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  منشور جنبش سبز و برنامه آن برای جامعه
برنامه، افق و ارزش های با تعيين » شور جنبش سبز و من١٨بيانيه «ميرحسين موسوی در 

، رهبری خود و جناح » هويت مشترک جنبش سبز«و به قول خودش » جنبش سبز«ايدئولوژيک 
به اين ترتيب، توخالی بودن ادعاهای رهبران . حکومتی را بر اين جنبش، نهادينه کرد» اصالح طلب«

  . بطور قطع ثابت شد» ه همراه مردم می داندموسوی خود را نه رهبر بلک« سبز مبنی بر اينکه 
خامنه ای  -يکم، از جنايت های اخير باند حاکم احمدی نژاد: منشور جنبش سبز چند محور دارد

 و فساد اقتصادی تخطی آنان از قانون اساسی و ديگر قوانين کشور، )بدون اسم بردن از آن ها(
ها  را از طريق » بدي«ده ی اصالح و پااليش اين دوم، وع. نهادهای امنيتی و نظامی افشاگری می کند

سوم، از کثرت گرائی، حکومت مردم، . بازگشت به اهداف و آرمان های جمهوری اسالمی می دهد
و اعالم وفاداری و تبعيت از » قانونی گرائی و مذاکره«چهارم،  روش . عدالت و آزادی حرف می زند

  .ی گذارد و پيروان جنبش سبز را ملزم به آن می کندقانون اساسی جمهوری اسالمی ايران را پيش م
  ٭٭٭

موسوی از عمق و گستره ی جنايت و استبداد و ايلغار دار و دسته ی حاکم و فقـر و محروميـت و                
نقد او از دارودسته ی حـاکم، در واقـع دفـاع از شـالوده هـا و               اما  . بی حقوقی مردم افشاگری می کند     

  موسوی در مقدمه ی .اجتماعی جمهوری اسالمی است -تصادي ايدئولوژيک و اق-ستون های سياسي
 ١٣٨٨ خرداد و روز عاشورای سال ٣٠ و ٢٥به فجايع کهريزک و آدم کشی های روزهای        منشور خود،   

جنايـت هـای    سـخنی از  امـا  . نبايد از خاطره جمعی ملت پاک شود اشاره می کند و می گويد اين ها    
شتار هزاران زندانی سياسی در دهه ی شصت و بخصوص در دهه ی اول تاسيس جمهوری اسالمی و ک

ار ناپـذير دهـه ی اول تاسـيس      وی تـالش مـی کنـد جنايـات انکـ          . نمی گويد  ١٣٦٧مرداد و شهريور    
 .ولی اين کار ممکـن نيـست  . ا کندمبررا در وقايع اخير دفن کند و خود را نيز از آن جمهوری اسالمی   

عميق تر می شود آن تاريخ بيشتر رو می آيد و موسوی و     هر چه جنبش مردم عليه جمهوری اسالمی        
 اما موضوعی که مهمتر از سـوابق فرامـوش ناشـدنی و    .ديگر رهبران سبز را به گوشه ی ديوار می راند        

 که نشان می دهـد او الهـامش را از گذشـته    نابخشودنی آقای موسوی است برنامه ی کنونی وی است       
 موسوی با دفاع از بنيادها و بنيان گذار جمهوری .  اسالمیاز همان دهه ی اول جمهوری. می گيرد
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پيگيری آرمان ها و اهداف «اسالمی، هدف جنبش سبز را 
تعيين می کند و به کسانی که در » هميشگی انقالب اسالمي

جستجوی ريشه های مصائب اجتماعی کنونی و خودکامی و فساد و 
 می دهد و می جنايتکاری سران جمهوری اسالمی اند، آدرس عوضی

بروز انحرافات گوناگون و موانع بتدريج سازمان يافته «گويد ريشه ها در
در مسيرتحقق اهداف و آرمان هائی چون عدالت، استقالل، آزادی و 
جمهوری اسالمی که مردم به خاطر آن ها انقالب شکوهمند اسالمی را 
به پا کردند، ظهور گرايشات تماميت خواهانه در ميان برخی از 
مسوولين حکومتی، نقض حقوق بنيادين شهروندان، بی حرمتی به 
کرامت انسانی، سوء مديريت دولتی، افزايش فاصله طبقاتی و 
محروميت های اقتصادی و اجتماعی، قانون گريزی بل قانون ستيزی 
برخی مجريان قانون، ناديده گرفتن منافع ملی و ماجراجوئی های 

لی، فراموشی تدريجی و دردناک عوامفريبانه در تعامالت بين المل
اخالق و معنويت برای قدرت موجب نضج گيری نگرش های اعتراضی 
در ميان دلسوختگان، دردمندان و قاطبه مردم ايران در سال های اخير 
انجاميد که بروز بارز و نيرومند آن در جنبش سبز مردم ايران پس از 

منشور (» . جلوه کرد١٣٨٨انتخابات دهم رياست جمهوری در سال 
  ) بخش ريشه ها و اهداف-جنبش سبز

می توان يک بر پايه ی مستندات تاريخی در نقد همين يک بند، 
 حتا  . را ثابت کردو دروغين و عوامفريبانه بودن آنجلد کتاب نوشت 

کسی که تاريخ جمهوری اسالمی را نمی داند اما دارای اندکی 
ميوه » تماميت خواهان«هوشياری است می تواند از ايشان بپرسد، اين 

 اجتماعی اند؟ حتا اگر -  ايدئولوژيک و اقتصادي-ی  کدام نظام سياسي
تاريخ جمهوری اسالمی را از ابتدا تا کنون تجربه نکرده باشد، کافيست 
به قانون اساسی آن مراجعه کند تا ببيند نظام جمهوری اسالمی يک 

اژه ی شهروندی اين قانون اساسی اصال و. نظام خودکامه ی دينی است
نظام . »حقوق بنيادين شهروندان«را نيز به کار نمی برد چه برسد 

با شهروند سر ) و قانون اساسی و قوانين جزائی آن( جمهوری اسالمی 
و کار ندارد بلکه مردم را بر پايه جنسيت، هويت دينی و مرامی، به 

  . کاست های مختلف با حقوق و امتيازات مختلف تقسيم می کند
وری اسالمی اصل تماميت خواهی دينی را با تصويب قانون جمه

حاکميت مطلق بر جهان و «:  می گويد٥٦اصل . اساسی، قانونی کرد
 خوب می دانيم که در جمهوری اسالمی اين  » !انسان از آن خداست

وی را تفسير و » الهي«خود را دارد که اراده ی زمينی مردان » خدا«
مقوله هائی صحبت از هر جا ون اساسی قانسراسر در . عملی می کنند

بر «می شود بالفاصله پسوند » يکساني«و » آزادي«و » حق«مانند 
ه چيز از عدالت تا کرامت هم. اضافه می شود» مبنای موازين اسالم

شيعه اثنی عشری  اسالم آنهميد مطابق با موازين اسالمی انسانی با
افراد ملت اعم از زن همه « قانون اساسی يکسانی ٢١ و ٢٠ ماده .باشد

ازهمه حقوق انسانی، «و » برخورداری از حمايت قانون«را  در » و مرد
مشروط به موازين اسالم می » سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي

  .کند
چيست؟ آيا دولت جمهوری اسالمی سند » موازين اسالم«اما اين 

ن و مدو! مدون و تصويب شده ای دارد که آن را تعريف کند؟ خير
تعريف اين موازين وابسته . تصويب کردن اين موازين غير ممکن است

است به شعور و ميل مبارک فقها و قضات شرع و ملهمات و مهمالت 
بطور مثال يکی از منابع برای حکام شرع و دادگاه . قرون وسطائی آنان

ها و دادسراهای انقالب اسالمی کتاب تحريرالوسيله ی خمينی بوده 
  ) ١. (است

در ) حد و قصاص و ديه و سنگسار(کافيست به قوانين جزائی 
 با اتکاء به آتوريته قانون اساسی ١٣٧٠جمهوری اسالمی که در سال 

نيم نگاهی کنيم تا به عمق پوسيدگی و کراهت اين ) ٢(تصويب شد 
بی حرمتی به کرامت «ببينيم که و نظام و قوانين آن پی ببريم 

جمهوری اسالمی است و  ها و قوانين رزش ها و آرمانجزو ا» انساني
بق قانون قرون وسطائی ط. نيست» انحراف برخی از مقامات«مربوط به 

با ارزش پولی يک بيضه مرد  ارزش پولی جان زن برابر) خون بها(ديه 
طبق قانون مجازات های اسالمی، اطفال در صورت ارتکاب ) ٣(است؟ 

 آن تاکيد می شود ٢ره و در تبص. جرم مبری از مسئوليت کيفری هستند
بر » .منظور از طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسيده باشد«که، 

 ساله تعيين ٩ قانون مدنی سن بلوغ  دختر ١٢١٠ ماده ١طبق تبصره 
  ) ٤. (شده است

از جنبشی که خود را ملزم به اين قوانين شنيع و بيمار می کند 
حقوق بنيادين «و » احترام به کرامت انساني«چگونه می توان انتظار 

را داشت؟ بدون شک چنين جنبشی ماهيتی ارتجاعی دارد و بايد » بشر
رهبران چنين جنبشی در . به مردم هشدار داد که بدنبالش روان نشوند

تحجر و استبداد نمی توانند دست کمی از رهبران متعارف جمهوری 
  .اسالمی داشته باشند

عی ستم گرانه ای است که اين قوانين در واقع کدگذاری روابط اجتما
به صور گوناگون ، تبعيض و بی عدالتی را در اليه ها و سطوح مختلف 

مختصات جامعه ای است که خمينی و ديگر . جامعه تحميل می کند
متشرعين طرح استقرار آن را پيشاپيش داشتند و در اين کار موفق 

اين . ندکاری که در جريان انقالب مشروطيت نتوانستند انجام ده. شدند
بيضه مرد است يک  ارزش حيات زن مساوی با ارزش  طبق قانونکه

زن ستيزانه ی دهشتناک در جمهوری يک رابطه اجتماعی نشانه سلطه 
 اين که فقها رابط ميان انسان با  خدا هستند و دين شيعه .اسالمی است

به معنای آن است که اين اثنی عشری الی االبد دين رسمی ايران است 
 يعنی نيروی کار هفتاد ميليونی -بايد اهرم های اقتصادی کشورجماعت 

 - جامعه و منابع زيرزمينی و اراضی باير و داير شهری و روستائی آن را 
کنترل کنند و به فراخور مصلحت خرده هائی را نيز جلوی قشر کوچکی 

اين ها روابط اجتماعی و طبقاتی . از فدائيان و چماق کشانشان بيندازند
اين سلسله مراتب مشخص می کند . مهوری اسالمی هستندشاخص ج

بخصوص طبقه کارگر و دهقانان فقير و (که دشمنان اکثريت مردم ايران 
کيانند و چه ) بی زمين و زحمکتشان شهری و ملل تحت ستم ايران

طبقاتی توسط چه طبقاتی بايد سرنگون شوند تا راه پيشرفت جامعه باز 
  .شود

و » فساد اقتصادي«و » ديريت دولتيسوء م«موسوی صحبت از 
. می کند» افزايش فاصله طبقاتی و محروميت های اقتصادی و اجتماعي«

اما اين ها نتيجه ی کارکرد يک نظام اقتصادی مشخص است و تنها چاره 
نجات از اين فساد و فاصله طبقاتی گسترش يابنده، سرنگون کردن آن 

نتقال ثروت های بزرگ به و ا» غارت بزرگ ملي«موسوی از . نظام است
و ايجاد انحصارهای بزرگ » ٤٤به بهانه اصل » «مراکز قدرت و نفوذ«

اما اين روندی است که از فردای تاسيس . اقتصادی شکوه می کند
آخوندهای دايره ی قدرت با اتکاء به گردان . جمهوری اسالمی شروع شد

 کردند و به های مسلحشان کاخ ها و موزه ها و وزارت خانه ها را غارت
زمين ها و اماکن شهری و اراضی کشاورزی روستائی . خارج روانه کردند

در دست نهادها و بنيادهای خلق الساعه ی افراد دايره ی قدرت، متمرکز 
جنبش های دهقانی که برای تقسيم اراضی بزرگ مالکين، در . شد

ترکمن صحرا و کردستان و فارس و ديگر نقاط کشور برخاسته بودند، 
با سرنگونی شاه، ثروت های انباشت شده و امتياز بهره . سرکوب شدند

کشی از سرزمينی که ده ها ميليون کارگر و دهقان و منابع زيرزمينی 
از دست سرمايه داران و قدرتمندان : دارد، صرفا دست به دست شد

جهش بعدی در شکل . پهلوی به سرمايه داران و قدرتمندان مکتبی
دوره (ان اسالمی در جريان جنگ ايران و عراق گيری اين نوکيسه گ

و معامالت بزرگ اسلحه و سپس خصوصی سازی ) زمامداری موسوی
در مقايسه با انقالب های بورژوائی قرن . های بعد از پايان جنگ آغاز شد

 می توان ديد که جمهوری ٢٠ و انقالب های سوسياليستی قرن ١٨
 در هر انقالبی، جابجائی بزرگ .اسالمی يک ضد انقالب به تمام معنا بود

. ثروت از دست عده ای قليل به سوی اکثريت ميليونی صورت می گيرد
ثروت های انباشت شده از يک هزار فاميل » انقالب اسالمي«اما در اين 

به هزار فاميل جديد منتقل شد و استمرار و تشديد شکاف های طبقاتی 
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 ٥ های روضه خوان راز تبديل آخوند .پرده ی دين پوشانده شد با

تومانی به صاحبان معادن و سهام داران شرکت های چند مليتی و 
  . مالکين زمين های داير و باير در همين جاست

جنبش سبز با پايبندی به اصول و ارزش های «: موسوی می گويد
بنيادين انسانی، اخالقی و دينی و ايرانی، خود را پااليش گر و اصالح 

ظام جمهوری اسالمی ايران در سالهای پس از گر روند طی شده در ن
انقالب می داند و بر اين اساس حرکت در چارچوب قانون اساسی و 

د بن( ».احترام به نظر و رای مردم را وجه هميت خويش قرار خواهد داد
  ). »ريشه ها و اهداف« از بخش ٢

پايبندی به اصول و ارزش های «اوال، باز بايد تاکيد کرد که 
مانع الجمع » حرکت در چارچوب قانون اساسي«با » انسانيبنيادين 

ثانيا، اکتفا به صفت هائی مانند انسانی، اخالقی، دينی و ايرانی .  است
موسوی بايد . ابهام پراکنی است و اين کار پيشه ی عوامفريبان است

آيا کشتار مخالفين و زندانيان سياسی تحت عنوان : جواب دهد
؛ سنگسار و حجاب »زنا«؛  اتهام »کافر«و » مرتد«و » محارب با خدا«

اجباری و چند همسری اسالمی و زن را تابع مرد دانستن، نجس 
شمردن کمونيست ها و واجب القتل دانستن سلمان رشدی، فتنه و 

 صحيفه نور جلد يک ص - خميني(مذهب باطله دانستن بهائيت 
 از و مرتد خواندن مجاهدين به صرف داشتن روايت متفاوت) ٢٢٩

اسالم، کار نکردن روحانی جماعت و مفتخوری شان در شرايطی که 
 ساعت زير خط فقرند ١٦ تا ١٠ميليون ها کارگر با جان کندن روزی 

جزو اين ارزش های بنيادين شما هست يا نه؟ خيال باطل است که ... 
جامعه . بدون روشن کردن اين ها بتوانيد گريبان خود را خالص کنيد

  .ی زدگی را پشت سر گذاشته استما دوران خمين
  کردن نفتی مشروطھ و جنبش مل

جنبش سبز حرکتـی در تـداوم تـالش         «: منشور موسوی می گويد   
مــردم ايــران بــرای دســتيابی بــه آزادی و عــدالت اجتمــاعی و تحقــق 
حاکميت ملی اسـت کـه پـيش از ايـن در برهـه هـائی چـون انقـالب              

می خود را جلوه گـر  مشروطيت،  جنبش ملی شدن نفت و انقالب اسال 
  )»ريشه ها و اهداف« بخش - ٣ بند ( ».ساخته است

انقـالب  «!  را در يـک رديـف مـی گـذارد         هـا موسوی بيهـوده ايـن      
ــالمي ــت » اس ــالب  ١٨٠موســوی درس ــه در جهــت مخــالف انق  درج

انقـالب مـشروطيت مـی      . مشروطيت و جنبش ملی کـردن نفـت بـود         
آن را وابسته به . ی کندخواست پايه های نظام سياسی را در ايران دنيو

اما . قانون برخاسته از عقل و شعور انسان و نيازهای معاصر جامعه کند         
حيات «مبنای قانون را بود و نماينده احياگری دينی  » انقالب اسالمي «

مشروطيت می خواسـت قـدرت خودکامـه ی    . قرار داد  موهوم   »اخروي
نون را مشروط به قا »انقالب اسالمي«شاه را مشروط به قانون کند اما         

  . قدرت خودکامه ی فقها کرد
و جنبش ملی کـردن     » انقالب اسالمي «موسوی با همرديف کردن     

روحانيون شيعه به   . نفت يک واقعيت تاريخی بسيار مهم را می پوشاند        
در جريـان  ) که خمينی شـاگرد دسـت آمـوزش بـود    ( رهبری کاشانی   

ــا کودتــای امپرياليــست هــای انگليــسی و آمريکــائی عليــه   مــصدق ب
  . کودتاگران متحد شدند

 ١٣٣٢-١٣٢٠در هر حال جنبش مـشروطه و جنـبش سـال هـای        
 -اساسا شکست خوردنـد زيـرا هـيچ يـک نتوانـستند نظـام اجتمـاعي               

ايـران نـه بـه    .  فرهنگی متفاوتی را به ثمر برسانند-اقتصادی و سياسي  
هر چند انقالب مـشروطه مـانع پيـروزی    . آزادی رسيد و نه به استقالل 

متشرعين شد اما نتوانست بطور راديکال جدائی دين از دولت را محقق      
جـدائی از شـرايط      در واقعيت به معنای      جدائی دين از دولت   زيرا  . کند

 در آن رعيت داری و کنيـزداری  ن قرون وسطائی است که اجتماعی که 
شـمرده  » حـق  «و کنترل زن توسط مرد، امتيازات ويژه عرفی و دينی،        

 جهانی، کـه  –ر کنونی به داليل پيچيده ی تاريخی       و در عص   .دومی ش 
 –مهمترينش ادغام جهـان توسـط سـرمايه داری امپرياليـستی اسـت              

تحول انقالبی جامعه منوط به گسست همزمان از زنجيرهای اجتماعی          
  . کهن و زنجيرهای اجتماعی مدرن عصر سرمايه داری شده است

ديگـر دريچـه   با اين وصف، آن جنبش ها مانند هـر جنـبش مترقـی         
هائی را باز کردند و سطح  آگـاهی سياسـی و اجتمـاعی مـردم را ارتقـاء               

ماقبـل   فکـری    -بش های اجتماعي  توسط جن جنبش مشروطه نيز    . دادند
ارتدوکسی اسالم و نظام اجتمـاعی   که بابيه انقالبی جنبشخود، منجمله  

  .آن زمان را به چالش گرفت، تدارک ديده شده بودفئودالی 
ی اسالمی نه ادامه ی مشروطيت بود و نه حاصـل انقـالب             جمهوراما  

مردم ايران عليه نظام سلطنتی، و نه يکی از جنبش های ضد اسـتعماری             
جمهـوری اسـالمی    . و آزاديخواهانه ی قرن بيستم در اقصی نقاط جهـان         

طاليه دار دوران ضد انقالب و احياگری بود که نظام امپرياليستی جهانی             
محصول دورانی بود که انقالب های جهان شکست . از دل خود بيرون داد   

خورده و جنبش کمونيستی بين المللی در نتيجه ی احيای سرمايه داری     
 در عقب نشينی بود و قطـب هـای نظـام         )١٩٧٦(در چين سوسياليستی    

سرمايه داری جهانی در حال رقابت برای تقسيم مجـدد جهـان در ميـان      
 قدرت رسيدن بنيادگرايان اسالمی   در چنين شرايطی راه را برای به      . خود

که يک نظام قرون وسطائی را بعنـوان راه رهـائی بخـش بـه مـردم مـی                 
 به کودتای  انشناخت قدرت های امپرياليستی از اين     . فروختند، باز کردند  

  .  باز می گشت که در زمره ی همدستان بومی اش بودند١٣٣٢ مرداد ٢٨
   جنبش سبزکثرت گرائی، حکومت مردم، و آزادی و عدالت

موسوی فراخوان گـسترش فـضای نقـد و گفتگـو در درون و بيـرون                
همه فعاالن و بـه خـصوص صـاحبان انديـشه و     «و از . جنبش را می دهد  

» ديـده بـاني  «را » سير حرکـت و تحـول جنـبش   «می خواهد که    » عمل
در جـواب بـه ايـن همـه      . نيفتـد » ورطـه تماميـت خـواهي     «کنند تا بـه     

منشور جنبش سـبز پيـشاپيش انعکـاس تمـام     بايد گفت خود     » تواضع«
پيگيـری  «است زيرا هدف جنـبش سـبز را         » تماميت خواهي «نمای يک   

  . قرار داده است» آرمان ها و اهداف هميشگی انقالب اسالمي
پرهيز از اکراه مردم به تقيد بـه مـرام و مـسلک و             ...  « موسوی قول   

اما هيچ  . را می دهد  » نمبارزه با استفاده ابزاری از دي     «و  » ... رويه خاص   
يک از اين وعده ها جوابگوی ضرورت عميق و تـاريخی جامعـه ی ايـران،     

گام اول مبارزه بـا اسـتفاده ابـزاری از          . يعنی جدائی دين از دولت، نيست     
موسـوی مـی   . دين محروم کردن آن از قدرت سياسی و اقتـصادی اسـت       

و همگرائـی    اسـالمی همانـا همزيـستی        –رمز بقای تمدن ايرانی     «: گويد
واژه ی » .ارزش های دينی و ملـی در طـول تـاريخ ايـن سـرزمين اسـت                

اسالمی از زمان آشکار شدن ورشکـستگی ايـدئولوژی اسـالمی، از            -ايراني
سوی اصالح طلبان حکومتی بعنوان ايـدئولوژی جديدشـان اتخـاذ شـده             

در ترکيه نيز بنيادگرايان اسالمی و شوونيست های ترک، با ترکيب   . است
اين يـک سـازه   . م و ناسيوناليسم ترک ايدئولوژی جديدی ساخته اند     اسال

ی مصلحتی جديد است که نيروهای در قدرت برای تحميل رهبری خود            
بـا درسـت   . بر مردم ساخته اند و ربطی به تاريخ و تمدن باسـتانی نـدارد      

کردن پيشينه ی تاريخی و باستانی و تمـدنی نيـز نمـی تـوان محتـوای                  
در واقع نبايد گذاشت که پنهـان  . ين واژه را پنهان کرد   اجتماعی امروزی ا  

بعالوه، هر تمدنی که تا کنون بقا يافته مديون قـدرت سياسـی اش        . شود
اگر اسالم به ضرب شمشير تبديل به امپراتوری نمی شد مانند . بوده است 

. هزاران فرقه مذهبی ديگر از بين می رفت و بـه ايـران هـم نمـی رسـيد              
  .   را نمی توان با معنويات پوشالی توضيح دادفرآيندهای تاريخی

بـا نفـی هرگونـه خودمـداری و      ... جنـبش سـبز     «: موسوی می گويد  
خودخواهی در تالش برای تحقق اهـداف خـويش، دسـتيابی بـه اجمـاع               
آگاهانه بر خصيصه های هويت آفرين و کنار گذاشتن عناصر تـشتت زا را     

با کی و چه جريان هائی ! يستمنظور موسوی معلوم ن. »...مورد نظر دارد 
می خواهد به اجماع برسد؟ با قدرتمندان جمهوری اسالمی يا با قربانيان            
جمهوری اسالمي؟ اگر منظورش به اجماع رسيدن با قربانيـان جمهـوری        

است که بايد گفت دفاع منشور از نظام جمهوری        ) اکثريت مردم (اسالمی  
  .آن است» عنصر تشتت زاي«اسالمی بزرگترين 

حاکميت مردم بر سرنوشت خويش از جمله «موسوی مدعی است که 
ولی اين ادعا واقعيت نـدارد زيـرا   » .اصول خدشه ناپذير جنبش سبز است   

جنبشی که ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسـالمی اسـت نمـی توانـد              



     ٤u 
جمهـوری اسـالمی    قانون اساسـی    . دارای اين اصل خدشه ناپذير باشد     

 را  -مردانی که شيعه مذهب نيستند و زنان       -حتا اکثريت مردم کشور     
   .شايسته رئيس جمهور شدن نمی داند

اما مهمتر از اين حقايق واضح و آشکار، بايد بر حقيقت عميق تری             
به طبقات تقسيم می شوند و حاکميت مردم يـک          » مردم«. اشاره کرد 

در . با تغييرات اجتماعی محقـق مـی شـود   که رابطه ی اجتماعی است   
ا يک تنش و شکاف بزرگ طبقاتی هست که فارغ از تمـايالت         جامعه م 

مـی  » حاکميت اين يـا آن طبقـه   «ذهنی هر کس، مسئله حاکميت را  
-اقتـصادي  -ی سياسياينکه چه طبقه ای در قدرت است، برنامه   .کند

، تعيين می کند کـه حاکميـت در دسـت اقليـت             آن چيست اجتماعی  
در جمهـوری  : مـی گويـد   موسویوقتی منشور . جامعه است يا اکثريت 

اسالمی فاصله طبقاتی و محروميـت هـای اقتـصادی و اجتمـاعی زيـاد       
شده است، بايد گفت صريح تر حرف بزنيد و بگوئيـد فاصـله ی ميـان                
کدام طبقات زياد شده است؟ جامعه ی ما تقسيم شده است به سرمايه   

 که درصـد کـوچکی  (داران و مالکان و دولتمردان و اعوان و انصارشان   
در يکسو، و کـارگران، بيکـاران،   ) از جمعيت ايران را تشکيل می دهند   

و توليـد کننـدگان     کارگران مهاجر افغان، دهقانان، معلمان، کارمندان       
در سوی ديگر که اکثريت جمعيت را تـشکيل مـی         خرد شهر و روستا،     

سـرنگونی جامعـه ی فئـودالی و        بـا     ١٨همانطور کـه در قـرن       . دهند
رعيت از قيـود  اربـابی   جمعيت عظيم  سرمايه داری،  استقرار جامعه ی  

سـرنگونی جامعـه ی سـرمايه       بـا   . آزاد و شهروندان صاحب حق شدند     
يک جامعه دموکراتيک نوين و     و استقرار    دينی ايران    - فئودالي –داری  

 سوسياليستی، اکثريت جمعيـت کـارگران و دهقانـان و زحمتکـشان و        
آزاد شده و صاحب حق و     بخصوص زنان،    خلق های ملل تحت ستم، و     

حاکميت مـردم بـر سرنوشـت    . حق حاکميت خواهند شدمهمتر از آن    
انتخابـات و ديگـر   . خويش از طريق ابزار و پروسه ها تامين نمـی شـود   

 انقالب دولت، فقط در شرايطی کهاداره ی اشکال مشارکت توده ای در 
  .می تواند بازتاب حاکميت مردم باشداجتماعی تحقق يابد 

نيز وعده هائی می دهد » عدالت، آزادی و برابري« در بخش    منشور
 دينـی جمهـوری     –که خوش است اما بدون سرنگونی نظـام طبقـاتی           

توزيـع عادالنـه   «: مـثال مـی گويـد   . اسالمی تحقق آن ها ممکن نيست 
امکانات، چه در بعد اقتصادی، سياسی، اجتماعی و چه در ابعـاد ديگـر            

ه ناپذير جنبش سبز است کـه الزم    حيات انسانی از جمله اهداف خدش     
  » .است برای دستيابی به آن، تمامی تالش های ممکن انجام شود

را مـی دهـد اول بايـد        » توزيع عادالنه امکانـات   «هر کس وعده ی     
تکليف خود را با انباشت ناعادالنه قدرت و ثروت در جمهوری اسـالمی           

ت و ثـروت  زيرا توزيع عادالنه فقـط بـا از بـين بـردن قـدر     . روشن کند 
  . قدرتمندان می تواند محقق شود

 اجتمــاعی، امکانــات اقتــصادی و –در همــه نظــام هــای طبقــاتی 
اما سوال اينجاسـت کـه بـين چـه     . سياسی و اجتماعی توزيع می شود     

در ؟ )بـر مبنـای کـدام روابـط توليـدی و اجتمـاعی        (کساني؟ و چگونه    
آن هـا ميـان     ، توزيع   »توزيع عادالنه امکانات  «جمهوری اسالمی معنی    

توزيع «اين . مکتبی وفادار به حکومت بوده است  آخوند ها و گروه های      
از فـردای قـدرت گيـری        )قـدرت (در بعد سياسی    » عادالنه ی اسالمي  

هر . گماشتن حکام شرع در سراسر کشور،  شروع شدبه شکل خمينی، 
 می ،اعدام می کندبر مبنای کدام قانون    جا از خلخالی پرسش می شد       

مرتجعين اسالمی تحت رهبری خمينی از  ) ٥(! ز امام حکم دارم   ا: گفت
همان روزهای اول بسيج شده و دست به کار شدند تا جلـوی گـرايش               
واقعی بـه توزيـع عادالنـه ی قـدرت و ثـروت را کـه در شـکل گيـری                   
شوراهای کـارگری و اتحاديـه هـای دهقـانی و شـوراهای کارمنـدان و           

مصادره «همزمان  . يافت، بگيرند  تبلور می     موسسات گوناگون  کارکنان
موزه ها و وزارت خانه ها و کاخ ها از سوی آخوندها و باندهای » انقالبي

در واقـع   (مسلحشان شـروع شـد و سـپس توزيـع کنتـرل و مـديريت                
کارخانجات، معادن، جنگـل هـا، کـشت و صـنعت هـا و              ) ٦) (»تيول«

يادها و ميان بنشيالت و تقسيم بودجه های حاصل از درآمدهای نفتی          
کنتـرل اراضـی    . نهادهای خلق الساعه ی مکتبـی آغـاز شـد         جهادها و   

کنتـرل  شهری و درآمدهای ناشی از آن از طريق انتصاب شـهرداری هـا،              
. بـود » تيول« فصل ديگری از اين توزيع اسالمی        بنادر و راه های ترانزيت    

حکام شرع و بازجويان و قاضيان و روسای دادگاه هـا در صـدور اعـدام و                 
 و دسـت انــداختن بـر روی منــابع    هــافتن فتـوای مــرگ از آيـت اهللا  گـر 

کارگران و زحمتکـشان    سفره خالی   اقتصادی با يکديگر مسابقه داده و بر        
عالوه بر اين، بخش بزرگی از جمعيت ايران از حق کار و       . کشور رقصيدند 

ده ها هزار معلـم،   » انقالب«در همان چند سال اول      . تحصيل محروم شد  
ده ها هـزار   . رمند به دليل عقيده و مرام تسويه و بازخريد شدند         استاد، کا 

انقـالب  «دانشجو به همـين دليـل از تحـصيل محـروم شـدند و پـس از                  
فقط جوانانی حق ورود به دانشگاه داشتند که امتحـان      » فرهنگی اسالمي 

و تفتيش  ) مربوط به شريعت اسالم   » ايدئولوژيک«امتحان  (تفتيش عقايد   
و .  در مورد رفتار اسالمی را با موفقيت گذرانده باشندامنيتی مسجد محل 

امروز نيز فرزندان بهائيان در صورتی که دين خود را پنهـان نکننـد حـق         
) مثال افغـانی (فرزندان زنانی که همسر غير ايرانی . تحصيالت عالی ندارند  

و فرزندان اهـل سـنت حـق تحـصيل در     . دارند از مدرسه رفتن محرومند    
در صنايعی مانند صـنعت     . شته هائی مانند حقوق را ندارند     مدارج باالی ر  

نفت کارگران عرب بايد سال ها در انتظار رسميت يافتن شغلشان انتظـار    
کارگرانی که برای دستمزدهای معوقه خود و حق تشکل اعتصاب      . بکشند

  ... می کنند اگر زندانی نشوند حتما از حق کار محروم می شوند و 
در ) و در واقـع حـق کـار و تحـصيل          (النه امکانات   اينهم از توزيع عاد   

آنهم در دورانی کـه بـه قـول شـما       ! شما آقای موسوي  » انقالب اسالمي «
  .منحرف نشده است» از آرمان ها و اهداف انقالب اسالمي«هنوز 

قدرت و ثروت و حق در قانون      » توزيع عادالنه ی اسالمي   «کليت اين   
ده اسـت و شـرع پـشتوانه ی    ری شااساسی جمهوری اسالمی ايران کدگذ 

 حتا فاقد خانـه مـسکونی       ٥٧آيت اهللا خزعلی که در سال       . آن بوده است  
امـروزه صـاحب معـادن      » توزيع عادالنه ی اسالمي   «شخصی بود به يمن     

خاک سـرخ در خلـيج فـارس و صـاحب بنيـاد سـودآور الغـدير اسـت و                    
 او ماننـد همپـالگی هـايش قـدرت    . فرزندانش از تجار گـردن کلفـت انـد       

: مـی گويـد  . سياسی و اقتصادی را يکجا دارد و می تواند حکم جهاد دهد        
. جهاد يعنی ريختن خون دشمن هنگامی که عقايد مردم را سست کنـد    «

طبـق شـهادت    ) ٧(» ...امر به معروف يعنی خـانم چهـره ات را بپوشـان             
عباس پاليزدار آيت اهللا يزدی رئـيس سـابق قـوه قـضائيه و دبيـر جديـد              

ت حوزه علميه قـم، وی بـا مجـوز خامنـه ای، و بـه بهانـه              جامعه روحاني 
ساختن يک دانـشگاه قـضائی اسـالمی، بطـور رايگـان صـاحب کارخانـه               

بعـد از  .  ميليـارد تومـان بـود   ٦٠٠الستيک سازی دنا شد که قيمـت اش    
دری نجف آبـادی کـه در اعـدام        ! مدتی اين کارخانه را در بورس فروخت      

بيون شرکت داشت، در دوره ای که     های دهه شصت کمونيست ها و انقال      
بود با گرفتن رشوه های صد ميليـون تومـانی،      » ديوان عدالت «سرپرست  

  .  اين فقط مشت نمونه ی خروار است) ٨. (ميلياردر شد
اين ها  ! نيست آقای موسوي  » سوء مديريت دولتي  «و  » فساد«اين ها   

 از گيری يک قـشر جديـد  توزيع ثروت و قدرت به طريقه اسالمی و شکل    
ايـن  . بود» انقالب اسالمي«طبقات سرمايه دار و مالک در ايران از طريق          

ها روابط قدرت و روابط اجتماعی است که ميان طبقات حاکم و محکـوم             
  .در جامعه ما برقرار است

تان را با ديگر انقالب های قرن بيستم مقايـسه          » انقالب«کافی است   
مثـال  .  شدن آن چيستکنيد تا بفهميد فرق توزيع ثروت و دست بدست    

 بزرگتـرين  ١٩٤٩پس از پيـروزی انقـالب چـين در سـال       : چين را بزنيم  
زمين های کشاورزی از دسـت اربابـان   . توزيع ثروت در تاريخ بشر رخ داد 

 ميليون دهقان فقيـر و بـی زمـين        چند صد فئودال گرفته شد و در ميان       
وزيع امکانـات   و مکمل آن بـازت    . تقسيم شد ) بر مبنای سرانه و نه خانوار     (

صنعتی و بهداشتی و آموزشی و هنری در ميان مناطق گوناگون برای کم        
همه ی اين ها به فاصله چند       . کردن شکاف ميان مناطق غنی و فقير بود       

