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یراني اقوام ای حکومت شوراها و مسئله ک،يانقالب دمکرات  

 
خرداد هشتاد وهفتدهم نوز   داراب زندنايب 

                                                                                                                            
به هدف خود مورد ناسيوناليسم و سوسياليسم رفيق عزيزمان فوأد شمس با انتشارچند مقاله در

آن گيريخت و تعداد زيادی از رفقا را دررسيد و حساسيت زيادی را نسبت به اين مبحث برانگ

البته نقش رفيق ديگرمان صادق نوابی را نيز نبايد ناديده گرفت، چرا که اگر او زمان . ساخت

  مطلِب  به همان اين بحث بود، چه بسا که  نداده  مناسب تشخيص " تسويه حسابش"را برای 

آگاهانه نا البته عده ای هم. اوليه ِی فوأد محدود و رفيق مان از رسيدن به هدفش باز می ماند  

مناسب " آتش بياری"و از روی غرض شخصی جوی را بوجود آوردند که نيروهاِی امنيتی حکومت مطلقه آن را برای 

هژير پالسچی که   و رفقايی مانند  "برخورد نظرها"برخورد صحيحِ  طرف های اصلی اين  خوشبختانه با  اما . يافتند

خاموش گشته و به نظر من لحظه را برای   بود، آتش تا حدودی   تخريبی باز شده ناخواسته پايشان به کامنت دانی های

.دود آن به چشم حاکميت و نيروهای های امنيتی اش مناسب ساخته است جهت دادن  

 ، ببينيم حاصل اين مباحث چه بوده است؟ فوأد که از همان اول حاال که گرد و غبار و خاک ها فرونشين کرده! خوب

. گفته بود که بحث را به اختصار و در چند نکته مطرح خواهد ساخت تا ديگران را به پرداختن به اين مبحث تشويق کند

ايط رفيق عزيزم صادق نوابی نيز در پاسخ به يکی از کامنت ها گفته بود که غرض ورود به بحث درباره ی شر

پس . بوده است"ناسيوناليست ها-بورژوا"مشخص را نداشته و فقط خواهان شفاف سازی موضع عام مارکسيسم نسبت به 

نکته ی عامی که . ما نيز نمی توانيم از مباحِث اين دورفيق برداشت های خاص کرده و بايد به نکات عام آن گوش کنيم

 بورژوايی داشته و ابزاری در دست سرمايه داران اقوام مختلف رفيق فوأد مطرح کرده اينست که ناسيوناليسم خصلتی

برای پيشبرد اهداف استثماری شان می باشد، پس ما نبايد به دام اين راهبرد افتاده و فراموش کنيم که طبقه کارگر ملل 

می کنم که رفيق من فکر ن. مختلف دارای منافعی متضاد با بورژوازی است و ناسيوناليسم نيز در تضاد با اهداف اوست

. صادق در مورد اين نکته که به صورت عام مطرح گشته مشکلی داشته باشد و آن را موضعی غير مارکسيستی بداند

او گفته است که اگر کمونيست ها در مبارزه . همينطور هم مواضع صادق نيز به گفته ی خودش در عاميت صداقت دارد

 اختالفات درونی بورژواها را لحاظ نکرده و به تمامی قشرهای شان برای احقاق منافع طبقه کارگر تضادها و

بورژوازی بصورت يکدست برخورد کنند در حقيقت دچار مرض کودکیِ  چپ روی گشته و سر از نا کجا آباد در 

شرايط که باز هم معتقدم رفيق فوأد نيز به چنين حکم عامی اعتراض ندارد و قبول دارد که بايد از کليه ِی . خواهند آورد

البته در اين ميان مثال های مشخصی از دو طرف زده شده است که به . برای رسيدن به اهداف پرولتاريا استفاده کرد

نظر من هر دو دارای اشکاالتی بوده است و در حقيقت همين مثال های نا مناسب و خارج از بحث اصلی باعث بوجود 

