ت آن در يران و موقعيای اسالمی ت جمهوريار مهم در وضعيعامل بس

ران هم منعکس يئت حاکمه اين امر در درون هيا. استی سطح جهان
ن يک جناح قدرتمند وابسته به چين گفت توای به جرات م. شود يم

ران شکل گرفته يکمپرادور ای ه داريسرمای در حکومت و در قشربند
ی دار هيسرما از –ران يای دار هيگوناگون سرمای ها هيالدر است که 

متوسط ی دار هي سرماوی  خصوصکمپرادورِی دار هي سرماتاک يبوروکرات
را واداشته تا » سبز«ی ادکارشناسان اقتصت ين وضعيا . نفوذ دارد–

ران و يان ايمی روابط اقتصادی آنان در افشا. زنندی دست به افشاگر
ر نظارت ين که زيبا چران يای ت اکثر قراردادهايند ماهيگو ين ميچ
 بطور مشخص .هستند» ياستعمار«آشکارا اند  شدهه امضاء يفق يلو

  .ر  جالب استيچند گزارش ز
» ران سبزيکارشناسان ا «ی، ارزبحرانی  پشت پردهی در افشا

ی  درصد از درآمدها٦٤.٧ران ي حکومت ا٢٠٠٩سند در سال ينو يم
 تا ٢٠١١ درصد و از آغاز سال ٧١ی الدي م٢٠١٠کشور، در سال ی ارز
از فروش نفت و گاز ی ناشی  درصد از درآمدها٨٠ل يان ماه آوريپا
وان و روبل يل به يه حواله شده و تبدين و روسيچی ها ران به بانکيا

ورو و دالر خود مجبور ی يازهاين نيتامی ران برايو دولت ا.  است شده
ه ين و روسيورو و دالر از چی يشده است با عجز و التماس مقدار

  )١٣٩٠ خرداد ١٢. خبرنگاران سبز. (د کنديبازخر
چهل د گاز و نفت، يبابت خرن يند چيگو يگر ميدی در گزارش

به خود را ی  درصد از بده٩٢ض است که ران مقروي به اارد دالريليم
ارد دالر آن را به صورت يلي م٦دهد و  يل ميران تحويصورت کاال به ا

 ٤خبرنگاران سبز . (زدير يمی رانياز مقامات ای رشوه به حساب تعداد
ران يم نفت و گاز در اين است که منابع عظيگر ايگزارش د ).٩٠مرداد 

ن و ي ساله آن را به چ٢٥نحصار ای قراردادی طی ا کشف شده و خامنه
  )٩٠ر ي ت٢٦کشنبه ي. (ه داده استيروس

ها را  درون آنی جدی ها و شکافی حکومتی ها يبند جناحی وقت
ی  اقتصاداز عللِی د روشنيم ديبگذاری در چارچوب اوضاع جهان

عامل بواقع . ميابي يشان م يها يريها و سمت گ يبند ن جناحياتر  قيعم
ک  کشور و ی ياوضاع داخلی ن کننده بر روييات تعريتاثی ن الملليب

ل به يقابل تقل» يالملل نيعامل ب«اما . آن داردی طبقاتی ها يصف آرائ



     ١١u 
ل يران به دليزوله کردن ايکا در ايو سماجت آمری ميتحری فشارها

در ی اصلی  مسئله. ستينی ا هستهی ها تيا فعالی ياسالمی ادگرائيبن
دوران ی ستيالي امپر- يدار هيکه نظام سرماآن است » يالملل نيعامل ب«
ل انفجارات يکه پتانسی  دوران–گذراند  يرا از سر می ال و پرتالطميس

ج ياز نتای کي. پروراند يرا در بطن خود می نيب شيرقابل پيم و غيعظ
ی ک دوران انقالبيآغاز ی برای بزرگی ها ن وضع آن است که فرصتيا

  . دهد يارائه مرا ی پر تب و تاب در ابعاد جهان
ی د بحران جهانيکا و تشديآمری ب افتادن قدرت جهانيبا به سراش

ی ها م که قدرتيمواجهی با دورانکا و اروپا را گرفته يبان آمريکه گر
مه ينی کشورها» عيبازتوز«بزرگ الجرم بر سر دست به دست کردن و 

 نيمسلما ا .کنند يز ميگر رقابت و ستيکديمستعمره و تحت سلطه با 
 بعد از جنگ .ش نخواهد رفتيها نرم و راحت پ دست به دست شدن

ا يتانيبری  تحت سلطهی د تا کشورهايطول کشی ا رهز دوينی دوم جهان
ران و يا در ايسی کا منتقل شوند و مشخصا کودتايآمری  طرهير سيبه ز

م يقدرت و تحکی ن جابجائيارتباط با ا يجنگ کانال سوئز در مصر ب
  . انه نبوديدر خاورمکا يآمری  سلطه
ار بدتر يرا بسی اسالمی ت جمهوريوضعی الملل نين اوضاع  بيا

ی برای شانسی به سختی اسالمی جمهوری  ئت حاکمهيه. کند يم
پابرجاست ده و به ظاهر يکه فرونپاشی در دورانحتا . داردم خود يترم

ز امکان آن را ينی جهانی ها قدرت. با اقتدار حکومت کندست ينقادر 
ی ها دست شدن به د دستيشا. ک طرفه کننديت را ين وضعيادارند ن

م که ينگاه کنی بيمثال به ل. ابد يد ادامه يقدرت در اشکال جدی ارتجاع
چهره عوض کرده و مرکز ع يسری قذافی ها و وزرا ژنرالگونه چ

ی ها ينگونه جابجائيا. دشدن» يان ضد قذافيشورش«ی فرمانده
ا و توده يکه پرولتاری تا زمان. واند رخ دهدت يران هم ميدر ای ارتجاع

تحت ستم و استثمار هنوز عمدتا نا آگاه و نامتشکل و بدون ی ها
و ی اسيک مرکز سيهستند و حزب ما هنوز نتوانسته ی حزبی رهبر

ی رگذاريهر چند کوچک اما در حال کارکرد و تاث(ی ک و عمليدئولوژيا
حتمال به االب بوجود آورد ند انقيفرآی برا) جامعهی اسيسی  بر صحنه

ی انقالبی روهايد و تلف شدن نينسل جدی مبارزاتی هرز رفتن انرژ
کم، به ي. استی ل اوضاع اضطراريبه چند دل. اد استيزی بطرز خطرناک

راه ی ران برايو ای ا و منطقهی که در ابعاد جهانی نادری ها ل فرصتيدل
ی ريگ  حال شکلدری ک انقالب واقعيانداختن و به فرجام رساندن 

ی برای انقالبی ستيو کمونيک آلترناتيل فقدان يو دوم، به دلاست 
ی ها و انرژ ن فرصتيها، خطر به هرز رفتن ا ن فرصتياستفاده از ا

ما مصالح آن اما . اد استيمردم بخصوص نسل جوان زی ها تودهی انقالب
 هر چند. ميکال بوجود آوريرادی رييت تغين وضعيم که در ايرا دار

وضوح (و خط ما ی نيعاوضاع  جوانب مساعد بِيم اما ترکيکوچک هست
و ) ن استيون سنتز نويکه مدمان  کيدئولوژيو ای اسيک و سيتئور
ی روهايحزبمان که با وجود نی و انسجام انقالبی آمادگی طوالنان يسال

، ما را در مير جهان حرکت کرده اييکم همواره در خط اول جبهه تغ
اوضاع را امکان آن هست که م يم بگوئيدهد که بتوان يقرار می تيموقع
  !مين امکان کار کنيتحقق ای د برايبا حداکثر قوا با. مير دهييتغ

  کجای کاریم و چھ باید کرد؟
  ست؟يم چيکاری از کجای ابينقطه رجوع ما در ارز
ی  دن به مقطعِ مبارزهيرسی فه است که برايدر مقابل  ما دو وظ

انجام ی اديها را تا حد ز د آنيبای اسيرت سکسب قدی م برايمستق
و بر بستر » بند استی سم به موئيکمون«کم، حل مسئله ي. ميداده باش

. رانيدر ای ند انقالب پرولتريشاهنگ فرآي به مثابه پ آن ساختن حزب
 . جامعهی اسيسی  در صحنهی نامساعد فعلی دوم، برهم زدن قطب بند

. ميجاد نکرده ايای فيکی رگونف هنوز دگين وظايک از ايچ يدر ه
. ميداشتی مثبتی اول دستاوردهای  نهيتوان گفت که در زم يهر چند م

ون آن است که ين جهت مثبت مديا. مينکرده ای فياما هنوز جهش ک
تر  درستی ستيکمونی ها يتئور: ميار داريدر اختی ب قدرتمنديما ترک

خودمان در راه ی ريگيت و پيو جد. ن به ما دادهيو معتبرتر که سنتز نو
دهد که بر  يصه به ما توان آن را مين دو خصي ا.یانقالب پرولتر

شاهنگ يل حزب به پين وصف هنوز از تبديبا ا .ميمشکالت فائق آئ
جاد ينه ايهنوز در زم. ميدوری ند انقالب پرولتريفرآی و عملی فکر
 و ان توده ها که هر چند کوچک باشد اما متاثر از اهدافيدر می قطب

ی اسيست که اوضاع س ين در حاليا. ميما باشد دوری برنامه انقالب

شود و فروکش  يدارد و مرتبا منفجر می ار باالئيکشور شتاب بس
صادقانه ی ابيد ارزيبا. شود يمنفجر می کند و دوباره در سطح باالتر يم

در ی نيکه اوضاع عی هائ مان در استفاده از فرصت ياز ناتوانی و درست
ی ار مهميو فرصت بس) جامعهی اسيانفجارات س( گذارد  ي ما مارياخت

  . ميدهد بکن يار ما قرار مين در اختيکه سنتز نو
ت و گسترش يتقوجامعه موفق به ی اسيان انفجارات سيما در جر

ن حزب است که ينکه ايغ حزب فقط با تکرار ايتبل. ميا نشدهحزب 
د بتواند يباحزب . ستينکند ممکن ی ند انقالب را رهبريتواند فرآ يم

ز از هر آنچه ي و ممکن بودن آن را روشن و متماندهيجامعه آی الگو
شود در دو سطح  يش گذاشته ميل پيهست و هر آنچه بعنوان بد

ها به اشکال  آنی  وند با تجربهيک و به زبان توده ها و در پيتئور
اشباع از کشور را با آن ی هائ ش بگذارد و بخشيگوناگون و جسورانه پ

و نه ی مدعی اسيسی روهاين کار را چنان انجام دهد که نه نيو ا. کند
ن کار يد هميبا.  تفاوت باشندی مردم نتوانند نسبت به آن بی توده ها

که ی حزب و آن طبقه ای عني (انقالبی رهبرمختصات ی را در معرف
ن يا. ، انجام دهدراه انقالبنه يو در زم) ن انقالب باشديای  د شالودهيبا
اد يفوق العاده زی ر گذاريقدرت تاثی ست و داراينی فه کوچکيوظ

  . است
تمام . ک بخش حزب باشديست که مربوط به ينی ا فهين وظيا
نکار نه تنها ياانجام ای و برا. نکار را انجام دهنديد ايحزب بای ها ل سلو

د د بتواند مرتبا افراي کنند بلکه هر عضو حزب باکسبآن را ی د توانائيبا
  .شان را سازمان دهد يروينه قدرتمند کرده و نين زميرا در ای ديجد

انقالب، ی نده، رهبريآی  جامعهی طرح الگو(الذکر  موضوع فوق سه
هر سه به پرداختن . ت متقابل با هم دارنديتقوی  رابطه) راه انقالب
مختلف و مرتبط کردن ی ها در سطوح مختلف و با روشموضوع، 

ل به دغدغه مردم در يکه تبدی رخدادها و موضوعاتع و ين وقايتر مهم
از حزب به  ماندگارر موثر و ين سه موضوع، تصويران و جهان شده با ايا

شروان را يد پين سه موضوع است که بايای  با پشتوانه. دهد يمردم م
نگونه معنا يشان ا يزندگبه کنند و ی ن راه فداکاريم در ايدعوت کن

ار ناتوان است و يبسی ه اين کار پاينجام همحزب ما هنوز در ا. دهند
توان  ي نمرا ی گريچ راه حل ديه. ديرون آيبی ن ناتوانيد از ايبا

ی د هسته مرکزيت باين نوع فعالي ا.کردت ين نوع فعالين ايگزيجا
  .کندی به آن خدمت می گريت ديما باشد که هر فعالی ت هايفعال

در ی ساعد فعلنامی برهم زدن قطب بند(دوم ی  نهي در زم
اما . صورت گرفته استی رات مثبتييز تغين)  جامعهی اسيسی  صحنه

 عوامل گوناگون. صورت نگرفته استی فير کييز تغينه نين زميدر ا
مانند . ما در سمت مثبت تحوالت نقش داشته اندی  خارج از اراده

هرچند . انهيو اوضاع خاورم» سبز«ی رهبری آشکار شدن ورشکستگ
ز در سمت يکال نيرادی روهايگر نيان ما و دي خالف جرخط و حرکت

هر چند ی که ما قطبی تا زمان اما ر داشته استيمثبت اوضاع تاث
م که متاثر از اهداف و برنامه يجاد نکرده ايان توده ها ايکوچک در م

دون ب. تواند ثبات داشته باشدی ن جهت مثبت نميما باشد ای انقالب
جاد قطب ينامساعد و ای اسيسی بندبهم زدن قطب ی ت برايفعال
در ی رين تاثيتوان چن ي، نمجامعهی اسيمساعد در صحنه سی بند

را ی و هر کارزاری  هر ابزار.ت کرديها گذاشت و حزب را تقو ان تودهيم
  .ن کمبود به کار گرفتيحل ای براد يبا

ی ح چرائيبه توضد يباج يغ و تروينه تبليبه طور مثال، در زم
پرولتر و بطور کل ی ها تودهی برای فعلی بند  قطبنامساعد بودن

در جامعه  دو طبقه  بپردازيم؛ اينكه تحت ستم و استثماری ها توده
ی قطب بند و اد ضد هم هستندينا از بن و بنيال و عيم که پتانسيدار
ست ينی اجتماع-يطبقاتی نيعی بند ن قطبيمنطبق بر ای فعلی اسيس

و ی و اقتصادی و اجتماعی اسيمه س برنا؛دهد يو آن را بازتاب نم
موجود ی و اجتماعی روابط قدرت اقتصاد» سبز«ی ک رهبريدئولوژيا
و ...) سم و ياليبه امپری  وابستگی،استثمار، ستم بر زن، ستم مل(
را ...) ی  دو روئی،خرافات، ضد زن، اخالق قرون وسطائ(آن ی دئولوژيا

ی قطب بندن يم که ايکنی ريگ جهين بستر نتيو بر ا. کندی د ميبازتول
دان يبه می  تا راه برار کندييد در ابعاد گوناگون و سطوح مختلف تغيبا

شود که ی  وگرنه همان م.باز شودمتفاوت ی اه حل طبقاتک ريآوردن 
  . متفاوتی گراني شد اما با باز٥٧سال 
ی ما جای ج توده ايغ و ترويد در تبليز باين» بند استی به موئ«
و ی د آنچنان غنينه باين زميج ما در ايغ و ترويتبل. دداشته باشی مهم
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  ! اوضاع نوین در قلب هیوال
  !شود استریت تبدیل بھ جنبش اشغال آمریکا می جنبش اشغال وال

 :جهانی ستياليسوسی ها  انقالبخيبا استفاده از تجارب تار(باشد زنده 
ی ها از فحوا شروان تودهيکه پ) ؟تواند باشدی چه بود و چه شد و چه م

سم و در دست يست و دفاع از کمونيشان چ فهيآن بفهمند که وظ
  . خود بگذارندی حزب را جزو اهداف زندگوستن به يگرفتن آن و پ

د ي بای ا تودهی ها کارزارها و  کمک به راه افتادن تشکالت و جنبش
ک از ينکه هر يای محک سنجش ما برا. ن اهداف خدمت کننديبه ا

زان و ير ميا خيهستند » يپراکنده کار«و » يخرده کار«ن کارها يا
که ی تيفت هر فعالد گيبا. ن اهداف استيخدمت آنان به ای چگونگ

دان يرا به م» در مقابل جامعه موجودآينده جامعه « در مورد ی آگاه
خدمت ی انقالبی  به استراتژرو جذب نکند ياورد و به حول آن نين

  .نخواهد كرد
 چھ اقشاری و کجا و با چھ :آماج ما برای انجام این وظیفھ دوگانھ

  ابزاری است؟
کارکرد  و ندهيآی  تصات جامعهمخو ی و انقالبيآلترناتطرحِ روشنِ 

  ...قرار داردفوق  ی  نهيما در هر دو زمی ها تيفعال کانون  درآن
ان نسل جوان يشرو هستند که در ميپی اسيآماج ما، هم اقشار س

ان کارگران و يها بخصوص در م ان تودهيکنند و هم در م يسربلند م
  ..... زنان و جوانان

  گی و تمرکز پراکنده
که در ی هائ تيدست زدن به فعالی عنی يکار و خرده یکار پراکنده

که مانند ی هائ تيستند؛ دست زدن به فعالينی ف مرکزيخدمت به وظا

ی برای کار و خردهی کار پراکنده. زندير يالب نميک سيبه ی بارهائيجو
ی ا به گونهد ينبان معضل ياما ا. استی کم واقعا معضلی رويبا نی حزب

ن يا. ما را محدود کندی اسيت سيو فعالدان حضور يحل شود که م
د در سطح ين مشکل را عمدتا بايای  دامنه م؟يتضاد را چگونه حل کن

و صرف ی ف فردي اما در سطح وظاکردت حل يفعالی مرکزی ها نقشه
  . کرد می بايستی چاره جويیز يمان نيرفقای فردی انرژ

و ی اجتماعی ها ت حزب در جنبشيگسترش حضور و فعالی ما برا
اورند، با  يدان ميها به م ن جنبشيکه ای شروئيوند خوردن با اقشار پيپ

د يبا. ميشدی ر جنبش زنان، جوانان و کارگريدرگی متفاوتی ها روش
ی انقالبی  کم، به جادهيها را  ن جنبشيم ايم چقدر توانستيسوال کن

ت يم و تقويرا در آن ها بسازی سم انقالبيم و قطب کمونيکن» منحرف«
ن يکه ای شروئيم با اقشار پيق توانستين طريدوم، چقدر از ا. ميکن

ن يم؟ ايت کنيم و حزب را تقويوند بخوريآورند پ يدان ميها به م جنبش
ا يبودن ی کار و خردهی کار سنجش پراکندهی برای ار اصلياست مع

  ......ها ن کوششيک از اينبودن هر 
: ميکنی معبندجی کار و خردهی کار نه حل معضل پراکندهيدر زم
ها  استيآن سی تر باشد و ابزار مرکز روشنی مرکزی ها استيهر چه س

را بهتر ی ز از مرکز و خودروئيگری ها ک باشند کششيناميمناسب و د
و ابزار ی مرکزی ها استين سيبا در دست گرفتن ا. توان مهار کرد يم

ما ی ها تينکه کدام شاخه از فعالياز ای واقعی ابيتوان به ارز يمی مرکز
  . ....افتيدست است ی کار و خردهی کار پراکنده

 توسط ٢٠١١ت که در ماه سپتامبر ياستر جنبش اشغال وال
کماه و يورک آغاز شد پس از يويچندصد تن از جوانان مصمم شهر ن

مقاومت . کا شديدر سراسر آمر» جنبش اشغال«ل به يم مقاومت تبدين
شد که حتا ی سراسری نبشجی  ا جرقهيس و مديدر مقابل حمالت پل

