
       ١٣٩١  شهریور ۶٠ه شمار  www.sarbedaran.org  )مارکسیست لنینیست مائوئیست(ارگان حزب کمونیست ایران 
     

  

  
  

  3صفحه                   دو نسلِ سرخ
چپ و ي مصاحبه درباره نشست نیروها

  4صفحه                           کمونیست
 دورنماي –جنگ داخلی در سوریه 
  7صفحه         تشکیل کشور کردستان

 
   !از اوین تا کهریزك
  11صفحه        به قلم آذر درخشان
  سخنرانی  - كنصایحِ یونانی ژیژ

  15صفحه        مریم جزایري در یونان
  

 نگاهی   از آهن مذاب تا گدازه خشک
  18صفحه     به ادبیات و هنر در شوروي

 سوسیالیستیکشوریک  قانون اساسیِ
  19صفحه            

  انقالب فرهنگی در چین
  23صفحه          مصاحبه با باب آواکیان

  
  چند پیام به یاد آذر درخشان
  27فحه ص   

  مانیاددر ) م.ل.م(پیام حزب کمونیست ایران 
  رفیق آذر درخشان 

  رفقا و دوستان
از دست دادن .  بر  دل ما زدی و آتششد و جنبش زنان خاموش ی از جنبش کمونيستی اخگر

  . کنند سخت و ناگوار استی ايستند و خانه را روشن می آنان که در برابر تندر م
و چپِ  ايران و ديگر ی جنبش کمونيستی افراد، احزاب و تشکل ها: از صميم قلب از شما عزيزان

جهان  که در سوگ آذر عزيز، تکيه گاه ما و ی  همرزمان و ياران مان در چهار گوشه ازکشورها، 
را به ی اين همبستگی شناسيم که بتواند  زيبائی نمی هيچ کالم. کنيمی می خانواده اش بوديد، قدردان

که ی برپا ساختن جامعه ای برای تاريخی است از رويای جلوه ای ين همبستگا .بازگويدی شايستگ
  . کندی ندگواسطه، زی اش را، مستقيم و بی بشريت بتواند موجوديت اجتماع

  53نه به اين خاطر که. آذر را چه زود از دست داديم! آه :ما اين استی  احساس مشترک همه
بلکه اساسا . يافته بوديدی از شما عزيزان تازه با او  الفتی نه به اين خاطر  که بسيار. سال بيش نداشت

هنوز در آستانه . اش در حال شکفتن بودی انقالبی و عملی فکری به اين دليل که هنوز ظرفيت ها
  . ديگر بودی تولدها

است به تجربه مشترکمان در راه  ريشه کن ی مهر مشترک ما نسبت به آذر، در عين حال،  واکنش
تغيير بنيادين جامعه مان را در سر داريم  با مسائل و ی همه ما که سودا. ی ه طبقاتکردن جامع

که در ی راه. اين راهی های ها و  پيشروی مواجه بوده ايم و  متاثر از پسروی همانندی های دلنگران
 آن معضالت و تجربه نيا باره دری شيبازاند. آن حماسه ها آفريديم و اشتباهات بزرگ مرتکب شديم

هايش ی را با درک  پيچيدگی کرد و  راه رهائی داد، تشريح می تضادها را تشخيص م .آذر بود دغدغه
 باور که را چه آن. دادی نهفته بود که روح شنونده را تکان می در حرفهايش نيروئ. دادی نشان م
  . کردی می زندگ داشت،

کشيد و مبارزات توده ی  زبانه مسوزان  انقالبی که شراره های ، زمان١٣٥٧آذر اول بار در سال 
ی شناسيم و حزبی که می اما، آذر. يافت به اتحاديه کمونيست ها پيوستی ها روز به روز گسترش م

ند  که اتحاديه کمونيست ها از خاکستر خويش سر هستی دورانی که او عضوش بود اساسا برآمده 
  . گشودی مپرپيچ و خم ی را از ميان گذرگاه های برآورده  و راه پيشرو

  . زايدی به قول شاملو تنها توفان، کودکان ناهمگون م
 به همراه دو فرزند خردسالش از ايران خارج شد )٦٠ی  دهه(ی الديم ١٩٨٠آذر  در اواسط دهه 

  . و در تبعيد  دوباره به اتحاديه کمونيست ها پيوست
جانباخته ی ساله بودند، رفقای بيش و کم  سی در اين زمان  بازماندگان اتحاديه  که اکثرا جوانان

که شکست پيش آورده بود،  دست و پنجه ی بزرگی را به خاک سپرده، زخم ها را بسته و با سوال ها
ی که عقب گردهای شکست انقالب ايران، بلکه همچنين با مسائلی نه فقط با سئوال ها. کردندی نرم م

سابق و تبديلِ  جنبش ی سوسياليستی درکشورهای سرمايه داری مانند  احيای جهان-مهمِ تاريخي
  .پيش کشيده بودندی سرکوب گر و ارتجاعی در سه قاره به نظام های بخش ملی رهائی ها

را ی که سازمان ها و احزاب جنبش کمونيستی زيربار  شکست انقالب ايران و ضربات سهمگين
ده شدند و راه را ادامه ديگر نيز آبديی از مبارزين خم شد؛ اما عده ای کرد، کمر عده زيادی متالش
  . از استوارترين آن ها بودی آذر يک. دادند

ی بود برای بزرگی محرکه ی نيرو ی،اسالمی جمهوری سرنگون آماج با ،١٣٦٠قيام سربداران سالِ 
که ی و سياسی نظری به پرسش های اگر اين نيرو با پاسخ گوئ ی،ول. خ و بحرانزادامه راه و گذر از بر

ما روحيه اوژن . در  راه ناممکن بودی شد، استواری به ميان کشيده بودند همراه نمبزرگ ی شکست ها
ی اما  کار مارکس، يعن. را سرود» انترناسيونال«پوتيه را داشتيم که   پس از شکست کمون پاريس

  .بودی از شکست کمون نيز سخت ضروری جمعبند
ی کم .بس دشوار بودی ، کارآن چه غلط، اما تشخيص و حفظ آن چه درست بود و دور ريختن

  چه بسا  به  راه حل رايجِ سوزاندن ترو خشک، دست آخر ما را به بن بست وی آوری  و رویناپايدار
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بود که هم ی آذر در زمره رفقائ .کشاندی می انحالل طلبمنجالبِ 
 را داشت و هم جسارت دفاع از هکهنی شجاعت گسست از ايده ها

  . گذشته رای دستاوردها
ی پيوند دوباره ما با  کمونيست های را برای د، شرايط استثنائتبعي

را دوباره، در سطح ی انترناسيوناليسم پرولتر. جهان فراهم آوردی انقالب
وقفه از سرچشمه اين ی آذر ب. گسترده تر، کشف کرديمی و معنائ

. داشت بلندی فکر و بزرگی قلب او .انترناسيوناليسم نوشيدُ و قد کشيد
همه ی قلبش با مبارزه . دانستی دنيا  می جا همهی  بستههم را خود

از فلسطين و هند و :  تپيدی آن، می ستمديدگان جهان، در هر گوشه 
مشاجرات . بنگالدش و نپال تا پرو و کلمبيا و اياالت متحده آمريکا

کرد و ی را به دقت دنبال می کمونيستی درون جنبش بين المللی نظر
را با ی تئوريک در کمونيسم علمی  جهش ها.شدی در آن ها درگير م

که قدرت تشريح مسائل را داشت به وجد ی از هر دانش. بلعيدی ولع م
که موضوع ها و معضل ها  را ی پذيرش هر نظريه ای آمد و برای م

  . بهتر و درست تر تشريح کند، باز بود
تحت ستم و ی و مبارزات توده های اش با زندگی يوند ناگسستپ

شعله ور  ی تئوريک مارکسيستی  شوق او را در جذب رهاوردهااستثمار،
ی دانست توده ها بدون علم انقالب محکوم به بردگی کرد زيرا می م

چاپ صفحه ی به همين نام را برای سال ها پيش کتاب. هستندی ابد
مورد عالقه اش  ی ، جمله »علم انقالب«جمله پشت کتابِ . کردی بند

آيا : کردی آن را زمزمه می توده ای يزش هاخی بود و هنگام مشاهده 
  زنجيرهايشان را پاره خواهند کرد يا فقط آن را تکان خواهند داد؟ 

خط و گسست ی اتحاديه کمونيست ها، دوران وارسی دوران بازساز
از ی يک. درست بودی نادرست و تکامل ديدگاه های از ديدگاه ها

اتحاديه از ی رانه اين فرآيند، گسست جسوی عناصر تعيين کننده 
ی آذر نقشی رايج در مورد ستم بر زن بود؛  که در شکوفائی ديدگاه ها

آور و  مبلغِ دانا و ماهر اين خط شد و به تعميق  آذر پيام. به سزا داشت
 نيا در بودن زنی معنا رفت،ی م شتريپ هرچه. رساندی آن نيز يار

 در فقط نه  ديفهمی م. کردی م درک و احساس تر قيعم را جهان
که هدفش ساختن ی کمونيستی حتا در تشکيالت  خانواده، و جامعه

ستم گرانه ی بدون طبقه و بدون زن و مرد است، روابط جنسيتی جهان
کند و شورش عليه ی خود را تحميل می به اشکال پيچيده و پوشيده ا

  .آن رواست
بر ی است که  تا رسيدن به جامعه و جهان کمونيستی و اين، جدال

  .جريان  خواهد داشتی ل زندگساح
ايجاد ی آذر در زمينه ی حزبی  به بعد، فعاليت ها١٣٧٦از سال 
ی و پيگيری داريپا. در جنبش زنان ايران، متمرکز شدی قطب انقالب

در کمک به شکل ی  و بطور کلسازمان زنان هشت مارسآذر در رشد 
، زبانزد و سازشکاری زنان در برابرِ  قطب رفرميستی قطب انقالبی گير

  .اين قطب تبديل شدی برجسته ی آذر به سخنگو. همه است
در حال ی برد زنان ايران آتشفشانی پی اسالمی که جمهوری زمان

فمينيست «کردن آن و پياده نظامِ ی خنثی ريخت برای انفجارند، طرح
نبايد : جواب آذر اين بود که. خود را به ميدان آورد»یاسالمی ها

. از رژيم بيفتدی جناحی سياسی  هاطرح به دامبگذاريم  جنبش زنان 
ديگر را نشان داد، سايرين  را ی او در مقابل اين طرحها  ايستاد، راه
  . کوبيدی متفاوت پای ا نيز بدان سو فرا خواند و بر سر آينده

ی ميان امپرياليسم و بنيادگرايی را که در دعوای جريان هائ
 نه .کشيدی شدت به نقد مگرفتند بی سمت اين يا آن را می،اسالم
ی کم و بيش مشابه آن در کشورهای و نظام های اسالمی  جمهور تنها

را نيز ی غربی دموکراسی ديگر را، همچنين  نظام های تحت سلطه 
دانست که وابسته اند به  استثمار انسان ی کهنه و متعلق به گذشته م

   .یو در نتيجه، شايسته سرنگونی از انسان و ستم جنسيت
ی شکل گيری در تالش برا. بودی خوبی ذر متحد کننده آ

ی می در جنبش زنان، هم بر اصول پافشاری بزرگ انقالبی اتحادها
رسيدن به ی برای ضروری نشان دادن نرمش های کرد و هم آماده 

خورد و ی ديگر زود جوش می احزاب و گرايش های با رفقا. اين هدف
نه به روش سازش و مخرج . کردی برقرار می با آنان ارتباط فکر

در ياد . دادی فقط ياد نم. مشترک گرفتن، بلکه با استدالل کردن
را با ی شناخت و هر جرقه آگاهی هر جرعه . گرفتن نيز خبره بود

  . دادی کرد و به رفقايش انتقال می جمع می شاد

به اهميت هنر و . به هنرمند متعهد داشتی آذر احترام عميق
بازتوليد نظام ستم و استثمار يا در مبارزه عليه آن ادبيات و تاريخ، در 

در اين زمينه داشت که افکارش را تيزتر، بيانش ی دانش خوب. آگاه بود
  .کردی را شيواتر و گام هايش را در تغيير جهان سبک بال تر م

اهميت . دادی و توليد فکر می تئوری به مطالعه ی آذر اهميت زياد
کرد اما به ويژه از ی  از زن و مرد، گوشزد مرفقا ، اعمی آن را به همه 

خود را در اين زمينه  باال ی خواست که ظرفيت های زن می رفقا
ی فقط با تجربه کردن ستم حاصل نمی اين توانائ: گفتی م. ببرند

نخواهيم توانست ی کمونيستی ها شود؛ ما بدون مطالعه و درک تئوري
زنان ی رهايی مبارزه برای نراه را از بيراهه تشخيص دهيم و مسير طوال

   .بشريت را تا آخر بپيمائيمی و رهائ
را مطالعه ی نوين کمونيستی ديدگاه های زندگی تا واپسين روزها

به طرق : گفتی م. کردی و تا آن حد که توان داشت تبليغ و ترويج م
به ويژه در . کرده ام اذهان را متوجه اين نظريه ها کنمی مختلف سع

ی م. ميردی چون بدون اين نظريه ها جنبش ما م! زنانی رهائی زمينه 
در حاليکه مال . ها مال ماستی کنند اين تئوری بقيه فکر م: گفت

توان در انحصار اين حزب و ی را که حقيقت است نمی چيز. همه است
است که ی نجات و تقويت جنبشی اين حقايق برا. آن گروه درآورد

  . بيش نيستی الاز ستم و استثمار خيی بدون آن رهائ
سرطان هم ی رزمنده اش در مبارزه با بيماری ذهن فعال و روحيه 

است که پيشاپيش ی دانست درگير جنگی م. رساندی اش می يار
اما در جنگ با اين دشمن هم تا آخرِ خط . نتيجه اش  روشن   است
  .    رفت و بازهم الهام بخشيد 

ی کهنگی ر چه بوبا هی ناپذيری آشت ی،دانائی،آگاه ی،شورش گر
. در ممکن کردن غير ممکن های  و پيگيریداد، سخت کوشی م

  ! کدامين را بگوئيم که شاخص آذر بود
که مرگ اين آرمان ی آن هم در زمانه ا. آذر يک کمونيست بود

دانست و با ی خود را فعال تمام وقت اين راه م. بارها اعالم شده است
ی انقالبی از کمونيست های کرد تا نسل جديدی تمام وجود مبارزه م

ی پيامش به نسل جوان اين بود که تجارب انقالب. رهروان اين راه شوند
ی ما بايستيد و افق های نسل گذشته را از آن خود  کنيد، بر شانه ها
. را فتح کنيدی جديدی دور را روشن تر  از ما ببينيد و  قله ها

ی گرفته بودند مکه اين پيام را ی چشمان خندانش از ديدن جوانان
  . درخشيد

نشانند، به ی را به گل می که چنين آذری  ستمديدگان هنگام
ی آذرها به الگو. آورندی عظيم خود به  تغيير جهان باور می توانائ

حاکم بر ی ارتجاعی عليه نظام اجتماعی مبارزه و ادعانامه کوبنده ا
زند  یدر قلب ها جوانه می حس اعتماد نوين. شوندی جهان تبديل م

ی توان و بايد نظام ستم و استثمار را پائين کشيد و دنيائی م! آري: که
  .نو آفريد

شاهد  ی،آذر زنده نماند تا در ميان  امواج خروشان يک انقالب واقع
زنده نماند تا بلند شدن موج .  باشدی اسالمی دفنِ نظام منفور جمهور

نوين را ی جوامع سوسياليستی و پاگيری پرولتری نوين انقالب ها
پيشين ی که بايد هزار بار بهتر از سوسياليسم های سوسياليسم. ببيند
زنده نماند تا آن را ببيند اما خطوطش را در خيال ترسيم ! آري. باشد

   .  بردی کرد و  داربست هايش را باال می م
در ايران و جهان بلند شوند، چهره ی آنگاه  که امواج نوين انقالب

  .سرخ بر فراز آن  نقش خواهد بستی تاره اآذر و آذرها چون س
و اين . و انقالب را بسرائيمی بگذار يک بار ديگر،  آهنگ رهائ:  آذر 
و با تو عهد  کنيم که تا دم آخر، پايدار و ثابت قدم بر آرمان . توی بار ب

ی سرنگونی فشاريم و  اندوه مان را  به مبارزه برای مشترک  پا
و رسيدن به کمونيسم ی نظام سرمايه داری سرنگون ی،اسالمی جمهور

  .تبديل کنيمی جهان
بخش ی در اين راه پر افتخار، ياد و نام  تو هميشه با ماست و گرم

  .مبارزه مان
  مان؛ آذر ی بدرود رفيق فراموش نشدن
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  اطالعیھ ی درگذشت رفیق آذر درخشان
 

مارستانی در يبماری سرطان در ي سال مقاومت در مقابل ب١١پس از ) ریيمهری علی مال(ق آذر درخشان يرف)  خرداد٦( مه ٢٦روز  سحرگاه
  .س درگذشتيشهر پار

 - ران يا( مارس ٨انگذاران سازمان زنان يو از بن) ستيست مائوئينيست لنيمارکس(ران يست ايق آذر از کادرهای برجسته حزب کمونيرف 
زنان "سنده کتاب ي اسالمی و نوهای ن نابرابر و مجازاتيه قواني روزه کارزار زنان در شهرهای اروپا عل٥ی يماي، از مبتکران اصلی راهپ)افغانستان
  .بود" سال صفر

عه بزرگ و يارانش ضايه دوستان و يی زنان، اعضای خانواده و کليستی و جنبش رهاينبش کمونج ز برایيق عزين رفيبی شک فقدان ا 
  .مين را تحمل کنين اندوه سنگيقانه بار ايگر و همبستگی رفيکديه بر شانه های يباشد با تک. تاسفباری است

  .ق آذر درخشان گرامی بادياد و خاطره رفي
  )مارکسیست لنینیست مائوئیست(حزب کمونیست ایران

  )١٣٩١ خرداد ٦(  2012 مه 26 

  

 درخشان  اولدوز
 ارگان شورای دانشجویان و جوانان چپ - روی خط رادیکال

   ٣ایران، شماره 
و خفقان، نسل ی نسلِ آشفتگ ی، نسلِ جنگ و آوارگ: گفتند

ی ها سوال، نسلِ صف نسلِ بي: سرود، گفتند ترانه بي اميد و بي بي
ريشه، نسلِ  خاطره، بي اخمو، نسلِ بيی ها و  ريخت و قيافهی طوالن

و توهم ی خاتمی بيست ميليونی را ی،خمينی يليونارتشِ بيست م
 دههی  بچه: نسلِ سانسورِ تاريخ و سياست و هنر، گفتند. سبزی ميليون

افسرده، خشمگين و قهر، نسلِ مسجد و حسينيه و نوحه،  ی،شصتی 
انقالب، ی ها غنچه: گفتندی،خالی ها نسل آژير خطر و بمباران و تابوت

اين . و دعا به جان رزمندگان اسالمفجر و آيين مدارس ی  نسل دهه
برگرد نسل من ی همه را گفتند و با افسون اين همه دروغ ديوار

به خود و به آينده، ديوار قهر،  ديوار ی اعتمادی ديوارِ ب. کشيدند
 .و ياسی نااميد

شود، ممکن نيست،  توانيم، نمي  آنقدر گفتند تا باورمان شود نمي
ی پرسش صحنه را استادانه چيدند، تا بي! مقلدانهی را ی،تنها راه رهاي

ی ها ترين آالله نسل ما به خون سرخی ها بپذيريم و سرنهيم، اما ريشه
ها  از پس اين همه دروغ سرانجام ريشه. آتشين انقالب سيراب بود

ی استوار شد، قد برافراشت و بر ضد هرچه دروغ شوريد و در تاريک
ی نسل. دانست معجزه ميرا جست که رسم ی اينهمه ياس دستان نسل

ها  از گردنه. عظيم نگاشته بودی سرخ که تاريخی نسل. که توانسته بود
بس سخت و سرد را در کوله بار ی روزگاری  گذشته بود و تجربه

ی دستان نسل من هرچند دير، هرچند دور، به چنين دستان. داشت
ی  نهشانه به شا. هايش را يافت و باليدن آغاز کرد ريشه. پيوند خورد

جنگ بود ! که توانستن برايش سوال نبود، شک نبود، شايد نبودی نسل
جهان که ی فردای  تغيير برايش نه رويا.یشکست بود و پيروز.  و نبرد

  .تحقق آنی بار برا بود و ستيز خونی کنونی  همين لحظه
کوشند با زيرو رو کردن  مان خواندند و سالهاست که مي نسل سياه

کوشند باورمان شود  سالهاست مي.  از يادمان ببرندرای ها سرخ خاوران
. مان را عوض کردند هستيم، ريختی کودکان و نوباوگان انقالب خمين

سياه پوشاندندمان تا باورمان شود ما سوگواران ی ها در پوشش
ها گذشته و  که از طوفانی پوالدين نسلی  اما اراده. ايم تاريخی  هميشه

ی اميدها. جانيان را در هم شکستآبديده شده بود، طلسم شوم 
اش  دست بر کليت رژيم منحوس واليت! انقالب خمينيی  آينده

ها  هزينه. ها زمان برد اش سال بود و ترميمی ضربه اما کار .اند گشوده
  . جوانه زندی ا کنندهی رهبری دروغين، روشنای داده شد تا درون تاريک

ی و رهايی  ضروراين پيوندی برای گزافی ها هر دو نسل هزينه
مسئوليت به دوش . عظيم روبروييمی بخش پرداختند و ما با مسئوليت

سپرده ی که ديريست به فراموشی بشر، رويايی کشيدن پرچم رهاي
گفتند " نه"مان که  بر دوش گرفتن بار مسئوليت ياران سرخ. شده است

. مان بيفزائيم بايد بر سرعت گامهاي. و در آسمان انقالب درخشيدند
بايد دست در دستان پوالدين . بايد دويد. اند ديرمان کرده. ايم ير کردهد

ی  نبرد را ديگرباره به رنگ سرخ طبقهی ها نسل انقالب جبهه
  .مان آذين کنيم جهاني

اين نسل را از زير خاک بيرون ی ارزشمند و آگاهی   بايد تجربه
لح مسی ا چنان تجربه" اميد"دستان جوان نسل خود را به . کشيم
که جسارت  آنان. که توانستند آنانی  بايد به پا خيزيم برشانه. کنيم

رحمانه به  شان را بي که تاريخ آنان. تاريخ را داشتندی ها گشودن دروازه
 .نقد نشستند

که درخشيدند و  آنان. هاست آذر درخشان از جنس همان ستاره
سرخ ی ا رهبه احترام رفيق آذر، ستا. راه انقالب آينده را روشن کردند

اش  و تجربهی از آسمان انقالب پيوندمان را با اين نسل و آگاه
 .تر خواهيم کرد عميق

 دو نسِل سرخ
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 تا ۲۲(ر ي ت۴ تا ۲خ يست از تاريچپ و کمونی روهاينشست ن :سوال
حزب ی ندگيئت نمايشما عضو ه. در اروپا برگزار شد)  ژوئن۲۴

ست ن نشيدر ا) ستي مائوئ-ستيني لن-ستيمارکس(ران يست ايکمون
ل و ين نشست چه بود؟ شرکت کنندگان  با چه تحليهدف از ا. ديبود

  ن نشست آمده بودند؟يبه ای اسيهدف س
ی روهاين بود که نيه هدف ايفراخوان اولی بنا به گفته : جواب

ی جمهوری ه داريم سرمايرژی انقالبی  سرنگونکه بهی ستيچپ و کمون
کنند، ی  مبارزه ممسيالياستقرار سوسی اعتقاد داشته و برای اسالم

مشابه به حداقل توافق ها برسند ی الوگ ونشست هايق ديبتوانند از طر
حزب ما . گر بشونديکديبا ی مشخصی های ن مبنا وارد همکاريو بر ا

ن نشست آن يهدف ما از شرکت در ا. ن نشست شرکت کرديز در اين
گران يز به گوش ديم و نظرات خود را نيبود که به حرف ها گوش ده

در مورد ی ار متفاوتيبسی دگاه هاين جمع نظرات و ديدر ا. ميبرسان
و چپ ی ستيروز و مسائل کالن جنبش کمونی اسياز مسائل سی فيط

ی اسيک انسجام سيا به ين مشکل بتوان گفت که آيبنابرا. موجود است
ی اصولی اما حتا اگر بتواند در چارچوب. ريا خيد يخواهد رسی و عمل

را در مورد مسائل کالن انقالب و ی ده و بالنده ازنی اسيالوگ سيد
  .  جاد کند ارزشمند استيو چپ ای ستيجنبش کمون

ی نيبه اوضاعِ عی پاسخ گوئی واکنش و تالش برای به طور کل
) »يبهار عرب«ژه پس از يبه و(انه را يران و منطقه خاورميکه ای مشخص

در .  استکجا جمع کردهيجنبش چپ را ی روهاين نيدر بر گرفته ا
ی کسو، خواست توده هايشکل گرفته که از ی انه گرداب بزرگيخاورم

گر، يدی ان است و از سويدر آن نمای ن اجتماعياديرات بنييمردم به تغ
ست ها ياليزنند و امپری بقا دست و پا می ن منطقه در آن برايمرتجع

ی ست جمهوريمعلوم ن. کنند فرجام آن را کنترل کنندی می سع
مانند ی بروز اوضاع. ديايرون بين گرداب سالم بيز درون اای اسالم
سوال . خودش محتمل استی های ژگيران، هر چند با ويه در ايسور

مرتجع ی روهايست ها و نياليز امپريران را نيای نده يا آينجاست آيا
که ممکنست به ی روهائي چه آن ها که شناخته شده اند و چه ن–ی بوم

 –) از ارتش و سپاه ی مثال بخش هائ(ر شوند ناگهان از پشت پرده ظاه
م يران ورق را برگردانيم توانست در اينکه ما خواهيا ايرقم خواهند زد 
زند و يخی که به پا می سم را در مرکز توجه توده هائيو انقالب و کمون

از دارد که يم؟ جامعه ما نيکنند قرار دهی کال طلب ميرات رادييتغ
ادا متفاوت از يبنی برنامه ا: نده بشنودي آرا در موردی متفاوتی صدا

ی نده يکه سخت فعال شده اند تا آی ارتجاعی طبقاتی روهايبرنامه ن
م که هر روز بر ينيبی م. ن کنندييرا تعی اسالمی پس از جمهور

قدرت ی ت شده از سويق و حمايتشوی و جبهه ها» کنفرانس ها«
چون ی حظاهر الصالی با شعارها و اسامی ستياليامپری ها
راه ی را کارزارياخ(» حقوق زنان«و » حق انتخاب«، »يدموکراس«

شود و ی ره اضافه ميو غ) »ينه به حجاب اجبار«افتاده است به نام 
سابق و ی های چی اسالمی ها، جمهوری مرکب از شاهی تجمع هائ

کنند که ی می ن هم البيشود و مجاهدی ل مينادم تشکی ها» چپ«
شان شرط يست ها بر روياليمحق اند که امپرگران يش از ديآنان ب

 . کنندی بند
مردم ی تواند صدای می ا چپ انقالبيآی ن صحنه ايدر چن: سوال

  باز کند؟  ی گريباشد و راه د
است داشتن خط ی زين کننده و مقدم بر هر چييآنچه تع: جواب

پرچم ها و برنامه ی،ح، روشن و برا در مورد اوضاع کنونيصحی اسيس
حول آن ی طبقاتی های موجود در صحنه و صف آرائی اسيسی ها

ان ين هر جريقيبه ی ن موضعيک چنيبدون داشتن . برنامه هاست
تضادها را ی عنيخط . ه رانده خواهد شديبه سرعت به حاشی اسيس

ن است که افراد و جريانات را يا. خطاب قرار دادن و راه حل ارائه دادن
ن باره يا درک خودمان را درن نشست ميدر ا. کندی باهم متحد م

ن يبه ای بستگا اتحاد ما کوتاه مدت بودن يبلند . م يان کرديروشن ب
  . مسئله دارد

ن بود که شرکت ين مسئله در نشست مذکور ايبه اعتقاد ما مهمتر
ی ه جمهوريروشن علی اسيسی ريک موضع گيکنندگان حول 

ک يجاد ي او دفاع از ضرورتی ستياليامپری ه دخالت گريعلی،اسالم
  . ش رو دارديپی البته هنوز راه دراز. متحد شوندی ستياليل سوسيبد

مهم که صحنه ی از تضادهای کيد يدانی همان طور که م: سوال
و قدرت ی اسالمی ان جمهوريزند تضاد می ران را رقم ميای اسيس
ی روهاينی و صف آرائی ريموضع گ. غرب استی ستياليامپری ها
ا ين تضاد چه بود؟ آين نشست در رابطه با اي اشرکت کننده دری اسيس
ران و مصادره ينده ايآی موجود برای ستياليو امپری ارتجاعی ل هايبد

ل ها بحث ين بديتوسط ای اسالمی ه جمهوريشدن مبارزات مردم عل
ل ها يرا در مقابل آن بدی ن نشست چه راه کاريشد؟ اگر شد، ا

ی انقالبی اسيک مرکز سيدرست کردن ی را برای گذاشت؟ چه راه کار
  مردم جلو گذاشت؟ ی جنبش های برا

چ وجه يم به هيبحث شد اما همان طور که گفتی تا حد: جواب
ران يای و اوضاع کنونی اسينشست توانست در سطح س. ستينی کاف

و ضد ی اسالمی ضد جمهور: را اتخاذ کندی  روشننسبتاموضع 
و ی ارتجاعی روهايکه نی انده ين معنا که ما با آيست ها به اياليامپر
  .ميده انده مخالفيجامعه ما تدارک دی ابری ستياليامپر

  ؟»نسبتا«چرا : سوال
هنوز ی رين موضع گيم ايد بگويم باينانه اگر نگاه کنيواقع ب: جواب
در اوضاع، تاب ی ناگهانی ست که در مقابل چرخش هايق نيآنقدر عم

ن يدر ب»ی استراتژ-کيتاکت«ی به جا» ک پروسهيتاکت«ش يگرا. اورديب
ن با چرخش در يبنابرا. استی قوی شيران و جهان گرايچپ ای روهاين

ما . ز خواهد شدين موضع نياز ای ر گوناگون و مرحله اياوضاع تفاس
ک حزب يم که يبه تجربه تونس نگاه کن. مين باره نداريدر ای توهم
م يترمی  ان و پروژهيچگونه وارد اتحاد با اسالم گرا» سميکمون«ی مدع

ن يست و با ايه که االن انقالب ممکن نين توجيشد با ای دولت ارتجاع
» کيتاکت«ن ياما ا! ننديبب» تدارک«خواهند انقالب را ی م» کيتاکت«

مساعد به حال انقالب خدمت ی ت روندهاياصال به تدارک انقالب و تقو
م همان دولت کهنه با همان روابط يترمی وارد پروژه ها. کندی نم
ی که برنامه ی روهائيکهنه شدن، ائتالف کردن با نی  اجتماع-يقتصادا

ضد ی ان هايت جرياست فقط موجب تقوی شان ارتجاعی اجتماع
ی شوند و از آن ها جمعبندی د بررسين تجربه ها بايا. شودی انقالب م

ت يم که اکثريه را نگاه کني تجربه تونس، مصر و اکنون سور--شود 
ی روهايزش مردم به دست نيخی افتادن رهبرچپ آن در مواجهه با 

و » وسط«ی رويل به نيکا تبديه و آمريمتحد با ترکی ارتجاع
ک يو نه تدارک و تاکتی اسيسی خودکشی عنين يا. شده اند»یانجيم«

  . رهيو غ
ن يق تر کردن ايهمه جانبه تر و عمی د برايکماکان بای عني: سوال
  .تالش کردی اسيسی ريموضع گ

و انجام چه ی چه هدفی ن سوال که برايجواب به ا! هالبت: جواب
ز باشد و جواب به آن هرچه يمی د رويشه بايم هميشوی متحد می کار

دا ياز اتحاد تداوم پی چ سطحين صورت هير ايدر غ. روشن تر شود
ی يک روشناياز به يشه نيهمی در سطوح مختلف زندگ. کندی نم

ی ک جامعه يی نده ي آات ويهست به خصوص اگر بخواهد در مورد ح
خواهند واقعا ی جنبش چپ اگر می روهاين. باشدی ونيليچند ده م

مسلط در ی اسيسی ان هايد خالف جريباشند بای کال و انقالبيراد
ی اناتيران چه جريمسلط در ای اسيسی ان هايجر. صحنه حرکت کنند

ست ياليامپری ا با طرح هايی اسالمی با جمهوری ريهستند؟ سمت گ
کشمکش . ستيران نيفقط مختص ای ن دو قطبيا. مير رژييتغی اها بر

ی اسيسی صحنه ی ستياليامپری با قدرت های نِ بوميان مرتجعيم
ان يرا در می ار مضريبسی از کشورها را رقم زده و قطب بندی اريبس

ی اسالمی ان جمهوريمی تضادها. مردم به وجود آورده استی توده ها
ان طبقات يتضاد م. شناخته شده استی درونی غربی ست هاياليو امپر

مختصِ ی،ستياليامپری تحت سلطه با قدرت های حاکم در کشورها
انه و جهان يدر خاورمی ابنده ايگسترش ی بلکه روند. ستيران نيا

ه ينظام سرمای گردد به بحران ساختاری علتش هم عمدتا بر م. است
ی ت طبقاتياهن تضادها و ميح از ساختار ايل صحي تحل.یجهانی دار

ن تضاد را با يما ا. استی طبقاتی مبارزه ی ار مهم برايبسی آن ها امر

 مصاحبه درباره نشست نیروهای چپ و کمونیست
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ن معنا که هر دو نظام يبه ا(م يف کرده ايتوص» دهيدو پوس«ی واژه 

ی جهانی ه داريران و نظام سرمايمانند ای در کشورهائی ارتجاعی ها
ن يدر هر حال ا). سرنگون کردن هستندی سته يمتعلق به گذشته و شا

ی و توده های اسيسی روهايآورد که نی به وجود می اديتضاد، کشش ز
ل شدن مردم به يخطر تبد. ه شوندين دو قطب تجزيان ايمردم م

جناح (ی اسالمی ا جمهوريی ستياليامپری گوشت دم توپ طرح ها
هر حزب، ی حداقلی فه يموجود است و وظ) يا قبليی فعلی ها

فه يژه وظي به و--ی تشکل مترقته، نهاد، رسانه و  يسازمان، کم
روشن و ی اسيسی ن است که مرزبنديست ايچپ و کمونی روهاين

نه، به ين زميو ابهام در ای ناروشن. نه داشته باشندين زميدر ای قاطع
ن دو ياز ای كيجاد فصل مشترك با يای باز گذاشتن راه برای معنا

ی فكر مرا يم زيكنی د ميما بر قاطع بودن تاك. ده استيقطب پوس
زات ين تمايجاد قطب چپ بر ايهست كه تحت عنوان ای شيم گرايكن
د يست بايچپ و کمونی روهايتجمع ن. بنددی مهم چشم می اسيس

ست ها و ياليامپری  بتواند درک ها را بر سر طرح ها ونقشه هاحداقل
ی را در مقابل جنبش های واال و روشنی ارهاين باال ببرد و معيمرتجع

ار ين معيچه و ای عنيی ر واقعييقرار دهد که تغی عگوناگون اجتما
ک يداشتن ی که برای هائی مرزبندی بشود برای ل به سنگ محکيتبد