سال و در شرايطی انجام شد که چين از سوی آمريکـا تهديـد هـسته ای          
ر کشور می شد و بالفاصله پس از پيروزی انقالب درگير جنگ با آمريکا د 

چـين محـسوب   » باليای آسمانی دوگانـه «کره شد و  سيل و خشکسالی   
 اعتيـاد  .می شد و هر ساله صدها هزار نفر جان خود را از دست می دادند    



     ٥u 
و فحشا در مدت کوتاهی از طريق درمان، کار، دادن احترام و حيثيـت              

کشاورزی و صـنعت بـر پايـه ی روابـط           . اجتماعی به قربانيان حل شد    
برای اولين بار در مسئله گرسنگی .  اجتماعی نوين شکوفا شدتوليدی و 

. کشوری که يک چهارم جمعيت کرهء زمين را داشت حـل شـد            تاريخ  
کارگران تبديل به اربابان توليد شدند و حق کار و تحصيل و بهداشـت             

 عشيره و   - خانواده –زنان از قيود فئودالی دين      . برای همه تضمين شد   
هـر  «خيابانی و کارخانگی رهـا شـدند و شـعار           اذيت و آزار فرهنگی و      

سـرلوحه جامعـه   » کاری که مردان می توانند کنند زنان نيز می توانند  
 درصد مرگ و مير نوزادان در شانگهای کمتـر  ١٩٧٠در اوايل دهه  . شد

 ميليون نفر ٥٠٠در چين سوسياليستی با بيش از       ) ٩. (از نيويورک بود  
اهش مـی يافـت و قـوانين کيفـری     جمعيت، هر ساله تعداد زندانيان ک     

بعـد از اينکـه     . مرتبا ساده تر می شد و به ندرت کسی اعدام مـی شـد             
 رفرم های   ١٩٨٠نظام سرمايه داری در اين کشور احياء شد و در سال            
قـدرت و ثـروت     . سرمايه داری اجرا شد، تمام اين رونـد بـرعکس شـد           

ين المللی کـه  دوباره در دست طبقه سرمايه دار نوين و سرمايه داران ب    
با اجرای اين رفرم ها چنگال خود را بر چين و منـابع انـسانی آن فـرو          

چين تبديل به بزرگترين مشقت خانه کارگران در      . کردند، متمرکز شد  
 درصـد اهــالی تحـت پوشــش   ٩٠در دوران سوسياليــسم . جهـان شـد  

اين بخـش از تـاريخ   ) ١٠! ( درصد٤بهداشت دولتی بودند و امروز فقط     
 اجتماعی قادر –يد دوباره است بر اينکه واقعا کدام نظام طبقاتی نيز تائ 

بزند و مانع از انباشـت فقـر در   » توزيع عادالنه امکانات«است دست به   
  .يکسو و ثروت در سوی ديگر شود

  حزب متمرکز
جنبش سبز را نه    «: موسوی جنبش سبز را اينگونه تعريف می کند       

موعه ای از افـراد سـازمان       می توان يک حزب متمرکز دانست و نه مج        
  ». ...نايافته و بی هدف

اما هر جنبشی دارای  اين مختـصات اسـت؛ مجموعـه ای از افـراد                
سازمان يافته و با هدف، هـسته ی مرکـزی آن را شـکل مـی دهنـد و             
دقيقا به دليل داشتن هدف و سازمان قادرند نيروهای وسيع تری را به            

گـر ايـن افـراد سـازمان يافتـه       حال ا . اين سو و يا آن سو رهبری کنند       
دارای اهداف اجتماعی واقعا انقالبی باشند، با تمام قوا تالش می کننـد         
اليه های فزاينده ای از توده ها را نسبت به اين هدف و راه رسيدن بـه          

و در حين رهبری توده هـای مـردم        . آن آگاه کرده و سازمانشان دهند     
اتشان آموخته و خود را تکامل      در راه اين هدف، مرتبا از آن ها و ابتکار         

دهند يا راه را برای رهبـران پايـدارتر و نزديکتـر بـه منـافع درازمـدت                
  .رهائی اکثريت مردم از ستم و استثمار باز کنند

 بنابراين سوال اين نيست که جنبش شما متمرکز هست يا نيست؛    
سوال اين است کـه  برنامـه ی اجتمـاعی           . برنامه و هدف دارد يا ندارد     

قدرت، روابـط طبقـاتی، روابـط توليـدی و          ه نوع روابط    يست؛ چ  چ اش
مـرور تجربـه   «؟ سخنانی  از اين دست که، اجتماعی برقرار خواهد کرد  

تاريخی مردم ايران نشان می دهد که آنهـا همـواره و در بزنگـاه هـای             
تاريخی، هشياری و توانائی و درک واالی خـويش را بـه منـصه ظهـور                

ديديم که سی و يک  . ی نمايشی و تفننی هستند    سخنان» ...رسانده اند   
بـه منـصه ظهـور      «سال پيش اين مردم نتوانستند هشياری چندانی را         

  .  و نتيجه اش قدرت گيری خمينی بود» برسانند
اينک می تواند بـه شـعار       » هر ايرانی، يک ستاد   «شعار  : می نويسد 

اين هـم يـک عـوامفريبی ديگـر         ! تبديل شود » هر ايرانی يک جنبش   «
امـا از ايـن   . هيچ ستاد و جنبشی در دنيا تک نفـره نبـوده اسـت     . است

توضيح واضحات که بگذريم، منظور واقعی اين شعار آن است کـه هـر              
حاکميت سی و يک سال نظـام شـما       . شود» کارکن ستاد سبز  «ايرانی  

. اکثريت مردم را تبديل به ماشين کار کرده که وقت فکر کردن ندارنـد     
رافه و عبوديت مانع از آن بوده که هر ايرانی حتا رواج سی و  يکسال خ    

آگـاهی پـيش درآمـد راه    . به حقوق اوليه و توانائی هـايش آگـاه شـود        
ستاد . افتادن جنبشی است که دارای ستاد يا رهبری واقعا مردمی باشد

معنی اش داشـتن هـدف سياسـی، اجتمـاعی و اقتـصادی             . معنی دارد 

به حول  نيروها  ن؛ و سازماندهی    روشن؛ استراتژی و تاکتيک سياسی روش     
ها خصلت طبقاتی   » ستاد«در جامعه ی طبقاتی     . عملی کردن آن هاست   

و امروز آنچه در دستور کار . دارند و متعلق به طبقات حاکم يا محکوم اند      
است درست کردن ستاد و جنبشی است که برنامه و افقش واقعا متعلـق              

» اصـالح « باشـد و نـه       به اکثريت مردم و تغييـر راديکـال وضـع موجـود           
  . جمهوری اسالمی

  خشونت زدائی و قانون گرائی جنبش سبز
: مـی گويـد   » کرامت انسان ها و پرهيز از خشونت      «در بخش   ی  موسو

نخستين ارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفـاع از کرامـت انـسانی و     «
حقوق بنيـادين بـشر فـارغ از ايـدئولوژی، مـذهب، جنـسيت، قوميـت و                 

  » . استموقعيت اجتماعی
اين ها حرف های خوبی است اما در ظرفيت رهبری سـبز و مشخـصا    

زيرا اينان  ملزم بـه قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی و      . موسوی نيست 
منشور سبز و نگارنده ی آن      . و انديشه های خمينی اند    » ميراث اسالمي «

حتا معترض به شنيع ترين و ضد انسانی ترين اعمال جمهـوری اسـالمی          
رهبری سبز و   . سار و اعدام زنان به جرم های ناموسی، نيستند        مانند سنگ 

پيروانش مانع از آن شدند که شعارهای ضد حجاب اجباری، برابری زن و       
.  طرح شـود  ٨٨مرد و لغو قوانين مجازات اسالمی در تظاهرات های سال           

اين آقای موسوی حتا حاضر نيست در سطح منتظری به جنايات خمينی     
ايـن دم خـروس هـا    .  اعتراف کند١٣٦٠ياسی دهه ی در حق زندانيان س  

  . ادعاهای زيبای منشور را باطل می کند
جنبش سبز يک جنبش مدنی است «:  می نويسد٢در همانجا در بند  

که پرهيـز از خـشونت و حرکـت در چـارچوب مـوازين مبـارزه مـدنی را         
ا تنهـ " مردم"اين جنبش با اعتقاد به اينکه       . سرلوحه خويش قرار می دهد    

قربانی خشونت در هر زمينه ای خواهند بود، گفتگو، مبارزه مسالمت آميز 
و توسل به راهکارهای غير خشونت آميـز را ارزشـی خدشـه ناپـذير مـی             

  ».داند
 برای توجيه سازش های پشت پرده اش با جناح حاکم، و رهبری سبز

 و ؛ برای توجيه خيانتش به مردم مبـارز مهار زدن بر انرژی مبارزاتی مردم 
شجاع که بی باکانه بـه خيابـان هـا آمـده و دسـتگاه سـرکوب و ارعـاب                 
جمهوری اسالمی را به چالش گرفتند، ايـن بهانـه را تراشـيده کـه نمـی                 

» خـشونت «امـا واقعيـت در مـورد    !. خواهد مردم قربانی خـشونت شـوند   
چيست؟ اکثريت مردم ايران، حتا اگر همواره سربزير فاصله ميان خانـه و        

کنند و دست به هيچ اقدام اعتراضی عليه حکومت نزنند، بطور   کار را طی    
روزمره قربانی خشونت اقتـصادی، سياسـی، امنيتـی جمهـوری اسـالمی             

فقط نگاه کنيد ببينيد نظام شما چه بر سر زنان آورده است کـه              . هستند
در خانه زير نظام خفقان آور خانواده اند و در بيرون خانه در معرض اذيت 

اک مردان جامعه و نيروهـای حـزب اهللا و پاسـدار و گـشت           و آزار دهشتن  
فقط عوامفريبان هستند کـه نقطـه آغـاز خـشونت را       . های حافظ ناموس  
نظام جمهوری اسالمی از روز اول تولدش با خـشونت   . کهريزک می دانند  

نظامی و امنيتی عليه اقشار و طبقات گوناگون مردم در سراسر ايران کـه              
 و اقتصادی و اجتماعی خويش برخاسته بودند، برای احقاق حقوق سياسی

موسوی و اصالح طلبان حکومتی حق دارند که بـا ايـن            . عمل کرده است  
زيـرا چيـز    . حکومت  از طريق راهکار قانونی و مذاکره و تعامل جلو بروند           

مـورد  » آزادي«آن ها برای رسيدن به . مهمی را نمی خواهند عوض کنند  
 نظـامی جمهـوری   -ه ارگان هـای امنيتـي     نظرشان نيازی به آن ندارند ک     

اما اين امر در مورد اکثريت مردم ايران صدق نمـی    . اسالمی را نابود کنند   
رابطه ی اين نظام با اقشار و طبقات گوناگون مردم خصمانه و رابطه   . کند

بنابراين قربانيان اين نظام، از کارگران گرفتـه        .  امنيتی است  –ای نظامی   
و ملل تحت ستم، اگر که مـی خواهنـد آزاد شـوند،    تا زنان و روشنفکران  

هـر  . ضرورتا بايد برخاسته و اين ارگان های سرکوب را به چالش بگيرنـد       
هـر چنـد   . چند که اين راهی سخت و خونين است اما راه ديگری نيـست  

امروز توانائی و سازمان يافتگی کافی در ميان قشری از مردم برای عملـی      
 اما بايد اقـشار فزاينـده ای از تـوده هـای     کردن اين چالش موجود نيست 

انسان وقتی به ضـرورت حيـاتی   . مردم را به ضرورت اين چالش آگاه کرد   
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امری آگاه شود، تالش می کند تا توانائی عملی کردن آن را نيز بدست      

نابود کردن مرکز خشونت ضد مردمی که دولـت و دم و دسـتگاه     . آورد
 فقط بدست مردمی که بر پايـه    نظامی و امنيتی و زندان های آن است       

ی نقشه ای آگاهانـه سـازمان يافتـه انـد ممکـن اسـت و ايـن وظيفـه             
کمونيست های انقالبی است که توده های مردم بخصوص تحت سـتم           
ترين و محرومترين اقشار جامعه را به اين سـطح از آگـاهی و سـازمان       

  . يافتگی برسانند
انون گرائـی و  قـ «موسوی در انتهای منشور جنبش سبز در بخـش     

 جنبش سبز با پيگيری اهداف و آرمـان هـای   -١«: می نويسد » مذاکره
هميشگی انقالب اسالمی و با اتکا به بازخوانی انتقادی تحوالت صورت           

 بـر  – به خصوص در عرصه روابط ملت و دولت         -گرفته پس از انقالب     
 پايه ميثاق مشترک مردم ايران يعنی قانون اساسی، در پی دستيابی به     

اجـرای بـدون   " در اين راستا -٢. آينده ای روشن برای ملت ايران است     
ايـن  .  راهکار اصلی و بنيادين جنبش سـبز اسـت         ”تنازل قانون اساسی  

  »...جنبش بر اين باور است که تنها با بازگشت به قانون 
آزادی و «تمام موعظـه هـای بـه ظـاهر زيبـای موسـوی در مـورد           

 و راه را بـرای ديـدن واقعيـت و       در همين جا رنـگ مـی بـازد        » عدالت
خوبست ابتـدا بـه سـاکن چنـد سـوال           . ماهيت برنامه وی باز می کند     
اهـداف و آرمـان هـای    «مگر پيگيری بر  : منطقی جلوی ايشان بگذاريم   

اين ما را به وضعيت دهشتناک کنونی نرسانده است؟         » انقالب اسالمي 
ز نيمی ديگـر،  فرمانبرداری نيمی از جامعه ا  چه آرمانی است که در آن       

و پوشاندن موی سر زن و ديگر افکار و آئـين هـای پوسـيده ی قـرون              
مگر می تـوان بـا اجـرای قـانون           وسطائی آجرهای بنای اخالقی آنند؟    

اساسی ای که به خدای موهوم و ناموجود و غيرقابـل کنتـرل و انتقـاد             
قدرت مطلقه می دهد و تفسير خواست های اين مرکز غايب و خيـالی         

ست يک مشت کهنه پرست و تاريک انديش بيگانه با کار به نام   را در د  
خواننده ی هشيار اين    فقيه و فقها می گذارد، به دنيای روشنی رسيد؟          

منشور بايد از موسوی بپرسد که به چه حقی و بـر مبنـای کـدام نظـر           
خواهی مدعی است که اين قانون اساسی ميثاق مشترک مـردم ايـران              

اکثريت مردم ايـران     موسوی   هم مسلکان خود  است؟ حتا بنا به ادعای      
و بقيـه  . هنگام رای گيری برای اين قانون اساسی به دنيا نيامده بودنـد      

جمعيتی هم که در آن زمان بودنـد بـه کـرات و در اشـکال گونـاگون                 
آيا مقاومت . بيزاری خود را از کليت اين نظام و قوانينش نشان داده اند      

در دهـه ی   مشهد و اسـالم شـهر   مستمر زنان اين کشور؛ شورش های     
که بيرحمانه سرکوب شدند؛ اعتـصاب هـای کـارگری مـداوم و              ١٣٧٠

مقاومت مردم کردستان و ديگر نقاط کـافی نيـست کـه بفهميـد ايـن                
قانون اساسی فقط ميثاق مشترک جناح های مختلف نظـام جمهـوری         

  اسالمی است و بس؟ 
 کند امـا    می» آرمان هميشگی انقالب اسالمي   «موسوی صحبت از    

اين آرمان در مقدمـه   چيست؟  » آرمان«بايد سوال کرد که ماهيت اين       
مـشخص  » حکومت اسالمي«قانون اساسی جمهوری اسالمی در بخش  

در همانجا ! تحقق طرح حکومت اسالمی بر پايه واليت فقيه  : شده است 
: تصريح شده است که هدف چيست» شيوه حکومت اسالمي«در بخش 

ــدگاه ا «  ــت از ديـ ــالمحکومـ ــاتی و   سـ ــع طبقـ ــته از موضـ ، برخاسـ
فردی يا گروهی نيست بلکـه تبلـور آرمـان سياسـی ملتـی                گري  سلطه

دهد تـا در رونـد تحـول     همکيش وهمفکر است که به خود سازمان مي 
 )حرکت به سـوی اهللا (فکری وعقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی     

  .ملت استحزب اللهی کردن همه ی ، هدف» .بگشايد
احت سـ اسالمی باز گرداندن حکومـت دينـی بـه          » انقالب«آرمان  

اقتـصادی و اجتمـاعی     سياسی و   زندگی اجتماعی و تبديل انگيزه های       
و به اين ترتيب تقدس بخشيدن به    دينی  جامعه به انگيزه های معنوی      

. شکاف های طبقاتی، اجتماعی و بی حقوقی سياسی در اين دنيـا بـود             
 بـه ايـن بخـش از سـخنرانی وی     می خواهيد آرمان موسوی را بفهميد     

در سوره قصص به هنگام     «: توجه کنيد » خانواده های ايثارگران  «برای  
طرح مبارزه با تفرعن، بشارت پيروزی داده می شود و بـه ايـن ترتيـب      
ضرورت هميشگی مبارزه با فرعونيت را برای پيـروزی مـردم يـادآوری             

ن پيـروزی در زمـان   می کند، البته همان طور که در روايات آمده، اوج اي          
 مـرداد   ١١ -بـه  نقـل از اخبـار روز        (» .اسـت ) عـج (ظهور صاحب الزمـان   

حرف می زنـد منظـورش آرمـان هـای     » آرمان«وقتی موسوی از  ) ١٣٨٩
  . شريعت مدار است
 بی هيچ شبهه ای مـشخص       مورد حمايت جنبش سبز،   قانون اساسی   

ملی » اقميث«است و نه    يک فرقه مذهبی    اين، قانون اساسی    می کند که    
ديـن رسـمی ايـران،      «:  قانون اساسی مـی گويـد      ١٢صل  ا. و از اين قبيل   

اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و اين اصل الی االبد غيـر قابـل         
وجه مشخصه اين قانون اساسی آن است که به پيروان دين    » .تغيير است 

شيعه اثنی عشری و به مردان امتياز داده و بـه فقهـا و نهادهـای مـذهب             
در ايـن قـانون اساسـی،  نهادهـا و     . يعه قدرت بی حد و حصر می دهد       ش

در ايـن   . تـشکيل مـی شـوند     » بر اساس تلقی مکتبي   «بنيادهای سياسی   
دار حکومـت و اداره       عهدهبر اساس تلقی مکتبی، صالحان      «قانون اساسی   

 قانونگـذاری  «و » )ان االرض يرثها عبـادی الـصالحون   (گردند    مي  مملکت
به نقل از مقدمه قانون اساسـی  (»  .يابد مي ، جريان رآن و سنت بر مدار ق  ...
امـام  ( قانون اساسی حق حاکميت را بـه کـسی کـه نيـست              ٥اصل  .) ا.ج

 ٦اصـل   . می دهـد  ) ولی فقيه شيعه اثنی عشری    (و نماينده ی وی     ) زمان
انتخاب رياست جمهوری و نمايندگان مجلس شورای اسـالمی و غيـره را           

  . می دانددر اين چارچوب جايز 
بازخوانی انتقادی تحوالت صـورت گرفتـه پـس از          «موسوی وعده ی    

بـر پايـه قـانون    «را »  به خصوص در عرصه روابط ملت و دولـت –انقالب  
آيـا هـوش و ذکـاوت فـوق العـاده ای الزم اسـت کـه               ! می دهد » اساسي

نمی توان انتقاد زيادی به تحوالت پس از » بر پايه قانون اساسي«بفهميم 
  وارد آورد؟) ضد انقالب اسالمی: در واقع(» انقالب«الح به اصط

قوانين « از همين بخش وعده ی آن را می دهد که           ٣موسوی در بند    
. کشوری و از جمله قانون اساسی متونی هميشگی و تغيير ناپذير نيستند           

هر ملتی اين حق را داراست که با تصحيح سير حرکتی خويش، به اصالح 
اما موسوی خوب می داند که قانون شريعت   . » کند در قوانين جاری اقدام   

که قلب و جوهر قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ايـران را تـشکيل مـی       
محتـوای  «: می گويد قانون اساسی    ١٧٧اصل  . است» تغيير ناپذير «دهد،  

اصول مربوط به اسالمی بودن نظام و ابتنای کليـه قـوانين و مقـررات بـر       
ای ايمانی و اهداف جمهوری اسالمی ايران اساس موازين اسالمی و پايه ه    

و  جمهوری بودن حکومت و واليت امـر و امامـت امـت و نيـز اداره امـور           
کشور با اتکاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايـران تغييـر ناپـذير           

 بند دوم از اصل دوم قانون اساسی، منبع قانون را نه در عقل کـه       » .است
به اصـالح در  «ابراين ملت چه کاره است که       بن. می داند » وحی الهي «در  

و مذهبی بودن اين قانون در را به روی   » الهي» «.قوانين جاری اقدام کند   
مـسئله ای دنيـوی و وابـسته بـه شـعور          » تغييـر «. تغيير آن بسته اسـت    

  . اجتماعی و روابط اجتماعی تکامل يابنده ی بشر است
را کـه   » ميقـانون اساسـی جمهـوری اسـال       «موسوی تالش می کند     

مدون کننده و بازتاب ماهيت اين نظـام اسـت، مترقـی و دارای ظرفيـت                
موسوی از اين . اما اين آب در هاون کوبيدن است     . آزاديخواهی جلوه دهد  

دست از دروغ و فساد و زير پا     «شکايت می کنند که دارودسته ی حاکم،        
 بی قانونی   اما شکوه از  . بر نمی دارند  » نهادن قانون اساسی و ساير قوانين     
زيرا قـانون حکومـت دينـی، مـشروط         . در جمهوری اسالمی بی معناست    

و همـانطور کـه   . کردن همه چيـز منجملـه قـانون بـه اراده ی خداسـت             
  ! موسوی خوب می داند، اراده ی خدا هم مرز نمی شناسد

اين نوع قانون بطور ذاتی راه را برای قوانين نانوشته و غير رسمی بـاز    
شريعت بر افکار و روابط اجتماعی حتـا پـيش از سـال    سلطه ی . می کند 

ــود٥٧ ــصادی،  .  بــسيار قــوی ب تعهــدات ســنتی در انجــام معــامالت اقت
قراردادهای کاری، وام، زناشوئی و ماليات های شرعی، نقـش درجـه دوم             

 هم  جمهوری اسالمی زن در جامعه و تحت تبعيت مردان خانواده قبل از           
 همه اينها جانی تازه جمهوری اسالمیا با ام. بود و به تدريج در حال زوال

در اين قانون، اصل    . گرفته و از پشتوانه ی سياسی مطلق برخوردار شدند        
و نه صـرفا  (بورژوائی تفکيک قوای سه گانه بوسيله قدرت مطلقه ی شرع     

ايـن قـانون اساسـی ارتجـاعی در مـوارد           . کنار زده می شود   ) واليت فقيه 



     ٧u 
و اين ربطی به اين جناح . ذاشته می شودبسيار توسط بانيانش زير پا گ 

اين ربط به ماهيت اين قانون اساسی و نظام سياسی       . و آن جناح ندارد   
نظـام  . و ايدئولوژيک و اجتماعی و اقتـصادی  جمهـوری اسـالمی دارد            

ملوک الطوايفی در مديريت و تصميم گيری ها، در خود جنـبش سـبز             
 سر سفره های افطـار و  مشورت ها و رايزنی های واقعی بر    . حاکم است 

غلبه انتصاب بر انتخـاب، غلبـه روابـط    . با دعوت خواص انجام می شود    
 مکتبی و خويشاوندی و ايلی به جای تخصص و مهـارت نقـش   –دينی  

عمده را در شکل گيری سلسله مراتب دولت جمهوری اسالمی داشـته            
ايـن نـوع حکومـت از وجـوه مشخـصه ی            . است و جزو ذات آن اسـت      

 ايران تا قبـل از مـشروطه بـوده اسـت کـه بنيادگرايـان                حکومت های 
 آن را احياء کـرده و در شـکل جمهـوری اسـالمی        ٥٧اسالمی در سال    

و منشور جنبش سبز می خواهـد آن را تـرميم کـرده و            . مستقر کردند 
  . ابقا کند

قانون اساسی جمهوری اسالمی در واقع متممـی اسـت بـر قـانون              
در » لگـدمالی قـانون   «يـا   » انونيبـی قـ   «بنابراين صـحبت از     . شريعت

در سـال   رژيـم اسـالمی     اولـين اقـدام     . جمهوری اسالمی بی معناسـت    
حکام شرع بـر خـالف قـوانين جـاری و     . ، تعيين حکام شرع بود  ١٣٥٧

 در »مجلـس موسـسان  «هنوز برقرار کشور که رعايت آن ها تا تشکيل      
ده تعيين شفرمان نخست وزيری خمينی به بازرگان تضمين شده بود،      

حجاب اجباری خمينی در اسـفند   فرمان  ) ١١. (به جان مردم افتادند   و  
، رسماً قانون حمايت از خانواده  ملغـا اعـالم       ٥٨در بهار   .  صادر شد  ٥٧

شد و جای خود را به دادگاههای مدنی داد که حق طالق را به مراجـع      
 سال بـه  ١٨، سن ازدواج برای دختران از     ٥٨در بهار   . شرعی می سپرد  

دربهار . ، حق قضاوت از زنان سلب شد٥٨دربهار  . ل تقليل يافت   سا ١٣
رژيم برای محدود کـردن مهـد کـودک کارخانجـات و ادارات وارد      ،  ٥٨

، مراکز رفاه خانواده به تعطيـل کـشانده شـدند و            ٥٨دربهار  . عمل شد 
توزيع قرص های . مراکز کمک به کودکان و تنظيم خانواده محدود شد   

 سال ٤٠دود شد و تنها در اختيار زنان باالتر از        ضد حاملگی کامالً  مح    
همه ی اينها پيش از تدوين قـانون اساسـی ولـی بـر پايـه           . قرار گرفت 

  ) ١٢. (قوانين شرع انجام گرفت
در پی احيـای مـشروعيت نظـام جمهـوری          » منشور جنبش سبز  «

به اين دليل عليرغم وعده های سـرخرمن در  . اسالمی و حفظ آن است 
عدالت و تقويت جامعه مدنی، ايـن منـشور دارای جـوهر    مورد آزادی و   
  .ارتجاعی است

 طبقـاتی   -ريشه مصائب اکثريت مردم ايران در اين حکومت دينی          
ريشه ی .  طبقاتی است-ريشه ستم بر زن در اين حکومت دينی  . است

 علمی و افتادن عرصه های امنيـت اجتمـاعی بدسـت         -سترونی فکری   
جمهـوری  .  طبقـاتی اسـت    - نظام دينی    الت ها و چاقوکش ها در اين      

اسالمی از همان ابتدا تا به امروز و در همان دهه ای که مورد حمايـت               
نـيش  . موسوی است بر مبنای ماهيت و اصول خود عمـل کـرده اسـت      

  .عقرب نه از ره کين است، اقتضای طبيعتش اين است
 بار اول تراژدی، بار دوم کمدی، بار س وم: انتخاب میان بد و بدتر

  یخودکش
 بستن راه مخالفت های منشور جنبش سبز برای ارائه ی در ابتدای موسو

قه ها يهمه سلی  پاسخگونتواندی شنهادياست که متن پ   ی  عيطب«: ديگوی  م
ک يـ ک نظـام تئوکرات ی يـ  خواست خالص شدن از سلطه      » .و مطالبات باشد  

ی ضرورن گام ياول. ماستی  از مبرم جامعه    يبلکه ن . ستين» قهيسل«،  )ینيد(
و ی اساس» مطالبات«. جامعه استی ر قهقرائ يدن به س  يدر جهت خاتمه بخش   

  . ستين منشور نيران در ايت مردم اياکثری اتيح
ست بـه  يد مردم پنهان نيت که از دين واقعيکردن ا ی  خنثی  برای  موسو

ش تـا  يدان تجريره سبز ميدر زنج«: ديگوی برد و م ی  پناه م ی  گريز د يخاکر
ی ان بد و بدتر، بد را انتخاب ميگفتند می که می ودند کساندان راه آهن بيم

ـ ره محکـم بـه   يآن زنج ی  وستگين انتخاب پ  يکنند و ا   را ممکـن  ی اد مانـدن ي
ا يـ ن  يانتخاب ا ی  برای  ريت پذ يز و مسئول  ين تم ياز هم ی  اصالح واقع . ساخت

ن يبـا همـ  : آورنـد ی اد ميخ را به   يار، تار ياما مردم هوش  » .شودی  آن شروع م  

ی ختند و خـاتم   يبرانگی  ت از خاتم  ي مردم را به حما    ٧٦الل در دوم خرداد     استد
ر ييـ نجا سوزاندن فرصـت تغ ياز ا. نژاد شد ی  احمدی  ريجاده صاف کن قدرت گ    

  .»ياصالح واقع«شود و نه ی شروع م
توسـل جـستن بـه آخـرت و     ی عتمداريمانند هر شری  موسوی  ز بعد يخاکر

ی و آن سـرا   «: ديـ گوی   از قرآن مـ    ک جمله ير  ياو با تحر  . آخرت است ی  وعده  
ن يو فـساد در زمـ  ی جـوئ ی م که خواهان برتـر    يقرار داد ی  کسانی  آخرت را برا  

ـ  » .زگـاران اسـت  يکـو از آن پره   يستند، و فرجام ن   ين سـال  ی ش از سـ يتجربـه ب
ی ن حرفها فقط برا   يران آموخته است که ا    يت مردم ا  يبه اکثر ی  اسالمی  جمهور

آخـرت را شـما    ی  سـرا : دهندی  ما جواب م  ار به ش  يمردم هش . رنگ کردن است  
: ديگوی طبقه کارگر آگاه به شما م. مين جامعه را ما بگردان    يد ا يد و بگذار  يبردار

ی نيکه در آن نه استبداد دی جامعه ای مردم به سوی بهشت از آن شما و رهبر
ت کـارگران و  يـ اکثری  که در آن قدرت پشتوانه       ی،نير د يباشد و نه استبداد غ    

ی باشد، قدرت پـشتوانه  ی طبقاتی ن بردن شکاف هاياز بی جامعه برا کارکنان  
ان و يـ بی آزادی ادشان باشد، قـدرت پـشتوانه      يانقی  رهايزنان در برکندن زنج   

ن چارچوب، به يدر ا. حد و حصر باشد؛ از آن ما ی  بی  انتشار و انتقاد و علم جوئ     
  . دادمين و مخالفت با دولت خود را خواهيان و ديبی ز آزاديشما ن

  نینوی قانون اساس
شـود کـه از صـحنه سياسـت و     می آينده فقط توسط مردمی ساخته   

 .اهدافی که می تواند آينده را نصيب آنان کند درک درستی داشته باشند         
تعيين سرنوشت جامعه از طريق حرکت ميليون ها تن از مردم ستمديده            

) جامعـه و نه زير پرچم طبقـات اسـتثمارگر   (زير پرچم طبقاتی خودشان  
ايـن ضـرورت محـصول      . تبديل به يک ضرورت عاجل تاريخی شده است       

جامعه ی طبقاتی و بطور مشخص محصول بيش از سی سـال حاکميـت              
 آزادی در . اسـت ديکتاتوری دينی طبقات سـرمايه دار و مـالک در ايـران      

قانون اساسی جمهـوری اسـالمی و منـشور         . گرو درک اين ضرورت است    
 طبقات استثمارگر جامعه است که اقليتی بيش   جنبش سبز بازتاب منافع   

نيازهـا، منـافع و مطالبـات طبقـه       . نيستند ولی دارای قدرت سياسی انـد      
مردم ملل تحت ستم دهقانان فقير و بی زمين، روشنفکران،  کارگر، زنان،   

بـرای اينکـه افـق      . و پيروان اقليت های دينی، در اين منشور جائی ندارد         
دم عليه جمهوری اسالمی را هدايت کنـد، مـا       روشنی مبارزات اکثريت مر   

اين قانون بايد ستون های . نيازمند تدوين يک قانون اساسی نوين هستيم
 و  دينی طبقات استثمارگر حاکم در ايران را هدف قـرار دهـد           ديکتاتوری  

مختصات نظام اجتماعی آينده را در تمـايز بـا نظـام جمهـوری اسـالمی                
 نوين می تواند و بايد تبديل به ميثاق         قانون اساسی . بروشنی ترسيم کند  

مشترک طيف گـسترده ای از نيروهـای مبـارز اعـم از کمونيـست و غيـر         
کمونيست شود تا با جد و جهد آن را تبديل به پرچم مبارزه ی آگاهانـه                

 .ی مردم عليه جمهوری اسالمی و برای استقرار جامعه ای نوين کنند

  توضیحات
ی کشور و شـورا ی وان عالياست ديکه ری ظر بهشت تحت ن ١٣٦٠ن کتاب درسال    يا -١

ی ترجمه شـد و مرجـع مجـازات هـا    ی به فارسی را بر عهده داشت از عرب ی  قضائی  عال
ی قبل که حاصـل انقـالب مـشروطه      ی  ن قانون مجازات عموم   يگشت و جانش  ی  اسالم

 - » ي در فقاهت اسالم”یدادرس" «ی،ن دفتريت متيد به هدايرجوع کن. (ناتمام بود، شد
  )ناصر مهاجری راستاريدر کتاب زندان، جلد اول، به و

ن كـه مقدمـه قـانون    يـ نظر بـه ا «: ديگوی می اسالمی قانون مجازات های مقدمه   -٢
قـرآن و  ی بـر مبنـا  ی ت اجتماعيريمدی  ها  ت ضابطه يقانونگذار را مكلف به رعا    ی  اساس

ی كتا و وحـ يی دامان به خيه ايز حكومت را بر پا  ين قانون ن  يسنت نموده و اصل دوم ا     
ژه يو ن، بهين قوانيعظام در تدوی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقه    ی  اله

   .استی قانون مجازات ضرور
که ی اسالمی جمهوری  قانون مجازات اسالم٢٩٧ی د به باب دوم از ماده ي رجوع کن-٣

ـ  برابر بـا  ارينار مسکوک که هر دنيک هزار ديک مرد مسلمان را يقتل  ی  خون بها  ک ي
ی ، خون بهـا ٣٠٠ی طبق ماده   . دهدی   نخود است قرار م    ٨طال به وزن    ی  مثقال شرع 

ی ه يـ  د٤٣٦ی طبق ماده . قتل مرد مسلمان است  ی  قتل زن مسلمان نصف خون بها     
  . کامل استی ه يمرد نصف دی ضه يک بيقطع 

. جلد اول.  کتاب زندان.ین دفتريت متيهدای  نوشته -يدر نظام فقاهت» يدادرس « -٤
 ناصر مهاجری راستاريبا و
 نقل ر گلزاريم از جهانگي تنظ-)صدری بن(د يدر تبعی  انقالب اسالم-يقضائی اي ماف -٥



     ٨u 
   ٤ ص ٨٠ن، شماره يا لثارات الحسياز 
از ی کيرا به ی ه ايات قريا مالياز خالصه ها ی واگذار کردن دولت خالصه ا : ولي ت -٦

  )از دهخدا. (شوديبا بودن و دادن صرف م. ر تمام عمرنوکران خود در ازاء مواجب او د
 ر گلزاريم از جهانگي تنظ-)صدری بن(د يدر تبعی  انقالب اسالم-يقضائی ايماف -٧
   همان منبع-٨
انتشارات . دليکتورسيروت و و. نيخلق چی در مورد طب در جمهور    ی   مشاهدات -٩
  ٢٥٨ و ٢٥٦ ص -١٩٧٤. کنيب

: نيچـ .  مندرج در اوا چنگ.ی سازمان بهداشت جهان وی  دولتی  بر اساس آمارها  -١٠

ی ع نگاريوقا« نقل شده در -٦٣ و ٦٢ر است؟ ص ياجتناب ناپذی ه داريسرمای ايا احيآ
شماره ی ه کارگر انقالبيدر نشر» ميات نظام را بر مال کنيجعل: ميات منطبق کنيرا با واقع