 البته از همين مثال های مشخص می توان ديد که دو رفيق ما .آمدِن سوء تفاهمات و خط کشی های کاذب گشته است

دارای تمايالت و باورهاِی متفاوتی هستند، اما اينکه دو خط مشیِ  ساخته و پرداخته شده و غيرقابل آشتی در مقابل هم 
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و ديگری به مگر آنکه يکی از اين رفقابه توده ای بودن خود . صف آرايی کرده باشند، حداقل برداشت من چنين نيست

حکمتيست بودن خود اعتراف کنند، که در اينصورت قبول می کنيم که اين دوستان دارای دو خط مشی متفاوت بوده و 

  .هر دو حامل اپورتونيسم و رويزيونيسم می باشند

ور که هيچ اينکه با در نظر گرفتن شرايِط کنونی چپ ايران و نظر به اين با: آخرين نکته قبل از بحث اصلی را هم بگويم

يعنی اول اينکه . باشد" برنامه ای"حزب و سازمانی را پرولتری نمی دانم، معتقدم که مباحث نظرِی ما بايد داراِی جهت 

بايد مباحثی را دامن زد که بخشی از استراتژی و يا تاکتيک کمونيست ها را در شرايط کنونی جامعه مان مشخص می 

" کليت مشخصی"ا آغاز می گردد اما بايد تمامی راه منطقی را طی کرده و به سازد و دوم اينکه مهم نيست بحث از کج

گشته و سعی " ناسيوناليسم"از اين ديدگاه است که وارد بحث . برسد که بتوان آن را در برنامه ای کمونيستی فرموله کرد

  .می کنم در حد بظاعت نظری خود آن را جلو ببرم

  طرح صحيح سوأل

نيز به بيراهه " ناسيوناليسم"رفقا فوأد و صادق پيش بردند اين بود که حتا در بيان عام مسئله ی اشکال اساسی بحثی که 

ايشان تحت تأثير مباحث شوونيستیِ  سلطنت طلبان که هيچ مبناِی تاريخی ای ندارد، مسئله ناسيوناليسم . کشيده شده اند

) چه مطلقه و چه مشروطه خواه(سلطنت طلبان . باه گرفته انداشت"  آريايی–ناسيوناليسم ايرانی "در ايران را با مسئله ِی 

ای ساخته و " من در آوردی"از آنجائيکه توجيه مادِی مشخصی برای هويت خود ندارند، برای ايران تاريخ و فرهنِگ

ته و و هخامنشيان آغاز گش" سلطنت موروثی"گويا تاريخ ايران فقط از زمان تشکيل . خود را ناجی آن معرفی می کنند

عليه سلطنت، ايران از مسير تاريخی خود خارج گشته " شورش مردم روانی"و يا اينکه با . قبل از آن چيزی نبوده است

اين نکته را گفتم که متوجه شويم اگر بخواهيم ! و تا زمانيکه سلطنت به ايران باز نگردد، افتخاری برای ايرانيان نيست

آنچه اينک در . م، در بحث کاذبی گرفتار آمده ايم که هيچ نتيجه ای برای ما نداردبيافتي" ناسيوناليسم ايرانی"به دنبال 

چارچوب بحث ناسيوناليسم براِی ما مهم است، ناسيوناليسم اقوام تشکيل دهنده ِی ملت ايران بوده که به علت سلطه ی 

اگر .  و فرهنگی ايشان گشته استبر ديگر اقوام، باعث عدم رشد اقتصادی" فارس"شوونيستیِ  اقتصادی و فرهنگی قوم 

باعث گشته که مناطق و مردم شان نسبت به " فارس ها"به شکايات اين هموطنان گوش دهيم آنها معتقدند که سلطه 

تعيين حق "مناطق فارس نشين از توسعه اقتصادی و فرهنگیِ  کمتری بهره مند گردند و به همين علت خواهان 