ی روهاينی د بتواند صداي باحداقل. ادا متفاوت الزم استيبنی جامعه 
ن ياگر ا. ده در رنجندين دو قطب پوسيباشد که از ای و مردمی انقالب

ی سرنگونی بزرگ برای مبارزه ی راهگشاحداقل برآورده شود مطمئنا 
ی چه باز»یبهار عرب«د با ينيبب. تواند بشودی می اسالمی  جمهورنظام

را ی ک مشت مرتجعِ و جانيه برانند و يکردند تا مردم را به حاشی هائ
و چند ساله از ی سی با توجه به تجربه . حاکم بر سرنوشت شان کنند

ل به يمردم تبدی توده هاران تصور آن که يدر ای حکومت اسالم
ی شوند کم» ستياليضد امپر«به اصطالح ی اسالم گرای روهايره نيذخ

انه ياست در خاورمی هنوز سالح موثری سخت است اما اسالم گرائ
ی اسيسی روهايا در قدرت نگاه داشتن نيبه قدرت رساندن ی برا

رت روها را از قدين نيخواهند ای ست ها اساسا نمياليو امپری ارتجاع
را ی اسالمی از جمهوری برانند و مطمئنا به دنبال آن هستند که جناح

ران را دست نخورده يحاکم در ای دولتی ده و نهادهايخود کشی به سو
ی ت با نظام جمهوريق کردن ضديد با عميدر هر حال با. بگذارند

و ی  اجتماع-ياش تا تمام روابط اقتصادی از حکومت مذهب(ی اسالم
ی ها»یدموکراس«از (ی ستياليامپری و با طرح ها ) قدرتشی نهادها

اسالم معتدل در ی ه تا الگويآن در افغانستان و عراق و اکنون در سور
مردم را در مقابل انتخاب ی چپ و توده های اسيسی روهاين) هيترک
م کارگران و دهقانان و زنان ينکنی اگر ما کار. مصون کرد» بد و بدتر«

در ی ک انقالب واقعيی ه اجتماعيکه پای ممردی عنيو ملل تحت ستم 
همان طور که اکنون . نان قرار خواهند گرفتيران هستند در صف ايا

  .ميانه شاهدش هستيقا و خاورميدر شمال آفر
ن يده ترين و ستم ديکال تريحتا رادی،انقالبی بدون داشتن رهبر

ی مردم اعم از کارگران و زنان، به طور خودبخودی اقشار توده ها
ن يا. دارندی ان طبقات حاکم و ارتجاعيل از ميبدی ش به جستجويراگ
فوق ی ارتجاعی اما فاجعه آن جاست که قطب بند. ستينی ز تازه ايچ

آن را ی ر گذاشته است و برخيز تاثيچپ نی اسيسی روهايبر صفوف ن
ی به طور مثال، برخ. ارتقاء داده اندی اسيسی است و استراتژيبه حد س

ران و يان ايش به آن دارند که در جدال ميبش چپ گراجنی روهاياز ن
ی رند و برخيقرار گی اسالمی كا و در صورت  جنگ، پشت جمهوريامر
ر ييتغ«در ی ستياليامپری ت از دخالت قوايش دارند به حمايگر گرايد
ل ين قبياز دادن به ايهر گونه امت. رخ دادی بي، مانند آن چه در ل»ميرژ
ارتجاعِ ی ده يان دو قطب پوسيه شدن ميدر تجزانات که چاره را يجر
ثمر ی بی ش به معنايشاپينند پيبی می ستياليامپری و قدرت های بوم

  . ما استی كردن تالشها
اشغال وال «و ی عربی د در جنبش هايدانی همان طور که م: سوال

» سری ب«د از ين و تمجيکا و اروپا راه افتاد تحسيکه در آمر» تياستر
باالخره هم . نداشتن آن ها بودی رهبری عنينبش ها ن جيبودن ا

ان با برنامه ينماندند و اسالم گرا» سری ب«ی عربی م که جنبش هايديد
ی جامعه و حفظ چارچوب وابستگی کردن روابط اجتماعی اسالم

. جنبش ها را گرفتندی رهبری جهانی ه داريبه نظام سرمای اقتصاد
ی مختلف دخالت گری رح هاست ها با طياليم که چگونه امپريديد

 در ۸۸جنبش سال . ل کردنديرا تحمی ضد انقالبی ندهايکردند و فرآ

از حکومت در اتحاد با ی جناحی رهبری غلبه ی جه يران هم در نتيا
ل يخارج از حکومت، شکست خورد و نتوانست تبدی ون بورژوائيسياپوز

ضع مو. شودی اسالمی ت نظام جمهوريه کليعلی به چالش قدرتمند
ن معضل چه بود و چه راه ينشست در رابطه با ای روهاينی ريگ

  گذاشتند؟ی ش ميرا پی کارهائ
ی ب«ی داشته باشند که جنبش های ن درکيچنی اگر کسان: جواب

ن يانگر اين نشست داده شد بيکه به ای م، فراخوانيخواهی م» سر
ی عنيز يقبل از هر چی رهبر. هستی از به رهبريمساله است که ن

ل آن به قطب نما و يو تبدی اسيسی ش گذاشتن خط و برنامه يپ
انقالب ی ما در مورد معنای دگاه هايدی وقت. عامل حرکت مردم

ی خواست هائی،ن الملليو بی ص دشمنان بوميف و تشخيتعری،اجتماع
و ی کارگران و دهقانان، آزادی ه اين از دولت، حقوق پايدی چون جدائ

ی تجاوزکارانه ی ت با جنگ هايملل، ضدی و برابری زنان، آزادی برابر
ی دگاهيل به ديره تبديو غی جهانی ه داريت با سرمايضدی،ستياليامپر

م ينکه ما داريای عنيبشود ی مردمی با نفوذ و قدرتمند در جنبش ها
الت و يد تشکين امر بايتحقق ای واضح است که برا. ميکنی می رهبر

ر در ياخی ا جنبش هايو  ۸۸جنبش سال .  کار مستمر و منظم داشت
ی می موسو. دا کرديپ» سر«و ی انه فورا رهبريو خاورمی شمالی قايآفر

و اهللا اکبر ی نيفرمان حمله و عقب نشی ول» ميستيما رهبر ن«گفت 
ی ر نفوذ آن ها رفته بودند اجرا مياز مردم هم که زی اريدادند و بسی م

تضاد با چارچوبه دند خواست ها و مبارزات مردم در يدی وقت. کردند
 را به شکست ۸۸دادند و جنبش ی نيآن ها دارد فرمان عقب نشی ها

ی بودند که رهبری انات اسالمين جريای عربی ا در کشورهاي. کشاندند
ی روهايان نيشه صحنه رقابت ميانقالب هم. را از آن خود کردند

شه يهمی انقالبی ن رهبريبدون تام. استی و انقالبی ارتجاعی اسيس
ی توهم. ادن خواهد افتيمردم به دست مرتجعی جنبش های ررهب
  . د داشتينه نباين زميدر

ه نشست آمده يگر مورد بحث که در اطالعيدی به نکته : سوال
نه شکاف و ين زميم که در ايدانی  م.یستياليل سوسيبد: مياست برو

توان پاسخ ی ن سطح از اتحاد ميا با ايآ. اد استيار زياختالف بس
ل يدر جامعه تشکی ک قطب واقعا انقالبيالن را داد  و  با آن مسائل ک

  داد؟ 
آمده است و »یستياليل سوسيبد«ی درست است فقط واژه : جواب

ن جمع فقط در يدر ای ن عاملِ منفيا. ستينی اديآن اتحاد زی ورا
بحث و جدل ی نده يشود که گشای مثبت می ل به عامليتبدی صورت

در مورد درکشان از مختصات : گرددشرکت کننده ی روهايان نيم
شان از تجارب ی ابيو به طور مشخص ارزی ستياليسوسی جامعه 

ن و مشخص تر از آن يشيپی ستياليسوسی کشورهای مثبت و منف
تواند ی ن تجمع مين صورت ايدر ا. رانياستقرار آن در ای چگونگ

ی د فضايحداقل با. دا کنديپی سم خاص و جذابيناميو دی سرزندگ
را ی ليم، طرق و وساينه را  به راه اندازين زميگو، کشف و جدل در اگفت
م که يم ادعا کنيم تا بتوانيق و فعال کنيم، آن را تشوينيه ببيش تهيبرا

ک يوگرنه . ميمتحد شده ای ستياليل سوسيک بديجاد يحول ضرورت ا
تواند اعتماد جلب ی ماند و اصوال نمی می برجای توخالی ريموضع گ

ی ستياليست که بر سر مختصات جامعه سوسين ني من ابحث. کند
ن به اتحاد يشيپی ستياليسوسی از تجربه کشورهای ا جمعبندينده يآ

سالم حول آن راه ی ک جوشش فکريبحثم آن است که . مينظر برس
آن ی م و صفوف جنبش چپ و نسل جوان چپ را با موضوع هايندازيب

ز شاخه شاخه شدن در شه و آغاياصال ر. ميت آن آشنا کنيو اهم
ش يحداقل از سه گرا. گرددين مسئله بر ميبه همی ستيجنبش کمون

ی ن ها و جمعبندييتوانم نام ببرم که تبی نشست می روهايان نيدر م
ی کي. ستم دارنديقرن بی ستياليسوسی از انقالب های متفاوتی ها

. دانستی می سابق را سوسياليستی شوروی است که زمانی شيگرا
ی ستياليسوسی م انقالب هايکه معتقد) يستيمائوئ(ش ما يگرای گريد

ه يدر هر دو کشور سرمای وست ولين به وقوع پيو بعد چی در شورو
د ي فرو پاش۱۹۹۰در سال ی که شوروی اء شد و هنگامياحی دار

به طور ی ه دارينبود و سرمای ستياليگر سوسين دهه بود که ديچند
ی ه داريک کشور سرمايل به يبداء شده بود و حتا تيقطع در آن اح

ی کرد که با قدرت های جاب ميش ايازهايشده بود که نی ستياليامپر
گر در سراسر جهان به رقابت بر سر کسب يدی ستياليامپری ه داريسرما

با ی جنگ جهانی ن راه حتا تا آستانه يمناطق نفوذ بپردازد و در ا
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د که يت را دياقعن وي مائوتسه دون ا۱۹۶۰ی در دهه . بلوک غرب رفت

ل ياء شده است و آن را تحلياحی ستياليسوسی در شوروی ه داريسرما
متاسفانه همان اتفاق . ن هشدار دهديکرد و در مورد تکرار آن در چ

ن يو امروز چ) يه دارياء سرماياح(افتاد ی ستيالين سوسيخود چی برا
ش يگرا. زان و استثمار شده استين کارگاه عرق ريل به بزرگتريتبد
ن حالت يا در بهترين دو هستند يوسط ای ف هائيگر طيدی ها

ست يل و نظرات حزب کمونيبه طور مثال، تحل. مبهم دارندی مواضع
ن است که اصال يمنصور حکمت فرموله شد ای ر رهبريران که زيا

روز يهم پی نبود و انقالب شوروی ستيالين از ابتدا هم سوسيانقالب چ
در هر حال اوضاع و . م در آن ساخته نشدسياليچ گاه سوسيشد اما ه

ی کند که امکان روشن کردن افکارمان در باره ی جاب ميط ايشرا
  . ميرا فراهم کن) يستياليل سوسيبد(ن ظرف يای محتوا

گر ياتحاد در سطوح دی برای ن باره مانعياد در ايا افتراق زيآ: سوال
  کند؟  ی جاد نميا

 همان طور که --ن که يگر اکند می جاد ميواضح است که ا: جواب
ی راه انداختن بحث و جوشش فکری برای ل به عاملي تبد–قبال گفتم 
چپ در سه سطح مطرح ی روهايان نياز نظر ما اتحاد م. سالم شود

توان جدا از هم در نظر گرفت ی ن سطوح را ميك از اياگرچه هر . است
م تداخل ستند و به اشكال مختلف در هيت از هم جدا نيدر واقعی ول
و به طور مشخص جواب به ی اسيسی در سطح اتحاد ها: كنندی م

مشخص و ی مبارزاتی روز، در سطح كارزارهای اسيسی ضرورت ها
به بحث و جدلِ سالم گذاشتنِ ی برای جاد چارچوبيباالخره در سطح ا

با آن ی ستيكه جنبش کمونی ک بحرانيدئولوژيو ای اسيمسائل س
  .روبروست

بدون به . استی نيت عيک واقعيی ستيبحران جنبش كمون
ف مختصات آن مشكل بتوان به يت و تعرين واقعيت شناختن ايرسم

ی ستيت جنبش کمونينه فقط وضع. افتيدست ی راه حل مثمر ثمر
ست ها يکمون. ز در کل بدتر خواهد شديت جنبش چپ نيبلکه وضع

ر ح تيق تر، همه جانبه تر و صحيت را هرچه عمين واقعيموظف اند ا
  .ن کنند و راه برون رفت از آن را نشان دهندييتب

ن ين خود را در ايين نشست تبيای د همه احزاب و سازمان هايشا
د آن ها را به بحث گذارد با هدف يبا. خوبستی لين خيا. باره دارند
رسان ما ی اريتواند ی به نظر ما آنچه كه م. ت هايق و واقعيکشف حقا

نده ي باشد بحث بر سر مختصات جامعه آن بحرانيرون آمدن از ايدر ب
از  ی انتقادی ه به جمعبندياست با تكی ستياليجامعه سوسی عني

 ساله گذشته از سر ۱۶۰ی طی كه موج اول انقالب پرولتری تجارب
ست يبای م که مين مسئله اشاره داشتيروها به ايازنی ما و برخ. گذراند

ی کشورهاوجود ی زمان. موارد مهم شدی وارد جدل در برخ
است که ی اديکرد و زمان زی د ميست توليما کمونی برای ستياليسوس

ک مرحله ين مورد آن است که يدگاه ما دريدی خالصه . ستين نيچن
شروع شده ی ديتمام شده و مرحله جدی ستيکمونی از انقالب ها

ن است که از تجربه يانسان همواره ای ن کار آگاهانه يتری ابتدائ. است
ی ما از مرحله ی توشه . ندوزدينده بيآی برای  توشه اگذشته اشی 

ن ينوی مرحله ی آغاز و توسعه ی برای ستيکمونی نِ انقالب هايشيپ
بر ی ستيجنبش کمونی ن سوال بازسازيهست؟ بدون جواب به ای چ
. ستين اصال مطرح نين و الهام بخش، معتبر و با دوام نوينوی ه ايپا

بدون جواب ی ستياليل سوسين بددر مورد آی کسب وضوح و روشنائ
ف يل روشن و تعريک بديبدون داشتن . ستين مسئله ممکن نيبه ا

  . ن سو جلب کرديمردم را بدی توان توده های شده اصال نم
ی اسيم در اوضاع سيشود نتوانی ن بحران است كه موجب ميهم

متاسفانه در مقابل .ميك قطب، نقش موثر داشته باشيبه عنوان ی كنون
مبارزات ی،ستياليل سوسيل فقدان بديم كه به دلينيبی ن مان مچشما

ا ين يره ايل به ذخيدر منطقه به سرعت تبدی توده ای ل و انقالبياص
واقع ی است نگاهی كاف. شوندی می ستياليا امپريی ارتجاعی رويآن ن

د يباالخره ما با. مياندازيك سال گذشته بيانه در يع خاورمينانه به وقايب
گر يبازی ستيو كمونی انقالبی روهايم كه چرا نيئوال جواب دهن سيبه ا

ی ستياليو امپری ارتجاعی روهايع نين قدر سريستند و چرا ايصحنه ن
ا يپرداختن . هستندی توده ای زشهايقادر به مهار و كنترل خ

. تين وضعيا عدم تداوم  ايتداوم  ی عنيل بحران ينپرداختن به دال
  .  آسان حل كردی توان با روش های  نمده و سخت رايچيمعادالت پ
ی ک طرف اتحادين اتحاد از يم که اين بهتر است بگوئيبنابرا: سوال

گر يکوتاه مدت جامعه ماست و از طرف دی اسيحول مسائل سی ابتدائ
نه (ی اسالمی ل خود را در مقابل نظام جمهوريضرورت هست که بد

ی و برنامه ها، در مقابل طرح ها )ياسالمی جمهور» ميرژ«فقط 
د کرد؟ ين ابهامات چه بايبا ا. گر جلو بگذارديدی ستياليو امپری ارتجاع

ی شنهاد شما برايخواهد مشکل را حل کند و پی ن تجمع چگونه ميا
  ست؟ين مسئله چيحل ا

ن تجمع بتواند يست ايمعلوم نی ن ها ضرورت هاست وليا: جواب
ن تجمع و يدر مورد توان ای عني. ص دهدين ضرورت را تشخيا

خواهند ی روها مين نين است که ايتضاد در ا. د غلو کرديتش نبايظرف
ی روهايست ها و نياليامپری وهايباشند درمقابل الترناتی متفاوتی صدا

ح ينده و درک صحيک درک روشن از جامعه آيگر اما بدون يدی ارتجاع
 ادايبنی نده ايآی گر برايدی شود راهی نمی ستياليبر سر جامعه سوس

نداشتن . رساندی روزينکه آن را به پيمتفاوت گشود و مهمتر از همه ا
ت ينده درجه موفقيح و روشن از مختصات جامعه آين صحييک  تبي
کسو و يدر مورد اوضاع از ی اسيخط س. برد ی ر سوال مين اتحاد را زيا

هر چند در ) يستياليل سوسيبد(گر يدی نده از سويافق جامعه آ
ی کنند و نمی گر هستند اما دائم در هم تداخل ميکديجدا از ی سطوح

ن يما ای شنهاديهمان طور که گفتم راه حل پ. شود به جلو فرار کرد
ل يبد«سالم در مورد آن ی است که به بحث و جوشش فکر

ی ن موضوع نمياز ا: ز روشن استيک چي.  ميدامن زن»یستياليسوس
  . ا گذشتيز کرد يتوان پره
ی را  چگونه می التيو اتحاد تشکی اسياد سان اتحيرابطه م: سوال

زود ی لين داشتند که خيل به ايها تمای رسد بعضی د؟ به نظر مينيب
ی شهری يته هايل کميو مثال تشکی ک عمل مبارزاتين را به يا

  برسانند؟ 
و ی التيمسئله تشکی ع بروند رويل داشتند سريتمای برخ: جواب

. د متحد شدن مهم استينيبب .یبه اصطالح اسب را ببندند پشت گار
توانند متحد ی نتوانند متحد شوند مردم راهم نمی اسيسی روهاياگر ن
؟ و با ياسين است اتحاد حول چه خط سيای مسئله اساسی ول. کنند

شود به ی چگونه سرنگون می اسالمی نکه جمهوري؟ و ای چه روش
ن کننده و مقدم بر ييست؟ خط تعينش چيگزيو جای دست چه کسان

ی م خودبخودين نکنيياگر آگاهانه و با دقت آن را تع. استی ر کاره
  .ديآی از آب در می شود و آنگاه الجرم بورژوائی ن مييتع

  هم سازمان خواهد داد؟ی عملی ن جمع کارزارهايا ايآ: سوال
ر يد درگين جمع باياست که ای ف کنکرتيوظای انقالب دارا: جواب

تواند ی بدون عمل نمی اسيد سا اتحايان يچ جريآن ها شود چون ه
د بحث و يبر سر اختالفات بزرگ با. شودی جدی انيل به جريتبد

راه انداخت و حول مسائل کنکرت انقالب مبارزات ی جوشش فکر
در ی شيگرا. ند قطب چپ را ساختين فرآيمشترک سازمان داد و در ا

گسترده در مورد ی ديافتن به دين چپ ما هست که مانع دست يب
م پس دفاع از يد که چون ما چپ هستين ديا: شودی رها مکارزا

ن يا. د محور کارزارها و اتحادها باشديا مسائل مربوط به آن بايکارگران 
با دفاع از ی دفاع از کارگران و مطالبات آن ها فرق. ستيد درست نيد

ی ل به کارگرانيکارگر قابل تقلی طبقه . معلمان و مطالبات آن ها ندارد
به » چپ«ی فه يوظ. ستيکنند نی طالباتشان مبارزه ممی که برا

نه . استی تدارک و انجام انقالب پرولتری ستيجنبش کمونی معنا
ی  دفاع از مطالبات کارگر.یل شدن به نهاد مدافعِ مطالبات کارگريتبد

د در چارچوب يگر بايو دفاع از مطالبات اقشار و طبقات تحت ستم د
راه ی جه برايدر نت. رديصورت بگی تدارک و انجام انقالب پرولتر

گر در يدی گر، افقيدی با هدف باز کردن راهی انداختن کارزار مبارزات
انگشت گذاشت که با ی موضوعاتی د بر رويمردم بای مقابل توده ها

ی ل به موضوعيوجود کنکرت بودن، در هر مقطع از تحوالت جامعه تبد
تثمارِ نظام حاکم در ستم و اسی تمام خصلت طبقاتی شده اند که گوئ

کنند و ی د ميت نظام را تهديل کلين دليآن خالصه شده و به ا
ک ين يط تاميآن تضاد نشسته اند، در شرای لبه ی که روی اقشار
ضربت انقالب ی رويل به نيتوانند تبدی بر آن، می انقالبی رهبر

انه و جهان يران و خاورميبه طور مثال، ستم بر زن در ا. شوندی پرولتر
در ی ل به موضوع مهميق است که تبديار عميبسی ک تضاد اجتماعي

ی که همه قدرت های هم شده است به طوری اسيسی صحنه 
ش يرند و برايمجبورند بر سر آن موضع بگی ستياليو امپری ارتجاع

جنبش ی همه ی فه ير شدن در آن وظيدرگ. ندازنديراه ب» جنبش«
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اما با (خاص ی ه تضادهاورش بيبا . چپ است و نه فقط جنبش زنان

مردم را مبارز، ی توان توده های است که م) و افق گستردهی خط انقالب
ی ک مبارزه کنکرت سرنوشت عمومياوقات ی برخ. و متحد کردی مترق

ک مبارزه کنکرت در واقع يی عني. کندی ن مييتعی مدتی جامعه را برا
 در نظر ا مسئله کردستان راي. ک مبارزه عاميشود به ی ل ميتبد
ی طبقاتی هائی در صف آرائی ار مهميل به موضوع بسيم که تبديريبگ

کند و طرح ی ل ميرا تحلی چپ چگونه مسئله مل. منطقه شده است
ملل ی بورژوازی ن طرح هايملل ستمگر و همچنی خود را از بورژواز
رواج ی ن مسئله برايکند؟ چگونه از ای ز ميتحت ستم متما

ی ادگرائي بن- کايکند؟ تضاد آمری استفاده می رسم پرولتيوناليانترناس
ن کننده يياز تعی کيدر واقع . ار مهم استيانه بسيدر خاورمی اسالم

به طور ی انيات هر جرياست که فارغ از نی اسيسی ن موضوع هايتر
ی ريموضع گ. زندی ان را رقم ميآن جری ت خط و مشيماهی نيع

گر يدی شودن راه و افقت با هر دو است و گين مورد ضديدرست در ا
د به آن به صورت يرد بايان آن ها دربگيمی اگر جنگ. در مقابل مردم

ان جنگ يدر جر. نگاه کردی راه انداختن جنگ داخلی برای فرصت
ک ها با داشتن خط و عمل درست در قبال جنگ ياول بلشوی جهان

ا و يرگر در مقابل پرولتايدی گر توانستند راهيدی ست هاياليتزار با امپر
. برسانندی روزيباز کنند و انقالب را به پی تزاری ه يروسی خلق ها

اند و ی ن جنگ آن بود که هر دو طرف ارتجاعيک ها به ايکرد بلشويرو
با هدف ی راه انداختن جنگ داخلی د از فرصت استفاده کرد برايبا

حول ی ن موضوع انگشت گذاشته شود و کارزار بزرگيای اگر رو. انقالب
توان متوجه آن کرد، ی رد تمام جامعه را ميگر شکل بگيدی راه یمعرف

نتواند ی چ فرد و گروهيکرد که هی ج کرد و کاريمردم را حول آن بس
بزرگ و ی کارزارهای برای اديدر کل، امکانات ز. کندی از آن دور

ی اگر اتحاد فکر باشد اتحاد اراده هم به وجود م. ز هستيت آميموفق
  . ديآ

  آخر؟سخن : سوال
به » چگونه«و » ميخواهی چه م«ی اصرار ما مشخصا بر رو: جواب

سوال از . انه استيران و خاورميحاکم بر ای ل اوضاع اضطراريدل
ا انقالب را سازمان يآ: ن استين نشست ايگر ايدی خودمان و رفقا

روز شدن را به خود يجرات پ«ی نيلنی ه يا روحير؟ آيا خيم داد يخواه
مثل تونس و مصر و ی اوضاعی ريط شکل گير شراا ديهست؟ » دادن
چپ آن جا در چند حرکت توسط ی روهايه مانند نيژه سوريبه و
ش و مات يست ها کياليامپری ه يتحت الحمای روهايها و نی اسالم
که در ی بزرگی روهاياست که ما نسبت به نی تيم شد؟ واقعيخواه

متفرق  یدهند کوچک و به لحاظ فکری صحنه هستند و مانور م
ان يم«ت ين وضعياما راه حل ا. مان پراکندهيروهايم و الجرم نيهست

ه يله را توجيهدف وس«ی د از وسوسه هايبه شدت با. ستيزدن ن» بر
ل شدن از کوچک به بزرگ در صحنه يتبدی برا. ميز کنيپره» کندی م

: ک راه در مقابل ما قرار دارديران فقط يپرآشوب منطقه و ای اسيسی 
ح و از يک صحيدئولوژيو ای اسيبر داشتن خط سی ؛پافشارکسوياز 
که ی وند زدن آن با مردميپی برای و فداکاری گر؛ سخت کوشيدی سو

و . خواهندی ن جامعه اند و با تمام وجود آن را ميادير بنييازمند تغين
  .ب استيو پر فراز و نشی د داشت که راه، طوالنيتوهم نبا

ی گريه، نقطه عطف ديدر سوری عن دو طرف ارتجايبی جنگ داخل
ی ماهايبشار اسد قساوت خود را با استفاده از هواپ. را از سر گذراند

با » هيارتش آزاد سور«  .گذاردی ش ميو بمباران شهرها به نمای جنگ
. کندی بشار اسد را ساقط می  جنگنده های،ضد هوائی موشک ها

به ی نيتمر/ينگجی ماهايارد دالر هواپيلي م۴لِ يه در حال تحويروس
ی منطقه «استقرار ی ه در حال بررسيکا و ترکيم بشار است و آمريرژ

م بشار يرژ. اند» هيارتش آزاد سور«ی ه برايدر خاک سور» پرواز ممنوع
ار ين منطقه را در اختين عقب نشست و عمال اي شهر کردنش۵اسد از 

که ) دموکراتی ت که هی يپارت(» ديپ«ه، از جمله يکُرد سوری روهاين
ی د کرد که برايه تهديترک.  است، واگذار کردک.ک.پک يمتحد نزد

کند ی ه ميک از مناطق کردستان سور.ک.که پی جواب به حمالت
» هيارتش آزاد سور«. ه خواهد شديدر خاک سوری ات نظاميوارد عمل
ه بازداشت کرد يرا در خاک سوری اسالمی ن پاسدارِ جمهوريچند دوج

ارتش . ديه را در لبنان دزدي نفر از اتباع سور۴۰د مقدای و گروه اسالم
ی راندازيکه در خاک اردن هستند تی ه ايسور» پناهندگان«ه به يسور

دهد و هم زمان، بنا بر ی کند و ارتش اردن متقابال جواب می م
ی برا» در صورت لزوم«کند تا ی کا، خود را آماده ميآمری رهنمودها

در .  ه شوديوارد خاک سور» يی ايميشی سالح ها«حفاظت از انبار 
ه يکا وارد ترکيآمری ر امور خارجه ينتن، وزيکلی الرياواخر مرداد ماه ه
مقامات ی که به گفته (ه يخود همراه با دولت ترکی شد تا به گفته 

ی وين سناريبهتر) کا در منطقه استيک آمريک استراتژيشری کائيآمر
در آن کشور را ی ديدم جيم بشار اسد و استقرار رژيرژی سرنگون

ن توافقات، دست نخورده گذاشتن ياز مهمتری کي. کندی نيبازب
د با يم جديه است تا رژيدولت سوری ديکلی و نظامی اداری نهادها

ن تحرکات، يای همه . رديه را در دست گيسوری ه بر آن ها اداره يتک
ک ماه در تابستان داغ امسال رخ داده ياست که در کمتر از ی عيوقا
  .اند

 حداقل در –خود را ی ن روزهايم بشار اسد آخريروشن است که رژ
محدود به » رييتغ«اما . گذراندی  م–ه يبه نام سوری چارچوب کشور

... ل، اردن يه مانند عراق، لبنان، اسرائيسور. م نخواهد بودين رژيرفتن ا
 ی،عثمانی امپراتوری پس از فروپاشی استعماری های کش محصول مرز

ز در پشت يامروز ن. س بوديفرانسه و انگلی استعماری درت هاتوسط ق
ه يکا و روسيبزرگ چون آمری ه کشمکش قدرت هايسوری جنگ داخل

ع يکمتر از توزی زيانه نهفته است که به چيه اروپا بر سر خاورميو اتحاد
که ممکن است به باز ی  امر–دهند ی ت نميان خود رضايقدرت در م

م اسد يت از رژيه بر حمايروس. جر شوده منيسوری م مرزهايترس
انه به عنوان يگاه خود را در خاورميخواهد جای را ميکند زی می پافشار

ز حزب يو نی اسالمی سرنوشت جمهور. ت کنديک قدرت بزرگ تثبي
ن يه مهم تريامروز، سور. ند گره خورده استين فرآيج اياهللا لبنان به نتا

ی ر ميتاثی اسالمی جمهوری وناست که بر صفوف دری ن الملليعامل ب
  . کندی ه و تکه پاره ميشتر تجزيگذارد و آن را ب

ن يرا در ای ديک جديخواهد نظم ژئوپلتی کا ميسم آمرياليامپر
ش، بحران يک از طرح هايهر ی اما با اجرا. جاد کنديمنطقه ا
ی ه هاين منطقه حادتر و پايوابسته به خود را در ای اسيسی ساختارها

کا يه گاه آمرين تکيه مهم تريترک. کنندی ود را سست تر مخی سلطه 
» تيمامور«ن ياما ا. ه استيم در سورير رژييش برد طرحِ تغيپی برا
کا يسم آمرياليامپر. ر دو دم شده استيل به شمشيز تبديه نيترکی برا

ه را به نفع يسوری ج جنگ داخليه سخت در تالش اند تا نتايو ترک
ن لغزان تر از يدانند زمی اجرا در آن است که مطنز م. خود تمام کنند

. راه ندارندی جز ادامه ی ن کنند اما چاره ايآن است که بتوانند چن
ی انه و ثبات فعليکا به عنوان ابرقدرت مسلط در خاورميگاه آمريجا

در . دان پر مخاطره استين مينقش در ای فايه وابسته به ايدولت ترک
ش فرض کرد يشاپيد پيختن اند و نبايل فرو روارها در حايانه ديخاورم

  .انه خواهند نوشتيخاورمی که فرجام ماجرا را اربابان کنون
درمانده میان شکاف ھای درونی و ایفای نقش :   دولت ترکیھ

  ژاندارمی در خاورمیانھ
کا خود را معمارِ يسم آمرياليامپری ابت از سويه به نيدولت ترک

ه يدولت ترک. داندی د ميجدی انه يورمت خايد و در نهايجدی ه يسور
ک اوضاع يه، از نزديسورمرز  ک بهينزدواقع در شهر آدانا، ی در اردوگاه

م بشار اسد را در يمخالف رژی روهاير نظر داشته و نيه را زيسور
ن يا. دهدی می اسيو سی م نظاميتعل» هيارتش آزاد سور«چارچوب 

ناتو در آن قرار ی اه نظامگيواقع است که پا» کيرلينجيا«اردوگاه در 
از نظر . رندين پروژه درگيز فعاالنه در اينی قطر و عربستان سعود. دارد
ن اردوگاه را در دست دارد و هماهنگ کننده و يه کنترل ايترکی نظام
ه و در ياست که در راس آن ترکی هرم. استی اصلی ت کننده يحما

  گسترش جنگ داخلی در سوریه،
  خطر گسترش آن بھ کشورھای ھمسایھ، دورنمای تشکیل کشور کردستان
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مرکز «ی ردوگاه مخفن ايا) ۱.(آن قطر و عربستان قرار دارندی قاعده 

ه سخت نگران آن است که ياما ترک. انه نام گرفته استيخاورم» يعصب
را يز. ستيجا نی بی ن نگرانيا. ه را از کف بدهديکنترل اوضاع سور

منطقه  چون ی ه و کشورهايچون روسی جهانی قدرت های ريدرگ
ه يترکی معماری در پروژه ی م بشار اسد و خرابکاريران در دفاع از رژيا

ی ن نشانه هايه بارها اعالم کرده است که با اوليروس. اوج گرفته است
 –خواهد شد ی ر جنگ داخليه درگيل در سوريکا و اسرائيحضور آمر

ی گاه نظاميتنها پا. گريدی م بلکه از راه هايالبته نه به صورت مستق
جنگ «در دوران . ه استيدر سور» بندر تارتوس«انه يه در خاورميروس
م يرژ) ۲. (کردی بازی شوروی برای مهمی ن بندر نقش نظاميا» سرد

ی کيک و تاکتياستراتژی و رهنمودهای نظامی بشار اسد از کمک ها
ه در يترکی تجسسی مايسرنگون کردن دو هواپ. ه بهره مند استيروس

عالوه بر . ه ممکن نبوديق روسيگذشته بدون تشو) خرداد(ماه ژوئن 
اه را که يبه سرعت رشد کرده و پرچم س یسلَفی جهادی ن، گروه هايا

ه  به ينِ سورياديشهرها و می ان است بر سر درِ ورودين جرينماد ا
ان ياز جری اريدهند که بسی ها اطالع می خبرگزار. اهتزاز درآورده اند

ی را سلفيها درآمده اند زی ر پرچم سلفيسکوالر و اسالم گرا به زی ها
ی انيتنها جر» هيارتش آزاد سور«. رنددای کافی ها  اسلحه و منابع مال
نده ينما«ه به عنوان يکا و دولت ترکيسم آمريالياست که توسط امپر

ی روهايست نيت شناخته شده است اما قادر نيبه رسم» هيمردم سور
ارتش آزاد «هرچند ) ۳. (خود در آوردی ر فرماندهيرا به زی سلف
ات يزه ها و ادبيگست اما با انيمذهب نی دارای به طور رسم» هيسور

ی م اسد ميه رژيق به شرکت در جنگ عليمردم را تشوی حزب الله
که در ی لميه در فياز فرماندهان ارتش آزاد سوری کيرا ياخ. کند

جز خدمت به ی که با مقاصدی آن هائ«: ش درآمد گفتيوپ به نمايوتي
اما اگر قصد . وسته اند بهتر است در خانه بماننديخدا به شورش پ

 به خدا را دارند وارد جهاد شوند و بهشت بعد از مرگ را از آن خدمت
ه نفوذ کرده يون سوريسيعناصر القاعده به درون اپوز) ۴(» .خود کنند