  ٢٠٠٥ه ي ژوئ٣١
  ٤ رجوع شود به منبع مشاره -١١
ه ي منتشر در نشر»ياسالمی سرکوب زنان در جمهوری قانونی مبان« .ی ندائلهي جم-١٢

 ١٨هشت مارس شماره 

  یتغییر لحن خامنھ ا
بار ديگر رهبر جمهوری اسالمی با لحنی متفاوت در مورد بخـشی         

او از ضرورت جذب آن گروه از . از مخالفان يا رقيبانش صحبت می کند
بدون شک  . می گويد » ظام هستند متعلق به ن  «کسانی که مخالفند اما     

منظور او از اين گروه، در درجه اول عناصر و محافلی از ائتالف بزرگـی             
است که سال گذشته حول مخالفت با انتصاب مجدد احمدی نـژاد بـه           

حاال ديگر بـده و بـستان ميـان         . رياست جمهوری اسالمی تشکيل شد    
هايش در خارج از باندهايی از جناح حاکم با گروه رفسنجانی و دنبالچه 

صدا و سيما به ويژه در برنامـه هـای انگليـسی اش          . کشور آشکار است  
در مورد مسائل سياسی داخلـی   » آيت اهللا رفسنجاني  «گفته های اخير    

رفسنجانی و مهـاجرانی و شـرکاء هـم         . و خارجی را زيرنويس می کند     
ر اقدام اخير جناح حـاکم د   . اعالم می کنند که به واليت فقيه معتقدند       

ــاجرای    ــر در م ــضوی و دو قاضــی مــسئول ديگ ــصونيت از مرت ــع م رف
کشتارگاه کهريزک، حتی اگر عمال در سطح يک مـانور تبليغـی کوتـاه      
مدت باقی بماند، باز هم نشان از شرايط پر فشاری دارد که نظام حاکم   
با آن روبروست و که طراحی سياست های جديدی را به هيئت حاکمه      

يکی از مهمترين جنبه های شـرايط کنـونی،         . اسالمی تحميل می کند   
افزايش فشارهای بين المللی و تهديد دوباره جمهوری اسالمی به اقدام         

آشـتی  «دعـوت خامنـه ای بـه     . نظامی از سوی آمريکا و اسرائيل است      
می تواند تالشی باشد برای ترميم شکاف هايی که طبقه حاکمه            » ملي

قلدری های هميـشگی اش را  ايران را دچار پراکندگی و ضعف آشکار و   
آشـتی  «لحن . به يک نمايش مسخره و توپ توخالی تبديل کرده است    

خامنه ای در مقابل مخالفان حکومتی، ترفند و تدبيری اسـت           » جويانه
ايـن واقعيتـی   . برای وصله پينه کردن مشروعيت از دسـت رفتـه نظـام    

 هـای   است که مشروعيت نظام اساسا در پايين، يعنی در تقابل با توده           
ظـاهرا حـاال جنـاح    . مردم معترض بود که ضربه خورد و ترک برداشت     

مسلط رژيم به اين نتيجه می رسد که بدون کمک کسانی که هم رفـو      
کردن بلد هستند و هم رتـوش، يعنـی سـران جريـان سـبز و ائـتالف                  
بورژوايی پشت سر آنان، نخواهد توانست بحـران مـشروعيت را از سـر              

ای حکومتی احـساس مـی کننـد کـه فـروکش        ظاهرا جناح ه  . بگذراند
جنبش توده ای خيابانی امکان نزديکی متقابـل اصـولگرايان و اصـالح             

را بـه وجـود آورده   ) يا بخش هـايی از ايـن دو جنـاح   (طلبان حکومتی   
اگر مردم در خيابان بودند، دعوت به آشـتی از سـوی خامنـه ای     . است

قی شود و روحيه    می توانست نشانه ضعف و عقب نشينی کودتاگران تل        
اگر مردم در خيابان بودند، . تهاجمی جنبش توده ای را يکباره باال ببرد

لبيک گفتن هر عنصر يا جريانی از اپوزيسيون به دعوت خامنه ای می              
توانست بالفاصله به طرد آن ها بينجامد و بـه آمـاج شـعارهای مـردم                

ت امـا  هر چند آشتی دوباره ی جناحين غيرممکن نيس      . تبديلشان کند 
ساختاری نظام جمهوری اسالمی بر حـدت تـضادهای       ی  حدت تضادها 

آب رفتـه را بـه   سخت است که بتواننـد     . نيز می افزايد  درون حاکميت   
   .و مشروعيت نظامشان را ترميم کنندده جوی بازگردان

عکس العمل های مردم به بده بستان هـای ميـان جنـاح حـاکم و         
 حـس نفـرت و استيـصال را    در عـده ای . اصالح طلبان چندگانه اسـت    

خيلی ها را به اين فکر می اندازد که آنچه گذشـت يـک     . دامن می زند  

. دعوای زرگری بود و مهره ها دوباره دارند می نشينند سر جـای اولـشان           
بعضی ها که بدبين ترند به اين جمعبندی می رسند که اين نظام دوبـاره    

در ذهـن بخـشی از      و البتـه    . محکم شد و ديگر نمی شود آن را انـداخت         
جامعه هم به درستی اين فکر تقويت می شود که مردم هيچ تکيه گـاهی    

برای رهايی هيچ چاره ای ندارند مگر ساختن . ندارند مگر نيروی خودشان
راهی بر اساس منافع واقعی خود و به روشی راديکال و متفـاوت از آنچـه           

ثی جـدی بـر    امروز هر کجا که بين مردم بح      . تاکنون جريان داشته است   
سر اوضاع سياسی روز و آينـده تحـوالت ايـران جريـان دارد ، بـا چنـين           

ايـن پايـه ای اسـت    . نتيجه گيری ها و جمعبندی هايی روبرو می شـويم       
قطب بنـدی ای کـه      . برای يک قطب بندی ذهنی جديد در سطح جامعه        

اين مـی توانـد مبنـايی       . در پی تحوالت يکساله اخير بايد اتفاق می افتاد        
د برای ايجاد يک صف بندی سياسی جديد در ميان قشرهای مختلف           باش

برای خنثی کردن روح ارتجاعی و سازشـکارانه و نوميدانـه   . مردم معترض 
ای که سران جريان سبز در کالبد خيزش توده ای دميدنـد، مـی تـوان و       

 .می بايد به جنبه راديکال اين قطب بندی اتکاء کرد

  ند؟یگوی چھ می و کروبی موسو
 ی،خامنه ا» يجذب حداکثر«است يو س» يملی آشت«شنهاد يدر برابر پ 

ش يآنان در واقع پ. رنديح داده اند دو پهلو موضع بگيسران جنبش سبز ترج
ش يمطرح کرده اند که محتوای ملی است آشتيت سيموفقی را برايی شرط ها

صرار ا. ديت جا باز کنيما هم در راس حاکمی د و براييايکوتاه بی کم: نستيا
ی جمهوری ارتجاعی ت قانون اساسيمثل گذشته بر رعای و کروبی موسو
مردم در انتخابات را به سران ی ضرورت احترام به رای موسو. استی اسالم

ی نان ميم اطميبه رژی رانيکند و در عوض از قول جوانان ای می ادآوريکودتا 
ن نظام ي از اران، مردميبه ای خارجی دهد که در صورت هرگونه تعرض کشورها

زنند ی که ميی به حرف های و کروبی نکه واقعا موسويا! دفاع خواهند کرد
ی رهبری ش روين ماه پيکه تا چنديی ا توده هاينکه آيچقدر اعتقاد دارند و ا

ا نه، در يکنند ی ن حرف ها تره خرد ميای کردند امروز برای ن دو حساب ميا
د آن را يآشکار است و بای به روشننک يآنچه ا. ک آشکار خواهد شدينده نزديآ

  : ر استيات زيد قرار داد، واقعيمورد توجه و تاک
ش ها و يت گرايو تقوی ريان سبز از شکل گيکم، هراس سران جري    

. زخم خورده و معترضی ان توده هايکال و خارج از کنترل در ميرادی روهاين
با جناح ی تن هراس، نقطه مشترک اصالح طلبان مغضوب حکوميقا هميدق

  . اصولگرا و کودتاگر حاکم است
مهم در ی التيک و تشکيدئولوژيو ای اسي    دوم، وجود نقاط ضعف س

ی انقالبی ست هايجه و نشانه آن است که کمونينها اساسا نتيا. جنبش توده ها
جاد کنند و يخود ای برای دان عمل مستحکميپا و می کماکان نتوانسته اند جا

ن مساله، يهم. ل دهنديان مردم تشکيت خود را در ميداتحت هی قطب انقالب
 ی،انه مذهبيرگرايالت مخرب تقديرا همچنان در برابر تمای جنبش مردم

و مسالمت ی ستي و توهمات مرگبار رفرمی،ستيوناليشات تنگ نظرانه ناسيگرا
مرتجع و يی بورژوای روهايکند و دست نی ر ميب پذيانه، به شدت آسيجو

  .گذاردی مهار و به کج راه بردن اعتراض و شورش توده ها باز می سازشکار را برا
  ک دست و چند ھندوانھی

 -چنددستگی و کشمکش های درون باند حاکم جمهوری اسالمی 

 رانیای اسیادداشت درباره اوضاع سیچند 
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اين کشمکش ها .  گسترش يافته است-ميان کودتاگران و اصولگرايان 

اختالف نظر و تضاد . واقعی است و ريشه در معضالت واقعی آن ها دارد
در » تاکتيک«از اتخاذ سياست و  :در ميان آنها يکی دو تا نيستمنافع 

هدفمند کردن يارانه «قبال جريان سبز گرفته تا نحوه اجرای سياست 
؛ از مبانی وحدت درونی هيئت حاکمه گرفته تا سياست گذاری »ها

های بين المللی و گزينش متحدان و پشتوانه های امپرياليستي؛ از حد 
اری در سنت و موضوعات ايدئولوژيک گرفته تا ميزان و حدود دستک

به نظر می آيد . سهم بری هر باند از امتيازات و منافع کالن اقتصادی
که مهم ترين اختالف نظر درونی ائتالف حاکم، که گاه به شکل حمله 
و انتقاد آشکار و گاه به صورت نق زدن های دوستانه و ابراز مخالفت 

د، به ترسيم سياست های کالن برای های خجالتی مطرح می شو
خروج از بحران مشروعيت و تضمين ادامه حيات نظام جمهوری 

  .اسالمی گره خورده است
تحت چنين شرايطی، باندی از سپاه پاسداران به نمايندگی 
احمدی نژاد تنها راه خروج از وضع موجود را در سرکوب بی وقفه 

بی و مترقی در پايين، و اعتراضات و مبارزات مردم و نيروهای انقال
اين . حک و اصالح و قالب بندی مجدد قدرت سياسی در باال می بيند

باند معتقد است که هرگونه عقب نشينی جدی از سوی هيئت حاکمه 
در برابر خواسته های توده ها می تواند کنترل اوضاع را به سرعت از 

.  بار آورددست رژيم خارج کند و نتايجی ناگوار برای دستگاه حاکم به
اين باند معتقد است که بايد نقشه های سياسی ـ اقتصادی ـ نظامی و 

و چالش (سياست های داخلی و خارجی را به شکل فشرده و همزمان 
را از دست » ابتکار عمل«پيش برد و به اصطالح ) گرانه و حق به جانب

امروز اين باند، خود و نظامش را با احتمال وقوع خيزش های . نداد
ده ای و اعتراضات کارگری و زحمتکشی در عکس العمل به اوج تو

گيری فالکت و فقر بعد از حذف يارانه ها، و تاثيرات تحريم های بين 
به عالوه، . المللی بر اقتصاد بحران زده و وابسته ايران روبرو می بيند

گزينه «فشارهای سياسی و روانی آمريکا و غرب بر رژيم نيز با اسم رمز 
اين وضعيت به حدی مخاطره . رو به افزايش است» وی ميزنظامی ر

آميز است که باند سپاهيان حاکم بر دولت را به فکر سازماندهی يک 
عوامفريبی سياسی جديد، و تالش برای برقرار کردن بندهای 

ايدئولوژيک ــ ارزشی با بخش هايی از جامعه انداخته » مشترک«
و حمايت » مکتب ايراني «اظهار نظرهای رحيم مشايی در باب. است

تالش . احمدی نژاد از وی را بايد در اين چارچوب مورد بررسی قرار داد
برای ارائه تصوير منتقد آخوندهای سنتی از احمدی نژاد و شرکاء، 

باند دولت از کالن سرمايه دارانی » متمايز نشان دادن«تالش برای 
» م اراده و استقاللاعال«نظير عسگر اوالدی و باند موتلفه، تالش برای 

دولت از مجلس و حتی از ولی فقيه، همه به کار سر و سامان دادن يک 
الاقل احمدی نژاد و بخشی از سران . ائتالف جديد در روز مبادا می آيد

سپاه گمان می کنند که بدون پوست انداختن بيشتر هيئت حاکمه و 
اند خود را تحميل تغييراتی در جناح مسلط، نمی توان منافع نظام و ب

  . در اين اوضاع بحرانی تامين و تضمين کرد
در هر حالت، دامنه و کم و کيف اين پوست انداختن ها هر اندازه 
هم که باشد، يا اينکه در نتيجه اين کشمکش ها و دعواها کدام جناح 
و باند تقويت و کداميک تضعيف يا حتی حذف شود، يک چيز تغيير 

ی قدرت سياسی در ايران، دستگاه نقطه اتکاء اساس: نخواهد کرد
همانطور که تجربه يک ساله . سرکوب پليسی ــ نظامی باقی می ماند

اخير نشان داد تا وقتی که مردم برای مقابله با اين دستگاه به ديدگاه و 
سياست و ابزار الزم  مسلح نباشند، حتی اگر ميليون ميليون به خيابان 

ا به هزار و يک زبان فرياد کنند، بيايند و خواست تغيير نظام موجود ر
نهايتا کاری از پيش نخواهند برد و مثل گذشته ميان وعده های دروغ 
و توهمات مسالمت آميز و واقعيات خشن و خونين سرکوب و کشتار 

  .         دست و پا خواهند زد
 و نقش دانشگاهیی گاه جنبش دانشجوی جا

ضرورت رهبر جمهوری اسالمی در صحبت های اخيرش از 

سرکوب دانشجويان مخالف می گويد و برای جنبش دانشجويی وظيفه و 
همراه با اين خط و نشان کشيدن ها، شاهد . حد و مرز تعيين ی کند

ادامه روند برکناری و بازنشسته کردن گروهی از اساتيد و اعضای کادر 
مديريتی مراکز آموزش عالی هستيم که به نظر می آيد حضورشان ديگر 

درست يک سال پيش . فع و سياست های روز رژيم سازگار نيستبا منا
نشستی به رياست يکی از سران دستگاه امنيتی ــ انتظامی رژيم اسالمی 
به نام صدرالسالم برگزار شد که در آن کادرهای اجرايی کودتا به 

 ٨٨جمعبندی از کم و کيف سرکوب های چند ماهه بعد از خرداد 
نوار صوتی کوتاهی . ت خود را بررسی کردندپرداختند و نقاط ضعف و قو

که از آن نشست در شبکه اينترنت انتشار يافت به خوبی نشان می داد 
که دستگاه سرکوبگر با چه حساسيت و دقتی موقعيت جنبش دانشجويی 
را زير نظر دارد و تا چه حد از تاثيرگذاری سياسی اين جنبش بر فضای 

  . ردم هراسان استعمومی جامعه و جهت گيری مبارزات م
در بررسی وقايع سال گذشته، دو نکته از ديد دستگاه امنيتی رژيم 

يکم، نقش عمده دانشجويان مبارز در صف اول اعتراضات : پنهان نماند
دوم، . خيابانی و سازماندهی شبکه خبررسانی و افشاگری های اينترنتی

يری حضور چشمگير  دختران دانشجو و دانشجويان شهرستانی در درگ
يکی از طرح های نشست سرکوبگران، تخليه و پراکنده . های راديکال

. بود» حل معضل خوابگاه ها«کردن دانشجويان شهرستانی به منظور 
طرح ديگر، استفاده از کادرهای تعليم يافته و قابل اعتماد سپاه پاسداران 

ت اما سياس. به منظور تقويت و کارآمد کردن نهاد حراست دانشگاه ها بود
اصلی سرکوب بر دستگيری های موقتی يا طوالنی دانشجويان مبارز در 

به عالوه، در همان نشست، دانشگاه های . شمار گسترده استوار شد
مختلف سراسر کشور را بر اساس درجه توان و گستردگی جنبش 
دانشجويی رده بندی کردند تا بدانند که با هر يک از چه طريق و تا چه 

طی يک سال گذشته صدها نفر از فعاالن جنبش . نندحد بايد برخورد ک
دانشجويی و دانشجويانی که در جريان خيزش مردمی رو آمده، شناخته 
شده بودند به شکل های مختلف مورد تعقيب و سرکوب و آزار جمهوری 

تعليق از تحصيل يا اخراج از دانشگاه، نرم ترين . اسالمی قرار گرفتند
يد فشارها در يک ساله اخير، دست در تشد. شکل اين سرکوب ها بود

دست سياست های مخرب و انفعال آور سران جريان سبز، به ميزان 
بخشی از دانشجويان و اساتيد معترض و صدها فعال . زيادی موثر افتاد

جنبش دانشجويی برای خالص شدن از فضای سرکوب و خفقان، و يا 
  . را در پيش گرفتندنااميد از سرانجام خيزش مردم، راه خروج از کشور 

با وجود اين، جنبش دانشجويی کماکان به عنوان يک معضل در برابر 
امروز شايد هراس رژيم عمدتا از توانايی . جمهوری اسالمی حضور دارد

های بالقوه اين جنبش باشد و تاثيرات غافلگير کننده ای که می تواند بر 
ه را در تدابير بازتاب اين مسال. فضای عمومی جامعه به جای بگذارد

پيشگيرانه و ميان مدتی می بينيم که امروز جمهوری اسالمی در قبال 
تدابيری .  و تالش دارد آنها را عملی کند دانشگاه ها در پيش گرفته

تالش برای تصفيه دانشگاه از رشته هايی که با ايدئولوژی و احکام : نظير
ست؛ تالش قرون وسطايی مذهبی و دستگاه حکومت اسالمی سازگار ني

برای برقراری و تحکيم ارزش ها و مقررات استبدادی مذهبی بر محيط 
به ويژه کنترل و سرکوب دختران دانشجو از طريق تشديد (دانشگاه 

؛ اجرای تدابير گزينشی )»عفاف و حجاب«جداسازی جنسيتی و سياست 
در هر ) به ويژه دختران(برای محدود کردن تعداد دانشجويان غير بومی 

نکته اصلی اينست که چنين تدابير و تالش هايی نهايتا محکوم . همنطق
جمهوری » انقالب فرهنگي«درست همانطور که . به شکست است

تا زمانی که در اين . اسالمی در دهه اول حيات رژيم، شکست خورد
جامعه طبقاتی پر تضاد، تحت سلطه و گرفتار استبداد مذهبی، دانشگاه 

 و فعاليت ذهنی ــ علمی جوانان برخاسته به شکل مکان تجمع گسترده
از قشرها و طبقات مختلف مردم موجود باشد، زمينه مساعد برای به راه 
افتادن جنبش ضد نظم موجود و خواست تشکل يابی وجود خواهد 

قشر دانشجو سريعتر از هر قشر اجتماعی، تضادهای طبقاتی و . داشت
 گرايش های گوناگون اجتماعی را بر متن يک جنبش سياسی و به شکل

بر چنين زمينه ای، اگر . و متضاد در ميان دانشجويان بازتاب خواهد داد



     ١٠u 
چه سياست های سرکوبگرانه می تواند در مقاطعی جنبش دانشجويی 
را از پيشروان و فعاالن شناخته شده اش محروم کند، اما خود اين 

د سياست ها به يک موضوع مبارزاتی جديد تبديل می شود و تعدا
  . ديگری از دانشجويان را به صف اول مبارزه فرا می خواند

البته محدوديت ها و ضعف هايی که رژيم اسالمی در مقطع کنونی 
دارد در اينکه تا چه اندازه بتواند طرح هايش را در دانشگاه ها به اجراء 

برای مثال، از ماه ها پيش بحث در مورد انجام يک . بگذارد، موثر است
در بين ) در واقع تعطيل کردن دانشگاه ها(مجدد » هنگيانقالب فر«

اما ناروشنی هايی که در مورد عواقب . سران رژيم به راه افتاده است
سياسی و اجتماعی چنين اقدامی وجود دارد، و هراس از دردسرهای 
احتمالی جديدی که می تواند بر دردسرهای کنونی جمهوری اسالمی 

به هر . بحث به يک طرح اجرايی شده استبيفزايد، مانع از تبديل اين 

حال، نکته اصلی که در مورد دانشگاه و جنبش دانشجويی بايد مد نظر 
قرار بگيرد کم و کيف تدابير رژيم و امکان موفقيت يا عدم موفقيت آن 

نکته اصلی، تشخيص خصوصيات و پتانسيل اين جنبش است و . نيست
دن نيروهای پيشرو و راديکال و نقشی که می تواند در زايش و به جلو ران

) به مثابه نيروی محرکه و ستون فقرات اوليه تشکل های انقالبی(آگاه 
اين روندی است که هيچ نيروی مرتجعی نمی تواند از شکل . بازی کند

گيری و به جريان افتادنش جلوگيری کند، حتی اگر به تجربه و يا از نظر 
   .تئوريک احتمالش را تشخيص بدهد

 درخشانآذر 
 سال پيش به جـرم همکـاری در قتـل           ٤سکينه محمدی آشتيانی    

» اوليـای دم «امـا توسـط خـانواده    . همسرش محکوم بـه قـصاص شـد      
 ضربه  ٩٩محکوم به   » نامشروع  «همچنبن به دليل رابطه     .بخشيده شد 

 ضـربه  ٢٠ و ٤٠دو مرد مـتهم هـر يـک بـه     در صورتی که  . دتازيانه ش 
 کنار اين تازيانه ها به ده سـال حـبس   سکينه در.  محکوم شدند  تازيانه

اما چند مـاه پـس از مختومـه شـدن پرونـده وی قـوه       . نيز محكوم شد 
زنـای  «قضائيه با دست و پا کردن پرونـده ای جداگانـه او را بـه اتهـام        

. رای بار دوم محاكمه و اين بـار محکـوم بـه سنگـسار کـرد               ب» محصنه
فقط پرونده يک زانيه دارد وجود ندارد و  ) مرد(زانی   البته اين بار هيچ   (

پـس از اعتراضـات گـسترده بـين المللـی بـه ايـن               ). که سکينه اسـت   
 . را لغو و او را محکوم به اعدام کردمجازات، قوه قضائيه حکم سنگسار

از زمانی که ماجرای سنگسار سکينه توسط وکيلش مـصطفايی بـه     
 خارج از مرزهای ايران کشانده شد، سرنوشـت سـکينه کـامال ابعـادی              

 توجـه افکـار     و. گرفـت  بخود   -ی  در سطح بين الملل    آن هم    -ی  سياس
  .عمومی را بشدت به خود جلب کرد

بـه حکـم سنگـسار سـکينه        ... بسياری از سران دولت های غربـی        
آشتيانی اعتراض کرده اند و آن را نشانه وخيم بـودن وضـعيت حقـوق        

هـا و    سـت  دولت ايران به اين درخوا      پاسخ .ده ان بشر در ايران برشمرد   
اعتراضات بيش از پيش نشان می دهد کـه مـسئله ديگـر صـرفا جـان            
سکينه نيست بلکه سکينه به نمادی از کشمکش ميان دولـت احمـدی     

سه جوان آمريكايی بـه  «، »اورانيوم غنی شده«نژاد و دول غربی بر سر       
ــران و غــرب در  «، »گروگــان گرفتــه شــده ــصادمات و تخاصــمات اي ت

از سوی ديگـر سـکينه گروگـان انتقـام          .  است شدهتبديل    »خاورميانه
گيری از همه زنان و دخترانی شده است که طـی يـک سـال گذشـته                 
درصف اول مبارزات جرات کردند ارزشهای کهنـه و پوسـيده نظـام زن      

  .ستيزجمهوری اسالمی را زير سئوال برند
 مرداد، نمايش تلويزيونی اعترافات اين زن ستمديده        ٢٠ چهارشنبه

يمای جمهوری اسالمی در واقـع اعترافـی علنـی از جانـب           در صدا و س   
رژيم جمهوری اسالمی بود که می خواهد زندگی و سرنوشت سکينه را     
ابزاری برای اعمال قدرت در درون کشور و هم چنين وسـيله ای بـرای       

در . باج گيری و چانه زنی و تنظيم روابط سياسی بـا دول غربـی کنـد               
موضـوع ايـن    «:نامه اعالم می کنـد      آغاز شوی اعتراف گيری مسئول بر     

گزارش جنجال و هياهوی رسانه های غربی در مورد يک پرونده جنايی 
 برای فهم اين نمايش تلويزيونی و هم چنين پرونده        .... »در ايران است  

 بايـد   سازی قوه قضائيه برای زن بی پناه و ستمديده ای چون سـکينه      
  .ی کنار زدپرده های پشت اين ماجرا را يکی پس از ديگر

يکی از مهمترين ستونهای روابط قدرت در جامعه طبقـاتی، رابطـه      
 بـا   از زمـان اسـتقرار جمهـوری اسـالمی،        . قدرت بين زن و مرد اسـت      

 دادن امتيازاتی به مردان، سلـسله   فردوستی و سلب حقوق زنان همراه با 
مراتبی در جامعه شكل گرفت که تاثير مهمی بر ديگـر روابـط اجتمـاعی             

وانين قـرون وسـطايی ديـه و قـصاص و        قـ  فرمان حجاب اجباری،     .داشت
سنگسار همه برای تحميل اين فردوستی در درجه نخست به خود زنان و   

مهم نيست که حجاب اجباری شامل اکثريتی از . سپس به کل جامعه بود 
زنان است و سنگسار يا قصاص و ديه شامل تعداد کمتری از زنان جامعه؛       

ونی و فرهنگی، اقتصادی و ايـدئولوژيکی فرودسـتی و          همه آنها مظاهر قان   
 تكميـل مـی    يکـديگررا و هستند در جامعه    انزنکامل  بی حقوقی   نشانه  
بـه  . حذف هر يک از اين حلقه های ستم، تضعيف مجموعـه اسـت        . کنند

همين دليل هم مشاهده می کنيم که دولتمردان جمهوری اسالمی طـی            
رده جهـانی حاضـر بـه لغـو ايـن       بيش از سه دهه عليرغم اعتراضات گست      

 .احکام قرون وسطائی نشدند
 سرکوب زنان، فقط مربوط به انسجام بخشيدن روابـط        از سوی ديگر  

نظـام جمهـوری   . قدرت و حفظ نظـام اسـالمی در داخـل کـشور نيـست       
اسالمی از بدو پيدايش خود ادعای تشکيل امـت اسـالم و صـدور انقـالب        

ته جمهوری اسالمی بر جنـبش هـای        اعمال اتوري . اسالمی را داشته است   
 نظامی نيست بلکه هم - مالی -بنيادگرا در خاورميانه فقط رابطه سياسي     

بـرای ايـن جنـبش هـا ايـران الگـوی            . چنين رابطه ای ايدئولوژيک است    
به همين . حکومتی که پرچمش حجاب زنان است. حکومت اسالمی است 

ر حفـظ رابطـه     دليل سرکوب زنان عالوه بر مصرف داخلی نقش مهمی د         
دولت جمهوری اسالمی با جنـبش هـای بنيـادگرای اسـالمی در منطقـه        

جلب حمايت و پشتيبانی جريانات بنيـادگرای اسـالمی در منطقـه            . دارد
وسيله ای برای چانه زنی ايران بر سر ميز مذاکره و امتيـاز گيـری از دول       

  .غربی است که خاورميانه مرکز تاخت و تازشان است
ده می کنيم که بدن زن ازهمان ابتدا مرکز کشمکـشی      بنابراين مشاه 

بود برای استقرار و تحکـيم قـدرت روحـانيون بـر ايـران و شـکل گيـری            
حکومت اسالمی و هم چنين وسيله ای برای تنظـيم روابـط قـدرت ايـن             
حکومت با جريانات بنيادگرای اسالمی درمنطقه و کل نظام سرمايه داری   

  .امپرياليستی حاکم بر جهان
  ن اصالح طلب سبز یو فعالی نیشان دیگاه نوانددید

  در مورد حکم سنگسار
 را با حضور زهـرا       نشست خود سومين  ) زنان همگرائی سبز  (اخيرا  ... 

سومين نشست همگرايـی سـبز جنـبش زنـان بـه             «رهنورد تحت عنوان  
 اما دريغ از يـک کـالم در          ...برگزار كردند » مناسبت سالگرد مشروطيت    

بـا اينکـه خـانم زهـرا رهنـورد سـخن از        ) ١(. گـسار او  مورد سکينه و سن   
 در مـورد     می کند اما تا ايـن لحظـه       »  دمکراتيک قوانين اسالمي   قرائت«

 خود از قانون زنا و مجازات سنگسار لـب بـه سـخن              »دمکراتيک«قرائت  
  .نگشوده است

تالش دارنـد موضـوع سنگـسار را در چـارچوب         » "همگرايان سبز « ...
 ....  و متناسب با عرف جامعه پاسخ دهنـد   »حکام الهي ا«قرائت های نو از     

 یانیآشتی نھ محمدیحکم اعدام سک

  *یزاسالمیزن ستی جمهوری ن المللیو بی اخلدی هادر مرکز کشمکش ی نز

 



     ١١u 
ژيال شريعت پناهی بعنوان قرآن پژوه تالش می کند با اتکا بـه برخـی             
آيه های قرآن ثابت کند که مجازات سنگسار برای زنا در قـرآن وجـود     

لـه  يجم) ٢ (.... ندارد بلکه حداکثر اين مجازات صد ضربه تازيانه اسـت      
ع اسـتنباط احکـام ديـن منحـصر بـه قـرآن             منـاب «کديور معتقد است    

نميباشد، بلکه عالوه بر قرآن و حکم قطعی عقل، روايات معتبر منقول             
و هـم   ) ٣(» .نيز جزو منـابع احکـام شـرعی ميباشـند         ) ع(از معصومين 

بر اساس احاديث و روايات موجود ترديـدی نيـست کـه حکـم      «چنين  
ان حکومت خلفا و سنگسار هم در زمان پيامبر اجرا ميشده و هم در زم  

هـای اسـالمی نيـز در        در احاديث تمام فرقـه    . هم توسط امامان شيعه   
  )٤(» .مورد سنگسار بسيار صحبت شده است

 ای مناسب برای سنگسار است و معتقـد اسـت         او نيز در پی گزينه    
با توجه به دامنه گسترده و متنوع آراء ذکر شده و بازخوردهای اجرای «

ضر، به نظر می رسـد مـی شـود بـه جـای      حکم سنگسار در شرايط حا 
ثانويه جايگزين ، همچـون جلـد، تعزيـر و       حکم اوليه سنگسار ، احکام    

جـرای احکـام جـايگزين      ا«و يـا    » .مجازات حبس مورد اجرا قرار گيرد     
خفيف تر همچون اجرای حـد جلـد، تعزيـر و حـبس، و تـدوين آيـين         

نظـر قـرار    دادرسی خاص می توانند به عنوان راهکارهای مناسبی مـد           
  )٥.(»داد

همگرايی سبز  «فريده ماشينی از حزب مشارکت و هم چنين عضو          
خـرين  آ« در بازخوانی آيات قرآن به اين نتيجـه مـی رسـد کـه             »زنان

 ضربه تازيانـه    ١٠٠در قرآن کريم    ) زنا(مجازات رابطة نامشروع جنسی     
ای به مجازات سنگسار در قرآن وجـود نـدارد    عنوان شده و هيچ اشاره    

  )٦.(»ه داليلی خالف اين مجازات وجود داردبلک
 نشان می دهد که اغلب آنان موافـق        نظرات اين زنان اصالح طلب    

هستند اما در مورد نوع مجازات آن معتقدنـد      » زنا« برای اتهام مجازات  
که صد ضربه تازيانه جايگزين مناسبی برای سنگسار در اوضاع کنـونی          

  .است
ين جنبش زنان مانند کمپين يک   البته آيات عظامی که برخی فعال     

مـشروعيت مطالباتـشان را بـا       » همگرايان سـبز   «ميليون امضا و امروز   
فتوای آنان اندازه گيری می  کنند با داليـل گونـاگونی مخـالف حکـم               

 .سنگسار در شرايط کنونی هستند
نابراين با فرض اينکه اجرای حدی      ب« بود، منتظری معتقد    آيت اهللا 

 عده زيادی از مردم دنيا بـه اسـالم و يـا وهـن           از حدود موجب بدبينی   
شدن اذهان و تبيـين      مذهب باشد، بايد آن حد موقتاً و تا زمان روشن         

 )٨٤ دي٢١منتظری،) (٧( ».فلسفه تشريع حد متوقف گردد
در اين مورد يا بايد آيين دادرسی خـاص  «، آيتاهللا صانعی می گويد   

ر تحت شرايط سختی  نف٤رعايت گردد و اقرار وجدانی و شهادت کامل  
لحاظ شود و يا اينکه بنا بر فتوای ميرزای قمی اجرای حکم را منوط به  
ظهور امام معصوم کنيم و به هر حال علم قاضی در اين زمينـه مـالک              

  )٨( )سايت آيت اهللا صانعی ٨/٥/٢٤ , (».نيست
لمای بـزرگ قـرن   ع«آيت اهللا محقق داماد نيز بر اين باور است که      

رت آيتاهللا خوانساری اجازه نميدادند که اين حدود بـه  حاضر مانند حض 
محقـق دامـاد، روزنامـه شـرق،        (» .جز زمان امـام معـصوم اجـرا شـود         

ترديدی نيست کـه عقـل نيـز       «،  وی هم چنين معتقد است    ) ٢٩/٧/٨٣
احکـام نيـز از    . حکم ميکند که بشر در بستر عرف جامعه حرکت کنـد          

ی عرف يک جامعه سنگسار را شايد در زمان. اين قاعده مستثنی نيستند
برای مبارزه با بی عفتی بپسندد، ولی در زمانه ای ديگر بتوان با شـيوه          

  )٩ (»هايی بهتر با اين مفاسد برخورد و مبارزه کرد
 را »زنـا «از گفته اين آيات عظام هم بر می آيـد کـه عمـدتا اتهـام         

 دليـل   اما به . مجازات شود  بايدمی دانند که    بعنوان بی عفتی و مفاسد      
  ....مصلحت اسالم و عرف جامعه معتقدند موقتا سنگسار متوقف شود 

بنظر می آيد زنان نوانديش دينی و مراجـع تقليدشـان در چنبـره              
 خود فسيل شده اند و نمی ٦٠ دهه »انقالبي«تفکر بنيادگرايی و اسالم 

 و يـا    »زنـا «توانند از اين موضوع ساده که اصوال باور بـه اتهـامی بنـام               
 جنسی نامشروع و يا روشنتر روابط جنـسی زن و مـرد خـارج از           روابط

و خانواده در هزاره سـوم، بـاوری کهنـه، منـسوخ و        » سالميا«مقررات  
 اين باور و اعتقاد را .... متعلق به عصر جاهليت بشر است، دست بردارند

 اتهـام    قبل از هر چيز خود با هيچ ترفندی نمی توان به روز کرد، زيرا     
  .كه بايد به زباله دان تاريخ سپرده شود ست »زنا«

اينکه زنان اصالح طلب بويژه آنانی که خود را رهبران و يا فعـاالن              
جنبش سبز می دانند و ادعای برابری حقوق زن و مـرد را مـی کننـد،            