که هم ها  دانشگاه  ز در بر گرفت و به کمپوسيکوچک را نی شهرها
 نسل جوان. کردبود رخنه ی ش از دو دهه جوالنگاه بالمنازع بورژوازيب

به جرات  . استه وضع موجود آمدهيدان مبارزه عليبه می مصمم
از ت يل عصبانين جنبش نه بدليگان ا ت رزمندهيتوان گفت اکثر يم

ت نوع بشر درد ياکثری که برای ر جهانييتغی  بلکه با آرزوخودت يوضع
ن جنبش با چند صد نفر يا. اند و رنج به همراه دارد دست به مبارزه زده

دار کرده ير قرار داده و بيها نفر را تحت تاث ونيليشروع شد و اکنون م
ن را سربلند کرديد داده است زيز امياست و به مردم سراسر جهان ن

تداوم . ستينی تي اهموال موضوع کمي درون شکم هدری ن جنبشيچن
کا بلکه يآمری  جامعهی شتر آن نه فقط برايبی ها ن جنبش و جهشيا

در ی ني اوضاع نوبه واقع. استالعاده  ت فوقياهمحائز تمام جهان ی برا
ه نظام يعلتر شدنش زيتداوم و ت شرطبه کا شکل گرفته است که يآمر

در ی جنبش انقالبی برای مهمی آمدها يپی ستياليامپر یدار هيسرما
  .سراسر جهان خواهد داشت

س يکاگو پليورک تا دنور و اوکلند و شيويدر اکثر شهرها از ن
ان يو حامگان  کننده گران حمله کرده است اما اشغال رحمانه به اشغاليب

ه و پس از هر حمل. اند آنان با عزمِ جزم و مقاومت جسورانه پاسخ داده
  . افته استيش يانشان افزايگان و حام مقاومت مصممانه، تعداد رزمنده
همراه با آن شکفته شدن ت و ياستر جسارت جنبش اشغال وال

ی  غالب در جامعهی و خودپرستی فرهنگ اشتراک و تعاون به فردگرائ
ز ين مبارزه مردم اتحاد خود را نيدر بطن ا. زده استضربه کا يآمر

ن ياز ای دار هيسرمای  جامعهی  زده خی يدر فضاو فته گر جشن 
. رنديگ يد گرما و قوت قلب ميجدی وند و روابط اجتماعيپی ها رشته
تنفس و ی فضازند و  يد جوانه ميجدی و اجتماعی اخالقی ها ارزش
  . کند يدا ميرشد پ

در . ر کرده استييغز تي نکنندگان ب شرکتيبا گذشت زمان ترک
ن ياما امروز سن. انه بودنديدپوست طبقات ميفسجوانان ابتدا عمدتا 

دست در گوناگون ی ها متفاوت، ملل و فرهنگی مختلف، اقشار اجتماع
 شجاعت و عزم .کنند يمی آرائ گر در مقابل دشمن صفيکديدست 

. ر قرار داده استيرا تحت تاثی اقشار مردمی  جنبشِ اشغال همه
 ٩٩ما «شعار . رهين، و غيمعلمان، کارگران، پرستاران، مهندس

  .ر استيفراگ» ختهيافسارگسی دار هيسرما«ت با يو ضد» ميدرصد
ی متفاوت عالی اسيبحث و جدل در مورد نظرات سی باز برای  فضا

گر گوش دادن يکديدر تقابل با فرهنگ مسلط، فرهنگ به نظرات . است
ی ها يگردهمائدر . ها شدن غالب است ر بحث بر سر آنيو صادقانه درگ

ار مهم و يموضوعات بساردوها بحث به حولِ ی  انه و شبانهروز
ت ي اقتصاد و ماهچونی  موضوعات–ت ان اسيدر جری ساز سرنوشت
  .یدار هيت سرمايگرِ ساختارِ قدرت حاکم و ماه سرکوب

 بوجود آوردهی قيعمی ئت حاکمه نگرانيان هين وضع در ميت ايکل
 بلکه با تمام قوا ستينی سيفقط سرکوب پلواکنش قدرت حاکم . است

اصالح ی خطر کرده و به مجرا يو بی ستيکند جنبش را رفرم يتالش م
  . ق انتخابات براندينظام از طر
ارگان  (انقالبه ينشری ها لياز اخبار و تحلی هائ دهير گزيدر ز

  .ديخوان يرا م) کايآمری ست انقالبيحزب کمون

لھ با خشونت آنجلس و جنبش مقاب فرازھائی از اشغال اوکلند و لس
  پلیس

 سه اشغالِ اوکلندی س به چادرهايپلی شبانگاهی  روز پس از حمله
فلج کننده و گاز ی ها نارنجکی  ر حملهي آمدند و ز ابانيهزار نفر به خ

س، آتش يپلی  جبونانهی  اما حمله. س قرار گرفتنديآور پل اشک
تصاب فراخوان اع» اشغال اوکلند«که يورتر کرد بطور مقاومت را شعله

همه به : يا و عمل تودهی  نوامبر روز اعتصاب عموم٢روز «: دادی عموم
گر يکديدر مرکز شهر به ! ديمدرسه نرو! ديسرِ کار نرو! ديائيابان بيخ
 ».ميل کنيم و شهر را تعطيونديبپ

وستند که همراه بود با بلوکه ي هزار نفر به تظاهرات پ١٥حداقل 
هزاران نفر از مرکز شهر . ر اداراتها و اخالل در کا بانکی کردن ورود

ی مائيکاست راهپين بندر بزرگ آمريبندر اوکلند که پنجمی به سو
  . کردند و آن را بستند

ها و تشکالت  وستن سازمانيشاهد به هم پی وز اعتصاب عمومر
ان، ي معلمان، دانشجوی،اسيها، تشکالت س هيگوناگون مانند اتحاد

. کوچک بودی ها زنسيو ب) ها تکتيدکترها، پرستاران، آرش(ن يمتخصص
ر شد ي سرازاشغال اوکلندی اردوی ت از ساعت هفت صبح به سويجمع



     ١٣u 
ی مختلف حاکی ها گزارش. دين هزار نفر رسي به چند٩و حدود ساعت 
از معلمان به اعتصاب % ٢٠ تا ٣از کارمندان شهر و % ٥از آن است که 

 تن ٣٠٠ش از يب «:نوشتکل يسکو کرونيسانفرانسی  روزنامه. وستنديپ
مقامات شهر به کارمندان . کار نرفتندبر سر ی از معلمان مدارس دولت

حدود . رنديبگی  اجازه دادند آن روز را مرخص)ها سيپلبه جز (دولت 
کروز يا يبا حقوق خود استفاده کرده و ی از کارمندان از مرخص% ٥

 جنبش اوکلند ازی اصلی کارگری ها هياتحاد. حقوق گرفتند يبی مرخص
ه قانونا حق اعتصاب ندارند اما ياکثر کارگران اتحاد. ت کردنديحما
صدها تن از » .ندوستيرون آمده و به اعتصاب پياز سر کار بی برخ

وستند و يپی مائيبه راهپی اوکلند و برکلی ها رستانيآموختگان دب دانش
ی که معلمان برای درسی ها آنان که در مدرسه مانده بودند در کالس

ل يتشک) يمنجمله استعمار زدائ(» اشغال«زش در باره موضوعات آمو
: گفتانقالب ی  هيبه نشری ک کالس هفتمي. داده بودند شرکت کردند

ام  نکه بفهمم چه خبر است آمدهيای ن تظاهرات من است و براين اوليا
و خواهر . ون اطالعات خود را کسب کنميزيست از تلويچون الزم ن
  !ميارديلي ما هفت م:اش گفت يکالس هشتم

ن روز انواع و اقسام يدر ا
مختلف موضوعات ها با  يمائيراهپ

از . در جهات مختلف انجام شدو 
ی مائيراهپ «١٢:٣٠ تا ١٠ساعت 
بعدا . بود» يات بانکيو عمل

  ساختمانی به سوی مائيراهپ
ا در يفرنيدانشگاه کالی مرکز

ی ها اعتراض به قطع بودجه
از ظهر دانشگاه و ساعت دو بعد 

  .یدار هيضد سرمای مائيراهپ
  ز کتابين روز ميدر طول ا

 فعاالنه در حال انقالب هينشر
 انيباب آواکج آثار يغ و ترويتبل

ی ها بود و صدها نفر دور پرچم
شان  يبر روکه ی بزرگ
ی دار هيدر مورد کراهت نظام سرما» ها هيپا«از کتاب يی ها قول نقل
نوشته شده بود جمع شده و قالب کا و ضرورت انيآمری ستياليامپر
شد که مردم در حال  يده مينجا و آنجا ديا. خواندند يها را م آن

 ن ينوی جمهوری قانون اساسی برای شنهاديطرح پخواندن
ن ين سند را در هميای  مقدمه. ( هستندکايدر شمال آمری ستياليسوس

 ).دي بخوانقتي حقشماره
ت را اشغال يوال استر«ان ه انقالب تحت عنوينشری  ن شمارهيآخر

... مقاومت دالورانه ... س يحمالت پل: ميم، همه جا را اشغال کنيکن
پوستر . در هزاران نسخه پخش شد» مردمی ساز برا دوران سرنوشت

: دو طرف آن نوشته بودی که رودر همه جا به چشم می خورد ی بائيز
، »مير دهييم و مردم را تغيبجنگ حاکم قدرته يا هدف انقالب علب«
جوانان ی برای ا ندهيچ آيستم هيسن يا«، »ديان را بخوانيباب آواک«

  . »ستيچی انقالب واقعم که يآگاه شو«، »ندارد اما انقالب دارد

پیوند جنبش مقابلھ با خشونت پلیس و جنبش اشغال در لس 
  آنجلس 

و را اداره » مدرنی گ برده«ک نظام يس يخشونت پلکا، يدر آمر
اکثرشان که ی صد هزار زندانيون وسيليدو موجود . کند يمل يتحم

روز ، در در دهسال گذشته. ن مدعاستينو هستند شاهد اياه و التيس
کا ياست در نقاط مختلف آمرس يمقابله با خشونت پل که روز  اکتبر٢٢

ن يمبتکر ا. شده استبرگزار گر يدی ها اعتراض ونيها و اکس تظاهرات
ست که در اتحاد با ا) يپ يس آر (کايمرآی ست انقالبيحزب کمونجنبش 

اما .  شود ياهان برگزار ميسی روها و عناصر مترقياز نی ف گوناگونيط
ها  آنی ن جنبش و جنبش اشغال به هردوياوند خوردن يپامسال 

مملو از  کهجوانان جنبش اشغال را يد زيبخشی ت متفاوتيفيک
ی  با تجربهند هستی ز کهنه و ارتجاعيدن هر چيبه چالش کشی  هيروح

ن واقعه يا. وند خوردنديپجامعه ی  تحتانق اقشاريت عميتلخ و عصبان
اشغال «: س به مرکز گزارش داديم پليس يآنقدر مهم بود که ب

  ».وستيآنجلس به تظاهرات پ لس
اه و يل جوانان سيدل ين بهانه و بيس با کوچکتريت که پلين واقعيا

در ی کند همواره سد يمی ندانر و زيش و دستگينو را متوقف و تفتيالت
اما . ن جنبش بوديس در ايان خشونت پليع قربانيمقابل شرکت وس

افت و شرکت يش يافزای ت شرکت کنندگان بطرز بارزيامسال کم
. ر بوديگ س کشته شده بودند چشميکه بدست پلی جوانانی ها خانواده
ر يت و استقامت آن تاثياستر ست برخاستن جنبش اشغال واليشک ن

ن يتوان با ا ينکه ميدر مورد ای دوار شدن اقشار تحتانيبر امی اديز
ی بوجود آوردن  راه«ی  ان در مقالهيباب آواک. وال در افتاد داشتيه
به حداکثر رساندن دو «را تحت عنوان ی ار مهميموضوع بس» گريد
ی اسيبدون بوجود آمدن جوشش و مقاومت س«: کند يان ميب» زيچ

ان يم توانست در ميجامعه، ما نخواهی انيشار مان اقيع در ميوس
 در ی،ستيو جنبش کمونی انقالبی روي نکيجامعه، ی تحتانی ها توده
اب يدر غ. ميال قابل تحقق است بوجودآوريو پتانسی که ضروری سطح

ما هرگز موفق ": به شما خواهند گفتی تحتانی ها  تودهی،ن تحوليچن
ما ی روبروه مردم هم يبقرد و م شد، ما را محاصره خواهند کينخواه

ن ي ابله،." م شديخواهسرکوب رحمانه يبگر يکبار ديستاد و يخواهند ا

از طرف اما . هستی قتيحقن گفته يدر ارا به شما خواهند گفت و 
ی ها ان تودهيدر می ستيو جنبش کمونی انقالبی رويک نيجاد يگر، ايد

ه تحوالت درون توان منوط ب يدر جامعه را نمی و بطور کلی تحتان
ن يک ايالکتيددر هر حال . آن کردی ا حتا بخش مترقيانه يطبقه م

  ».د درست درک کرديوضع را با
از جوانان محالت ی تشکلس يمقابله با خشونت پلبر بستر جنبش 

 People’s» در محالتی گشت مردم«درست شده است به نام 
Neighborhood Patrolsمردم تيحفاظت از امنی که جوانان برا 

شکل کنند و  يس داوطلبانه در آن خدمت ميپلی ها در مقابل گشت
ها در  مين تيا. در مقابل دشمن است» وياقتدار آلترنات«ک يی نيجن

ی جوان» شيتوقف و تفت«که متوجه ی دهند و هنگام يمحالت گشت م
کنند خبر  يرا که داوطلبانه خدمت می و وکالئی شوند فورا اهال يم
از ی کياند و  ز سازمان دادهياشغال کتابخانه نی ها جنبش .کنند يم

آن است که هنگام فروش آثار باب ی ست انقالبيحزب کمونی ها تيفعال
ها بخرند تا  خانه کتابی ک نسخه هم برايخواهد  يان از مردم ميآواک

  .رديدر دسترس عموم قرار گ
  

  ھای اولیھ یجمعبند
که در را   کايآمری بست انقاليحزب کمونی  هياول  ير جمعبنديدر ز

ن يگر فعاالنه در ايدی شهرهای اريآنجلس، اوکلند و بس ورک، لسيوين
ی اريآن ی ها کند به تداوم وجهش يجنبش شرکت کرده و تالش م

ان در مورد خصلت و يکوتاه باب آواکی  نوشته. ميخوان يبرساند م
 قتيحقی  ن شمارهيدر همرا آن ی  ندهين جنبش و آيت اياهم

بلندتر ی  ک مقالهياز ی ر بخشيالزم به تذکر است که متن ز. ديبخوان
  :ميآور يآن مقاله را می نکات جمعبندفقط ر ي و در زاست

م و با يا دهيش جنگيم که سخت برايهستی ا ر مبارزهيدرگی  وقت-١
به ی گوئ ضرورت جوابو ی در مورد گام بعدی سواالت عاجل و فور

« الزم است که م، يد روبروئيجدی ها و چرخشی اضطراری ازهاين
ی ن مبارزه نظريو بستر ای ت کليو بر اهم» مينما کن لنزمان را بزرگ

ات يگر عمليه با داهمر) اوس(ت ياستر جنبشِ اشغال وال. ميندازيب

  
  نوامبر١٥مع دانشگاه برکلی جت



   t ١٤   
ی بازی است و نقش مهم  جهانی دراوضاع کنونی  عامل مثبت،اشغال

مملو از دهشت ی جهانِِ امروز جامعه و  کا و جهانيآمری   جامعه.کند يم
ی  االت متحدهي در ای،ان سال جاريتا پا. استت مردم ياکثری برا

افت يشان را دريها خانهی  هيم نفر اخطار تخليون و نيليکا سه ميآمر
نوها ياهان و التيصدهزار نفر که عمدتا سيون وسيليدو م. خواهند کرد

حمالت ی ها هزار تن قربان   ده.اند زندانی ها لهيهستند پشت م
ضافه ها را ا نيند و ايکايآمری ها ن و موشکيبدون سرنشی ماهايهواپ
عرق ی ِِ جهان يدار هيسرمای ها خانه در مشقتکه ی  مردمد بريکن
     .اند يجيمحکوم به مرگ تدرشوند و  يزند، ناقص مير يم

گر يدکنند که  ياعالم مو  ت به حرکت درآمدهين وضعيه ايعلمردم 
تن دادن به ی نايپای  لحظه  جنبشنياز مبارزی اريبسی برا!. بس است

ی ا ندهيساختن آی خود بلکه برای نه برا و استده يفرارسوضع موجود 
ستم به خاک افتاده اند مبارزه ين سيآنان که توسط ای بهتر برا

اشغال » واليشکم ه«ها را در  دانيها و م که پارکی کسان. کنند يم
جا مقاومت  نيم و در هميستيا ينجا مي ا،ميئنجايما ا: نديگو ياند م کرده

جامعه اعماق آنان که در به  منجمله ی،ارين شجاعت به بسي ا.ميکن يم
ندارند قوت دادن از دست ی براشان را يرهايجز زنجی زيچند و يز يم

  .العاده مهم است ن فوقيو ا. قلب داده است
ر ياثاند که ت هوستين جنبش پيبه آغازگران ای اديزی   عده-٢
کال ير رادييتغی که آرزوی و به کسانبر کل جامعه داشته ی ئآسا برق

ت يحمابا هم متحد شدن و که داده است وضع موجود را دارند نشان 
 اوسن يخود مبارزی گر برايو درس د. مهم استار ي بساوس از کردن

در . وندنديگر بپيدی ها ها و مقاومت آن است که به مبارزات، شورش
ی ها وستن جنبشيرخ داده است و آنهم پمهم ی ولنه تحين زميا

. نو استياه و التيمردم سی ديآپارتای گر ه ستمياشغال به مبارزه عل
را متوقف ی ا تودهی حبس و زندانبا شعار  اکتبر ٢١روز ن جنبش در يا

کرد  عملکردن توقف داشت که هدفش می ا آغاز جسورانه! ميکن
. ورک استيويس نيارتمان پلوجدان دپ ي و بی،رقانوني غی،ستيراس

جنبش ضد ی مدنی نافرمانی ها وني به اکساوسگان  وستن رزمندهيپ
س به يخشونت پلگان جنبشِ ضد  وستن رزمندهي پس و يخشونت پل

. ت کردين هر دو جنبش را تقويرات هر دو مبارزه و عزم مبارزيتاثاوس 
  . ها شوند ههجبی   همهگان رزمندهل به يد تبدياک جبهه بيگان  رزمنده
بر نقش اوس ه يس علينده و نامشروعِ پلي سرکوب و خشونت فزا-٣

   سيپل. ستين» خادم مردم«س يکه پلو نشان داده س پرتو افکنده يپل
ی  آنهم بخش–است از دستگاه دولت ی  بخشهست بلکين% ٩٩از ی بخش

است و در خدمت منافع موجود ت نظم يتقوس يپل نقش . از آنی ديکل
شکلِ سوپر ثروتمند،  يک گروه بيصرفا % ١ن ي و ا.تاس» %١«

ک يبلکه . ستنديصفت و فاسد ن انگلی داران مال هيداران و سرما بانک
ن جامعه را کنترل ياست و اقتصاد ايهستند که سحاکمه ی  طبقه

  .کنند يم
. ن جنبش را تمام کننديخواهند ا يم روش صاحبان قدرت با دو
تالش دوم، . کنند يه ميان و سرکوب تکش اول، بر نگهبانان مسلح

چند اصالح، جنبش را رام کرده و آن ی  ق دادن وعدهيکنند از طر يم
ک دست در دست ين دو تاکتي ا.ات خلوت خود بکشنديرا به ح