ه يسوری ائيميشی کا از آن است که به انبار سالح هاياند و ترس آمر
ه در يکا و ترکين امر سبب شده است که آمريهم.  دست برد بزنند

اط رفتار کنند تا بتوانند يبشار اسد با احتی ع سرنگونيتسری نه يزم
خود افزوده ی ت کنند و بر تالش هايه خود را تقويتحت الحمای روهاين

 نهادک يه را نه به صورت افراد بلکه به صورت ياند تا ارتش بعث سور
ه اعالم کرده اند يکا و سوريآمری دولت ها. خود جلب کنندی به سو
در ) ۵(» .کامل ممانعت به عمل خواهند آورندی زدائ-از بعث« که، 

کا بر ضرورت حفظ ثبات در ير دفاع آمرين راستا، لئون پانه تا، وزيهم
ن راه يبهتر«د کرد و  گفت، يم بشار اسد تاکيط پس از سقوط رژيشرا

و ی نظامی روهايم تا نيحفظ ثبات آن است که به حد اکثر تالش کن
ما «د کرد که، يو تاک» ...ده بمانند دست نخوری تيامنی روهايس و نيپل
ی ن ها خوب ميا. ... ميم تکرار کنيراکه در عراق کردی د اشتباهينبا

را از دست برد مصون ی ائيميشی سالح های دانند چگونه انبارها
  ) ۶(» .بدارند

  ک در کردستان سوریھ.ک.قدرت گیری پ
ضاع دادن به او» سر و سامان«ه را در يکه نقشِ ترکی گريعامل د

ک .ک.پی روهايانه سخت به چالش گرفته است فعال شدن نيخاورم
عقب ی  در پی،ل مرداد ماه جارياوا. ه استيدر مناطق کردستان سور

کردستان ی م بشار اسد از شهرهايرژی تيو امنی نظامی روهاينی نينش
حزب کارگران (ک .ک.ک به پينزدی روهايه نيدر شمال سور

ن شهرها شده و کنترل آن يوارد ا) وجالنعبداهللا ای به رهبرکردستان 
اوجالن ی ها را در دست گرفته و پرچم سه رنگ کردستان و عکس ها

م آکپ ين واقعه رژيا. نصب کردندی را بر سر درِ تمام ادارات دولت
ر يرا به شدت غافل گ) ب اردوغانيطی  به رهبرحزب عدالت و توسعه(

ه به جشن و يان ترکگر، مردم کردستيدی از سو. کرده استی و عصب
در ی خودمختار کُردی ک جمهورياعالم ی عه يپرداختند و شای کوبيپا

  .  گرددی ه دهان به دهان ميشمال سور
ط سود جسته و ين شرايک از ا.ک.پ«: ه نوشتنديمطبوعات  ترک

شود ی گفته م» .اسد پر کرده استی روهاياب نيخالء قدرت را در غ
م اسد و يان رژيمی توافقی ه ير پااسد بی و نظامی تيامنی روهاين

ن شهرها به دست ين عقب نشسته اند تا ايکردنشی ک از شهرها.ک.پ
 توافق مسعود ديپی روهايگر، نيدی از  سو. افتنديب» ديپ«ی روهاين

ز جلب يرا ن)   در عراقکردستانی حکومت منطقه اس يرئ(ی بارزان
ت يم و حمايت تعلتحی روهايکه نکُرد ی ملی شوراکرده و در اتحاد با 

ل داده و اداره ي تشککرد ی عالی شورابه نام ی باشند نهادی می بارزان
ه از اتحاد يدولت ترک. ه را در دست گرفته انديکردستان سوری شهرها

ه آن ين شده و عليز خشمگي  ندي پ وKNC» کردی ملی شورا«ان يم
د با ين پندگاينما... « : ه نوشتنديترکی روزنامه ها. هشدار داده است

در ی کردی س حکومت منطقه اي رئی،دار با مسعود بارزانيدی عجله برا
در ی کردی دند که منطقه يبه توافق رسی شمال عراق شتافتند و با و

ی کرد که طرفدار بارزانی ملی شورای روهايه را در اشتراک با نيسور
 انيم)  خرداد۲۱( ژوئن ۱۱ در روز لياربقرارداد . هستند اداره کنند

ی ک رهبريامضاء شد و ی کردستان غربی شوراکرد و ی ملی شورا
. د فتح شده است درست شديکه توسط پی اداره شهرهائی مشترک برا

ی الت ائتالفينکه تشکيپس از عقد قرارداد و قبل از ای به فاصله کم... 
ه شوند، طرفداران يوارد شمال سوری مات بارزانيتحت تعلی روهايو ن

ه ابتکار عمل را در دست گرفته و يم سوريبا رژی بلد طبق توافق قيپ
ت حزب ياکنون حاکم. ر کنترل خود درآوردنديکل منطقه را به ز

ک و عکس .ک.پی ک کامال مستقر شده و پرچم هايوحدت دموکرات
  ) ۷(» .نصب شده استی اوجالن در تمام ادارات دولتی ها

در ی  نظامد به دخالتيه تهدين واقعه، دولت ترکيدر واکنش به ا
 اردوغان، ی،آماده کردن افکار عمومی ه کرد و برايکردستان سور

م بشار يبا رژی ن منطقه و همکاريک را متهم به اشغال ا.ک.سازمان پ
خود در ی ات نظاميک بر ابعاد عمل.ک.هم زمان، پ. اسد کرده است

ه، افزود و جنگ خود را تا يترکی  در جنوب شرقی،حکاری منطقه 
م يرا بر رژی داخلی ت فشارهاين وضعيهم. د ماه ادامه داداواخر مردا

گر احزابِ يب اردوغان در ديطی حتا رقبا. ب اردوغان افزوده استيط
حقوق کردها » قبول«لِ يرا به دلی وی ه که زمانيدولت ترکی بورژوائ
طرح ی شبرد فعاالنه يل عدم پيرا به دلی کردند اکنون وی نقد م

در ی کنند و بر اصالح قانون اساس یک سرزنش م.ک.سازش با پ
  .کنندی د ميحقوق کردها تاکی نه يزم

ه به ناگهان نقش يدر سوری ک کالم، گسترش جنگ داخليبه 
گر کرده يکردستان را در تحوالت منطقه برجسته تر از هر موضوع د

  . است
  ی  بازی بزرگ و کارت ُکرد
ی هان موضوع يتری دياز کلی کيل به يآنچه کردستان را تبد

ل دولت يتشکی ش دورنمايدايه کرده است پيدر سوری جنگ داخل
ل گران امور يتحلی برخی کردستان در منطقه است که به گفته 

انه يخاورمی کنونی م مرزهايرا در باز ترسی انه، نقش محوريخاورم
ی است قدرت هايت ها و سيظاهرا و با توجه به واقع. خواهد کردی باز

ه قرعه به نام کردستان عراق درآمده يدولت ترکو منافع ی ستياليامپر
در فراهم کردن ملزومات آن ی ه نقش مهميدر واقع دولت ترک. است

ی ر را بررسيد سه رخداد اخين تحوالت بايدر رابطه با ا. داشته است
  : کرد

ه به دست ين در شمال سوريکردنشی کم، افتادن کنترل شهرهاي
  . تکرد که شرح آن در باال رفی روهاين

ل و يمانند اکسان موبی بزرگ نفتی شرکت ها» مهاجرت«دوم، 
جنوب عراق ی نفتی ه از حوزه هايشورون و توتال و نفت گازپروم روس

و » کردستانی حکومت منطقه ا«تحت کنترل ی نفتی به حوزه ها
  . ن حکومتيمستقل با ای عقد قراردادها

ع در واقی نليشمدک در شهر .ک.ات بزرگ پيسوم، شروع عمل
ان يسابقه را می بی ران و عراق که جنگيای و در مرزهای منطقه حکار

  .  ه دامن زده استيک و دولت ترک.ک.پ
ه با کمک يکُرد سوری روهايل مرداد ماه نيدر اوا: رخداد اول

ش از يپ. ه را گرفتنديشمال سوری ک شهرها.ک.پی نظامی روهاين
تواند ی  که بشار اسد مشدی می انه گمانه زنين، در مطبوعات خاورميا

ها را در ی کند و دولت کوچک علوی ني عقب نشهيرينصی به کوه ها
 - هيه ترکيکه تحت الحما» ه آزاديارتش سور«ل دهد و يآن جا تشک

دولت «ک يل ياما در باره تشک. ل دهديرا تشکی سنی ناتو است دولت
 کردستانی نکه شهرهايان نبود تا ايدر می چ حرفيه» کوچکی کرد
ن يدر واکنش به ا. درآمد» ديپ«ه و يکرد سوری روهايه به اشغال نيسور

را » ستيترور«ی روهايه وجود نيه گفت ترکير ترکيرخداد  نخست وز
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محسوب » خط قرمز«ن رخداد را يدر مرز خود تحمل نخواهد کرد و ا

کا اعالم کرد که به شدت مخالف ين واقعه، دولت آمريپس از ا. کرد
ه به يکا و ترکيحال آنکه آمر. ه استيسور» ي پارچگکي«برهم خوردن 

ی ستيم فاشيه رژيه عليمردمِ سوری طور نقشه مند مبارزات عادالنه 
ن يپس از ا. کرده اندی و جهادی ل به جنگ قوميبشار اسد را تبد
که از (در عراق » کردستانی حکومت منطقه ا«ه به يواقعه، دولت ترک

چ وجه يهشدار داد که به ه) سته ايک ترکيقضا متحد و دوست نزد
ک دولت کُرد را ی يرينخواهد داد و شکل گ» عمل انجام شده«تن به 

خواست که در ی خود تحمل نخواهد کرد و از مسعود بارزانی در مرزها
. ه کمک کنديک در کردستان عراق و سور.ک.پی روهايسرکوب ن

دار يه دل سفر کرد و بيه، داووداوغلو به اربير امور خارجه ترکيوز
ی خارجی دارهايکه معموال در دی ن مالقات بارزانيدر ا. شتافتی بارزان

به صحبت با ی کند با لباس تمام کردی کت و شلوار و کراوات بر تن م
دار فرماندارِ ترکمنِ شهر يل به ديداووداوغلو پس از ارب. نشستی و

ر امور ين سفر وزين شهر اوليسفر داووداوغلو به ا. کرکوک شتافت
ن سفرخط و نشان يا.  سال گذشته است۷۵ه در يترکی خارجه 

ام ين پيبود و فرستادن ا» کردستانی حکومت منطقه ا«با ی دنيکش
خود در کردستان ی قومی ه از اهرم هايکه در صورت لزوم دولت ترک

. استفاده خواهد کرد» يحکومت منطقه ا«ثبات کردن ی بی عراق برا
از ی که برخی  طبق چشم اندازنه خودسرانه بلکهی اما بارزان

دانند عمل کرده ی محتمل م» ندهيه آيسور«ی ست ها براياليامپر
ی پلمات هايد«: سدينوی کا مياز مشاوران سابق دولت آمری کي. است
. پس از اسد را بر پا کنندی در تالش اند تا دستگاه حکومتی کائيآمر

م اسد کنترل يکه در رژی تياقلی عنيها، ی آن ها معتقدند شرکت علو
مِ پس از اسد يحکومت، ارتش و اقتصاد را در دست داشته اند، در رژ

ن و اسالم يه با اخوان المسلميسوری سنی عرب ها... است ی ضرور
ی ران با حزب اهللا رشته هايطرفدار ای های علو. ه متحدنديان ترکيگرا

 را از آنان دريون هستند زيه به اسد مديان سوريحيمس. وند دارنديپ
رد يگی جه ميسپس نت» . ت کرده استيادگرا حمايبنی های مقابل سن

ه يسوری ه، کردهاياست در سوريعرصه سی با توجه به قطب بند«که 
ت کردستان عراق يد با جلب حمايکا بايآمر. هستندی ک نقطه محوري
. جاد کنديه ايسوری ان کردهايک بلوک معتدل طرفدار غرب در مي

  ) ۸(» . ...ه خواهد راندي به حاشزيک را ن.ک.پی ن کاريچن
که  (لي اکسان موببزرگ مانندی نفتی های کمپان: رخداد دوم

حکومت منطقه «با ) در جهان استی خصوصی نفتی ن کمپانيبزرگتر
ی در پ. امضا کردندی در عراق  شش قرارداد اکتشاف» کردستانی ا

ی نن کمپايدوم) ري ت-خرداد(گذشته ی ه يل در ماه ژوئياکسان موب
از دو % ۸۰ن حوزه شد و ي وارد اشورونبه نام ی کائيبزرگ آمری نفت
) اواسط مرداد(ل ماه اوت يو در اوا. را از آن خود کردی دان نفتيم

ه وارد يروسگازپرومِ وابسته به » نفت«ی  فرانسه و کمپانتوتالی کمپان
» کردستانی حکومت منطقه ا«با ی مهم نفتی معامله و عقد قراردادها

ان ياز می چهار کمپان«: ه اعالم کرديترکی  از روزنامه های کي. شدند
ل برپا کرده يخود را در اربی جهان مغازه های بزرگ نفتی  کمپان۱۰
  ) ۹(» .اند

ی حکومت منطقه ا«در بغداد و ی المالکی ان حکومت نوريم
حکومت «افت سهمِ يبر سر دری اديهمواره مشاجرات ز» کردستان
ن يحاصل از صادرات نفت ای از محلِ درآمدها» کردستانی منطقه ا

از مدت » کردستانی حکومت منطقه ا«ان بوده است و يمنطقه در جر
. کرده استی نينه چيزمی افتن به استقالل نفتيدست ی ش برايها پ

م يد مستقين شروع به خريش از ايه مدت ها پيبه طور مثال دولت ترک
» گنل«ی شرکت نفت. بودکرده » کردستانی حکومت منطقه ا«نفت از 

باشند ی آن تُرک ها می ه بوده و سهامداران عمده يکه مستقر در ترک
حکومت «با ی کردستان عراق و در همکاری  در منطقه ۲۰۰۱از سال 
و ی مشغول حفار» يسهم بر«قرارداد ی ه يبر پا» کردستانی منطقه ا

 واقع ن منطقه بوده است و دريای نفتی استخراج نفت در حوزه ها
تحت ی نفتی ت در حوزه هايگر وارد فعاليدی نفتی های ش از کمپانيپ

و ی ن کمپانيا. شده است» کردستانی حکومت منطقه ا«کنترل 
هستند که ی دن خط لوله ايمشترکا در حال کشی حکومت منطقه ا

ترانه وصل خواهد کرد يه به مديق ترکيمذکور را از طری نفتی حوزه ها
ن خط لوله، مستقل از خط يا. آن استی اسيسه ضامن يو دولت ترک

ه ي در ترکهانيجکرکوک را به بندر ی نفتی است که حوزه های لوله ا

ه ي از سرماليمحمت سپی ن کمپانيس ايرئ. کندی وصل م) ترانهيمد(
مِ راه يعظی  قراردادها۱۹۹۰ی دهه ی ه است که طيداران بزرگ ترک

ه به دست آورده يوسوو و ترک را در کناتوی های گاه سازيو پای ساز
گنل منطقه کردستان عراق بوده اما در حال ی اتيحوزه عمل. بود

ز يانه نيگر نقاط خاورميقا و ديات خود در شمال آفريگسترش عمل
  . هست

ن گام در يند اولين فرآيای اسيل گران سيتحلی طبق مشاهده 
. ستک کشور مستقل ايل شدن کردستان خودمختار در عراق به يتبد
ی در مقاله ا» يدر انرژی ه گذاريسرمای استراتژ«س ينا کاتوسا، رئيمار

ل دولت يدر تشکی ها نفتی کمپانی ر عمديغی ده يمزا«تحت عنوان 
شه دار يان نفت، پول و قدرت کامال ريارتباط م«: سدينوی م» کرد
را به قدرت برسانند، قدرت ی توانند کسانی ن سه عامل ميا. است
اد کنند، کشورها را به يرا درون حکومت ها زی زرگ نفتبی های کمپان

. مهم را کنترل کنندی های ريگر برانند و مناسبات و درگيکديجنگ با 
را صاحبِ دولت کند؟ ی تواند ملتی ا نفت مين جاست که آياما سوال ا

. کنندی خود را کنترل می ن هايملل صاحبِ دولت منابع ثروت سرزم
منابع ثروت منطقه ی اگر حکومت: ور استن معادله چطياما عکسِ ا

» ست؟يک دولت مستقل نيا در واقع سکان دار يخود را کنترل کند آ
)۱۰(  

به » کردستانی حکومت منطقه ا«لِ يدر فراهم کردن عواملِ تبد
بر عهده داشته ی ز نقش مهميل نيمستقل، اسرائی ک دولت کردي

اه که متخصص در يکلنل بازنشسته دکتر ژاک نِری طبق گفته . است
ل است، در شمال عراق ين سابق دولت اسرائيانه و از مشاوريامور خاورم

ی خصوصی های کمپانی ل برايسابق اسرائی و نظامی تيده ها افسر امن
ضد ترور به حکومت ی جاد واحدهايکنند و در ای کار می لياسرائ

ی های  کمپانی،حکومت منطقه ا. کنندی کردستان کمک می منطقه ا
ی تيامنی روهايرا استخدام کرده است تا نی ليو ارتباطات اسرائی تينام

به طور مثال، . شرفته کننديم داده و آنان را مجهز به ابزار پيکرد را تعل
) اتومي(س سابق موساد يشائلز و رئيشائلز که توسط ميشلوم می کمپان

ی نه ياست و به آن در زمی ک حکومت منطقه ايس شد شريتاس
 ) ۱۰. (دهدی ک مياستراتژی مشاوره ی تي امنوی اقتصاد

عراق را دور ی ز حکومت مرکزيه نيدر چند سال گذشته دولت ترک
حکومت «با ی ميمستقی و نظامی تي امنی،اسي سی،زده و روابط اقتصاد

ل به يه تبديکه ترکی برقرار کرده است به طور» کردستانی منطقه ا
هم .  عراق شده استدر کردستانی خارجی ن قدرت اقتصاديبزرگتر

ک دولت کرد کم يجاد يه اعتراضات خود را نسبت به ايزمان، دولت ترک
» يوفادار«م آکپ نسبت به يوندها، رژين پيل ايبه دل. کرده است

ه يع سورياما وقا. نان خاطر داشتيکردستان اطمی حکومت منطقه ا
ه يافتادن کنترل منطقه کردستان در سور. معادالت سابق را بر هم زد

ک منطقه ي عمال موجب به وجود آمدن  هيکرد سوری روهايبه دست ن
ک هفته ی يدر فاصله . ه شديترکی گر در مرزهايخودمختار کُرد د

. ديلومتر رسي ک۱۲۰۰لومتر به يه از چهارصد کيترک» يکُردی مرزها«
 ی م در مرزهايعظی نفتی ک دولت کُرد با درآمدهايبه وجود آمدن

، »کردستان بزرگ«ی رير شدن احتمال شکل گه همراه با ظاهيترک
ه يترکی جمهوری و اقتصادی اسيسی بر ساختارهای فشار بزرگ

توسط کمال » هيترکی جمهور«س ياز زمان تاس. گذاشته است
در ده سال . آن بوده استی ه هاياز پای اد ملت کرد بخشيآتاتورک انق

اکت شری برای ه تالش کرده است تا فضائيترکی گذشته بورژواز
نه يدر زمی فراهم کند و  با اصالحاتی اسيکُرد در قدرت سی بورژواز

. ن دولت را کاهش دهديخلق کرد با ای فرهنگ و زبان تضاد توده ها
کُرد به ی است و بورژوازی ن تضاد کماکان به قوت خود باقياما ا

 .   دهدی ت نميکه تا کنون به دست آورده رضای ازاتيامت
د مبارزه يک اوضاع را مناسبِ تشد.ک.پی روهاين: رخداد سوم

است يدر چند سال گذشته س. ده انديه ديه دولت ترکيمسلحانه عل
ک آتش بس در جنگ و مذاکره با دولت و شرکت در انتخابات .ک.پ

ن يدر هم. اش بوده استی ق احزاب قانونيها و پارلمان از طری شهردار
ک را .ک.پی  قانوننيب به شش هزار تن از فعاليه قريدوره دولت ترک

ر يهستند، دستگ) حزب صلح و عدالت. (پ.د.مانند بی که در احزاب
ر شدگان يز جزو دستگينی ندگان پارلمانيشهردارها و نما. کرده است

ک به نام .ک.پی الت شهريتشکی ان از اعضاياز زندانی اريبس. هستند
هستند که در نقاط تحت نفوذ » کردستانی ته هايه کمونياتحاد«



     ١٠u 
ات و محاکمه يمالی ک اداره امور شهرها، از جمله جمع آور.ک.پ

  . ن را در دست دارنديمجرم
گسترده است و ی توده ای ه يپای ک دارا.ک.با وجود آن که پ

ی نده يقت نمايباشد اما در حقی م» حزب کارگران کردستان«نامش 
ی ان مين طبقه را بيای را افق و برنامه يکردستان است زی بورژواز

ن حزب، اوجالن بارها اعالم کرده است که هدف يای  رهبر فکر.کند
ی ه بلکه رساندن آن به اقتدارِ دوران عثمانيف ترکيک نه تضع.ک.پ

د يبخوان(ن امر بدون اتحاد با کُردها ياست و اضافه کرده است که ا
ک در مورد .ک.مواضع پ. ستيسر نيم) ترک و کردی اتحاد بورژواز
از ی کا است و خود را بخشيآمری  از برنامه هاتيانه حماياوضاع خاورم

ب يمِ طي البته، رژ–داند ی در منطقه م» کايبا آمری محور دوست«
اوجالن از زمان . کندی ن محور قلمداد ميس اياردوغان خود را رئ

ن مطالب يه مرتبا ايشدن در ترکی  و زندان۲۰۰۱شدنش در سال  ربوده
ه ينوشت  و در مطبوعات ترکی  مکه در زندانی را در مقاالت ماهانه ا

است که در چند ماه گذشته ی گفتن. ان کرده استيشد بی منتشر م
را از زندان به خانه ی ع است که وين مقاالت متوقف شده و شايانتشار ا

  . استی منتقل کرده اند و دولت مشغول مذاکره با وی ا
است و » خوب«ی جهانی ارهايه با معيترکی هرچند وضع اقتصاد

شود، و قشر ی می انه معرفيخاورمی م هايرژی برا» ييالگو«مِ آن يژر
آن شکننده ی به وجود آمده است، اما انسجامِ درونی مرفهی انه يم

شه يش از هميست ها، بياليامپری نقش ژاندارم منطقه برای فايا. است
با «و » محبوب«مِ به اصطالح يگذارد و رژی ن انسجام فشار ميبر ا

ت شده و بحران يزش مشروعيتواند دستخوش ری آکپ م» ثبات
ه يه دار بزرگ ترکيساخت طبقات سرما. رديبان آن را بگيگری انقالب

ت يتثبی اسيسی شده که هنوز در عرصه ی رات بزرگييدستخوش تغ
ه يل به سرمايه داران کوچک مسلمان شده، تبديسرما. نشده است

ه داران بزرگ يسرماکه اکنون در مقابل ی داران بزرگ شده اند به طور
خورد، ی و کوچ رقم می چون سابانجی ه که با نام هائيدر ترکی سنت
سربلند کرده اند که عمدتا » ه داران سبزيسرما«ا ي» يآناتولی ببرها«

کرد  ی بورژواز. طرفدار آکپ برخاسته اندی اسالم گرای روهايان نياز م
از اقتصاد ی هممی عقب نمانده و بخش های ن مواهب اقتصاديز از اين

ق کسب دولت يدوار است که از طريار گرفته و اميرا در اختی داخل
انه يه داران بزرگ خاورميسرمای سفره ی ا خودمختار بااليمستقل 

با ی و نظامی اسيسی روها در حال جنگ هاين نيای همه . نديبنش
ال و کوپالِ ژنرال يشِ يرايآکپ در حال پی م اسالميرژ. گر هستنديکدي

است و » يآناتولی ببرها«ه به نفع يترکی ه داران بزرگ سنتيو سرماها 
ها و دست ی ها بر سر کسب نفوذ در شهرداری ان خود اسالميدر م

ی دولتی ارگان های و نفوذ در کادرهای شهری ن هايانداختن بر زم
  . اختالف است
منطقه ی ل گران وابسته به دولت هاياست گذاران و تحلياکنون س

ی را غرغره م» يبا کارت کُردی باز«ی واژه ی ستياليامپری هاو قدرت 
ی را برای نجا است که اوضاع کردستان چه فرصت هائيسوال ا. کنند

ان ياز می ستيوناليو انترناسی انقالبی ا صدائيدهد؟ آی انقالب ارائه م
ی باز«نش يکردستان بلند شده و بی ست ها و روشنفکران انقالبيکمون

غلبه  رسا و نافذ به چالش خواهد گرفت؟ی ادي را با فر»يبا کارت کرد
بهتر ی چ دست آورديبر مبارزات مردم کردستان هی بورژوائی رهبری 
 .عراق نداشته است و نخواهد داشت» کردستانی حکومت منطقه ا«از 
  !آشوب بزرگی نظم حاکم بر جھان را فراگرفتھ و این خوب است 

ن روند تا سال ها دوام ياست و ااد يانه رو به ازديآشوب در خاورم
ی ه داريت بحران در نظام سرماين وضعيمنبع ا. افتيخواهد 

آن ی ه به معنايسم بحران سرماياليدر عصر امپر. استی ستياليامپر
ده است يش رسيت هايم جهان به محدوديتقسی است که چارچوبه ها

. ديتواند بر بحران خود فائق آی گر در آن چارچوب نميه ديو سرما
ی هژمون. کندی را دچار تشنج می ستياليت، نظام امپرين واقعيهم

ی ر سوال رفته و ظهور قدرت هايکا زيچون آمری سنتی قدرت ها
ت يريق تر و امکان مدين بحران را عمين ايبِ تازه نفس چون چيرق

ر ممکن يکا غيسم آمرياليامپری اق گذشته را برايجهان به سبک و س
  . کرده است

ی ، مبارزات و شورش های ه دارينظام سرمای  تضادهاحادتر شدن
سم ياليوابسته به امپری اسيسی سم و ساختارهاياليه امپريمردم را عل

ک ياما در فقدان . زديانگی بر م) تحت سلطهی کشورهای دولت ها(
ی تحت ستم را برای ا و خلق هايکه پرولتاری انقالبی ستيجنبش کمون

 نينوی ستياليرار جوامع سوسبا هدف استقی اسيکسب قدرت س
که بافت ی انقالبی زش هايل به خيزش ها تبدين خيکند ای رهبر

ن يبازتاب هم» يبهار عرب«. شوندی را بشکافند، نمی ه دارينظام سرما
با ی محلی و طبقات ارتجاعی ستياليامپری قدرت ها. ت استيوضع

ود دلخواه خی ن شورش ها را به مجاريتمام قوا تالش کرده اند ا
ی توده ای زش هايخی نِ خودجوشيتحسی طين شرايدر چن. ندازنديب

اب قدرت يختن به آسيبودن آن ها فقط آب ر» برنامهی رهبر و بی ب«و 
م قرن است يش از نيب. ن منطقه استيای و دولت های ستياليامپری ها

ن منطقه، تحت عنوان بهره يخواه در ای خواه و ترقيآزادی روهايکه ن
آن و ی چ و مهره يبه پی و منطقه ای نظم جهانی دهااز تضای جوئ
ی د به طور جديت باين وضعيا. شوندی ل مياز آن تبدی تا به بخشينها

  . به چالش گرفته شود
طبقه ی  حفظ قدرت اقتصادی،ستياليامپری ه داريدر عصر سرما

تا به دندان ی مقتدر و ارتش های دولت های بدون پشتوانه ی بورژواز
و ی جهان به صورت تدريج. ستيممکن نی جنگ و نابودمسلحِ آن و 
ن يان آشکار ايانه بيخاورمی رخدادها. کندی ز تغيير نميمسالمت آم

در ی انقالبی ت است که پرولتارين واقعيه بر ايبا تک. ت استيواقع
مبارزات ی  بر سرلوحه ی،بورژوائی های بيمقابل توهمات و عوام فر

بلبشو . »ز توهم استي همه چی،سايبدون قدرت س«: سدينوی خود م
ی است برای ن فرصت گرانبهائيست ها و مرتجعياليامپری در اردو

ن منطقه يتحت ستم ای ا و خلق هاي پرولتاری،انقالبی ست هايکمون
ن يدر هم. انه باز کننديخاورمی اسيسی را در صحنه ی ديکه فصل جد

ی های وربا سالح تئی انقالبی ست هاياوضاعِ متالطم است که کمون
و ی اري با هشی،و سخت کوشی تر، با فداکاری افته تر و علميتکامل 

ی ان جنبش هايرا در می ستيتوانند قطب کمونی می اسيت سيدرا
را به ی مردمی زش هايجاد کنند و در پرتو آن خيمردم منطقه ا

با هدف ی انقالبی و مبارزات مسلحانه ی انقالبی اسيسی جنبش ها
ن است ين چنيا. ل کنندين منطقه تبديدر ای ستيلايجاد جوامع سوسيا

توانند ی انه نه تنها متحدانه ميخاورمی ا و خلق هايکه پرولتار
رات يجهان تاثی نده ين کنند بلکه بر آيين منطقه را تعيسرنوشت ا

  . ن کننده و الهام بخش بگذارندييتع
  : پانویس ھا

 ۳۱، تاريخ ۱ص ت» دنيا« هرالد تريبون بين المللی، چاپ ترکيه، ضميمه ی - ۱
 .۲۰۱۲ژوئيه 

و اخيرا .  روسيه در حال بسط ناوگان های دريايی اش در خارج از کشور است- ۲
 ۵۱ ميليارد دالر نيروی دريايی روسيه را با ۱۴۰ با صرف ۲۰۲۰اعالم کرد که تا سال 

بندر تارتوس در شرايطی که .  زيردريايی جنگی مجهز خواهد کرد۲۴ناو جنگی و 
ضور نظامی در خاورميانه ندارد به مثابه پشت جبهه ای برای ارسال مهمات به هيچ ح

 .  مناطقِ مورد مداخله ی روسيه بازی می کند
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، »در سوريه شعارها رنگ مذهب را به خود گرفته اند«ين المللی،  هرالد تريبون ب- ۳
 ۶ و۱، صص۲۰۱۲ ژوئيه ۳۱
 ۶ همانجا، هرالد تريبون بين المللی، ص - ۴
 ۲۰۱۲روزنامه انگليسی زبان ترکيه، اول اوت . حريت ديلی نيوز- ۵
 :نزديک به حزب حاکم در ترکيه» زمان امروز« روزنامه انگليسی زبان -۶
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  ١٣٩١ بھار -آذر درخشان  

 ۶۷ و آنان که در کشتار تابستان ۶۰دهه ی اسيان سياد زندانيبا 
بخش  يرهائی آمال و آرزوهای جان باختند و قهرمانان راه مبارزه برا

ی اسيان سيزندانی با درود به خانواده ها. ن شدندين سرزميمردم ا
زان به خون يعزی دادخواهی ش از دو دهه مبارزه برايجان باخته که ب

ننشستند و سرسختانه مقاومت کردند تا  گلزار ی خفته خود از پا
ی برای اسالمی که حکومت جمهوری يخاوران را با وجود ترفندها

ی اسالمی ات جمهورياز  جنای ب آن به کار بست، همچون  سنديتخر
د ي را تول۸۸سال ی زش توفانيباالخره خی داريپای ها سال. حفظ کنند

ی دند تا جمهوريگر به قتل رسيدی  دختران و پسرانبازهم. کرد
در مقاومت نقاب از ی داريپا. ن خود ادامه دهديننگی به زندگی اسالم
 ۶۷ر محبوب امام در سال کشتار يو نخست وز» اصالح طلبان«ی  چهره

  . ز برگرفتين
ن يتوسط مرتجعی اسيان سيست و چهار سال از قتل عام زندانيب
ه يک نفس علي قدرت چنگ انداختند و آن را  بر۱۳۵۷که سال ی هار

آن ی ها گر پردهياکنون د. گذرد يمردم سراسر کشور به کار گرفتند م
نام و نشان در بهشت ی بی ان گورهايخ ميتار. ت کنار رفته استيجنا

. نام و نشان در خاوران نقب زده استی و بی جمعی زهرا  و گورها
ا سرکوب شد در فاصله ز برداشت و موقتي خ۸۸که در سال ی نسل

ی ات جمهوريجنای ها پرونده. خ را کشف کرديک باره تاريی کوتاه
ان چپ دانشگاه، يو شکنجه دانشجوی ريدستگ. را ورق زدی اسالم

ی ان، و ضرب و جرح زنان شورشياعدام بهائی،ن کارگريدن زبان فعاليبر
 سرکوب  مردم: تيجنای  وقفهی  و ب سالهی خ سيرا وصل کرد به تار

 و اعدام صدها تن از جوانان کرد، قتل ۱۳۵۸کردستان  در مرداد 
ها  ، هجوم به دانشگاه۱۳۵۸رهبران مردم ترکمن صحرا در بهمن ماه 

صدها ی ريو دستگ) ۱ (۱۳۵۹در بهار »یانقالب فرهنگ«تحت عنوان 
ل دهه ياز آنان در اوای اريوقتل بسی شيدانشجو و استاد به جرم دگراند

ی ها احزاب و سازمانی اسين سيزاران تن از فعالهی ري، دستگ۱۳۶۰
 و سرانجام کشتار ۶۰دهه ی ست و چپ و مجاهد و قتل آنان طيکمون
سندگان و روشنفکران به ي، ترور نو۶۷در تابستان ی اسيان سيزندان

ن يها تن از مخالف ، ترور ده۷۶در سال ی ره ايزنجی ها وه قتليش
ش ژست يها يو همپالگی نيخم). ۲(ران يای در خارج از مرزهای اسيس
ک روز پس از جلوس بر تخت سلطنت يگرفتند اما حتا »یمردم«

  .شکنجه و اعدام نظام خود را حفاظت کنندی،رينتوانستند بدون دستگ
دان آمد پر از يبه می دينسل جد. و مقاومت ثمره دادی داريپا

 ازی جناح»ی اصالح طلبانه«ی ها حتا ترفند. ن نظامينفرت نسبت به ا
که ی ن نسل، نسليحکومت نتوانست مانع از آن شود که چشمان ا

ن يای  ت مندرس و کهنهينظام خودشان است، به ماهی  افتهيم يتعل
بتواند ی هات اگر موسوياش، گشوده شود و ه يدئولوژينظام، از جمله ا

و چند سال گذشته ی ع سياسالم شان را از فجای گرائ» سبز«با 
  . کند» تبرئه«

زندان، ی قانونی گذرا کنم به مبانی خواهم نگاه يقدمه من ميبا ا
ی در سه دهه و اندی اسين سيو اعدام مخالفی شکنجه، تجاوز جنس

ی  د بر آن است که سرچشمهي قصدم تاک.یاسالمی ات نظام جمهوريح
ران بوده يحاکم در ای که نظام تئوکراس»یقانونی ب«ات نه ين جنايا

بلکه » قانون«طه يات را نه خارج از حين جناين، اين و عامليآمر. است
در چارچوب : مرتکب شدندی اسالمی ن جمهوريدر چارچوب قوان

که در ی ن شرعيب شدند و قوانيتصوی که توسط مجلس اسالمی نيقوان
جاد و يای قضائ/يان هر نظام قانونينقطه آغاز و پا. اند بودهی مملکت جار

حاکمه را برآورده  ی است که منافع طبقهی ط اجتماعيحفظ آن شرا
ژه نظام ين نظام، به ويت ايد کليبای مترقی بونال هايتر. کندی م

را محاکمه کنند و نه صرفا رفتار ی اسالمی جمهوری قضائ
بودن آن »یاله«ی قضائ/ين نظام حقوقيشاخص ا. آن را»یرقانونيغ«

ی به عالوه، آن نظام جهان. د محاکمه شودين و دولت بايادغام د. است
ران در يای د و کُرسيرا در آغوش کشی اسالمی روز اول جمهورکه از 

ن محاکمه يل آن داد حق دخالت در ايمناقشه تحوی سازمان ملل را ب
  . شودی را ندارد و خود همدست مجرم محسوب م

  یاسالمی ت نظام جمھوریسرکوب در سھ دھھ حاکمی قانونی مبان
عه يت شيروحانی،م سلطنتيه رژيآخر مبارزات مردم علی ها در ماه

جامعه مورد نظرش آماده کرده ی حدادی الگو و نقشه راه خود را برا
را بر ی مذهبی به سرعت مراسم و نمادهای ان اسالميادگرايبن. بود

. ل کردنديشد، تحمی نظام سلطنتی مبارزات مردم که منجر به سرنگون
ن کردند و همراه با ييه شاه تعيتظاهرات علی را برای مذهبی روزها

را پهن ی سابقه ای بساط خرافه بی و فرهنگ اسالمی دئولوژيغ ايتبل
تن دادن جامعه به نظام ی روانی نه هايب زمين ترتيبه ا. کردند
ی ن نمادهايم که ايآن روزها توجه نداشت. ا کردنديرا مهی اسالم
ی ل چشم اندازيتحمی ست بلکه برايمتحد کردن مردم نی برای مذهب

  . اند دهين تدارک دما يک است که برايتار
نکه به يقبل از ای ان اسالميادگرايدن بنيبه قدرت رسی از فردا

ی حقوقی،اسيسی،يدهند، در عمل نظام قضای نظام خود چهره قانون
سابق ی دگان بر همان دستگاه دولتيتازه به قدرت رس. ر کردييران تغيا

 بزرگ غربی الزم را به قدرت های ن هايس تضميدر پار. ه زدنديتک
به اقتصاد ی وابستگی ران و رشته هايحاکم بر ای ديدادند که روابط تول

اداره همان دولت ی اما برا).  ۳. (گذارندی را دست نخورده باقی جهان
شه کردند که نامش يرا پی متفاوتی وه حکومتيده از شاه، شيبه ارث رس

ی  شمس۱۳۴۹ش ترها در سال يپی نيخم! بودی اسالمی جمهور
بار ی ح داده بود وليرا توضی وه حکومتين شيه اي فقتيدرجزوه وال

شارع مقدس اسالم «:د گذاشتيران بر آن تاکيگر در آستانه ورود به ايد
چ يندارد و هی گذار چ کس حق قانونيگانه قدرت مقننه است و هي

در حکومت . توان به مورد اجرا گذاشتی جز حکم خدا را نمی قانون
پس .... ت و قانون فرمان خداستت منحصرا به خداسيحاکمی اسالم
  ) ۴(» ....ت رسما به فقها تعلق دارديحاکم

ا يی آری اسالمی جمهور «۱۳۵۸ن ي فرورد۱۱دولت موقت  در 
ی که محتوای ت مردم به نظاميگذاشت و اکثری را  به همه پرس» نه

اما در . مثبت دادندی اعالم شده بود رای نين حد توسط خميآن در هم
بود در ی سدی،از مبارزات همگانی ناشی ات و سرخوشجانيآن هنگام ه

به ی ادين که فرصت طلبان زيتر ا مهم. دن به معناهايشيمقابل اند
دند تا نتوانند از يپاشی ده بودند و در چشم مردم خاک ميدان جهيم

ابند و يفردا را دری ت نظام اجتماعيماهی نيهمان دو جملهء روشن خم
 –ندگان خدا يد نمايرار است بنده عبآزاد شدن قی بفهمند که به جا

  .ن گردنديزمی  بر رو–مذهب ی عيشی البته خدا
ی  به همه پرس۱۳۵۸در آذر ماه ی اسالمی جمهوری قانون اساس

در اصل دوم آن . مثبت دادندی از مردم به آن رای اريگذاشته شد و بس
مان يه اياست بر پای نظامی اسالمی جمهور«به صراحت گفته شد که 

م در يع به او و لزوم تسليت و تشريکتا و اختصاص حاکميی دابه خ
ی امامت و رهبر«مان به يه اياست بر پای ن نظاميو هم چن» برابر امر او

در اصل پنجم .  »يآن در تداوم انقالب اسالمی مستمر و نقش اساس
ی در جمهور.... عصر ی بت حضرت وليدر زمان غ«د شد که يز تاکين

و ی ه عادل و با تقوي امر و امامت امت بر عهده فقتيران واليای اسالم
ت يت از مردم و  سپردن حاکميسلب حاکمی به عبارت. »است... 