صـد ضـربه    «دنبال گزينه مناسب برای سنگسار هستند و پيشنهاد حکم          
اما بدون شک مايه شـرم و ننـگ      . می کنند، دور از انتظار نيست     » تازيانه
ی است که تالش می کنند جنبش برابـری طلبـی زنـان       » سکوالر«زنان  

 )١٠. (ايران را به نام اينان ثبت کنند
اسالمی مخالفت با حکم سنگسار و جايگزينی آن بـا        زنان  شايد برای   

 خواهران حـزب  ٦٠پيشرفت باشد، زنانی که در دهه       » صد ضربه تازيانه  «
بودند اسالم برای زنان ی  دنبال اثبات رهايی بخش    ٧٠ در دهه    اهللا بودند و  

و نهايت درک شان از برابری زن و مرد اين بود که چرا زنان تـا شـانه در          
گودال سنگسار هستند و مردان تا کمـر و خواهـان حـذف ايـن نـابرابری       

ــد ــک در   . بودن ــان آکادمي ــرای برخــی زن ــرد و شــرم ب ــب گ ــه عق و البت
»  اسـالمي  مفمنيس«ی بروز پديده     اين را نشانه  ... دانشگاههای غربی كه    

 بـرای برابـری حقـوقی     »بومي«که در پی کشف راه حل های        اند  دانسته  
  .استزنان 

ما بايد تالش خود را برای نجات جان سکينه ادامه دهيم و دسـت             ... 
هريـک از  . به کارزارهای گسترده عليه قوه قضائيه و حکم سنگسار بـزنيم  

ه مظاهر خاص سرکوب زنان می تواند و بايـد زمينـه ای            اين مبارزات علي  
برای مبارزه جهت برچيدن اين قوانين و نظام های متکی بر ايـن قـوانين        
شود، می تواند و بايد زمينه ای برای ارتقا و تعميـق آگـاهی زنـان و کـل         

 فـصل مـشترک    جامعه شود، ميتواند و بايد به فرصتی جهـت مقابلـه بـا        
ايـج ميـان مـردم بـا ارزش هـا و ايـدئولوژی نظـام                باورها و ارزش های ر    

 مبارزه و فداکاری ما تک تک زنان بايد صـرف          .... جمهوری اسالمی باشد  
جامعه ای شود که هيچ زنی مجبور نشود تـن بـه ازدواج اجبـاری دهـد،                
هيچ زنی مجبور نباشد بسوزد و بسازد و حـق طـالق و حـق سرپرسـتی                 

د، جامعـه ای کـه عقـد ازدواج    فرزنـدانش پـس از طـالق را نداشـته باشـ     
قراردادی برای تملک جسم و روح زن نباشد و هيچ زنی به جـرم ابطـال                 

بلکه زنان از   . اين قرارداد به هر دليلی مورد هيچگونه مجازاتی قرار نگيرد         
آن چنان امنيت اقتصادی سياسی فرهنگی اجتماعی برخوردار باشند کـه        

نند و در کمال آزادی و برابـری   بتوانند داوطلبانه همزی خود را انتخاب ک      
بايد ضـمن   . و به راحتی اتحاد خود را در صورت ناموفق بودن فسخ کنند           

مبارزه برای نجات جان سکينه به ميليونها سکينه در سراسـرجهان، هـم             
جهان تحمـل  ، انديشيد و گفت ديگر بس است.... چون عايشه و عاطفه و   
  .چنين بربريتی را ندارد 
 مــی تــوان ســاخت چــرا کــه بــشر در انقالبــات چنــين آينــده ای را

در دولت  . سوسياليستی قرن بيستم چنين مناسباتی را تجربه کرده است        
 قوانينی را تجربه کردنـد کـه         سوسياليستی شوروی، طی چند دهه زنان     

در چين   ) ١٢. (هنوز پيشرفته ترين کشورهای غرب به آن نرسيده بودند        
ستی زنان عمال برده بودنـد و پـای        کشوری که تا قبل از انقالب سوسيالي      

شان را می بستند و ناقص می كردند، تا حركاتشان برای مردان موزون و           
زيبا به نظر آيد، جرئت كردند زنجيرهای ستم را پـاره كننـد و در مـدت                 
كوتاهی به برابری حقوقی دست يابند و تا زمانی كه انقالبـشان در سـال               

دهه روابط اجتماعی پيـشرفته      به شكست نيانجاميد به مدت چند        ١٩٧٦
 آزادی و برابری واقعی  ای ميان زن و مرد را تجربه کردند که نمونه ای از   

گرچه حتـی آن دوران نيـز تـا رهـايی كامـل          . ميان زن و مرد بوده است     
فاصله داشت و بمثابه اولين تجربه های دولـت سوسياليـستی در زمينـه              

نها با تكيـه بـه درسـهای آن    زنان دچار برخی ضعفها و کمبودها بود اما ت 
 .تجارب است كه می توان راه رهايی زنان را هموار ساخت

ما زنان ميتوانم و بايـد پيـشگام سـاختن سوسياليـسمی باشـيم کـه            
مهمترين مشخصه اش نه فقط برچيدن ستم جنـسيتی بلکـه جهتگيـری     
اش سرنگونی كليه تمايزات طبقاتی و اجتمـاعی و کليـه افکـار و سـننی                

طی چند هزاره بستر ستم و استثمار زنان در سراسر جهان بوده       باشد که   
  .است

   ١٣٨٩ مرداد٢٦
azar_darakhshan@yahoo.com 
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از آسـيب شناسـی مـشروطه تـا       : مناسبت سالگرد مشروطيت به روايت تـصوير      

شـيرين  : عکـس هـا  / آمنه کرمی  :  گزارش – زندانی سياسی    ١٧اعتصاب غذای   
 ١٣٨٩اد  مرد١٤ –بهرامی 
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     ١٢u 
نوشين احمدی :  ويدئو گزارش–"  سنگسار، ايران، اسالم و حقوق بشر- ٢

  ١٣٨٩ تيرماه –خراسانی، تهران 
مجله علمی پژوهشی فقه (جميله کديور/  سنگسار؛ اسالم و دوران معاصر - ٣

 )و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی بابل
  منبع پيش گفته - ٤
  منبع پيش گفته- ٥
 .از نگاه قرآن) زنا(ار و رابطه نامشروع جنسی  فريده ماشينی، سنگس  - ٦

تحقيق اين خانم بسيار خواندنی است زيرا تالش دارد با رجوع به آياتی برای 
رنت آيه ياو در الب. نشان دهد که اسالم دين رافت و مهر است» "زنا«مجازات 

ال خشونت تکميل می کنند مهايی گرفتار می آيد که يکی ديگری را در اع
. ين حال تصميم گرفته است تفسير و قرائتی نو از ان آيات بيافرينداما با ا

و از زنان شما «:  سورة نساء ميفرمايد١٥آية : فقط به اين نمونه توجه کنيد
آنان كه مرتكب فحشا ميشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت 

شان فرا اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس داريد تا مرگ. بخواهيد
 از سورة نور رجوع ٢وی سپس به آيه » رسد يا خدا راهی پيشِ پايشان نهد

و اگر به خدا و روز . زن و مرد زناکار را هريك صد ضربه بزنيد«: می دهد
قيامت ايمان داريد، مبادا كه در حكم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم 

خداوند بزرگ مردم  «ری می کند کهيگ سپس نتيجه) ٢سورة نور، آيه (» .ويدش
البته بايد » و و تجسس در زندگی شخصی يکديگر باز داشته است را از جستو

 سوره نسا ١٥تسلط زيادی به شعبده بازی داشت تا چنين حکمی را مثال ازآيه 
يعنی هنگام " زنا " شاهد درهنگام٤بخصوص هنگامی که به حضور . بيرون کشيد

 .ندرابطه جنسی يک زن و مرد تاکيد می ک
مجله علمی پژوهشی فقه و (جميله کديور/  سنگسار؛ اسالم و دوران معاصر - ٧

 )حقوق دانشگاه آزاد اسالمی بابل
  همان منبع  – ٨
  همان منبع–٩

 اخيرا خانم نيره توحيدی در کنفرانس بنياد پژوهش های زنان ايرانی در -١٠
ردند که چه  بعنوان سخنران ادعا ک٢٠١٠ ژوئيه ١٧ و ١٦پاريس در روزهای 

خانم  رهنورد رهبر جنبش مردم آقای موسوی و بخواهيم و چه نخواهيم، 
  .هستند

   آزاده دواچي- سايت مدرسه فمنيستی – ١١
از مجموعه مقاالت " انقالب اکتبر و مسئله زنان "   در اين خصوص به مقاله– ١٢

  .کنيد رجوع  "جنبش کمونيستی و مساله زنان، تجربه ها و نقدها"اميد بهرنگ 

  . سرویس خبری جھانی برای فتح. ٢٠١٠ ژوئن ٧
ويکـی  «گذشته يک سايت اينترنتی به نـام        ) ارديبهشت(در آوريل   

يـک فـيلم    ) ليکس به معنای درز اطالعات محرمانه است      (» کام.ليکس
ويدئوئی را که از ديد دوربين تفنگ يک هليکوپتر آپاچی ارتش آمريکا            

اين فـيلم مربـوط بـه سـال     . کردگرفته شده بود، در سايت خود نصب   
 مـردم پيـاده     نشان می دهد که مسلسل های هليکـوپتر،       .  است ٢٠٠٧
.  درو مـی کننـد  را» نيـو بغـداد  «محله ای مرفه در بغداد بـه نـام          روی  

. تصادفا عکاس سرويس خبری رويتر و دستيارش نيز در همانجا بودنـد   
ات چند دقيقه بعد يک ماشين باری سر می رسـد و مـردی بـرای نجـ                

يکی از کارکنان زخمی رويتر که در حال سينه خيز به طرف نقطـه ای   
. از پنجره، چندين کـودک نيـز ديـده مـی شـوند       . امن است می شتابد   

هليکوپتر باالی ماشين باری پرواز می کند و دوباره  آتش می گشايد تا 
. اينکه سربازان اطمينان حاصل می کنند که همه سرنشينان مرده انـد          

انی که از کشتن عراقی ها لـذت مـی برنـد در ايـن فـيلم                صدای سرباز 
پـس از هـر دور کـشتار شـيهه          ! تيراندازی دبشی بود  : شنيده می شود  

وقتـی سـربازان    . رضايت می کشند و به يکـديگر تبريـک مـی گوينـد            
مستقر در زمين گزارش می دهند که در ماشين سوراخ سوراخ شده دو    

 هليکوپتر با مسخره بـازی و   کودک بشدت مجروح را يافته اند سربازان      
تقصير خودشان است که بچـه هايـشان را وارد          «: مزه پرانی می گويند   

وقتی کارکنـان پزشـکی ارتـش آمريکـا مـی      . »منطقه جنگی می کنند  
خواهند دو کودک را برای معالجه ببرند، افسری بـه آنـان فرمـان مـی             

  . پليس عراقی بعدا آنها را می برد! دهد که بگذاريد برويد
اين کشتار و رفتار سربازان هليکوپتر آنقدر دهشتناک بـود کـه دو             
سرباز آمريکائی که در عراق خدمت کرده اند نامه ای سرگشاده با ايـن         

  : عنوان نوشتند
نامه سرگشاده به مـردم عـراق بـرای آشـتی و بـر عهـده گـرفتن         «

 در بغـداد    ٢٠٠٧مسئوليت؛ به همه کـسانی کـه در تيرانـدازی ژوئيـه             
  » .د يا عزيزان خود را از دست دادندزخمی شدن

  . يکی از سربازان هنگام نگارش اين نامه هنوز در ارتش بود
ظاهر شدن اين فيلم ويدئوئی در سايت ويکی لـيکس، غوغـائی در             

اما دولت اوباما از عملکرد سربازان هليکوپتر کـامال         . آمريکا بوجود آورد  
ترنتـی نشـسته انـد و     سربازانی که گوئی در پشت بازی اين–دفاع کرد  

اوباما ضمن دفاع از اين جنايت، تهديـد کـرد          . مردم را کشتار می کنند    
  . را خواهد بست» کام.ويکی ليکس«که سايت 

 ژوئن ارتش آمريکا، سـرباز مـستقر در عـراق بـه نـام بردلـی                ٧در  
مقامـات  .  ساله را دستگير و بـرای تحقيقـات زنـدانی کـرد            ٢٢منينگ  

» ويکـی لـيکس  «و اسناد محرمانه را به سايت ارتش آمريکا می گويند ا    
که خبر را پخـش کـرده، بردلـی        » وايرد«طبق گفته سايت    . داده است 

منينگ توسط يکی از هکرهای سابق کامپيوتر که با او چت کـرده  لـو         
لو دهنده گفت، منينگ که يک تکنيسين است به وی گفته بـود         . رفت

.  و آن را درز داده است که در جريان کارش به اين ويدئو برخورد کرده        
او همچنين گفته است که منينگ ويدئوی مشابهی را از حمالت هوائی        
ارتش در قرنی افغانستان که بيش از صد کشته بـر جـای گذاشـت در                

به وی گفتـه  ) که از يک خانواده نظامی است (گويا منينگ   . دست دارد 
ـ    «: است که به اسنادی برخورد کرده است که        ی و  چيزهای بـاور نکردن

که متعلق به عرصه عمومی و علنی هستند ... دهشتناکی درشان هست 
  ».و نه يک شبکه محرمانه در تاريکخانه ای در واشنگتن

دو سربازی که با ديدن اين ويدئو نامه ی سرگشاده به مردم عـراق        
ما در حالی اين نامـه را بـه شـما، بـه     «:نوشتند در نامه خود می گويند  

ی نويسيم که می دانيم کلمات و اعمال ما نمی   خانواده و جامعه شما م    
هر دوی ما در گروه سربازانی      . ... تواند عزيزانتان را برای شما زنده کند      

اتان مک  «.  ماه محله شما را تحت اشغال داشت       ١٤بوديم که به مدت     
وقتی کودکان زخمی شما را از ماشين بيرون می کشيد، چهـره      » کورد

در » جاش اسـتيبر «. م اش ظاهر شد ی فرزندان خودش در مقابل چش     
همان بخش بود اما در آن روز آن جا نبود هر چند او نيز در خدمت به        

آنچه . ... رنج و درد شما و جامعه شما در مقاطع ديگر سهيم بوده است  
ما مـی خـواهيم از اشـتباهات    . را که از دست رفته نمی توان بازگرداند     

می آيد بکنيم، تجاربمـان را  خود درس بگيريم و هر چه از دستمان بر       
به ديگران منتقل کنيم تا مردم آمريکا دريابند که چه بـر سـر شـما و                 

ما فروتنانه از شما مـی  . مردم کشور شما آورده اند و کماکان می آورند      
خواهيم که به ما بگوئيد چه بايـد بکنـيم کـه سـرآغازی بـرای تـرميم         

 کـه گـوش شـنوائی       ما با هـر کـس     ... ضرباتی باشد که وارد کرده ايم       
فيلم ويکی ليکس را بـه آنـان نـشان داده ايـم و            . داشته حرف زده ايم   

گفته ايم که اين ويدئو فقط ذره ای از رنـج هـای بيـشماری را کـه مـا        
ما از تجربه خودمان و ديگر سربازان خدمت  . آفريده ايم نشان می دهد    

ه هر روز   کرده در عراق می دانيم که وقايع اين ويدئو استثنا نيست بلک           
اين ماهيت جنـگ هـائی اسـت کـه     : در جريان اين جنگ رخ می دهد     

  . ... تحت رهبری آمريکا در اين منطقه در جريان است

  ھای سایت ویکی لیکس افشاگری 
  کا در عراقیآمری ات جنگیز در مورد جنایتکان دهنده و غوغا برانگی دئویو

 نامه سرگشاده دو سرباز آمریکائی به مردم عراق



     ١٣u 
سرباز در ويدئو می گويد شما نبايد فرزندانتان را به منطقه جنگـی       

اما ما مسئوليت خود را برای آوردن جنگ به محالت شما،         . می آورديد 
ما باشما آن کرديم که نمـی  . بر عهده می گيريم به درون خانواده شما     

آمريکائی ها بطور روز افزونـی مـسئوليت        . ... خواستيم کسی با ما کند    
هر چند ما بطور مکرر . آنچه را که به نام آنان شد را بر عهده می گيرند

و بی اندازه سنگ دلی کرده ايم اما اعمالی را کـه عليـه شـما مرتکـب                  
هـر چنـد بـار ايـن جنايـات بـر قلبمـان        . يـم شده ايم فراموش نکرده ا   

سنگينی می کند اما هنوز اميدواريم که بتوانيم کاری کنيم؛ بتوانيم در        
دولت . ... کشورمان انسانيت انکار شده ی شما را به رسميت بشناسانيم

ما که در چهره سازی برای خود وسواس دارد، می تواند شما را ناديـده      
ازان را که با جـسمی مجـروح از جنـگ           دولت ما بسياری از سرب    . گيرد

بازگشته اند يا از مشاهده آنچه عليه شما و کشورتان مـی شـود دچـار           
ما بسيار زودتر از اين هـا      . روان پريشی شده اند نيز ناديده گرفته است       

بايد اعالم می کرديم که ارزش های رهبـران ملـت مـا نماينـده ارزش                

يد که آمريکا نبايد بـه خـاطر   وزير دفاع ما می تواند بگو . های ما نيست  
اين جنگ حيثيت خود را از دست بدهد اما ما می گوئيم کـه حيثيـت           

شايد با توجه بـه  . ... ما در مقايسه با انسانيت مشترک ما اهميتی ندارد   
اما . درد و رنجی که کشيده ايد تقاضای دوستی از شما زياده روی باشد 

م خواری و تعهد ما بـرای  خواهش می کنيم ما را ببخشيد و اندوه ما، غ   
ما با تمـام توانمـان عليـه جنـگ هـا و      . تغيير وضع از درون را بپذيريد     

سياست های نظامی که اين مصائب را برای شـما و عزيزانتـان بـه بـار           
قلب های ما گشوده است تا به ما بگوئيد که     .  می کنيم  گریآورده افشا 

 ما بـر شـما وارد   چگونه می توانيم از شما حمايت کنيم تا بر رنجی که     
 نـصب شـده در تارنمـای    -٢٠١٠ آوريـل   ١٧(» .کرده ايـم فـائق آئيـد      

  )   ١) (کام. اينترنتی مايکل مور
١٧ -١ April ٢٠١٠ on MichaelMoore.com. The video, 
entitled "Collateral Murder", is on wikileaks.org) 

  ٢٠١٠   جوالی ١٢   سرویس خبری جھانی برای فتحاز 
-دوه و خشم فروان مطلع شديم که مقامات هند رفيق آزاد انبا 

Cherukuri Rajkumar  )يکی از اعضای اصلی رهبری ) راج کومار
که در سطح جهان به عنوان ) مائوئيست(حزب کمونيست هند 

- سخنگوی اين حزب مشهور بود را به همراه رفيق هم حزبی اش 
Hemchandra Pandey -در زير . دستگير و به قتل رساندند 

 کمی ويرايش با  را)م(اطالعيه ی کميته مرکزی حزب کمونيست هند 
  .می خوانيد

 -در اول ژوئيه، دفتر ويژه اطالعات پليس در استان آندرا پرادش  
واحد بدنامی در زمينه آدم ربايی و قتلهای خونين است، اعالم کرد    که

، عضو شاخص رهبری  )Cherukuri Rajkumar(که رفيق آزاد 
، عضو دفتر سياسی و سخنگوی اين )مائوئيست(زب کمونيست هند ح

 از اعضای کميته )Pandey  Hem )Jitenderحزب را بهمراه رفيق 
 در اطراف شهر ناگپور دستگير کرده ١١:٠٠منطقه ای حدود ساعت 

آنها طبق قرار به ديدار رفيقی از منطقه داندارکارانيا   اند در زمانيکه
روز شوم همراه با    صبح اين١٠د حدود ساعت رفيق آزا. رفته بودند

اما . رفيق پاندی پس از يک مسافرت طوالنی به شهر ناگپور رسيد
آدمکشان دفتر ويژه اطالعات پليس آندرا پرادش آنان را ربوده، احتماال 

استان ماهاراشترا   توسط هليکوپتر به جنگل عادل آباد در نزديکی مرز
  .ه به قتل رساندندبرده و آنان را با شليک گلول

  .سالم های سرخمان را نثار رفقای عزيزمان می کنيم
  زندگی رفیق آزاد 

) مائوئيست(رفيق آزاد يکی از رهبران ارشد حزب کمونيست هند 
در يک خانواده ) آپ(وی در منطقه کريشنا از استان آندرا پرادش . بود

 منطقه Sainikتحصيالت خود را در مدرسه . مرفه متولد شد
رفيق . روکوندا که اکنون منطقه ويزياناگران است طی کردکو

Surapuneni Janardhanپر آوازه ی جنبش   ، که از رهبران
 رفيق راج کومار را به اتحاديه ١٩٧٤دانشجويی بود، در سال 

  ....دانشجويان راديکال آورد
زمان يکی از  وی در دانشکده مهندسی آن منطقه که در آن

ه های مهندسی محسوب می شد دانشجويی راديکال ترين دانشکد
او تحصيالتش را در رشته شيمی به پايان رساند و سپس . برجسته بود

او . نقل مکان کرد  Vishakhapatnam   طبق رهنمود حزب به شهر
و در به راه  . دومين رهبر اتحاديه دانشجويان راديکال بود١٩٨٤تا سال 

ی و جنبش های افتادن بسياری از حرکت های دانشجوئی سراسر
او به عضويت کميته . پرادش نقش کاتاليزور را داشت   مردمی در آندرا

جنگ ) ( لنينيست-مارکسيست (منطقه ای حزب کمونيست هند 

  .درآمد) خلق
 عرض و طول هند را زير پا گذاشت تا سمينار ١٩٨١در سال

او در سال . را سازماندهی کند) چِنای کنونی(مسئله ملی در مدرس 
به کارناتاکا منتقل شد و از اعضای موسس شاخه حزبی در آنجا  ١٩٨٢

در سال . کار می کرد) استانی(بود و به عنوان دبير کميته ی ايالتی 
 پس از پلنوم مرکزی عضو کميته مرکزی حزب کمونيست هند ١٩٩٠

 در کنفرانس سراسری هند ١٩٩٥شد و در سال ) جنگ خلق) (م ل(
 شکل گيری حزب کمونيست هند او پس از. عضو دفتر سياسی شد

از آن پس .  اين سمت را ادامه داد٢٠٠٤در سال ) مائوئيست(
  .سخنگوی کميته مرکزی نيز بود

او به زندگی ساده و کار سخت، مطالعه ی بی انتها و تحليل های  
درخشان از اوضاع، بيان روشن و منطق برنده و مهارت کار سازمانی 

بی در عرصه های مختلف خدمات باال، شهره بود و به جنبش انقال
  .گسترده ای کرد

و بولتن ) ارگان تئوريک حزب(او مطالب فراوانی در مارش خلق  
او مطلب بسيار خوبی در نقد روشنفکران . اطالعاتی مائوئيستی نوشت

آندرا پرادش که پس از فروپاشی امپرياليسم شوروی و دول وابسته به 
جنبش انقالبی از دست داده بودند آن نااميد شده و اعتقاد خود را به 

  .نوشت
با مرگ او ، جنبش انقالبی هند رفيق نمونه و ستاره درخشانی را از 

  .که بيش از سه دهه و نيم به انقالب خدمت کردداددست 
 ساله، از نزديکی دهکده پيتوراگا در منطقه ٣٠پاندی  رفيق 

 تاريخ در وی کارشناسی ارشد خود را در رشته .اوتاراخاند آمده بود
در حالی .  گرفت و برای دوره دکترا ثبت نام کردNainitalدانشگاه 

به تدريج که متوجه .  هم بودAISAکه در کالج بود، از اعضای فعال 
بعدها، . به گروههای راديکال پيوست  شد،AISAکاراکتر شبه انقالبی 

. پيوست )جنگ خلق) (ل-م( به حزب کمونيست هند ٢٠٠١در سال 
شروع به سازماندهی  Almora ستاهای کوهستانی منطقهاو در رو

  .دهقانان حول موضوعات گوناگون کرد
اين رفيق پر انرژی خيلی زود عشق و عالقه مردم منطقه را به خود 

او .  به انجام وظايف مهمتری منتقل شد٢٠٠٥او در سال . جلب کرد
القه ع. ماموريت جديد خود را با صبر و استقامت بااليی پيش می برد

جديد، مطالعه بيشتر و عميق تر، و موضوعات وافر او برای يادگيری 
اشتياق وافرش به نگارش انديشه هايش بايد سرمشق همه انقالبيون 

او مقاله های زيادی تحت نام های مختلف در مجله های خبری . باشد
. پ.ما از سازمانهای حقوق مدنی می خواهيم از پليس آ. نوشت

فيق پاندی را به مادرش که تنها بازمانده ی اوست بخواهند که جسد ر
 زندگی می کند Uttarakhandايالت    ازHaldwani   و در منطقه

 برجستھ  ھندی ست ھای از کمون–ق آزاد یقتل رف
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  .دهندتحويل 

   آواتار ھندی موساد-  دفتر ویژه اطالعات پلیس آندرا پرادش 
موزش آدفتر ويژه اطالعات پليس آندرا پرادش، بخشا توسط موساد 

 ايالتی گذشته و آزادانه دست به آدم اين نهاد از مرزهای. ديده است
نخست (همه اينها با حمايت مانموهان سينگ . می زندربايی و قتل 

) وزير داخلی( چيدام بارانو ) رهبر حزب کنگره( ، سونيا گاندی )وزير
اين باند فاشيستی شاخک هايش را در سراسر هند  .انجام می گيرد

ند، حکم اخير دادگاه عالی برقرار کرده و انقالبيون را به قتل می رسا
اين حکم می گويد، تمام درگيری . نيز به سخره گرفته است   آندرا را

قتل می رسانند و بعد  که در آن مقامات انقالبيون را ربوده و به (ها 
) گزارش می دهند که مقتول حين درگيری مسلحانه کشته شده است 

 و برای تعيين اول بايد بعنوان قتل به ثبت برسد و به همين عنوان
  .قاتل در دادگاه مورد بررسی قرار گيرد

آيا چيدمان باران انتظار دارد که مائوئيست ها با وی که خون رفيق 
   است به مذاکره بنشينند؟تهآزاد و پاندی را ريخ

هرگز در مورد درگيری های ) مائوئيست( حزب کمونيست هند 
به دروغ . پ.يس آپل. نداخته استانظامی واقعی سر و صدا به راه ني

های گوبلزی توسل می جويد؛ دروغ هائی که حتی ساده لوحان نيز 
همواره در کنار ) مائوئيست(حزب کمونيست هند . باور نمی کنند

. حقيقت و پاسخگويی به مردم ايستاده و واقعيت را بيان کرده است
هنگامی .  نبودSarkepally Adilabadآزاد در حال رفتن به جنگل 

 وجود ندارد، چرا او به آنجا عادل آبادنبش و سازمانی در که هيچ ج
بايد می رفت؟ آزاد قرار بود با رفقای ما در مورد پيشنهادات مشخصی 

که برای  [Swami Agniveshاز طرف افراد خوش نيتی چون 
 تعيين ودولت مرکزی و ) م(مذاکراتی ميان حزب کمونيست هند 

رو در رو بحث ] ش می کندتاريخ مشخصی برای آتش بس متقابل تال

 ٢٦   به مورخSwami Agniveshاو حامل نامه محرمانه ای از . کند
بارها ما را به ترک خشونت و مذاکره چيدام باران .  بود٢٠١٠ژوئن 

آيا انتظار دارد که با ريختن خون رفقای غير مسلح . دعوت کرده است
ن های وی مان آزاد و پاندی، حزب پای مذاکره بنشيند؟ آيا فراخوا

  مانند موعظه متون مقدس توسط شياطين نيست؟
  .پ.س آیپلی دروغ ھا

.  پيدا کرده دروغ محض استAK٤٧اينکه پليس آ پ تفنگ 
 صبح همراه با رفيق پاندی در ايستگاه ناگپور ١٠:٠٠رفيق آزاد ساعت 

پياده شده و در حاليکه غير مسلح بود توسط دفتر ويژه اطالعات پليس 
 قانون اساسی خود ٢١آيا دولت از ماده . ستگير شدد آندرا پرادش

افراد بی «پيروی می کند؟ آيا دولت از هسته کنوانسيون ژنو، که 
 نبايد صدمه ببينند پيروی می کند؟ آيا اين عوامفريبی و جعل »دفاع

نيست که دولت اليحه پيشگيری از شکنجه را به مجلس می فرستد اما 
تی ها متوسل می شود؟ اين داستان پليس هر دقيقه به شکنجه بازداش

برای هزارمين بار توسط پليس » درگيری ها«های ساختگی در مورد 
حق حيات که . ساخته می شود و در مطبوعات نشخوار می شود. پ.آ

در قانون اساسی تضمين شده است مورد سخره قرار می گيرد و حق 
ه کشته  ساعت از دستگيری تبديل ب٢٤روبرو شدن با قاضی در فاصله 

 ساعت شده است بطوريکه هيچ فرصتی برای ٢٤شدن در فاصله 
  .عزيزانشان نمی ماند که کاری کنند

ما از سازمانهای حقوق مدنی، دموکراتها و ميهن پرستان می 
خواهيم که قدم جلو بگذارند و اين درگيری ساختگی را به عنوان يکی 

عميقا مورد از صدها قتل غير قانونی که در اين کشور رخ می دهد 
  .بررسی قرار داده و حقايق را به اطالع مردم برسانند

  )مائوئيست(آجای، سخنگوی کميته مرکزی حزب کمونيست هند 

  »؟یا ورشكستگیشكست «: بخش اول 
  مقدمھ-  ١

پژمردگـی يـا    : كمونيسم بـر سـر دوراهـي      «همانگونه كه در بيانيه     
 با يـک تقـاطع      تاكيد شده، جنبش بين المللی کمونيستی     » شكوفايي؟

يک  دوره  از مبارزه پرولتاريای جهـانی         . تاريخی مهم روبرو شده است    
برای سرنگونی نظام سرمايه داری جهانی به پايان رسيده است، مـا در             

 دوربعدی چگونـه رقـم    اينكه. آستانه ورود به دوره ی ديگری هستيم
  .  ها وابسته است خواهد خورد به تالشهای نظری و عملی کمونيست

ــا تولـــد مارکسيـــسم   ــپس کمـــون ) ١٨٤٨(مرحلـــه اول بـ وسـ
 و  )١٩١٧(آغـاز شـد و بـا انقـالب اکتبـر در روسـيه       )  ١٨٧١(پاريس

ادامه يافت و سرانجام     ) ١٩٦٧(انقالب فرهنگی در چين سوسياليستی      
بشريت برای  .  به پايان رسيد   ١٩٧٦با شکست انقالب در چين در سال        

ش آگاهانـه بـرای تغييرسـازمان     نخستين بار در طول تاريخ شاهد تـال       
بـر پايـه ای     ) از روابط توليدی اجتماعی تا روبنـای سياسـی        (اجتماعی  
طبقه کارگر رهبری کننده اين تالش عظيم برای دستيابی به . نوين بود

ايــن تالشــها بــه شکــست . جامعــه ای فــارغ از ســتم و اســتثمار بــود
طبقاتی بـورژوازی را  پرولتاريا قادر نشد در آن دور از مبارزه   . انجاميدند

در سراسر جهان سرنگون کند و قـدرت سياسـی در شـوروی  و چـين         
 يعنی فقدان –اين واقعيت بزرگ عينی . سوسياليستی را نيز از كف داد    

 سر منشا تاثيرات عميـق بـر   -دولت های سوسياليستی در جهان امروز    
نيازمند . صفوف جنبش کمونيستی  و سمت تحوالت جهان کنونی شد         

. بود تا اين واقعيت عينی در سطح ذهنی نيز خود را منعکس کند  زمان  
هنوز جنبش بين المللی کمونيستی برخورد مـوزونی بـا ايـن واقعيـت              

اغلب کسانی که خود را کمونيـست مـی داننـد چـشم        . نداشته و ندارد  
بـسياری از آنهـا حاضـر بـه     . خود را بر اين واقعيت بـزرگ مـی بندنـد          

ه با سئواالت و مسائلی که ايـن      هم و مواج  روياروئی با اين شکست عظي    
اين امر موقعيت خطرناک و بحرانی برای   . شکستها ببار آوردند، نيستند   

بـدون يـك   . جنبش کمونيستی در سطح بين المللی ببـار آورده اسـت   
 انتقادی از تجارب مثبت و منفی مرحله قبل و سنتز        -جمعبندی علمی 

تنهـا بـا    . ران نخـواهيم بـود    علمی آنها قادر به از سر گذراندن اين بحـ         
تركيب ديد گسترده تـاريخی بـا موشـكافی فعـال و انتقـادی تجـارب                

 و درس گيری از آنهـا  - بويژه تجارب سترگ و تعيين كننده      –انقالبی  
در اينجـا   .  می توان به استقبال  دور دوم انقالب های پرولتـری رفـت            

 رقـم  اينكـه آن  دوره  چگونـه  . تمركز بحـث حـول دوره ی اول اسـت       
خورد، چه دستاوردها و كمبودهايی داشت و چرا بدون دفاع و تكيه به             
دستاوردها و جذب درس های مثبت و منفی آن  نمی تـوان افـق و راه    

  . روشنی برای رهايی بشريت ترسيم كرد
از پرسش بسياری از مـردم كـه بـه محـض روبـرو شـدن بـا يـك                   

  .  كمونيست طرح می كنند، شروع کنيم
شكست نخورد؟ چرا شما هنوز دنبال تحقق يك امر     مگر كمونيسم   

شكست خورده هستيد؟ مگر تجربه شكست انقالب هـای پرولتـری در           
  ؟   نيستقرن بيستم برای اثبات اينكه كمونيسم غير ممكن است، كافی

بطور مسلم هر كمونيستی نيز به نوعی در ذهن خود با ايـن قبيـل     
آن . ن مسئله  كلنجار نرفتمگر می توان با اي  . پرسشها كلنجار می رود   

-هم در دوره ای كه تمام بلندگوهای بورژوازی در سطح بـين المللـی          
 مـيالدی كـه ديگـر    ٩٠در ابتدای دهه    (بويژه پس از فروپاشی شوروی      

كشوری سوسياليستی نبود و فقـط ماسـك سوسياليـسم را بـر چهـره            
نيسم يك   به كار افتاده اند تا به مردم ثابت كنند كه ايده كمو  -) داشت

يك امر روشن است، كمونيستها بايد به شكست        .پروژه ورشكسته است  

 نیسم در پرتو سنتز نوینده کمونی آگذشته و
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به اين معنا كه امروزه كشور سوسياليستی در جهـان   . خود اذعان كنند  

موجود نيست و نزديك به چهار دهه است كه كمونيستها در كـشوری             
  . قدرت سياسی كسب نكرده اند

سم ورشكـسته از آب در  بورژوازی مدام تبليغ می كنـد كـه كمونيـ    
. به دليل آنكه  از ابتـدا كمونيـسم ايـده ای غلـط و اتوپيـايی بـود        . آمد

از نظـر بـورژوازی كمونيـستها       . تحميل وهم و خيال بـه واقعيـت بـود         
شكست خوردند زيرا می خواستند يك ايده غير واقعـی را بـر طبيعـت            

اجعـه  آنها می گويند به همين دليل  كمونيسم به ف      . بشر تحميل كنند  
  . ختم شد و شكست اش اجتناب ناپذير بود

آيا تصويری كه بورژوازی از شكست ما ارائه می دهد درست است؟           
آيا واقعا تجربه كمونيسم فاجعه بـود؟ مـا شكـست خـورديم امـا ايـن                 

شكستی بـود كـه   . شكست نشانه غلط بودن ايده های ما نبود و نيست        
سطح بين المللی بستگی  اساسا به عوامل عينی يعنی به تناسب قوا در          

نگهبانان نظم كهن توانستند ذخاير و قوای خود را عليه انقالب           . داشت
ــد و  کــشورهای       ــار گيرن ــه آرايــش در آورده و بك ــستی ب سوسيالي