خواهند در حکومت های محلی خود دارای نقش تعيين کننده باشند تا بتوانند بر مبنای آنها می . خود می باشند" سرنوشت

. منافع قوم خويش برای رشد اقتصادِی مناطق خود و رشد فرهنگیِ  مردماِن خود برنامه ريزی کرده و آنرا اداره کنند

  .هستند" فدراليسم"ا مدرن تر بگوييم برای احقاق چنين حقی نيز بورژواهاِی اين اقوام خواهاِن اجراِی خودمختاری و ي

قبل از هر چيز بايد اين واقعيت را پذيرفت که بنابر ضروريات سرمايه داری، مناطق مختلف، دارای رشد صنعتی و 

. توزيع منابع به شکل موزون نبوده و مناطقی هستند که به داليل مختلف از محروميت بيشتری برخوردار می باشند

تجمع : " ت جامعه به درستی می گويد کهي در چالش با مدنیيويسنار: یسم قومير مقاله فدرالرفيق شاهو رستگاری د

ن مناطق، مانع از حرآت و يه در اي سرمایش سود آوري چون تهران اصفهان و باتبع آن افزای مرآزیه در نواحيسرما

ه به ياد حمل و نقل مواد اولي زیها نهي و هزیيايل ساختار نامساعد جغرافي شودآه به دلی میه به مناطقيمهاجرت سرما

 ی برای آافی متخاصم، سوددهیخي از لحاظ تاری آشورهای با مرزهایكيل نزدي به دلیت آافيبازار مصرف و عدم امن
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ن اصل يگر مناطق هم از اي دیباشد ول ین موارد مي اینين مصداق عي آردنشینواح.  نخواهند داشتیه داريسرما

 یي متفاوت در تمام قسمتهاین مناطق با سوددهيجاد شدن بيف و فاصله اي مرفه و ضعین بخشهايتضاد ب. ستندي نیمستثن

جه توسعه ناموزون مناسبات نظام يم آرد آه خود نتي وارد شده است را مشاهده خواهیياياس جغرافيك مقيه در يآه سرما

م که قدرت تصميم گيری و برنامه ريزی بنابر همين تعريف به اين نتيجه می رسيم که فدراليس."  استیه داريسرما

اقتصادی، سياسی و اجتماعی را از حکومت مرکزی که طبيعتًا نماينده سرمايه های بزرگ و انحصارهای فرا قومی می 

باشد به حکومت محلی منتقل کرده و در نتيجه سرمايه داران بومی را از اين مزايا، يعنی شرکت در تصميم گيری بر 

اما آنچه که تغيير نمی . پس می تواند باعث رشد نسبی صنعت در اين مناطق گردد.  مند می سازدسرنوشت محلی بهره

يابد حق تعيين سرنوشت اکثريت قاطع طبقات فرودست آن اقوام است که همچنان در دست بورژوازی باقی مانده و 

  .لزومًا تأثيری در بهبود سطح زندگی طبقه کارگر نمی گذارد

يعنی اينکه آيا ما فدراليسم را بر مبنای تعلقات قومی تعريف می .  فدراليسمِ  مورد بحث می باشدمسئله ی ديگر شکلِ 

 -کنيم و يا بر مبنای وابستگی هاِی منطقه ای؟ رفقا فوأد شمس و شاهو رستگاری عقب افتادگیِ  ديدگاه ناسيونال 

و به درستی پيش بينی کرده اند که در چنين حالتی، . شووينيستیِ طرفداران فدراليسم قومی را به خوبی افشاء ساخته اند

چرا که در بسياری از مناطقی که قومی ادعای مالکيت . کل منطقه درگير اختالفات و جنگ هاِی منطقه ای خواهند شد

ذری مثًال آيا در مهاباد می توان حضور کثيری از قوم آ. بر آن را دارد، قرن ها محل زندگیِ  اقوام ديگر نيز بوده است