ی س جمهور را انتخاب ميمردم رئ. نيزمی نده خدا بر رويبدست نما
س يرئ» نگهبانی شورا«ه و يفقی کنند اما قبل از انتخاب مردم ول

ی ندگان مجلس شورايمان). ۱۱۰اصل . (کندی جمهور را انتصاب م
ی شوند اما اعتبار خود را از شورای توسط مردم انتخاب می اسالم

مطبوعات ی ن قانون اساسيدر ا)  ۹۳اصل (رند يگی می نگهبان رهبر

  !از اوین تا کهریزک
 مبانی سرکوب در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران
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، در )۲۴اصل (اسالم نباشند ی آزادند به شرط آن که مخل به مبان

آزادند ی اسيسی ت ها و انجمن هاياحزاب و جمعی،قانون اساس
را نقض ی اسالمی ن اسالم و اساس نظام جمهورينکه موازي به امشروط
ی موفق شدند با شعبده بازی سندگان قانون اساسينو)  ۲۶اصل (نکنند 

خود ی ا بعديی با اصل قبلی ب مردم برسانند که هر اصليآن را به تصو
از ی بيملغمه عج! از انتخاب و انتصابی بيملغمه عج: شدی نقض م

ن و دولت يدی،ن قانون اساسيدر ا! اسارتی ندهاو ب»یآزاد«ی  وعده
جز ی احدی تنفس برای ختند که جايگر درهم آميکديچنان در 

اما اصل چهارم . نماندی عه باقيشی مردان حاکم مسلمان فارس مکتب
ی انقالبی روهايبود تا به سرکوب مردم و نی کافی ين قانون به تنهايا

ح شده يد و تصريتاکی اساسدر اصل چهارم قانون . دهدی صورت قانون
 ی،ادار ی،اقتصاد ی،مال ی،جزائ ی،ن و مقررات مدنيه قوانياست که کل

ی ن اسالميد بر اساس موازيها با نير ايو غی اسيس ی،نظام ی،فرهنگ
نگهبان ی شورای بودن هم بر عهده فقهای ن اسالميص ايباشد و تشخ

ی ن و مجازات هايشرع قوانی ها ه قدرت فقها، دادگاهين اصل پايا. است
  .ه مردم بوديعلی فقه

مانند ی دين بار با  کلمات جدينخستی برای نه حقوقيدر زم
روبرو »  مهدور الدم«و » االرضی محارب و مفسد ف«، »قصاص«

مرجع ی ل کلمات به کتب فقهين قبيفهم ای د برايحال با) ۵. (ميشد
 مراجعه »یبحاراالنوار باقر مجلس«ا يو »ینيح المسائل خميتوض«چون 

. ميرا بفهمی اسالمی اصول  قانون اساسی عملی م تا معنايکردی م
ش از آن موجب خنده و تمسخر يشدند که پی گذار مرجع قانونی کتب

  .مردم بودندی روشنفکران و حتا باق
که به ی از مردمی اريبسی رت و ناباوريبه سرعت و در کمال ح

ی يشتند نظام قضات داياز روحانی خود و اجدادشان شناختی  تجربه
ن ين تمرين آماج حمله و زمياول. شکل گرفت و حاکم شدی نيد

زنان بخت ی،استقرار حکومت الهی ده برايون تازه به قدرت رسيروحان
هجوم برد و آنان را »  شهر نو«حزب اهللا به . تن فروش بودندی  برگشته

ن  با سنگسار گلنار ز» زنا«جرم . به قتل رساند» مهدورالدم«به جرم 
دن مشروبات يمردان به جرم نوش.  در شهرکرمان افتتاح شدی جوان
شرمانه يد بيحاکمان جد. شدند» ريتعز«با صدها ضربه شالق ی الکل

ی نه شکنجه است و نه مجازات که رحمت اله» ريتعز«اعالم کردند 
ی حجابی بی برای اسالمی مجازات ها» حد«به مرور صحبت از !  است

گر مجازات يو د» قصاص«ی حه هايال. ان آمديبه می و سپس بد حجاب
  . موضوع بحث شدندی اسالمی در مجلس شورای اسالمی ها

انواع ی،اسالمی حزب جمهورو ی ن انقالب اسالميسازمان مجاهد
ز و درشت حزب ينب و هاجر و صدها گروه ريخواهران زی انجمن ها

چپ و دمکرات و ی اسيسی شکل گرفتند و به جان سازمانهای اله
.  ممنوع اعالم شدند۱۳۵۹که در سال ی هائ انيسکوالر افتادند؛ جر

و ی اسيرکشان به دفاتر احزاب سيحمله دشنه به دستان و زنج
ی ن بازويآنان اول. ندگان ممکن و آغاز شديچون روزنامه آی اتينشر
ی آزاد«ی به سرعت معنا. بودندی  قانون اساس۲۶ و ۲۴اصول ی ياجرا

  . در عمل روشن شد» نباشدی ن اسالميو موازی اگر مخل مبان
ب يهنوز تصوی اسالمی است که قانون مجازات های ن در حاليا

از ی امر به معروف و نه«ی طبق اصل هشتم قانون اساس. نشده بود
و متقابل برعهده مردم نسبت به ی است همگانی فه ايمنکر وظ

پس .  »....گر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولتيکدي
عباس «و » زهرا خانم«چون »  خودجوش«امر به معروف ی ها روهگ

د به جان يغ و اسير و چاقو و تيشکل گرفتند تا با زنج...  و » فاالنژ
ر يغی اسيسی ن گروههايو فعال» بدحجاب«، »حجابی ب«زنان 
ارتقاء .. ارشاد و منکرات و ی فتند و سرانجام به  گشت هايبی مذهب
  .افتنديمقام 

 ی در روزنامه ها۶۰ جوانان اعدام شده در سال ی اسامشمار کثير
»  االرضیمفسد ف«و » منافق«، »محارب« آن زمان، با جرم یرسم

  .  بودی اسالمی از تثبيت نظام جمهورینشانه ا
 ماشين مرگ نظام جمهوری اسالمی بی وفقه کار ۶۷ تا ۶۰از سال 

 بدون نه تازه به قدرت رسيدگان می توانستند روزی را: می کرد
سرکوب و کشتار بگذرانند، نه نسل انقالب حاضر بود بدون نبرد تسليم 
شود زيرا تباهی و تاريکی پس از تثبيت جمهوری اسالمی را به وضوح 

   .می ديد
مجبور به ختم جنگ ی نيکه خمی  هنگام۱۳۶۷در سال 

ها  بود، زندان» قدس«که هدفش به ظاهر فتح  یشد، جنگ» مقدس«
آن که نظام نتوانسته بود ی  بود؛ نشانهی اسيان سيانهمچنان پر از زند

ان يام پس از پايدر ا. زه و سرکوب حکومتش را پابرجا کنديبدون سرن
بر باروت ی توانست جرقه ای می اسيان سين زندانيجنگ،  وجود ا

گر يدی از سو. شودی  سال جنگ ارتجاع۸مردم فرسوده از ی تينارضا
توسط امامش و قبول » جام زهر «دنيپس ازسرکشی م اسالميسران رژ
ت سازمان ملل، آماده بازتر کردن يامنی آتش بس شورای  قطعنامه

و حراج ی خارجی های ه گذاريسرمای ران به روياقتصاد ای ها دروازه
ش از قبلِ جنگ يشاپيآنان پ. شدندی کشور می کار و ثروت های روين

شده بودند و اکنون ران چاق و چله ياقتصاد ای الملل نيبی ها ميو تحر
و ی در ابعاد علنی ن الملليبی ه هايسرمای زبانيرفتند تا آماده م يم

ی ن الملليو صندوق بی بانک جهانی طرح های اجرا. گسترده شوند
از به ثبات ينی ستيالير شده امپريسرازی ه هايسرمای ت برايپول  و امن

ش ياز ماهها پی اسيان سينقشه حذف کامل زندان. داشتی اسيس
ی سری مرگ و نشست های خته شده بود، دربحبوحه  جوخه هاير

ی ئت هايهی دهايد و بازديم، دين کشتار عظيای سران حکومت برا
م که در يفراموش نکن. ان بوديز در جرينی غربی ران و کشورهايای مال

ی اکبر هاشمی ، عل)است جمهورير(ی خامنه ای د علين زمان سيا
و  ) کل قوای است ستاد فرماندهياست مجلس و رير(ی رفسنجان

ی را بر عهده داشتند و وزاری ريپست نخست وزی ن موسويرحسيم
( ی بيم حبي، حسن ابراه)ر امور خارجهيوز(ی تياکبر والی شان عليا

و ی ر فرهنگ و ارشاد اسالميوز(ی د محمد خاتمي،س) ير دادگستريوز
و )  کشورريوز(ی اکبر محتشمی ، عل)کل قوای معاون ستاد فرمانده

  .بودند)  ر اطالعاتيوز(ی رهشی ری محمد محمد
فرمان قتل عام ی فتوائی طی نيخم) ۱۹۸۸ ( ۱۳۶۷در تابستان 

که در زندان ی کسان«:د کردين فرمان تاکيدر ا. را دادی اسيان سيزندان
کنند ی کرده و می سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پا فشاری ها

ی شين ساده انديرحم بر محارب... اشند بی محارب و محکوم به اعدام م
خود نسبت به دشمنان اسالم ی نه انقالبيدوارم با خشم و کيام...است، 

ی روح اهللا موسو. والسالم. ... ديت خداوند متعال را جلب نمائيرضا
  )۶(»ینيالخم

ا به دار يی اسيسی ک ماه هزاران زندانين فتوا در عرض يطبق ا
مرگ ی به جوخه ها» ارتداد«و » منافق «همه به اتهام. خته شدنديآو

محاکمه ی قه ايچند دقی ان در دادگاه هاين زندانيا. سپرده شدند
ا نه؟ از پدر و يی مسلمان هست«: ن بوديا» ئت مرگيه«سئوال . شدند

  » .....ا نه؟ يی مادر مسلمان زاده شده ا
ن تابستان ي نفر از اعدام شدگان ا۵۰۰۰ش از يبی تا کنون اسام

ن قتل عام يق اياز شمار دقی شده اما کماکان کسی ن گردآوريخون
  . ستيمطلع ن

 هنوز ۱۳۷۰افته و تا سال يات سازمان ين جنايهنگام رخداد ا
اما . ن نشده بوديمکتوب و تدوی اسالمی نظام جمهوری فرين  کيقوان

چرا که . به آن نداشتندی ازيون حاکم نيهمانگونه که گفته شد روحان
ب ينکه در مجلس تصويبدون ای هر قانونی انون اساس ق۸۵طبق اصل 

اسالم نباشد، به صورت ی ر با  مبانيکه مغای شود، در صورت
ن بود که تا سال  يچن. مختلف قابل اجراستی توسط نهادها»یشيآزما«

، »يبد حجاب«مجازات » شالق«، »سنگسار«چون ی ي احکام قضا۱۳۷۰
» مرتد«، »االرضی  مفسد فمحارب و«با عنوان ی اسيان سياعدام زندان

. ک نسل را رقم زديفاجعه هولناک کشتار »یشيآزما«به طور ... و 
ن اتهام و مجازات ييتعی ان شرع مبنايقاضی در نظام اسالمی وانگه

ی شرعی فقهی مردم به کتاب ها» گناهان«به ی دگيرسی هستند و برا
و ی نيمخی همان طور که قبال گفتم، از رساله ها. (کنندی مراجعه م

در واقع ). غمبريره پيات سيث و روايتا احادی مال محمد باقر مجلس
قرون ی است از مجازات های مجموعه ا»یقانون مجازات اسالم«

ی حکومت تن نمی و شرعی ن الهيکه به قوانی کسانی برای يوسطا
بستن و انواع شکنجه ی شالق زدن و قپانی اسالمی در جمهور. دهند

م يل سران رژين دليبه هم. ند و نه شکنجهيگو يم» ريتعز«گر يدی ها
  ! شکنجه وجود نداردی اند که در نظام اسالم يشرمانه مدعيب

 ی در نظام جمھوری اعدام  مخالفین سیاسی و شرعیالھی مبان
  یاسالم

ه يکلی همانگونه که درباال اشاره شد بنا بر اصل چهارم قانون اساس
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ن يد بر اساس موازيبای اسيسو ی فرهنگی،جزائی،ن و مقررات مدنيقوان

ی اسالمی نظام جمهوری و مدنی ن جزائيمجموعه قوان. باشندی اسالم
ون حاکم بر يمورد قبول روحانی و منابع شرعی ه بر احکام قرآنيبا تک

ی مفسد ف«مثال، . دارندی الهی ن شده اند و به اصطالح مبانيران تدويا
» محاربه«و » االرضيمفسد ف«دو جرم . »مرتد«و » محارب«، »االرض

فر يک«: سوره مائده  در قرآن هستند٣٣ه يچون آی يه هايبر آی متک
ی زند و اقدام به فساد رويخيامبرش به جنگ بر ميآنها که با خدا و پ

ا چهار انگشت يا بر دار شوند ين است که کشته شوند يکنند اين ميزم
ا از يده شود و يگر بريکديچپ آنها بعکس ی از دست راست و پا

 سوره توبه در مورد ٨٠ه ين آيو هم چن»  د گردندين خود تبعيسرزم
و چه ی استغفار کن) نيمنافق(آنها ی چه برا«ن يمجازات منافق

هرگز ی،يآنها از خداوند طلب آمرزش نمای اگر هفتاد بار برای حتی،نکن
امرش را انکار يد چرا که آنها خدا و پيخداوند آنها را نخواهد بخش

ت يخداوند افراد فاسق و منافق را هدا. ش گرفتندياه کفر را پکردند و ر
  ».کندی نم

در قرآن در مورد ضرورت قتل کافران و مشرکان ی اريبسی ه هايآ
غمبر اسالم را يکه در زمان محمد دعوت پی کسانی است و بطور کل

  ) ٧. (کردندی وستن به امت او قبول نميمسلمان شدن و پی برا
ک کشور، يی ن نظام قضائيتکوی قرآن براروشن است که احکام 

ن يرفع ای برا. باشدی توانست کاف يران نميچون ای آن هم کشور
غمبر يث خانواده پيشرح احادی به کتب فقهی ان اسالميادگرايکمبود بن

.  هستند رجوع کردندی نيد مراجع ديو امامان بعد از او که مورد تائ
است از ی تي که روا“يطرمرتد ف" مجازات ز جمله مستنداتامثال  

هر : فرموديدم كه ميشن) ع(از امام صادق «: ی معتبره عمارساباط
را ) ص(ازاسالم خارج شود و نبوت محمدن مسلمانان كهيبی مسلمان

ده يهر كس كه از او شنی ب كند، خونش برايانكار كند و او را تكذ
، و مالش شودي، و همسرش از روز ارتداد از او جدا مباشدمباح است

رد، و بر امام يگی  مشود و همسرش عده وفاتيم مياش تقسان ورثهيم
  ) ۸(» .ز نكنديالزم است كه او را بكشد و استتابه ن

بن ی حه عليصحی مجازات مرتد ملی گر براياز جمله مستندات د
ی حيكه مسيدرباره مسلمان) ع(بن جعفری از امام موسی و. جعفر است
اگر : ديپرس. شوديشود و استتابه نميكشته م«: د، فرموديشده پرس

شود اگر ياستتابه م: مسلمان شود سپس مرتد شود؟ فرمودی حيمس
  ) .۹(» .شوديچ و گرنه كشته ميبرگشت كه ه

از امام . حه حماد استياز جمله مستندات مجازات زن مرتد، صح«
شود، به يكشته نم: ، فرموددميصادق ع درباره زن مرتد از اسالم پرس

جز آنچه جانش ی دنيو آشامی شود، و از خوردنيد گماشته ميكار شد
شود و در يده ميشود، و لباس خشن به او پوشانيمرا حفظ كند منع
  » .خوردياوقات نماز كتك م
ن يتدوی گر برايز از جمله منابع ديعه نيشی علمای البته رساله ها

  . بوده استی اسالمی در نظام جمهوری قانون مجازات اسالم
ی يک نظام قضايرا سامان دادن ي زدبوی ز ناکافين نيد ايتردی ب
ش آن هم در ي سال پ۱۴۰۰ده يه احکام متحجر و پوسيبر پای اسالم
ی ران که انقالبيچون جامعه ای  و آن هم در جامعه ا و يکمستيقرن ب

 استبدادی نيگزيجا. نبودی را از سر گذرانده بود کار آسانی ضد استبداد
هرچند در درجه نخست با سرکوب و ی استبداد سلطنتی به جای نيد

ن يای ريبه کار گی ر ممکن شد اما برايبه قول خودشان با شمش
ه پردازان نظام يدر مقابل نظری احکام، به روز کردن آنها موضوع جد

ژه در يبه  وی ان اسالميادگراين کار بنيای برا. بودی اسالمی جمهور
ی کس. سنده عرب مراجعه کرده اندينو» بدالقادر عودةع«ران مکررا به يا

. د به روز کندين حقوق جديقوانی کرده حکم مرتد را بر مبنای که سع
که ی ديدانسته، تهدی حکومت اسالمی برای ديارتداد را تهدی و

  : دهدی قرار می حکومت را در معرض فروپاش
 و جرم است»یبرانداز«ی اقدام برای،اسيسی در همه نظام ها«

ه و اساس آن را ياست که پای نيده دياسالم، عقی اسيچون در نظام س
ی می تلقی براندازی اقدام برا» ارتداد«ن رو يدهد، از ای ل ميتشک
اتفاق ) و از آن جمله اسالم(ی حقوقی قت، همه نظام هايدر حق. شود

ب و مجازات است و يمجرمانه و قابل تعقی اقدامی نظر دارند که برانداز
لشان از موضوع يکند، تحلی تفاوت می ن امروزين اسالم و قوانيبآنچه 

شود؛ ی شمرده می مصداق براندازی،ارتداد است که از نظر فقه اسالم
ان يک«از ی پاسداری است و برای نظام اسالمی ر بنايرا مکتب، زيز

ی اسيسی اما در نظام ها. ارتداد را گرفتی د جلويبه ناچار با» نظام
ی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای اجتماعی در زندگ ین نقشيگر، ديد

  » .رديگی ن بشر شکل ميقوان
امبر اکرم يپ«:را به روز کردی ز در عمل احکام الهينی نيالبته خم

کنند ی ال ميکه دنبال غرب هستند خی ن هايالرحمة بود وای نب
ی ن احکام برايدانند که ای نها اصال نمياحکام اسالم خشونت دارد ا

ی را پاره می ب کارد برداشته وشکمين است که طبي مثل است؟يچ
را ی ا گروهيک نفر که مملکت ي... رون کند يکند تا غده سرطان را ب

ب وحفظ جامعه يتادی د اورا برايست بايکند وقابل اصالح نی فاسد م
   )١٠(» .اسالم اعدام رحمت استی اعدام ها... نابود کرد

   ی اسالمیمھورجی  در زندانھایموضوع تجاوز جنس
ربط ی ما به زندان و زندانيژه آن جا که مستقيبه وی يستم قضايس

شتر يبی دگيچين پيای نيک نظام ديطبعا در . ده استيچيار پيدارد بس
در ی ن و دولت به شکل فشرده ايادغام دی اسالمی در جمهور. است

ی ما از  آموزه هايمستقی ين قضايقوان. افته استينمود ی يستم قضايس
ات يباورها و ارزشها و اخالق. رديگی ث و شرع نشئت ميقرآن و احاد

ان آن خود را ين و رفتار واضعان و مجرين قوانيدر جز به جز ای اسالم
ن ارزشها و يه ايزندانبان و بازجو و شکنجه گر بر پا. دهدی نشان م

در دهه ی ژه به زنان زندانيبه وی تجاوز جنس.  کنندی ات عمل مياخالق
ی ن رسميدر قوان. بوده استی نيدی ن باورها و ارزشهاياصل چن  ح۶۰

ی توان برخورد که به شکل ينمی چ بنديبه هی اسالمی مجازات ها
اسرا حالل » تصرف«اما در اسالم . را مجاز بشماردی تجاوز به زن زندان

ت محسوب  يميو غنی ر جنگيتواند اسی ز مينی اسيسی زندان. است
ی دختران باکره به بهشت می ث فقه اسالميدر احکام و احاد. شود
ی ل به دختران مجاهد باکره قبل از اعدام تجاوز مين دليبه هم. روند

از ی ن عمل  بخشيالبته که ا. شد تا  مانع از ورودشان به بهشت شوند
ی زندانبانان  محسوب شده و  موجب ثواب برای نيضه ديانجام فر

ژه يبه وی اسيسی زندانتجاوز به زن ی وانگه. تجاوز کننده است
ی له ايکردند وسی مقاومت می که در مقابل هر شکنجه ای انيزندان

ی از بستگان دختری کينگارنده خود با .  درهم شکستن آنان بودی برا
 قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفت تماس داشته ۶۰ز سال يکه در پائ

ک جعبه يبا ی و او از خاطرش نرفته که روز پس از اعدام پاسدار
ن دختر يبه خانه آنان مراجعه کرد و ضمن اعالم خبر اعدام ای نيريش

  . خود را به آنان دادی دامادی نيريشی اسيسی زندان
ی تجاوزجنسی ن جانباختگان به افشايای خانواده های نکه برخيبا ا

ی ن بار با انتشار خاطرات منتظرياولی به فرزندان شان پرداختند اما برا
او بود که در نامه . ن واقعه هولناک پرده برگرفته شدي از ابود که رسما

ی جمهوری زندان های د که در برخيدانی ا ميآ«: نوشتی نيبه خمی ا
خاطرات (» ....رنديگی دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می اسالم

  ).يمنتظری حسنعل
ی ن مورد شهادت ميدهها کتاب خاطرات زندان و اسناد منتشر در ا

ی ان و شکنجه گران کار خود را با وضو گرفتن آغاز ميند که بازجوده
زدند و همه مراحل ی شالق می با تالوت قرآن و نوحه خوان. کردند

شکنجه گران نظام ی شکنجه از شالق  و کابل زدن تا تجاوز برا
ن و يمرتدی نابود. شدی محسوب می نيضه ديفری اسالمی جمهور

شگاه يان خود عبادت در پيان و بازجوپرسنل شکنجه گری ن برايمنافق
بود که ی شعار» جهاد ماستی،کافر کشی،منافق کش«.  خدا بود

ن و يزندان اوی جاد رعب و وحشت  در بندهايای پاسداران و توابان برا
ضه يان فريرابطه می ن شعار بخوبيا. زدندی اد ميا گوهر دشت فري
  .دهدی شان را نشان ميو کشتن دگر اندی نيد

   یایانسخن پ
ی و قانون اساسی اسالمی ه از ارکان نظام جمهوريقوه قضائ

در ی ان توازن قدرت طبقاتيبی قانون اساس. استی اسالمی جمهور
در جامعه را ی قانون، قواعد سلطه طبقات. حفظ آن استی برا جامعه و

ت مردم تحت ياز جامعه  بر اکثری تيبازتاب سلطه اقل. کندی ن مييتع
استثمارگرانه، ی ديه روابط توليحافظ و مدافع کل. ستستم و استثمار ا

حاکم بر جامعه ی و ارتجاعی سنتی ده هايستمگرانه و ای روابط اجتماع
ن ياست، ای ن قانون اساسيبر چنی ران که متکيای يستم قضايس. است

ژه، يبه و. کند ين ميرا حفاظت و دوام آن را تضمی مجموعه ارتجاع
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ی دگيدرهم تنی عنيی اسالمی جمهوری لاصی ژگيوی نه تمام نمايآئ
ط ين شراير اييتغی عنين قانون ير اييتغ. ن و دولت استيد
. استی اسالمی جمهوری که در گرو سرنگونی ؛ امرياجتماع/ياسيس
. شود يس جمهور عوض نمير رئييه  با تغيه سرکوبگرانه قوه قضائيرو

ی ا کروبيی  موسو۸۸شد و در سال  ينمی انتخاباتی حتا اگر کودتا
م يديهمان طور که د. افتي يه ادامه مين رويشدند ای س جمهور ميرئ

  .افتيز ادامه ينی خاتمی است جمهوريدر زمان ر
حکومت به جناح غالب در » اصالح طلب«جناح  اتهاماتی محتوا

به ی چ ارتباطيه »یقانون اساسی اجرا«ی  و مطالبه»یقانونی ب«باره 
ی ها ت حقوق جناحيآنان بر سر رعا. اردمردم و حقوق آنان ندی ها توده

ن نظام دهشت و يگر را در اداره ايکدينکه نوبت يا. قدرت دعوا دارند
ی است که ساختارهای ا ان آنان نشانهيمی دعوا. ت کنندينکبت رعا

ع نگاه داشتن يخود را نه فقط در مطی کارآئی اسالمی جمهوری قانون
قانون . از دست داده استان حاکمان يم روابط ميمردم بلکه در تنظ

شات ي، ناظر بر حقوق گرا۶۷آن در سال ی همراه بازنگر،ياساس
ی عه و جناحهايت شيمتعدد روحانی گوناگون طبقه حاکمه، نهادها

ه بخش يعلی تين رو هر محدودياز ا. م شده بوديز تنظيمتعدد قدرت ن
از ی ت توسط هر جناحيروحانی ا نهادهايئت حاکمه و ياز هی يها

از ی که موسوی زمان. شودی محسوب م »یرقانونيغ«مت، حکو
از ی يبرد منظورش اشاره به بندهای نام م»یقانون اساسی ت هايظرف«
ن هدف وضع شده تا بتواند ين قانون است که از همان ابتدا با ايا

ن حقوق مردم يهدف تام. ت را حفظ کنديکل حاکمی انسجام درون
مال شده يگر پايوسط جناح دن حق جناح خود است که تيست، تامين

ی ا را به خطر انداخته است؛ مشاجرهی اسالمی ت جمهوريو کل حاکم
که هر گونه ی ه ايقوه قضائ. افته استيی ز تسريه نيکه به قوه قضائ

در نزد حاکمان از دست داده و به بحران ی ت خود را حتيمشروع
  .گرفتار شده استی قيعم

در ارتباط با اصالح ی اوانفری بحث ها» اصالح طلبان«ان يدر م
ی ا عمليی ن بحثها تا چه حد جدينکه ايا. ان استيدر جری ينظام قضا

د به منطق و ين حاال باياما از هم. نده استيمربوط به آی است موضوع
تا به اهداف . ن استدالالت توجه کرديای ک حقوقيدئولوژيای ه هايپا

اصالح ی ن جناحهايکال تريراد«ل باصطالح يدال. بردی شان پی واقع
به نفع ی راتييشبرد تغيشان پی دهد که هدف واقعی نشان م» طلب

م و کارآمد کردن قوه يست بلکه هدف ترميمردم نی ه ايحقوق پا
ستند از ياغلب آنان  حاضر ن. خود استی شبرد منافع جناحيه و پيقضائ
ی نمونه می برا. گسست کنندی نه قوه قضائيحق در زمی الهی مبان

ی ليخواهد دلی که می زمانی حتی و. رجوع کردی ه اکبر گنجتوان ب
ت يجنا«نژاد به جرم ی دن امثال احمديبه محاکمه کشی برای حقوق

کند و هنوز با رجوع ی دل نمی الهی اقامه کند، از مبان» تيه بشريعل
را جستجو » تيه بشريت عليجنا«ی برای قيخواهد مصادی به  قرآن م

ا به يرا جز به جرم قصاص قتل، ی  کسهرکس«: د يگوی او م. کند
ن است که همه مردم را ين بکشد مانند ايزمی فساد در روی جزا

ی هات شرعينها هنوز دنبال توجيا) ۱۱ ) (۳۳مائده (» .کشته باشد
ت يخواهند بشری هنوز م. خود هستندی افته يتازه » سميمدرن«ی برا

وامدار . لمداد کنندقرآن قی اخالقی ده هايکم را وامدار ايست و يقرن ب
ت  ياز عصر بربری ب جمالتش نشانيکلمات و ترکی که حتی ه ايآ

» جرم قصاص قتل«در کشتن انسانها به ی راد چندانيهنوز ا. است
ی خيتاری ا دهياخالق پد.  ننديبی نم»  نيزمی فساد در روی جزا«اي

ات يل اخالقيتحم. ر کرده استييبشر تغی ر نظام اجتماعيياست و با تغ
تنها دوام ی به جوامع عصر کنونی ميان ابراهيجوامع دوران عروج اد

د يتواند تول يب و دروغ را ميمملو از فری رنج انسان و انحطاط اخالق
  . چيگر هيکند و د

ی اسالمی تا متفاوت از جمهوريفيکی جامعه ای د برايامروز با
ی ز با نظام جمهورين منظور الزم است، در تمايبد. مبارزه کرد

ن را يجامعه نوی و فرهنگی اجتماعی،اقتصادی،اسيمختصات سی،سالما
حل مشکالت خود به چه نوع ی م جامعه ما برايم و بپرسيم کنيترس

استوار خواهد ی آن بر چه اصولی ياز دارد؟ نظام قضاينی قدرت دولت
از ياز آنچه که نی همگانی ن موضوع، آگاهيبدون بحث در مورد ا. بود؟

بدون شناخت و . کندی ز هست، رشد نمير نيان پذجامعه ماست و امک
ن يحاکم و همچنی يقضای ق و همه جانبه از استانداردهاينقد عم

که بشر در ی خ و تجارب ارزشمندياز تاری بدون شناخت و کسب آگاه

نده يم آيصد سال گذشته کسب کرده، ترسی طی ينه نظام قضايزم
گرفت منبع رجوع ستم صورت يکه در قرن بی انقالبات. ستيممکن ن

نه يتا متفاوت در زميفيکی به استانداردهای ابيدست ی برای مهم
ی يتالشهای از نقاط مثبت و منفی به خصوص جمعبند. هستندی يقضا

ن يو سپس چی در شوروی ستياليجاد جوامع سوسيای که برا
ه يپای برای غنی توانند منبعی ن ها ميا. صورت گرفتی ستياليسوس
ی تر، عادالنه تر، سکوالرتر، مترقی تا مردميفيکی ااستانداردهی گذار

از تجربه ی ن شناخت و اگاهيه بر چنيتنها با تک. تر باشندی تر و انقالب
ی امروز مردم  نه برای ن کرد فداکاريتوان تضمی بشر است که م

روشن ی رفتن به سمت فردای بازگشت به گذشته و تکرار آن ، بلکه برا
د و بند يانسانها از هرگونه قی ارش آزادي عنيکه کمتری يفردا. باشد
ن ينده ما قوانيآی در جامعه . استی و نژادی مذهبی،تيجنسی،طبقات
و ی ه و حفظ مناسبات استثمار گرانه و ستمگرانه، نابرابريتوجی نه برا