  . سوسياليستی نوپا را شكست دهند
ما می توانيم بدرستی تاكيد كنيم كـه شكـست خـوردن در چنـد               

ما كماكان می توانيم بر . ستنبرد، نشانه تعيين سرنوشت كلی جنگ ني
اين حقيقت عينی تاكيد كنيم كه سرنگونی يك طبقـه و گـذر از يـك             
. نظام اقتصادی اجتماعی به نظامی ديگر پروسه ای بسيار طوالنی است       

تثبيت قدرت بورژوازی در مقابل قدرت فئودال ها و نظـام فئوداليـسم              
ر بـه  تثبيـت قـدرت پرولتـری و گـذ     . چند صـد سـال بـه درازا كـشيد         

كمونيسم نيز بسيار طوالنی تر و پيچيده تر خواهد بود زيرا هـدفش از              
ميان بردن نظام طبقاتی است نه نشاندن يك نظام طبقـاتی بـر جـای           

  . قبلی
اما با اين وجود واقعيت اين است كه امروزه نمی توانيم در اين حد            

 است كه در اين زمينـه بگونـه ای علمـی    مهم. از استدالل باقی بمانيم
به اين معنا كه قبل از هر چيز بدور از هـر گونـه تعـصب و    . رفتار كنيم 

چشم بستن بر واقعيات، به درستی توضيح دهيم كـه چـرا کـشورهای           
بايد از سطح به عمق رويم و مانند        . سوسياليستی نوپا شكست خوردند   

هر دانشمندی ثابت كنيم كه چرا آزمايشهای انجام شـده نـشانه غلـط            
يسم نبوده، بلكه هنوز اين نظريه و مفـاهيم اساسـی           بودن نظريه كمون  

  با  تكيه بـه همـان آزمايـشهای باصـطالح شكـست         –برخاسته از آن    
برای اينكـار   .   از اعتبار برخودار بوده و كماكان صحيح  است         -خورده    

بايد ببينيم آنچه كه همگان از آن به عنوان شكست ياد می كنند، چـه   
اد؟ معانی و ارزش های آن اتفاقات  چه بود؟        بود؟ واقعا چه اتفاقاتی افت    

در چند کشور آيا واقعا فاجعه بود؟ آيا كسب قدرتی كه توسط پرولتاريا 
   ؟استمارکس صورت گرفت واقعا نشانه غلط بودن  نظريه كمونيستی 

اينکه مارکس چگونه تئـوری هـای خـود را از دل واقعيـات عينـی             
 اين حال به اين نکته بايد       بيرون کشيد مستلزم بحثی جداگانه است با      

اشاره کنيم  مفاهيمی كه او در ارتباط با كمونيـسم و ضـرورتش جلـو                
گذاشت اساسا درست بود و هنوز منطبق بـر جهـانی اسـت كـه در آن        

ماركس برنامـه كمونيـستی خـود را هـم از واقعيـت           . زندگی می كنيم  
جهانی كه درآن زندگی می كنيم بيرون كشيد و هم جهـانی كـه مـی           

او بر مبنای حقايق جامعه کنونی مختصات       . وانيم در آن زندگی كنيم    ت
اما اين پيش بينی خيـالی نبـود بلکـه        . جامعه آينده را پيش بينی کرد     

متکی بر امکاناتی بود و هست که جامعه سرمايه داری از خود بروز می        
  . دهد

بدون .  برای اثبات شكست يا ورشكستگی بايد به تاريخ رجوع کرد         
آنگونه كه واقعا بود . ای  ارتجاعی يا خودستايی های بی محتویتحريفه

تـاريخ دان مترقـی معاصـر كـه چنـدی      (به قول هوارد زين  .  و گذشت 
كسی که تاريخ نمی داند مانند آنست که ديروز به          «): پيش در گذشت  
 ١٦٠بدون آشنايی با تاريخ و عملكرد كمونيسم طـی        » .دنيا آمده است  

آن هـم در    . ن از ايده های آن قويا دفاع كـرد        سال گذشته، مشكل بتوا   
دورانی كه ما با بزرگترين مغزشويی تاريخ توسط بورژوازی بين المللی            

تا كنون صدها ميليارد دالر به  اين مغزشويی اختـصاص      . روبرو هستيم 

روزی نيست كه يك مقاله يا كتاب پر از تحريف و دروغ در    . يافته است 
استالين را كه بساط . مونيسم منتشر نشودرابطه با كمونيسم و تاريخ ك    

فاشيسم در اروپا را جمع كرد با هيتلر برابـر مـی کننـد، لنـين را يـك        
ماكياوليست بيرحم جلوه می دهند، مائو  را با چنگيز خان مقايسه می       
كنند و چون اتهام قتل عام به او را نمی توانند ثابت كنند،  سـراغ ايـن       

بايـد پرسـيد اگـر      . بـود »  زن بـاره   «می روند كه فردی تشنه قدرت و      
كمونيسم مرده و ايده اش ورشكسته است پس چرا  ايـن همـه دروغ و      

  . زده می شود» مرده«بهتان به يك ايده 
بورژوازی در ارتباط با تاريخ گذشته كمونيسم دو روش مشخص را           

نخـست اهـداف، روشــها و   .  روش تحريــف و حـذف . دنبـال مـی كنـد   
سـپس تمـام    . ب های پرولتری را تحريف می كند      واقعيتهای زنده انقال  

 مانند محاصره و حمله نظامی، فشار بی وقفه -تالشهای تبهكارانه خود 
 كه بـرای خفـه كـردن ايـن     -اقتصادی و بمباران دائمی ايدئولوژيك را  

  .  حذف می كند-انقالبها به كار  برد 
بورژوازی از طريق اين تحريف و حذف می خواهد درخـشان تـرين      

وران تاريخی كه بشر با آن روبرو شد را از ذهنيت هـا پـاك كنـد  تـا       د
چـون تـا   .  سياسی مـردم را کـاهش دهـد       -سطح توقعات ايدئولوژيك    

زمانی كه مردم در سر آرزوهای بزرگ نپرورانند و به اين آگاهی دسـت    
نيابند كه امكان تحقق آنها هست، بورژوازی می تواند گريبـان خـود را       

  . بحرانها خالص كندحتی از حادترين 
در مواجهه با چنين وضـعيتی و بـرای مقابلـه بـا مغزشـويی هـای                 
بورژوازی چه بايد كرد؟ در مقابل تجربـه تـاريخی مرحلـه اول انقـالب          
های پرولتری چه رفتاری بايد اتخاذ كنيم؟ آيـا بايـد عقـب نـشينيم و             

بدون شك ايـن    . اجازه دهيم آن دستاوردهای رهائی بخش دفن شوند       
  . ترين جنايت در حق بشريت و آينده جهان خواهد بودبزرگ

يا مانند برخی ها خود را تافته جدا بافته از ديگران دانسته و بر كل 
تجربه جنبش كمونيستی خط بطالن كشيده و بگوئيم اين تجربـه هـا            

.  شـويم از همـان مبـدا   ربطی به ماركسيسم نداشته و مـدعی شـروعی          
ه و پروژه از هيچ پايه و متد علمی   روش بازگشت به مرحله اول يك ايد      

اين برخورد بيان سر فرودآوردن در مقابـل تبليغـات         .  برخوردار نيست 
بورژوازی و نـشانه عجـز و نـاتوانی در ارائـه يـك جمعبنـدی علمـی از         

  .گذشته است
يا مانند برخی ديگر به شيوه ای دگماتيـك خواهـان تكـرار همـان       

كهـای غلـط  کـه تـاثيرات     تجارب قبلی شويم و چشم بر خطاهـا و در         
بسزائی در شکست و نوع شکـست کـشورهای سوسياليـستی داشـتند،      

  . ببنديم
در بررسی مرحلـه اول انقالبهـای پرولتـری بـه دسـتاوردهای ايـن        
انقالبها خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه اين انقالبها با اتكا بـه           

ی را  قدرت سياسی كسب شده توسط پرولتاريـا ، چـه تحـوالت عظيمـ     
تحوالتی كه تا .  آوردددرچه سطحی و با چه کيفيتی برای  مردم  بوجو

پيش از آن حتا به ذهن طبقات ديگر نمـی رسـيد و آن طبقـات حتـا                   
جرات نمی كردند به اينگونه تحوالت نزديك شوند چه رسد به آن كـه    

 يعنـی از بـين بـردن    ،آنرا شالوده  يک نظام اجتماعی نوين  قرار دهند     
قر و ثروت در دو قطب، از بين بردن تمـايز ميـان زن و مـرد،     انباشت ف 

متفكـرين طبقـات   . تمايز ميان کار فکری و يدی، ميان شـهر و روسـتا          
ديگر حتا بفكرشان نمی رسيد كه چنـين تحـوالتی مطلـوب و ممكـن           

  . آنان همه گونه توجيه را برای رد آنها در انبان داشتند. است
 تغييرات بيش از پيش آموختيم كه ما نيز در پروسه اين تكامالت و

در طـی ايـن پروسـه هـا از     . انقالب پرولتری يعنی چه و چه بايد باشد       
مفـاهيم خـود را بررسـی       . اشتباهات خود درسـهايی بيـرون كـشيديم       

در ارتباط با  اولين تالش های مان برای انقالبات پرولتری و در  . كرديم
مـا   . ا معين كـرديم   گام های آغازين نقاط ضعف و محدوديتهای خود ر        

از تجربه گذشته خويش دفاع می كنـيم، چـرا كـه جنبـه عمـده آنهـا                
اما آگاهيم كه اين جهش های واقعـی رخـداده در     . صحيح بود و هست   

قرن بيستم  خالی از اشـتباهات نبـوده انـد و بـدون نقـد اشـتباهات و          
ضعفها در عملكرد و تفكرمان كه نقش درجه دوم و فرعـی نـسبت بـه                



     ١٦u 
يم دستاوردهای انقالب های سوسياليستی داشته قادر به دفاع     بدنه عظ 

موثر و جدی در مقابل حمالتی كه امروزه به تجربه كمونيسم می شود       
ديالكتيك دفـاع از بدنـه گـسترده و غنـی انقـالب هـای            . نخواهيم بود 

پرولتری در نقد علمی اشتباهات، ضعفها و محـدويتهای تـاريخی آنهـا             
نقالب ها مانند هر آغاز ديگـری آغـازی کامـل و         بويژه آنكه اين ا   . است

هيچ آغازی در هيچ زمينه ای نمی تواند بدون ضعف هـا و          . ناب نبودند 
نمی تواند  بازتاب كامل و بی نقصی از آينـده ای باشـد      . اشكاالت باشد 

  .که آن را نمايندگی می کند
تا زمانی که طبقات و مبارزه طبقاتی موجود است، شکست انقالب           

بعد از پيـروزی انقـالب هـای       . سوسياليستی نيز امکان پذير است    های  
پرولتری در كشورهای مختلف و استقرار نظام اجتماعی سوسياليستی،         
طبقات چه در سطح آن كشورها و چه در سطح جهانی  به بقای خـود      

تنها با پيروزی انقالب كمونيستی جهانی است كـه ايـن          . ادامه ميدهند 
قه بورژوازی ديگر نخواهد توانست ذخـاير    وضعيت عوض می شود و طب     

مادی و فكری خود را برای مغلوب كردن  راه کمونيسم  به ميدان آورد  
ما شكست خـورديم  . و مانع تغيير جهان و محو جامعه ی طبقاتی شود  

از . چون دشمن هم بلحاظ فكری و هم بلحاظ مادی از مـا قـويتر بـود              
ود و از سـوی ديگـر تـا         يكسو انقالب در چارچوب كشورها انجام ميـش       

جهان قادر . زمان انقالب در سطح جهان، امكان اين شكست خواهد بود
نيست راه حل يكبار برای هميشه برای تمام جهان در يك زمان ارائـه             

بنابراين دوران گذار از  سرمايه داری به كمونيسم، پيچيده بـوده        . دهد
  .و بطور ناموزون پيش خواهد رفت

هات ما با اين شكـست هـا نيـز بايـد بدرسـتی       اما رابطه بين اشتبا   
در درجه نخست بايد اشتباهات  تجزيه و تحليل و از آنها . تئوريزه شود

برخی از اين اشتباهات بـسيار جـدی بودنـد و نتـايج            . جمعبندی شود 
هـدف از پـرداختن بـه ايـن اشـتباهات معـذرت           . وخيمی ببار آوردنـد   

بی كـردن دركهـای مـان و        بلكه برای انقال  . خواهی از بورژوازی نيست   
  . تجزيه و تحليل علمی برای پيشرفت های بعدی است

ما در متن بررسی شکست انقالب های سوسياليستی هم تـاثيرات           
در سطح ملـی و     (تعيين کننده چرخش های نامساعد در اوضاع عينی         

را نـشان خـواهيم داد و هـم تـاثيرات اشـتباهاتی کـه در          ) بين المللی 
.  رخ داد هاظيم در خط مشی رهبری اين انقالب      مواجهه با مشکالت ع   

هر چند اين ضعفها   . اشتباهاتی که موجب نامساعد تر شدن اوضاع شد       
و اشكاالت علت عمده شكست نبودند ولی بـه شـرايط شكـست يـاری         

. تفاوت است ميان علت شكست با عوامل تقويت كننده ی آن. رساندند
 برای شکـست سـهل تـر    اشتباهات ما علت شكست نبودند، بلكه راه را  

  . كردند و برای نيروهای مخالف وضعيت را آسانتر ساختند
انقالبهـای  ... «:  زمانی ماركس در مورد انقالبهـای پرولتـری گفـت     

مدام از خود انتقاد می کنند، پـی در پـی حرکـت خـود را                ... پرولتری  
متوقف می سازند و به آنچه که انجام يافته به نظر مـی رسـد بـاز مـی       

 تا بار ديگر آن را از سر بگيرند، خصلت نيم بند و جوانب ضعف و گردند
فقر تالشهای اوليه خود را بی رحمانه به باد استهزا می گيرند، دشـمن        
خود را گويی فقط برای آن بر زمين می کوبند که از زمين نيروی تـازه   

  ) ١(» .بگيرد و بار ديگر غول آسا عليه آنها قد برافرازد
حيه انقالبی و نقادانه و متد علمـی اسـت كـه مـی       تنها با چنين رو   

توان از تجارب غنی مرحله اول انقالب پرولتری برای دستيابی به سنتز    
تجاربی كه به اندازه كافی . نوينی از علم انقالب کمونيستی دست يافت    

  . مواد و مصالح الزم را در اختيارما برای انجام اين وظيفه قرار داده است
  اولین دیكتاتوری پرولتاریا كمون پاریس – ٢

  و همچنين انقـالب  -) ١٨٧١(قبل از بررسی تجربه كمون پاريس     
انقالب دمكراتيك نـوين و     (و دو انقالب در چين      ) ١٩١٧(اكتبر روسيه   

به نام انقـالب  » انقالب در انقالب« و آغاز ١٩٤٩سوسياليستی در سال   
رگ تاكيـد   بايد بر يك واقعيـت تـاريخی بـز   -) ١٩٦٦فرهنگی در سال  

امروزه بسياری از مردم جهان با ايده های پيشرو آشنا هـستند      . گذاريم
اسـتثمار بـد اسـت، سـتم بـر زن        : ايده هايی نظيـر     . و بدان باور دارند   

ناپسند است، نژادپرستی زشت است، فخر فروشی يك ملـت بـه ملـت          
ديگر حماقت است، تلفيق دين و دولت  نشانه عصر جاهليت و بردگـی     

مقابل قوای مهار نشدنی طبيعت و جامعه طبقاتی است، اعـدام       بشر در   
بايد برچيده شود، همه بايد از حق بيان برخوردار باشند و انسانها بايـد       
از آزادی های فردی و حقوق برابر برخوردار باشند، اين حق اوليـه هـر          
انسان است كه  امكانات اوليه زندگی از سر پناه و مسكن و بهداشـت و      

برخـی از ايـن ايـده هـا و     ... ه اجتمـاعی برخـوردار باشـد و     خالصه رفا 
نرمهای اجتماعی ناشـی از آن در سـطح گـسترده ای در جهـان بـرای         

اما كمتر كسی فكر می كند كه  اين ايـده    . مردم مترقی جا افتاده است    
ها و نرمها در چه زمانی و توسط چه  كسانی در جوامع  امروزين طرح             

البتـه  . وسط چه قدرت سياسی عملـی شـدند       شده اند و مهمتر از آن ت      
برسـميت  » حـق برابـر  «وازی تحت عنـوان  ژبرخی از اين ايده ها را بور    

بورژوازی مدعی حـل مـشكالت      . شناخت و جنبه قانونی بدانها بخشيد     
محدوديتهای تاريخی خـود را  » حق برابر«جوامع بشری بود اما  سريعا  

ر نيروی كار مبتنی بـر     فروش و استثما  . در رفع اين مشكالت نشان داد     
در بسياری . توليد و مبادله كااليی، بشر را با دهشتهای ديگر روبرو كرد    

از نقاط جهان حتی وظايفی كه تاريخا در چارچوبه نظام سرمايه داری،    
  .ندقابل تحقق بوده، الينحل باقی ماند

اين انقالب های پرولتری بودند كـه نـه تنهـا بـه شـكل راديكـالی                
ك بجامانده از قبل را عملی ساختند بلكـه ورای افـق و         وظايف دمكراتي 

تـاريخ  . رفتند و نقطه رجوع ديگـری را آفريدنـد        » حق برابر «چارچوبه  
انقالب های پرولتری يعنی تاريخ ايده ها و اقدامات پيشرويی كـه بـشر       
برای نخستين بار بطور واقعـی بـرای حـل مـشكالت بنيـادين جوامـع            

 طبقات، تضاد ميان كـارفكری و يـدی،         طبقاتی مانند تقسيم جامعه به    
تضاد ميان زن و مرد و  شـهر و روسـتا و كـارگر و دهقـان آگاهانـه در       

  . دستور كار خود گذاشت
در اين چارچوبه تجربه كمون پـاريس بـه عنـوان اولـين حكومـت            

حكومتی كه حدودا دو   . كارگری جهان از اهميت زيادی برخوردار است      
ايـن حكومـت   . دوام آورد) ١٨٧١ مـه  ٢٨ مـارس تـا     ١٨از  (ماه و نـيم     

حاصل انقالب كارگران و توده های زحمتكش پاريس عليه بورژوازی و           
اين انقالب در هنگامه جنگ ارتجاعی خـونين و بيرحمانـه           . اشراف بود 

ای كه ميان امپراطوری پـروس برهبـری بيـسمارك و امپراطـوری دوم       
 صـورت   –ئون   بـرادر زاده نـاپل     –فرانسه تحت رهبری لـويی بناپـارت        

 هزار نفر از طرفين در آن جنگ ارتجـاعی جـان باختـه و               ١٥٠. گرفت
مردم فرانسه دچار فالكت و بـدبختی شـده بودنـد، در اثـر شكـست و                 
تسليم لوئی بناپارت پاريس به محاصره پروسی ها در آمد، مردم پاريس 

مـسلح  )  هزار نفره٣٥٠ گردان ٢٥٤در (كه برای مقابله با ارتش پروس  
ودند، دريافتند كه قبل از هر چيز الزمست با توطئه های اشراف            شده ب 

شرح جزييات اين انقالب    . و تسليم طلبی بورژوازی خودی مقابله كنند      

  
  پاريس آرامگاه پرالشز-بنای يادبود کمون 
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اما بـرای نخـستين بـار وضـعيتی در          ) ٢. (در اين نوشتار ممكن نيست    

 همراه با خـرده بـورژوازی راديكـال    –تاريخ بوجود آمد كه توده كارگر     
ر يك اقدام توده ای و با تكيه به نيروی مـسلح تـوده             شده در پاريس د   

. ای که گارد ملی خوانده می شد، قدرت را در يك شهر بدست گرفتند           
) بـويژه قـرن نـوزدهم   (آنچه كه اين انقالب را از انقالب هـای پيـشين         

چرا كه هـدفش  . متمايز می كرد، گسست از افق و اهداف بورژوايی بود        
ايـده آل كموناردهـا     . از بين رفتن آن بود    تكميل نهاد دولت نبود بلكه      

آنان مردم فرانـسه را در بيانيـه   . فراتر از جمهوری خواهی بورژوايی بود   
كه از كليه انقالب هايی كه تاريخ را «: شان به انقالبی مدرن فراخواندند

  .   باشد» روشنی بخشيده اند وسيعتر و بارآورتر
زارشها با تصاويری از    می توان از طريق خاطرات شاهدان عينی و گ        

  . اين انقالب آشنا شد
 هـزار نفـر بـه    ٢٠٠ - مـارس  ٢٧يك روز بعد از انتخابات كمـون   «

شهرداری مركزی آمدند تا نمايندگان برگزيده خود را در آنجـا مـستقر    
شيپورها فرمان حمله می دادند و تـوپ هـای كمـون در كنـاره               . كنند

اعضای كميته مركزی و . فتناگهان صداها آرام گر. رودخانه می غريدند
رانويه يكی از . كمون، با شالهای قرمز بر دوش روی پالتفرم ظاهر شدند

شهروندان قلب من بيش از آن از شـادی سرشـار          : رهبران كمون گفت  
است كه بتوانم نطق كنم فقط به من اجازه دهيد كه از مردم پاريس به 

  .  خاطر سرمشق بزرگی كه به جهان دادند تشكر كنم
كی از اعضای كميته نام كسانی را كه انتخاب شـده بودنـد اعـالم              ي
طبلها برای ادای احترام به صدا در امد و دسته موزيك با همراهی        . كرد
خواند و همه قلب ها از شادی مـی       ) ٣( هزار نفر سرود مارسی يز       ٢٠٠

هرگز پاريس بـه ايـن گونـه بـه          . طپيد و همه چشم ها از اشك پر بود        
  .  بودتحرك در نيامده

كميته مركزی كامال حق داشت كه در عين هيجان ندا سر دهد كه 
پاريس امروز صفحه تازه ای در كتاب تاريخ گشود و نام قدرتمند خـود        

  » .را در آن ثبت كرد
اين يكی از آن نقطه عطفهای بزرگ تاريخ بود كـه در آن خلقـی             «

  » .می تواند از نو شكل بگيرد
برای جهانی كه می توانـد از نـو      براستی كمون پاريس سمبلی شد      

اما اين حكومت تحـت محاصـره ارتـش پـروس بـا انـواع               . شكل بگيرد 
دسيسه ها و توطئه چينی و سرانجام جنگ داخلی از جانـب اشـراف و          

 ١٨٧١جنگی كه در دو هفته آخر مـاه مـه    . بورژوازی فرانسه روبرو شد   
ن مـدافعان   با خو . بورژوازی، كمون را غرقه در خون كرد      . به اوج رسيد  

  . قهرمانش، با چند تصوير از اين قهرمانی آشنا شويم
باريكارد خيابـان ريـولی كـه مـی     . باريكادها سريعا افزايش يافتند «

بايست شهرداری را حفظ می كرد در ميدان سـن ژاك و تقـاطع سـن                
 كارگر كار ساخت و ساز را انجام  می دادنـد در             ٥٠. دنی برپا شده بود   

كودكان گاری های دستی پر از خـاك را از ميـدان   حالی كه انبوهی از     
اين كار با چند متر عمق و شش متـر ارتفـاع بـا سـنگرها،              . می آوردند 

روزنه ها و ساختمانی به محكمی قرارگاههای نظامی كه بنای آن مـی             
  » .بايست چند هفته طول می كشد در عرض چند ساعت ساخته شد

ست نفر ولی مـصمم  يك گردان كوچك از لحاظ تعداد شايد دوي       « 
ايـن هـا   . بر دوش آنها تفنگ هم ديده می شد   . در سكوت راه می رفت    

افراد معتقد به انقالب اجتماعی بودنـد كـه چـشم و هـم چـشم هـای                
  ».شخصی آن ها را از ديگران دور نگهداشته بود

نماينـدگان بـورژوا و   در آن    محلی كه    - ارتش ورسايی ها     سرانجام
وارد پاريس می شـود و قتـل عامهـا را            -دندارتش تی ير پناه گرفته بو     

  . آغاز می كند
زنی كه كودك خود را در اغوش  داشت هنگام اعدام از زانو زدن            « 

به اين كثافتها نـشان  : خودداری نمود و خطاب به همراهانش فرياد زد  
  ».دهيد كه راه با قد برافراشته مردن را می دانيد

امده بودنـد بـی هـراس از     هرگز زنان چنين پر تعداد به صحنه ني       «
گوش هايشان پر از    . مرگ و آسيب با تن پوشی از زخمهای وحشتناك        

پـس  . فريادهايی بود كه از پيكرهای ريش ريش زخميان بر می خاست 

مصممانه تفنگ به دست می گرفتند و می رفتنـد تـا همـان زخمهـا و       
دردها را پذيرا شوند چه بی هراس در سنگر چه بی رحم در نبرد چـه                 

  » .ونسرد پای ديوار هنگام تيربارانخ
اگر ملـت فرانـسه   «:بی جهت نبود كه روزنامه تايم درآندوره نوشت    

  ».فقط از زنان تشكيل شده بود چه ملت وحشتناكی می شد
 طی ان دو هفته پاريس مدام با صحنه هـايی از تيربـاران جمعـی               

 مـی   اسيران بدون هيچ ترحمی در خيابانهـا تيربـاران        . مردم روبرو بود  
زنـده بـاد كمـون      «او جواب داد    . سرهنگی نام اسيری را پرسيد    . شدند

  . او را فورا به كنار ديوار رانده و تيرباران کردند» مرگ بر ادمكشها

خرين جلسه اعضای شورا و كميتـه مركـزی كمـون دلـسكلوز          آدر  
تمام اعضای كمون با حمايلهای خـود از        «وزير جنگ كمون اعالم كرد      

شوند سان ببينند آن گاه در میكه در بولوار ولتر جمع همه گردانهايی 
  ». حركت كنندگرددنها به طرف نقاطی كه بايد فتح پيشاپيش آ

دلسكوز با ورود به باريكاد به چپ پيچيد و از تختـه سـنگها بـاال              «
برای اخرين بار صورت جدی او در قاب ريش سفيدش چرخيـده           . رفت

ديد گرديد انگـار صـاعقه او را        به سوی مرگ بر ما ظاهر شد ناگهان ناپ        
هراس بـورژوازی از دلـسكلوز تـا       » .او به ميدان شاتودو افتاد    . زده باشد 

بدان حد بود كه حتی پس از مرگ هم توسط دادگاههای بورژوازی بـه    
  . مرگ محكوم شد

عـضو كميتـه مركـزی    «. درگوشه ای ديگر اوژن وارلن را می بينيم      
با قـدرت اراده خـود و بـا صـرف     كمون، كارگری كه به تنهايی و صرفا      

ساعات نادری كه شب ها پس از كارگاه و برای مطالعه برايش می ماند       
آموختن نه با اين قصد كه به بورژوازی راه يابد آن       . خود را آموزش داد   

او يكـی  . چنان كه خيلی ها كردند ولی به قصد آموزش و رهايی مـردم  
تدای تا انتهـا كمـون فعاالنـه    از اعضای فعال انترناسيونال اول بود و ازاب  

از معدود كموناردهايی بود كه بـا نظريـات مـاركس آشـنايی             . كار كرد 
به مدت يكساعت   .  مه در خيابانی دستگير شد     ٢٨زمانی كه در    . داشت

او را روی زمين كشاندند با ضربه شمشير سرش را شـكافتند و پـس از         
  ».تيرباران مثله اش كردند

از ديگر قهرمانی های تاريخ جدا می كـرد  آنچه كه اين قهرمانی را    
محـرك  . چشم انداز و برنامه اجتماعی بود كه در راسـش قـرار داشـت           

ساختن دنيايی نـو کـه در آن     : شان امری كامال  زمينی و مشخص بود       
انسانی توسط انسانی ديگر مورد بهره کشی قرار نگيـرد و كـسی مـورد      

به استقبال  »  باد كمون  زنده«علت اينكه همه با شعار      . ستم واقع نشود  
مرگ می رفتند آينده ای بود كه كمون نمايندگی می كـرد، آينـده ای        

اقداماتی كـه بـشر بـرای       . كه در اقدامات خاص كمون فشرده شده بود       
برای همين الزم اسـت  . نخستين بار با ضرورت انجامش روبرو شده بود  

ايش ببينم كه اين حكومت در طول عمر كوتاهش چه كرد و دستاورده    
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  چه بود؟

كمون اولين حكومت در جهان بود كه پلـيس منكـرات پـاريس را              
منحل كرد؛ خدمت سربازی اجباری را حـذف كـرد و ارتـش دائمـی را         
ملغی کرد، تسليح عمومی خلق را جايگزين ارتش سنتی كـرد و اعـالم       
كرد كه  گارد ملی يگانه نيروی مسلحی است كه هر شهروند می تواند             

ـ . عضو آن شود   ب اينجاسـت كـه در تمـام طـول عمـر كوتـاه ايـن        جال
دستگيريها . حكومت در پاريس تقريبا از بزهكاری و جنايت خبری نبود  

 هزار ٥٠ تا ٣٠در حكومت بورژوازی در دوره های زمانی مشابه به رقم         
ديگـر  .  نفر تنـزل يافـت  ٩٠٠ تا ٨٠٠می رسيد، اما در دوران كمون به      

  .  دزدی صورت نمی گرفتجسدی در سردخانه ها ديده نمی شد،
كمون وظايفی را كه انقالب بورژوايی فرانسه ناتمام گذاشته بود به           

يعنی، برای نخستين بار در تاريخ بـشر رسـما جـدايی         . سرانجام رساند 
جنايات كشيشان افـشا ، امـوال كليـسا        . دين از دولت  رسما اعالم شد      

 نهادهـای   جزو اموال عمومی اعالم گرديد و هر گونه كمك دولتـی بـه            
بـه قـول    . مذهبی لغو و آموزش و پرورش از كنترل كليسا خـارج شـد            

مــاركس علــم بــرای اولــين بــار در تــاريخ از قيــد زنجيرهــای اســارت 
  .  پيشدواری های طبقاتی و قدرت حكومتی حاكم بر آن رها شد

كـه تـازه   .  الئيسيته به معنای امروزينش بواقع دستاورد كمون بود     
ورژوازی فرانسه شکل دست و پا شكـسته ای از          سی و چهار سال بعد ب     

  . آنرا قبول كرد
يعنـی  . كمون اولين دولتی بود كه حكم اعدام را به مـصاف طلبيـد      

. همانطور که ارتش را ملغی کرد گيوتين و اعدام را هم ملغی اعالم کرد    
 گارد ملی مامور يافتن و سـوزاندن  ١٣٧ گردان   ١٨٧١آوريل  ١٦در روز   

 آن دستگاه در غوغای شادمانی عمومی مـردم در          .دستگاه گيوتين شد  
  . مال عام سوزانده شد

كمون اولين دولتی بود كـه اتبـاع كـشورهای ديگـر براحتـی مـی                
وزير كارش لئـو فرانكـل، كـارگری از       . توانستد به عضويت  آن در آيند      

آلمان بود و فرمانده كل قوايش ياروسالو دمبروسكی افسری انقالبی از           
ايـن بـدعتی در تـاريخ    . در روزهای نبرد از پای در آمد    لهستان بود كه    

بشر بود چرا كه كموناردها عميقا باور داشتند كه پرچم كمـون پـرچم          
  . جمهوری جهانی است

كـه  (برای اولين بار اين حكومت بين فرزندان مـشروع و نامـشروع            
تمايزی قايل نشد و همه آنـان را        ) آنزمان پديده نسبتا گسترده ای بود     

كمون زنان بيوه و يتيمان جنـگ را بـدون   . ايت خود قرار داد  تحت حم 
ازجمله زنان سربازانی كه در جنگ با . تمايز تحت پوشش خود قرار داد

کمون فرمان تاسيس مهد كودك هـا را صـادر      . كمون كشته می شدند   
كرد و اعالم كرد كه وظايف كاركنان اين بخش نبايد ابدی باشد و بايد              

 آنها تقسيم شود تا از خستگی و طاقت فرسايی    به صورت دوره ای بين    
  .  ناشی از تكرار يك كار جلوگيری گردد

برای اولين بار حكومتی بر پا شد كه از اقتـدار خـود بـرای از بـين              
مزد همه كاركنان دولتی برابر     . بردن نابرابريهای اجتماعی استفاده كرد    

انـه بـه هـشت    فرمان تقليل ساعات كـار روز . با مزد كارگر اعالم گرديد 
كار سخت شبانه كارگران نانوايی  ممنوع اعالم شـد،          . ساعت صادر شد  

.   لغـو شـد  - كـه امـری رايـج بـود      -جريمه كارگران توسط كارفرمايان     
كارگاههايی كه رها شده بودند در اختيار كـارگران قـرار گرفـت تـا بـا           

پرداخت كرايـه   . تعاون و همكاری و همياری خودشان راه اندازی شوند        
ايـن  .  لغـو شـد    ١٨٧١ تـا اوريـل      ١٨٧٠ی  به تعويق افتاده از اكتبر        ها

.  موضوع مهمی برای مردم تهيدست پاريس و خرده بورژوازی فقير بـود     
در موزه ها برای نخـستين بـار   . موسسات گرو گيری اموال پرچيده شد 

. آزادی نـشر و بيـان گـسترده شـد         .  بطور مجانی بروی عموم باز شـد      
و .  شد و كميسيونی برای آموزش زنان تعيين شد  آموزش رايگان اعالن  

  . در ششم ماه مه افتتاح گرديد» آموزشگاه حرفه ای دختران«اولين 
هر يك از اعضای كمون منتخب مستقيم مردم و براحتی قابل عزل   

نمايندگان كمون مرتبا مـردم را در جريـان مباحـث و تـصميم              . بودند
 حتـی روزنامـه هـای طرفـدار     گيريهای خود قرار می دادند، روزنامه ها     

دستگاهی . نظم كهن آزاد بودند، قوه قضاييه انتخابی و بسيار ساده شد       

 هزار كاركن که بـار سـنگينی بـر مـردم بـود             ٤٠٠اداری  و قضايی با        
کمون نشان داد كه فقط انقـالب مـی توانـد    . بسيار ساده و محدود شد  

برای اولـين  . دادكمون لقب دولت ارزان به ماركس . عدالت را اجرا كند   
 بـويژه   -بار مخارج دسـتگاه نظـامی و غرامـت جنگـی از دوش مـردم                

  .   برداشته شد-دهقانان 
هـر چنـد كـه كمـون فرصـت      . اينها شمه ای از اقدامات كمون بود   

ولی آنها پيـشرفته  . اجرای بسياری از مصوبات و قرارهای خود را نيافت    
دم جهان با آن روبرو ترين اقداماتی بودند كه صد و چهل سال پيش مر   

اين فاكتهای تاريخی هم  ماهيت كمون به عنوان اولين حكومت . شدند
كارگری را به ما نشان می دهد و هم راز قهرمانی مردم پاريس را بر ما             

بهتر می توان فهميد كه  چرا دسته دسته با شعار زنده . آشكار می كند  
و البتـه  . ايـستادند باد كمون پای ديوار در مقابل جوخه های اعدام می      

می توان علت عمق سبعيت و انتقـام گيـری بـورژوازی فرانـسه را هـم         
بورژوازی با قتل عام در حال تنبيه مردمی بود كه طعـم آزادی           . فهميد

مردمی كه از ايـده هـايی   . و رهايی را برای مدت كوتاهی چشيده بودند 
ی كـه   مردمـ . پيرويی می كردند كه مهر جامعه آينده را بر خود داشت          

  . نشان دادند می توان اين ايده ها را عملی کرد 
اهميـت تـاريخی برپـائی      . كمون در يك نبرد نابرابر شكست خورد      

کمون چنان عظيم بود كه ماركس در بحبوحه برپايی كمون در مكاتبه 
 جهـانی   -نقطه عزيمت جديدی كه دارای اهميت تاريخی        «: ای نوشت 