اوس از درهم شکستن ی در کنارِ تالش برا. روند يش ميپگر يکدي
چاکران  و( افراد صاحب قدرت ی،سيپلی  افتهي ق خشونت سازمانيطر

و » هيتوص«ند و مرتبا يآ يماشغال ی ها به جمع اردو) منافع آنان
ی روين جنبش به نيل ايتبدی کنند و برا يمی و چاپلوسی زبان چرب

اصالحات در ی انجام برخی مداران و دولت برا استيسی فشار بر رو
و ی کنند که دستاورد واقع يغ ميه را تبلين نظريآنان ا. نديتکاپو
ئت يک بخش از هيفشار گذاشتن بر تواند  يجنبش می  انهنيب واقع

 .باشدئت حاکمه يهگر يبخش دی ابری زاتايگرفتن امتی براحاکمه 
ست يچ نيه» يفشاری ها استيس«رِ چادرِ يدن جنبشِ اشغال به زيکش

ستم ين سينخورده گذاشتنِ ا ستم و دستيسی ها مگر قبول چارچوبه
  . رقابل تحمليغ

ی قين حد در تالشند تا جنبش اشغال را به طريا اچرا قدرتمندان ت
قا به يحاکمان دقی گان برا کننده اعمال اشغالافکار و ؟ برسانندتمام به ا

که حاضر   استی ا تودهی ن جنبشي است که ارقابل تحمليغل ين دليا
قدرتمندان .  تن دهدستميسی برا» قابل قبول«ی ها ست به محدودهين

ن يآنان در حق مردم ای ها تيه جنايعلمردم  که رنديتوانند بپذ ينم
ن اوضاع يا.  شوندريگ يپی ا مبارزه رِيدرگکشور و مردم سراسر جهان، 

ن رفتن يآنان نگران از ب. ده استيآفری آنان مشکالت واقعی برا
نکه چه يها در مورد ا ان آنيالبته در م. ت نظامشان هستنديمشروع

  .  کنند اختالف نظر هم هسترا در قبال جنبش اشغال اتخاذی استيس
تش يضدتر کردن  زيتر و ت قيعمن جنبش به موازات يادر هر حال، 

عزم نشان دادن ، و ج و فراخوانشيدان بسيتر کردن م عيوس ستم،يبا س
را اشغال ی شتريبی تر شده، فضا يس؛ قويحمالت پل در مقابل شتريب

ی برای ديکلی ن درسيا. را بوجود آورده استی نينوی ها کرده و فرصت
  . استی شرويپ

ده ي که به مردم الهام بخشاوسی ها نقطه قوتن يتر مهم از -٤
سوال .استی بشری   جامعهاست، بحث و جدل بر سر مسائل بزرگ 

رحمانه در جامعه يبی ها يعدالت يه و بيکری ها يمنبع نابرابر: شود يم
اس ا اسيست؟ آيس چيحکومت و پلی ت واقعيست؟ درکمان از ماهيچ

آن ناعادالنه و ی و اقتصادی اسيسی کا و ساختارهايآمری  جامعه
ت ين ساختارها را به خدمت اکثريتوان هم ينکه ميا اياست ی استثمار

ت است يکه مقابل بشری قيمشکالت عمی مردم درآورد؟ راه حل واقع
 ها گر که طرح شده و بر سر آنيدی اتيحی ها سوالی اريست؟ و بسيچ

کاووش و ی  زندهی  تداوم صحنه .ر شده استيگبحث و مناظره در
از ی ري و تصوار مهم استيبسن جنبش يدر اتقابل افکار جستجو و 

باشد تواند  ي مچهی آتی  آزاد شدهی  روابط مردم در جامعهنکه يا
از . مردم استی ت اوس برايگر از جذابيدی ا ز جنبهين نيا. دهد يم

ت ضد يتوانند ماه يمو مناظره است که مردم ی ق جوشش فکريطر
م ينکه بتوانيای برا. کنند» زتريتر و ت قيعم«ن جنبش را يستم ايس

د يم، باير دهييت است تغيکه به نفع بشری ا ت موجود را به گونهيواقع
ی ها که تودهی زمان. ميدرک کنی ق و علميت را به حداکثر دقين واقعيا

و راه الت جامعه عضدر مورد علل مشتر يزند، هر چه بيخ يمردم به پا م
را ی تر يطوالنداشته باشند، در راه مبارزه مسافت ی ها آگاه حل آن

  .   کنندی توانند ط يم
اد ياز همه . هستندفعال ن تحوالت يدر ای انقالبی ها ستيکمون

در مورد ی کشف و برجسته کردن آگاهی  از پروسهی بخش. رنديگ يم
 –ی دار هيستم سرمايشه در سين معضالت ريای  نکه همهيا

کنند و  يرا برمال مستم يت سيماهآنان . هستندد نداری ستياليامپر
ق انقالب يستم را از طرين سيد ايتوان و با يچگونه مند که يگو يم

ی  ن، جامعهيکامال نوی  ک جامعهيامکان ... نابود کرد ی ستيکمون
و ... کنند  يمی مردم است را بررسی ها که به نفع تودهی ستياليسوس

ان و حزب ي در وجود باب آواک،ن انقالبيکه اکنند  يد ميکتا
ه را فرا ي و بقدارد ) ونريزيو (پردازايروی  رهبری،ست انقالبيکمون

. ن حزب شونديان و ايخوانند که وارد کنش فعال با نظرات باب آواک يم
) انيها و سخنان باب آواک از نوشتهی قطعات(» ها هيپا«جا کتاب  در همه

ن ينده در مورد ايفزای  آگاه شدن عده. شود يخوانده مقالب  انهيو نشر
ت يآزاد شده فعالی  دگاه معتبر در مورد انقالب و مختصات جامعهيد

با اوس ت جنبش يکردن ضد» زتريتر و ت قيعم«در خدمت به ی مهم
  .ستم استيس

بطور دائم ضرورت و امکان ی ست انقالبين، حزب کمونيعالوه بر ا
 کند و بطور مستمر  يانقالب را طرح و بحث می برای جنبشبلند کردن

ن جنبش را يکنندگان ا از شرکتی ا ندهيفزای  کند تا عده يتالش م
ار ي نقش بس انقالبهينشر. کندی ن جنبشير کمک به ساختن چنيدرگ
ع يوقای  کند، به پخش گسترده يمی ت بازين فعالي اتيدر کلی مهم

با هم و دست به عمل قدرتمند ها  کند؛ به متصل شدن آدم يخدمت م
  .رهيرساند و غ يمی اريزدن 
از مردم را جذب و متحد کرده ی ا ف گستردهي جنبش اشغال ط-٥
ی  ن دههياه، فعاليها، جوانان محالت س خانمان يان، بيدانشجو: است

؛ و افراد و ها هيترها هستند، کارگران و کارکنان اتحاد شصت که مسن
ی کردهايمختلف و روی ها ينين، جهان بجارب گوناگوبا تی تشکالت

 در است بخصوصی آور مخلوط نشاط. متفاوت نسبت به مسائل
مختلف مردم را از هم جدا کرده ی ها ستم مرتبا بخشيسکه ی طيشرا
 )تضاد (زياختالفات تان مردم ياما در م. اندازد يبه جان هم مآنان را و 

ان مردم و يمی تضادها«ضادها کامال با ن تيا. ستز هينو مبارزات حاد 
فرق دارند و ) يس و دستگاه دولتيمانند مردم با حکام و پل(» دشمن

شوند که موجب  يمخلوط می اما گاه. ها را مخلوط کرد د آنينبا
که دشمن به طرق ی وقت بخصوص –شود  يتر شدن مسائل م دهيچيپ

درون مردم را دامن زند، در ی ها گوناگون و پنهان در صدد است جدل



     ١٥u 
خود ی اهداف ضد مردمی  اختالفات برانيها غلو کند و از ا ورد آنم

ن دو نوع تضاد را يان ايمزِ يتماد يبای ن وضعي در چن.کندی بردار بهره
داشت و به ی حيکرد صح يها و مبارزات درون مردم رو د و به جداليد

الزم است که درون . ت برخورد کرديتر بشر عيمنافع وسی آن از بلندا
 با بطور مثال، صحبت نکردن. را برقرار کردی تانداردهائجنبش اس

از بوجود ی د بخشين استانداردها بايا.  آن و اطالعات ندادن به سيپل

و اختالفات به گونه . ان مردم باشديد ميات و روابط جديآوردن اخالق
ه در رند کياد بگيمردم . د که به منافع مردم خدمت کندتحل شوی ا 

هم از ی زهائيتوانند چ يشان مبر سر اختالفاتی لاصوی  ن مبارزهيع
و ی  پدرساالری،پرست ه نژادين آگاهانه علي و همچن.اموزنديگر بيکدي

کند  يت ميرا منعکس کرده و تقوی گر کنون که نظام ستمی مردساالر
  . مبارزه کنند

  باب آواکیان
ی اعتراضی ها ن جنبشيپر قدرت ای  ا جنبهيعمده ی  جنبه

ن يا. ها بوده است ار مثبت آنيبسی ريگ جهت)  تا کنونحداقل(
و ی و نابرابری عدالت ياند که در مقابل ب ج کردهيها مردم را بس جنبش
ی  اجتماعی،ات اقتصاديکه بر حی سوپر ثروتمندی  قشر نخبهی  سلطه

حاکم است و منافعش در تقابل کامل با منافع ی الملل نيو روابط ب
ر يدرگی  فضا ن جنبشيا. ستندين است، بام مردم جهايت عظياکثر

را بوجود آورده ی مردم در طرح و بحث مسائل مهمی ها شدن توده
ن را يبهتر از ای زيتوان چ يا ميست، آيت جامعه و جهان چيوضع: است

ن اعتراضات، گسترش و ياگر ا. شود چگونه؟ يبوجود آورد و اگر م
ی ار عالي حفظ کنند بسر مثبت رايو تاثی ريگ ن جهتيابند و ايتکامل 

هستند، طبق ی ستيکمونی درک علمی که دارای اگر انان. خواهد بود
که از آن نشئت ی کرديو روی ريگ ک و جهتين درک استراتژيا
ی ها ن جنبشيوند برقرار کنند، آنگاه اين جنبش پيرد با ايگ يم

در خدمت به تکامل ی ار مهميتوانند عامل مثبت بس يمی اعتراض
  .است بشوندی ه ضرورکی انقالب

ی اتيار مهم و در واقع حيه، بسين درک و روحين حفظ ايدر ع
ن اعتراضات و ير در ايافراد درگی  ندهيرا با شمار فزای است که موضوع

در حال حاضر . ميان بگذاريدر می مردم بطور کلی ها ن تودهيهمچن
ی  کسانن اعتراضات وير در ايان افراد درگيدر م) آل دهيا اي(ده ين ايا

بر خالف (» يافق«ج است که جنبشِ يرای  آن هستند سکهی که حام
ی رات اجتماعييتغی  لهيتواند وس يخود می بخود) »يعمود«جنبشِ 

اما . متفاوت باشدی  ک جامعهيساختن ی برای بزرگ شود و حتا الگوئ
ن جامعه و جهان يادير بنييتغی چه را که برا آن) آل دهيا اي(ده ين ايا

ن جامعه و يرا در ايز. تواند بکند يکند و نم يت برآورده نمالزم اس
 بزرگ و روابط ستم و استثمار در تک تک کشورها،ی ها يجهان، نابرابر

ی بر اکثر کشورهای ستياليقدرتمند امپری از کشورهای معدودی  سلطه
کن  شهيری برا. داردی قيعمی ها شهيم نوع بشر، ريت عظيجهان و اکثر

ی ضروری ا سابقهير جامعه و جهان، انقالب بييها و تغ نيای  کردن همه
حاکم و ی روهايکالِ نيرادی سرنگونی عنيانقالب . استی اتيو ح

داشته و بشدت ی قيعمی ها شهيکه ری ستياليامپری ها قدرت
ی عنيبشر سلطه دارند؛ انقالب ی گرند و بر وجود اجتماع سرکوب

گرانه و  ستمی اسيو سی  اجتماعی،کن کردن روابط اقتصاد شهير
گانش   تجسم و اعمال کنندهی،دولتی ها ن قدرتيکه ای استثمار
از به يکال نير رادييو تغی ن سرنگونيبه ای ابي دستی و برا. هستند

. الت استيک، برنامه و تشکياستراتژی ريگ و جهتی علمی کرديرو
ن انقالب يا. ها جزو واجبات است نياست، ای که ضروری انقالبی برا

مردم بتوانند روابط ی ها ست که تودهينی  از آن جهت ضرورفقط
کند  يل مياستثمارگر بر آنان تحمی  ت طبقهيرا که  حاکمی ا خصمانه

مختلف خود ی ها ان بخشير روابط مييتغی بلکه برا. ان بردارندياز م
ان ير تضاد مييتغی  منجمله برا–الزم است ی ن انقالبيز چنيمردم ن

کار ی ريند و آنان که عمدتا درگ ير کار بدنيآنان که عمدتا درگ
د عوض ين روابط باي ا.یديو ی ان کار فکريحل تضاد می عني. ند يفکر

ی ا حامل بذرهايگرانه  ت ستميگونه ماه چيهی شوند تا جامعه دارا
حتا تحوالت مثبت، مانند ی ن انقالبيبدون چن. نباشدی تخاصم آت

ی  وارهيت به دي در نها،»اشغال«جنبش ی  و اصل عمدهی ريگ جهت
توان در  يرا نمی ن جنبشيچن. ش برخورد خواهد کرديها تيمحدود

ادا متفاوت يبنی زيل به چياش تبد يم و در شکل کنونيک خط مستقي

مثبت ی ها جنبشی  هيمانند کل. است کردی انقالب ضروی که برا
) ١٩٦٠ی  کال دههيار گسترده و راديبسی ها منجمله جنبش(گذشته 

بدون بوجود ی عني(اش بماند  ي جنبش در همان راه خودبخوداگر
ها  ت آنين مبارزات و تقويها با ا ستيوند کمونيپی ند ضروريآوردن فرآ
که آگاهانه و ی ا ن کمک به منحرف کردن آن به درون جادهياما همچن

که ی طيها حتا در شرا  ن جنبشيا) استی انقالبی   ا کامال جاده
ی ر مثبتير کرده و تاثياز مردم را درگی ميار عظتوانند واقعا شم يم

نکه به يا ايا فروکش خواهند کرد و يا زود سرکوب شده ير يبگذارند د
نکه ي مگر ا–حاکمه در خواهند آمد ی  طبقهی  طرهير سيبه زی شکل
م که الزم است مبارزه را ين جنبش را قانع کنير در ايدرگی ها توده

م که برخوردار از يانقالب کنی برای  جنبشل بهيفراتر برده و آن را تبد
را يز). يو رهبری التيمنجمله ساختار تشک(و سازمان است ی آگاه

ش نظام ين نظام را بطور قطع جاروب کرد و بجايتوان ای بدون آن نم
  . ستم و استثمار است، بوجود آورد هيکه هدفش محو کامل کلی ديجد

اند اما  ار مثبتيبس» اشغال«مانند جنبش ی هائ هرچند که جنبش
ن يها، ا ر در آنيت افراد درگياکثری  مانهيصمی ها ات و تالشيرغم نيعل

ی ها توده» مشارکت برابر«ی برای قيله و طريتوانند وس يها نم جنبش
کرد نظام  ت و عمليرا ماهيمردمِ اقشار گوناگون فراهم کنند ز

ی الملل نيروابط باش تا  يريگ خ شکلياز تار(ی ستيالي امپر- يدار هيسرما
آورد که در  يرا بوجود می وضع) ستم و استثمار و غارت و تجاوز آن

ی الملل نيدتر از آن در سطح روابط بيو شد(کا يآمری  داخل جامعه
مختلف مردم وجود دارد ی ها ان بخشيق ميعمی ها ينابرابر) کايآمر

آن ی ها شين روابط و پوين نظام، در چارچوب ايکه در چارچوب ا
زات ين کشور عالوه بر تمايدر ا. ره شديها چ توان بر آن يمن

 ی،ش جنسيت و گراي، جنس)تيا ملي(بر نژاد ی مبتنی  گرانه ستم
ی هائ هيال. افراد هستی و اجتماعی گاه اقتصاديم در جايعظی ها تفاوت

. نديگو يم» انهيطبقه م«هستند که به اصطالح به آن ی از مردم در جائ
و در (ی به آموزش عالی را بر حسب دسترسی اه برترگينان عموما جايا

گاه ين جايازات مربوط به ايباال و امتی ها ، حقوق)د فکريتولی  عرصه
از سرکوبِ ی را رد نکنند بطور نسب» خط قرمزها«که ی دارند و تا زمان

ی  طبقهی  کتهي و د ن وجود تحت سلطهيبا ا. ز در اماننديد نيدائم و شد
نده يانداز آ و چشمی ت زندگيفير هستند و امروز کن کشويای  حاکمه

ها و  ياز نابرابری نده اينند و بطور فزايب يک ميرا مبهم و تار
ن نظام ينفک از ايالی ها و اجحافات موجود که در واقع جزئ يعدالت يب

ون نفر يليها م گر، دهيدی اما از سو. اند يت آن است، عصبانيو ماه
  ضير تبعين هستند که بشدت زي مهاجرانيبخصوص در گتوها و در م

ن يتر ن و تلخيتر قيند و نظام آنان را محکوم به عم ن نظاميو سرکوب ا
شان زده است؛ ير بر دست و پايستم و استثمار و سرکوب کرده و زنج

فقط با درهم ی ت و بطور اساسيدر نهارهايی ار آنها که ی رهائيزنج
گر آن ممکن  دستگاه سرکوبکامل ی ن نظام و نابودي ا شکستن چنگال

ن دو يان ايتوان م يم ميا دهيد» اشغال«همانطور که در جنبش . است
مقابله با ی اتحاد برا: بخش متفاوت از مردم جامعه اتحاد بوجود آورد

ن نظام و يای  قتا سبعانهيگرانه و حق ت ستمياز تبارزات ماهی اريبس
ی گر نسبتيکدينند با ها بتوا که انسانی ساختن راه بهتری مبارزه برا

ی ها يت و اثرات نابرابريتواند واقع ين اتحاد نمياما ا. برقرار کنند
ا حذف کند و تا يشه و قدرت دارند عوض ين نظام ريرا که در ای قيعم

ت توسط  يدر نهای زيت هر چين نظام پابرجاست وضعيکه ای زمان
 انقالب، ل فقطين دليبه هم. ن خواهد شدييآن تعی ها شيروابط و پو

است، ی ستيکمونی ريگ درک و جهتی اش دارا يکه رهبری انقالب

 استریت اشغال والدر باره جنبش 

 و ضرورت فراتر رفتن... بخش  آغازی الهام:  " اشغال "نکاتی در باره جنبِش 
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مردم را تحت ستم کرده ی ها که تودهی تواند کامال به اعماق روابط يم

  . کن کند شهيکند نفوذ کرده و آن را ر يو منشعب م
اعتراضات ی ا هيمثبت و پای ريگ ن حال که با جهتيما در ع

تر کردن  قيتر و عم ن در جهت گستردهمتحد شده و به کارما» اشغال«
ی  ن حال که در حداکثر توانمان از تجربهيم؛ در عيده يها ادامه م آن
ن جنبش و ابداعات و ابتکارات آن و عزم راسخ يای غن

شتر ياست که تعداد بی اتيار حيم اما بسيريگ ياد ميکنندگانش  شرکت
و ی ک علمرِ دريدرگی م که بطور جديرا جذب کنی شتريار بيو بس
و ی ني بخصوص آنطور که در جهان ب–شوند ی ستيکمونی ريگ جهت