د و يسرکوب عقای ها خواهند بود؛ نه برا محو آنی بلکه برای عدالتی ب
متفاوت ی ده هايد و ايعقای يشکوفا یبرای افکار بلکه پشتوانه ا

  .  خواهند بود
خواهند و  يمی ا دانستند چه نوع جامعه يمی اسالمی سران جمهور

د آن وضع کردند و به زور قوه يافتن به آن و بازتوليدست ی برای نيقوان
ی فقط در صورت سرنگونی ن قانون اساسير اييتغ. ه اعمال کردنديقهر

با هدف استقرار جامعه ی است؛ سرنگونممکن ی اسالمی نظام جمهور
ده و مرام ينباشد، عقی رسمی دئولوژيچ ايهی که در آن دولت دارای ا

ی نباشد، برای حقوق شهروندی برای اريت و نژاد معيت و مليو جنس
به مجوز ی ازيچ حد و حصر و نيده مخالف در هر شکل هيابراز عق

شود، ، ی تلقی دادرسن ين سند آئياعتبارتری نباشد، اعتراف به جرم ب
ر يوغی اسيسی به زندانی و روحی هر شکل و درجه از فشار جسم

ی سته يباشد؛ و اعدام شای رقانونيحکم شکنجه را داشته و غی اسيس
خ کردن يچارمی ن نه برايک کالم، قوانيبه . اعالم شودی عصر برده دار

گر يباشد که دی که هست بلکه بردن آن به سمتی جامعه در جائ
ی ه و کال دولت نباشد و انسان ها در تعاونيه وقضائيزمند قوه قهراين

به ی،ت و سلسله مراتب اجتماعيآگاهانه و داوطلبانه، بدون تقدس مالک
. ش بپردازنديخوی و فرهنگی هنری،علمی،مادی د زندگيد و بازتوليتول

چ و خم است اما آن چنان افق يو پرپی دن به آن جا راه طوالنيتا رس
ش يد به پايرا بای است که هر لحظه از زندگی  ممکندرخشان و

  .گذاشت
  :منابع

 هجوم فرهنگی با تشکيل ستادی با شرکت افرادی چون عبدالکريم – ۱
بازوی نظامی عمليات . تشکيل شد... سروش،جالالدين فارسی،علی شريعتمداری و 

سی آن حمله به  دانشگاه ها توسط سازمان مجاهدين انقالب اسالمی و بازوی سيا
اعضای سازمان مجاهدين انقالب اسالمی،افرادی چون . حزب جمهوری اسالمی بود

  .ابراهيم نبوی نقش مهمی در سرکوب دانشجويان و بستن دانشگاه ها  داشتند
 بسياری از فعالين سياسی شناخته شده در خارج کشور توسط مامورين ترور – ۲

ن ترورها قتل رهبران کرد در يکی از معروفتري. جمهوری اسالمی به قتل رسيدند
دادگاه بررسی اين .   بود۱۹۹۲ سپتامبر ۱۷رستوران ميکونوس در برلين در تاريخ 

  . جرم در آلمان علی اکبر رفسنجانی و فالحيان را مجرم شناخت
 ابراهيم يزدی بعنوان يکی از همراهان نزديک خمينی در پاريس در مصاحبه ای –۳

 به گوشه ای از تحرکات آن زمان پشت ۸۶در تاريخ دی ماه » ايران گلوبال«با سايت 
پرده غرب به سرکردگی آمريکا  در مورد  رفتن شاه و تفويض قدرت به خمينی می 

  : پردازد
 يکی در فرانسه بود:  کانال با آمريکا ارتباط داشتند٣در آن زمان رهبران انقالب از «

يک کانال در ايران توسط شورای انقالب، مهندس . ستکه مدارکش منتشر شده ا
اهللا موسوی اردبيلی،و دکتر سحابی با سوليوان بود، کانال سوم ارتباط آيت بازرگان،
استمپل در کتابش هر دو کانال ارتباطی در . دکتر بهشتی با سوليوان بود مستقيم

ان چيزی ننوشته دهد اما درباره مذاکرات دکتر بهشتی با سوليومي تهران را شرح
 . است

بالفاصله بعد از کنفرانس گوادلوپ کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا توسط ژيسکار 
پيامی برای آقای خمينی فرستاد و سپس وزات ) رئيس جمهور وقت فرانسه( دستن

من پيامها . اهللا خمينی مبادله شدهايی با آيتآمريکا تماس گرفت و پيام امور خارجه
دادند و من کردم و آقای خمينی هم جوابشان را ميينی ترجمه ميرا برای آقای خم

در يکی از آخرين . دادمنماينده سفارت آمريکا در پاريس مي هم ترجمه آنها را به
ها از قطع صادرات نفت ايران اظهار نگرانی کرده آمريکائي پيامهائی که رد و بدل شد،



     ١٥u 
يم صدور نفت را قطع کنيم، ولی خواهدادند که نمي آقای خمينی هم جواب. بودند

پول نفت را خرج تهيه وسائل مورد نياز برای  .کنيمپول آن را خرج خريد اسلحه نمي
  .»کرد کشاورزی و عمران و آبادی کشور خواهيم

روايت : اسرار گوادلوپ«: برای مطالعه کامل اين گفتگو  پيوند زير مراجعه کنيد
   ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ - دکتريزدي

  »اهين فاطمي ش-كيهان لندن 
.iranvajahan.net/cgibin/news.pl?l=fa&y=1386&m=10&d=09
&a=1 

  ۱۳۵۷ بهمن ماه ۹ خمينی ، کيهان - ۴
 در رابطه با معانی دقيق اين کلمات از نظر حقوق اسالمی به مقاله تراب حق –۵

 ۱۳۷۸، تابستان ۹در مجله نقطه  شماره » ...شرک،کفر،ارتداد،الحاد، زندقه و «شناس
  .کنيدرجوع 

. مهدورالدم فردی است که وجودش طبق شرع برای جامعه اسالمی ضرر رسان است
درصورتی که شخصی « : ۲ تبصره ۲۹۵بخش ديات ماده »قوانين مجازات اسالمی«

کسی را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت 
مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل شود و بعدا معلوم گردد که مجنی عليه 

به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن به 
  ».مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است

، اعضای )معاون قضائی ديوان عالی کشور(ئت قتل عام حسينعلی نيری هيئيس  ر-  ۶
، علی مبشری،مصطفی )ديوان عالی کشور(وشتری اسماعيل ش: ئت قتل عام هي

دادستان انقالب (يم رئيسی،مرتضی اشراقی ھ،  ابرا)ديوان عالی کشور(پورمحمدی 
  ) تهران

 سوره بقره در قرآن در مورد قتل غير مسلمانان ١٩١هم چنين می توان به  آيه  – ۷
ا از همانجا که و هر آنجا که بر آنان دست يافتيد بکشيدشان و آنان ر«: رجوع کرد

شما را رانده اند برانيد، و فتنه شرک بدتر از قتل است، و در کنار مسجد الحرام با 
آنان کارزار نکنيد، مگر آنکه آنان در آنجا با شما کارزار کنند، و چون کارزار کردند 

  »بکشيدشان که سزای کافران چنين است
 چون ماههای حرام به پس«: سوره توبه  که مختص به قتل مشرکان است٥يا آيه 

سر آمد، مشرکان را هرجا که يافتيد بکشيد و به اسارت بگيريدشان و محاصره شان 
توبه کردند و نماز برپا ) کفر(کنيد و همه جا در کمينشان بنشينيد ولی اگر از 

  ».اشتند و زکات پرداختند، آزادشان بگذاريد که خداوند آمرزگار مهربان استد
روبه رو شويد، ) حربي(پس چون با کافران «:  سوره محمدو هم چنين آيه چهارم

و در دست شما اسير (گردن هايشان را بزنيد تا اينکه ايشان را به زانو در آوريد 
را سخت استوار کنيد، و پس از آن يا منت نهيد و رها کنيد ) بندهايشان(آنگاه ) شوند

  ».....بدون فديه يا فديه بستانيد و رها کنيد و
شود و کيفرش همان است که اش پذيرفته نميبعد از دستگير شدن، توبهمحارب «

بارترين حالت حلق آويز کردن به فضاحت. ترين وجهکشتن به شديد. قرآن گفته
( » .تعزير بايد پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند. ممکن

  )۶۰ شهريور ۲٨کيهان، :اهللا محمدی گيالنی حاکم شرع اظهارات آيت
نقد «در بين دولتمردان حاکم اين عطااله مهاجرانی بود که افتخار نوشتن کتاب 

وی در اين کتاب ضمن .   را از آن خود کرد۱۳۶۸در شهريور » توطئه آيات شيطانی
دفاع همه جانبه از فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمينی به توضيح قوانين فقهی 

تجديد چاپ » انتشارات اطالعات«اب سه بار توسط اين کت. اعدام مرتد می پردازد
ايشان هم اکنون در لندن، محل زندگی سلمان رشدی زندگی می کند و مرتبا . شد

خواهی سخن »دمکراسی«از تلويزيون بی بی سی فارسی در نقش قهرمان و رهبر 
  !!وری می کند

 ۱۴۱۲، لد، قم ج۳۰، الشريعةحر عاملی،وسايل الشيعه الی التحصيل مسائل شيخ –۸
  ). ع(البيت آل، تصحيح مؤسسهق
  ۱۳۶۸، شيخ مرتضی مطهری،پيرامون انقالب اسالمی،تهران - ۹
   صحيفه نور-خميني -۱۰
  » ...موازانه ی قوای رژيم و دمکراسی خواهی« گنجی،-١١

چندی پيش در  جهانی،با شهرتی  فيلسوف اهل اسلونی ،ژيژک
 The Platypus Review» س ريويوپالتی پو«مصاحبه ای با نشريه 

انقالب سوسياليستی در قرن  ی آتش مسلسل خود را به سوی تجربه
 در حالی که هم زمان در تورهای سخنرانی خود به گشود،بيستم 

و بحران اقتصادی در يونان ) اوس (مناسبت جنبش اشغال وال استريت
شرکت به شمردن مزايای سرمايه داری خارج از چارچوبه های کنترل 

اوس ژيژک درسخنرانی اش برای . های بزرگ مالی آمريکائی پرداخت
و در ) ۱( »کمونيسم مطلقا شکست خورد«: درنيويورک می گويد

صحبت از ضرورت زدودن رخوت و سستی » يونانی ها«سخنرانی برای 
او در سخنرانی . از سرمايه داری و بازگرداندن آن به تحرک می کند

  :می گويد) SYRIZA(سيريزا برای حزب 
معلوم نيست اروپا از يونان چه می خواهد؟ مردم يونان می ... «

اشاره به الکسی تسيپراس رهبر حزب (او را . دانند چه می خواهند
به عنوان رئيس جمهور آينده ی ) ريزا که در کنارش نشسته استيس

منتقدين، سريزا را متهم می کنند که برای يورو . ... يونان می خواهند
اين حزب برای . برعکس، سيريزا تنها شانس اروپا است. ناک استخطر

اروپا شانس آن را فراهم کرده که از رخوت و رکود بيرون آيد و راه 
اليوت شاعر محافظه کار در يادداشت . اس.تی. جديدی را کشف کند

هائی برای تعريف فرهنگ می گويد، لحظاتی است که تنها انتخابِ 
يعنی تنها راه . تخاب ميان کُفر و بی باوریموجود عبارت است از ان

برای حفظ يک باور يا زنده نگاه داشتن يک مذهب، انشعاب کردن از 
فقط يک کُفرگوئی که در لحظه ی حاضر . ... جاده ی اصلی آن است

توسط سريزا نمايندگی می شود می تواند چيزهائی از ميراث اروپائی را 
موکراسی، اعتماد به مردم، د: حفظ کند که ارزش حفظ کردن دارند

اگر سريزا به حاشيه رانده شود اروپائی پيروز . همبستگی تساوی جويانه
يعنی سرمايه داری با تعليق .... خواهد شد با ارزش های آسيائی 

سريزا يک واقع بينی پراگماتيستی را به ارمغان آورده و ... دموکراسی 
سريزا نمی خواهد .. . .آمده تا خرابکاری های ديگران را درست کند

چيزی را نابود کند بلکه عکس العملی است به اينکه سيستم چطور 
  )٢(» ... .دارد خود زنی می کند 

ژيژک در زمره ی روشنفکران ضد سرمايه داری شناخته شده 
اما همان طور که در نصايح يونانی ژيژک ديديم او صرفا از . است

انی نگران و ناراضی و به نظام سرمايه داری جه» ايستائی«و » رخوت«
ژيژک در مصاحبه با چارلی رز می . دنبال چاره جوئی برای آن است

 ٥٠و می دانم که در ... من کورکورانه ضد سرمايه داری نيستم «: گويد
 سال گذشته در اروپای غربی مردم در رفاه و امنيت و آزادی به ٦٠تا 

  )٣. (»...سر برده اند و 
ضد چيزی نيست اما چشم خود را » نهکورکورا«ژيژک می گويد 

کامال بر اين واقعيت می بندد که آزادی های بورژوائی، دموکراسی، 
دولت رفاه در کشورهای غربی بر ساحل جنگ های نابود کننده، 
استقرار و تحکيم دولت های نواستعماری فاشيست در سه قاره ی 

های شنيع و آسيا، آفريقا و آمريکای التين و بيرون کشيدن مافوق سود
خون بار از اين مناطق که همين امروز يک ميليارد انسان را محکوم به 

 مانند دموکراسی --گرسنگی و سوء تغذيه کرده، ساخته شده است 
  .يونان است که بر شالوده ی نظام برده داری ساخته شده بود

. است درباره کمونيسم» نوينی«ژيژک ادعا می کند افکارش، افکار 
افکاری کهنه و ضد کمونيستی است که خام دستانه در حال آن که 

  . پيچيده شده است» نو«عبای 
روزی نيست که . دهشت های جهان کنونی هر روز افزايش می يابد

رسانه ها تصاوير هولناک از کشتار و خرابی ناشی از از جنگ های 
با هر . نومستعمراتی امپرياليست های غربی در خاورميانه نشان ندهند

از هر . ن در بازار بورس جهان ميليون ها دهقان آواره می شوندنوسا
. هفت نفر جمعيت جهان يک نفر دچار گرسنگی و سوء تغذيه است

تجارت زن و فروش بدنش به يکی از پر رونق ترين بيزنس های جهان 
  ... و . تبديل شده است

هائی است که برای مقابله با اين » راه حل«دهشت آفرين تر 
در مقابل توده های مردم جهان گذاشته می شود و سکه ی دهشت ها 
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اين راه .  دينی-تاريک انديشی دينی و جنگ های قومي: رايج است

در چنين . حل ها از باال توسط قدرت ها و دولت ها تقويت می شود
اوضاعی شيپور ضد کمونيسم را به صدا درآوردن مانند آن است که به 

و ! هر چه ببرند کم نشود: زو کنيقول لنين در يک تشيع جنازه آر
  . ژيژک تبديل به چنين فيلسوفی شده است

توده های مردم از خاورميانه و آفريقا تا اياالت متحده آمريکا عليه 
نظام های اجتماعی موجود شورش می کنند و برای رهائی از چنگال 

از اين . خداوندگار سود و سرمايه به دنبال بديل و راه حل هستند
. ا بايد دفاع کرد اما توهمات آن ها را نيز به چالش گرفتشورش ه

ژيژک فيلسوف  .ژيژک اما بر آتش اين توهمات هيزم اضافه می کند
جدا از نظام » ميراث اروپائی«او خوب می داند که . تيزهوشی است

اما تصميم گرفته است . سرمايه داری مخوف و امپرياليستی آن نيست
من « انه اين سازش را با عباراتی چون با آن سازش کند و فرصت طلب

کمونيسم مطلقا شکست «و » کورکورانه ضد سرمايه داری نيستم
  .تزئين کند» خورده است

در زير پاره هائی از » رهنمودهای يونانی ژيژک«در مقايسه با 
کنفرانس بين المللی در مورد آموزش سخنرانی مريم جزايری را در 

انقالب در حال «در ميزگرد ) ۲۰۱۱ئيه  ژو۱۶-۱۲آتن، يونان (انتقادی 
  )٤ ( .منتشر می کنيم» گشايش در جهان عرب

   مریم جزایری- سخنرانی در آتن 
بخش در جهان عرب  دهنده و رهايي  با رخدادهای تکان۲۰۱۱سال 

. ی زيادی دارند اما اين رخدادها هنوز  از انقالب فاصله. شروع شد
گان دستگاه دولت در اين  انندهعلی و مبارک صرفا فرماندهان و گرد بن

های اقتصادی و  ها همراه با شالوده آن دولت. کشورها بودند
  .شان کماکان پابرجايند اجتماعي

راه پيشروی کدام است و چگونه طی خواهد شد؟ : سوال اين است
توانيم ببينيم که چگونه انواع نيروهای مختلف سراسيمه و  امروز مي ...

های انقالبی عرب را به عقب برانند و مانع   جنبشفعاالنه در تالشند تا
. ...  هائی تمام عيار شوند از آن شوند که اين جنبش ها تبديل به انقالب

های امپرياليستی سخت در تالشند تا  نيروهای مرتجع بومی و قدرت
نقش مردم را به حداقل برسانند و مانع رشد آگاهی آنان در مورد اينکه 

دين چيست شوند و هر امکانی برای رشد و گسترش تغيير واقعی و بنيا
  .جنبشی با اين آگاهی و با اين هدف را از ميان ببرند

ها چگونه بايد مقابله کرد؟ مردمِ شورشی چگونه پی به  با اين تالش
ماهيت شنيع اين طرح ها خواهند برد و چگونه خواهند توانست از اين 

 چگونه به ماهيت يک انقالب دام ها جهيده و راه واقعی خود را بيابند؟
واقعی پی خواهند برد؟ چگونه می توانند آگاه شوند که چرا و چگونه 

اقتصادی و ايدئولوژيک موجود رنج و فالکت -های سياسي نظام
توان اين وضع را  ی آنان را توليد می کنند؟ و اينکه چگونه مي روزمره

ی بجز بردگی مزدی، هائ ای کامال متفاوت و بر بنيان تغيير داد و جامعه
  سود، پدرساالری، شوونيسم ملی سازمان داد؟ 

ها تن از مردم در مورد اين موضوعات کليدی  بدون آنکه ميليون
اندازی حقيقتا انقالبی سازمان يابند، طبقات  آگاه شوند و حولِ چشم

توانند هر چيزی را  مرتجع بومی با کمک متحدين امپرياليست خود مي
  . به خورد مردم دهند» تغيير«و » انقالب«با عنوان 

ی سياسی و اجتماعی پايان ماجرا را  اينکه کدام طبقه و برنامه
های انقالبی بزرگ چه چيزی  خواهد نوشت و از درون اين جنبش

بيرون خواهد آمد بايد دغدغه و چالش مهمی برای هر انقالبی 
  .انترناسيوناليست باشد

ارکوس فيليپين، سوهارتوی ديکتاتورهائی چون شاه ايران، م...  
گی  هائی که آنان نمايند اندونزی و مقامات فاسد سقوط کردند اما نظام

از اين تجارب تلخ بايد . تر شدند کردند پابرجا مانده و حتا پر رونق مي
هر زمان انقالب تا پيروزی کامل پيش نرود، نظام : درسی آموخت

ببلعد و از اين طريق خود های توليد شده از آن را  تواند انرژي حاکم مي
  .تر از پيش شود را ترميم کرده و حتا ماندني

صبرانه خود را به  چند روز پيش هنگامی که وارد آتن شدم بي
اولين . ميدان سينتاخما رساندم تا از نزديک شاهد شورش يونانی باشم

شگفت ! دموکراسی واقعي: ی بزرگ که چشمم را گرفت اين بود نوشته
کردم حداقل مردم اين کشور  دموکراسی را از  کر ميزده شدم چون ف

ی آن خسته شده  انواع مختلفش تجربه کرده اند و احتماال از مطالبه

» گفتمان«انقالب با » گفتمان«جايگزينی . کردم اما اشتباه مي. اند
ها،  ی کوچک شدن خواست  نشانه-- ی زمانه است  دموکراسی نشانه

ی چهار دهه ضد انقالبِ   تيجهپائين آمدن افق انتظارات در ن
» مرگ انقالب«و » مرگ کمونيسم«افسارگسيخته و کارزارهای شنيع 

داری  نظام سرمايه: کمی به اين موضوع فکر کنيم. در سطح جهانی
حساب مرتکب می شود اما ما هنوز جرات نمی کنيم  های بي دهشت

؟ آيا به آيا اين وضع نرمال است! فراخوان ريشه کن کردن آن را بدهيم
معنای آن است که مردم فکر می کنند انقالب، ديگر مطلوب يا ممکن 

  .نيست؟ اين واقعيت دغدغه و چالش بزرگی است
از آنجا که دموکراسی، نوعی قدرت سياسی است، آيا بهتر نيست 

های  به جای دموکراسی فراخوان کسب قدرت را بدهيم؟ جنبش
 بکشند و درگير روشن اجتماعی بايد خواست کسب قدرت را به ميان

کردن خصائل و مختصات سياسی، اقتصادی، اجتماعی، قانونی، 
توان به آن  المللی آن قدرت نوينی که فقط از طريق انقالب مي بين

  .دست يافت گردند
در مورد تغييرات » دموکراسی«خواهيم بر حسب   حتا اگر هنوز مي

»  و غير واقعیواقعی«راديکال صحبت کنيم بياييد به ورای دموکراسی 
گوئی به سواالتی از اين قبيل شويم که در آن  برويم و درگير پاسخ

داری  دموکراسی مطلوب، تکليف روابط اقتصادی و اجتماعی سرمايه
چگونه » دموکراسی واقعی«چيست و با آن چه خواهيم کرد؟ اين 

خواهد توانست حيات سياسی و اقتصادی جامعه را بر بنيادهائی نوين و 
ی  داری سازمان دهد؟ و وقتی حاصل شد رابطه  متفاوت از سرمايهکامال

آن با نظام جهانی امپرياليستی چه خواهد بود و چگونه نقش يک 
  پايگاه انقالبی را برای دگرگون کردن کل جهان بازی خواهد کرد؟

من از کشور و منطقه ای می آيم که بدون درهم شکستن 
ری جهانی ما قادر نخواهيم بود زنجيرهای وابستگی به نظام سرمايه دا

شالوده های اقتصادی نوينی را بريزيم که پاسخ گوی  نيازهای مردم و 
.  باشد) و نه معوج همچون آنچه هست( رشد يک اقتصاد ملی موزون 

بدون اين کار نخواهيم توانست جامعه ای سازمان دهيم که توسعه ی 
دستان نامرئی «هی اقتصادی و روابط اجتماعی منتج از آن تحت فرماند

نباشد بلکه تحت هدايت آگاهانه ی دولت سوسياليستی و » بازار 
های کلکتيو کارگران و دهقانان و متخصصين و ديگر مردم  ابتکارعمل

در نظام نوين چه چيزی توليد شود، چگونه توليد . کارکن جامعه باشد
 های طبقاتی روشن خواهد شود، برای که و برای چه توليد شود جواب

های سوسياليستی و انترناسيوناليستی را  نظام نوين، ارزش. گرفت
از ميان بردن تمايزات طبقاتی، از ميان بردن روابط . ترويج خواهد کرد

گرانه همچون پدرساالری  توليدی استثمارگرانه و روابط اجتماعی ستم
و ستم ملی قطب نما و هدف هر نوع سازمان دهی اقتصادی و 

اما برای ساختن اين نوع دموکراسی . د کار خواهد شد فرآين سازماندهي
بايد آن دموکراسی ديگر را که حاکم است سرنگون کرد که يعنی 

  .انقالب
ی کمونيستی توسط مارکس گسستی راديکال  بنيان گذاری پروژه

تصور مارکس از کمونيسم و رهائی نه تحقق دموکراسی . در تاريخ بود
جامعه ی استثماری و بورژوايی و محو ناب بلکه عبور کردن از مرزهای 

کليه ی تمايزات طبقاتی، محو تمام روابط توليدی که اين تمايزات را 
توليد می کنند، محو تمام روابط اجتماعی ستم گرانه که منطبق بر 
اين روابط توليدی اند و محو کليه افکار کهن که از اين روابط 

اين .  نگهبانی می کنند بوداستثمارگرانه و ستم گرانه بر خاسته و آن را
 مشخصه ی جامعه ی کمونيستی در جريان انقالب کبير فرهنگی ۴

  .فراگير شد»  کليت۴«پرولتاريائی در چين به اختصار تحت عنوان 
ما امروزه با  کارزار بين المللی عظيم و  بيسابقه ای روبرو هستيم 
که هر نوع تحقيق و بررسی جدی در مورد تجربه انقالب های 
سوسياليستی قرن بيستم را خارج از دستور کار و غير ضروری اعالم 

اين يکی از آن عرصه های ممنوعه در دنيای آکادميک . کرده است
است که بايد به چالش گرفت و مقابله با آن نيازمند شجاعت فکری و 

پيروزی و دستاوردهای عظيم و نيز . پيگيری در حقيقت يابی است
ب های سوسياليستی روسيه و چين هنگامی کمبودهای مهم در انقال

که سوسياليستی بودند و سپس شکست آن ها و احيای سرمايه داری 
در آن کشورها يکی از بزرگترين درام های تاريخ بشر است که مدفون 

اين صدمه ی بزرگی به  انقالب توده . و کشف نشده باقی مانده است
 از اين فصل از های مردم در سراسر جهان است زيرا بدون شناخت
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 انگار که پيشينيان تحت ستم و --تاريخ، آنان بدون تاريخ خواهند شد 

استثمار شان هرگز شورش نکرده و هرگز دست به تالش برای گذر از 
آنطور که مورخ فقيد هوارد . نظام دهشت آور سرمايه داری نزده اند

 به دنيا زين می گويد، وقتی آدم تاريخ نداند مانند اين است که ديروز
  .آمده است

فراموش نکنيم که اين تاريخ را فضای ايدئولوژيک جاری که  
» مرگ انقالب«و » مرگ کمونيسم«توسط چند دهه کارزار بين المللی 

نمی توان و نبايد گذاشت که اين .  شکل گرفته دفن کرده است
وضعيت ادامه يابد زيرا مردم سراسر جهان در شمار مليونی وارد زندگی 

سی می شوند و در اين صحنه پرآشوب به دنبال راهی، به دنبال سيا
 آينده ای که تنها از طريق دگرگونی –آينده ای معنا دار می گردند 

تجارب گذشته صرفا گام های . های انقالبی سوسياليستی ممکن است
  .ابتدايی در اين راه بودند اما بدون شک ذيقيمت اند

رحمانه ترين اشکال استعمار و مردم خاورميانه و شمال آفريقا بي
آنان ورشکستگی ناسيوناليسم را در . امپرياليسم را تجربه کرده اند

اشکال گوناگونش، از ملی گرائی مصدقی در ايران، مدل عبدالناصر در 
آنان . اند مصر، بعث در عراق و سوريه و عرفات در فلسطين چشيده

ای ضد امپرياليستی ه بنيادگرائی اسالمی را تجربه کرده اند که جنبش
های  اين منطقه را دزديده و به نام  راه رهائی و بديلی در مقابل دهشت

ترين روابط اجتماعی و فرهنگ قرون وسطائی  به  داری ارتجاعي سرمايه
به اعتقاد من واقعيت های چند دهه گذشته در . مردم حقنه کرده اند

، بدون اين منطقه ثابت کرده است که بدون يک جنبش کمونيستی
حضور يک قطب کمونيستی در جامعه و بدون اينکه شمار قابل 
توجهی از محرومترين اقشار جامعه بخشی از آن شوند، توده های مردم 
 -به آگاهی الزم نخواهند رسيد در مورد اين که چرا نظام سياسي

چه در شکل کشورهای سرمايه ( اجتماعی سرمايه داری -اقتصادي
ر قالب جمهوری های سکوالر و مونارشی يا داری امپرياليستی يا د

جنايت ها و دهشت های وصف ناپذير را )  رژيم های اسالمی و نظامي
بدون يک . دائمی می کند و معنای يک نظم نوين اجتماعی چيست

و منظورم يک جنبش کمونيستی انقالبی است و ( جنبش کمونيستی 
کارکرد نظام نه احزاب به اصطالح کمونيست که تبديل به بخشی از 

توده های مردم به سختی قادر به تصور و تصوير ) های حاکم شده اند
  .  يک نظام سياسی، اقتصادی و نظامی متفاوت خواهند بود

بسياری از جوانان مبارز کشورهای عربی در جريان تجربه کوتاه 
مشتمل بر (چند ماه گذشته اين واقعيت را دريافته اند که نظام  

راه و ) ی سياسی، اقتصادی ، اجتماعی و ايدئولوژيکرهبران و نهادها
روش و ابزار ستم گرانه و استثمارگرانه اش را عوض نخواهد کرد و در 

چگونه بايد پيش رفت؟ با چه . اند» چه بايد کرد«جستجوی پاسخ 
اهدافي؟ چه نوع انقالبی الزم است و رهبری انقالبی چيست؟ چگونه 

 امپرياليسم رها کرد و نظام سياسی، می توان اين جوامع را از چنگال
اقتصادی و اجتماعی نوينی را در محاصره ی جهان امپرياليستی بنا 
کرد؟ اين ها سواالت گزنده ای هستند که جنبش های انقالبی بايد با 

  .آن ها مواجه شده و پاسخ دهند
آيا . فصل نوينی در تاريخ مبارزه برای رهائی گشوده شده است

داز انقالبی در راس آن قرار خواهد گرفت؟ چالش اين انقالب و چشم ان
  . است
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آتن،  (رد آموزش انتقادین المللی در مويکنفرانس بری در يم جزايسخنرانی مر - ۴
 در جهان گشايشانقالبِ در حال «حث با عنوان گرد بزي م- ) ۲۰۱۱ه ي ژوئ۱۲-۱۶

  .ر حسن پوريری و اميم جزايبا سازماندهی شهرزاد مجاب و شرکت مر» عرب
بهار «ژه ی ي و۲۰۱۱، اکتبر ۱۰۷شماره ی » آرش«ن سخنرانی اول بار در مجله يا

  .منتشر شد» عرب
 Synthagmaنتاخما  ميدان سي- ۵

 اين ها شورش آغاز زمان از. است واقع پارلمان مقابل در که آتن شهر ميدانی در
  استبوده  های شبانه گنتييم و ها تظاهرات صحنه ميدان

  
  

تھاجم سازمان یافتھ و فاشیستی نیروھای دولتی علیھ مھاجران 
  !و زحمتکشان افغانستانی را در ھم شکنیم

ی افغانستان زحمتکشان و مهاجران ورود که بود شيپی چند نيهم
  ها ده کشتار فاجعه هنوز شد، ممنوع اصفهان دری پارک به
ی م آزاده انسان هر اندام بر رعشه هيترک مرز دری افغانی ناهجوپ

  که ميشنوی م حال. است انداز نيطن ها گوش در هنوز و اندازد
ی تيامنی روهاين زد يشهر در ساله ١٨ دختر ک يقتل عنوان تحت
  که های افغانستانی زحمتکشی ها محله به اوباشش و ارازل و ميرژ
فقيرانه  منازل اند، برده هجوم برخوردارند ی رفاه امکانات نيکمتر از

 خون انتقام به را آنان اند، کرده بيتخر و دهيکش آتش به را شان
 است  ستيشوون و ساالر مرد نظام  نيهمی قربان خود که دختر کي

 رسانه گذشتهی روزهای ط زمان هم. اند دهيکش خون و خاک به
 گانهيب اتباع بهيی غذا مواد و خدمات ارائه تيممنوع "از ميرژی ها
يی نانوا ها، مغازه دولت،. دهندی م خبر فارس استان در" مجاز ريغ

 کرده موظف را روزانه حتاجيما فروش مراکز و ها مارکت سوپر ها،
 در  و نفروشندی زيچ» مجاز ريغ ی گانهيب اتباع «نيا به که است

 مهيجر و پلمب شان کسب محل طرح، نيا تيرعا عدم صورت
 تلريه دولتی  ستيفاشی  ها استيس آور اد يطرح نيا .شد خواهد
-١٩٣٩ (دومی جهان جنگ دوران در  لمانآ یهای هود يبه نسبت
 مجبور را آنان دولت که بود ميخواه آن شاهد فردا.  است) ١٩٤٥

 همان – کنند مشخص را خود بودنی افغانستانی شکل به که کند
 مجبور را های هوديی، تلريه آلمان دری نازی ها ستيفاش که طور

 گواهی دولت ی افته يسازمان اعمال نيا همه. کردندی م کار نيا به
 و خواهران هيعلی  حکومت افته يسازمان اتيعملی  سر ک يروشن

  . باشدی م مای افغانستان برادران
 ميرژ نيا بای بند کهی کسان همه طرف از ديبا  اعمال گونه نيا

 کهی افغانستان زحمتکشان از اعدف با و شود محکوم شدت به ندارند
 تحتی ها خلق و زحمتکشان کارگر، طبقه از ريناپذی جدائی بخش
ی جمهوری ارتجاع ميرژ بهی درخور جواب هستند رانيا ستم
 شرمانهيب کهی ميرژ. دهند  گرش سرکوبی روهاين وی اسالم

ی م» مجاز ريغ ی گانهيب اتباع «را رانيا ميمقی های افغانستان
 و است رانيا در موجود نهاد نيرمجازتريوغ نيتر گانهيب خود خواند،

 ريگ در رانيا زحمتکش مردم و ايپرولتار که است سالی س از شيب
  . هستندی ستيفاش ميرژ نيای سرنگون دار و
 مردم و خود نيب خواهدی م کارانه تيجنا اعمال نيا اتخاذ با ميرژ 
 نيا به و کشد ارکن مردم مبارزات غيت ريز از را خود و بسازدی پل

ی بحران مسبب را آنانی افغانستان زحمتکشان کردنی قربان با قيطر
  .کندی معرف زند،ی م رقم را نبودش و بود  که

ی رانيا سميشوون ستم تحت شکل نيآشکارتر بهی افغانستان مهاجران
  دهه ازی افغانستان کارگران.  برندی م رنجی مل ستم از و دارند قرار

 استثماری حقوقی ب بای کار طيشرا نيدتريشد تحت رانيا در پنجاه
 در رنجند؛ دری اجتماع وی اسيس کاملی حقوقی ب از. شوندی م

ی افغانستان مهاجران. دارند قراری دائم اخراج وی ريدستگ معرض
ی مذهب ميرژ نيای سرنگون در که هستند رانيای ايپرولتار ازی بخش

 اول صف در که ميکنی کار ديبا و دارند قيعمی منافع ستيشوون و
 ندهيآ انقالب صورت نيا در. رنديگ قرار  ميرژ نيا دفنی برا مبارزه
ی انقالب دولت. بود خواهدی اجتماع وی ستيوناليانترناس قايعمی انقالب

 همه به  ستيکمون وی انقالبی روهاينی رهبر تحت رانيا ندهيآ
ی م سر به رانيا خاک در کهی کسان هيکل هيعل سرکوبگرانه نيقوان
: است آمده ما حزب برنامه در که طور همان. داد خواهد انيپا برند
ی، شهروند حق جمله از آنان،ی اجتماع وی اسيسی ا هيپا حقوق«