 دو روز پـس از شكـست كمـون    و» .است پا به عرصه ظهور نهاده است   
خطابيه معروف خود به نام جنگ داخلی در فرانسه را ايراد داشت و بـا       

پيـام آور پـر     «ن به عنـوان     آضعف كمون از    و  جمعبندی از نقاط قوت     
  . ياد كرد» افتخار جامعه نوين

اصلی ترين عامـل، تـوازن   . كمون به داليل گوناگون شكست خورد     
عليرغم تالشهای انقالبی برای برپايی . ودقوای نامساعد به حال کمون ب  

فرانسه نيز در اروپا    . كمون در شهرهای ديگر فرانسه ، پاريس تنها ماند        
تنها بود و اروپا نيز به عنوان مهد پرولتاريا هنوز در سطح جهانی تنهـا                

زيـرا نظـام سـرمايه داری در حـال گـسترش در سـطح جهـان و                   . بود
ن معنا شكست كمون پيـشاپيش رقـم   به اي . اقبالش در حال صعود بود    

اما قهرمانی كموناردها ميراث انقالبـی بزرگـی را بـر جـای          . خورده بود 
در يك مبارزه شكست خوردن يا بدون مبـارزه شكـست را قبـول      . نهاد

دستاوردهای شكست در اثر مبارزه هزاران بار بهتر   . تفاوت است ،  كردن
:  قول ويكتـور هوگـو  به. ی است كه آسان بدست می آيد     ياز پيروزی ها  

  ».جسدها بر خاك افتاده اما ايده ها برپا ايستاده اند«
مهمتـرين ضـعف    . اما كمون از ضعفهای مشخـصی برخـوردار بـود         

 درك . كمون اين بود كه  از يك فرماندهی سياسی واحد برخوردار نبود  
رهبران کمون  از سـرنگونی بـورژوازی و پيـشبرد تحـوالت انقالبـی و                

ی نوين بر خرابه های جامعه ی کهـن بـسيار ابتـدايی         ساختن جامعه ا  
كموناردها براحتی می توانستند . كمون از خود قاطعيت نشان نداد   . بود

در ابتدا اردوی بورژوازی را مورد تعرض قرار دهند ، به  ورسـای حملـه     
كنند و ضربه كاری بدان وارد آورند و با مصادره بانكها  ارتش دشمن را     

ملغـی  . اما از چنين اقدمانی سرباز زدند     . محروم سازند از پشتوانه مالی    
ساختن ارتش حرفه ای موجب آن شد كه بـه ضـرورت سـازمان دادن            

رويـارويی ارتـش غيـر      . يك ارتش حرفه ای انقالبی بهـايی داده نـشود         
حرفه ای با ارتش های اروپا که به کمک بورژوازی فرانسه آمده بودنـد              

  .غير ممکن بود
گسـست از انقالبهـای بـورژوايی بـود امـا ايـن             كمون پاريس بيان    

گسست همه جانبه صورت نگرفت، هنوز به نشانه هـای كهـن آغـشته            
كمون تالش داشت بـه عنـوان يـك جمهـوری قـانونی برسـميت               . بود
؛ تا حدی هم طبيعی بود چرا كه كمون از اتحاد گرايشات   خته شود شنا

 تشكيل شده مختلف كارگری و جمهوری خواهان راديكال خرده بورژوا       
كمون سـعی مـی كـرد اقـدامات خـود را در چارچوبـه جمهـوری           . بود

بـرای مثـال عليـرغم اينكـه  زنـان نقـشی           . بورژوايی قانونی جلوه دهد   
حياتی و قهرمانانه در ايجاد کمون و در نبرد برای دفاع از کمون بـازی            
کردند؛ در کمون همچنان جايگاهی درجه دوم داشتند به دليـل درك            



     ١٩u 
كـه نقـش   )  ٦( و بخشا ضد زن رايج در ميـان پرودنيـستها   های حاكم 

.  به زنان حـق رای اعطـا نـشد         ،مهمی در رهبری كمون ايفا می كردند      
بطـور  . چرا كه اعطای حق رای به زنان خـالف قـوانين جمهـوری بـود       

رسمی زنان نمی توانستند نماينده كمون شـوند، هـر چنـد كـه زنـان                
شاندند  و نقش راديكال خود را ايفا انقالبی اراده خود را به کرسی می ن    

  می كردند
هنوز پرولتاريـای فرانـسه اهميـت مبـارزات مـردم در مـستعمرات              

برای نمونه كمـون قـادر نـشد شـورش مـردم           . فرانسه را در نيافته بود    
الجراير عليه مستعمره چی ها فرانسه را به ذخيره سياسی انقالب خود            

شورشی توده ای عليه بورژوازی همزمان با کمون در الجزاير  . بدل كند
زمـان   کمون برنامه روشنی برای دهقانان كه آن    . فرانسه جريان داشت  

بـا وجـود اينكـه    . اكثريت جمعيت فرانسه را تشكيل می دادند نداشـت     
  . سعی كرد با برخی اقدامات پيام های راديكالی به دهقانان ارسال دارد

حـد قـوی بـودن    هر چند توازن قوای نامساعد به معنـای بـيش از       
دولت بورژوازی و متحـدينش، علـت اصـلی شکـست کمـون بـود امـا                 

در مركـز ايـن   . مجموعه  ضعفهای فوق به ايـن شكـست يـاری رسـاند     
رهبـری كـه بـا تكيـه بـه         . ضعفها،  فقدان رهبری قدرتمند قرار داشت      

شناخت علمی هم قادر باشد در برابر حمالت ضدانقالبی اجتناب ناپذير  
 طرفدار نظم کهن ايستادگی کند و هم تحول عميـق           از سوی نيروهای  

جامعه را در عرصه های اقتصادی و اجتمـاعی و سياسـی و فرهنگـی و            
  . كمون از چنين رهبری محروم بود. ايدئولوژيک به پيش برد

امروزه برخی كمونيستها به جای نگرش علمی به تجربه کمون، آن   
مونيسم نشانده و فقدان كمونارديسم را به جای ك. را رمانتيزه می کنند 

يک رهبری پيشاهنگ سازمان يافته و متحـد بـه حـول يـک ديـدگاه                 
امـا در واقـع،    . علمی مارکسيستی را از فضايل کمون معرفی می کننـد         

اين يکی از بزرگترين نقاط ضعف کمون و يکی از عوامل عمده ای بـود          
که به شکست کمون در فاصله بسيار کوتاهی بعد از استقرارش خدمت      

طبقـه كـارگر    .حزب طبقه كـارگر وجـود نداشـت   « به قول لنين  . کرد
 تجـسم روشـنی از      هنـوز  . برخـوردار نبـود    آمادگی و تعليم درازمدت   از

 يك تشكيالت جدی سياسی پرولتری . موجود نبودوظايف و راه حل ها
فقدان چنين رهبری و حتـی تـالش بـرای عملـی           ) ٧(» .وجود نداشت 

 به نابودی هرگونه رهبری نهادينه شده       کردن فوری تدابيری که اساسا    
 مانند مخالفت با تمركز قدرت در دستان كميته مركـزی  -می انجاميد   

 يکی از علل عمده ناتوانی و -كمون تحت عنوان مخالفت با ديكتاتوری   
فقدان چنين رهبری موجب شد عمال بـه        . سرانجام شكست کمون بود   

ری قوا شـود، بـه سـوی    ضدانقالب فرصت داده شود تا قادر به جمع آو     
پاريس حركت كند و با وارد آوردن ضربه مرگبار،کشتار هـزاران نفـر از     

  . مصمم ترين جنگاوران کمون را عملی كند
از نقطه نظر تاريخی حتی اگـر کمـون موفـق بـه درهـم شکـستن        
حمالت ضدانقالب می شد و ادامه حيات می داد، با چـالش بزرگتـری              

ديـد سـازماندهی و متحـول کـردن کـل       يعنی با امر تج   . روبرو می شد  
قدرت کمون در پاريس، . جامعه و نه فقط شهر پاريس به مثابه پايتخت

کمون در صورت ادامه حيات    . دوره ای درخشان اما به شدت کوتاه بود       
يـک اقتـصاد   : می بايست يک اقتصاد بنيادا جديد و متفاوت خلق کنـد      

ی انجام دهد کـه     کمون می بايست اين کار را در کشور       . سوسياليستی
. تشکيل می دادند) دهقانان(کماکان بخش بزرگ آن را کشاورزان خُرد 

کمون می بايست بر نابرابری و ستم عميق و ريـشه دار در سـنت، بـه                 
ويژه بر زنجيرهايی که طی هزاران سال زنان را اسير کرده اسـت غلبـه      

در اين موارد هم  نقـاط ضـعف و محـدوديت هـای تـاريخی           .  می کرد 
: مائو بدرستی در جمعبنـدی از كمـون عنـوان كـرد           . ون آشکار بود  كم
اگر کمون پاريس شکست نمی خورد و به پيروزی می رسيد، آنگاه به   «

بـه  » .عقيده من، تا حاال ديگر به يک کمون بورژوايی تبديل شده بـود            
اين علت که برای بورژوازی فرانسه و همچنين بـورژوازی بـين المللـی          

قه کارگر اجـازه برخـورداری از ايـن همـه قـدرت             امکان نداشت به طب   
  .سياسی را بدهد

با اين وجود تجربه انقالبی كمون بر غنای تئوری انقالبـی افـزود و             

. مانند هر انقالبی مفاهيم و واژگان سياسی جديـدی را بـه ميـان آورد              
زمانی ماركس بر پايه واقعيات جامعـه سـرمايه داری و درس گيـری از       

خ تشخيص داده بود كه چگونه سرمايه داری شـرايط        انقالب ها در تاري   
را برای از بين بردن تمايزات طبقاتی، روابط توليـدی اسـتثمارگرانه، و             
روابط اجتماعی ستمگرانه و واژگون كـردن انديـشه هـايی كـه از ايـن               

مـاركس دريافتـه   . روابط اجتماعی برمی خيزند، امكان پذير كرده است  
آسان نيست و يك شبه و با فرمانی نمی   بود كه انجام چنين تحوالتی،      

او تشخيص داد كه نياز به دوران گذاری اسـت،  . توان آنها را عملی كرد   
دوران گذاری كه با ديكتاتوری طبقه كارگر و انقالب مـدوام رقـم مـی               

آنهـا فهميدنـد كـه      . تجربه كمون بر اين مسئله مهم پرتو افكند       . خورد
بطور مشخص در هـم  (هنه بدون درهم شكستن كامل ماشين دولتی ك      

و جايگزين شدن آن بـا قـدرت   )  نظامی-شكستن ماشين بوروكراتيك   
دو بـا   ايـن . دولتـی كيفيتـا متفـاوت نمـی تـوان اينكـار را صـورت داد       

 -اصالحيه ای كه بعدها بر مانيفست كمونيست نوشتند بـر ايـن نكتـه      
لـت  آنها نـام ايـن دو  .  اكيدا تاكيد كردند   -كه حاصل تجربه كمون بود      

  . گذار را ديكتاتوری پرولتاريا ناميدند
كسانی كه از اسم ديكتـاتوری پرولتاريـا وحـشت          در مقابل   انگلس  

: داشتند؛ همانند شرايط امروزی كـه مـا بـا آن روبـرو هـستيم گفـت                  
خيلی مايليد بدانيد اين ديكتاتوری چه گونه چيزی است؟ نگاهی بـه            «

مــان ديكتــاتوری كمــون پــاريس بيندازيــد، خواهيــد ديــد كــه ايــن ه
ديكتاتوری كه متكی بـر ابتكـارات مـردم و وسـيع            ) ٨(» .پرولتارياست

كمـون عليـرغم ضـعفها و عمـر       . ترين دمكراسی برای تـوده هـا اسـت        
ديكتاتوری پرولتاريا . كوتاهش  اولين ديكتاتوری پرولتاريا در جهان بود  

انقـالب  به اين معنا كه طبقه پرولتاريا از اتوريته و قـدرت  بـر آمـده از     
توده ها استفاده می کند تا بر نابرابريها، ستمگريها و استثمار و افکـار و   
. ارزش های کهن فايق آيد و موجوديت بـشر را بكلـی دگرگـون سـازد         

عمر كوتاه كمون نشان داد كه اين كار امكان پذير است هر چند مبارزه 
تجربه كمون دريچـه ای شـد تـا چـشم     . طوالنی و بسيار پيچيده است 

غـرش تـوپ    «. مگان بر حقايقی كه ماركس كشف كرده بود باز شود         ه
های پاريس در همه جا موجبات تشديد تبليغات انقالبی سوسياليستی        

شكست كمون راه پيروزی انقالب های پرولتری بعدی را باز )  ٩(» .شد
  . كرد

مبارزه قهرمانانه پرولتاريـا در کمـون پـاريس و شکـست حکومـت            
چگونـه  . وينی را در مقابل كمونيستها  قـرار داد        دوماهه اش سئواالت ن   

می توان در برابر واکنش مسلحانه بورژوازی  ايستادگی کـرد؟ چگونـه             
بايد قـدرت نـوين را سـازمان داد کـه در مقابـل حمـالت دشـمنانش                  
محفوظ بماند؟ چگونه می توان قدرت سياسی را بـرای مـدت طـوالنی         

ستها را بر ايجـاد ابـزاری     تری حفظ کرد؟ اين امر توجه و تمرکز کموني        
البته فرصت محدود و . که بتواند پيروزی را تضمين و حفظ کند، گشود  

درك های ابتدايی به كموناردها  اجازه نداد كه پيچيدگی هـای انجـام            
تحوالتی كـه هـدفش   . تحوالت اجتماعی كه آغازگرش بودند را دريابند 

نظامی و فراهم    -ساده كردن هر چه بيشتر نهاد دولت به لحاظ اداری           
تجربه كمـون پـاريس دو     . آوردن شرايط برای زوال نهايی اين نهاد بود       

مفهوم يا دو مقوله علمی را كه از واقعيات مبارزه طبقـاتی منـتج شـده         
تدوين و توضيح . مقوله حزب و ديكتاتوری پرولتاريا . بود به ميدان آورد   

عهده لنين قـرار    عميقتر، همه جانبه تر و كاملتر اين دو مقوله عمال بر            
 چنـد مـاه     -بی جهت نبود كه لنين در بحبوحه انقالب روسيه          . گرفت

 درمخفيگاه خود به جمعبندی دوباره از درسهای  -قبل از انقالب اكتبر     
كمون در كتاب دولت و انقالب پرداخت و راه را برای پيـروزی انقـالب          

  .اكتبر گشود
  : منابع و توضیحات

اثر ماركس، برگردان باقر » برومر لويی بناپارتهجدهم « به نقل از كتاب    - ١
  پرهام، نشر مركز 

تـاريخ  «روايت دست اول از وقايع كمون پاريس بـه كتـاب           کسب   برای   – ٢
اين كتاب به زبان فارسـی      . رجوع كنيد ) ١٨٧٦(اثر ليساگاره   » كمون پاريس 



     ٢٠u 
  . در سايت انديشه و پيكار قابل دسترس است) با ترجمه بيژن هيرمن پور(
  . طالعات مربوط به رويدادهای كمون عمدتا برگرفته از كتاب فوق استا

كتابها و نوشتارهای زير نيز برای اطالعات و تحليل بيشتر مورد استفاده واقع     
  :شده اند

  اثر ماركس، ترجمه باقر پرهام، نشر مركز» جنگ داخلی در فرانسه«
ج شده در مجله نگاه    در -» در ياد بود كمون   «مقاله ای كوتاه از لنين به نام        

  دفتر دوم
   فصل سوم، منتخب آثار لنين به فارسي-» دولت و انقالب اثر لنين«
اثر تونی كليف، ترجمـه فارسـی ايـن اثـر در            » مبارزه طبقاتی و رهايی زن    «

  . قابل دسترس است) اقليت(سايت سازمان فدائيان 
  قاضی ژلو بوفسكايا، برگردان محمد . زير نظر ا» ١٨٧١كمون پاريس  «
  اثر لئو ترتسكی، ترجمه احمد بيرشك» كمون پاريس«
  ١٣٨٥، آبان ١٣، باربد كيوان نشريه دانشجويی بذر، شماره »زنان آتش افروز«
نوشته تراب حـق شـناس، نـشر      »  حماسه كمون پاريس و ارائه تاملی چند      «

   ١٣٧٥، تابستان ٦نقطه شماره 
فرانـسه اسـت كـه اكنـون      سرود مارسيز، از سرودهای انقالب بـورژوايی    – ٣

خواندن آن توسط کموناردها نشانه آن بـود کـه          . سرود ملی اين كشور است    
کمون هنوز عميقا از مفاهيم انقالب بورژوائی گسست نکرده بود و البته هنوز     
انجام چنين گسستی زود بود بعد از کمون بودکه سرود واقعی کمون يعنـی              

 .انترناسيونال توسط اوژن پوتيه سروده شد
را به عنوان سمبل استعمار   » واندوم« اوريل تخريب ستون     ١٣ كمون در    - ٤

در بيانيه كمون در . ملت های مستعمره و تبعيض ميان ملت ها تصويب كرد    
از آنجا كـه كمـون، سـتون سـلطنتی ميـدان           «: اين زمينه چنين آمده است    

واندوم را يادبود تـوحش و سـمبل خـشونت و مظهـر افتخـارات دروغـين و                  
يدی بر نظامی گری و نفی حقوق بين امللی و تجسم دشنام دايمی غالبان تاك

عليه مغلوبان و تهديدی مستمر عليه يكی از سه اصل جمهوری فرانسه، يعنی 
ستون واندوم ويران : برادری می شناسد، فرمان يك ماده زير را صادر می كند

گوسـتاو  «پيشنهاد اين اقدام توسط هنرمنـد نقاشـی بـه نـام           ) » .خواهد شد 
به نقل از مقاله حماسه كمـون پـاريس و ارائـه          (» .پيشنهاد شده بود  » كوريه

، تابستان ٦تاملی چند، نوشته تراب حق شناس، مندرج در نشر نقطه شماره       
١٣٧٥ (  

  ٣٢٠ منتخب مكاتبات ماركس انگليسی صفحه - ٥
ان يكی از بنيان گذار( بسياری از رهبران كمون تحت تاثير افكار پرودون – ٦

" فقـر فلـسفه  "مارکس در کتاب  . قرار داشتند )  ١٩نارشيسم در قرن    آمكتب  
 در مـورد زنـان   یی وهـا  ديـدگاه به اما . نظرات کلی پرودن را به نقد كشيد   

 بشدت ظرات پرودن در برخورد به زنان در بسياری زمينه ها ن«. برخورد نکرد 

ی تن فروش : به عقيده وی، فقط دو شغل برای زنان متصور بود         . رتجاعی بود ا
می ناميد بر اين اعتقـاد بـود كـه         " جانوران زيبا " او كه زنان را      .یيا خانه دار  

هركس از برابری زنان دم زند  ناگزير به عشق آزاد و محكوم كردن ازدواج و             
محكوم كردن زنانگی، حسادت و نفرت نسبت به مردان و عطش جنسی رفع     

 .نشدنی دچار می شود
حدود هفـت سـال قبـل از برقـراری کمـون            ( اول   زمان تاسيس انترناسيونال  

. نيز مبارزه ای دراين زمينه در جنـبش کمونيـستی در گرفتـه بـود          ) پاريس
اكثريت قاطع هيئت نمايندگی فرانسه عليه عضويت زنان در ايـن تـشكيالت    

جای زن در كنار آتش خانه است و نـه در     : استداللشان اين بود كه   . رای داد 
كـار  .  مشكالت انسانها به مردان مربوط مـی شـود  كار و بررسی . مجمع بحث 

از نظر هيئت نمايندگی  . زنان، بچه داری و رتق و فتق امور خانه كارگر است          
نقـش زنـان هـم در     . نـان آور  : نام پدر، بزرگترين نام كره ارض است      : فرانسه

بخش كار زن، خانواده است كه يك ستون اصلی كل بنای     . جامعه مهم است  
هگاه آرامش بخش قلب های غمگين، روان های مـضطرب و      پنا. جامعه است 

  !اگر زن وظيفه ای ديگر به دوش بگيرد به نفع جامعه نيست. رنجيده
زن بايد به تربيت فرزندان بپردازد اگر چه بـه طـور بالواسـطه              : به گفته آنان  

اگر زن درگير كار صنعتی شود ديگـر نمـی        . نيروی هدايت كننده، پدر است    
مـا چنـين چيـزی را نـه در جامعـه      .  طبيعی اش پيروی كند   تواند از وظايف  

كنونی قبول مـی كنـيم و نـه بـه ويـژه در جامعـه تجديـد سـازمان يافتـه                       
  !سوسياليستی فردا

عليرغم مخالفتهای جدی با اين نطرات عضويت زنان در انترناسيونال اول رای 
ه نقل از   ب(» .و اختيار عضو گيری زنان به واحدهای محلی واگذار شد         . نياورد
   )، باربد كيوان»زنان آتش افروز«مقاله 

او . قابل توجه است كه ماركس تحت تاثير حضور زنان در كمون قرار گرفـت      
 انترناسيونال اول در لندن ضمن حمايت از نقش ١٨٧١در كنفرانس سپتامبر    

پر شور زنان دركمون، پيشنهاد داد كه بخش های منحصر به زنان ايجاد شود 
 زيادی به كار مشغولند، نقش مهمی در زندگی ايفا می كننـد و  چرا كه زنان 

در كارخانه ها كار می كنند و در اعتصابات شركت می كنند و بيش از مردان 
شور و شوق دارند و ترجيح می دهند تا خودشان با يـك ديگـر بحثهـايی را        

ك به نقل از جلد دوم بين الملل اول، مجموعه و اسناد، اثـر ژا       . (ترتيب دهند 
فريمون، نقل شده در كتاب ماركسيسم و آزادی اثر رايا دونايفسكايا، برگردان 

  ) حسن مرتضوی و فريدا آفاری، نشر ديگر
   در ياد بود كمون، اثر لنين -٧
   از مقدمه انگلس بر جنگ داخلی فرانسه – ٨
   ٧ رجوع شود به منبع شماره – ٩

وی تنـی چنـد از    از سـ ٢٠٠٨متنی که مالحظـه مـی کنيـد در بهـار سـال         
کمونيست های برجسته آمريکا، از رهبران حزب کمونيست انقالبـی آمريکـا،     

ترجمه اين متن بـه  . به صورت سخنرانی در نقاط مختلف آن کشور ارائه شد       
حقيقت با خدمات باب آواکيان نشريه فارسی با هدف آشنا کردن خوانندگان   

سـنتز  . رت می گيردبه نوسازی و علمی تر کردن تئوری های کمونيستی صو 
نوين  باب آواکيان بر دفاع از شالوده های مارکسيسم و جمعبندی درس های 
مثبت و منفی دو انقالب سوسياليستی شوروی و چين در قرن بيستم، متکی 

بدون شک اين فقط يک معرفی است اما شرح موجزی از سـنتز نـوين       . است
 قـسمت و در شـماره    به دليل طوالنی بودن مطلب، آن را در چند        . می باشد 

تحـت    ايـن مـتن  بخـش اول . حقيقت منتشر می کنـيم نشريه های مختلف   
 ٤٩ شـماره ی   نـشريه  در» بشريت نياز به انقـالب و کمونيـسم دارد        «عنوان  

  . منتشر شد
  ینقش و قدرت بالقوه آگاھ :بخش دوم

جنبه ی دوم و مرتبط با جنبه ی اول آن است کـه آواکيـان درک                
.  نقش و قدرت بالقوه ی آگاهی تکامل داده استعميق تری را در مورد   

به همان اندازه که ما خصلت پيچيده، چند اليـه و متـضاد   : به اين معنا  
 با تمام محدوديت هـا و اجبـارات و مـسيرهای            -جامعه را درک کنيم     

 به همان نسبت آزادی ما در عمل -گوناگونی که  در مقابلش قرار دارد 
در .  زيـاد مـی شـود       چند باره  يت جامعه کردن و تاثير گذاردن بر وضع     

نـه تنهـا   ) يعنـی روابـط توليـدی   (گذشته اهميـت زيربنـای اقتـصادی        
 اين. برسميت شناخته می شد بلکه بيش از اندازه بر آن تاکيد می شد             

پديـده ی  كـاهش  تقليـل گرائـی   . بـود  تقليل گرائی گرايش بهبازتاب  
کـه  اسـت   ی  پيچيده به يک علت فراگير و يکدست ديدن پروسـه هـائ           

و مـانع  اين روش موجـب تحريـف واقعيـت    . دارای سطوح گوناگون اند   
اين درست اسـت کـه نهادهـای سياسـی،          .  می شود  بازتاب صحيح آن  

 همه در نهايت -جامعه  ، روبنای    به عبارت ديگر   -افکار، اخالق جامعه    
 ايـن يکـی از درون بينـی هـای           و (از درون روابط توليدی مـی روينـد       

دارای حيات نسبی   روبنا  و   اما اين نهادها و افکار       )تاساسی مارکس اس  
بعالوه، آن ها در سطوحی کامال متفاوت و درهم فـرو    . خود نيز هستند  

نمی توان آن هـا را      . رفته عمل کرده و بر روی يکديگرتاثير می گذارند        
صرفا به رويش مستقيم الخط و مسطح روابط توليدی يا روابط طبقاتی       

هـای  » نـژاد «اين نظريـه کـه در ميـان مـردم     . نيممثالی بز .تقليل داد 
مختلفی هست و سياهان يک نژاد پـست هـستند يـک مزخـرف شـبه       

اين نظريـه از   .  سربلند کرد  ١٩علمی يا دروغ توخالی است که در قرن         
روابط برده داری و بخصوص طبقه برده دار برخاست و برای تقويت اين 

  سمیتجسم دوباره انقالب و کمون
 ست؟یان چین باب آواکیسنتز نو



     ٢١u 
به ورای آن رفـت و     ين نظريه   ااما نفوذ   . روابط و اين طبقه استفاده شد     

  اینکتـه اين همان  .وارد بافت معنای آمريکائی بودن و دموکراسی شد      
بررسـی کـرده   » دموکراسی جفرسوني«که باب آواکيان در مقاله      است  
حيات صاحب ، مستقل از روابط برده داری آن زمان         اين فکر ) ٧. (است

تـا در جامعـه   ح. بر روی افکار مردم تاثير می گـذارد     خود شده است و     
کـامال ريـشه کـن شـده     ريشه های مـادی آن  زمانی که   سوسياليستی  

  . با آن در افتاد و عليه اش مبارزه کرداست، بايد 
هر چند لنين و بخصوص مائوتسه دون خـدمات مهمـی در زمينـه          
درک صحيح تـر و ديـالکتيکی تـر رابطـه ی ميـان زيـر بنـا و روبنـا و             

؛ امـا هيچيـک حـدود و ثغـور و           اين رابطه کردنـد   » عملکرد«چگونگی  
سياليت اين استقالل نسبی را عميقا و يا در پيچيدگی چنـد اليـه اش               

  . نکردندروشن بطور کامل 
   گسست از گرایشات پراگماتیستی

مشکالت گرايش های فلسفی منفی و      در جنبش کمونيستی    سوم،  
پراگماتيـسم  زيادی در زمينه متد موجود بود که بسياری از آن ها بـه               

 همانطور که قبال گفتم، پراگماتيسم فلسفه ايست که .بوط می باشندرم
با بررسی واقعيت نهفته در اليه » کارکرد داردآنچه  «عنوان قبول تحت  

پراگماتيسم معتقد است که ايده ها تا .  مخالفت می کند،های عميق تر
مفيد بـرای  «: اما بايد سوال کرد. زمانی حقيقت هستند که مفيد باشند    

و مهم تر اينکه پراگماتيسم معيار سنجش حقيقت را کـه   » زي؟چه چي 
اين ايـده کـه صـدام    . عبارتست از تطبيق فکر بر واقعيت، نفی می کند        

حسين سالح های کشتار جمعی دارد برای جورج بـوش ايـده مفيـدی      
  . بود اما عليرغم فايده مندی اش حقيقت نداشت

ن، در جنـبش  استاليزمان  اين گرايشات فلسفی غلط، بخصوص در       
ايـن  گـسترده ی  زيرا نفـوذ    . کمونيستی شايع شد و آن را مسموم کرد       

ايـن  . گرايشات فلسفی غلط در جنبش کمونيستی عواقب جدی داشت        
به معنای استفاده از تئوری به مثابه       (ابزارگرائی  : گرايشات غلط شامل  

ستفاده از آن بـرای   بجای اابزاری برای توجيه برخی اهداف کوتاه مدت  
بـه  ( ؛ تجربه گرائی يا امپريـسم     )عمق رفتن و روشن کردن حقيقت     به  

معنای ارزيابی از حقيقت بر مبنای تجربه مشاهداتی مستقيم و بالفصل 
بـه جـای بيـرون    ( وريسم يـا پيـشينی      ي؛ آپر )در يک چارچوب محدود   

 کشيدن مفاهيم نظری از خود  جهـان، در يـک کـنش پيچيـده ميـان      
؛ )وری های نظری پيش ساخته بر جهان پراتيک؛ تحميل کاتگ تئوری و 

بـه  مـی كنـد   متدی که علـم را محـدود   (و پوزيتويسم يا  اثبات گرائی   
مشاهدات و تمرکز بـر روی انـدازه گيـری کمـی و             گذاری  تشريح و کد  

  ) .پيش بينی
 تحليـل از    ،اين نگـرش  . بيائيد دقايقی روی پوزيتويسم مکث کنيم     

 ها را نفی کرده و يا بی سطوح عميق تر پويش ها و جهت گيری پديده  
به اين دليل گـرايش بـه آن دارد کـه پديـده را از مـتن              . معنا می داند  

 همچنين تالش می کند فرايندها ؛بزرگتر و سطوح گوناگونش جدا کند 
در نتيجـه گـرايش بـه آن    . و پديده ها را به يک علت ساده تقليل دهد   

ند  را ک حرکت ک پراتي» جلوتر از «علم می تواند و بايد      طرقی که   دارد  
می تواند مـا  ی کلی  تحليل عميق تجربه    طرقی که    -نفی يا انکار کند     

 در مورد پويش ها و گرايش های عمقـی   ژرف تر را به درون بينی های      
در واقعيت وجود دارد رهنمون شـوند و راه هـای           ) يا پتانسيال (که ذاتا   

جلـوتر   «بدون اينکه تئوری  . جديدی را به روی تغيير واقعيت باز کنند       
قادر به ترسيم و تصور چيزی کيفتيا متفاوت از آنچه پيـشاپيش     » بدود

 بدون اينکه تئوری جلوتر حرکت کند مـارکس و         .نمی شويم می دانيم   
  .  را بنويسندمانيفست کمونيستانگلس نمی توانستند 

ايــن » عواقــب جــدي«اجــازه دهيــد مثــالی بــزنم تــا منظــورم از 
مثالم مربوط بـه واقعـه ی       . وشن کنم رويکردهای متدولوژيک غلط را ر    

ی در  تـروفيم ليـسنکو، ژن شناسـ      . که شهرت بـدی دارد    ليسنکو است   
ليسنکو نظريه ای داد مبنـی  .  بود١٩٣٠اتحاد جماهير شوروی در دهه   

 به عبارت ديگر اگـر کـسی از   .ندبر اينکه خصائل اکتسابی قابل توارث ا  
انـدام عـضالنی شـود،    طريق وزنه برداری و استفاده از استرويد صاحب       

  . فرزندانش اين اندام را به ارث خواهند برد
اما ليسنکو بر پايه ی آن يک پروژه ی مفصل     . اين ديدگاه غلط بود   

 با اين هدف کـه در مـدت کوتـاهی در شـوروی کـه در      ،به راه انداخت  
ز بعـد از آنکـه وی ا      .  قحطی بود مقدار زيادی گنـدم توليـد کنـد          خطر

يوند گياهی به موفقيت مختصری دسـت يافـت،         طريق انجام مقداری پ   
  .  صحيح اعالم شدرسما اين نظريه 

قضاوت در مورد حقيقت يـک      .  کمی بشکافيم  موضوع را بيائيد اين   
نظريه با اين معيار سنجش که آيا برای اين يا آن هـدف کوتـاه مـدت                 

و قضاوت در مورد حقيقت يک . است يا خير، پراگماتيسم است» مفيد«
تجربـه  ( بر پايه يکرشـته آزمـون هـای تجربـی، امپريـسم         نظريه صرفا 

 کـار  به جای اين، بايد کار خود و چيزهائی کـه در حـين   . است) گرائی
را در چارچوب آنچه که بشر در هر مقطع زمانی به عنـوان          می آموزيم   

 کامـل تـرين و دقيـق         يعنی در چـارچوب    -حقيقت کشف کرده است     
.  بگـذاريم -م  عينی در دست داريـ    ترين تصوير يا الگوئی که از واقعيت      

سپس و همچنين بايد آن را با شواهد مربوطه که از منابع ديگر بدست         
بـا حقـايقی کـه در آن زمـان مـی           و  تئوری ليسنک . آمده، تشريح کنيم  

چگونه توضيح داده شد و چه کـاری        ) منجمله تئوری داروين  (دانستيم  
ان نتايج ليسنکو   در آن چارچوب برای اثبات آن شد؟ اگر تضادهائی مي         

و آنچه از طريق تئوری داروين می توان پيش بينی کرد بوجود بيايـد،               
  اين تضاد را چگونه بايد فهميد؟ 

پـی  . چنين روشی در پيش گرفته نـشد  در شوروی اما در آن زمان   
 نه فقط به دليل آنکه ژن شناسان مخالف اين       - ندآمدها فاجعه بار بود   

 حتا در مواردی بشدت سرکوب شدند نظريه از حق کار محروم شدند و    
و نه فقط به دليل آنکه بطور کلی برای علوم در شوروی فاجعـه بـار                  -

بود؛ بلکه همچنين به دليل آنکه چنين رويکردی را برای ارزيـابی هـر               
  . نظريه ای در هر رشته ای، در ميان مردم رايج کرد

سم يا بيائيد بـه مثـالی در مـورد آپريوريـسم و همچنـين پوزيتويـ            
را داشـت کـه بـا       ) پيـشينی (استالين اين فرض آپريوری     . نگاهی کنيم 

 ١٩٣٠مکانيزه شدن کشاورزی و با اجتماعی شدن مالکيت در دهـه ی     
توليـد در چارچوبـه ی آن، ديگـر طبقـات متخاصـم در      قرار گـرفتن  و  

. با اين وصف مبارزه طبقاتی ادامه يافت. جامعه شوروی بوجود نمی آيد 
پيشينی از جامعـه سوسياليـستی ی       » الگوي«لين يک   از آنجا که استا   

بدون تضادهای خصمانه ی طبقاتی داشت نمی توانست علت ادامـه ی          
اين مبارزه را بفهمد و نتيجه گرفت که تمام اين مخالفت ها بايـد کـار             

پی آمدها از زوايای گونـاگون دردنـاک    . عوامل نفوذی امپرياليسم باشد   
. که بسيار مهم بـود  .  ديدگاه  انتقاد کرد    بعدها مائوتسه دون به اين    .بود

يکــی از خــدمات بــزرگ مــائو تئــوری تــداوم مبــارزه طبقــاتی تحــت  
سوسياليسم است که بـه مثابـه بخـشی از آن همچنـين مقـداری بـه                  
گرايش های فلسفی استالين در زمينه کم بها دادن به تضادها و نديدن 

 ابزارگرايانـه و غيـره   اما اين گرايشات پوزيتويستی و    . آن ها  انتقاد کرد    
لطمات زيادی زد و تا قبل از بـاب آواکيـان ابعـاد کامـل آن شناسـائی       

  . نشده و به طور منظم از ان گسست نشده بود
  آواکیان و پیشرفت رادیکال در زمینھ اپیستمولوژی  

باالخره، و بسيار مهم، باب آواکيـان ديـدگاه هـای اپيـستمولوژيک      
ا مـورد نقـد قـرار داده و از آن هـا     قدمت دار در جنـبش کمونيـستی ر      