ن يافته است و در سنتزنويک حزب ما تجسم يکرد استراتژيرو
ام و هنوز  دان آوردهيگذشته به می  سم که من در طول چند دههيکمون

ی  مهيآنطور که در ضم. کنم فشرده شده است يدر تکامل آن تالش م
ی ن به معنايسنتزنو: ام  گفتهBasics» سکيس يب«اول٭ کتابِ 

منطبق بر ی زيست بلکه چين» مال ما«ی ستينظرانه و سکتار تنگ

دن به يان بخشيپای است که برای زيهاست، چ تين واقعيتر قيعم
ن نظام و رنج و فالکت يای شگيهمی ها يعدالت يها و ب تيجنا

است و به م نوع بشر را محکوم به آن کرده يت عظيکه اکثری دهشتناک
  .  استی ادا متفاوت ضروريک جامعه و جهان بنيوجود آوردن 

تر  بلکه بطور مشخصی ن درک نه تنها بطور کليکنم که ا يد ميتاک
م مربوط يو مفاه» رهبری انقالب ب«ی  دهيت با ايدر رابطه با و در ضد

م مربوط به آن يده و مفاهين ايرا ايز. ن کننده داردييت تعيبه آن اهم
که ی قتا به جهانيستند و اگر قرار است حقيت نيطباق با واقعدر ان

ش هستند و يدر جستجو» اشغال«از شرکت کنندگان جنبش ی اريبس
ت آنطور که هست يد با واقعيم بايابيکنند دست  يش مبارزه ميبرا

  انيپا. مير دهييم و آن را تغيروبرو شو
 ی،ريگ تا انقالب، مسائل مربوط به جهيرفرم : مه فصل اولي٭ضم

  . ستم و استثماری نظم جهان. فصل اول. اتيمسائل مربوط به اخالق
 ٢٠١١ نوامبر ١٣

ر ياخی ها است که در سالی هائ از خواست» ير قانون اساسييتغ«
بطور مثال، در جنبش . گوناگون طرح شده استی ها در جنبش

م يان جنبشِ ضد رژيتونس و مصر و در جری ها ميرژی سرنگون
ران، در يدر ا. مي شاهد طرح آن بود١٣٨٨در سال ی ماسالی جمهور

بر حفظ قانون » منشور سبز«با انتشار ی ن خواست، موسويواکنش به ا
ن يآن را در ا» اصالح« د کرد و يتاکی اسالمی جمهوری اساس

 ٥٠ قتيحقد در يتوان ين منشور را مينقد ا(چارچوب مجاز دانست 
در تونس ). ديبخوانهمين شماره و گزيده هايی از آن را در  ٨٩ور يشهر

ی و مبارک قانون اساسی عل بنی ها ميرژی و مصر حتا پس از سرنگون
را قانون يد تعجب کرد زيالبته نبا.  پابرجا مانداساسان کشورها يا

ی طبقاتی ها است که شالودهی ا نامه ا نظامي  نامه در واقع اساسی اساس
  اساسکه ين، هنگاميرابناب. گذارد يش ميک نظام را پی ي اجتماع–
ش به همان يز کمابيآن نی ماند قانون اساس يک نظام دست نخورده مي

ماند و حداکثر در چارچوب عوض شدن نگهبانان نظام  يمی صورت باق
ر ييتغ(ی ر قانون اساسييالجرم تغ. کند يمی راتيين امر، تغيل ايو تسه

نظام ی ها است که شالودهی منوط به انقالب) آنی و نه صوری واقع
سازمان ی نينوی ها ن را نابود کرده و جامعه را بر اساس و شالودهيشيپ
» يمجلس موسسان«د کرد فقط آن يد تاکين رابطه بايدر هم. دهد 

ب کند که از درون ين  را تصوينوی  ک جامعهی يتواند قانون اساس يم
نظام ی ها شالودهی انقالبی ند نابودي فرآ–سربلند کندی ندين فرآيچن

  . نينوی  اجتماع–ی ن و استقرار نظام طبقاتيشيپی  اجتماع–ی طبقات
 احزاب( ی انقالب ستيکمون حزاباست که ای در هر حال ضرور

 تيهدا و انداختن راه را خود امروزی مرکزی  فهيوظ کهی ستيکمون
 استقرار و حاکم دولتی سرنگون هدف با ها تودهی انقالبی اسيس جنبش
» ياساس قانون  «موضوع به نسبت) دانند يم نينوی طبقات دولت
  .است الزم ليدل چند به امر نيا. دهند  نشان فعالی واکنش
 نکهيا مورد در مردم به دادنی آگاه ازی بخش به عنوان کم،ي

 وی اجتماع ی،اقتصاد ی،اسيس رييتغ چرا ست،يچی واقع انقالب
  ي رانهکا بيفری ها وعده با مقابله و. است آن گرو در جامعهی فرهنگ
 مانوری  دامنه کردن محدود بيترت نيبد و» رييتغ«در مورد ی بورژواز

   .مردم انيم دری بورژوائ ونيسياپوزی روهاين
 نظام و دولت مقابل دری ساز ليبد جهت دری تيفعال عنوان به دوم،

  . حاکمی اجتماع -يطبقات
ی اساس قانون به ازين ندهيآی انقالبی  ل که جامعهين دليبه ا سوم،

ی  نامه نظام و نامه اساس طرح واقع دری عنی ياساس قانون طرح و دارد
 کهی حزب افق و برنامه با مردمی ها توده کردن آشنا و ندهيآی  جامعه
 را آن امکان مردمی ها توده به امر نيا. است انقالب بدنبالی جد بطور

 کند يمی رهبر حزب نيا کهی راه و انقالب وارد آگاهانه که دهد يم
  .شوند

 دولت ايآ که ستيکمون احزاب دنيسنجی برا استی محک چهارم،
 نظام و ها دولت از چقدر دارند افق در کهی اجتماع –ی طبقات نظام و

ی گ ندهينما رای کاليراد گسست ايآ و است متفاوتی کنونی ها
 نيشيپی ستياليسوس جوامع از شان يعالوه بر آن، جمعبند کند؟ يم
ی ستياليسوس جوامع از تر شرفتهيپی ستياليسسوی الگو ايآ و ستيچ

  دهند؟ يم ارائه را  ستميب قرن
 به فعال واکنش.) م.ل.م - رانيا ستيکمون حزب (ما حزب اعتقاد به
کنند  يفکر می اريکه بسی طيبخصوص در شرا موضع، نيا حول

د خود را مشغولِ کُند يتوان جامعه و جهان را عوض کرد و صرفا با ينم
ار بوده و يکشش بسی کرد دارای دار هيز نظام سرمايتی ها  کردن لبه

ک ينامينده، ديآی  صحبت در مورد جامعه آن کانون رايز .د استيمف
را ی طبقاتی   خِ جامعهيتوان تار يا ميآ.خ استير تارييخ و امکان تغيتار

ی و سازمان اجتماعی گريدی تواند زندگ يا نوع بشر ميعوض کرد؟ آ
گرانه و  بر روابط ستمی شته باشد که مبتندای ا متفاوتيفتيک

ن تالش ياست، ای ها نباشد؟ و اگر جواب آر ان انسانيمی  استثمارگرانه
کرد و » يمهندس«ن و آن را ييک تبيد به لحاظ تئورين پروژه را بايو ا

  . خواهد شدی ر پر تضاد و متحرک چگونه طين مسيگفت که ا
 کارش. داردی گريدی معنا بشود قانون نکهيا از قبلی اساس قانون

ما . کرد خواهد کار چگونه ندهيآی  جامعه ديکه بگو است نيا
م که يد بدانيم بايکن ين راه دعوت ميکه به ای هائ ها و توده ستيکمون

 نشان ديبا ميکن عوض را جامعه ميخواه يم اگر. ميروی به کدام سو م
 و. کرد هدخوا کار چرا و کرد خواهد کار چگونه جامعه نيا که ميده
د يم باياگر قرار است جامعه را عوض کن. است ارزشمند آن حفظ چرا

ِ آن را داشته باشد  د ارزشين قدرت بايم و ايرا کسب کنی اسيقدرت س
ن حال ارزش نگاه يم و در عيت کنيو فعالی فشان ش جان کسبی که برا

  .داشتن هم داشته باشد
ی ها بيو انواع ترک(ی ردا هينظامِ سرمای ها شي و پو محرکهی ما قوا

ن را که در نقاط مختلف جهان حاکم يشيپی طبقاتی ها آن با نظام
ی  ا شالودهياساس ی ن داراينوی  جامعه.م کرديکامال عوض خواه) است

ن تفاوت يد ايز بايآن نی ن، قانون اساسيبنابرا. ادا متفاوت خواهد بوديبن
ی   هم ارائهی،ساسن معنا طرح قانون ايبه ا. ن را منعکس کندياديبن

نده است و هم نشان دادن يآی  استقرار جامعهی برای شنهاديپی طرح
  . است که آن جامعه چگونه کار خواهد کرد ن يا

   بورژوایی و سوسیالیستی قانون اساسی تفاوت 
و ی ت و خصلت طبقاتيهر جامعه تجسمِ ماهی قانون اساس

ت ي واقع-- ت استياز واقعی در واقع انتزاع. آن استی اجتماع
ی اقتصادی ربنايو زک جامعه يدئولوژيو ای اسيسی روبنای  دهيتن درهم

ت ياست با خصلت و ماه روابط از ی ا ن قانون مجموعهيبنابرا. آن
و ی اسيو سی روابط اقتصادی  هيمشخص، تجسم کلی  طبقات- ياجتماع
 .جامعه استی فرهنگ

ار حاکم و ان اقشيمی و اجتماعی روابط طبقاتی پس قانون اساس
ی بخشد و برا يف کرده و تجسم ميان مردم را تعريمحکوم و م

 قانون اساسِی یک دولت سوسیالیستی چیست 
   و طرح آن چه نقشی در تدارک انقالب دارد



     ١٧u 
ی کنند، برا يگر را وضع مين دينامه و قوان نيکه مقررات و آئی هائ ارگان
کند که  ين مييراه و عمل تعی  دولت نقشهی و قضائی اجرائی ها ارگان

ن قانو. ت کرده و اعمال کننديرا تقوی و اجتماعی کدام  روابط طبقات
 در. گر استيک طبقه بر طبقات دی يکتاتورياعمال دی از ابزارهای کي
  . ز در آن هستي ن) جبر (زور نصرع جهينت

در . ستيطرف ن يک داور بيد قانون يگو يمی برخالف آنچه بورژواز
ی قانون اساسی ها ن تفاوتيتر از بزرگی کيجاست که به  نيهم

ی تضادهای بورژواز. ميخور يم بری ستياليسوسی و قانون اساسی بورژوائ
بودن آن » طرف يب«ی ر پوشش قانون و ادعاينظامش را زی طبقات
ی تضادهای ستياليسوسی کند حال آنکه قانون اساس يمی مخف

کرد خود رانسبت به  يدر جامعه و جهان را آشکار کرده و روی اجتماع
ی تضادها از كايآمری اساس قانون مثال. کند يها با صراحت اعالم م آن

 اي. كند ينم صحبت ديسف و اهيس مرد، و زن اني از تضاد می،طبقات
 است، مقدس چرا اما. است مقدسی خصوص تيمالک که دهد يم حکم

ی بورژواز است؟ شده ديتولی جمع بلکهی خصوص نه که يحال در
 چون. کند دفاع آن از و داده حيتوض آشکارا را تناقض نيا تواند ينم

 استعداد لحاظ به مردم که است آن اورديب اندتو يم کهی استدالل تنها
 وی طبقات زاتيتما و مراتب سلسله نيبنابرا اند متفاوت»  يداد خداد«

 با تضاد دری استدالل نيچن اما. است بشر تيماه دری اجتماع
 قرار اند شده» دهيآفر «کساني بشر آحاد  همه نکهيا مورد در شيادعاها

 نيا دری اسالمی جمهور چونی نيد یها نظام نيقوان البته! رديگ يم
 رای مل وی تيجنس ی،طبقات زاتيتما رايز دارندی تر کم مشکل نهيزم
 استدالل و خواستن حيتوض و پوشانند يمی نيدی  خرافه پوشش ريز

  .  دانند يم» گناه «را آوردن
ی طبقاتی د اشکارا از تضادهايبای ستياليجامعه سوسی قانون اساس

ها و  کرد خود را در قبال آن ي گفته و روجامعه سخنی و اجتماع
با ی ستياليجامعه سوسی قانون اساس. سمت حرکتش را روشن کند

متفاوت ی کال از جوامع طبقاتيد که هرچند بطور راديد بگويصراحت با
ی زات طبقاتياست که در آن طبقات و تمای ا است اما هنوز جامعه

ن يد که در ايشود و بگو يد ميمانده از قبل موجود است و بازتولی برجا
نه تنها ی اما  بورژواز. رابطه به کدام سو و چگونه حرکت خواهد کرد

توان در  يرا می بين خودفريا. زندی د خود را گول هم ميگوی دروغ م
کالِ يه پردازان رادياز نظر(ژان ژاک روسو  » يعمومی  اراده«ی  مقوله

ی کاالئی  در جامعهنجاست يسوال ا. ديد) يدر عصر روشنگری بورژواز
ن يشود و بر ا يروبرو می کاالئی  که هرکس با هرکس به عنوان دارنده

ی  ن رابطه نطفهيت هميشود، و در نها يبرقرار می مبنا رابطه اجتماع
خصمانه و به جان هم افتادن مردم است، ی مات طبقاتيتمام تقس

را منعکس » عموم«که منافع ی ا ا ارادهيچگونه ممکنست قانون 
ان تضاد منافع خود با اقشار و يدر بی رد؟ بورژوازيکند شکل بگ يم

ی  ان ارادهيب» يرا«د يگو يم. داردی طبقات تحت استثمار معضل فلسف
توسط قدرتمندان تا ی د راي از خر-اش  ع روزمرهياست اما وقای عموم

ن يدهد که چن يه مردم نشان ميعلی تيو امنی سيپلی  اعمال روزمره
  .ستين

 - هر چقدر هم خوب باشد - سوسياليستی ی  قانون اساسهرچند
را قانون يزنخواهد بود سم ياليحفظ جامعه بر جاده سوسی برای نيتضم

ی گاه مهمين و مقررات جايتواند انقالب کند اما قوان يخود نمی به خود
ی  جامعهی قانون اساس. ت و جهت جامعه دارنديدر نشان دادن ماه

 رشد از مرحله  هراهداف و اصول، ابطرو تجسمد يبای ستياليسوس
ی ستياليجامعه سوسی قانون اساس. باشد آنی هدف نهائسم و ياليسوس

تواند آن را عوض  يکند و نشان دهد که م مردم را لمس ی د زندگيبا
   .کند

 کهی زمان و استی طبقاتی  جامعه محصول» دولت «که ميدان يم
 نام بهی تخصصی انارگ شد ظاهر مردم انيمی طبقات مراتب سلسله
 طول در که آمد بوجودی طبقات مراتب سلسله نيا حفظی برا دولت

 همی طبقات دولت جامعه،ی طبقات تيماه شدن عوض نسبت به خيتار
 جوامع بری بورژوائ دولت که امروز به تا ديرس و کرد عوض شکل
 ليدل به زينی ستياليسوس جامعه. است حاکمی دار هيسرمای طبقات
 کامال گذشته از ماندهی برجای طبقات زاتيتما هنوز آن در آنکه

 وجودی  عرصه به پای جهان در آنکه ليدل به مضافا و نشده کن شهير
 آن انقالب، که يزمان تا و است،ی دار هيسرمای  طرهيس در که گذارد يم

 دولت است، نکرده واژگون را جهانی دار هيسرمای ها بخش

ی دولت ازمندين الجرم برد؛ دخواه سر به محاصره دری ستياليسوس
 زاتيتما کامل بردن نيب از کيناميد تا بود خواهد) ی  ياسيس قدرت(

 سراسر در سميکمون استقرار وی ستياليسوس انقالب گسترش وی طبقات
ی ستياليدولت سوس هدف، نيا بودن دارا ليدل به. کند اعمال را جهان

ی دولت. د متفاوت استموجوی ها کال از دولتياست که بطور رادی دولت
د بخواهد که خودش را هم پشت سر بگذارد و يخواهد و با ياست که م

  .خودش را هم محو کند
ی و اجتماعی د تجسم روابط اقتصاديبای ستياليسوسی قانون اساس

آن به پيشروی  هدف  ویستياليدر حال گذارِ سوسی  جامعهی و فرهنگ
ن دولت يبنابرا. ها باشد نيو اصول مربوط به ای ستيکمونی جهانی سو

خودش . هم حرکت دهنده است و هم خودش آماج استی ستياليسوس
ی  ن هدف که در جامعهيبا ا(را به حرکت درآورد ی د جنبشيبا

مانده از گذشته کمتر و کمتر شود و پا ی زات به جايتمای ستياليسوس
که دگرگون ) ابديز گسترش يدر جهان نی ستيآن انقالب کمونی به پا

ی قانون اساس. خودش هم باشدی  ننده و به حرکت درآورندهک
ی ک را بازتاب دهد هر چند که ابزاريالکتين ديد ايبای ستياليسوس

  . ن کنديک را تضميالکتين ديست که اين
را ارائه ی پرشی خوب، صرفا سکوی ن خوب و قانون اساسيقوان

پرش ی ون سکيتر رفته و ا شيتوانمند کردن مردم که پی دهند برا يم
 حال در و اليسی ا جامعه سمياليسوس. برانندی گاه باالتريز به جايرا ن

 در زين آنی اساس قانون است، در جهانی ستيکمونی ا جامعه به گذار
  . کندی م رييتغ و شده فراخوانده مقطع هر در بلکه شودينم حک سنگ

قانون اساسی جمھوری سوسیالیستی نوین در آمریکا : یک نمونھ
  یشمال

 ی،ستياليسوسی تر کردن بحث د رمورد قانون اساس کنکرتی برا
) يپ يس آر (کايدر آمری ست انقالبيحزب کموند شده توسط يسند تول

مطالعه ی ن است براينوی ستياليسوسی ک قانون اساسی ي را که  نمونه
دار از  قت به صورت دنبالهين شماره حقيم و از ايا ترجمه کردهی و بررس

ی ستياليسوسی جمهوری قانون اساسن سند يا. ذراندم گينظر خواه
  . نام دارد)يشنهاديطرح پ(ی شمالی کايآمری ن براينو

ی پ ياز نظر آرس. ح الزم استيتوضی ن سند مقداريای معرفی برا
با ی ن قانون اساسيست؟ ربط ايچی شنهادين طرح پيت اياهم

رده ن کييتب) ن حزبيصدر ا(ان ي که باب آواکسمين کمونيسنتزنو
  ست؟ياست چ

نشان دادن ی است برای تالشی شنهادين طرح پيای پ يس از نظر آر
ی کتاتورينده و دولت دين در رابطه با جامعه آيسنتز نوی ان عمليب

ن طرح، در واقع، بحث در مورد يای ن مطالعه و بررسيبنابرا. ايپرولتار
ر ن ديک تفکر نوی يان عملياست که آن را بوجود آورده؛ بی  يتئور

  .استی ستياليسوسی  ندهيمورد جامعه آ
ش از ياما چند نکته ب. ار استيبسی شنهادين طرح پينکات مهم ا

م گذشته ين طرح از تمام مفاهي ابطور مثال. کند يهمه جلب نظر م
کند اما  ياستفاده م» طبقه«و » حزب«و » ايپرولتاری کتاتوريد«مانند 
ی کتاتوري صحبت از ضرورت دکماکان. تر تر و محکم يانقالبی با معنائ
از ان ی کند اما درک متفاوت يمی ستياليدوران گذار سوسی ا برايپرولتار
از ی اريگذشته است اما بس درک های که تداومی  درک--دارد 
است که با نابود ی ساختن. گذشته را هم نابود کرده استی ها درک