 تبارانی رانيا با ازدواج حق شناسنامه، حق ل،يتحص حق کار، حق
 تيرسم به را است برخوردار آن ازی رانيا تبعه هر کهی حقوق هيوکل

  ».شناخت خواهد
 در خواهيآزاد افراد و نهادها ست،يکمون و چپی روهاين ی هيکل

 نيا با مقابله به ممکن قيطر هر به ديبا کشور از خارج و داخل
  به را درخور جواب و زنديبرخ  افته يسازمان و تکارانهيجنا اعمال

   !بدهند اوباشش و ارازل و ميرژ مزدوران
  ١٣٩١خرداد١٣ -  )م - ل - م ( رانيا ستيکمون حزب



     ١٨u 

 
ی به موقع و کم نظير است در باره ی اثر» خشکی از آهن مذاب تا گدازه «

ی باربد کيوان با نگاه. جهانی هنر در اولين انقالب و کشور سوسياليست
ی سوسياليستی ادبيات و هنر در اتحاد جماهير شوروی نقادانه به عرصه 

ی انقالب های از تجارب مثبت و منفی به فرآيند جمعبندی خدمت مهم
از نظريه ها، ی به يقين طرازبند. قرن بيستم کرده استی سوسياليست

در ) ۱۹۵۶-۱۹۱۷(ی شوروی دولت سوسياليستی سياست ها و عمل کردها
دولت ی از کليت تجربه ی در جمعبندی ادبيات و هنر جايگاه مهمی عرصه 

مبارزه بر «سابق دارد زيرا، ی سوسياليستی پرولتاريا در کشورهای ديکتاتور
ی ناپذير از مبارزه طبقاتی جدايی ادبيات و هنر بخشی سر جايگاه و راستا

 ».راندی را به پيش می تاست كه گذار سوسياليس) و اغلب حادي(ادامه دار 
ی يک پيش زمينه :  اين کتاب عالوه بر مقدمه شامل فصول زير است

ی آتش اکتبر، هنر و ادبيات در دسترس همه، پرسش ها و چالش های،تاريخ
ی دهه ی،عمومی سانسور، تعيين سليقه ی،رسمی ، ايدئولوژ۱۹۲۰ی دهه 
و ی،ياليسترئاليسم سوسی،هنر/ادبي/ و چرخش در سياست فرهنگي۱۹۳۰
در باره نظرات ی کتاب همچنين ضميمه هاي. کردی توان جمعبندی آنچه م

در مورد ی و هنرمندان شوروی سياسی ديگر از شخصيت های لنين و برخ
 یگورک ی،و نوگرايان، لوناچارسکی ماياکوفسکی،کلنتای،تروتسک: هنر دارد

اورگ، بخش .انسربداری اين اثر در تارنما. ژدانف، انجمن هنرمندان انقالب،
ی کتاب را در زير می از مقدمه ی گزيده ا. کتاب خانه، در دسترس است

  :خوانيد
ی ن و متفاوت بنا نهاد كه در آن نشانينوی توان جامعه ای چگونه م
ی ن پرسشيد اينباشد؟ شای انسان از انسان و ستمگری از بهره كش

ن يبود كه ای ه دارياما تنها در عصر سرما. نه به عمر قرن ها باشديريد
جوامع ی ه اياز تضادها و روابط پای ك درك علميپرسش بر اساس 

در . گرفتی انقالب/ يكيالكتيدی ستياليماتری مطرح شد و پاسخی بشر
انقالب ی ماركس و انگلس تئوری،الديمه دوم قرن نوزدهم مين

و ی مبارزه طبقاتی را با اتكاء به شاخصه ها و دستاوردهای ستيكمون
ی مفهوم اساس. ختنديری بشر پی ديو تولی علمی رفت هاشين پيآخر

ان ين بي چن»ستيفست كمونيمان«ن انقالب را ماركس و انگلس در يا
از ی ت و گسست قطعياز مناسبات كهنه مالكی گسست قطع«: كردند

ه و يبزرگ در روسی ستياليتجربه دو انقالب سوس. »كهنهی ده هايا
ی های برد دگرگونشيپی چهل ساله برای سی ن كه فرصتيچ
ار طبقه كارگر و حزب يدر اختی و فرهنگی اجتماعی،اقتصادی،اسيس

ت بود كه در ين واقعيقرار داد، نشانگر ای ست و دولت انقالبيكمون
نگونه يا. ستيدر كار نی ، تقدم و تاخر»يدو گسست قطع«ن يانجام ا

رد و سپس يت انجام گيد گسست از مناسبات مالكيست كه اول باين
ست كه ينگونه نيا اي. كهن برسدی ده هايه حساب با اي به تسونوبت

كهن را از ی ده هايای ت به طور خود به خوديگسست از مناسبات مالك
كه مناسبات (جامعه ی دير و تحول در روابط تولييتغ. دان به در كنديم

ر و يي در ارتباط متقابل با تغ)ن كننده آن استييك وجه تعيت يمالك
قانون و حقوق، ی،دئولوژياست، ايسدولت و خانواده، كه  (تحول در روبنا

  . رودی ش ميپ) رديگی بر مرا در فرهنگ فلسفه و 
گر يت ديك واقعيستم يدر قرن بی ستياليسوسی تجربه انقالب ها

ربنا و يك جانبه از رابطه زيو ی كينكه برداشت مكانيا. را هم نشان داد
 اقتصاد در همه حال، و كم ن كننده دانستنييتعی عني(جامعه ی روبنا

ی تواند عرصه را برای م) و فرهنگی دئولوژياست و ايبها دادن به س
ماقبل / ی يبورژوای ده هايا(كهن ی ده هايت اير و تقوينفوذ و تاث

و ی طبقاتی از و بهره كشيو امتی مدافع نابرابری ده هايای،ه داريسرما
در ) يو ضد علمی خرافی ده هايای،و مذهبی و نژادی و ملی تيجنس

ی ن و گسترش روابط اجتماعيذهن جامعه باز بگذارد و به تكو
استثمارگرانه در ی ستمگرانه، و روابط اقتصادی اسيناعادالنه، رفتار س
شه ين رو، قلمرو فرهنگ و اندياز ا. پا بدهدی ستياليبطن جامعه سوس

 هيالسوی و علی فرعی طه ايتوان حی چ رو نمين را به هيدر جامعه نو
  . به حساب آورد

  

دارد ی ده جايشه و ايز كه در  قلمرو فرهنگ و انديات و هنر نيادب
ها، بر ی بر نحوه تفكر و عمل، بر رفتارها و ارزش گذاری ر مهميتاث
ات و يادب. گذاردی مختلف جامعه می ات بخش هايزه ها و روحيانگ

و مطلق ی بت سازی،يو فردگرای كه انباشته از خودخواهی هنر
ز از نقد و چالش و تضاد باشد فقط يو گری،و همسازی سازشكاری،ياگر
به قدرت ی نه را برايسم بگذارد و زمياليچرخ سوسی تواند چوب الی م

مساعد ی ه داريسرمای ايو اح»یخود«نوخاسته ی دن بورژوازيرس
ات و يادبی گاه و راستايو مبارزه بر سر جای ن رو، چالش گرياز ا. كند

) يو اغلب حاد(ادامه دار ی ر از مبارزه طبقاتيناپذی يجدای هنر بخش
  .راندی ش ميرا به پی ستيالياست كه گذار سوس

ات در يبر عرصه هنر و ادبی د مروريش رو داريكه پی نوشته ا
است ين عرصه گذشت بازتاب سيآنچه در ا. استی ستياليسوسی شورو

 توسط خيساختن تاری و چگونگی گوناگون در حزب و دولت انقالبی ها
پس مرور . ا خاسته كارگر و دهقان و زحمتكش بودپبه ی توده ها

ی اما آثار ادب. ز هستيخ نياست و تاريمرور سی،ات و هنر در شورويادب
ك اند يدئولوژيای  ها»بسته«در همه جوامع، اساسا شكل ها و ی و هنر

خ يده تر و ماندگارتر از تاريچيپنهان تر، پی نيات و مضاميكه خصوص
ن ما يبنابرا. روز دارندی اسيج سييغ و تهيا تبليو ی مقطعی ها ینگار
و ی خيع و تحوالت تاريرا با وقای ات و هنر شورويد صرفا ارتباط ادبينبا
ات ين ادبيكه ای د به نقشيم، بلكه بايكنی ابيهر مقطع ردی است هايس

ی خط راهنما (»كهنی ده هاياز ای گسست قطع«و هنر در ارتباط با 
ن نكته يد بر ايسرانجام با. ميز بپردازيكرد نی باز) يستيمونانقالب ك
ست يم كه نوشته حاضر به علت فشرده بودن قادر نيد بگذاريمهم تاك

و ی از جمله، جوان(ی خيآن دوران تاری واقعی های دگيچيتضادها و پ
د و يرا آن چنان كه با) نيدر آن تجربه نخستی دولت انقالبی نابلد

ق تر و درك ير دقيك تصويافتن به يدست ی برا. در بكشيد به تصويشا
رجوع كند كه با ی د به آثار ارزشمند متعدديق تر، خواننده بايعم

ی در عرصه های خ اتحاد شورويو قابل اعتنا به تاری علمی نگاه
  .  پرداخته اندی و فرهنگی اجتماعی،اقتصادی،اسيگوناگون س
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  چھارمی پاره : ادامھ از شماره قبل
ی قانون اساسسند ی بخش از ترجمه سه ٥٩و  ٥٨ و ٥٧ی  شمارهحقيقت در

را  )طرح پيشنهادي(ی شمالی آمريکای نوين برای سوسياليستی جمهور
) پي.یس.آر(آمريکا ی  توسط حزب کمونيست انقالب کهاين سند. خوانديد

ی در يک کشور سوسياليستی از قانون اساسی خوبی   نمونه،است  تهيه شده
ی اسالمی جمهوری ها بر ويرانهبايد که ی ا جامعهی وين قانون اساستد. است

تفاوت ی که هرچند در اصول کلی سند. استی ساخته شود، به واقع ضرور
ی مهمی ها ويژگيی با اين سند نخواهد داشت اما به يقين دارای چندان

ايران و انقالب در ايران بر ی  که از مختصات جامعهی هائ ويژگي. خواهد بود
ی سرنگونی  که در نتيجهی ای  به طور مثال، دولت سوسياليست.خيزد مي

روابط ی  گسستن از شبکهی  در ايران مستقر شود با وظيفهی اسالمی جمهور
مواجه است تا بدين وسيله ی امپرياليستی دار به نظام سرمايهی وابستگ

واند اقتصاد سرنگون کند و بتی را از مقام فرمانده» قانون ارزش«و » سود«
ی سرمايه داری شده را جايگزين اقتصادی برنامه ريزی اقتصاد سوسياليست

  .  کند
دست خواهند ی به ابزار موثری انقالبی کمونيست های چنين سندبا تدوين 

ی آگاهی واقعا انقالبی  مردم در مورد ماهيت يک جامعهی ها دهيافت تا به تو
 و تفاسير »تغيير«ر مورد دی بورژوازی   کارانه فريبی ها وعدهدهند و با 

  . مقابله کنند» انقالب«از ی ارتجاع
ی  نامه نامه و نظام اساسی  ارائه در واقع ،آيندهی جامعهی قانون اساستدوين 
که اکثريت مردم جامعه را از موقعيت ی ا جامعه. استی سوسياليستی  جامعه

بر سرنوشت کند  تا حاکم  کند و راه را باز مي تحت ستم و استثمار رها مي
است که از طريق آن ی ا آينده وسيلهی  جامعهی قانون اساس. خويش شوند

شوند که تحقق ی آشنا می ا اصول و کارکرد جامعهمردم با ی ها توده
شان  تواند تبديل به پرچم و قطب راهنماي ترين منافع آنان است و مي عميق

ه که بی برنامه و افق حزب تواند آنان را با راه، عالوه بر اين، مي. در مبارزه شود
ی در واقع محک. کنداست آشنا ی دنبال انقالب سوسياليسته بی طور جد
که حزب برايش ی دولت و نظامبنيادا متفاوت ماهيت  سنجشِی است برا
خصوص پرولتاريا را دعوت به مبارزه در ه  ب،مردمی هاو توده کرده  مبارزه 
 .کنديراه آن م

ی شمالی آمريکای نوين برای سياليستسوی جمهوری قانون اساس  
عينيت ی است برای سند ارزشمند و مناسب  )طرح پيشنهادي(

  .بخشيدن به بحث در اين باره
در اين فصول جوانب .  ماده است۶اين سند مشتمل بر يک مقدمه و 

دولت ی  اصول هدايت کننده: اند جامعه شرح داده شدهی  گوناگون اداره
دولت و ی  رابطهی،مختلف حکومتی ها رگانو کارکرد ای سوسياليست

ی  جامعه، رابطهی  حزب کمونيست، نقش حزب کمونيست در اداره
و ی حکومت مرکزی  رابطه ی،قدرت محلی ها و ارگانی حکومت مرکز

 ی،سوسياليستی  شدهی ريز قدرت مردم، کارکرد اقتصاد برنامهی نهادها
  ...حقوق مردم در مقابل دولت و 

مجلس (و دوم مقدمه، بخش اول ی قبل، ترجمهی ها در شماره
  و فصول )حکومت مرکزي (اولی از ماده  ) و قوه مجريهگذارقانون

قوه «در اين شماره فصول ناتمام از بخش . آن ها را خوانديدمختلف 
اول را به ی و بدين ترتيب ماده »یقوه قضائ«و بخش سوم، » مجريه
  .بريمی پايان م

  یعلمی ھا علم و تالش:ز
ق شده و مورد يتشوی علمی ها علم و تالش ی،ن جمهوريدر ا .۱
ش مستمرِ يهدف از آن عبارت است از افزا. ت قرار خواهد گرفتيحما
به نفع ی ه و متد علميج و گسترش روحيو تروی دانش علمی ره يذخ
شرفت ين امر عبارت است از کمک به پياز ابعاد مهم ای کي. تيبشر

شتر در يرات بييدست زدن به تغی مادی  هيو پای ستيالياقتصاد سوس
اما نقش و . تيبشری سم و رهائيکمونی جهان و در جهت هدف نهائ

ار يبسی ل داد، هر چند که هدفين هدف تقليتوان به ا يهدف علم را نم
ی ن، نقش و هدف علم دامن زدن به حس کنجکاويای ورا. مهم است

ی  از جمله جامعه ی،عيها و جوانب گوناگون جهان طب هيدر مورد ال
ی ها ج و به کار بستن روشيترو. آن استی خيو تکامل تاری بشر

ها،  نيای  در کشف و آموزش همهی قِ علمين حال، دقيو در عی ابتکار
ی شرويآنان در خدمت به پی کامل آحاد بشر و توانمندی شکوفائی برا

  .استی اساسی،ستيک جهان کمونيی به سو
ق ي به طرق گوناگون، به خصوص از طرحکومت ی،ريگ ن جهتيبا ا

ما يکه مستقی علمی ها ها و تالش ه  از پروژهم ی،مرکزی  هيمجری  قوه
کند  يها خدمت م حکومت مربوط بوده و به آنی ها استيبا اهداف و س

ی ها ها و تالش ها و پژوهش شي از آزماهمت خواهد کرد و يحما
ی ها استيداف و سبا اهی م و فوريمستقی  چ رابطهيکه هی کيتئور

دهند که  يا احتمال آن را ميت آن را دارند يحکومت ندارند اما ظرف
به وجود آورند و حتا اگر ی درک علمی  نهيدر زمی ديش جديگشا

آن را فراهم ی ها نهياورند زميش را به وجود نين گشايخودشان ا
ه و ين کنند و در هر حال به گسترش روحيگران چنيآورند که د يم

  .کنند يخدمت می ممتد عل
را ی ن دولت آن خواهد بود که نه تنها روش علميای ريگ جهت. ۲

ات و يج کند بلکه در حداکثر امکان، کشفيت قرار داده و ترويمورد حما
ی و به طور کل(گر نقاط جهان يرا به دانشمندان دی علمی ها شيگشا

ی  رهياز ذخی ل به بخشيز منتقل کند تا تبدين) مردمی ها به توده
ها و  به دغدغهی اما هر آنجا که الزم باشد توجه کاف. دانش بشر شود

  .ز خواهد کردينی و اهالی جمهوری تيامنی ها ضرورت
از و يمورد نی ط و فضايشرا ی،ل ضرورين وساين تاميدر ع. ۳

 ی،ک و اکتشافيتئوری از جمله پژوهش ها ی،ت علميفعالی مناسب برا
گر، دانش يو طرق دی  آموزشق نظاميتالش خواهد شد که از طر

رند و يرا فراگی ه ايپای مردم، دانش علمی ن توده هايآموزان و همچن
ن تالش خواهد شد که يعالوه بر ا. آشنا شوندی با اصول و روش علم

ی ر پژوهش و تجربه اندوزيمردم  درگی از توده های نده ايشمار فزا
 وقت و همراه دانشمندان تمامی ر رهبريبه طور مثال ز. شوندی علم

تجارب و دانش انباشت . شوندی علمی آنان، مشغول کار در پروژه ها
ی علمی تالش های برای شده توسط مردم جامعه منبع ارزشمند

  . محسوب خواهد شد
  یو درمان پزشکی تندرست. ح

ت ينه تقوين زمين در اينوی ستياليسوسی هدف جمهور. ۱ 
ن يای عمده ی  جنبه .مردم استی و سالمت همه جانبه ی تندرست

ن و ينه پائي با هز–ی همه مردم جامعه به درمان پزشکی امر دسترس
باشد و امکانات و ی  م–ی نه ايچ گونه هزيدر اسرع وقت بدون ه

. افتيبه طور مستمر تکامل و بهبود خواهد ی ت درمان پزشکيفيک
ی اهالی غذائی ازهاين غذا و نين تاميهمچنی ن جمهوريحکومت ا

  .کندی ن مي تضمکشور را
ی های ماريو بی مارياز بروز بی ريش گيو پی نيش بيپی برا

گر خواهد شد و در صورت عدم امکان يدی ت هايپژوهش و فعالی،مسر
ن دولت يای فه يع و موثر آن ها وظيکشف و درمان سری،ريش گيپ

  .است
شرفت يبه امر تکامل و پی،عمومی رين جهت گيدر تطابق با ا. ۲

ن يتوجه الزم شده و در ای ، از جمله درمان تخصصدرمانی روش ها
د بر روش يانجام خواهد شد اما تاکی گسترده ای نه پژوهش هايزم
ه يج و گسترشِ تغذيق ترويها از طری مارياز بروز بی ريجلوگی ها

آن ی و درمان فوری ماريوع بيره و کشف به موقع شيسالم و ورزش و غ
  . گذاشته خواهد شد

 ی،ستيوناليانترناسی ريو جهت گی کرد علميرودر تطابق با . ۳
تا حداکثر ی در عرصه پزشکی علمی شرفت و دستاوردهايپژوهش و پ

ان گذاشته يگر نقاط جهان در ميمربوطه در دی امکان با افراد رشته ها
ها ی ماريکشف و مبارزه با بی نه يدر زمی جهانی هد شد و همکاراخو
ع آن ها، تکامل همه جانبه وياز شی ريو جلوگی مسری های ماريو ب
  . ق خواهد شديو کاربست آن در سراسر جهان، تشوی علم پزشکی 

 ای از قانون اساسِی یک دولت سوسیالیستینمونه



     ٢٠u 
ج شده و به مثابه يغ و تروي تبلخدمت به خلق،ی ريجهت گ. ۴

ن ييتعی پزشکی گر کارکنان حوزه ين و ديمتخصصی برای اريمع
ت ها، يحساسی پزشکی گر جنبه هايو دی ماريدر درمان ب. خواهد شد

به حساب آورده خواهد ) و به طور عموم، مردم(ماران يدانش بتجربه و 
ک يآن استفاده شده و ی و تکامل و کاربری ک پزشکيشد و در پرات

  .محسوب خواهد شدی ه ايمنبع پا
  رسانھ ھا.  ط

و اصول مربوط به توسعه ی ستياليکرد سوسيدر تطابق با رو. ۱
ل مندرج در و اصوی ريدر تطابق با جهت گی،به طور کل(ی اقتصاد

ر يت و استفاده از رسانه ها در دست حکومت و زيمالک) يقانون اساس
ی اجرائی ت شوراير هدايآن، به طور مشخص، زی ت عموميهدا

متنوعِ مستقل از ی ن حال رسانه هايدر ع. خواهد بودی حکومت مرکز
ی ت خواهند داشت بلکه بخش قابل توجهيحکومت نه تنها اجازه فعال

و ی اجرائی ق شوراياز طری،شان توسط حکومت مرکزی نه هاياز هز
ی ن منظور  به وجود ميکه بدی گر واسط هائيگر آن و ديدی ارگان ها

  ).  آمده است۴شتر در شماره يحات بيتوض. (ن خواهد شديند، تاميآ
م حکومت، يت مستقيريت و مديتحت هدای کرد رسانه هايرو. ۲

 در باره امور دولت، ليو مهم و تحلی قيفراهم کردن اطالعات حق
عموم خواهد ی گرتحوالت مهم جامعه و جهان برايعملکرد حکومت و د

ی و اصولی ريل جهت گين اطالعات و تحليو ارائه ای در جمع آور. بود
قت يدر رابطه با حق) »ز«و » و«(آموزش و علم ی که در بخش ها

ه ژيت ويقت گفته شد به کار بسته خواهد شد و اهميار حقيو معی جوئ
ل ين اطالعات و تحليای را هدف از ارائه يبه آن داده خواهد شد زی ا

ر آن ييمردم را در درک جامعه و جهان و تغی ها آن است که توده ها
ی ن هدف رسانه هايدر خدمت به ا. ت توانمند کنديبه نفع بشر

ی ل هايرا به طرح نقطه نظرات و تحلی زمان قابل توجهی حکومت
متفاوت و مخالف حکومت ی ل هاي نظرات و تحلمتنوع، از جمله نقطه

کار در انطباق ی وه ين شيا. ندگان آن، اختصاص خواهد داديو نما
  .»اريته بسيسيهسته مستحکم و االست«است با اصل 

ل يوابسته به حکومت عالوه بر انتشار اطالعات و تحلی رسانه ها.۳
م جامعه و مهی گر رخدادهايامور دولت و دی،جاری مربوط به رخدادها

از ی نده اي، حجم فزا)»يکانال خبر«و  »یبرنامه خبر«(جهان 
 –را منتشر خواهد کرد ی گر آثار هنريلم و ديشنامه، فينما ی،قيموس
که بازتاب اصول مندرج در ی ممکن و محتوائی ت هنريفين کيتريبا عال

ز رجوع ينه  به بخش فرهنگ و هنر نين  زميدر ا. (باشدی قانون اساس
  .)ديکن

م يت مستقيريت حکومت و مديتحت مالکی عالوه بر رسانه ها. ۴
توانند افکار و نقطه ی مستقل از حکومت که می رسانه های آن، برا

ی ن شده و براييتعی نظرات مخالف حکومت را انتشار دهند مقرر
ص داده خواهد يگر امکانات تخصيو دی استقرار و تداوم آن ها منابع مال

ل يتشکی ارگان هائی حکومت مرکزی اجرائی راشوی ر سرپرستيز. شد
مستقل از ی س  رسانه هايتاسی خواهد شد که درخواست نامه ها

و ی آنان مجوز صادر کند و منابع مالی کرده و برای حکومت را بررس
ار  صدور مجوز، موافقت يمع. ارشان قرار دهديالت را در اختيگر تسهيد

ان و انتشار نظرات و يل بيسهار، تيبرعکس، مع. با حکومت نخواهد بود
از آن ارائه افکار و ی افکار گوناگون خواهد بود و بخش قابل توجه

ی خواهد بود که در تقابل با نظرات و افکار حکومت قرار می نظرات
است ها و اعمال حکومت بلکه با اصول يرند نه  فقط مخالفت با سيگ
   .یشمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی و اهداف جمهوری ه ايپا

مستقل از حکومت که از حکومت، منابع ی عالوه بر رسانه ها. ۵
طرق ی کنند، فضا باز خواهد بود برای افت ميو امکانات دری مال

ی نترنت و رسانه هايق اياز جمله از طری،گوناگون ارتباطات فرد
ن امر يا. نديآی افراد به وجود می ت و منابع شخصيکه با فعالی مختلف

ی کند بلکه می خدمت می ان فرديبی  صور گوناگون به آزادنه تنها به
ی که در آن تبادل زنده و پر محتوای بزرگ تری جاد فضايتواد به ا

در تطابق . ان دارد خدمت کنديد و جدل بر سر آن ها جريافکار و عقا
خود «ی  رسانه های،و اصول مندرج در قانون اساسی ريبا جهت گ

توانند ی مستقل از حکومت می  هاا به طور عموم  رسانهي» جوش
ن منابع ياما ا. را بکنندی حکومتی ش کمک هايا افزايافت يدری تقاضا

تواند ی ن رسانه ها  باشد و نميو کارکرد ای راه اندازی د فقط برايبا

و استخدام کارگر، مورد استفاده قرار ی ه شخصي انباشت سرمارایب
ی اقتصادی رچوب برنامه نکه در چايبه آن شوند مگر ای ا منتهيرند يگ

ی حکومتی از ارگان های کينکه يا ايژه مجاز باشند يدولت به طور و
دولت گرفته ی برنامه اقتصادی ت چارچوب کليرا با رعای مين تصميچن

  . باشد
ی تحت رهبری تواند رسانه های ز مينی ست انقالبيحزب کمون. ۶
نقطه نظرات ق برنامه و ين طريم خودش را داشته باشد و از ايمستق

مختلف ی حزب و کاربست آن را در حوزه های کامل، اصول و روش ها
و ی جاری ج کند؛ رخدادهايغ و ترويتبلی ن الملليو بی روابط اجتماع

گر مسائل يل کند و به ديتحوالت مهم درون جامعه و جهان را تحل
است، فلسفه، علم، فرهنگ و هنر و به طور عام يمربوط به سی عمده 

سم يکمونی به سوی شرويمردم و جامعه و پی که برای ع هائبه موضو
  .ت هستند بپردازديحائز اهم

م يمستقی ن خود، عالوه بر کمک هايتامی ن  رسانه ها برايا
ز بهره مند يحکومت نی مردم، از کمک های حزب و توده های اعضا

کمک ) ک دومي (۲/۱ش از يبی د ارزشين کمک ها نباياما ا. خواهد شد
ح يشتر در مورد آنها توضيکه پ( مستقلی ومت به رسانه هاحکی ها

  . باشد) داده شد
هسته مستحکم، «ز کاربست اصل ين بخش نيت ايکل. ۷
ی کند که توده های است و امکان آن را فراهم م» اريته بسيسياالست

رند و بر سر آن يمردم در معرض افکار و نقطه نظرات گوناگون قرار گ
ر فهم جامعه و جهان و يقا درگي تا بتوانند عمها بحث و مناظره کنند

ن يم که ايکنی د ميگر تاکيک بار دي. ت شوندير آن به نفع بشرييتغ
ی ست انقالبيحزب کمونتوسط (» هسته مستحکم«د توسط يروش با

» در بر گرفته شود«) کننده استی ن عنصر رهبرين کننده ترييکه تع
ی ب، در طول شاه راهمختلف و منشعی ق جاده هايو بتواند از طر

  .سم خدمت کنديهدف کمونی به سوی شرويگسترده، به پ
   فرھنگ و ھنر.ی

. ستياش نی مادی ازهاين نيات انسان صرفا محدود به تاميح. ۱
. ق انسانيعمی ازهاياز نی کياست به ی ز پاسخيفرهنگ و هنر ن

است که در آن نقطه نظرات و ی دان مهمين، ميفرهنگ و هنر، همچن
ابند و انتقال يی ا بازتاب ميشوند ی ک فرموله ميدئولوژيای هاارزش 

ان نقطه نظرات و ارزش يک ميدئولوژياست که مبارزه ای جائ. ابنديی م
کرد يت، شالوده و چارچوب روين کليا. شودی می مخالف جاری ها

  . ن نسبت به فرهنگ و هنر استينوی ستياليسوسی جمهور
و ی نش آثار هنريومت به آفرم، حکيشتر گفتيهمان طور که پ. ۲

کرده و منابع قابل ی اديفرهنگ و هنر توجه زی رشد و توسعه 
ی اجرائی نه شوراين زميدر ا. را اختصاص خواهد دادی مالحظه ا

ن يتری افتن به عاليهدف ، دست . استی ت کليمسئولی دارای مرکز
ن حال با اصول مندرج در يممکن خواهد بود که در عی ت هنريفيک
ق رشد هنرمندان ياست از طرين سيا. سازگار باشدی  قانون اساسنيا

ات، ينما، تئاتر، ادبيدر سی دات هنرين آن ها و توليو تامی حرفه ا
گر يو دی خته گريو ری بصری هنرهای،و مجسمه سازی نقاشی،قيموس

ی ن، ارگان هايعالوه بر ا. اده خواهد شديفرهنگ و هنر پی حوزه ها
در سراسر » آماتور«پاره وقت و ی هنری روه هاحکومت از گی مربوطه 
مناطق مختلف کشور از جمله مناطق خودمختار، محالت و (جامعه 
ت کرده و به رشد آن يز حماين) يو حکومتی کشوری ه ايپای واحدها

در مناطق خودمختار، فرهنگ و هنر عناصر . خواهد رساندی اريها 
افته در بر خواهد يرشد ن مناطق يخا در ايرا که تاری از فرهنگی مهم

  .  گرفت
ز همچون رسانه ها، حکومت در يفرهنگ و هنر نی نه يدر زم. ۳

که مستقل از حکومت بوده ی گر از فرهنگ و هنريمرکز و در سطوح د
است ها و يان افکار و نظرات مخالف با سيو ممکن است بازتاب و ب

باشند، ی و اهداف جمهوری ه ايا حتا مخالف اصول پاياعمال حکومت 
گر يان و ديبی ز اصول مربوط به آزادين جا نيدر ا. ت خواهد کرديحما

و ی قانونی های آزاد: تحت عنوان(ن شده در بخش دوم يحقوقِ تدو
شه يری حقوق مردم و مبارزه برا: تحت عنوان( سوم ی از ماده ) يمدن

ل ين حال به دليدر ع. کاربست دارد) کن کردن هرنوع ستم و استثمار
به (منحصر به خود است ی هائی ژگيوی عرصه فرهنگ و هنر داراآنکه 

شود و ی ز استفاده ميه آميطور مشخص در آن از استعاره، عبارات کنا



     ٢١u 
ست که يت است و قصدش آن نيواقع» کج کردن«ر ياغلب درگ

تر از ی عال«ی از آن به گونه ای باشد بلکه فشرده جوانبی د زندگيبازتول
ن ياوال الزم است که در ا: صل مهم استت چند ايرعا) است»یزندگ

جاد شود يای تجربه کردن و ناهمنوائی برای کافی عرصه نه تنها فضا
غ و يد فرهنگ و هنر را با تبليا، نبايثان. ت آن درک شوديبلکه اهم

ن يت ايرعا. اش کردی ابياشتباه گرفت و بر آن مبنا ارزی اسيج سيترو
» نافرمان«ژه در رابطه با  هنر ي وت دارد اما  بهياصل به طور عموم اهم

ن يد چنيبای حکومتی ارگان های همه . ار استيت بسيحائز اهم
خود در عرصه فرهنگ و هنر ی از اصول راهنمای کيل به يرا تبدی درک

  .کنند
از ی نده ايت شمار فزايت از رشد و تقويحکومت عالوه بر حما. ۴

چه آن ها که (ی  ادات حرفهيو تولی و آثار هنری هنرمندان حرفه ا
هستند و چه آن ها ی فرهنگ و هنر حکومتی ت ارگان هايريتحت مد

ت يد به رشد و گسترش فعاليبا) که صراحتا مستقل از حکومت اند
ی نش هايمردم توجه کند و از تالش ها و آفری ان توده هايدر می هنر
ی با شورای ت نهائينه مسئولين زميدر ا. ت کنديآنان حمای هنر
  .حکومت استی مرکز یاجرائ
مشابه آن چه در رابطه با رسانه ها گفته شد، در عرصه فرهنگ . ۵

توانند عالوه بر ی م» آماتور«مستقل و ی ز گروه ها و انجمن هايو هنر ن
خود ی ز براينی گريره از حکومت، منابع ديو غی افت امکانات ماليدر

ی ت هايالفعی ن منابع منحصرا برايفراهم کنند اما به شرط آنکه ا
و استخدام ی ه شخصيل به انباشت سرمايخودشان صرف شود و تبد

ی اقتصادی که در چارچوب برنامه ی طي مگر در شرا–کارگر نشود 
ی حکومتی از ارگان های کينکه يا ايژه مجاز باشند و يدولت به طور و

را ی مين تصميچنی دولتی اقتصادی برنامه ی ت چارچوب کليبا رعا
  . گرفته باشد

تواند با اتکاء به منابع و امکانات ی ز مينی ست انقالبيزب کمونح
ک دوم يش از يد بيکه ارزش آن نبا(حکومت ی ن شده از سويتام

و با اتکاء به ) فرهنگ و هنر مستقل باشدی افته برايمنابع اختصاص 
ر يد و فراگيت و توليخود و مردم دست به فعالی اعضای کمک ها

مردم ی هنری ازهايباال به نی تيفيتواند با کبزند و بی کردن آثار هنر
سم را که در يکمونی نش و ارزش هايپاسخگو باشد و هم زمان ب

افته است را به شکل يان تکامل ين توسط باب آواکيچارچوب سنتز نو
  .کندی به مردم معرفی الهام بخش

ی ت ها و رخدادهايفعالی،نش هنريعالوه بر عرصه هنر و آفر. ۶
. افتيت حکومت رشد و گسترش خواهند ي حماز تحتينی ورزش

را در سراسر کشور گسترش داده و ی ح و سرگرميل تفريحکومت وسا
ل آن را فراهم يغ کرده و وسايرا تبلی جسمی سالمت و خوش فرم

ل و يتشکی حرفه ای ورزشی م هايگ ها و تينه تنها ل. خواهد کرد
ژه جوانان، در يوت خواهند شد بلکه بر مشارکت گسترده مردم، به يتقو

نقش رقابت در ورزش . د گذاشته خواهد شديگوناگون تاکی ورزش ها
سته خود را خواهد داشت اما يگاه شايشود و جای ت شناخته ميبه رسم

ی و تجربه کردن های ق همکاريورزش، گسترش و تشوی ت کليالو
ی جسمی مشترک و لذت بردن و خدمت به سالمت و خوش فرم

غ يسم تبليوناليانترناسی جهانی ورزشی ت هايدر فعال. خواهد بود
  .خواهد شد

ق آنان به يمردم و تشوی شتر برايبی ل سرگرميجاد وسايای برا. ۷
آنان از ی و شگفتی ختن حس کنجکاريعت و برانگيلذت بردن از طب

درست خواهد شد و مناطق ی ملی عت، پارک هايطبی تنوع و گوناگون
حکومت، مسئول نگه . افتين منظور اختصاص خواهند يبدی گريد

 به –وانات آن خواهد بود ياهان و حين اماکن و انواع  گيو حفظ ای دار
ط يستم و محياکوسی ا برايهستند ی که در خطر نابودی ژه انواعيو
  .ت انديمردم حائز اهمی فرهنگی غنای ست و برايز