اينکـه  : اپيستمولوژی به تئوری شناخت اشاره دارد . گسست کرده است  
يکـی از ايـن ديـدگاه هـای     . ما چگونه بـه حقيقـت دسـت مـی يـابيم          

حقيقـت دارای   «اپيستمولوژيک غلط ديدگاهی است که معتقـد اسـت          
. وهدر حاليکه حقيقت، حقيقت است و ياوه، يـا       . »خصلت طبقاتی است  

بله، ماترياليسم و ديالکتيک به . فارغ از اينکه بيان کننده ی آن کيست     
 پيگير  واقعااگر که ما در بکار بست آن         (می تواند عنوان يک متد کلی     

امـا حتـا   . به حقيقت باال بـرد   بی  توانائی ما را در دستيا    ) و دقيق باشيم  
ايـد بـر   کـه بدسـت آورده ايـم ب    را  بعد از بکار بردن اين متد، هر آنچه         

 و نه زنيمه آيا اساسا منطبق بر واقعيت هست يا خير محک اينکحسب 
  .    بر حسب اينکه از طريق چه روشی آن را بدست آورده ايم



     ٢٢u 
 استفاده )متد ماترياليسم ديالکتيک  (متداين  در واقع کسانی که از      

 مـی تواننـد حقـايق       - منجمله کسانی که از آن متنفرنـد         -نمی کنند   
عينـی   های طبقات مختلف با واقعيت . کنند و کرده اند   مهمی را کشف    

. متفاوت برای طبقات مختلف نداريم  » حقايق«متفاوت روبرو نيستند و     
و همه نمی توانند آن     ... اين يک چيز پرولتری است      «: نمی توان گفت  

 به مثابه يک از آنجا که پرولتاريا. يک واقعيت موجود است» .را بفهمند
ن کردن خصلت جامعه بشری نـدارد، ماترياليـسم          نيازی به پنها   طبقه

اما تقليـل آن  . وی منطبق استمنافع اساسی  ديالکتيکی و تاريخی بر     
مـی توانـد آدم را بـه        » حقيقت دارای خصلت طبقاتی اسـت     «به اينکه   

از متفکـرين بـورژوا يـا حتـا       چيـزی   آنجا ببـرد کـه امکـان يـادگيری          
در چارچوب مارکسيسم قرار   متفکرينی که نه بورژوا هستند و نه اينکه         

و می تواند آدم را به آنجا ببرد که فکر کند صـرفا بـه               . دارند را رد کند   
  . دليل آنکه فالنی از پرولتاريا هست دسترسی ويژه ای به حقيقت دارد

ايـن نگـرش   . در اينجا نيز می توان از تجربه منفی ليسنکو آموخت    
کن برخاسـته اسـت و       که چون ليسنکو از ميان توده های کار        تادجا اف 

و به دليل آنکـه مخـالفينش   ... چون از قدرت شوروی حمايت می کند   
عمدتا از ميان طبقات ممتـاز جامعـه ی کهـن برخاسـته انـد و حـامی         

اين ها داليل موجهی برای حمايت از درستی     ... قدرت شوروی نيستند    
اما منشاء طبقاتی هيچ ربطـی بـا ارزيـابی از    . تئوری های ليسنکو است   

 و بهتر اسـت نداشـته      - ندارد   اينکه افکار يک نفر حقيقت است يا خير       
همچنين درجه حقيقی بودن افکار توسط اينکه به لحاظ فـوری            . باشد

اين رويکرد پراگماتيـستی منجـر بـه     . هستند تعيين نمی شود   » مفيد«
  . يا حتا تحريف واقعيت شده است» چرخاندن«

شـته شـد زيـرا در کوتـاه     در مورد ليسنکو نظريه ی او حقيقی پندا   
مسئله آن نيست که مجرد از مبارزه برای تغيير . مدت مفيد به نظر آمد

 نيست کـه حقيقـت بـه     هممسئله اين . کنيم» حقيقت جوئي « جهان  
حقيقت ما را آزاد  ،هرگز بدون مبارزه. می کند» ما را آزاد«خودی خود 

 ،درک نکنـيم اما اگر ما جهان را به گونه ای کمابيش صحيح  . نمی کند 
. يعنی اگر ندانيم که حقيقـت چيـست؛ آنگـاه آزاد نيـز نخـواهيم شـد              

و )  پـويش هـا  ( کـه منطبـق بـر ديناميـک هـا            کـرد  کارهائی خواهيم 
تضادهای واقعی واقعيت عينی نيستند و در نتيجه نخواهيم توانست آن  

حداقل نخواهيم توانست آن را در جهتـی  . واقعيت عينی را عوض کنيم   
  .  که ما را به انقالب و کمونيسم نزديک تر کندتغيير دهيم

درون بينی های غير مارکسيست ها . اين فرآيندی بسيار غنی است  
. و ضد کمونيست ها را نه می توان ناديده گرفت و نه کـال اتخـاذ کـرد         

بلکه بايد آن ها را نقادانه سره و ناسره و سنتز کرد و بسياری اوقـات از      
کـه در جنـبش     (ر اين فرآينـد را رهـا کنـيم          اما اگ . نو قالب بندی کرد   

چگونه می توانيم اميدوار باشيم که      ) شد» سنت«کمونيستی تبديل به    
دنيائی را که در آن زيست می کنيم و مرتبـا در حـال تغييـر و توليـد                
چيزهای جديد و بيسابقه است بشناسيم؟ برای دست يابی به شـناخت   

 جوشش فکری است؛ نيـاز آن  نياز به برخورد افکار و مناظره و رقابت و    
است که آدم ها جاده هائی را دنبال کنند که ممکنـست بـه نظـر آيـد         

اما از سـوی    ... نخواهد کرد و باالخره نيز به بن بست برسد          » خدمتي«
ايـن  . ديگر درون بينی های جديدی را در رابطه با واقعيـت ارائـه دهـد    

نـد بـشدت    اين فرآي » حقيقت دارای خصلت طبقاتی است    «ديدگاه که   
  .  ضروری را ميان بر زده و تحريف می کند

حقايقی هستند که در کوتاه مدت و به شـکل          . بيائيد صادق باشيم  
مستقيم الخط در تضاد با مبارزه برای کمونيسم قرار می گيرند اما اگـر   
در مفهومی گسترده تر و با متد و رويکردی کـه بـاب آواکيـان تبيـين                

اين .  واقع به اين مبارزه خدمت می کندکرده است به آن نگاه کنيم در  
 حقايقی در –نيز هست » را می لرزاند حقايقی که پشت ما     «امر شامل   

مورد جوانب منفی تجربه جنـبش کمونيـستی بـين المللـی و جوامـع               
 اما بطور عـام تـر،   –سوسياليستی که توسط کمونيست ها رهبری شد     

يت را متفـاوت    شامل حقايق مکشوفی است که در جوانب معينی، واقع        
از درک های قبلی کمونيست ها يا درک های مردم بطور کل نشان می 

  .  دهد

الزم اسـت  » می لرزاندحقايقی که پشت ما را     «در رابطه با اهميت     
سنتا ضد کمونيست ها به ماجرای   .  به مورد ليسنکو بکنيم    ديگرنگاهی  

حريـف  ليسنکو به مثابه اثبات اينکه کمونيسم مجبور است حقيقت را ت     
برخی کمونيست ها بـا  . کند و متفکرين را سرکوب کند اشاره کرده اند   

روشی سهل الوصول خود را از ماجرای ليسنکو جدا می کنند و برخـی            
اما عمدتا نمی خواهند بفهمند که      . خيلی ساده آن را ناديده می گيرند      

  بايـد برای رهبری هر جنبه ی جامعـه ی جديـد       کمونيست ها چگونه  
  . ا بطور صحيح به کار ببندندمارکسيسم ر

بالعکس، آواکيان مصر است که با اين تجربـه بطـور کامـل مواجـه       
و در آثار متفاوتش به اين مثـال بازگـشته و درس هـای عميـق       . شويم

 اينکه در متد و بينش چه مفـاهيم       –تری را از آن بيرون کشيده است        
ی کـه ايـن    آن اوضـاع  ... غلطی موجود بود که کار را به اينجـا کـشاند            

و کمونيست ها چه بايد کنند کـه از        ... کشش ها را توليد کرد چه بود        
و در سـطحی عميـق تـر از ايـن نـوع      ... اين نوع بينش گسست کننـد      

پراتيک گسست کنند تا بتواننـد جهـان را بـه جـائی کـه بهتـر اسـت                  
  . ن كنندرهنمو

نيـست بلکـه حقيقـت    » حقيقت جوئي «زيرا در اينجا مسئله صرفا      
 و بر پايه ای کامال علمی، بينش و متد ماترياليست ديـالکتيکی،              جوئی

درک صـحيح اتــصال ميــان ايــن و مبــارزه بــرای انقــالب و در نهايــت  
  .   غنای کاملی که در اين فرآيند موجود است و درک -کمونيسم 

 روشـی کـه اسـير       -درک اهميت جستجوی حقيقت با ايـن روش         
ابزارگرايانـه کـه آيـا در لحظـه       مشغله های تنگ نظرانه، پراگماتيک و       

حاضر چه چيزی مصلحت است يـا اينکـه در امتـداد اهـداف خـاص و                 
جستجوی حقيقت از طريق بکاربـست    . فوری کمونيست هاست، نباشد   

همه جانبه، پيگير و دقيق بينش و متد علمـی ماترياليـسم ديالکتيـک           
غييـر  برای رو در رو شدن با واقعيت همانگونه که هست و بر اين پايه ت         

ايـن بطـور راديکـال نـو اسـت و      : انقالبی آن به سوی هدف کمونيـسم     
نماينده ی يک بخش کليـدی از غنـای سـنتز نـوينی اسـت کـه بـاب                

  .آواکيان تبيين کرده است
هـر چيـزی کـه در واقـع         «:  اين معنای کامل اظهاريه اوسـت کـه       

حقيقت است برای پرولتاريا خوب است؛ همـه حقـايق مـی تواننـد بـه       
بـا   را مـی توانيـد ايـن اظهاريـه    » .ا به کمونيسم کمک کننـد رسيدن م 

هر چيزی که به نفع پرولتارياست و به ما کمک «: ديگری مقايسه کنيد
 بـا  -اين نگـرش دوم  » .می کند که به کمونيسم برسيم، حقيقت است      
 به مقدار بسيار زيـاد در  -محتوا و رويکرد پراگماتيک و ابزارگرايانه اش  

 در واقع کامال    .ستی بين المللی سلطه داشته است     تاريخ جنبش کموني  
و اين بخش کليدی . مخالف معنای اظهاريه آواکيان است که نقل کردم

از گسست راديکالی است که متد و رويکـرد او نماينـدگی مـی کنـد و                 
بخش کليدی از غنای اپيستمولوژيکی است که او در حال تکامل بـوده       

  . ا در دست گيرندو مبارزه کرده که کمونيست ها آن ر
شالوده های فلسفی و متدولوژيک سنتز نوين  دارای اهميت بسيار           

 کتــاب مــی توانيـد بــه بــرای بررسـی عميــق تــر ايـن موضــوع   . اسـت 
  ) ٨ (. رجوع كنيد»مارکسيسم و فراخوان آينده«و » مشاهدات«

  :بخش سوم
    ابعاد بین المللی-مفاھیم سیاسی : سنتز نوین
  ...ادامه دارد 

٧. Audio of the talk Communism and Jeffersonian 
Democracy is available online at bobavakian.net 
and revcom.us  
٨. Bob Avakian, Observations on Art and Culture, 
Science and Philosophy (Chicago: Insight Press, 
٢٠٠٥) and Bob Avakian and Bill Martin, Marxism 
and the Call of the Future: Conversations on 
Ethics, History, and Politics (Chicago: Open Court 
Publishing/Carus Publishing, ٢٠٠٥)   
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مقاله ارزشمندی که در زير می خوانيد سال ها پيش با استفاده : توضيح
و ) ١٩٧٦-١٩٤٩( فلسفی مجالت چين سوسياليستی      -از مقاالت علمی    

 . نگاشته شده است) آر سی پی(نيست انقالبی آمريکا حزب کمو
ــدولوژ ــتقلی متـ ــه يل گرايـ ــونيردكس(انـ ــه ي و جبرگرا)یستيـ انـ

هـستند و درك مـا از    ی  كيالكتيـ دی  ستيـ اليضد متد ماتر  ) سمينيدترم(
ها علـم را در حـصار     ی  ن متدولوژ يا. كنندی  ف م يرا تحر ی  ت ماد يواقع

در ی  اديـ هـا نفـوذ ز    ی  لوژن متـدو  يا. كشندی  اد م يبه انق ی  خفقان آور 
د خـود را  يـ با. دهندی خود را بروز م   جامعه دارند و به اشكال گوناگون       

 ايــن گــسترده تــری و فلــسفی اســيم سيو مفــاهی دن معــانيــدر فهم
د نـ كـه سـربلند كن  ی م تا در هر پوشش  يم ده ي تعل متدولوژی های علط  

ـ از تقو ی  ن بخـش  يا. ميم با آن مقابله كن    يبتوان ی ژت و تكامـل متـدولو  ي
ر يتفـس ی گسترده تر مان برارزه  است و در مبا   ی  كيالكتيدی  ستياليماتر
در عرصه . كندی مان کمك می فکری ت سالحهاير جهان به تقوييو تغ

بوجـود آوردن و تکامـل      ی  ك برا يالكتيست د ياليعلوم، دانشمندان ماتر  
انـه و جبـر   يل گرايتقلی های بخش مجبورند كه با متدولوژ ی  علم رهائ 

. رون آورنـد  يـ  ب هـا اد خفقـان آور آن    يبارزه كرده و علم را از انق      انه م يگرا
دن بـه  يت بخـش يها به امر مـشروع    ی  ن متدولوژ ينكه ا يمهمتر از همه ا   

ی كـس ی طبعا وقت. كنندی ر آن خدمت ميينظم موجود و ممانعت از تغ   
ن كار يای ازند، برای يها دست می ن متدولوژيان ما به ا ياز م ی  ا كسان ي
ها در جامعـه و دسـت       ی  ن متدولوژ يانه نفوذ گسترده ا   بلكه نش . ستين
  .غالب و دم دست استی های دن به متدولوژيازي

كـه معتقـد اسـت     ی  فلـسف ی  ريـ ك جهت گ  يست؟  يسم چ ينيدترم
) ن و مفـروض   يع در هر زمـان معـ      ير وقا يو س (ده ها   يپدی  ت فعل يموقع

 و ن شـده يـي ن از قبل تع  يع مع ياز فاكتورها و وقا   ی  الزاما توسط رشته ا   
ن كـه هـر   يع معـ ياز عوامـل و وقـا  ی ره اي زنج–ده  است  ينجا رس يبه ا 

. ب تا بـه آخـر  ين ترتيعلت بوده و بهم  ی  عامل و رخداد بعد   ی  كدام برا 
  ! ن مقدر بوده استيچن: پس
ـ خالص ا ی  ستيده آل يجه ا يآخر، نت ی  ريجه گ ين نت يا ی ن متـدولوژ  ي
اقع اكثرشـان   در و . نديگوی  نطور نم يست ها ا  ينيلزوما همه دترم  . است

ـ ح آن، بايده و توضـ يـ فهم پدی د برا يگوی  مائو م . نديگوی  ن نم يچن د ي
ر ينـد سـ  يگوی ست هـا مـ  يـ نيدترم. ردده مطالعـه كـ  يآن پد ی  تضادها

مورد ران را يجامعه اکه ی ال زمانمثی برا. شودمطالعه  د  يباآن  ی  خيتار
 )یستيـ اليبر بستر جهان امپر   (آنرا  ی  ما تضادها . ميدهی  مطالعه قرار م  

. ميکنی نگاه مهم ) و نه نامربوط(و به گذشته مربوط م يدهی ح ميتوض
ـ خ چند هـزار سـاله و   يم از تار  يد برو يگوی  می  ستينيدترمی  متدولوژ ا ي

م يح كنيره حوادث را تشريم و دانه به دانه زنجيچند صدساله شروع كن 
. ميف كنـ  يـ را تعر جامعـه   ی  ل كنون يم خصا يم تا بتوان  يو بهم متصل كن   

يی  رونـدها  آنتمـام   ر  يمحصول اجتنـاب ناپـذ    ی  ده فعل ينكه پد يای  عني
  . است كه قبال رخ داده است

يی ر و تحـول جـا  ييـ ست ها تغينيدر تفكر دترمم كه   يد فكر كن  ينبا
ر فقـط تـا بـدان    ييـ دارد اما به چه صورت؟ به نظر آنان تغ    ی  جائ. ندارد

ا يـ آن رشـته  ی تواند رخ دهد  كه در تضاد با خـصلت اساسـ     ی  اندازه م 
. نباشـد ) پا دادهی گريكه هر كدام به د(ی قبلی  ره مفروض رخداد  يزنج

ر يانحراف از مسی عامل تصادف، برا  ی  برای  اندكی  در قوه تفكر آنها جا    
آن ها . ن چارچوبه تنگ، وجود دارديرون اياز بی الت عواملمفروض، دخ

متعـدد  ی  رهايده مـس  يـ تكامـل پد  ی  نند كه بـرا   يتوانند بب ی  می  بسخت
ط يل شـرا  ينطور هستند چون بدل   يده ها ا  يدر نظر آنها پد   . ستموجود ا 

ر ييـ تغ. توانستند باشندی  ن نم ير از ا  يكه در سابق موجود بود غ     ی  نيمع
ر يآنها تصور ناپذ  ی  تش برا يده از موقع  يكال پد يرادا گسست   يو انحراف   

ده را بـه مثابـه ادامـه        يـ خواهنـد پد  ی  شده م ی  بيهر ترت ه  بآنان  . است
  . ح كنندير گذشته تشردی زيوسته چيپ

ننـد امـا   يبی هـم مـ  ی چيده هـا را مـارپ  ين پد يتكوست ها   ينيدترم
ن شـده  يـي از قبل تع ش  يچ و تابها  يحلقه ها و پ   كه باز شدن    يی  چيمارپ

اما . روشن است ی  سم در جامعه و احزاب بوروژائ     ينيعملكرد دترم . است
ن ياتخـاذ چنـ  : د عملكردش را روشن كـرد يز باينی ستيدر احزاب كمون  

ل يـ كند و بـه امـر مـا در تحل   ی ف ميده ها را تحريدرك ما از پدی  متد
زنـد؛  ی  ضـربه مـ   ی  ر آن و تمام روابط جامعه بشر      ييح جهان و تغ   يصح

ان ياز مل ها و يدن پتانسيشود؛ موجب ندی غلط می زيموجب برنامه ر 
ست هـا  يـ نيدترم امـروزه  .شـود ی می دن اشكاالت واقعيآنها و ند  رفتن  

ع را بـه  يره وقـا يـ ند خـدا زنج  يگوی  ها م ی  مذهب(تند  سينی  همه مذهب 
ده يست معتقدند كه پد   ياليماتری  ست ها ينيدترم) ان انداخته است  يجر
ی چيع مـارپ  يجه و ادامه وقا   ينت) ا جامعه يمثال فرد   (ا مورد بحث    ی ي فعل

ان افتـاده و  يـ ن در گذشته بـه جر يمعی ط اجتماعياست كه توسط شرا 
ط را در   يط مح يجامعه شرا  ايف فرد   يتعراند كه در    ی  ب مدع ين ترت يبد

  .نظر گرفته اند
ل يتقل. استی ل گرائياز تقلی شكلی ست؟ جبرگرائيچی ل گرائيتقل

است ی نشيانه بيل گراينش تقليب. استی در واقع جوهر جبرگرائيی گرا
ده را بر حسب خواص مولفـه  يچيت پيك كليكند خواص ی  می  كه سع 

ن مولفه ها و اجزاء را چگونه ي حال ا.آن، بر حسب اجزاء آن بفهمدی ها
مجرد و منفرد از پروسه گسترده تر و كل و       ی  گونه ا كند؟ ب ی  می  بررس

رد يـ گی بر بستر كل قرار می كه هر جزء وقتيدر حال. در خود ی  گونه ا ب
ی نشين بيچن .دهدی ا از خود بروز م  يكند    ی  متفاوت كسب م  ی  خواص
ن كـسب  يه تر، خـواص نـو  ديچيت پيكه ماده در سطح كلابد ی ي در نم 

جمـع خـواص اجـزاء    ی ده تر مـساو يچيت پيت آن كل يكند و خاص  ی  م
تواننـد  ی ت مـ يـ اجـزاء آن كل ی كه حتابد ی يدر نمو . ستيمجرد آن ن 

را از خود بروز دهند كـه از سـوخت و سازشـان بـر بـستر آن                ی  خواص
شود و بطور مجـرد خـواص مـورد بحـث را نخواهنـد              ی  می  ت ناش يكل

 قبـل از  ،اجـزاء و خـواص  : ن است يای  ل گرائ يتقلی  رسمف  يتعر. داشت
ـ كل و مجرد از آن وجود دارند و كل از جمـع ا    ی ل مـ ين اجـزاء تـشك  ي

  . شود
ت به صفات و خـواص  يك كليرسد؟ خواص   ی  نش به كجا م   ين ب يا

ل يـ تقل) شـود ی می ت بررس يكه خواص آنها هم مجرد از كل      (اجزاء آن   
افراد ی ابد به جمع رفتارهای يل مينكه خصائل جامعه تقليا ايابد؛ ی ي م

ا يـ و ) شـوند ی مـ ی كـه مجـرد از جامعـه بررسـ      ی  رفتار(درون جامعه   
ات و يفيست برابر است با جمع كيكمونك حزب يت يا خصوصيت يفيك

مـانع در  امـر  ك يل گرا تنها  يتقلی  برا .آنی  ات تك تك اعضا   يخصوص
اشـتن  ند: شـود ی ده محسوب مـ يچيده پيبه درك كامل از پدی  ابيدست

ق تر شود يهر چه شناخت از اجزاء دق. تيشناخت كامل از اجزاء آن كل
  !گرددی ت كاملتر ميشناخت از كل

در ی علمـ ی ت هـا يمهم در فعالی از مشخصه های كی ي ل گرائ يتقل
نه يبرزمی  و جبر گرائ  ی  ل گرائ يل از تقل  يبدون تحل . استی  عصر بورژوائ 

ی علم در عـصر بـورژوا     از عملكرد   ی  توان درك درست  ی   نم ی،خيتاری  ا
ده يای جبر گرائی غالب نوعی دئولوژيسم ايدر زمان فئودال  . بدست آورد 

ستا كـه توسـط   يـ ای ده ايـ پدرا ی بود كه جهان و نظم اجتماعی  ستيآل
گاه ارباب، شاه، سرف در سلسله يو جا. كردی ر ميخدا برقرار گشته تصو

لـت العلـل    نداشـت كـه ع    ی  ازيسم ن يفئودال. بودی  ابدی  مراتب اجتماع 
از ی ز بخـش  يـ گفت همـه چ   ی  ع را شرح دهد چرا كه م      يده ها و وقا   يپد
امـا  . ن كـرده اسـت  يـي ت گسترده تر است كه خـدا از قبـل تع       يك كل ي

مجـزا  ی  را به مثابه واحـدها    ی  مادی  ده ها ياز داشت كه پد   ينی  بورژواز
كـه  ی منطبـق بـر دركـ    ی  فئـودال ی  دئولوژيـ بعـالوه ا  . كندی  دسته بند 

خودش از جهان كـسب كـرده بـود،    ی ت اجتماعيه فعاليبر پا ی  بورژواز
از ی ستيالير ماتريد بوجود آورد كه به تفس   يجدی  دئولوژينرو ا ياز ا . نبود
توانـد از  ی ك بود و اعالم كرد كه انسان م   يعت نزد ين جامعه و طب   يقوان
ن ير داده و قـوان    ييـ گاه خود در جامعـه را تغ      يجا خودی  تهايق فعال يطر
علـم  . ر فرمان خـود آورد يرا به ز ی  عيطبی  روهاي ن عت را بشناسد و   يطب

شـد جهـت متحـول      ی  ن ابـزار  يا ماشـ  ی يـ  كيابزار مكـان  . شرفت كرد يپ

 یدر مورد تقلیل گرائی و جبر گرائ
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ن يح قـوان يتـشر ی شـد بـرا  ی ن مدلياما همچن. مولدهی  روهايساختن ن 

ی بـرا ی  ل به مـدل   ين تبد ي ماش .یعيا جهان طب  ی ي مختلف نظم اجتماع  
  ! موجودات زنده شد و نه بالعكس

ده يـ چيق شـكافتن پ   يـ ب از طر  يـ ن ترت ينوظهور به ا  ی  هاستياليماتر
درسـت  : ح آنها زدندي دست به تشرشين اجزايزترين پروسه ها به ر يتر

البتـه  . ميكنی  قطعه قطعه م  ی  وارسی  را برا ی  كيهمانطور كه ابزار مكان   
ده ها يراجع به اجزاء پروسه ها و پد     ی  اديق، آنان اطالعات ز   ين طر ياز ا 

دربـاره خـواص اجـزاء    ی اوقات اطالعات مكف یبرخی  كسب كردند، حت  
را كـه بـر   ی ان آنها اصـول يكه توانستند از ميپروسه بدست آوردند بطور  

ی اتيكـشف ن بـه  يهمچنـ و . رون بكشند يافته ب يه آن پروسه سازمان     يپا
ی در عـصر بـورژواز  ی سـابقه جهـان مـاد   ی ر بـ  ييكه به تغ  ابند  يدست  
رد علـم را بـشدت محـدود    حوزه عملكی  ن متدولوژ يمعذالك ا . ديانجام
موجـودات زنـده شـد و نـه     ی بـرا ی  ل بـه مـدل    ين تبد ينكه ماش يا. كرد

ی دانشمندان بـورژواز . شرفت علوم گذارد يبر پ ی  رات مخرب يبالعكس تاث 
د فهم خواص پروسه ين ذره ماده به كليافتن كوچكتريفكر كردند كه با 

ه هـا در  افت و غافل از آن بودند كه پروس   يده دست خواهند    يچيپی  ها
ی از پروسـه هـا    ی  ماده، بطور نـسب   ی  ابيتر ادغام و سازمان   ی  سطوح عال 
دهنـد  ی  را بروز م  ی  تر خواص يدر سطوح عال  . نتر مستقل اند  يسطوح پائ 

ـ المثـل كمون  ی  فـ . (رهيـ كه كامال متفـاوت اسـت و غ        منفـرد بـا    ی  ستي
  .)  استتا متفاوتيفيست كيكمونحزب متشكل در ی ستيكمون
ـ الينش ماتر يب از ی ف شـده ا  يـ نـه تنهـا درك تحر     ی  کيانمکـ ی  ستي

ی هم اشتباه مـ ی زيدهد بلکه هنگام برنامه ر    ی  ده ها و پروسه ها م     يپد
زد و تمام اعمـال و      يبر) كياستراتژ(ی  آنكه طرح عموم  ی  مثال بجا . كند

از ی كوچكتر را در خدمت متحقق كردن آن و به مثابه تابع     ی  برنامه ها 
محك بزند، بالعكس را ن يآن ها  اش ببرد و با يكرده و به پی آن طراح
ی خوب مـ ی انقالبی ت هايفعالكرشته  يبا انجام   ی  عني. كندی  حركت م 

چوقـت هـم   يهالبته .  برسد)یاستراتژ(تر ماده   يخواهد به آن سطح عال    
توان ی با جمع دقت نظرها نم. دهدی به هدر می  رسد و فقط انرژ   ی  نم
برنامـه  ا يـ نقشه در ی افتن علل ناكامی يا براي. د گسترده كسب كرد   يد
د آن يـ ه باكـ يی ا بخـشها يـ  توان از اشكاالت تك به تك افـراد  ی  نمی  ا

ی  پـ بردند شروع كرد تا به علل ناكام ماندن برنامـه         ی  ش م يبرنامه را پ  
ا درسـت  يا نه و اگر بود، آ     يا برنامه درست بود     يد آ يد د يبالعكس با . برد

ی فرد چه نقـش ا يبخش ا نه و سپس اشكاالت هر   يبه عمل گذارده شد     
   .كردی باز

تواننـد بهبـود حاصـل    ی كند كه افراد مـ  ی  نمی  نش نف ين ب يالبته ا 
افتـه و كـاملتر و كـاملتر شـده     ين هم بهر حال بهبود    يكنند چون ماش  

مهـم آن   ی  تـضادها ی  ده ها از بررس   يح پد يتشری  ل گراها برا  يتقل.است
ا از  مـ . كننـد ی  هات حركت م  يكنند بلكه از مدل ها و تشب      ی  حركت نم 

ـ ل مـان از پد  يفهماندن تحل ی  ه برا يتشب ـ  ي ی م ولـ يكنـ ی ده اسـتفاده م
كـه معلـوم   (ا مـدلها   يـ ده را از درون تشابهات      يل مان در مورد پد    يتحل

  .ميكشی رون نميب) ستيار انتخاب آنها چيست معين

  یمریم جزایر
توسط ) يخيسم تارياليماتر(خ ياز تاری ستيالين درک ماترييتب

ن بار ياولی بود و برای در دانش اجتماعی انقالبمارکس و انگلس، 
ر و تحول در سازمان يين تغيمحرکه و قوانی به قوای جامعه بشر

ارتباط با ی ن عرصه از دانش بيانقالب در ا. بردی بشر، پی اجتماع
ی ميو شی ولوژيو بی کيزين جهان فيدر کشف قوانی انقالبی جهش ها

ن در مورد يم دارويکشف عظش از همه از يمارکس و انگلس ب. نبود
سم تکامل موجودات زنده و بوجود آمدن انسان در ير تکامل و مکانيمس

ن ي ا.یل انرژيکشف سلول و قانون تبد. ر گرفتندير؛ تاثين مسيا
ر کرده و منظومه ييرا دستخوش تغی فلسفی ات الجرم درک هايکشف

ه بر د کيعلم جد. ر و رو کردنديحاکم بر جامعه را زی کلی باورها
قرار داشت، ی تجربی وند منطق و داده هايخالف علم عهد باستان بر پ

را ) متد(و روش ی در تفکر فلسفی انقالبی های دگرگونی دروازه ها
خود به زدودن ی و روش به نوبه ی انقالب در تفکر فلسف. گشود

ی بر خدا محوری انسان محور. رساندی ارياز علم ی کيزيمتافی دهايق
ر ييو تغ» تضاد«گرفت و اصل ی شير بر سکون پيير تغغلبه کرد؛ فک

» وحدت«و » سکون«ش فرض يده ها بر پيدائم بعنوان قانون همه پد
رات تکان دهنده يين تغيهمه ا. روز شدي پی،قت کل هستيبه مثابه حق
ان انسان يو روابط می خ جوامع بشرياز تاری ستياليل ماتريراه را بر تحل

از خصلت جوامع ی خطوط مهم. باز کرد یه داريها در جامعه سرما
 قبل از ی،و کشف قوه محرکه مبارزه طبقاتی ه داريماقبل سرما

ن يينها به تبيهمه ا. گر کشف شده بوديه پردازان ديمارکس توسط نظر
  .رساندی اريخ توسط مارکس و انگلس ياز تاری ستياليدرک ماتر

ی ام اقتصادبزرگ، همزمان با غلبه نظی اکتشافات و اختراعات علم
ی قت هستيکل حقی ت کرد که گوئين فکر را تقويای بورژوائی اسيو س

» يهيبد«ی ايتوان با استفاده از قضای بدست آمده و می و اجتماع
به مثابه ی نظام بورژوائ. کردی نيش بينده را بدقت پير آيمسی علم
  . بشر انگاشته شدی ت آزادين جهان ممکن و نهايبهتر

ده و در بطن آن يند» تينها«را ی  عصر بورژوائاما مارکس و انگلس
خواهد ی را در پی ميرا که انفجارشان تحوالت عظی هسته تضادهائ

ز يخود را نی های منجمله تئوری علمی های دند و تئوريدی آورد م

ی آنان به کشف قوا. انگاشتندی بشر نمی آخر خط تکامالت فکر
ی سرنگونامکان  و ضرورتاکتفا نکردند بلکه ی ه داريمحرکه نظام سرما

ز يباشد را نی از سلسله مراتب طبقاتی که عاری آن و گذار به جامعه ا
ی جهانی خير تاريين تغيای ل به رزمنده ينشان دادند و خود تبد

 از ی،ن و فالسفه و دانشمندان بورژوازيآنان بر خالف متفکر. شدند
ز ي انگسم شگفتيناميکه در عرصه علم شده بود و از دی انقالبات
ر و تحول نظام ييان تغيو پای د هستيکلی ؛ کشف نهائيه داريسرما

که کشف قاره ها و ی در زمانه ا. نکردندی ريجه گيبشر را نتی اجتماع
ی اضيری نها در فرمول هايکشف قانون حرکت اجسام و مهار همه ا

به همراه ی ه داريد سرمايوه توليکه شی و وفور» ب و نقصيعی ب«
ی و حقوقی و قضائی و اجتماعی اسيو نظام سی ه داريرماآورد؛ نظام س

جه ينها نتين دو از همه ايداد، ای ان را بالمنازع نشان می و فلسف
و منظومه افکار هنوز ی  اجتماعی،ن نظام اقتصاديکه ا: گرفتندی گريد

د کرده است يآن را تولی ن نظام نطفه هايکه همی نده اينسبت به ا
ک طبقه يا به عنوان يظهور پرولتار. ده شودد زايکهنه است و نو با

از آن در ی ريجه گيات سترگ دوران بود که نتياز واقعی کی يانقالب
ی ت مبارزه طبقاتيواقع. دستور کار هر متفکر مهم آن زمان قرار داشت

آنچه را مارکس کشف کرد . کشف کرده بودندی ن بورژوائيرا حتا متفکر
ا يپرولتاری کتاتوريبه دی ر عصر کنوندی ن مبارزه طبقاتين بود که ايا

ک ياستقرار ی و تالش برای ه داريکه دوران گذار گسست از نظام سرما
  .خواهد شدی در سراسر جهان است، منتهی ستيکمونی نظام اجتماع

ازمند ي نی،خ جامعه بشرياز تاری ستيالي بدست دادن درک ماتر
ت يو غای طتک خ» يعلت و معلول«کرد يده تر از رويچيپی کريرو

. ک آن زمان سلطه داشت، بوديزيات و فياضيانه که در علوم ريگرا
رابطه ی آلمانی دئولوژيه خود مانند ايمارکس در همان آثار اول

گوناگون و سطوح گوناگون جامعه ی ه هايالی چند جانبه ی کيالکتيد
ی د بر شالوده مادين تاکيدر ع. دهدی شرح می را با دقت شگرفی بشر

ی ريکه منبع شکل گ) يديروابط تول(ان انسان ها در جامعه يروابط م
ان افکار هر عصر بر تحوالت يافکار هر عصر است؛ تداخل متقابل م

  . دهدی را نشان می و اجتماعی اقتصاد
ن تمرکز بر مطالعه يدر کل مارکس و انگلس، موفق شدند در ع

  تغییرات بزرگ در شناخت علمی بشر از جهان هستی
 



     ٢٥u 
د يروابط تولی ريشکل گ(ی حاکم بر جامعه بشری شين گرايقوان

د و  افکار هر عصر و مبارزه يتولی وه هايان انسان ها و شيمی اجتماع
و سازمان دادن انقالب؛ با ) ر در آن هاييبعنوان عامل تغی طبقات

ه انقالب ين نظري ای،و فلسفی همه جانبه به تحوالت علمی کرديرو
ن کار، يا. م کننديق تنظيو دقی را به حداکثر ممکن علمی اجتماع

ن داشتن حضور در عرصه مبارزه يم در عيعظی ش فکرک تاليازمند ين
ن يبه ا. ع جهان بوديرات و وقاييتمام تغی ريگين پيو همچنی عمل
جامعه ی ر انقالبييتغی برای علمی ب آنان موفق شدند، چارچوبه ايترت