را که » ايپرولتاری کتاتوريد«جوهر ی ن نوسازيو ا. کردن همراه است
ز يدگرگون ساز بوده و جهت آن محو خودش نی اسيک قدرت سي

تر و  يار انقالبين بسين درک نويا. کند يزتر ميتر و ت هست، شفاف
ی شنهاديدر طرح پ  .البته نه مطلقا. گذشته استی ها تر از درک محکم
چندبار تکرار شده » اري بس يمستحکم و کشامدی  هسته«ی  مقوله
ی کتاتوريک دولت دی يستيالين است که دولت سوسيمقصود ا. است

 کند اما يمی گ ندهيا را نمايطبقه پرولتاری است و منافع عموميپرولتار
ن طبقه ي فقط اا،ي ثان.کنند ياز پرولترها قدرت اعمال می تي تنها اقلاوال،

ی د بلکه تضادهايآ يسم به حرکت در ميکمونی  پروژهی ست که براين
 كشد يمی ستيکمون انقالبی  پروژه حول به رای عيوسی قشرها جامعه

ن درک ي ا.شوند يم دهيکش مقصد همان به اريبسی ها جاده از که
گذشته ی ها تر از درک قيار دقيرا بسی مبارزه طبقاتی  ت صحنهيواقع

  .کند يان ميب



   t ١٨   
را بازتاب ی ستياليجامعه سوسی تضادهای طرح قانون اساس

به ی رو شيتوان به موتور پ يا چگونه من تضادها ريد ايگو يدهد و م يم
دهد که دولت  ين سند نشان ميا. ل کرديسم تبديکمونی سو

مثال در . ر خواهد بودييز آماج مبارزه و تغيخودش نی ستياليسوس
ا ين حق پرولتاريتر هيد اوليگو يکه مربوط به حقوق مردم است می بند

و دخالت در کننده در مبارزه در سراسر جهان  نييتعی داشتن نقش
بالفاصله وارد . سم در جهان استيدن به کمونيبرد راه رس شيدولت و پ

ها در مقابل  ا و تودهيد از حقوق پرولتاريد قانون بايگو يتضاد شده و م
ک طرف يدولت از ی عني. حفاظت کند) يستياليدولت سوس(ن دولت يا
 آن گر در مورد اجحافات محتملياست و از طرف ديپرولتاری کتاتوريد
ه يمقابله با آن تعبی الزم را برای ه مردم هشدار داده و ساختارهايعل
در مقابل ی ستيالين دولت سوسيد از ايها با ک طرف تودهياز . کند يم

ن دولت يرا ايخواهند آن را سرنگون کنند حفاظت کند ز يکه می کسان
گر خطر آن هست که ضد يدی از سو. ارزش آن را دارد که حفظ شود

  . الزم استی ا بشود و در مقابل آن سپره توده
ی ستياليت متناقض دولت سوسياست که از ماهی ن تناقضي ا

 .است آن بودن گذار در حالی ستياليسوس جامعه تيماه. زديخ يبرم
گر، به يدی مکان به جائ ت در حال نقل ينکه بشريای عنيدوران گذار 

لت ن هدف، دويهم. سم استيگر، به کمونيدی نظام اجتماع
با . کند يساز م دگرگونی اسيک قدرت سيل به يرا تبدی ستياليسوس

جامعه هنوز تضادها، . استی اسي سقدرتن وجود، کماکان يا
ن، هنوز مردم يبنابرا. ها و اجحافات خود را دارد ها و الجرم ستم ينابرابر

د يبای ستياليد انقالب کنند، حق آن را داشته باشند، و دولت سوسيبا
مردم ی ستياليدر جامعه سوس. ها باشد دست انقالب تودهعامل و هم

متفاوت را داشته باشند، حتا اگر ی ها دهي ا ابرازد  حق مخالفت ويبا
د از مردم يبا. تواند ضد مردم عمل کند يارتش نم/سيپل. اشتباه کنند

 كي از. استی بيعج دولت نيا. ت کنديدر مقابل دولت و حزب حما
 نيب از را خود گريد طرف از و كند نيتام ديبا را تياكثر منافع طرف
د ي دولت با.است مناظره و مخالفتی اديز مقدار رندهيبرگ  در.ببرد

آگاه ی ها ن با مبارزات بزرگ تودهيوسائل زوال خود را فراهم کند و ا
  . رقم خواهد خورد

بافته شده و در ی ن طرح قانون اساسيای جای ن تناقض در جايا
ن يدهد عج يدولت در دوران گذار ارائه می ها سميکه از مکانی ريتصو
د ين دولت بايا. استی  دولت انقالب جهانی،ستياليدولت سوس . است

و گذار ی انقالب جهانی عني. از دولت عمل کندی به مثابه نوع خاص
ه ين پاياگر بر ا. را به جلو براندی سم در سطح جهانيبه کمونی خيتار

بزرگ دوران ی ز از تضادهاين نيا. عمل نکند نابود خواهد شد
کرد دولت  يتضاد فوق و رو. د حل شوديسم است که باياليسوس
 .منعکس شودی د در قانون اساسيز بايبدان نی ستياليسوس

ست؟ در اقتصاد يسم چياليدر سوسی د اجتماعي خصلت تول
ی کتاتوريه آن ديد ممنوع بوده و عليت بر ابزار توليمالکی ستياليسوس

ن مسئله يل به ايقابل تقلی ستيالياما اقتصاد سوس. هد شداعمال خوا
 با هدف ی،و ابتکار محلی مرکزی زير برنامهی اقتصاد بر مبنا. ستين

د استثمارگرانه، محو روابط يتولی ها وهي محو شی،زات طبقاتيمحو تما
بطور خالصه، محو (ی د ارتجاعيگرانه و محو افکار و عقا ستمی اجتماع

مردم از ی مادی ازهاين نيتام. افتيسازمان خواهد ) چهارگانهی ايبال
ن حال ين ضرورت و در عيجواب به ا. استی ستياليف دولت سوسيوظا

ی ايسم و اصل محو بالياليسوسی  جادهی نگاه داشتن اقتصاد بر رو
  . است ی ستياليسوسی  جامعهی  دهيچي از معضالت مهم و پ چهارگانه

از تفکر جنبش ی ن که بخشات آيد حيعت و تجديحفاظت از طب
نده خواهد يآی ستياليسوسی ها دولتی ها نبود از دغدغهی ستيکمون
   .یماست و هم حفاظت از بوم جهانی  دغدغهی هم انقالب جهان. بود

اما . استی  جمهوری،ستيالي شکل دولت سوسی،شنهاديدر طرح پ
ی بلکه جمهور. بر استثمار استی که متکی بورژوائی نه از نوع جمهور

ی ن جمهوريای ريگ در شکل. بر گسست از استثمار استی متک
پوشاندن ی از انتخابات برای بورژواز. ز نقش دارديم نيانتخابات مستق

ان اقشار مختلف بورژوا، و يجاد توافق ميخود، ای کتاتوريت ديماه
اما انتخابات . کند يمردم استفاده می ها ت تودهين کسب رضايهمچن

ر يرا ز» ايپرولتاری کتاتوريد«ست يقرار نی ستياليسوسی  در جامعه
بدهد که ی هم به بورژوازی ا شانسيبپوشاند و » کيدموکرات«ژست 

ی ستياليانتخابات در جامعه سوس. اء کنديش را احيدار هينظام سرما

مردم در ی ها و شرکت تودهی اسيت سيل تحرک و فعالياز وسای کي
نکه يای خواهد بود برای ا لهيانتخابات وس. اداره جامعه خواهد بود

ی ها ها و برنامه افقی ها مردم نظر دهند و از دهان مدافعان اصل توده
ی از اشکالی کيانتخابات در ضمن . شان را بشنونديها گوناگون استدالل

ی ها شيخواهد بود که دولت و حزب دانش و شناخت خود را از پو
طرح . اصالح کنندان مردم باال ببرند و خود را يشات ميجامعه و گرا

انتخابات ی کند که درصدها ين موضوع را پنهان نميای شنهاديپ
سم جدل و مناظره در جامعه را ينامي اند که هم د م شدهيتنظی طور
  . رای ستيکمونی ن کند و هم رهبريتضم

ار جسورانه و ارزشمند است و هرچند يبسی پ يآرسی کار رفقا
است اما خدمت ی شمال یکايآمری بطور مشخص برای شنهاديطرح پ

است همانطور که انجام انقالب ی الملل نيبی ستيجنبش کمونبه ی بزرگ
ن رفقا به يای ستيونالين خدمت انترناسيکا بزرگتريدر آمری ستياليسوس

  .خواهد بودی انقالب جهان
  .ديخوان ين طرح را مير بخش اول از ترجمه ايدر ز

 قانون اساسی جمھوری سوسیالیستی نوین برای
 ) یطرح پیشنھاد(آمریکای شمالی 

  ی ماھیت، ھدف و نقش این قانون اساسی   بارهدر ی اھ مقدم
نده نوشته شده يبا در نظر داشت آی قانون اساسی شنهاديطرح پ

ی اساسی و اصول و خطوط راهنمای ا هيپای هدف آن طرح الگوئ. است
با ی ميت و عملکردش تفاوت عظياست که ماهی جامعه و حکومتی برا

ن ينوی ستياليسوسی جمهوری برای مدل: آنچه امروز موجود است دارد
که تجسمِ روابط و ی ستياليسوسی به مثابه دولتی شمالی کايدر آمر
ر ينه و فراگيان مردم بوده و آن را نهاديمتفاوت در می ها ارزش

و هدف ی که آماج نهائی ستياليسوسی کند؛ به مثابه دولت يم
در سراسر  جهان، ی ه همراه با مبارزه انقالباش آن است ک ياساس
روابط ی  هين بردن کليت را به ارمغان آورده و با از بيبشری رهائ

ی ان آحاد بشر و محو برخوردهايگرانه در م استثمارگرانه و ستم
سم را، ين، عصر کمونينوی زند، عصريخ ين روابط بر ميخصمانه که از ا

  .خ بشر بوجود آورديدر تار
د و ين، شکست دادن، خلع ينوی ستيالين دولت سوسيلد اتوی برا

ن يا. استی کا ضروريآمری ستياليامپر- يه داريبرانداختن دولت سرما
حاد در جامعه، بوجود ی خود تنها در صورت وقوع بحرانی  امر به نوبه

حزب ی رهبری که دارای ونيليدر شمار می آمدن مردم انقالب
ی ر انقالبييد و نسبت به ضرورت تغهستنی انقالبی ستيشاهنگ کمونيپ

ی ريجهت گ. ش بجنگند، ممکن استياند برا آگاهند و مصمم
ن هدف يای ت برايفعالکا ي آمری،ست انقالبيحزب کمونک ياستراتژ

ی ريگ ضمنِ منتظر شکلی ط ضرورين شرايجلو انداختن وقوع ا: است
 در سمياستقرار کمونی آن بودن، با هدف انقالب و چشم انداز نهائ

ی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهوری قانون اساس« انتشار . جهان
ی زندگی ت براياز فعالی بخش مهم» )يشنهاديطرح پ(ی شمال
انتشار طرح قانون . استی ريگ ن جهتيکردن ای دن و عمليبخش
از مردم بطور ی ا ندهيکه شمار فزای ا است به پروسهی کمکی اساس
توان  يا ميآ: شوند که ير مي سوال درگنيبه فکر افتاده و با ای جد
 در مقابلِ ی،ستياليامپر-يه داريدر مقابل نظام سرمای واقعی ليبد

ت، يت مردم جهان و بشريرقابل وصف آن بر اکثريفالکت و لطمات غ
ن، بوجود يموجودات کره زمی  دهيدرهم تنی  ست و شبکهيط زيبر مح

؟ طرح يو در چه شکلنجاست که چگونه يتوان سوال ا يآورد و اگر م
ت، ساختار ياز ماهی خواهد درک محسوس يمی قانون اساسی شنهاديپ

و حکومت آن، از اصول و ی ستياليجامعه سوسی ا هيکرد پا و عمل
آن است ارائه دهد و به وضوح به مردم ی نما که قطبی نيادياهداف بن

ر ين سند به تصويکه در ای ان جامعه و حکومتينشان دهد که م
که امروز در ی ستياليامپر–ی ه  داريشده است با نظام سرماده يکش

اش را بر  ج دهشتناک سلطهياش و نتا ن کشور حاکم است و سلطهيا
موجود است و نشان دهد ی کاليل کرده است، تفاوت راديجهان تحم
  .   ستيکال چين تفاوت راديکه بواقع ا

ش از  ن بخيانقالب در ای  جهيکه در نتی ستيالينام جامعه سوس
ی عنينجا يار شده در ايجهان برقرار خواهد شد الزاما همان نام اخت

 نام. نخواهد بود» يشمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهور«
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ما تالش . ... ان استقرار آن انتخاب خواهد شديآن دولت در جری رسم

 نهادها، ساختارها و ی،ا هيم تا آنجا که ممکن است اصول پايکرده ا
ن خواهد بود و ينوی ستيالين جامعه سوسيرا که شاخص ای هائ پروسه

از ی اريم اما طبعا بسيبخصوص کارکرد حکومت آن را، ذکر کن
ر اوضاع زمان ين تحت تاثينوی ستيالين دولت سوسيای ها يگ ژهيو

که از ی قلمروئی  مانند اندازهی مثال، عوامل. استقرارش خواهد بود
آزاد شده و به عنوان خاک ) ني مرتجعگريو د(ها  ستياليت امپريحاکم

س ينکه در زمان تاسيم خواهد شد و اين تحکينوی ستياليدولت سوس
ی و ارتجاعی انقالبی روهايان نين مبارزه مينوی ستيالين دولت سوسيا

خواهد ی تيدر چه موقعی گر جهان بطور کلين بخش و نقاط ديدر ا
پردازد ی ن عوامل مياز ای به برخی قانون اساسی شنهاديطرح پ. بود

کرد و ی نيش بيپی توان بطور کل ياست که صرفا می گرياما جوانب د
ن ين وصف، قصد ما ايبا ا. کردی نيش بيتوان پ يگر را اصال نميدی برخ

ن يدولت نوی ا هيم اصول پايکرده ای بوده و در حداکثر توانمان سع
ل ن اصويکردن ای مشخص بکاربست و عملی ها و روشی ستياليسوس

م يش بگذاريپی تا آنجا که ممکن است به روشنی شنهاديطرح پرا در 
که ی ريع با تصويو وسی م که به طور جديق کنيتا مردم را قادر و تشو

ی که برای لين طرح شده و پتانسينوی ستياليدولت سوسی نجا برايدر ا
باز . ر شونديدهد درگ يادا متفاوت ارائه ميبنی جاد جامعه و جهانيا

راه : ن استيای شنهاديطرح پن يم قصد ما از انتشار ايکن يمد يتاک
ن طرح يع در سطح گسترده با ايو وسی افتادن بحث و جدل جد

ن نوع  يای  ه در باری قوی   و راه افتادن بحث و مناظرهی،شنهاديپ
د يکه نه تنها بای ا  جامعه-- گذارد  يش ميجامعه و جهان که سند پ

  . اش مبارزه کرد تحققی اتصورش کرد بلکه فعاالنه بر
ی ستياليسوسی جمهوری قانون اساس« همانطور که . نکته آخر

د، تمرکز و يگو يم» )يشنهاديطرح پ(ی شمالی کاين در آمرينو
ت، آماج و کارکرد يش گذاشتنِ هدف، ماهين سند پيای اصلی  دغدغه

کند وارد بحث در مورد  ينمی ن است و سعينوی  حکومت در جامعه
ک در مورد ضرورت و ياستراتژ-ياسيک و سيدئولوژيا-يفتفکر فلس

افتن به يدست ی برا. ن دولت شوديها و راه بوجود آوردن ا هيپا
ها و  م که به نوشتهيکن يشنهاد ميا پين مباحث ما قويای ها پشتوانه
گر انتشارات ين ديان و همچنيصدر حزب ما، باب آواکی ها يسخنران

شود  يل زاده نمياز تخمِ پرنده کروکود: بطور مثال. ديحزب مراجعه کن
شالوده و : سميانقالب و کمون ها پرواز کند؛ افقی تواند به ورا ياما بشر م

؛ کايآمری ست انقالبيحزب کمونی قانون اساس؛ کياستراتژی ريگ جهت
ی ست انقالبياز حزب کمونی فستيمان: نيک مرحله نويآغاز : سميکمون
  .کايآمر

  ٢٠١٠مريکا، اکتبر حزب کمونيست انقالبی آ

قانون اساسی برای جمھوری سوسیالیستی در شمال آمریکا 
  )طرح پیشنھادي(

  :مشتمل بر شش ماده استی طرح قانون اساس
  يحکومت مرکز: ماده اول
  يا هيپای مناطق، محالت و نهادها: ماده دوم

اشکالِ ی  هيشه کن کردن کليری حقوق مردم و مبارزه برا: ماده سوم
  تماستثمار و س
ن ينوی ستياليسوسی در جمهوری اقتصاد و توسعه اقتصاد: ماده چهارم

  يشمالی کايدر آمر
  ين قانون اساسياتخاذ ا: ماده پنجم
  ين قانون اساسيبر ای هائ متمم: ماده ششم

  مقدمھ 
محصول مبارزه ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهور

است که مجبور ی  مردمها نفر از ونيليمی  قهرمانانه و از خود گذشته
سابق ی کاياالت متحده آمريتحت نظام ستم و استثمار در ای به زندگ

مستمر ی ها يعدالتی توانستند مظالم و ب يگر نميکه دی بودند؛ مردم
قدرت و سرکوب ی سم و ساختارها و نهادهاياليامپر-يه دارينظام سرما

ن دروغ و يشد و همچن يت مياعمال و تقوی رحميرا که با خشونت و ب
ن يگر حاضر به قبول ايکه دی ن نظام را تحمل کنند؛ مردميب ايفر

ن جهان يممکن و ای  ن جامعهين جامعه بهتريدروغ نبودند که ا
ش ين مورد مرتبا افزايشان در ا ين جهان ممکن است و آگاهيبهتر

کامال متفاوت را به آنان ی افت و امکان بوجود آوردن جامعه و جهاني
ست يحزب کمونی خاستند و با رهبر جه به پايدر نت. ديالهام بخش

 نهادها و ی،ستياليسابق، نظام امپری کايآمری  االت متحدهيدر ای انقالب
در . د کرده و برانداختنديدستگاه خشونت و سرکوبش را مغلوب و خلع 

کاملِ ی  ن محصول پروسهينوی ستيالين دولت سوسيهمان حال، ا
حزب ی عملی اسيت سيو فعالی ر عرصه تئوردی ت انقالبيمبارزه و فعال

بود و جز ی شاهنگ پروسه انقالبيکا به مثابه پيآمری ست انقالبيکمون
ی ها تودهی  ندهين پروسه، حزب و شمار فزايا. توانست باشد ين نميا

استفاده ی مردم را آماده کرد تا بتوانند از فرصت ظهور اوضاع انقالب
 گر را شکست داده و سرنگون کنند نظم کهنه و ستمی روهايکرده و ن

ن پروسه، کنش و يکل ا. ندين را برقرار نماينوی ستياليو دولت سوس
( کا يآمری ست انقالبيشاهنگ حزب کمونيان نقش پيت متقابل ميتقو
ق سنتز ين علم از طريسم و تکامل ايکش در علم کمونيه تئوريپاو 
ده و مبارزه نيفزای  آگاهبا) ن کردييان تبيکه باب آواکی نينو