ی کاين در آمرينوی ستياليسوسی هدف حکومت و جمهور. ۸
از ی ن بخش و به طور کليگوناگون طرح شده در ااز جوانب ی شمال

و ی فکری ازهاينی فرهنگ و هنر عبارت است از ارضای حوزه 
مردم و خدمت به منافع بزرگ آنان، کمک به ی توده های فرهنگ

ت ي، خالق التيمردم جامعه و جهان تا تخی تکامل و رشد همه جانبه 
خته و شکوفا شود و  يرانگشان بی های ، استعدادها و توانائ ها، ابتکارات

ی ان مردم برقرار کنند؛ روابطيرا در می نيله بتوانند روابط نوين وسيبد
آورد؛ ی انسان ها را به وجود می ر شکوفائينظی سابقه و بی که امکان ب

زات ستم گرانه است؛ رها از افکار يود تمايکه رها از قی روابط
زات، يز بطن آن تمااست که ای خودپرستانه، تنگ نظرانه و مرگ آور

  .   کنندی زات را حفظ ميد شده اند و به نوبه خود آن تمايتول

  یو صدور احکام قانونی قوه قضائ: بخش سوم
وجود خواهد داشت ی ک دستيی نظام قانونی،کلِ جمهوری برا. ۱

به ) قوه مقننه(ی ن وضع شده توسط قانون گذار مرکزيمشتمل بر قوان
ژه به ين باره به ويدر ا. (قرر شده استمی که در قانون اساسی صورت

قانون گذاران در مناطق مختلف، از ). ديبخش اول از ماده اول رجوع کن
ن قانون يکه طبق ای حکومتی گر واحدهايجمله مناطق خودمختار و د

ی طه يحی را که برای نيتوانند قوانی به وجود آمده اند می اساس
که ی کنند به شرطب يدهند تصوی ص ميخود مناسب تشخی حکومت

ی که توسط قانون گذار مرکزی نيا با قوانيی ن قانون اساسيدر تضاد با ا
در صورت تضاد، . وضع شده اند، نباشندی ن قانون اساسيدر تطابق با ا

تا آن جا که در تطابق با ی،ن وضع شده توسط قانون گذار مرکزيقوان
قانون . دت داشته و اجرا خواهند شيباشند، الوی ن قانون اساسيا

در  ی،ن قانون اساسين وضع شده در انطباق با ايو قوانی اساس
شامل حال تمام ی شمالی کاين آمرينوی ستياليسوسی جمهور

م هستند خواهد ين خطه مقيکه در ای و کسانی ن جمهوريشهروندان ا
  . شد

ن وضع شده در سطوح مختلف يتواند قوانی می نظام قضائ. ۲
کند و ی نيرا بازبی  مختلف حکومتسطوحی و عملکرد های حکومت

ی اساسی ن قانونيو انطباق آن ها را با ای قدرت آن را دارد که  سازگار
ن يحق دارند قوانی شهروندان و افراد ساکن در جمهور. ن کندييتع

ی ه يکلی و عملکردهای سطوح حکومتی ه يوضع شده توسط کل
که آن ها ی اما به جز در موارد. را به چالش بکشندی سطوح حکومت

ن يتامی ل دعاوين حالت افراد از حق وکيدر ا(ه هستند يعلی مدع
ی دفاع و کمک های ته يکم«از شعبِ ی کيشده توسط 

دادگاه و ی م هايبرخوردارند و حق دارند در مورد تصم»یحقوق
با قانون ی ند قضائين به کار رفته در آن فراين انطباق قوانيهمچن
که به ابتکار خودشان انطباق ی  هنگامافراد) ناف بدهندياستی،اساس

کشند ی را به چالش می با قانون اساسی ا عمکرد حکومتيک قانون ي
که در نقاط مختلف ی قانونی از ارگان های کيد چالش خود را به يبا
ن موارد و صدور حکم برقرار شده يدن ايبه منظور شنی ن جمهوريا

ی ل دعاوياز وکی وردارن موارد افراد حق برخياند، ارائه دهند و در ا
را »یحقوقی دفاع و کمک های ته يکم«شعبِ ی ن شده از سويتام

ن ارگان ياگر ا. د راسا اقدام به دفاع کننديندارند بلکه خود با
ا افراد يرا به نفع چالش کننده صادر کند در آن زمان فرد ی رای،قانون

 شعبِی ن شده از سويتامی ل دعاوياز وکی چالش گر حق برخوردار
ن يه اياگر حکم اول. را دارند»یحقوقی دفاع و کمک های ته يکم«

ی تواند ادعای به ضرر چالش مذکور باشد چالش گر نمی ارگان قانون
 سال در ۱۸ی باالی از اهالی نيخود را دنبال کند مگر آنکه در صد مع

د به ين کار بايا. ت کننديحمای وی مشخص از ادعای آن منطقه 
مقرر شده ی ا قانون گذار مرکزين گذار آن منطقه که توسط قانوی روش

ی امضای نيتعداد معی به طور مثال با جمع آور(است انجام شود 
ن شده است اما ارگان قانون ييتع% ۱۰ن جا رقم مذکور يدر ا). معتبر

و % ۵که کمتر از ی تواند آن را عوض کند به شرطی گذار مربوطه م
ی ن قانون اساسيبر ای ق متممينکه از طرينباشد مگر ا% ۲۰ش از يب

اگر درصد الزم به ). ديبه ماده ششم رجوع کن(ح شود يامکان آن تصر
ی صالح ميذی شود چالش وارد محکمه ی ق مناسب جمع آوريطر

از جمله حق چالش ی،ن دادرسين آئيشود و قواعد و مقررات مناسبِ ا
 ن شده توسط شعبِيتامی ل دعاويبه داشتن وک) ا چالش گراني(گر 
  .خواهد شدی عمل» ...دپارتمان «

دادگاه . استی دادگاه عالن محکمه، يتری عالی،ن جمهوريدر ا. ۳
حکومت با ی ن و عمل کردهاين انطباق قوانيين مرجعِ تعيباالتری عال

ی ن دادگاه توسط قانون گذار مرکزيتعداد نفرات ا. استی قانون اساس
 نه –دد فرد خواهد بود ن دادگاه عين خواهد شد اما تعداد قضات اييتع
ت ياکثری د رايبای دادگاه عالاحکام .  نفر۹ و نه کمتر از ۱۵ش از يب

آن را داشته باشد ی کل اعضا% ۴۰قضات حاضر در محکمه و حداقل 
  . رديبه خود گی تا صورت قانون



     ٢٢u 
استفاده خواهد ی ائيو اسپانی سين محاکم از هر دو زبان انگليدر ا

ا در صورت لزوم به يگر و يکديدو زبان به هم زمان آن ی ترجمه . شد
  .فراهم خواهد شدی زبان سوم

ی حکومت مرکزی اجرائی توسط شورای دادگاه عالی اعضا. ۴
ن حزب يکه ای ا ارگانيو ی ست انقالبيحزب کمون. دا خواهند شديکاند

. داها را دارديد کانديو تائی نين منظور به وجود آورده است حق بازبيبد
داها ين کانديا. د کنديو تائی نيد آن ها را بازبيز باينی مرکزقانون گذار 

ن يا. ت مجلس قانون گذار را داشته باشندياکثری د راين بايهمچن
. ... مانندی در مقام خود می ا تا زمان بازنشستگيتمام عمر ی قضات برا

شوند که ی ا عمليا مرتکب جرم يرا نقض کنند ی مگر آنکه قانون اساس
است که از ی زين چيشود و ای ادگاه مخرب محسوب منقش دی برا
  .شودی ن ميکردن معی ند دادگاهيق فرآيطر

االت يای حاکمه ی سابق و کارگزاران طبقه ی در مورد اعضا. ۵
آن کار ی ابت از سويکه به نی و آنانی ستياليامپری کايآمری متحده 

ه يلت عيا جناي/وی جنگی ت هايا مظنون به ارتکاب جنايکردند ی م
با توافق (ی مرکزی اجرائی ا شورايی ت هستند قانون گذار مرکزيبشر
ن اشخاص و يای تواند برای م) يمجلس قانون گذار مرکزی ت آراياکثر
 در انطباق –ل دهد يخاص تشکی بونال هاين جرائم تريبه ای دگيرس

قانون ی سته يشای ندهايو فرآی دادرسی ن هايبا اصول، مقررات و آئ
ا در هر حالت مطابق با ين شده اند ييتعی ن قانون اساسيکه توسط ا

ا يخاص ی بونال هاين تريان ايکه در جری آن افراد. ن آن هستنديمواز
ا يی جنگی ت هاين جنايل ايگر به دليدی ان محکمه هايدر جر

شده ی ت مجرم شناخته شوند سلب آزاديه بشريگر عليدی ت هايجنا
ل آن محاکمه و محکوم شده اند يکه به دلی تيو مطابق با شدت جنا

ن قانون يد منطبق بر قانون و مقررات ايز باين نيا. ه خواهند شديتنب
ر معمول که يرحمانه و غيبی ه هايتواند شامل تنبی باشد و نمی اساس

ممنوع شده است ی ن قانون اساسي از ا۲سوم، بخش ی طبق ماده 
ت ي ارتکاب جناليخواهد شد که به دلی ه فقط شامل افراديتنب. باشد

ی گر محاکمه و محکوم شده اند و نميدی ت هايا جنايی جنگی ها
ه تنها يتنب. خانواده و فرزندان شان شودی تواند شامل دوستان، اعضا

ی کيل ارتکاب يک به دليشود که هر ی نان ميشامل حال ای در صورت
ن شده ييسته قانون و طبق مقررات تعيند شايت ها در فرآين جناياز ا
  .محاکمه و مجرم شناخته شده باشندی ن قانون اساسي ادر

ن ماده اشاره شد قانون گذار ي از ا۲همان طور که در بخش  .۶
خود ی اعضا) ۳/۲(حداقل دو سوم ی جه رايتواند در نتی می مرکز

ل يرا تشکی دادگاه عالی ک از اعضايکردن هر ی دادگاهی جلسه 
ن يپائی در رده ی وه قضائقی از اعضای کيس جلسات دادگاه يرئ. دهد

ی ازمند راين محاکم نيت در ايمحکوم. خواهد بودی دادگاه عالتر از 
آن . خواهد بودی قانون گذار مرکزی اعضا) ۴/۳(حداقل سه چهارم 

قانون . رودی که محکوم شود از مقام خود کنار می دادگاه عالعضو 
تواند  یو استانداردها می ن دادرسين آئيز طبق همينی گذار مرکز

ن کاررا يا  قدرت انجام ايکنند ی ن تر را دادگاهيپائی دادگاه های اعضا
ی دادگاه عالاز ی هر عضو. ض کنندين تر تفويبه قانون گذار سطوح پائ

محروم خواهد شد ی دن به مقامات دولتيکه مجرم شناخته شود از رس
 ليتواند به دلی ن حال ميبر آن گذاشته خواهد شد و در عی ا شروطي

همان طور که در (رد يقرار گی گرد قانونی از قانون تحت پی تخط
دادگاه ی ک از اعضاين هر يعالوه بر ا). ن ماده بحث شديبخش دوم از ا

توانند در ی شده و مجرم شناخته شوند هرگز نمی که دادگاهی عال
توانند در ی ه مشغول خدمت شوند و هرگز نمياز قوه قضائی چ سطحيه

که از خود بخواهند ی ظاهر شوند مگر در مواردی قمقام مشاوره حقو
  .دفاع کنند

و مسائل مربوط ی ن الملليبی موارد مربوط به روابط و قراردادها. ۷
دادگاه دائم آن در ی و اعضای ت انتخابات قانون گذار مرکزيبه مشروع

ی ن دادگاه حوزه ياولی دادگاه عال ی،عني --ده خواهد شد يشنی عال
ی دادگاه عالکه  ی گريدر موارد د. شودی ر محسوب من امويای قضائ

ن تر يپائی که  از دادگاه های شود، در صورتی محسوب می اقتدار نهائ
تواند ی می دادگاه عالفرجام به آن ارسال شود، خود ی برای پرونده هائ

تواند آن را به ی ر و ميا خيبکند ی دگيرد که به آن رسيم بگيتصم
  . دهدن تر ارجاعيدادگاه پائ

ن تر يرا در سطوح پائی تواند محکمه هائی می قانون گذار مرکز. ۸
قانون گذار مناسب در هر ی ن کار با ارگان هايل دهد و در انجام ايتشک

قانون گذار در سطح گوناگون و ی ارگان ها. منطقه مشورت خواهد کرد
ل دهند و دامنه يتشکی توانند محکمه هائی ز ميدر مناطق مختلف ن

ن کنند به شرط آنکه در چارچوب ييآن ها را تعی ارات قضائياختی 
ن يو در تطابق با ای مقرر شده توسط مجلس قانون گذار مرکزی کل

پس از مشورت با ی مجلس قانون گذار مرکز. باشدی قانون اساس
روابط ی ه ين ترِ مربوطه، ساختار اوليمجالس قانون گذار سطوح پائ

مات محاکم يناف تصمياستی جارسطوح مختلف ومی ان محکمه هايم
ن مرحله يآخری دادگاه عال. سطوح گوناگون را برقرار خواهد کرد

  .ناف خواهد بودياست
 شهروندان –مردمی ه ايحقوق پای ن قانون اساسيسوم ای ماده . ۹

 را –ی شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهورو افراد ساکن در 
ی قرار می گرد قانونی  تحت پشده وی تيکه متهم به جنای در زمان

در . ح داده استيهستند توضی قانونی ندهاير فرآينکه درگيا ايرند يگ
ت ين حقوق به طور کامل به رسميه ايکلی قانونی ندهايتمام فرآ

  .شناخته شده، اعالم شده، حفاظت شده و اجرا خواهد شد
  .ماده دوم: بخش بعد

  : یمقایسھ ی دو قانون اساس
  

االت يدولت ای قانون اساسی سه يدست به مقای  در سلسله مقاالت مستندکايدر آمری ست انقالبيحزب کمونارگان » انقالب«ی ه ينشر
 صورت  به۲۰۱۰ن و در سال ين حزب تدويکه توسط ای شمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهوری قانون اساس با کايآمری متحده 

  .*  منتشر شد، زده است» يشنهاديطرح پ«
ی ريخ شکل گي بازتابِ تاری،ن قانون اساسيا. ب کردندين، بحث و تصويکا را برده داران و استثمارگران تدوياالت متحده آمريای قانون اساس

دن يکا و باالخره دزديجنوب آمری تزارهاان در کشييقايکا، برده کردن آفريان آمريبومی ه در نسل کشيکا است که پايآمری االت متحده يا
ی و مدنی اسيکا ضامن حقوق سياالت متحده آمريای معتقدند که قانون اساسی ادين وجود هنوز افراد زيبا ا. ک داشتيمکزی ن هايسرزم

ها و ی ن بردن نابرابرياز بی را برای مناسبی اسيدگاه سيو دی حقوقی آن بوده است و کماکان شالوده ی ن کشور و گسترش دهنده يمردم ا
کا از همان يآمری االت متحده يای قانون اساس. ار مضر استيبس ج آنيو تروقت نداشته يحقی امين پياما چن. کندی ها فراهم می عدالتی ب

استثمارگر و ی تياقلی و اجتماعی قا نابرابر و پر شکاف فراهم کرد و حافظ نظامِ اقتصاديعمی جامعه ای برای ه قانونيابتدا چارچوبه و توج
  .  آن ها بوده است سلطه

ن يت، عمل کرد و قوانيسه با آن ماهيکا را بحث کرده و در مقاياالت متحده آمريای اد شده جوانب گوناگون قانون اساسيسلسله مقاالت 
سم در يه و هدفش استقرار کمونبنا شدی کنونی ستياليامپری ه داريسرمای جامعه ی رانه يرا که بر وی ستياليسوسی ادا متفاوت جامعه يبن

  . دهدی جهان خواهد بود را نشان م
افته است ي انتشار قتيحق ۶۰ تا ۵۷ی در شماره ها» يشمالی کاين در آمرينوی ستياليسوسی جمهوری قانون اساس«ی  پاره ۴ی ترجمه *

  :ر قابل دسترس استينک زيدر لی سياد شده به انگلی يسه ايت مقاالت مقايو کل
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  مصاحبھ با باب آواکیان
خبرنگار (مايکل اسليت ی از مصاحبه ی  در زير بخش:يادداشت ويراستار

در آمريکا ی با باب آواکيان، صدر حزب کمونيست انقالب) »انقالب«ی نشريه 
 در نشريه انقالب، شماره ۲۰۱۲اين مصاحبه در تاريخ فوريه . خوانيدی را م
  .  منتشر شد۲۵۸
ن، از اواسط يدر چ(ی در باب انقالب فرهنگی د کميائيب: اس.م

جهان ی ها ستيشما کمون). ۱(م يکنکاش کن) ۱۹۷۰ تا اواسط ۱۹۶۰
ک يو قبول آن به مثابه ی ت انقالب فرهنگيدرک اهمی را در تالش برا

خ بشر، يدر تاری مبارزه طبقاتی  ن قلهيتريز و به عنوان عاليخط تما
ده است، يخ به آن رسيدر طول تاری که مبارزه طبقاتی ن اوجيتريعال

توان  در قفسه کتابخانه ی را امروزه نه می زين چيچن. ديکردی رهبر
توان هفتاد ی که می در حال. افت و نه در افکار مردميها 

چگونه ی نکه مثال انقالب فرهنگيدا کرد در مورد ايکتاب پ
حتا . از روشنفکران را نابود کردی اريحرفه و تخصص بس

ی زنند گوئی ن حرف را مي ساله هستند ا۳۲که ی کسان
نابود ی  ساله بودند حرفه شان توسط انقالب فرهنگدوی وقت

در اذهان مردم ی ار منفير بسيف ها تاثيتحرن يا!. شده است
به عنوان مثال . گذارده استی در مورد انقالب فرهنگ

ف طرفداران پر و پا قرص يکه در گذشته در طی دانانيقيموس
ی گريآمدند امروزه داستان دی به حساب می انقالب فرهنگ

ده شده يکشی ند چگونه به گمراهيگوی ند و ميراسی م
گذشت آشنا نبوده ی ن ميکه در چی بودند و با تمام مسائل

ی مثال م. رِ ستم انديدانستند که مردم چقدر زی اند و نم
ان يکه جری زيمن تمامِ آن چ. من گمراه شدم« : نديگو

دند يکشی را که مردم می کردم و رنجی داشت را درک نم
» لون قرمزيو«لم يچون فی ا با آثار هنري.  »دمکری درک نم

ک باره ين داشته باشد يبه چی نکه ربطيم که بدون ايمواجه
نان گارد سرخ درِ خانه ادهد که جوی نشان می صحنه ا

ی کشند چون می رون ميکوبند و آن ها را بی مردم را م
» تيهنر و خالقی سمبل آزاد«لون قرمز را که يخواهند و

» وداع با معشوقه ام«لم يا مثال في.  و بشکننددا کنندياست پ
Farewell My Concubine ن ياز شاخص تری کي که

از ی ارياز دوستانم و بسی اريبس. ن دست هستيلم ها از ايف
ا سه بار يلم را دو ين فيشناسم که ای را می هنرمندان و روشنفکران

ی شرفتيا پنه تنهی کنند انقالب فرهنگی دن آن فکر ميده اند و با ديد
ژه سرکوب روشنفکران و ياز سرکوب، به وی ت نبود بلکه جزئيبشری برا

  . هنرمندان بود
کنم با مقوله ی شه مربوط است که فکر مياندی سوالم به آزاد

م جدا جدا بحثشان يتوانی می و مخالفت مرتبط است ولی شيدگراند
در است که ی يل سوالم صحبت هاياز دالی کيقت يدر حق.  ... ميکن

کنند به عادت ی د که چقدر افراد شروع ميگر کرديمورد حزب و امور د
ک موج خروشان ياز به يد کامال نيد کرديکردن و جاخوش کردن و تاک

ست هاست و يان کمونيان افراد و در حزب و در ميار خالق در ميبس
سم ينکه مارکسيسم و ايمارکسی ن که کاربست دائما خالقانه يا

ی ن کار را ميزنده، در واقع ای ده يک پدي علم، کيخودش به عنوان 
ن يکردم که چقدر ای د داشتم فکر ميزدی ن حرف را ميای وقت. کند

نکه علم يدهد، ای ه ميرو و بنيحرف ها فرح بخش است چون به آدم ن
ممکن را شکوفا ی ت هاين خالقيست و  قادر است بزرگتريما واقعا چ

 کند
را از سر ی ميسم تکامل عظيائوئ م-سميني لن- سميعلم ما، مارکس

از آن ی رخ داده است ولی ان مبارزه طبقاتيکه در جری گذرانده، تکامل
  .  شودی اد ميشه يهنر و اندی به عنوان سرکوب آزاد

را تکرار کنم ی زيشکسته چی ها  واقعا دوست ندارم مثل صفحه:آ.ب

در حال پاسخ ی م و انقالب فرهنگيسر و کار داری ا دهيچياما با مسئله پ
. ديا تالش داشت به آن پاسخ گويبود و ی ا دهيچيپی به دشواره ی گوئ

ن موضوع در چارچوب يد به ايگر خاطرنشان کنم که بايک بار دي
ی اديزی ان عده يست و نه آن طور که در مين نگريتکامل انقالب چ

ی واقعی ک هاينامي آن ها د–متداول است ) کايآمر(ن کشور يدر ا
ن انقالب ها يفهمند که چرا اصال ای کنند، نمی  درک نمر رايدرگ

دند يبه ظهور رسی برخاستند و وقتی بودند، از درون چه اوضاعی ضرور
در  که بله فهمندی مقدر نها ايبعض .شان چه بوديمقابل پای تضادها

که ی،باک را خوانده باش پرلی اگر کتاب ها. ر بودنديفق مردم نيچ
ی هقانان زندگکه دی بفهمی توانی  مخواندند،ينسل ما آنرا م

شه کن يخواستند آن ظلم و ستم را ری داشتند و چرا می وحشتناک
چ يدانند و هی  حتا آنقدر  هم نماز مردمی اريبس امروزه اما .کنند
ک انقالب بود و آن يازمند ين چه بود و چرا نيندارند که چی درک

  .گرفتی ست صورت ميانقالب چگونه با

ست بر يها نه تنها بای نيچ. هاستی از دشواری کين فقط يخوب ا
ن را قطعه قطعه و  يکه چی ستياليات سترگ سلطه امپريمعضل و واقع

، فئوداليسمی خ طوالنيتارکردند بلکه با ی ر کرده بود غلبه ميتسخ
هزاران سال فقر و  در واقع ايصدها  و دهقانانی استثمار گسترده 

ی د آن را محو ميوبرو بودند که باز ريم مردم نيت عظياستثمار اکثر
ی  ل سلطهيآمدند که به دلی رون ميبی جامعه ا دل از و آنها. کردند

شرفت نکرده بود، يپی از لحاظ فن آور سميفئودالی اي و بقاسمياليامپر
ه متمرکز بود و بخش اعظم يچند ناح در فقط شرفتهيپی ا فن آوريو 

  .بودندغرق ی ليتحمی کشور و مردم در عقب افتادگ
رون آمده اند و يبی طين شرايها از درون چنی نيد که چيتصور کن

مردم ی توده های دگيبر فقر و ستم دی کنند با جهشی می دارند سع
 ۱۹۴۹در سال . شوندی ک باره با جنگ کُره مواجه ميی ره شوند وليچ
االت يک سال وارد گود جنگ با ايرسند و ظرف ی به قدرت م) ۱۳۲۸(

که مک آرتور در باره اش ی  جنگ–شوند ی کا در کُره ميآمری متحده 
از . مين شويم و وارد چين بکشيبه چ را جنگ ديبگذار: گفتی م

 اختالف ني ا.مين را به عقب برگرداني انقالب چم ويش عبور کنيمرزها
   )۲. (بود ترومن با مک آرتور بزرگ

شان ی روزيافته باشند که پينکه حتا فرصت يب بدون اين ترتيبه ا

و .... انقالب فرهنگی در چین، فرهنگ و هنر، دگر اندیشی و جوش و خروش
 پیشبرد انقالب به سوی کمونیسم

 
  نمائی از خيابان چين قبل از انقالب
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شود و ی ل ميم کنند جنگ بهشان تحميرند و آن را تحکيرا جشن بگ

ی رويک نيخود وارد جنگ با ی شوند در پشت دروازه های مجبور م
دند اما يکا جنگيبا هدف متوقف کردن آمر. شوندی ستياليقدرتمند امپر

کا در کره آن يشکست آمری علت عمده . در عمل آن را مغلوب کردند
کا در کره به اهداف ير شدند و نگذاشتند آمريا درگهی نيبود که چ
 .خود برسد

د در يکنی د تالش ميد که داريآن ها بگذاری حال خود را جا
ن کشور با آن روبروست فائق يکه ای مشکالتی بر تمامی طين شرايچن

سم بود با يالير و عقب مانده و تحت سلطه امپريکه فقی  کشور-د ييآ
ها ی نيورود سگ ها و چ«: کهی رک شانگهامعروف در پای آن نوشته 

ات گسترده يواقعی ان تکان دهنده ين  جمله صرفا بيا. »ممنوع است
ان طبقات ي حتا در شهرها، حتا در م–ن آن زمان بود يدر چی زندگی 

بعد از ی اديافراد زی بله همان طور که اشاره کرد. ل کردهيتحص
از آن ها ی اريتند، بسن باز گشي به چ۱۹۴۹انقالب در سال ی روزيپ

ی اديگران شور و شوق زياعم از روشنفکران و دو مردمِ داخل کشور 
ی تيرا داشت بر وضعينِ در حال تولد داشتند زينوی نسبت به جامعه 

م شده بود و عقب نگاه داشته شده يست ها تقسيالين امپرين بيکه چ
ی پای د روتوانستنی ن مين و ملت چيشد و مردم چی ره ميبود چ
  .رهينباشد و غی خارجی ن قدرت هايوغِ اير يگر زيستند و ديخود با

 چین دری راه سوسیالیستی چالش ھا وتضادھا 
است که در جمله مائو هم ی تضادز يند نين فرآياما در خود ا

در . » را نجات دهدنيچ تواندی م سمياليسوستنها  «: نهفته است
ن بدون راه يد چيگوی ست چون مک اظهار نظر متناقض ايواقع 
د يرون آيسم بياليامپری ر فقر و سلطه يتواند از زی نمی ستياليسوس

م متناقض است چون به يگوی م. ن استيچی ن تنها راه برايو ا
جذب ی ستيدگاه کمونيکه واقعا به دی اديآن است که افراد زی معنا

گرفتن راه ش يدر پی ن انقالب بودند و حتا حاميای نشده بودند حام
ی گرين تنها راه بود و راه ديای نيرا به طور عيبودند زی ستياليسوس

  . نبودی ستياليو سلطه امپری ان دادن به عقب ماندگيپای برا
ی مثبتی جنبه ی ت داراين وضعي سو، واضح است که اکياز 
 نسبتا از اقشارِی از جمله کسانها، ی ليشود که خی باعث م. است

رون رفتن يرا شانس بياستقبال کنند زی ستياليوسبورژواتر از راه س
گر، با يدی  از سواما .ننديبی ت را فقط در آن مين از آن وضعيچ
خواهند که ی م. وندنديپی به آن می و بورژوائی ستيوناليدگاه ناسيد
خواهند ی نم. ابديخود در جهان دست ی سته يگاه شاين به جايچ

ن يقطعا ا. رهيال شود و غها لگد می خارجی ر دست و پاين زيکه چ
اما در هر حال متناقض . د با آن متحد شديبه حق است و بای خواست
  . است
در داخل ی اديرون حزب بلکه به مقدار زيده نه تنها در بين پديا

ل به ين داليبه ای اديزی افراد. ز موجود بودين نيست چيحزب کمون
ی نيجهانبی کيژدئولويوستند و لزوما به طور کامل از لحاظ ايحزب پ

دن به جهان يشان واقعا رسينداشتند و قطب نمای ستيکمون
به ی عنيی ستيوناليانترناسی دين با دينبود و به انقالب چی ستيکمون

ی د براينکه هر زمان الزم است بايو ای از انقالب جهانی عنوان بخش
ن منظر به يشتر از ايستند بلکه بينگری کرد نمی فداکاری انقالب جهان

ی تواند روی ن مياست که چی ن تنها راهيستند که اينگری قالب مان
. ابديخود در جهان دست ی سته يگاه شايستد و به جايخود بای پا
ی از آنان کادرهای اريبس. ن افراد سال ها عضو حزب بودندياز ای ليخ
کرده بودند ی بزرگی های بودند که فداکاری طوالنی مائيراه پی ميقد

ی ستيکمونی نيز کامال گسست نکرده و به جهان باما در واقع هرگ
ی رنده يدر برگی ستيکمونی نيواضح است که جهان ب. ده بودندينرس

انداخت ی را می خارجی وغ سلطه يد ين بايز هست  که چين فکر نيا
شتر يبی ليکرد اما خی شه کن ميرا از روستاها ری و فقر و عقب ماندگ

  . ن هاستياز ا
ن تضادها از همان ابتدا در حزب يا. هاستاز دشواره ی کين يا

گر ياما بعد د. زدی درون آن را رقم می ن بود و مبارزه يست چيکمون
را که از ی جامعه ای رات و رد پاين است که هر کس تاثين تضاد ايا

ت ين در مورد موقعيا. کردی رون آمده است با خود حمل ميدرون آن ب
ن از دل ين چيجامعه نو. ردکی ز صدق مين در جهان و انقالب نيچ
گر عالئم تولد را با خود يها و دی رون آمده بود و نابرابرين کهنه بيچ

  .کردی حمل م
  یشوروی  الگوفراتر رفتن ازگسست و  
ن بود که انقالب يگر اي اما بعد مهمِ د:دهدی ادامه مان يباب آواک

اتحاد  بود که در آنی ستيکمونی الملل نيب جنبشاز ی ن بخشيچ
ن هم يا. سم بودياليانقالب و ساختن سوسی الگوی ستياليسوسی شورو

انجام ی برا.  الگو گسست کرداز آنی بخش با مائو: گر استيک تضاد دي
که طبق آن ی شورو اتحادی ، آنها مجبور شدند از الگونيدر چ انقالب

 در شهرهاد و يه نمائيد، بر طبقه کارگر تکيد در شهرها متمرکز شويبا
د، يگسترش ده آنرا به روستا ها و سپسد ي به تصرف در آور راقدرت

 . کردندی گسست م
شکست   تحملاز  پسوی مبارزات شهری اده کردن الگويپی در پ

راه افتادن ها و ی زيخون ری،جد موانع مواجهه با وی در پی پی ها

، )۳ (کشيکا انگيدولت چی روهايحمام خون و خرد شدن توسط ن
از  ديبا ما: فرموله کرد کهی شوروی متفاوت از الگوکامال ی کرديمائو رو

ی م ما و است عقب افتادهی ن کشوريچرا که  چم، ي شروع کنروستاها
 ت مردم استياکثری که محل زندگرا در روستاها ی کيجنگ چر ميتوان

 .مي آنرا گسترش دهشهرهار يتسخی  براسرانجام و ميکن شروع
ه يالبته در روس. جام شده بود انهيوسکه در ری کامال عکس کاری،عني
ی  جامعه نوع اما کردندی می زندگ روستاها در ت مردميز اکثرين

جنگ  راه انداختن امکانه ي در روسو واقعاً. فاوت بودن متيه با چيروس
 شد، انجام نيدر چ کهی وه يبه همان ش روستاهاق ي طرازی کيچر

ده يبری اتحاد شوری ست از الگويبای نجا بود که مائو ميا. موجود نبود
در ی به طور کل و نيدر چ کردن انقالبی برای ديجدی و الگو

 . ن کرديکه چن. ن طرح کنديچه يشبی کشورها
دن يانقالب و در عمل به قدرت رسی روزير و پيآن مسی و بعد از ط

سم را يالين سوال مواجهه شدند که خوب حاال چه؟ چگونه سوسيبا ا
آن زمان موجود بود و کمک ی ستياليسوسی  شوروم؟ين بنا کنيدر چ

ی خودش دارای شوروی اما الگو. کردی نيمعی های اريو ی مادی ها
مانند ی  کشورمشخصِ طيبه عالوه لزوما مناسب شرا. بودی اشکاالت

 
دو و  سنين بين( دختران جوان ی انگشتان پا و پا قوسد که کج کردن پا سنتی بو

 آن بيشتر از رشد با کج کردن پا که درد بسيار داشت و سپس شکسته می شد) شش
پاهای بسيار  . انجام می شدمرفه در ميان طبقات عمدتا اين عمل .جلوگيری می شد

و » زنانه«ردان  را از ديد ميک زنراه رفتن و  محسوب می شد زيبا باريک، و کوچک
، به خصوص به خانواده های خود به وابستگی زنان زنانکج کردن پای  . زيباتر می کرد

 و به پيروزی رسيد ۱۹۴۹در سال  وقتی انقالب. مردان خانواده های آنها تلقی می شد
ممنوع  سوی رهايی زنان به يک گام عنوان به پا، کج کردن جامعه نوين تاسيس شد

 .اعالم شد
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ی نيچی ست هاين مسئله زمان برد و کمونيص ايتشخ.  نبودنيچ

ی در شورو) نياستالی تحت رهبر(در آن زمان . نبردندی به آن پی فور
ی ن بود که به شدت به ضرر توسعه يع سنگيد بر توسعه صنايتاک

ز مشکالت ينی خود شوروی ن الگو حتا برايا. تمام شده بودی کشاورز
 از پس  )۴.(ان بارتر بودين به مراتب زيچی  برابه وجود آورد وی اديز

در ، نيدر چ سمياليساختن سوسی تالش برا در تجربهبا ده سال يتقر
انقالب ی را کرد که در دوره ی گر همان کاريک بار ديمائو ی اهبزنگ

( ی اسين و کسب قدرت سيانقالب چی برای ن راه متفاوتييهنگام تب
ن يمائو به ا. انجام داده بود) ق روستاهايشهرها از طری محاصره 
ل يبه دلی شوروسم در ياليسوسساختمان ی د که الگويرسی جمعبند

است و ی مشکالت فراوانی  دارانيع سنگياصن ش از حد بريد بيتاک
ن، با فدا يع سنگيش از اندازه بر صنايد بيکرد که با تاکی جمعبند

ن را توسعه يع سنگيکجانبه صنايآن و به طور ی ز برايکردن همه چ
   . ...کنند وی ستيالير سوسيدادن نخواهند توانست دهقانان را وارد مس

 ن ويزم صاحبان تيالکم به" نيچ خلقی جمهوری اصالحات ارض"
  .ان داديپا دهقانان برشان ی استبداد حکومت
جهش « .اورديرون بين الگو بين را از درون ايکرد چی تالش م مائو

ی شود برای می ن همه در مورد آن بدگوئيکه ا) ٥( »شيبزرگ به پ
ن مدل گسست يتالش کرد از ا مائوکه ی زمان. ن دشواره بوديحل ا

ن در مقابل او يست چيدر درون حزب کمونی رادها و افی کنند شورو
فشار آوردن ی از افراد درون حزب برای دولت شورو. کردندی صف آرائ

عقب ی بلکه برای برانداختن وی  نه برا-- بر مائو استفاده کرد 
ی ر سلطه يو زی قبلی ن به الگوينشاندنش و برگرداندن اقتصاد چ