از همه جالبتر همان تهران است، شهری که . را نفی کرد و يا در ماکو و بازرگان حق کردنشينان را به رسميت نشناخت

و باالخره آيا چنين ديدگاهی به پاکسازی های قومی و جنگ . تمامی اقوام می توانند ادعای مالکيت را بر آن داشته باشند

  کشيد؟های منطقه ای ميان اقوام مختلف نخواهد 

و اما در مورد فدراليسم منطقه ای، يعنی همان فدراليسمی که اينک در آمريکا و برخی از کشورهای اروپايی اجرا شده 

است، چه؟ اين درست است که چنين فدراليسمی به محدود ساختن قدرت در حکومت مرکزی خواهد انجاميد و به احتمال 

يق خواهد کرد، اما اين تنها باعث ثروتمند تر شدن و قدرتمند تر قوی رشد صنعت و سرمايه گذاری منطقه ای را تشو

  .شدن سرمايه داران آن مناطق خواهد شد

را از اين دريچه ِی مشخص مورد بررسی قرار دهيم، توصيه های هر دو " ناسيوناليسم"می بينيم که اگر بحث عام 

 اقوام بايد از اختالف منافع بورژوازی برای پيشبرد توصيه رفيق صادق که پرولتاريای اين. رفيقمان مفيد واقع می گردد

يعنی اينکه بر عقب ماندگی مناطق قومی خود به علت . هدف خود استفاده نمايد، کامًال به نفع پرولتاريای اين اقوام است

ين، توصيه ی همچن. شووينيسم بورژوازی فارس و لزوم مبارزه عليه آن تأکيد کرده و برای رفع اين نابرابری اقدام نمايد

يعنی اينکه پرولتاريای اين اقوام بايد بداند که الگوهای متنوع فدراليسم، دردی از دردهاِی . رفيق فوأد نيز بسيار مهم است

انحالل "ايشان نخواهد کاست و اتحاد با احزاب و سازمان هاِی ناسيوناليست برای رسيدن به فدراليسم چيزی جز 

  .ی مختصِ  خود طراحی کندنبوده و بايد برنامه ا" طبقاتی

حل مسئله عدم :"اما اين برنامه چه می تواند باشد؟ در پاسخ، ما نيز جمله ِی عامی را مطرح می کنيم و آن اينست که

اما اينکه اين جمله ِی عام ." برابری اقوام، به حل مسئله ی کالن تر برابری طبقات و اقشار اجتماعی گره خورده است

ر ايران چه مشخصاتی دارد؟ بايد برای رسيدگی به اين مسئله کمی مشخص تر صحبت کنيم و در شرايِط کنونی کشو
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برای اين منظور بايد ببينيم که شيوه ِی توليد و روابط و مناسباِت حاکم بر جامعه ِی ما چه می باشد؟ و امکانات بالفعل و 

  تند؟سی به نفع پرولتاريای آنها چه هبالقوه ِی اجتماعی وابزار قابل دسترس برای حل مسئله ی اقوام ايران

  جاده خاکی

 نسبت به شيوه ی تئوری های انحرافی فراوانی - شمسی ٥٠ و ١٣٤٠ سالهای -آن آموزش سياسی يافتيمدورانی که ما در

ه هيچيک توان گفت کبا نگاهی به گذشته به جرأت مي. تآن مبنا وجود داشارتباِط تعيين اهداِف انقالبی برتوليد در ايران و

ش های انقالبی پايه های آموزينيسم اصول و برنامه ی خود را بر لن-از احزاب و سازمان های مدعی چپ و مارکسيسم 

برخاسته از سوسياليست اپورتونيستیِ های رويزيونيستی وتئوري.  بودندکرده منطق ديالکتيکی استوار ۀمارکسيسم و شيو

رابطه ی اطاعت کورکورانه وقهرمان پرستی وفراوانی داشتند ورواج ... ، کوبا ونمايی بورژوازی شوروی،چين،آلبانی