در ی ا ن کنندهييمردم، عامل تعی ها تودهی  ابندهيگسترش ی  مصممانه
قانون . ن استينوی انقالبی ستياليانقالب و استقرار دولت سوسی روزيپ

ط يکا در شرايدر شمال آمری ستياليسوسی جمهوری برای اساس
که اساس استقرار ی ا محرکهی روهايو نی ن به اصول اساسينوی  جامعه

و قدرت عمل ی دهند تجل يل مين را تشکينوی ستيالين دولت سوسيا
  .دهد  يمی شتريب

ی که منافع گروه کوچکی ستياليامپر-يه داريبر خالف دولت سرما
مت و يکرد، نقطه عزی ت مياز استثمارگران حاکم را برآورده و تقو

تحت ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی ه گاه جمهوريتک
م يآنان که در نظام قدی منافع اساسی ست انقالبيونحزب کمی رهبر

ن يا. ع مردم استيوسی د بودند و توده هاير ستم و استثمار شديز
تحت ستم و استثمار ی ها کند که تودهی ل آن را فراهم ميدولت وسا

در اعمال قدرت ی ا ندهي و فزا شان نقش گسترده يمطابقِ منافع اساس
ی دگرگونی  تا بتوانند مبارزه برا–نند کی و کارکرد جامعه بازی اسيس

ان يه روابط استثمارگرانه و ستم گرانه در ميش ببرند و کليجامعه را پ
ن روابط يرا که از ای ران کننده ايوی خصمانه ی آحاد بشر و برخوردها

  .  شه کن و باالخره محو کننديزند را ريخی بر م
نها در سطح تی ل نهائيو در تحلی ن پروسه و هدف بطور اساسيا
سم در ياستقرار کمونی به سوی شرويقابل دسترس است و با پی جهان

ی ن دولت به صورتيجهت و اصول ا. استی سراسر جهان محقق شدن
ن يدر عی عني. استی ستيوناليافته انترناسيتجسم ی که در قانون اساس

ی و فرهنگی  فکری،مادی ازهايبرآورده کردن نی حال که بر رو
ن يشتر ايبی های و دگرگونی ن جمهوريمردم ای  ابندهيگسترش 

و جوانب ی اجتماعی های شه کن کردن نابرابريجامعه در جهت ر
د يبای ستياليکند اما دولت سوس يد مياستثمار و ستم تاکی مانده يباق
سم در سراسر يکمونی و تحقق هدف نهائی مبارزه انقالبی شرويپی برا

را اتخاد ی است ها و اعماليد سيقائل شود و بای ت اساسيجهان الو
است و ی ستيونالين جهت انترناسيش ببرد که در انطباق با ايکرده و پ

  .دهد  يمی ان عمليبه آن ب
ی فيبزرگ و کی ها ها و حتا تفاوت رغم تفاوتي، علها دولتی  همه

ی شان دارا ت کنندهي نهادها و اصول هدای،اسيسی در ساختارها
ان يدولت ها ب. مشخص هستندی تت طبقايو ماهی اجتماعی محتوا

روابط (ی ان روابط اقتصاديتر از همه ب يمسلط و اساسی روابط اجتماع
ن کننده در رابطه با ييتا تعيقاطع و نهای هستند که نقش) يديتول

. ابد دارندی يکند و سازمان م ينکه هر جامعه مشخص چگونه کار ميا
ی آن گروه اجتماعت منافع ين روابط و تقويدولت به حفاظت و بسط ا

جه به يگاه مسلط را در جامعه دارد، و در نتيکه جا) طبقه حاکمه(
در اقتصاد، بخصوص تملک و کنترل ابزار ی نقش آن گروه اجتماع

و ی گر منابع، تکنولوژين، مواد خام و ديمنجمله زم(ی د اصليتول
. کند يتوسط آن خدمت م) رهيچون کارخانه و غی کيزيفی ساختارها
: گاه مسلط را داردين جايه دار اي طبقه سرمای،ه داريه سرمادر جامع

ی ها ه ارگاني و مهمتر از همه کل-ی حکومتی ها ساختارها و پروسه
مسلح، ی روهاين(ی ت و سرکوب طبقاتيدولت به مثابه حاکم

ن ي توسط ا-) يو بوروکراسی س،دادگاه ها و زندان ها، قدرت اجرائيپل
تش بر ياعمال حاکمی ود که از آن براش يه دار کنترل ميطبقه سرما

با آن است ی ت اساسيکه منافعشان در ضدی روهائيجامعه و سرکوب ن
  .کند يزنند، استفاده می تش دست به مقاومت ميا در مقابل حاکمي/و



   t ٢٠   
ی کتاتورياعمالِ دی هستند برای ها ابزار  بطور خالصه، تمام دولت

انحصار قدرت (ن طبقه ا آين يا آن طبقه و در خدمت منافع اين يا
مسلح و خشونت ی روهايکه بطور فشرده در انحصار بر نی اسيس
برقرار ی طين شرايکه در چنی هر دموکراس). ابدي يمی تجل» مشروع«
ی کتاتوريحاکمه و اعمال دی  شود اساسا مشروط به منافع طبقه يم

گر يو د(که جامعه به طبقات ی و تا زمان. توسط آن است
ی منافع اساسا آشتی م شده که دارايتقس)  ياجتماعی ها يبند گروه
و باالتر ی شه در روابط اجتماعيکه ری ميتقس(گر هستند يکدير با يناپذ

دولت وجود ) حاکم در هر جامعه مفروض داردی دياز همه روابط تول
ا آن نوع ين ياز ای کتاتوريدی  رندهيگ خواهد داشت و دولت در بر

  . ا آن طبقه حاکمه خدمت خواهد کردين يخواهد بود که به منافع ا
مانند همه دولت ها ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليدولت سوس

ت ي در ماهی،عني. ايپرولتاری کتاتوريد: استی کتاتورياز دی شکل
اش،  ياسيسی ها اش، ساختارها، نهادها و پروسه يا هيو اصول پای اساس

که ی ا ا به مثابه طبقهيرولتار پ-- ا باشد يپرولتاری ان منافع اساسيد بيبا
و چرخش جامعه ی دار هياستثمارش موتور انباشت ثروت سرما

ق يط استثمار فقط از طرين شراياش از ا ياست و رهائی دار هيسرما
روابط استثمار و ستم و بطور ی  هيبا هدف محو کلی ستيانقالب کمون

ی ها گانن امر، اريدر انطباق با ا. ت ممکن استيبشری با رهائی کل
د يه سطوح بايدر کلی ستيالين دولت سوسيای ها و پروسهی حکومت

ف ياز وظای کي. باشندی ستيانقالب کمونی شرويپی برای ا لهيوس
کهن تحت ی  که  در جامعهی کسانی دولت آن است که برای ديکل

ن عرصه را ينده در ايل و طرق شرکت فزايستم و استثمار بودند وسا
ها در  اصول، مقررات، نهادها، ساختارها و  ني تمام ا. فراهم کند

  .افته استيش گذاشته تبارز يپی که قانون اساسی هائ پروسه
ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی در همان حال، جمهور

ا در يپرولتاری تحت رهبرجبهه متحد ک ياستراتژی ريتداوم جهت گ
متولد شده  یانقالبی  ق مبارزهين است که از طريط جامعه نويشرا

ی ن جمهوريای ت اساسيد دانست ماهين حال که باي در عی،عني. است
ی ن معنايتر ن و گستردهيتر ياش در اساس يا هيپای ها و اصول و پروسه

توسط هدف محو ی عني(ک طبقه يا به مثابه يخود توسط منافع پرولتار
استقرار ی به سوی شرويق پياشکال استثمار و ستم از طری  هيکل

ی ابي دستی رد اما مبارزه برايگ يسمت و جهت م)  سم در جهانيکمون
ه توسط پرولترها به مثابه يک سويتواند صرفا و بطور  ين هدف نميبه ا

. نطور نخواهد بوديش برده شود و ايپ» يستياصول کمونی تجسم عال«
انجام ی  کند پروسه يد ميان تاکينِ باب آواکيهمانطور که سنتز نو

ی به سوی ستيالين سوسيدامه انقالب در دولت نوانقالب و سپس ا
ع مردم و يشرکت فعال صفوف وس رندهيسم دربرگيکمونی هدف نهائ

ار و با شرکت يمتفاوت بس» يمجار«ق ي و از طرودهاقشار مختلف ب
ش يپی بشری ها گوناگون تالشی ها متنوع مردم در عرصهی روهاين

ی ا آن مقطع زمانين يخواهد رفت و نه صرفا توسط آنان که در ا
انقالب ی ر در کارکرد و اهداف رهبريما درگيا مستقی ياسيما سيمستق

د يمند و هدفمند با ت جهتين هستند؛ و فعالينوی ستياليو دولت سوس
ی به مبارزه برای ل نهائيها در تحل ن تالشين باشد که تمام ايا

ه نديسم خدمت کند و تعداد فزايشتر جامعه در جهت کمونيبی دگرگون
 .را اتخاذ کنندی رين جهت گياز مردم آگاهانه ای ا

محکم با ی  هسته«و اهداف، اصل ی رين جهت گيدر انطباق با ا
د در يک طرف، باي از ی،عنين يا. د بکار بسته شوديبا» اريبسی کشامد

ست يموجود باشد که حزب کمونی ا ابندهيگسترش ی رويجامعه ن
به ی شرويو آگاه است که پرين نيآن است و ای عنصر رهبری انقالب

ن مبارزه با تمام يشبرد اياست و نسبت به پی سم ضروريکمونی سو
گر، بر يو از طرف د. قا مصمم و متعهد استيها و موانعش عم يسخت

د در سراسر جامعه و يت مداوم آن بايو تقو» هسته محکم«ن يای ه يپا
عا يوسی ت هايافکار و فعالی ط و امکان برايان همه مردم شرايدر م

، دست و پنجه نرم کردن با و »حرکت در جهات کامال متفاوت«متنوع، 
ار گوناگون فراهم يتالش بسی ها دانيها و م ها و برنامه دهيشِ ايآزما
د توسط يها با نيتمام ای کلی ک معنايم که به يکن يد ميباز تاک. شود

شود و امکان آن » در بر گرفته» «هسته محکم«شاهنگ و يحزب پ
ار در يبسی  انهيواگرای ها ق جادهيها از طر تالشی  هيهم شود که کلفرا

ن جهت يا. کنندی شرويسم پيکمونی ض به سويک راه عريطول 
ن ينوی ستياليسوسی جمهوری برای کرد در قانون اساس يو روی ريگ

  .افته استيتجسم ی شمالی کايدر آمر
چند ی دولتی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهور

ی ها ها و فرهنگ تيان مليمی بر اصل برابری و چند زبانه و متکی تيمل
کامل بر ی  اش عبارتست از غلبه ياز اهداف اساسی کيمختلف است و 

کا يسم آمرياليات امپري که در سراسر حی ملی و نابرابری ستم گر
ن اصول و اهداف يفقط بر اساس ا. نفک از وجودش بوده استيالی جزئ

ان يکه بر حسب کشور و ملت در می ماتيره بر تقستوان باالخ يم
ره شد و آن را پشت سر گذاشت و اجتماع يت بوجود آمده چيبشر
در . برند را بوجود آورد يکه آزادانه در اتحاد به سر می هائ انسانی جهان

ز ينی رين جهت گي ای،شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهور
  .افته استيکرد حکومت تجسم مختلف دولت و در کاری در نهادها

ی زات طبقاتيش همراه با ظهور تمايستم بر زن هزاران سال پ
افت و در بافت يد و تداوم يها به ظهور رس ان انسانياستثمارگرانه در م

قا يت طبقات استثمارگر بوده اند عميکه تحت حاکمی جوامعی  هيکل
لطه و نفوذش کا و سيسم آمريالياز عالئم شاخصِ امپری کيده شد و يتن

ن ياز مهمتری کيشه کن کردن آن يمحو و ر. در جهان بوده است
ن امر يا. استی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی اهداف جمهور

ان زن و مرد بلکه فراتر از آن يکاملِ می قانونی ن برابرينه تنها در تضم
: افته استيتبارز ی ن جمهورياست اياعالم شده و سی ريدر جهت گ

ی  در همه» سنتی رهايزنج«ره شدن بر يچی برای هائ تاسيس
ی تيجنسی سنتی م کارهايجامعه که در نقش ها و تقسی ها عرصه

ط و امکان شرکت زنان به اندازه مردان ين شرايافته است؛ و تاميتجسم 
شه يری دگرگون کردن جامعه و جهان، برای در هر جنبه از مبارزه برا

  .  تيبشری رهائی  استثمار و بطور کله روابط ستم ويکردن و محو کل
 حزب ی،و در تطابق با اصول و مقررات قانون اساسی بطور کل

ن يآن را تامی ديکلی دولت و نهادهای رهبری ست انقالبيکمون
غ و يت، تبليحزب در همه سطوح، خود را وقف حمای اعضا. کند يم

ی جمهوری ن قانون اساسيحزب و همچنی بکاربست قانون اساس
ان دو يهر چند م. کنند يمی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوس

از نقطه نظرات، ی ن معنا که جوانبيبه ا(تفاوت است ی قانون اساس
فشرده حزب ی  قانون اساسحزب که دری اعضای ها تياهداف و مسئول

 نينوی ستياليسوسی جمهوری قانون اساسآنچه در ی شده است به ورا
موجود ی اتحاد اصولی  دو قانون اساسان اصولياما م) رود ياست م

ی جمهوری ش در مقابل قانون اساسياست؛ حزب و تمام اعضا
د يجوابگو هستند و نه تنها نبای شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوس

  . رانه در انطباق با آن عمل کننديگ يد پياز آن تخلف کنند بلکه با
ی ستياليسنشان داده است جامعه سوی خيهمانطور که تجربه تار

ی اجتماعی از استثمار، نابرابری اجزائی دارای تا مدت زمان قابل توجه
و ستم که باالجبار از جامعه کهن به ارث مانده خواهد بود و حتا آن ها 

ا يک ضرب يد خواهد کرد و قادر نخواهد بود که آنها را به يرا بازتول
.  کندشه کنيمحو و ری ستياليبالفاصله پس از استقرار دولت سوس

پا به عرصه ی طين در شراينوی ستياليسوسی ها ن، دولتيعالوه بر ا
ها و  ستياليامپری  گذارند که به درجات مختلف در محاصره يوجود م

دوام خواهد ی اديتا مدت زی طين شرايچن. قرار دارندی  ارتجاع دول
بر جهان گذاشته و ی رات مهميکه هستند تاثی نان تا زمانيافت و اي
را در جهان ی گاه مسلطيها جا خواهند بود و حتا تا مدتی هممی روين

در خود جامعه ی روهائين عوامل نير هميتحت تاث. اشغال خواهند کرد
د که تالش خواهند يرون آن به ظهور خواهند رسيو در بی ستياليسوس

ی ه داريموجود را سرنگون کرده و سرمای ستياليسوسی ها کرد دولت
ن يای  جهي است که در نت نشان دادهی خيبه تارو تجر. اء کننديرا اح

ی منجمله در سطوح باال(شاهنگ يدر خود  حزب پی روهائيتضادها ن
مبارزه ی هائ استيخطوط و سی سربلند خواهند کرد و برا) حزب

ی ه داريسرمای ايسم و احياليف سوسيخواهند کرد که در واقع به تضع
  . منجر شود
و ی ستياليانقالب در جامعه سوس ی ت ادامهيها بر اهم نيتمام ا

ی ريدر سراسر جهان، با جهت گی آن در چارچوب مبارزه انقالبی  ادامه
در ی شبرد مبارزه جهانيپی ت قائل شدن برايالوی ستيوناليانترناس

ممکن است ی اس جهانيسم که تنها در مقيبه کمونی ابيجهت دست 
خود حزب و ت مبارزه در درون ين بر اهميهمچن. گذاردی د ميتاک

حزب ی ت خصلت و نقش انقالبيحفظ و تقوی برای جامعه بطور کل
ت حزب که بعنوان رهبر يگذارد که در انطباق است با مسئولی د ميتاک



     ٢١u 
ی هائ سم عمل کند و تالشيکمونی هدف نهائی انقالب به سوی  ادامه

ی اياحی برای ا لهيخواهند حزب را به ضد خود و به وسی را که م
  .ل کنند شکست دهديگر تبد استثمارگر و ستمجامعه کهنه 

روابط استثمارگرانه و ستم ی  هيو کلی زات طبقاتيتمای با محو نهائ
از به حکومت يان مردم و  در سراسر جهان، هنوز نيگر در ميدی  گرانه

افته يک چارچوب سازمان ياز به ين معنا که کماکان نيبه ا. خواهد بود
ی که جامعه را می تير مشترک بشرو اداره اموی ريم گيتصمی برا

ش ها و ينکه افراد جامعه گرايای سازند، در سطوح مختلف، و برا
و ی خاص خود را در چارچوب کارکرد تعاونی حات و مشغله هايترج

 به مثابه ارگان –از به دولت ياما ن. ش برند، خواهد بوديرسوم جامعه پ
 طبقه حاکمه که بای هائ و سرکوب طبقات و گروهی ت طبقاتيحاکم

. ز نخواهد داشتينی ا هين خواهد رفت و پاي از ب–تضاد خصمانه دارند 
به وجود ی ازيط، نين شرايدر ا. ز محو خواهد شديجه دولت نيدر نت

در عرصه حکومت و در ی شترياز افراد که نفوذ بی ا افتهيگروه سازمان 
آن ی ز براينی ا هيکند نخواهد بود و پا ياعمال می جامعه بطور کل

در اداره ی که نقش خاصی شاهنگيجه، حزب پيدر نت. نخواهد بود
چنان جامعه ی به سوی شرويپ. ز محو خواهد شديجامعه دارد ن

کند از  يمی افتني که آن را ممکن و دستی طيجاد شرايو ای ستيکمون
ی ها ه عرصهيدگرگون کردن کلی مستمر برای ق مبارزه انقالبيطر

 هدف ی،خاص و در جهان بطور کلی ستياليک دولت سوسيجامعه در 
را ی شاهنگ است که نقش رهبريو حزب پی ستياليدولت سوسی اساس
ده و يچيت پيد ماهين حال که بايدر ع. کند يمی ن دولت بازيدر ا

که وجود دولت و ی زاتيره شدن بر روابط و تمايچی مبارزه برای طوالن
د کرد که ياکد تيت شناخت، بايکند برسم يمی شاهنگ را ضروريپ

ن يد در هر مرحله از ايکننده آن بای و حزب رهبری ستياليدولت سوس
ج کنند بلکه در عمل اقدامات يغ و تروين هدف را تبليپروسه نه تنها ا

  .رود ياتخاذ کنند که به آن جهت می مشخص
ی را که در قانون اساسی آنچه گفته شد شالوده و اساس مواد

ل يآمده است تشکی شمالی کايمردر آی ستيالين سوسينوی جمهور
  .دهد يم

  یحکومت مرکز. ماده اول
   گذار مجلس قانون. بخش یک

ن در ينوی ستياليسوسی در جمهوری گذار مرکز مجلس قانون. ١
ه و در ياست و بر پای جمهوری کلی گذار ارگان قانونی شمالی کايآمر

ن يوانب قيتصوی  تهيآتوری ن قانون اساسيانطباق با اصول و مقررات ا
را ی هائ مانيتواند پ ين مجلس ميا. را خواهد داشتی کل جمهوری برا

بندد با  يمی کا شمالين در آمرينوی ستياليسوسی که حکومت جمهور
ل به يفوق تبدی ها مانين صورت پيدر ا. ب کنديت آراء تصوياکثر