در ی ان جهشين در جريکه چی  درست زمان.یشورو
متوقف کرد و اش را ی فنی کمک های اقتصاد بود شورو

  .ديرون کشيب را و ابزار آالت خودی فنی نقشه هاتمام 
ی که مائو در صدد است راهی م به جائيرسيپس م

 درست همانطور که --ن باز کنديسم در چياليسوسی برا
االن در . م کرده بوديکسب قدرت ترسی برای قبال راه

ی متفاوت برای کند راهی تالش مقدرت هستند و او 
ی اما نه تنها شورو. کندی سم حدادياليساختمان سوس
ن در مقابل او يست چياز حزب کمونی بلکه بخش مهم

ی ک طرف، آن طور که مارکس مياز . کرده اندی صف آرائ
از آن ها فراتر از افق حق ی اريد بسيد،  افق ديگو

سم همان ياليسوسدرک و افقِ آنها از . نرفته بودی بورژوائ
پس از (دن ين  بعد از به قدرت رسيائو پيبود که دن س

 –اده کرد يپ) نيدر چی ستيونيزيروی مرگ مائو و کودتا
ی له ين حتا اگر قرار است به وسيقدرتمند کردن چی،عني

ی ن طور فکر نميچ وجه ايآنها به ه. باشدی ه داريسرما
عنوان کند که به ی د طيرا بای ن چه راهيکردند که چ

مائو . سم برسديبه کمونی جهانی ت مبارزه ياز کلی بخش
گر، با يده روبروست و از طرف دين پديک طرف با اياز 

ی و متدهای شوروی کنند با الگوی می که سعی کسان
به ) ميصحبت کردی که قبال در موردش مقدار(استفاده شده در آن جا 

خواهند ی اگر هم می عني. ن بپردازنديسم در چياليسوسی بنا
خواهند آن را انجام ی ن مدل و روش ميسم بنا کنند با اياليسوس
ن الگو ياست که چگونه از ای افتن راهيی و مائو در تالش برا. دهند

ن يسم در چياليسوسی بنای را برای ر و روشيگسست کنند و  چه مس
ی مردم جزئی توده های نده و آگاهانه يفزای رياتخاد کنند که درگ

ی  مائو در انتقاد به برخ۱۹۶۰ی ل دهه يدر اوا.  آن باشدنفک ازيال
ش از ين بيد استاليگوی سم ميالين در مورد سوسياستالی نوشته ها

در مورد ی کند و به اندازه کافی صحبت می حد در مورد مسائل فن
ش از يکند؛ بی سم صحبت نميالينقش توده ها در ساختمان سوس

کند، اما به ی صحبت می پرسنل فنران و ياندازه در مورد کادرها، مد
  .آوردی ان نميصحبت به می آگاه در مورد توده ها وی کافی اندازه 

سم برسد که يالياز سوسی يپس مائو در تالش است به چنان الگو
ی ند بنايش و به طور مستمر وارد فرآيواقعاً توده ها را آگاهانه تر از پ

د در نظر داشته يهم بان را يا. جنگدی آن می سم کند و براياليسوس
ت روبنا  دست يو فرهنگ و کلی م که در آن زمان نظام آموزشيباش

ی ليخ. مانده بودی کهنه باقی از جامعه ی رييچ تغينخورده و بدون ه
با فرهنگ ی ست، مشکل جديها، از جمله افراد درون حزب کمون

 گريبود نداشتند و از طرف دی فئودالی ن که مملو از محتوايچی سنت
ی ستياليامپری به تکرار و اقتباس فرهنگ کشورهای چ انتقاديبدون ه

حرف . دادندی آنان بود ادامه می نِ قبل از انقالب تحت سلطه يکه چ
ی عنيم يم برويخواهی که می ن قالب ما را به جائيا: ن بوديمائو ا

د خود ينجاست که چگونه بايسوال ا. سم نخواهد بردياليساختمان سوس
  م؟ يرون بکشيرا از آن ب

ی برای اديزی زه يقرار دارد که انگی پس، مائو در مقابله با کسان
شه کن کردن  روابط نابرابر و ين کل جامعه ورياديدگرگون کردن بن

ک کشور قدرتمند يزات ستم گرانه ندارند و فقط خواهان ساختن يتما
 قرار دارد که حتا اگر به ساختمانی مائو در مقابله با کسان. هستند

در ی جز راه و روش اتحاد شوروی کنند راه حلی سم فکر مياليسوس
در ی التيتعد) ۶(ن، خروشچف يبعد از استال(ن ندارند يزمان استال

ی نه ياز آن را در زمی يجاد کرد اما هنوز جنبه هايای قبلی الگو
ن ها مائو در مقابله با يافزون بر ا). کردی ساختمان اقتصاد دنبال م

گذشته را ی قرار دارد که هنوز روابط کهنه ی  روبنائت فرهنگ ويکل
ن يحل ای مختلف برای ش روش هايو او در حال آزما. کندی ت ميتقو

  .هاستی دشوار
ی نکه او خودش بود و خودش ولينه به خاطر ا» مائو«م يگوی م

ی چون در سطوح رهبر. واقعا تنها بودی اديم تا حد زيصادقانه بگو
ص بدهند چه ين تضادها را تشخيند که حتا انبودی اديحزب افراد ز

ی گريدی کنند به جای می که طی ن مسئله که راهيبرسد به درک ا
ی ل نهائيدر تحلی عنيد، يجز آن چه هدفش را دارند خواهد رس

ی هم در رهبری گري بله چند نفر د.یه داريسرمای بازگشت به نوع

عمدتا تنها بود و او ک بودند اما مائو يبودند که به مائو و افکارش نزد
ن انجام يدر چی م و کار متفاوتيکنی د راهگشائيما با: گفتی بود که م

  .ميده
آموزش ی جنبش هااز جمله ی مائو دست به ابتکارات مختلف

حزب و ی نش اعضايبی حزبی ق کانال هايزد، که از طری ستياليسوس
ن ي چسم درياليسوسی ازمند بناين که چرا نيای توده ها را در باره 

رِ  ييآن در رابطه با تغی ست؟ و معنايسم چياليسوسی هستند؟ محتوا
ان يمی ر روابط اجتماعييد، تغير در توليان مردمِ درگيمی روابط اقتصاد
ر و رو کردن يگر و زيدی اجتماعی های ره شدن بر نابرابريزن و مرد، چ

ن روش ياما ا. ر دهدييو فرهنگ کدام است؟ تغی اسيسی ساختارها
ی تنها چند قدم] يحزبی ق کانال هاياز طری ستياليوزش سوسآم[
دشواره ی شه يا به ريش نرفت و واقعاً نتوانست به قلب و يشتر پيب

ه ين به سرمايدر حال برگرداندن چی مختلفی روهايرا نيز: رسوخ کند
ی  معجون--متفاوت تر ی کمی با شکلی ه داريرم سرمايبودند؛ گی دار

انجام شده بود و ی ستياليامپری ه در کشورهااز آنچی برداری از کپ
ن تکرار آن ها به يط چيکرده بودند که در شرای آنچه در اتحاد شورو

ی و مائو به طور روزافزون. بودی ه داريبا بازگشت به سرمای ن مساويقي
  .دادی ص ميت را تشخين واقعيا

 
 بر شان استبدادی حکومت زمین و صاحبان مالکیت بھ" چین خلق جمھوریالحات ارضی اص"

 .پایان داد دھقانان
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. دهدی ل ميرا تشکی ن حرف ها پس منظرِ انقالب فرهنگيای همه 

ی ات بشوم تا نشان دهم چرا انقالب فرهنگي جزئنيم بود وارد االز
مختلف را ی ما راه ها: گفتی مائو در آغاز انقالب فرهنگ. بودی ضرور
راه ی ده شدن به سوين دشواره را که در حال کشيم تا ايش کرديآزما

  . ميم حل کنيبودی ه داريسرما
ی تاتز(رگ بزی واريدی پوسترها شهر پکن دران دانشگاه يدانشجو

ق يکه از طری توده ای از دموکراسی گذارند، شکلی ش ميرا به نما) بائو
 مسائل عمده نظرات خود را در توانندی مردم م آن

  . کنندانيبی و فرهنگی اسيسی،اجتماعی،اقتصاد
در کارخانه ها ی اتحاد شوروی به طورمثال، بنا به نقد مائو، در الگو

نده و يکه کارگران، به طور فزای حالشد در ی ه ميتکی ت فرديريبر مد
امور کارخانه ها، توسعه و برنامه ی چون اداره ی ير کارهايد درگيواقعا با

ت يمالک] های شورو[آنها . د شونديتولی زيو برنامه ری فن آوری زير
برقرار کردند اما در آن چارچوب روابط کهنه را نگاه ی دولت

ی بزرگ الگوی ن دشواره يا. د کردنديداشتند و بازتول
ن ينده ايج و به طور فزايبود و مائو به تدری سم شوروياليسوس

کردند که در ی می ها کارهائی شورو. دادی ص ميرا تشخ
چون قطعه ی مثال از طرق. ار آشناستيبسی ه داريجامعه سرما

د يزه دادن به کارگران و باال بردن توليانگی و پاداش برای کار
شرفت يو معتقد بودکه کمک به پو مائ. کردندی استفاده م

ی د منبع عمده يبای ت از انقالب جهانين و حمايانقالب در چ
  .د باشديک کارگران به باال بردن توليدئولوژيزش ايانگ

زها را  ين چيد ايل مائو اعالم کرد که ما باين داليبه هم
ی ق کانال هايم از طريکردی م و تا کنون سعيزيرون بريب

م ين هدف برسيبه ای ستياليموزش سوسآی جنبش های،حزب
ی حزب و رهبری را ساختارهاين ها جوابگو نبودند زياما ا

است که ما را در عمل از ی زيسم چياليحزب درکشان از سوس
ن هدف را فقط از ين اگر ايبنابرا. کندی سم دور مياليسوس

چ جا ختم يت به هيم در نهايش ببريپی حزبی ق کانال هايطر
م منجر يدهی ت آنچه در حال حاضر انجام ميتقوا به ينشده و 

ن يم که از اياز دارياساسا متفاوت نی زيما به چ. خواهد شد
ند يم، فرآي روند اقتصاد را دگرگون کن-- م يقالب گسست کن

شه يم، فرهنگ و انديرا در جامعه را دگرگون کنی ريم گيتصم
الخره ما با: عاقبت مائو اعالم کرد. ميمردم را دگرگون کنی ها

ق آن توده ها يم که از طريافتيی را در انقالب فرهنگی چنان شکل
ک ما را افشا و مورد نقد قرار دهند، آن هم به شکل يبتوانند جوانب تار

  .نيو از پائی توده ا

  آنی اھداف، روش ھا و تضادھا: یانقالب فرھنگ
ن بود و علت يای  هدف انقالب فرهنگ:دهدی ان ادامه ميباب آواک

ات شدم آن است که نشان دهم مائو در ين حد وارد جزئي من تا انکهيا
م و سخت يقتا عظيحقی حال دست و پنجه نرم کردن با چه چالش ها

هرچند . گريدی ک راه و انداختن آن به جاده ايگسستن جامعه از : بود
گوناگون ی بود اما کشش های ستياليسوسی کلی ک معنايجامعه به 

ه يسرمای دن و به عقب بردن آن به سوياد در حال کشيبا سرعت ز
ند يم، فرآيروی گر ميدی م به جايدار: د کهيو مائو فهم. بودندی دار

خواهد برد مگر ی ه داريما را خسته کرده و به جاده سرمای شيفرسا
  .مينکه گسست کنيا

ده بود که در يداشت بکند و فهمی است که مائو سعی ن کاريا
را يه کرد زيمتصلب حزب تکی انال هاتوان به کی ن کار نميانجام ا

ر کرده است يگی بورژوائی شه ين انديکهنه و ای دگاه هايهنوز در د
سته اش در جهان يگاه شايکرد و به جای ن را قويد چيکه صرفا با

سم بودند فقط در حد مدل ياليبه فکر سوسی رساند و اگر هم کسان
را حمل ی ره دايسرمای از شاخص های اريبود که خودش بسی شورو

  .کردی م
ی تواند به کانال های ن دشواره نميحل ای د که برايپس مائو فهم

ی ن و به شکل توده اياز پائی زشيد به قول او خيه کند و بايحزب تک
شود که اغلب اوقات ی نجاست که مقوله جوانان مطرح ميا. رخ دهد

و ز را نقد کرده و به چالش بکشد ياست که آماده است همه چی روئين
دان آمد تا يگارد سرخ به م. ر نکرده استيصرفا در عرف و عادت گ

ی حزبی رهبران و ساختارهای ريجامعه، از جمله جهت گی ريجهت گ
شده بودند ی نيل به ماشيکه بحث کردم تبدی ل گوناگونيرا که به دال

. رنديبردن جامعه، به چالش بگی ه داريسرمای به عقب، به سوی برا
جاد کنند، توده ها را به ير اييجامعه تغی وند اداره تالش داشتند در ر

ر به وجود آورند ييدرون آن بکشند، مثال در نظام درمان و بهداشت تغ
ی شهرها و اقشار مرفه نباشد بلکه در تمام مناطق روستائی که فقط برا

دا يکه توده ها هرگز از درمان و بهداشت برخوردار نبودند گسترش پ
ی ان انقالب فرهنگيبودند که در جری ضوع هائن ها مويهمه ا. کند

  . ان بوديبه حولش در جری مشاجرات سخت
ی انقالبی مردم را با محتوائی آغاز شد که توده های فرهنگ و هنر
ت يداد و نه امپراتورها و شخصی د شده قرار ميتولی در مرکز آثار هنر

  .  رای فئودالی گر تم هايگوناگون طبقات باال و دی ها

 بع و توضیحاتمنا
با استفاده » آنی اهداف، روش ها و تضادها: انقالب فرهنگي« تا سر فصلِ اين متن* 

  .انجام شده است) ۱۳۹۱ ارديبهشت ۱۰( بامشاد ميکائيليان ی از ترجمه 
 - آغاز يک مرحله نوين: کمونيسم«چهارمِ سند خواننده را به بخش ی آشنائی  برا- ١

  . دهيمی رجوع م» آمريکای باز حزب کمونيست انقالی مانيفست
www.sarbedaran.org/library/manifrcp0909final2010n.htm  

ژنرال .  به پايان رسيد۱۹۵۳ی  جوال۲۷ آغاز و ۱۹۵۰ ژوئن، ۲۵جنگ کره در  - ٢ 
 تا ۱۹۵۰سازمان ملل متحد در جنگ کره از سال ی داگالس مک آرتور فرمانده

در آوريل ی ر آمريکا او را از فرماندهترومن رئيس جمهوی هر.  به عهده داشت۱۹۵۱
 . برکنار نمود۱۹۵۱سال 

 حزب(گومينتان  بود و رهبر اياالت متحده حمايت موردچيانگ کايشک، ژنرال  - ٣
ی براجنگ . جنگيدی می کمونيست انقالبی نيروها برابر ربود که د) ناسيوناليست

 با ۱۹۴۹ اکتبر،  ۱در  و در نهايت، پيچيده شد و اغلب مراحل مختلفوارد ی آزاد
  .رسيد پايان بهی پيروز

جامعه  تجربه واستالين، ی،رهبر، کمونيسمدر باره «نگاه کنيد به  - ۴
 ۲۰۰۵در سال  آواکيان که باب با اسليت مايکل مصاحبه ازی گزيده ا»یسوسياليست

 ۲۰۰۹ ژوئن ۲۱ ، در ۱۶۸  شماره در انقالبآن نشريه ی چکيده . گرفت انجام
   :منتشر شد

revcom.us/avakian/on_communism-en.html  
 جهش بزرگ به جلو -  ۹بخش ... از تاريخی  پروژه تحريف زدائ"نگاه کنيد به  - ۵

 ،  در لينک زير)۱۹۶۰- ۱۹۵۸(چين 
 www.sarbedaran.org/hagh/hagh31/h31-socialism9.htm 
thisiscommunism.org. 

 کهی زمان ،۱۹۵۶سال  ازی اتحاد جماهير شورو دولت در رئيسنيکيتا خروشچف  -٦
  .۱۹۶۴تا سال ، شده بوداحيا ی سرمايه دار

  
    

  
ش می گذارند، يرا به نما) تاتزی بائو(واری بزرگ يپوسترهای د شهر پکن دران دانشگاه يدانشجو
  عمدهمسائل نظرات خود را در مردم می توانند ق آنيکه از طر توده ای از دموکراسی شکلی

  . کنندانيباسی و فرهنگی ي، ساقتصادی، اجتماعی
 

http://www.sarbedaran.org/library/manifrcp0909final2010n.htm
http://www.sarbedaran.org/hagh/hagh31/h31-socialism9.htm
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رگ  مری لو گرینپیام    بِ
 درخشان، آذر مان، محبوب قيرف مرگ از قيعمی درد و تاسف با

 همه مردم ازی جزئ بلکه رانيا مردم ازی بخش تنها نه او. شدم برخ با
ی ها دهشت وی عدالت يب هيعل که جا هر به متعلق و بود ايدنی جا

  . ...است مبارزهی کنون جهان
 و زن بر ستم هيعل وجود تمام با ستيکمون ک يعنوان به آذر

 از نندهک نييتعی بخش را نبرد نيا و کردی م مبارزه زنان کاملی رهائ
 استثمار و ستم شکل گونه هر از تيبشر تمامی رهائی برا مبارزه

 و دميشن) واشنگتن (زنانی ها پژوهش اديبن در را او سخنان. ديد يم
 هيعل: دميد نادرست شاتيگرا ازی فيط هيعل را اوی  مبارزه جا آن در

 وی اسالمی تئوکراس هيعل ؛يبورژوائ سمينيفم وی فرهنگی گرائ تينسب
 که مخرب درک نيا هيعل نيچن هم و کنند يم مماشات آن با کهی نآنا
. باشد زنان بخش نجات تواند يم غربی ستياليامپری دار هيسرما ايگو
» انقالبی فروش کتاب «در جا نيا در. آمد ورکيوين به ۲۰۰۷ سال در ...

 حال در کايآمر امروز، مانند. مصاحبه مطبوعات با و کردی ران سخن
 تصور  با بود مصمم آذر و بود رانيا هيعل اش يجنگ کاتيتحر ديتشد
ی اسالمی تئوکراس طرف کي (دارد طرف دو فقط ماجرای گوئ که غالب

 در«: گفت اشی وئيرادی  مصاحبه در. کند مقابله) کايآمری گريد و
 ... است بيغا کامل طور به بايتقر رانيا مردمی صدا کايآمر مطبوعات

 ميخواه يم ما ... دهد نجات را ما کايآمر هک ميندار آن بهی ازين ما
 با خودمان ميخواه يم ما. ميريبگ ميتصم مان ندهيآ مورد در خودمان
 کايآمر در آن، از شيپی، صدائ نيچن» .ميبجنگ مان يبوم دشمنان

 هم و ديکشی م چالش به هم را مردم کهی صدائ. بود نشده دهيشن
  . ديبخش يم الهام

 کايآمری انقالب ستيکمون حزبی ضااع ازی ک يعنوان به من
 نيا دادن دست از خاطر به را جا نيای رفقا بزرگ اندوه خواهم يم

 مبارزه وقف را خودی زندگ کهی پرشور ستيکمون کنم؛ اعالم قيرف
 و کند راه نيا جذب زين را گرانيد تا ديجنگ کرد، تيبشری رهائی برا
. داد انجام هدف نيای برا توانستی م چه هر عمرش لحظات نيآخر تا
. ميکنی م افتخار او به و ميداری می گرام را اش خاطره نيهمی برا
 تعهد اما ديند ديجنگ يم شيبرا که رای درخشان ندهيآ آذر قمانيرف

 لوی مر. است کرده تر کينزد را آن اش يرهبر نقش و کامل
  ۲۰۱۲ ژوئن ۴ -برگ نيگر

  »نینو سنتز «نیروجم و انیحام ھ،یترک دری ستیئمائو ش◌ یگرا پیام 
 دری انقالبی روهاين گريد وی انقالبی ستيکمون جنبش صفوف... 

 آماده اقياشت با که شناختندی می شاهنگيپ مبارز عنوان به را او هيترک
 او ما. کندی شرويپ مان جنبش تا دينما دشوار فيوظا وقف را خود بود
 و شوری  هيروح با شهيهم. ميديد يم شمار يب مبارزات صحنه در را

 و مسائل بهی فداکار حداکثر با و شد يم مبارزه ريدرگی انقالب اقياشت
ی   مناظره دری، ابانيخی نبردها در. پرداخت يم مان جنبش فيوظا
ی ها تيمحدود بای اروئيروی برا ها تودهی رهبر در ا يکيتئور

 مای رفقا به شهيهم آذر قيرف اسارتشان،ی رهايزنج و کيدئولوژيا
  .کنندی شرويپ که کرد يم کمک ما افراد به و ديبخشی می زندگ

 ليدل نيا به ژهيو به داشت؛ی اديز احترام ما صفوف در آذر، قيرف
 باشند، که چه ن آ هر مان، جنبشی ها ضعف و اشتباهات مورد در که
ی  نهيزم در آن از تر مهم حتا ا يرانيا انقالب شکست نهيزم در چه

 بر آمدن رهيچ هدف با و ريگيپ وی جد طور به مان، يجهانی  تجربه
 را جسمشی ماريب آنکه وجود با را،ياخ. کرد يم قيتحق و مطالعه ها، آن
 --  کردی م شرکت» نينو سنتز «حول مبارزات در بود، کرده فيضع

ی جهان انقالب اول موج از حيصحی جمعبند نهيزم در کهی ا مبارزه
 باب» نِينو نتزس «در و است ريدرگ آنی ورا به گذر وی پرولتر

  .  است شدهی پرداز هينظر انيآواک
ی دواريام وی انقالب سمياليماتر با ز،ين مبارزه نيا در معمول، طبق

 روبرو هست واقعا که طور آن جهان نيا با کرد؛ی م شرکتی انقالب
 به گام جه،ينت در. داد رييتغ را آن توان يم که داشت نانياطم و شد يم

 نديفرآ – نديفرآ نيا به توانست يم که جا آن هر تا و گذاشت يم جلو

ی اري -یستيکمون انقالب در نينوی ا مرحله دنيفرارس به کمک
 ميخواه زيعز را آن و اد يبه شهيهم را شيگرانبها خدمات. ... رساند يم

  . داشت
  )اروپا در(» یانقالب ستیکمون فستیمان گروه «پیام 

 در و گذشتهی ها سال یط که ميداشت را آن بخت و افتخار ما... 
 آغاز به کمکی برا جهانی ها ستيکمونی اتيحی  مبارزه انيجر

 اقياشت بای و. ميشو آشنا آذر قيرف بای، پرولتر انقالب نِينوی  مرحله
می ی ستيکمونی ها يتئور  ونيسنتزنو سر بر کيتئور مبارزه ريدرگ

 ريدرگ که حال همان در. تدوين شده بود انيآواک قيرف توسط کهشد، 
 بود کرده رنجور سخت را اوی ماريب نيا و بود سرطانی ماريب با جنگ
 مبارزه به و باشد داشته کاملی نقش ها بحث نيا در که کردی م تالش

  .کند خدمتی انقالبی ستيکمون جنبشی  ندهيآی برا
 وی اسيس ک،يدئولوژيا مشکالت بر شدن رهيچی برا مبارزه در

 بود، روبرو آن با نجها و رانيا دری انقالب جنبش کهی واقعی التيتشک
 بزرگی دستاوردها ازی استوار با او. بود ريناپذی خستگی ا رزمنده
 که بود مصمم و کرديم دفاع کردن انقالب دری الملل نيبی ايپرولتار

 دوم درجهی ها ضعف بر خواهد يم که باشدی نديفرآ ازی جزئ
 که کند کمک ها توده و ها ستيکمون به د،يآ فائق گذشتهی ها انقالب

 بخشی رهائ جوامع و کنند عمل بهتر ندهيآی ها انقالب در
 گذشتهی ستياليسوس جوامع از بهتر که کنند برقراری ستياليسوس

  ۲۰۱۲ ژوئن ۸ -)اروپا(ی انقالب ستيکمون فستيمان گروه. ... باشند
 پیام  رادا دسوزا

در راهپيمائی کارزار زنان از .  ديدم۲۰۰۶اول بار او را در سال .... 
اين راهپيمائی يکی از لذت بخش ترين و برجسته . ... مان به الههآل

برای من يک . ترين رخدادهائی بود که در آن شرکت داشتم
با زنان، با مردم ايران و : گانه بود؛ همبستگی ضربدر سه همبستگی سه

آذر در . با مردمی که عليه امپرياليسم و برای آزادی مبارزه می کنند
ترين  تکلف به ياد دارم که يکی از بي. مبارزه بودمرکز تمام اين سه 

شود  گفته مي. ... های راهپيمائی بود اما بسيار استوار و قوی بود آدم
اين . وقايع دايره وار مسيری را طی کرده و به نقطه اول باز می گردند

. در مورد مبارزات ما، چه در هند، ايران يا اندونزی نيز مصداق  دارد
گويند  امروز مي.  نوشت کمونيسم مرده است۱۹۸۹سال مجله تايم در 

سرمايه داری پايان تاريخ اعالم شده بود ، . مارکسيسم بازگشته است
شد بعد از جنگ های جهانی ديگر  گفته مي. اکنون به لرزه افتاده است

چطور . اکنون همه از آن صحبت می کنند. امپرياليسمی در کار نيست
ه نقطه اول باز می گردد؟ چطور می شود می شود که دايره دوباره ب

مبارزاتی که شکست خورده اعالم شده بودند، احياء شده و از نو 
برند، هنوز  کنند؟ البته به اين دليل که هنوز زنان رنج مي سربلند مي

اما همچنين به اين دليل که کسانی چون . اند مردم جهان تحت ستم
زمانی که جهان . ايستند آذر در دوره های تاريک و سخت، استوار مي

مبارزات آنان را شکست خورده و تمام شده اعالم می کرد هرگز 
. متزلزل نشدند و يا به دام پدرساالران و دولت های پدرساالر نيفتادند

آرام و صبورانه به کار خود ادامه دادند و زمانی که موج برگشت آنان 
  .  آنجا، در مرکز کل ماجرا قرار داشتند

گوئی . همه جا موج در حال بازگشت است! را نگاه کنيماطرافمان 
قيموميت امپرياليسم انگليس بر دولت : توضيح(» قيموميت«های  سال

همه جا جنگ های امپرياليستی جاريست؛ دولت ها . است) های آسيا
سياست » قيموميت«را از هم می گسلند و درست مانند سال های 

ن مانند هميشه روی خط آتشِ و زنا. تغيير رژيم را دنبال می کنند
آذر اين . اند ها قرار گرفته گرايان و امپرياليست ها، ميان اسالم ميان اين

خط آتش را خوب می فهميد، از جمله به اين دليل که آن را می 
اش  در اين جا که برای جشن زندگي. اش کرده بود شناخت و زندگي

جائی بايستيم که : تايم بهترين طريق گراميداشت او اين اس جمع شده
و بگوئيم، نه به بنيادگرايان و نه به !  روی خط آتش–او ايستاده بود 
  ۲۰۱۲ ژوئن ۸. اين بهترين راه يادمان آذر است. امپرياليست ها

  آذر درخشانیاد به گزیده ای از پیام های انترناسیونالیستی
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   ذر درخشان تا آخرین دم روی صحنھ بودآ
  شناس تراب حق

و هم در محيط " كه آتشى كه نميرد هميشه در دل ماست) "به گفتهء حافظ( آن نوع هم آذر بود از. مبالغه آميز نبود. چه نام مستعار شايسته اى داشت
اهل فكر بود، تك . زبان او گوياى مبارزهء وسيع ترين قشر ستمديدهء ايران و جهان يعنى زنان بود. تيره و سراپا ستم و تبعيض كنونى، درخشان بود

به ريشه . مسأله زنان را جدا از مردان و كل جامعه و تاريخ طبقاتى آن تلقى نمى كرد. اشدساحتى نبود، در قالب ويژه و محدودى نمى خواست اسير ب
  .ها دست مى برد، راديكال بود

بيمارى را . در يك سال گذشته كه بارها شانس عيادت از او را داشتم، هر بار، با روحيه اى شكيبا، اميدوار و رزمنده روبرو مى شدم و از او مى آموختم
به خاطر درمان زخمى كه در روده پديد آمده بود شيمى درمانى را متوقف كرده بودند و . خرين مراحلش رسيده بود به مسخره مى گرفتكه به آ

نادر بود چنين روحيه . در عين درد، چهره اش به هيچ رو ترحم آميز نبود"! حاال ببين تا كجاها تشريف مى بره: "با تبسم مى گفت. سرطان جلو مى رفت
مطالعات و اطالعاتش . در برخوردها، هم زبان انتقاد داشت و هم زبان تفاهم و تشويق.  همان كه ما دلبستگان به كمونيسم سخت بدان نياز داريم.اى

حكام اين جنبش را صرفا در فعاليت سياسى و مبارزه با مرد ساالرى و ا. پيرامون جنبش زنان در ايران و جهان گسترده بود و مى توانم بگويم ژرف
را نيز بعدى از اين جنبش مى دانست و حتى مى توانست آن ها را به نقد و ) شعر، رمان، فيلم و نقاشى(دينى نمى ديد، بلكه آثار ادبى و هنرى زنان 

 صحبت با نكته اى وقتى در. از هيچ وسيله اى براى دانستن، ارتباط برقرار كردن غافل نبود. در طرح آرا و نظراتش جسور و صادق بود. سنجش بگذارد
  .جمعى و تشكيالتى كار مى كرد. جالب رو به رو مى شد گل از گلش مى شكفت و گويى درد جانكاه را فراموش مى كرد

 جايزهء پوران بازرگان اهدا گرديد و از نويسنده و مبارزهء) گزيدهء مقاالت و سخنرانى ها و مصاحبه هاى او" (زنان سال صفر"سوم مارس امسال به كتاب 
او كه با همتى ستودنى و با همكارى دوستانهء اكيپ پزشكى از بيمارستان به مراسم آمده بود در آخرين حضور عمومى خويش . پيگيرش تقدير شد

  youtube.com/watch?v=xQ9THup9KAI :چنين گفت
ى، به خانواده، نزديكان و ستان مارس ـ ايرانى افغان۸، در سازمان زنان .)م. ل. م( اندوه فراوان به رفقايش در حزب كمونيست ايران اين ضايعه را با 

 در سالگرد كمون پاريس، در پرالشز، ۲۰۱۲ مه ۲۶ديروز . دوستانش، به جنبش زنان ايران، به رهروان خستگى ناپذير راه كمونيسم تسليت مى گوييم
مبارزهء طبقاتى كارگران و زحمتكشان و ستمديدگان، مبارزهء رهايى بخش زنان آتش ها به پا خواهد كرد، آذرها خواهد آفريد .  را خالى كرديمجايش

  .در سينه هاى مردم عارف مزار ما ست/ هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق   .همه درخشان
  ۲۰۱۲ مه ۲۷ تراب حق شناس: از طرف انديشه و پيكار

  پیام حزب کمونیست ایران در مراسم یادمان آذر درخشان در پاریس
 )مارکسيست لنينيست مائوئيست(به حزب کمونيست ايران 

  !رفقای عزيز
 در خويش فرو یاندوهگين گشت ول  هم امانميتوا.  فرو رفتشتن خويشبه ماتم نشست ودرخويميتوان در فقدان رفيق آذر درخشان سوگواری نمود 

 نبدون ترديد همه ما دومي.  فشردی بر آنها پاش پرباریگد لحظات زنن آذر تا آخريق را ماديت بخشيد که رفيی راه سترگن و آق افنآ ،ل آماننرفت و آ
  . کنيمیرا انتخاب م

 او رزميدند، برای یم پا او را شناختند، همه آنانيکه هش نوشته هايل همه آنانيکه از خالی عظيم است، براس بی او ضايعه ان نيست که فقدایترديد
  . ساختندش را از آن خويشجنگيدند و صميميت  او نوشتند ،خواندند،شهمه آنانيکه همدو

هنگامه ای که نياز به جنگنده گانی  و جنبش رهايی زنان يکی از رزمندگان پرشور خود را از دست داد، آنهم در ترديدی نيست که جنبش کمونيستی 
بسياری از ما فرياد پرطنين وخشم آلود او را در مقابل سفارت جمهوری . ساس می شود و اين را به جد می گوييماز جنس او بيش از هميشه اح

در مقابل شما زن ستيزان « : زنان فراموش نمی کنيم، آن زمان که خطاب به جانيان اسالمی فرياد ميزد رکارزا    روزه۵اسالمی در انتهای مارش 
 به خيابان آمدند تا به حکم حجاب اجباری ۵۷در مقبل شما نسلی از زنان ايستاده اند که روز زن سال . اده اندجمهوری اسالمی صد ها زن ايست

ی شما لحظه ای عآنان به شما گفتند که حاشا اگر با نظام ارتجا. آنان به شما گفتند که نخواهيم گذاشت که آرامش ببينيد. خمينی شما اعتراض کنند
اما امروز نسل های ديگر نيز به صفوف ما پيوسته اند،نسل جديدی که مانند موجی از پشت آمده و موج ما را به . سرکوب کرديدشما آنان را. آشتی کنند

  » .با اين حال بايد به شما گفت عمرتان بر باد است. جلو رانده است
 گام های نسل بعد خويش قرار داد که بر فراز شانه او، اين رزم  بود ويکی از آنانی که شانه هايش را بر-سال صفر - ۵۷رفيق آذر يکی از آن زنان سال  و

زنان کمونيست روابط ... «: بی جهت نبود که نوشت. نقطه عزيمت رفيق آذر در برخورد به فرودستی زنان از موضع کمونيسم بود .را به پيش رانند
توضيح دهند که راز اين روابط اجتماعی چيست   يکنند به زنان ستمديدهاين زنان تالش م. اجتماعی که زنان را به بند کشيده را به مصاف می طلبند

بط اجتماعی چگونه به يک روابط توليدی استثمارگرانه متصل می باشد که همان نظام اکه در آن جايگاه او اين قدر فرو دست است و اين که اين رو
  ».سرمايه داری است

ينيان پبی جهت نيست که شالق بی رحم انتقادش را بر کم.  فرودستی زنان از موضع انقالب بوددر عين حال نقطه عزيمت رفيق آذر در برخورد به 
ودرست از موضع انقالب است که . فرود آورد، آنانی که به عبث در تالش بودند که دره عميق ميان زنان سال صفر و سرکوب کنندگان آنان را پر کنند

اين روحيه وحدت طلبانه » .را نمی توان سازمان داد دن اکثريت جامعه و متحول کردنشان انقالب اجتماعیبدون متحد کر« عميقا بر اين باور است که، 
  .شايد يکی از برجسته ترين خصوصيات رفيق آذر بود

  . او در ما زنده خواهد ماند. اعضای حزب کمونيست ايران با شما، با خانواده و بستگان رفيق آذر عميقا هم درديم  همه
 ۸/۶/۲۰۱۲ -رکزی حزب کمونيست ايرانکميته م

  :انتشار يافته و در لينک های زير قابل دسترس می باشند» هشت مارس«به مناسبت درگذشت رفيق آذر درخشان در شماره ی ويژه ی نشريه  کليه ی پيام ها
sarbedaran.org/archives/payam_azar/index.htm  8 وmars.com/brows.php?catId=1127&pgn=1  
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