و ممکن کرده بود ارائه ی ضروری ه داريکه رشد سرمای بشر
قت ين حقيشان داده است؛ انی خ مبارزه طبقاتيهمانطور که تار.دهند

ب يهر چند با فراز و نش(که اکثرا ی عيق علوم طبيبزرگ، بر خالف حقا
افتند، با خصومت ی يگاه خود را ميجای در جامعه بورژوائ) اديزی ها

مواجه ی ه داريفات آگاهانه نظام سرماين تحريافته و همچنيسازمان 
اکم و طبقات ت نظام حيرا موجوديست زيکه البته تعجب آور ن. شد

  . حاکم را هدف گرفته بود
له آغاز شد  ي گال-کياز زمان کوپرنی فلسفی ر در باورهاييدوران تغ

افت و  با گسست مارکس و انگلس از يوقفه ادامه ی و تا زمان مارکس ب
به نقطه اوج ی کيالکتيو دی ستياليو سنتز تفکر ماتری سم آلمانيده آليا

و نظام ی اسيفقدان  پشتوانه قدرت سل ين نقطه اوج بدلياما ا. ديرس
از ی بات گوناگونيترک. ل به تفکر مسلط نشديتبدی اجتماعی اقتصاد

 ی،و متد ماقبل مارکس و انگلس در اشکال نئوکانتی تفکرات فلسف
خود ادامه ی ره به سلطه جهانيسم و غيسم، امپرينيسم، دترميتويپوز

ی شرفت هاياما پ. ردندر گذايز تاثينی ستيدادند و مرتبا بر جنبش کمون
ل به يز هر بار تبدينی ه داريرات مهم در سرماييا تغيبزرگ و ی علم
و هم ی ستيمحک زدن دوباره فلسفه و متد مارکسی برای شگاهيآزما

ن يدر بحبوحه ا. ک شدنديالکتيسم دياليحمله به ماتری برای سنگر
ن و مائو يو متد مارکس و انگلس توسط لنی کشمکش ها درک فلسف

  . افتنديز تکامل ينی ح شدند و درجوانبيح تر تشريشفاف تر و صح
در . ن علم در محک آزمون قرار گرفته استيگر ايک بار ديامروز 

  : ش روستيبشر دو سوال پی م دانش علميعظی شرفت هايپرتو پ
ی علمی های از تئوری اريز مانند بسيسم نيا علم مارکسيکم، آي

ی ه ايا همه علوم پاي آن گذر کرد؟ آد ازيشده است و بای ميگر قديد
گر يشان ديشده اند و چارچوبه های ميافتند؛ قدي تکامل ١٩که در قرن 

ی ولوژي؛ بيل انرژيتبدی تکامل؛ تئوری است؟ بطور مثال تئوری ميقد
رات را بر مارکس و انگلس ين تاثيشتريکه بی ؛ سه علمی سلول

  .گذاشتند
جه گرفت كه يتوان نتی مسم يمارکسی ه اياصول پای ني با بازب

ی مانند تئور) اش ی همراه با تکامالت بعد(سم يست و مارکسين نيچن
  .  استی معتبری علمی چارچوبه ی ن کماکان دارايتكامل دارو
ی ع تجربه يف وسيکه طی سم بدون اتکاء  بر دانشيا مارکسيدوم، آ

ند؟ ح تر کيق تر و صحيخود را دقی های تواند تئوری بشر گردآورده، م
گر يدی ل به مذهبيه نکند، تبدين دانش تکيسم بر اياگر مارکس. ريخ

مذاهب ی مردم  به سوی ان مذاهب، مسلما توده هايشده و در رقابت م
تکامل . کنند  خواهند رفتی ل ميکه طبقات حاکم تحمی و باورهائ

ن يها و همچنی آن از نادرستی در پی سم، زدودن پيمارکسی دائم
انقالبات ی روزيپ. بوده استی ن؛ همواره ضروراضافه کردن بر آ

زنده ماندن ی ن و بطور کليه و چيبزرگ در روسی ستياليسوس
ن يز چنيامروز ن. سم تا به امروز، بدون آن ها ممکن نبوده استيمارکس
  .     موجود استی ضرورت

در همه ی رات بزرگيي   از زمان مارکس و انگلس تا کنون، تغ
ی طول عمری ه دارينه تنها سرما. اده استدی جهان روی عرصه ها

ی کردند داشته است،  بلکه در جهاتی می نيش بيش از انچه آنان پيب
محرکه ی هر چند در قوا. افته که از تصور آنان خارج بوديتکامل 

و دوام ی روزيپ. امده است  يبوجود نی رييتغی ن نظام طبقاتين اياديبن
ن ييستم عامل تعيقرن بی ستياليو باالخره شکست انقالبات سوس

در ی نه تنها عامل مهم. رات بزرگ  جهان بوده استييدر  تغی کننده ا

ت يبود بلکه ذهنی جهانی ه دارينظام سرمای ر تکامل و زندگيمس
ز بطرز يرا ن) رهيو هنر و غی اسيسی های  تئوری،دئولوژيفلسفه، ا(

ت يچه به لحاظ موقعی اقشار اجتماع. دگرگون کرده استی شگفت
ی را بورژوازيز» يماد«به لحاظ . ر کرده اندييتغی و چه ذهنی ماد

ا  هم همان يو پرولتاری ست و خرده بورژوازينی گر همان بورژوازيد
ن طبقات را يد و مبادله، ايتر شدن تولی مشخصا جهان. ستندين

ز ينی از نظر ذهن. کرده استی رات قابل توجهييدستخوش تغ
ی ر تجربه هاين طبقات تحت تاثيمه اهی و فکری اسيندگان سينما

  .ر شده اندييقرار گرفته و دچار تغی انقالب
کرده اند که بطور حتم دور ی ميعظی شرفت هايز پينی عيعلوم طب

ی های ز دچار دگرگونيعت را نيبشر  طبی دخالتگر. از تصور آنان بود
با ی از ستاره گانی تلسکوپ هابل  عکس هائ. ز کرده استيشگفت انگ

ن رفته و يگر از بين که دياز زمی ارد سال نوريلي چند می له فاص
ش ي سال پ٤٠٠که يدهد  در حالی ستند به  دست ما ميموجود ن

کره ماه؛ افق بشر را ی له با مشاهده دره تپه هايگالی تلکسوپ ابتدائ
ده که امکان آن يرسی انسان به نقطه ا. ز وسعت داديرت انگيحی بطرز

ر يجز حامله شدن زن تکثی قي که نوع خود را بطررا بطور بالقوه دارد
  . کند

ی های تئور. د شده استيشناخت آن دوره بشر ناپدی حصارها
و دانش ی ديتولی روهايرشد نی جده و نوزده دروازه هايقرن هی علم

و حتا ی ناکافی علمی های از همان تئوری اريبشر را باز کردند اما بس
ن تحوالت ضربات يا. شده استغلط بودن احکام مشتقه شان ثابت 

ه رشد علوم  يحاصل از  سطوح اولی ستينيدترمی بر درک های محکم
سابق غلط ی ستياليسوسی در کشورهای ه داريسرمای اياح. زده است

بر ی را مبنی ستيج در جنبش کمونيرای ستينيدترمی بودن درکها
سقوط «و ی ستيالينظام سوس» محتومی روزيپ«و ی شرفت تک خطيپ

و ی ستينين درک دترميا. را نشان داده استی ه داريسرما» وممحت
ه يسرمای اياحی قت تکان دهنده يدن حقيدر دی مانع مهمی مذهب

که توسط مائوتسه دون ی قتيحق. شدی ستياليسوسی در شوروی دار
در مورد خصلت ی و موجب شد که به درک ژرف تر. کشف و اعالم شد

ی سم که مياليدار سوسي ناپاخصلت سست و. ميابيسم  دست ياليسوس
رود ی ه داريسرمای ا به عقب به سويسم يکمونی تواند به جلو به سو

ی ريموجود است و به شکل گی چرا که هنوز خاک حق بورژوائ
  .دهدی ن پا مينوی بورژواز
غلط فقط در ی های و متدولوژی فلسفی م که درک هاينيبی  م

حتا در . شدی د ميجدی مق عليدن حقايعرصه علوم نبود که مانع از د
ن؛ موجب انشعابات ينوی ستيق مارکسيکشف حقای ستيجنبش کمون

مختلف ی ت منطبق بر منافع طبقاتيبزرگ شده است که در نها
  .بوده اندی ا و بورژوازيپرولتار
.  ضربه زده استی ستينين درک دترميگر بارها بر ايرات دييتغ
خود سالم ی اسيو سی داقتصای ر بحران هايبارها از زی ه داريسرما

و هر بار که . ميعظی های مت نابودي هر چند به ق- رون آمده است يب
ا شده است، يسابق احی ستياليسوسی در کشورهای ه داريسرما
نه ي چه در زم-ل کند يره خود تبديتوانسته آنها را به ذخی ه داريسرما

ق ين طرياز ای نه فکريو از همه مهمتر در زمی اسيو چه سی اقتصاد
دوباره دست و پا کرده و ی تيخود مشروعی  برای ه داريسرما

ی ن جهان ممکنيبهتری ه دارينکه  سرمايخود را  در مورد ای دئولوژيا
ن وجود و يبا ا.  تواند بدست آورد گسترش داده استی است که بشر م

دگاه نبوده ين ديم ايقدرت، قادر به تحکی رغم استفاده از اهرم هايعل
ی ل هايبدی جامعه بشری ات مادينشانه آن است که ضرورن يو ا. است

آن ی سرنگونی کند و فرصت برای زند و قبول نمی کهنه را پس م
ازمند ارائه چارچوب يسم را نيرات مارکسيين تغيهمه ا. کندی فراهم م

و مبارزه ی ه داريسرمای تحقق ضرورت و امکان سرنگونی برای نينو
  . سم کرده استيکمونی برا

له يکه از زمان گالی اضيک و ريزيور که دوره علوم فهمانط
ر خود ياما در مس) در مقابل علم عهد کهن(آغاز شد ) کيکوپرن(



     ٢٦u 
ز با نقاط عطف يسم نيرا تجربه کرد؛ مارکسی گسست ها و جهش هائ

ز که در ينی ولوژيک و بيزياما علوم ف. رقم خورده استی و مائوئی نيلن
کرده اند؛ امروز در ی امالت بزرگخود گسست ها و تکی ر تکامليمس

ن که يتکامل داروی تئور. ز هستنديگر نيرات بزرگ دييآستانه تغ
مرتبا محک خورده است؛ بدون رها ی ولوژياش با تکامل بی درست

ی نم) گولد کرده استی که استفن جی کار(ی کيزيود متافيشدن از ق
ه دفاع ان خود را محکوم بياش را حفظ کند و حامی توانست سرزندگ

  . کردی تکامل  می از تئوری ر علميغ
ان يدر واقع، پا. ده استيرسی ن مرحله ايز به چنيسم نيمارکس

ر يين؛ تنها با تغيسم و آغاز دور نويکمونی ک دوره در مبارزه برايافتن ي
ش آغاز شد و ي سال پ١٦٠که از ی ستيو تحوالت درون جنبش کمون

رات ييبلکه تغ. شودی ن نمييعستم  تيقرن بی ستياليبا انقالبات سوس
ی می اری ين عالمت گذاريگوناگون، به ای گوناگون در عرصه ها

ی ن حفظ بدنه اصليسم در عيمارکس. ل هستنديرسانند و در آن دخ
رات بزرگ را در يين تغياست که تمام ای نيازمند چارچوبه نوياش ن

  .نها باشديخود بگنجاند و در واقع حاصل سنتز ا
د از يست بلکه بازديق نيختن حقايرون ريتکامل، بی روش ما برا

تر کردن يآن ها و وسعی صحت نسبی نان از پابرجائياطمی آنها برا

ی و کسب آن کار. ديآی شه بدست نميهمی کبار برايقت يحق. آنهاست
ن ياز ا. ار گرانبهاستيبسی جامعه بشری پر زحمت و مشقت است و برا

و متد خودسرانه  و ی ا بوالهوسقت بيو استقرار حقی قت جوئيرو، حق
  .  ستيسازگار نی نيکوته ب

ق کامل تر از بکاربردن يحقا. ستيروش ما از صفر آغاز کردن هم ن
ی ايدر دری رانانی ما مانند کشت. ديای ق سابق بدست ميقطعات حقا

ی را نوسازی د با هر آنچه در دسترس است  کشتيم که بايکران هستيب
خ يتاری م فاکت هاي قدم در روش ما تحکنين جهت اوليبهم. ميکن

ازمند آن است که در درجه ينی متد علم. استی ستياليانقالبات سوس
از . ميح آن ها را مستدل کنيم و بطور صحيه کنياول بر فاکت ها تک

ی در سی ن الملليبی ک بورژوازيدئولوژيکه جنگ ای مه آلودی فضا
رفته شده يپذی  باورهاسال گذشته بوجود آورده ؛ از سد و معبر تمام

شود ی شمرده م» اتيهيبد«سم که امروز جزو يخ کمونيدر مورد تار
ر پا گذاشت و با روش يحاکم بر جامعه را زی د سنتيد رد شد و عقايبا

و عزم راسخ  ی  سال گذشته را با شجاعت علم١٦٠ق يق حقايتحق
اند که متعلق به همه ی ق علمين ها حقايا. ت کرديمستقر و تثب

ز يب نين ترتيبهم. ست هايا و کمونيت هستند و نه فقط به پرولتاريربش
  . ديت آنها جنگيتثبی د برايبا

مورداسـتقبال خواننـدگان   » كمونيسم بر سر دو راهـي «بخش اول بيانيه  
ی برخی رفقا با ارسال يادداشت، نامه و مقاله انتقاد. نشريه حقيقت قرار گرفت

ی از اين امر، تـالش مـ  ی براز خوشحالضمن ا. در اين بحث شركت جسته اند    
كنيم در حد امكان به مرور نظرات رفقا را منعكس كنيم و به پرسشها و نكات 

ما از تمام اعضا و هـواداران حـزب   . طرح شده از جانب آنان بپردازيم    ی  انتقاد
در دامن زدن به اين بحث بر عهده گيرند، و بيانيـه         ی  خواهيم نقش فعال  ی  م

بـدل كننـد و  نظـرات، انتقـادات و      ی برای فعاليـت تـوده ا    یاخير را به ابزار   
  . ما ارسال دارندی مردم را برای پرسشها

  . شويدی در ذيل با نظر سه  تن از رفقا آشنا م
  حقيقت  

  نامھ اول
 تبريك و شاد باش برای درك ايـن امـر خطيـر و شـروع يـك راه                

ای اتحاديه  نوجوان بودم كه يكی از رفق . درخشان جديد برای شما دارم    
او . كه بعدها اعدام شد،از زندان پيغام داد كه تا می توانم مطالعـه كـنم   

از  احـساسات  . خود جوانی بود كه از كودكی مجبور به كار كردن بـود         
از او ياد گرفتم كه زياد و متنـوع مطالعـه      . طبقاتی بااليی برخوردار بود   

  . كنم
ست كـردن،   جبريت و تك بخشی ديدن، تقليل دادن و قداست در         

در نوشته بر سر كمونيـسم بـر سـر دو    .... تجربه گرايی را دامن زدن و     
ديالكتيـك و روح    . راهی بدرستی مورد توجه و نقد قـرار گرفتـه اسـت           

  . مبارزه را دريافتن، پيام اين نوشته بود و فراخوان آغازی ديگر
از شما می خواهم كه بيرحمانه اشتباهات را در فـضای فرهنگـی و        

  .انه نقد كنيد و ياد مبارزه و نمادهای قهرمانانه را ارج بگذاريدروشنفكر
فكـر  . (استالين زمانی نماد و شمشير آهنين پرولتاريای جهانی بود        

 ارتباط با – ٤ دولت، – ٣ ايدئولوژی و حزب، - ٢ طبقه، - ١كنم مربع 
فكر كنم هنوز هـم در زمينـه روحيـه و اراده         )  طبقات ديگر را بنا نهاد    

ولی او را نماد جامعـه آرمـانی   . نماد استاو  نقالبيون نسل جديد    برای ا 
مائو هم اشتباهاتی داشـت برخـی مواقـع     . دانستن حرف و حديث دارد    

عينيت و آرمان در تعامل  با مـصحلت و پراگماتيـسم در او ديـده مـی         
البتـه  . اشتباه نگيريد . وجدانا اين را بدون ارزش گذاری می گويم       . شود

  .يزنده باد مائوئيسم انقالب.  قاد عميق دارممن به مائو اعت
   نامھ دوم

بيانيه اخير دريچه نوينی را بـرای فهـم و  تكامـل علـم كمونيـسم            

بدون شك بايد همه جا و با همه اين بحثها را بـه پـيش           . گشوده است 
يعنی چگونه و   (و گامهای بعدی    . اما اين تنها قدم اول مساله است      . برد

گامهای سنگين تـر و مهمتـری       ....) ا و با همه   با چه متدی بايد همه ج     
اگر اينطوری نگاه . و نه صرفا تائيد اهميت بحثها. و گير اينجاست. است

سابق کتابی ديگر جايگزين شده،     " کتاب مقدس "نشود که اينبار بجای     
. ورده نميـشود  آاهدافی که در فراخوان سرمقاله ی حقيقـت  آمـده بـر            

همـه ی مـا کـم و     . ا درست بيان کنم   نم منظورم ر  انم چقدر ميتو  انميد
بيش نياز داريم که در نگاهمان تحول ايجاد کنـيم و نـه اينکـه همـان        
نگاه کهنه را داشته باشيم و صـرفا چيزهـايی را ازش بـزنيم يـا بهـش                

" آگـورا "در فيلم ). اين يعنی متحول نشدن(فرمول هايی را اضافه کنيم   
د و باالخره پاسخ را هيپاتيا شخصيت محوری فيلم آنجايی جهش ميکن      

خورشيد چشمان ما را کـور کـرده تـا واقعيـت            «می يابد که می گويد      
بايـد بـا چـشمانی ديگـر نگـاه          . حرکت ديگر اجرام آسمانی را نبينـيم      

و وقتی او با چشمانی ديگر نگاه ميکند ميتواند حقيقت را پيـدا        . »کنيم
. حقيقتی که اصال نفی حقايق قبلی ای کـه کـشف کـرده نيـست         . کند

 ). مثل سنتز نوين(بلکه آنها را نيز در قالبی نوين جلو ميگذارد 
اخيرا در سـيمای جمهـوری اسـالمی سـريال     . يک مثال ديگر بزنم 

سريالی دراز است و مـن فقـط دو   . پخش می شود  ”  زندگی بروس لی  "
درفـيلم  . می گويند بروس لـی آدم خـوبی بـود         . سه دفعه اش را ديدم    

بروس لی فن هـای رزمـی       .  وجود دارد  جدال های نظری و فلسفی هم     
. ناميـده مـی شـد را بوجـود آورد و تکامـل داد      " کونگ فو "جديدی که   

فکر ميکنند بـر سـر      ” قديمی"دعوای درون فيلم، بين او و ديگرانی که         
چيست؟ بروس لی به اين نتيجه ميرسد که توانـايی و قـدرت ذهـن و                

عـاليتری ارتقـا    تمرکز و همينطور توانايی های جسمانی بشر به سطح          
و يـا اسـامی ديگـری در    " کاراته"و اين سطح عاليتر را     . پيدا کرده است  

هرچنـد کـه بنيـادش      . اين زمينه که يادم نيست، در بـر نمـی گيرنـد           
). دقيقا اين جمله را بکار می برد (همانست و روی دوش همان ايستاده       

 بقيه ميخواهند ثابت کنند بروس چيـزی را اضـافه و کـم نکـرده بلکـه        
حيف که همه ی مناظره ی بروس لـی  . است" کاراته"همان  " کونگ فو "

وقتی توضيحاتش  است اما يادم. با اين ديگران را درست بخاطر نمياورم
! اسـت " اين سنتز نـوين "اد ميخکوب شده بودم و با خودم گفتم  را ميد 

بروس لی با يکسری حرکات که بيان تـوان ذهنـی و جـسمانی امـروز                
" کاراتـه " اين حرکات است ثابت ميکند که درسته اينها       انسان در انجام  

زيرا در گذشته محدوديت هايی وجود داشت . است" کونگ فو "است اما   

  سه نامه
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که انسان نمی توانست به اين نوع حرکات فکر کنـد و يـا حتـا از نظـر       

" کاراتـه "او در اين حرکات هم محدوديت های        . جسمانی انجامش دهد  
زيـرا در  . را نميشود منحل کرد" کاراته"را را نشان ميدهد و هم اينکه چ   

" کاراته"او ميگويد . هم در کار نخواهد بود” کونگ فويی"اينصورت ديگر 
است و کونگ فو از بطن اين مادر زاده شده " مادر"و برخی اسامی ديگر 

تکامل نيابد ديگـر از خـود       " کونگ فو "اما اگر اين مادر امروزه به       . است
او بـدون تعـصب و واقعـا مثـل يـک عـالم       . بـود مادر هم اثری نخواهد    

. دانشمند به مطالعه همه ی شکل های ورزش های رزمی مـی پـردازد            
بقول خودش بهترين عناصر را از همه ی اين پديـده ی واحـد در مـی               
آورد و آنرا در ارتباط با تکامالت ذهنی و جـسمانی امـروزی بـشر مـی         

بـرای اينکـار در   . هخيلـی جالبـ  . سنجد و چيزی نوين را جلو ميگـذارد      
و ميگويد . ميکنم" دارم قالب ريزی نوين "مناظره اش با ديگران ميگويد      

اين چيز نوين نيز باز بايد تکامل يابد و روزی چيـز ديگـری جـايگزين               
  . اين خواهد شد

امـا  . هميشه در اين زمان ها خطرش هست  : در مورد انحالل طلبي   
انحالل "ه با قسم و آيه که نه با هشدار بر سر آن ميتوان مانعش شد و ن

مثـل بـاب کـه هـم     . طريق علمی را بايد پيشه کـرد  . نمی شويم " طلب
عميقا و ماترياليستی قادرست نشان بدهد که چرا کمونيسم نياز اسـت       

هم نشان / و چرا مارکس به حق بوده و چرا آن تجارب مهم و عظيمند           
ز در چـه  هم نشان بدهد که امرو/بدهد چه محدوديت هايی و چرا بوده      

بـرای همـين کماکـان      . دنيايی بسر ميبريم و تغييرات چيست و غيـره        
بـرای همـين بايـد    . رجوع بـه مـارکس و آن تجـارب پراهميـت اسـت           

  ! و ساير آثار مارکس و ديگر رهبران  را مطالعه کرد” ايدئولوژی آلمانی"
" ديگران"علت اينكه بسياری از كمونيستها تمايلی به مطالعه ی آثار  

ست که می ترسند در آن ها چيزهـايی باشـد کـه     به اين دليل ا   ندارند  
و چون مـی داننـد کـه امـروز       .  را زير سوال ببرد   " اصول کتاب مقدس  "

جـواب  " ديگران"فرمول و غرولند به   عدد   ٤ديگر زمانه ای نيست که با       
بزيـر  " آئـين شـان  "نمی روند که مبـادا    " ديگران"داد برای همين سراغ     

آنهـا حتـا مـوقعی کـه     . د نباشند دفاعی علمی کنندسوال رود و آنها بل   
اسـت حـرف ميزننـد      " ديگران"بقيه دارند در مورد آثاری که متعلق به         

من نمی گويم  ". اما بايد نقدشان کنيم   "مشغله اصلی شان اين است كه       
نبايد نقد کنيم اما اول آدم بايد سعی كند بفهمد طرف دارد چـی مـی               

؟ صرفا چون طرف يک "ی را بايد نقد کنيمچ"گويد تا بعد  بتواند بگويد 
آکادميسين است که مائوئيسم يـا م ل م را قبـول نـدارد کـه نميـشود       

اسـلحه، ميکـروب، فـوالد اثـر جـرد          "برای مثال کتاب    . اينطوری گفت 
ی را ميتـوانيم  ه چيـز در مورد موضوع علمی اصلی بحثش چـ  ." دايموند

حـثش در مـورد   ب"نقد کنيم؟ ميشود هنگام بررسی ايـن کتـاب گفـت            
) کاری که باب در دو سه جمله کـرده        (مزخرف است   ” انقالب فرهنگی 

اما هدف از مطالعه و بررسی اين کتاب جواب به اين اظهاريـه ی غلـط           
و يا چون طرف مائوئيست نيـست     . نويسنده سر انقالب فرهنگی نيست    

م هرجور يم که چرا اين حرفهای درست را او زده و سعی کنيآزرده باش 
خوب معنای اين نگاه و تفکر چيست؟       . باشيم" منقدش"کجوری  شده ي 

  . تفكری عمومی كه ريشه دار هم هست
برخورد اغلب چپی ها نسبت به فوكو       . يک مورد ديگر را مثال بزنم     

فوکـو مـشغله اش   : "و اينجا و انجا بـا تحقيـر مـی گوينـد     . منفی است 
". يخ جنـون تـار "منظورشان كتابی است بـه نـام     "! ديوونه ها بوده است   

اينکه مـثال مقولـه و   . کتاب آموزنده ايست و ديد آدم را گسترده ميکند     
چرا و چگونه در دوره های مختلف تاريخی  متفاوت " جنون"برخورد به 

بوده و چه عوامل سياسی و اجتماعی در اين تفـاوت هـا دخيـل بـوده                 
بـا  (در قرون وسطی چون کليسا اعتقاد داشته مسيح ديوانه بوده     . است

ديوانـه هـا حرمـت    ) درکهای به اصطالح فلسفی از مقولـه ی ديـوانگي     
مـسئله  بعدا علم پزشکی با تکامالت خودش اين        . داشتند و عزيز بودند   

يعنی در دوره های مختلف تاريخی بر     ..... را طور ديگری تعريف کرد و       
اساس اينکه چه مناسبات توليدی و روابط اجتماعی ای غلبه دارد، ايده      

حتا در برخورد به بيماری و طريـق  .  رات هم عوض می شوند    ها و تصو  
البته فوکو اينگونه فرموله نمی کند اما چيزی که طی تحقيقش    . درمان

بر سر تاريخ جنون ميگويد، موضوعی را که مارکس خيلی قبـل کـشف     
فوکو به دست ما مثال ميدهد تـا بتـوانيم          .  کرده بود را ثابت می کند       
ا ثابت کنيم حتا اگر خود فوکو مارکسيـست  صحت تئوريهای مارکس ر   

  . نبوده باشد
مارکسيسم در بر می گيرد، "مشکل کجاست؟ همان مشکل قديمی   

بنظر من فهم درست اين مساله يکـی از اساسـی           ". اما شامل نمی شود   
هـم در ارتبـاط بـا کـشف حقيقـت و            . اسـت " سنتز نوين "ترين عناصر   

نفکران، هم دولت آينده و هم برخورد به روش” حقيقت طبقاتی"موضوع 
  ....... و و و

و اگـر   چرا ما بايد بترسـيم وقتـی خـود را ماترياليـست ميـدانيم؟               
م؟ پيوند خـونی بـا او   ي مارکس را قبول دارا چرا م  ماترياليست هستيم؟ 

اما می توانيم ببينيم و ثابت کنيم اساس نظريـاتی کـه        . ميکه نداشته ا  
و ميتوانيم در حد خـود  . تجلو گذاشت هنوز که هنوز است درست اس       

اگر روزی دنيا . ثابت کنيم سوسياليسم و کمونيسم راه رهايی بشر است
طور ديگری بشود که بتوان بطور علمی نشان داد که آن نظريات ديگر           

اما ايـن هنـوز در مـورد        . راهکار نيست آدم دنبال چيز ديگری می رود       
ت که مارکس دنيا هنوز همان دهشتی اس. مارکسيسم ثابت نشده است

. تصوير می کرد و راه حل هنوز آن چيزيست که او جلـو مـی گذاشـت         
  . تعصب يعنی علمی فکر نکردن و اين مانع بزرگی است

زمانی مائوتسه دون در نشستی از حضار می پرسـد هـدف انقـالب         
. ”مبـارزه بـا رهـروان سـرمايه داری    : "فرهنگی چی بود؟ يکی می گويد    
مائو جواب ميدهـد کـه   .  ميگويد بهمان ديگری ميگويد فالن و آن يکی     

  .اما هدف اساسی تغيير جهانبينی بوده است. همه اينها بوده است
به نظرم شـاه کليـد    . امروز اين اظهاريه ی مائو را بايد بهتر بفهميم        

يعنـی  / يعنی متد همه جانبه تـر  / سنتز نوين چطوری نگاه کردن است     
  . ماترياليسم و ديالکتيک عميقتر

   : نامھ سوم
با توجه به تجاربی كه در دوره اخير در زمينه دامن زدن بـه بحـث    

سـنتز نـوين واقعـا      در مورد سنتز نوين داشتيم می توانم بگـويم كـه              
بـه ايـن جـور      اكثر افراد پيـشرو     يعنی  . مساله طيف های مختلف است    

بايد بـر سـرش درون  طيـف چـپ قطـب             . مسائل دارند فكر می كنند    
ث ها را با توجه به گرايش های معين و قوی يعنی بح. بندی ايجاد كرد

. با اين نوع گرايشات پلميك كرد. كه در ميان آنها وجود دارد پيش برد 
اين درست است كه سواالت و مقوالتی كه سـنتز نـوين در پـی پاسـخ       
دادن به آنهاست كه سال ها پيش مطرح بوده، اما بعد از خيزش اخيـر        

ائه يـك تـصوير جـامع و فراگيـر و       خالء آرمان و تشكيالت انقالبی و ار      
انتقادی از آنچه تاكنون بوده بيش از پيش بـرای عناصـر پيـشرو قابـل        

نيروها اصال معلـوم نيـستند كـه كيـستند و چـرا         برخی از   . لمس است 
در ايـن  . وجود دارند، حتی برای خودشان هم هويتشان زير سوال رفته    

ءاش احساس  شرايط به همان چيزهايی داريم جواب می دهيم كه خال         
بايد به طور جدی تا می توانيم مقاله و جزوه بيـرون بـدهيم              . می شود 

بلكـه  . ولی نه فقط آن   .  است حول همان سواالتی كه در سرمقاله آمده      
به . در تحليل از اوضاع كنونی و برنامه و سياست های طبقاتی گوناگون

از بايد   .زنان است / يروشنفكر/ يويژه آنچه مربوط به جنبش دانشجوي     
مود كنونی و گرايش ها و ضد گرايش های قوی در بين فعالين تحليل             

به . چگونه ايده های مان را عملی كنيمدرست داشته باشيم كه ببينيم    
 ضد گرايش مثبـت و پيـشرويی وجـود    ی،نظرم بر زمينه همين مود كل    

دارد كه دارد با تعمق بيشتری در مورد نابـسامانی هـا و نـاتوانی هـای           
  . ال اهداف و برنامه انقالبی می گرددملموس، دنب
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  قت يه حقينشری برای شعر ارسال
   ٦٠داشت قتل عام شدگان دهه يدر گرام

  
  ر و پسرین پیاد آن جنگل نشی  بھ 

  
  از سوسک ها دل کند... 

  و به سقف زل زد
  آسمان، چهار خانه بود

  :رد، گفتيش را جلو بگيآنکه دست های ب
  »!ماه مشبکی ا!... ماه«

  و به مهتاب کف اتاق نگاه کرد
                                     که رنده شده بود

  :گر گفتيبار د
  »!ماه مشبکی ا!... ماه«

  ساکت شبی زهايش در دهليو صدا
  .                                          زنگ انداخت

  شب، سوت زد
  ديشغ کياش جی در با حنجره آهنی و لوال

  پس برودی الزم نبود پالس
  خستهی چشم های ايدر جغرافی داريـ که ب

                                   منتشر شده بود ـ
  شب بان،

  اهش را يسی انگشت ها
  ک کردي                          شل

  پنجرهی در انتهای مرد
  دي                              قد کش

  فاقک اتيسالن در انتظار 
                               تب کرده بود

  :دياه شب بان غريسی انگشت ها
  »!....تو«
  »!....و تو«
  ه باز مانده بوديکه سال ها از پويی پا

  ر و دار انکار و اعترافيدر گ
  در انجماد گچ و باند

  کردی د را مزه مزه ميترد
  دهيو ماه تاس

   بودزمخت پنجره رنده شدهی             در تور
  که به ارتفاع پنجره قد راست کرده بودی مرد

  او را به دوش گرفت
  که به دوشش گرفته بود ـيی ـ تاوان سال ها

  .نبودی چ شاهنامه اين شاهکار در هيا
  سهراب،

  پدرش را تا چاهی ک
                        بدرقه کرده بود؟

  شغاد
       ماشه را چکاند

  يو ماه زمستان
  .شت ابر رنگ باخت            در پ

  از خون پدر و پسری که ايبار
  به برف

  .دي      آبرو بخش
         ١٣٨٤ خرداد ٢٧

  منتشر شد

        
   نيری های نويسم و مساله زنان؛جهت گيکمون -  ١
ك ي؛ ه و نگرش درباره مسئله زني نظر : شامله،  صفح٢١٢در (

ن؛ ي در مورد سقط جنك مسئله مورد مشاجرهي؛ مصاحبه راهگشا
 ١٠ بها -) گر يمقاالت دی زنان و يپها در مبارزه برای رهايپرنس

  ١٣٨٩ خرداد –معادل  ارو 
  
  ستی و مسئله زن يكمون تجربه ها و نقدها؛ جنبش – ٢

  د بهرنگيی از امي مجموعه مقاله ها
ی تا نفرت از يسم بورژوايني صفحه، شامل از نقد فم٦٠در (

 انقالب اكتبر و مسئله ی زنان؛ مسئله زنان - ازهای مردانه يامت
خی بورژوازی؛ يتهای تاريدوران گذار، افقها؛  مسئله زنان و محدود

دگاه؛ در يك دي در نقد -ار ك شعيسخنی با جنبش چپ؛ در نقد 
ن و مسئله يلن: ام اشرف دهقانی و مقاله اي از كالرازتكينيه پيحاش
   ١٣٨٩ خرداد – ارو ٣ بها معادل –) زنان

  
ن نسبت يدگاههای نويدو مجموعه های فوق شما را با نظرات و د

  . به مسئله زنان آشنا می كند
ران يست اينكموهای حزب  نمونه ای است از تالشن مقاله ها يا
 برای درک از مساله زنان و ) ستي مائوئ-ست يني لن- ست يماركس(

گاه زنان در انقالب يت نقش و جايتی، و از اهميستم جنس
ن مجموعه که شامل بحث های نظری و اسناد يدر اما .  اجتماعی

ن يت ايم اهميده اير است کوشيغی طی دو دهه اخيجی و تبليترو
خواهان جا ين و ترقيوی و انقالبستيمساله را در جنبش کمون

ده های ين افکار و ايم بی پروا از فشار سنگيده ايکوش. ميندازيب
سنتی و عقب مانده مردساالرانه ـ پدرساالرانه در کل جامعه و 

. ميست ها و چپ ها نظرات خود را طرح کنيحتی در صفوف کمون
ل و يتحلگران، به يم مداوما با نگاهی نقادانه به خود و ديده ايکوش

م تا امر انقالب در جهت يابين عرصه دست ياست علمی در ايس
فکر می . ميش بريسم جهانی را به پيسم و کمونياليساختن سوس

ن ياری از مردم به دنبال راهی برای خروج از ايم امروز که بسيکن
م طبقاتی يه رژياسی عليمناسبات خفقان آور پا به صحنه مبارزه س

ن آثار يار عموم قرار دادن ايشته اند، در اختز اسالمی گذايو زن ست
اتی و ي حکی از مسائليک مجموعه می تواند به پررنگ کردن يدر 
  .ی کمک کندير رهاين کننده در مسييتع

دو اثر فوق را می توانيد از طريق تماس با آدرسهای زير سفارش و 
  :ديخريداری كن
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