و ی  دادگاه عال.شده و قدرت قانون را خواهند داشتی قانون جمهور
ی ار قانونياختی که ممکنست برقرار شوند و دارای هائ گر دادگاهيد

ن يتوانند تمام قوان يم) دين ماده مراجعه کنيبه بخش سه ا(باشند 
ی که ارگان قضائی اما تا زمان. کنندی نيمان ها را بازبيمنجمله پ

گذار  مجلس قانونی  قانون مصوبهی بر تخطی مبنی مناسب حکم
، آن مصوبه حکم و قدرت قانون را نداده استی از قانون اساسی مرکز
گذار  که   مجلس قانونی ها که ارگانی نين اصل در مورد قوانيا(دارد 

ی گر مناطق حکومتيهستند و در دی گذار قانونی  تهيآتوری دارا
ا يب قانون يتصوی برا). استی اند بکاربستن برقرار شدهی جمهور

ده آرا دارد مگر در ت ساياز به اکثريگذار ن گر، مجلس قانونيمقررات د
گذار   نکه مجلس قانونيا ايد شده باشد يقی که در قانون اساسی موارد

را مدون کرده ی گريدی ها و پروسدورها نيآئی بر طبق قانون اساس
 .باشد

و ی سيحکومت به دو زبان انگلی گر اسناد رسمين و ديقوان
هر ی گذار مرکز در جلسات مجلس قانون. منتشر خواهند شدی ائياسپان

که ی در مناطق. توان بکار برد يق ترجمه همزمان ميدو زبان را از طر
 مشخصا در مناطق –دارند ی گريزبان دی از اهالی بخش بزرگ
است حکومت بوجود آوردن ي س–افته ياستقرار ی ا نواحيخودمختار 

به آن زبان ها خواهد بود ی حکومتی ن و اسناد رسميامکان انتشار قوان
توان استفاده  ياز آن زبان ها می ا منطقهی گذار نونو در جلسات قا

و ی ته حکومتيامکان استقرار آتوری  مرکز گذارِ مجلس قانون.  کرد
ی جمهوری و نهادهای گر نواحيدر مناطق، محالت و دی رسمی ادار

شامل (را فراهم خواهد کرد ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوس
آن ياز اهالی گر که بخش بزرگي دخودمختاری ا نوحيمناطق خودمختار 

به ماده دوم . دهند يل ميا ملل سابقا تحت ستم تشکيت ها يرا  اقل
  ).دي مراجعه کن٣بخش 
شده، ی بند بخشی همگانی توسط  رای گذار مرکز مجلس قانون. ٢
ن يبه قسمت سوم از ا(م انتخاب خواهد شد ير مستقيم و غيمستق

خابات که در عرض شش ماه پس ن انتيپس از اول). ديبخش مراجعه کن
برگزار ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی س جمهورياز تاس

کبار ي سال ٥گذار هر  خواهد شد طبق قانون انتخابات مجلس قانون
 که حکومت موقت ی شوراانتخابات اول توسط . برگزار خواهد شد

افت سازمان ياستقرار خواهد ی ست انقالبيحزب کمونی تحت رهبر
حکومت ی شوراگذار،  ن انتخابات مجلس قانونيقبل از اول. ابدي يم

اتخاذ حکومت موقت ی شوراکه توسط (ی ن قانون اساسيطبق اموقت 
حکومت و اداره ی ، برا)د به ماده پنجميمراجعه کن. خواهد شد

ن ياول. را خلق خواهد کردی را اعالم کرده و نهادهائی نيقوانی جمهور
گر اعمال ين و ديپس از انتخاب شدن، قوان یگذار  مرکز مجلس قانون

خواهد کرد و ی نيحکومت موقت را بازبی اتخاذ شده توسط شورا
موقت ی شوراد آن در آنچه يو در تائی تواند طبق قانون اساس يم

ان يا در جري(گذار   مجلس قانون. د نظر کندي انجام داده تجدحکومت
تعداد ) مت موقتحکوی گذار ، شورا ن انتخابات مجلس قانونياول

ی ت رايگذار را به نسبت جمع گان به مجلس قانون انتخاب شونده
ش از يد بين خواهد کرد اما اندازه مجلس در هر حالت نباييدهنده تع

مجلس منتخب خود اعتبار .  نفر باشد٣٠٠ نفر و کمتر از ٥٠٠
مات مجلس در يتصم. د خواهد کرديگان را تائ ه انتخابات و انتخاب شد

ی توان به دادگاه عاليگان را م اعتبار انتخابات و انتخاب شدهمورد 
ن يگذار در ا مات مجلس قانونيکه تصمی اما تا زمان. ناف دادياست
ی تواند با دو سوم آرا يمجلس م. نه رد نشده است معتبر خوهد بوديزم

  .  سال برگزار کند٥د موعد يرا قبل از سررسی ش انتخابات بعدياعضا
ر مجلس منتخب به فاصله دو ماه بعد از انتخابات ن اجالس هياول

که ی کبار و به تعدادی ين مجلس حداقل ساليا. برگزار خواهد شد
عموم باز ی ن جلسات به رويا. ل جلسه خواهد داديست تشکيضرور

ی ق خواهند شد که نسبت به شرح جلسات آگاهيبوده و عموم تشو
ل يقق آن تسهن است و تحيای است عموميو سی ريگ جهت. ابندي

ت يمدلل در مورد امنی است که نگرانی تنها استثنا زمان. خواهد شد
از اجالس ی ا بخشيت يو مردمش حکم به بسته بودن کلی ن جمهوريا

و ی ريجهت گی ن اوضاعيد اجازه داد که بروز چنياما نبا. مجلس دهد
ا يف کرده و يمجلس را تضعی ها باز بودن اجالسی است عموميس

تواند فراخوان  يز مينی جمهوری اجرائی  قوه. خطر اندازداساسا به 
ن ماده مراجعه يبه بخش دوم از ا(ل جلسه مجلس را بدهد يتشک

  ).ديکن
شش ماه پس (گذار  ن مجلس قانونيل اوليپس از انتخابات و تشک

ن يا) يشمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی س جمهورياز تاس
را ی گذار مرکز مجلس قانونی ت بعدخ انتخابايته دارد تاريمجلس آتور

 سال باشد مگر در ٥ش از يتواند ب ين مدت زمان نمين کند اما اييتع
  ).ديبه ماده سوم رجوع کن(ی ط اضطراريشرا

مجلس و ی ها خود صدر اجالسی ان اعضايگذار  از م مجلس قانون
ص يو مناسب تشخی کارکرد خود ضروری را که برای گريران ديدب
کرد خود  عملی تواند برا يمجلس م.  اب خواهد کرددهد  انتخ يم

که  در انطباق با ی ب کند به شرطيرا تصوی مقررات و پرسدورهائ
ن يتامی برای ب اقداماتيمجلس  قدرت تصو. باشندی قانون اساس

ی شتيسطح مع. ش در دوران خدمت در مجلس را داردياعضای زندگ
در مورد تمام ی شود بطور کل ين مييکه توسط مجلس تعی ا هيپا

مختلف بکار ی ها ح مختلف و در عرصهودر سطی کارکنان حکومت
قابل قبول ی شتيکه در انطباق با سطح معی شرط گرفته خواهد شد به

ن قانون يت خود با ايت دارد باشد و در کليو آنچه در جامعه عموم
ی  سالگ١٨که به سن ی شهروندان جمهور. منطبق باشدی اساس

که  را دارند بجز آنانی گذار مرکز مجلس قانونی برای اند حق را دهيرس
مدت ی برای منطبق بر قانون اساسی قانونی دادرسی ها نيق آئياز طر

به بخش سوم از (دادن محروم شده اند ی ا تمام عمر از راين يزمان مع
همه شهروندان واجد ). دين ماده و بخصوص ماده سوم رجوع کنيا

 خدمت در وط انتخاب شدن ين واجد شرايهمچنی ط رايشرا



   t ٢٢   
  . طول مدت انتخاب شده هستندی برای گذار مرکز قانون
شده به عنوان ابزار انتخابات ی بند بخشی عمومی ريگی را. ٣

ن ييتعی طبق مقررات و پرسدورهای گذار مرکز مجلس قانونی برا
ا در مورد انتخابات مجلس اول ي(ی گذار مرکز شده توسط مجلس قانون

ن شده توسط ييتعی مطابق مقررات و پرسدورهای رکزگذار  م قانون
  . ت خواهد شديافته و هدايسازمان ) موقت حکومتی شورا

ی حکومتی ها در ارگانی ريگی ق رايها از طر يکل کرس% ٢٠. الف
ی گر نهادهاي و دی،آموزشی  نهادهای،در اماکن کار، محالت زندگ

ز به نوبه خود توسط يها ن ن ارگانيا. (ن خواهد شديين جامعه تعياديبن
به ماده دوم بخش دوم . شکل خواهند گرفتی عمومی ريگی را

  .)ديمراجعه کن
در مناطق ی حکومتی ها ارگانی ق رايها از طر يکل کرس% ٢٠. ب
ن خواهند شد ييخودمختار تعی منجمله مناطق و نواحی محلی و نواح

خواهد مردم انتخاب ی عمومی ق رايز از طرينی حکومتی ها ن ارگانيا(
  ).ديک مراجعه کنيبه ماده دوم بخش . شد

ی ريگی م مردم که رايمستقی ق رايها  از طر يکل کرس% ٣٠.ج
ها توسط  ن بخشيا. ن خواهند شدييشوند تع يت ميها هدا توسط بخش

ن انتخابات مجلس يا در مورد اولي(ی گذار مرکز مجلس قانون
هر واجد .) شدن خواهند ييموقت حکومت تعی گذار توسط شورا قانون

ن پروسه يای دايتواند کاند يط انتخاب کردن و انتخاب شدن ميشرا
  .شود

ی ريگی م مردم که رايمستقی ها توسط را يکل کرس% ٣٠. د
ط الزم که در پاراگراف باال شرح يها با همان روش و شرا توسط بخش
داها ين پروسه کاندين تفاوت که در ايشوند  با ا يت ميداده شد هدا

ی است معرفی ست انقالبيحزب کمونی که تحت رهبری شورائتوسط 
ی ن رهبرين شورا و حزب در تاميای عمومی ريجهت گ(خواهند شد 

که در مقدمه قانون ی اصول و اهدافی آن است که  در چارچوب کل
گر آن آمده است، هر زمان و در هر جا که يدی ا در بخش های ياساس

افکار متنوع ی که دارای ائداهيک گروه از کانديش از يممکنست ب
  .)   شوندی هستند معرف

ن انتخابات مجلس يو در مورد اول(گذار  هرچند مجلس قانون. ذ
گان به  نسبت تعداد انتخاب شونده) حکومت موقتی شوراگذار،  قانون

که در ی تواند درصدهائ ين خواهد کرد اما نمييگان را تع انتخاب کننده
ت را عوض کند و تعداد کل ن شده اسييبخش الف تا دال تع

  . نفر باشد٥٠٠ش از يتواند ب يندگان مجلس نمينما
م و دال يآنطور که در ج(ی عمومی ريگی رای داهايتمام کاند. ر

ی گر رسانه هايحکومت و دی ايبه مدی بطور مساو) ن شده استييتع
بوجود خواهد آمد که ی طيو شرا. خواهند داشتی دسترسی ارتباط

که بحث و ی بتوانند افکار و اهداف خود را در فضائداها يتمام کاند
ان است ارائه يدر رابطه با افکار و اهداف آن ها در جری مناظره جد

  . ان کننديداده و ب
  قوه اجرائي. بخش دوم: در شماره آينده

» منشور جنبش سبز و برنامھ آن برای جامعھ«ی  ی زیر از مقالھ گزیده
میرحسین موسوی است » نشورجنبش سبزم«این مقالھ کھ در نقد . است

  . درج شد١٣٨٩ شھریور -٥٠برای اولین بار در حقیقت شماره 
   

را با تصويب قانون ی دينی اصل تماميت خواهی اسالمی جمهور
حاکميت مطلق بر جهان و «: گويدی  م٥٦اصل . کردی  قانونی،اساس

ن  ايی اسالمی دانيم که در جمهوری خوب م»  !انسان از آن خداست
را تفسير و ی و» ياله«ی خود را دارد که اراده ی مردان زمين» خدا«

ی هر جا صحبت از مقوله هائی در سراسر قانون اساس. کنندی می عمل
بر «شود بالفاصله پسوند ی م» ييکسان«و » يآزاد«و » حق«مانند 

همه چيز از عدالت تا کرامت . شودی اضافه م» موازين اسالمی مبنا
ی عشری آنهم اسالم شيعه اثنی طابق با موازين اسالمبايد می انسان
همه افراد ملت اعم از زن «ی يکسانی  قانون اساس٢١ و ٢٠ماده . باشد

 ی،ازهمه حقوق انسان«و » از حمايت قانونی برخوردار«را  در » و مرد
ی مشروط به موازين اسالم م» يو فرهنگی  اجتماعی، اقتصادی،سياس
 ....کند

در ) حد و قصاص و ديه و سنگسار(ی ن جزائکافيست به قواني
ی  با اتکاء به آتوريته قانون اساس١٣٧٠که در سال ی اسالمی جمهور

و کراهت اين ی کنيم تا به عمق پوسيدگی نيم نگاه) ٢(تصويب شد 
به کرامت ی حرمتی ب«ببريم و ببينيم که ی نظام و قوانين آن پ

است و ی اسالمی هورجزو ارزش ها و آرمان ها و قوانين جم» يانسان
ی طبق قانون قرون وسطائ. نيست» از مقاماتی انحراف برخ«مربوط به 

يک بيضه مرد ی جان زن برابر با ارزش پولی ارزش پول) خون بها(ديه 
 اطفال در صورت ارتکاب ی،اسالمی طبق قانون مجازات ها) ٣ (.است

ی  آن تاکيد م٢و در تبصره . هستندی از مسئوليت کيفری جرم مبر
» .نرسيده باشدی است که به بلوغ شرعی منظور از طفل کس«شود که، 

 سال ٩سن بلوغ  دختر ی  قانون مدن١٢١٠ ماده ١بر طبق تبصره 
  ...) ٤. (تعيين شده است

است ی ستم گرانه ای روابط اجتماعی اين قوانين در واقع کدگذار
ح را در اليه ها و سطوی عدالتی که به صور گوناگون ، تبعيض و ب

 اين که طبق قانون ارزش حيات زن .... کندی مختلف جامعه تحميل م
ی با ارزش يک بيضه مرد است نشانه سلطه يک رابطه اجتماعی مساو

اين که فقها رابط . استی اسالمی دهشتناک در جمهوری  زن ستيزانه
االبد دين  يالی عشر ياثنی  ميان انسان با  خدا هستند و دين شيعه

ی آن است که اين جماعت بايد اهرم های  به معناايران استی رسم
جامعه و منابع ی کار هفتاد ميليونی نيروی  يعن-کشوری اقتصاد
 کنترل کنند و - آن را ی و روستائی باير و داير شهری و اراضی زيرزمين

از فدائيان و ی قشر کوچکی را نيز جلوی هائ به فراخور مصلحت خرده
شاخص ی و طبقاتی  روابط اجتماعاين ها. چماق کشانشان بيندازند

کند که ی اين سلسله مراتب مشخص م. هستندی اسالمی جمهور
بخصوص طبقه کارگر و دهقانان فقير و (دشمنان اکثريت مردم ايران 

کيانند و چه ) و ملل تحت ستم ايرانی زمين و زحمکتشان شهری ب
 بايد سرنگون شوند تا راه پيشرفت جامعهی توسط چه طبقاتی طبقات

 ....باز شود
و » يفساد اقتصاد«و » يسوء مديريت دولت«صحبت از ی موسو

ی م» يو اجتماعی اقتصادی و محروميت های افزايش فاصله طبقات«
مشخص است و ی کارکرد يک نظام اقتصادی اما اين ها نتيجه . کند

گسترش يابنده، سرنگون ی تنها چاره نجات از اين فساد و فاصله طبقات
و انتقال ثروت » يغارت بزرگ مل«از ی موسو. استکردن آن نظام 

و ايجاد » ٤٤به بهانه اصل » «مراکز قدرت و نفوذ«بزرگ به ی ها
است که از ی اما اين روند. کندی شکوه می بزرگ اقتصادی انحصارها

قدرت ی دايره ی آخوندها. شروع شدی اسالمی تاسيس جمهوری فردا
و موزه ها و وزارت خانه ها را مسلحشان کاخ ها ی با اتکاء به گردان ها

ی و اراضی زمين ها و اماکن شهر. غارت کردند و به خارج روانه کردند
افراد ی خلق الساعه ی در دست نهادها و بنيادهای روستائی کشاورز
تقسيم ی که برای دهقانی جنبش ها. قدرت، متمرکز شدی دايره 

 و ديگر بزرگ مالکين، در ترکمن صحرا و کردستان و فارسی اراض
شاه، ثروت ی با سرنگون. نقاط کشور برخاسته بودند، سرکوب شدند

که ده ها ميليون ی از سرزمينی انباشت شده و امتياز بهره کشی ها
از : دارد، صرفا دست به دست شدی کارگر و دهقان و منابع زيرزمين

به سرمايه داران و قدرتمندان ی دست سرمايه داران و قدرتمندان پهلو
در ی اين نوکيسه گان اسالمی در شکل گيری جهش بعد .یمکتب

و معامالت بزرگ ) يموسوی دوره زمامدار(جريان جنگ ايران و عراق 
در . بعد از پايان جنگ آغاز شدی های سازی اسلحه و سپس خصوص

ی سوسياليستی  و انقالب ها١٨قرن ی بورژوائی مقايسه با انقالب ها
 به تمام ضد انقالبيک ی ماسالی توان ديد که جمهوری  م٢٠قرن 

قليل به ی بزرگ ثروت از دست عده ای  جابجائی،در هر انقالب. معنا بود
» يانقالب اسالم«اما در اين . گيردی صورت می اکثريت ميليونی سو

 گرایان سبز ی اسالم برنامهقانون اساسی و  در نقد 



     ٢٣u 
انباشت شده از يک هزار فاميل به هزار فاميل جديد منتقل ی ثروت ها

دين پوشانده ی با پرده ی طبقاتی شد و استمرار و تشديد شکاف ها
به صاحبان معادن و ی  تومان٥روضه خوان ی راز تبديل آخوند ها. شد

داير و باير ی و مالکين زمين های چند مليتی سهام داران شرکت ها
  . در همين جاست

پرهيز از اکراه مردم به تقيد به مرام و مسلک و ...  « قول ی موسو
اما . دهدی را م» ز دينای مبارزه با استفاده ابزار«و » ... رويه خاص 

ی جامعه ی ضرورت عميق و تاريخی هيچ يک از اين وعده ها جوابگو
گام اول مبارزه با استفاده . دين از دولت، نيستی جدائی ايران، يعن

. استی و اقتصادی از دين محروم کردن آن از قدرت سياسی ابزار
ی ستهمانا همزيی  اسالم–ی تمدن ايرانی رمز بقا«: گويدی می موسو

» .در طول تاريخ اين سرزمين استی و ملی دينی ارزش های و همگرائ
ی ايدئولوژی از زمان آشکار شدن ورشکستگی اسالم-ايرانيی واژه 
جديدشان ی بعنوان ايدئولوژی اصالح طلبان حکومتی  از سوی،اسالم

ی و شوونيست های در ترکيه نيز بنيادگرايان اسالم. اتخاذ شده است
ساخته ی جديدی اسالم و ناسيوناليسم ترک ايدئولوژترک، با ترکيب 

ی در قدرت برای جديد است که نيروهای مصلحتی اين يک سازه . اند
به تاريخ و تمدن ی خود بر مردم ساخته اند و ربطی تحميل رهبر

ی و تمدنی و باستانی تاريخی با درست کردن پيشينه . نداردی باستان
در واقع . اين واژه را پنهان کردی زامروی اجتماعی توان محتوای نيز نم

که تا کنون بقا يافته ی بعالوه، هر تمدن. نبايد گذاشت که پنهان شود
اگر اسالم به ضرب شمشير . اش بوده استی مديون قدرت سياس

ديگر از بين ی شد مانند هزاران فرقه مذهبی نمی تبديل به امپراتور
توان با ی را نمی ريختای فرآيندها. رسيدی رفت و به ايران هم نمی م

  ....  توضيح دادی معنويات پوشال
ی اما مهمتر از اين حقايق واضح و آشکار، بايد بر حقيقت عميق تر

شوند و حاکميت مردم يک ی به طبقات تقسيم م» مردم«. اشاره کرد
در . شودی محقق می است که با تغييرات اجتماعی اجتماعی رابطه 

هست که فارغ از تمايالت ی رگبزی جامعه ما تنش و شکاف طبقات
ی م» حاکميت اين يا آن طبقه «هر کس، مسئله حاکميت را ی ذهن
- اقتصادي- سياسيی در قدرت است، برنامه ی  اينکه چه طبقه ا.کند

کند که حاکميت در دست اقليت ی آن چيست، تعيين می اجتماع
ی در جمهور: گويدی می منشور موسوی وقت. جامعه است يا اکثريت

زياد ی و اجتماعی اقتصادی و محروميت های فاصله طبقاتی ماسال
ميان ی شده است، بايد گفت صريح تر حرف بزنيد و بگوئيد فاصله 

ما تقسيم شده است به سرمايه ی کدام طبقات زياد شده است؟ جامعه 
ی که درصد کوچک(داران و مالکان و دولتمردان و اعوان و انصارشان  

در يکسو، و کارگران، بيکاران، ) دهند ی  ماز جمعيت ايران را تشکيل
کارگران مهاجر افغان، دهقانان، معلمان، کارمندان و توليد کنندگان 

ی ديگر که اکثريت جمعيت را تشکيل می خرد شهر و روستا، در سو
و ی فئودالی جامعه ی   با سرنگون١٨همانطور که در قرن . دهند

ی  رعيت از قيود  ارباب جمعيت عظيمی،سرمايه داری استقرار جامعه 
سرمايه ی جامعه ی با سرنگون. آزاد و شهروندان صاحب حق شدند

ايران و استقرار يک جامعه دموکراتيک نوين و ی  دين- فئودالي–ی دار
 اکثريت جمعيت کارگران و دهقانان و زحمتکشان و ی،سوسياليست

ملل تحت ستم، و بخصوص زنان، آزاد شده و صاحب حق و ی خلق ها
حاکميت مردم بر سرنوشت . تر از آن حق حاکميت خواهند شدمهم

انتخابات و ديگر . شودی خويش از طريق ابزار و پروسه ها تامين نم
که انقالب ی دولت، فقط در شرايطی در اداره ی اشکال مشارکت توده ا

  .تواند بازتاب حاکميت مردم باشدی تحقق يابد می اجتماع
دهد ی می نيز وعده هائ» يبرابرو ی عدالت، آزاد«منشور در بخش 

ی جمهوری  دين–ی نظام طبقاتی که خوش است اما بدون سرنگون
توزيع عادالنه «: گويدی مثال م. تحقق آن ها ممکن نيستی اسالم

و چه در ابعاد ديگر ی  اجتماعی، سياسی،امکانات، چه در بعد اقتصاد
 الزم از جمله اهداف خدشه ناپذير جنبش سبز است کهی حيات انسان

هر  » .ممکن انجام شودی تالش های به آن، تمامی دستيابی است برا
دهد اول بايد تکليف ی را م» توزيع عادالنه امکانات«ی کس وعده 

روشن ی اسالمی خود را با انباشت ناعادالنه قدرت و ثروت در جمهور
زيرا توزيع عادالنه فقط با از بين بردن قدرت و ثروت قدرتمندان . کند

 .... اند محقق شودتوی م
ی و سياسی  امکانات اقتصادی، اجتماع- ی طبقاتی در همه نظام ها

؟ و ياما سوال اينجاست که بين چه کسان. شودی توزيع می و اجتماع
ی ؟ در جمهور)يو اجتماعی کدام روابط توليدی بر مبنا(چگونه 

 ، توزيع آن ها ميان آخوند ها و»توزيع عادالنه امکانات«ی معنی اسالم
ی توزيع عادالنه «اين . وفادار به حکومت بوده استی مکتبی گروه ها

 به ی،خمينی قدرت گيری از فردا) قدرت(ی در بعد سياس» ياسالم
هر جا از . شکل گماشتن حکام شرع در سراسر کشور،  شروع شد

: گفتی کند، می کدام قانون اعدام می شد بر مبنای پرسش می خلخال
از همان ی خمينی تحت رهبری مرتجعين اسالم) ٥! (از امام حکم دارم

به ی گرايش واقعی اول بسيج شده و دست به کار شدند تا جلوی روزها
ی شوراهای قدرت و ثروت را که در شکل گيری توزيع عادالنه 

کارمندان و کارکنان ی و شوراهای دهقانی و اتحاديه های کارگر
» يمصادره انقالب«همزمان . يافت، بگيرندی موسسات گوناگون تبلور م

ی آخوندها و باندهای موزه ها و وزارت خانه ها و کاخ ها از سو
در واقع (مسلحشان شروع شد و سپس توزيع کنترل و مديريت 

کارخانجات، معادن، جنگل ها، کشت و صنعت ها و ) ٦) (»تيول«
ميان بنيادها و ی نفتی حاصل از درآمدهای شيالت و تقسيم بودجه ها

ی کنترل اراض. آغاز شدی مکتبی خلق الساعه ی هاجهادها و نهاد
ها، کنترل ی از آن از طريق انتصاب شهرداری ناشی و درآمدهای شهر

» تيول«ی از اين توزيع اسالمی ترانزيت فصل ديگری بنادر و راه ها
دادگاه ها در صدور ی حکام شرع و بازجويان و قاضيان و روسا. بود

ی اهللا ها و دست انداختن بر رومرگ از آيت ی اعدام و گرفتن فتوا
کارگران و ی با يکديگر مسابقه داده و بر سفره خالی منابع اقتصاد

از جمعيت ی عالوه بر اين، بخش بزرگ. زحمتکشان کشور رقصيدند
در همان چند سال اول . ايران از حق کار و تحصيل محروم شد

مرام تسويه ده ها هزار معلم، استاد، کارمند به دليل عقيده و » انقالب«
ده ها هزار دانشجو به همين دليل از تحصيل محروم . و بازخريد شدند
حق ورود به ی فقط جوانان» ياسالمی انقالب فرهنگ«شدند و پس از 

» ايدئولوژيک«امتحان (دانشگاه داشتند که امتحان تفتيش عقايد 
مسجد محل در مورد رفتار ی و تفتيش امنيت) مربوط به شريعت اسالم

و امروز نيز فرزندان بهائيان در . را با موفقيت گذرانده باشند یاسالم
. ندارندی که دين خود را پنهان نکنند حق تحصيالت عالی صورت

دارند از مدرسه رفتن ) يمثال افغان(ی که همسر غير ايرانی فرزندان زنان
رشته ی و فرزندان اهل سنت حق تحصيل در مدارج باال. محرومند

مانند صنعت نفت کارگران ی در صنايع. ا ندارندمانند حقوق ری هائ
. عرب بايد سال ها در انتظار رسميت يافتن شغلشان انتظار بکشند

ی معوقه خود و حق تشکل اعتصاب می دستمزدهای که برای کارگران
  ... شوند و ی نشوند حتما از حق کار محروم می کنند اگر زندان

در ) قع حق کار و تحصيلو در وا(اينهم از توزيع عادالنه امکانات 
که به قول شما ی آنهم در دوران! يموسوی شما آقا» يانقالب اسالم«

  .منحرف نشده است» ياز آرمان ها و اهداف انقالب اسالم«هنوز 
قدرت و ثروت و حق در » ياسالمی توزيع عادالنه «کليت اين 

شده است و شرع ی ايران کدگذاری اسالمی جمهوری قانون اساس
 حتا فاقد ٥٧که در سال ی آيت اهللا خزعل. آن بوده استی پشتوانه 

امروزه » ياسالمی توزيع عادالنه «بود به يمن ی شخصی خانه مسکون
صاحب معادن خاک سرخ در خليج فارس و صاحب بنياد سودآور 

ی او مانند همپالگ. الغدير است و فرزندانش از تجار گردن کلفت اند
تواند حکم جهاد ی کجا دارد و مرا يی و اقتصادی هايش قدرت سياس

که عقايد ی ريختن خون دشمن هنگامی جهاد يعن«: گويدی م. دهد
» ...خانم چهره ات را بپوشان ی امر به معروف يعن. مردم را سست کند

رئيس سابق قوه ی طبق شهادت عباس پاليزدار آيت اهللا يزد) ٧(
ا مجوز بی قضائيه و دبير جديد جامعه روحانيت حوزه علميه قم، و

 بطور رايگان ی،اسالمی  و به بهانه ساختن يک دانشگاه قضائی،خامنه ا
 ميليارد ٦٠٠دنا شد که قيمت اش ی صاحب کارخانه الستيک ساز

نجف ی در! اين کارخانه را در بورس فروختی بعد از مدت. تومان بود
دهه شصت کمونيست ها و انقالبيون شرکت ی که در اعدام های آباد

بود با گرفتن رشوه » ديوان عدالت«که سرپرست ی ره اداشت، در دو
ی اين فقط مشت نمونه ) ٨. ( ميلياردر شدی،صد ميليون تومانی ها

  .  خروار است
اين ! يموسوی نيست آقا» يسوء مديريت دولت«و » فساد«اين ها 

يک قشر ی و شکل گيری ها توزيع ثروت و قدرت به طريقه اسالم
انقالب «و مالک در ايران از طريق جديد از طبقات سرمايه دار 



   t ٢٤   
است که ميان ی اين ها روابط قدرت و روابط اجتماع. بود» ياسالم

» انقالب«است ی کاف .طبقات حاکم و محکوم در جامعه ما برقرار است
قرن بيستم مقايسه کنيد تا بفهميد فرق ی تان را با ديگر انقالب ها

پس : ن را بزنيممثال چي. توزيع ثروت و دست بدست شدن آن چيست
 بزرگترين توزيع ثروت در تاريخ ١٩٤٩انقالب چين در سال ی از پيروز

از دست اربابان فئودال گرفته شد و ی کشاورزی زمين ها. بشر رخ داد
سرانه و نه ی بر مبنا(زمين ی در ميان چند صد ميليون دهقان فقير و ب

و ی بهداشتو ی و مکمل آن بازتوزيع امکانات صنعت. تقسيم شد) خانوار
کم کردن شکاف ميان ی در ميان مناطق گوناگون برای و هنری آموزش

اين ها به فاصله چند سال و در ی همه . و فقير بودی مناطق غن
شد و ی می آمريکا تهديد هسته ای انجام شد که چين از سوی شرايط

انقالب درگير جنگ با آمريکا در کشور کره ی بالفاصله پس از پيروز
ی چين محسوب م» دوگانهی آسمانی باليا«ی و خشکسالشد و  سيل 

اعتياد و . دادندی شد و هر ساله صدها هزار نفر جان خود را از دست م
از طريق درمان، کار، دادن احترام و حيثيت ی فحشا در مدت کوتاه

روابط ی و صنعت بر پايه ی کشاورز. به قربانيان حل شدی اجتماع
اولين بار در ی برای مسئله گرسنگ. دنوين شکوفا شی و اجتماعی توليد

. که يک چهارم جمعيت کرهء زمين را داشت حل شدی تاريخ کشور
کارگران تبديل به اربابان توليد شدند و حق کار و تحصيل و بهداشت 

 عشيره و - خانواده–دين ی زنان از قيود فئودال. همه تضمين شدی برا
هر «ا شدند و شعار رهی و کارخانگی و خيابانی اذيت و آزار فرهنگ

سرلوحه جامعه » توانندی توانند کنند زنان نيز می که مردان می کار
کمتر ی  درصد مرگ و مير نوزادان در شانگها١٩٧٠در اوايل دهه . شد

 ميليون نفر ٥٠٠با بيش از ی در چين سوسياليست) ٩. (از نيويورک بود
ی کيفريافت و قوانين ی جمعيت، هر ساله تعداد زندانيان کاهش م

بعد از اينکه . شدی اعدام می شد و به ندرت کسی مرتبا ساده تر م
ی  رفرم ها١٩٨٠در اين کشور احياء شد و در سال ی نظام سرمايه دار

قدرت و ثروت . اجرا شد، تمام اين روند برعکس شدی سرمايه دار
که ی دوباره در دست طبقه سرمايه دار نوين و سرمايه داران بين الملل

آن فرو ی اين رفرم ها چنگال خود را بر چين و منابع انسان یبا اجرا
چين تبديل به بزرگترين مشقت خانه کارگران در . کردند، متمرکز شد

تحت پوشش ی  درصد اهال٩٠در دوران سوسياليسم . جهان شد
اين بخش از تاريخ ) ١٠! ( درصد٤بودند و امروز فقط ی بهداشت دولت

قادر ی  اجتماع–ی ه واقعا کدام نظام طبقاتنيز تائيد دوباره است بر اينک
بزند و مانع از انباشت فقر در » توزيع عادالنه امکانات«است دست به 

   ....ديگر شودی يکسو و ثروت در سو
کند اما ی م» يانقالب اسالمی آرمان هميشگ«صحبت از ی موسو

چيست؟ اين آرمان در مقدمه » آرمان«بايد سوال کرد که ماهيت اين 
مشخص » يحکومت اسالم«در بخش ی اسالمی جمهوری ن اساسقانو

در همانجا ! بر پايه واليت فقيهی تحقق طرح حکومت اسالم: شده است
: تصريح شده است که هدف چيست» يشيوه حکومت اسالم«در بخش 

و ی ، برخاسته از موضع طبقات حکومت از ديدگاه اسالم« 
ی ملتی مان سياسنيست بلکه تبلور آری يا گروهی فرد گري سلطه

دهد تا در روند تحول  همکيش وهمفکر است که به خود سازمان مي
) اهللای حرکت به سو(ی هدف نهايی راه خود را به سوی وعقيدتی فکر

  .ملت استی کردن همه ی هدف، حزب الله» .بگشايد
به ساحت ی باز گرداندن حکومت دينی اسالم» انقالب«آرمان 

ی و اجتماعی و اقتصادی سياسی ه هاو تبديل انگيزی اجتماعی زندگ
و به اين ترتيب تقدس بخشيدن به ی دينی معنوی جامعه به انگيزه ها

. در اين دنيا بودی سياسی حقوقی و بی  اجتماعی،طبقاتی شکاف ها
ی وی را بفهميد به اين بخش از سخنرانی خواهيد آرمان موسوی م

ه قصص به هنگام در سور«: توجه کنيد» ايثارگرانی خانواده ها«ی برا
شود و به اين ترتيب ی داده می طرح مبارزه با تفرعن، بشارت پيروز

ی مردم يادآوری پيروزی مبارزه با فرعونيت را برای ضرورت هميشگ
در زمان ی کند، البته همان طور که در روايات آمده، اوج اين پيروزی م

اد  مرد١١ -به  نقل از اخبار روز(» .است) عج(ظهور صاحب الزمان
ی زند منظورش آرمان های حرف م» آرمان«از ی موسوی وقت) ١٣٨٩

ی جمهوری قانون اساس«کند ی تالش می موسو. شريعت مدار است
و ی را که مدون کننده و بازتاب ماهيت اين نظام است، مترق» ياسالم

اما اين آب در هاون کوبيدن . جلوه دهدی ظرفيت آزاديخواهی دارا
دست از «حاکم، ی کند که دارودسته ی ت ماز اين شکايی موسو. است

. داردی بر نم» و ساير قوانينی دروغ و فساد و زير پا نهادن قانون اساس
زيرا قانون . معناستی بی اسالمی در جمهوری قانونی اما شکوه از ب
ی  مشروط کردن همه چيز منجمله قانون به اراده ی،حکومت دين

خدا هم مرز ی د، اراده دانی خوب می و همانطور که موسو. خداست
  ! شناسدی نم

ی قوانين نانوشته و غير رسمی راه را برای اين نوع قانون بطور ذات
حتا پيش از ی شريعت بر افکار و روابط اجتماعی سلطه . کندی باز م

 ی،در انجام معامالت اقتصادی تعهدات سنت. بودی  بسيار قو٥٧سال 
 نقش درجه دوم ی،شرعی هاو ماليات ی  وام، زناشوئی،کاری قراردادها

ی اسالمی زن در جامعه و تحت تبعيت مردان خانواده قبل از جمهور
همه اينها ی اسالمی اما با جمهور. هم بود و به تدريج در حال زوال

در اين . مطلق برخوردار شدندی سياسی تازه گرفته و از پشتوانه ی جان
ی رت مطلقه سه گانه بوسيله قدی تفکيک قوای قانون، اصل بورژوائ

ی اين قانون اساس. شودی کنار زده م) و نه صرفا واليت فقيه(شرع 
و اين . شودی در موارد بسيار توسط بانيانش زير پا گذاشته می ارتجاع
اين ربط به ماهيت اين قانون . به اين جناح و آن جناح نداردی ربط

ی  جمهوری و اقتصادی و ايدئولوژيک و اجتماعی و نظام سياسی اساس
  . داردی اسالم

  قانون اساسی نوین
شود که از صحنه سياست و ی ساخته می آينده فقط توسط مردم

داشته ی تواند آينده را نصيب آنان کند درک درستی که می اهداف
تعيين سرنوشت جامعه از طريق حرکت ميليون ها تن از مردم . باشند

و نه زير پرچم طبقات (خودشان ی ستمديده زير پرچم طبقات
اين . شده استی تبديل به يک ضرورت عاجل تاريخ) تثمارگر جامعهاس

و بطور مشخص محصول بيش از ی طبقاتی ضرورت محصول جامعه 
طبقات سرمايه دار و مالک در ی دينی سال حاکميت ديکتاتوری س

ی قانون اساس. در گرو درک اين ضرورت استی آزاد. ايران است
اب منافع طبقات و منشور جنبش سبز بازتی اسالمی جمهور

قدرت ی دارای بيش نيستند ولی استثمارگر جامعه است که اقليت
نيازها، منافع و مطالبات طبقه کارگر، زنان، دهقانان فقير و . اندی سياس

ی زمين، روشنفکران، مردم ملل تحت ستم و پيروان اقليت های ب
مبارزات ی اينکه افق روشنی برا. نداردی  در اين منشور جائی،دين

را هدايت کند، ما نيازمند تدوين ی اسالمی کثريت مردم عليه جمهورا
ی ديکتاتوری اين قانون بايد ستون ها. نوين هستيمی يک قانون اساس

طبقات استثمارگر حاکم در ايران را هدف قرار دهد و مختصات ی دين
ی بروشنی اسالمی آينده را در تمايز با نظام جمهوری نظام اجتماع
تواند و بايد تبديل به ميثاق ی نوين می ون اساسقان. ترسيم کند

مبارز اعم از کمونيست و غير ی از نيروهای مشترک طيف گسترده ا
آگاهانه ی کمونيست شود تا با جد و جهد آن را تبديل به پرچم مبارزه 

  .نوين کنندی استقرار جامعه ای و برای اسالمی مردم عليه جمهوری 
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