ی حاکم بر جامعه پدرساالر باعث گشته بود تا متدلوژِی ديالکتيک جاِی خود را به الگوبرداری جزمی و " مجتهد و مقلد"

 بودن دو مرحله ای"و ديدگاه مائوئی نسبت به چينی " ۀنيمه مستعمر-نيمه فئودال"رِی مثًال تئو. باورهاِی متافزيکی بدهد

را گيج ساخته بود که حتا چين و کوبا، آنچنان مابرخاسته از" طريق دهاِت شهرها ازۀمحاصر"و تاکتيک " انقالب

)" دورکمپرا(سرمايه داری وابسته"به ٤٧-٤٨های سالبا اينکه پس ازمثًال. ديديممعوج ميرا کج وودواقعياِت جلوِی چشم خ

آن " مرحله دمکراتيک"معتقد گشته بوديم، باز هم تجزيه و تحليلی که از روابط و مناسبات طبقاتی و انقالِب ايران و 

با آنکه تاريخ روسيه را مطالعه می کرديم، . نداشت" نيمه مستعمره-نيمه فئودال"ارائه می داديم تفاوتی با باورمندان به 

، مرحله ِی دمکراتيک و در اکتبر، ١٩١٧ار داشتيم که انقالب روسيه را در فوريهآنچنان تحت تأثير تئوری مراحل قر

بايد همراه بورژوازی به الگوِی ليبرالی جامعه دست " دمکراتيک"يعنی در مرحله . مرحله سوسياليستی تعريف ميکرديم

بود که با اسامی مختلف به خاطر همين گيج خوردن ها . به شکل شوراها" سوسياليستی"يابيم و سپس در مرحله ِی 

به همين علت هم بود که . بوديم، اما نمی دانستيم که اين جمهوری به چه شکل است" جمهوری دمکراتيک"خواهاِن 

  .چرا که آلترناتيوی نداشتيم که ارائه دهيم. هرگز نتوانستيم آلترناتيو چپ را به مردم ارائه دهيم

همچنين رکوِد حاصله نيز زمان . ردناکی چشم های ما را باز کرد همچون سيلیِ  د١٣٥٧ بهمن ٢٢شکست انقالب در 

آنچه مسلم بود شرايِط انقالبی ای بود . کافی و شرايِط الزم را برای بازنگری به طرز تفکر و باورهاِی مان بوجود آورد

ديگر نمی .  دهيمکه ما نتوانسته بوديم از آن استفاده ی مطلوب را برده و جامعه مان را به سمت اهداف مان تغيير

پس آنان که در باورها و اهداِف خود صادق تر بودند، خود و . توانستيم مشکل را بر دوش شرايِط عينی انقالب بگذاريم

ذهنيت شان را به زير سوأل برده، و آنان که مصمم تر بودند وارد مرحله ای از بازسازی ذهنيت خود گشتند که اينک 

  .ق می کنيمرا به آن اطال" جنبش فکری"نام 

اما در مورد خود می گويم که از صفر . در مورِد ديگران نمی دانم، چرا که انتقاداِت صريحی از کسی نديده و نخوانده ام

روش دکارت را نه بر مبنای تمايل فلسفیِ  پوچيسم به اختيار گرفتم، بلکه واقعيات انقالب و مبارزه ی . آغاز کردم

اين بار نه تنها خود که تمامی . خود در تضاد ديدم که اتخاذ اين روش به من تحميل شدطبقاتی را آن چنان با باورهاِی 

رفقاِی داناتر از خود و حتی مراجع تفکراتمان را به زير سوأل برده و به مطالعه ی تاريخ تفکر و چگونگیِ  تکامل آنها 

موم نداشته و تجربه ای صرفًا شخصی بوده در اينجا نمی خواهم وارد جزئيات شوم، چرا که فايده ای برای ع. پرداختم

اين بار به حقانيت ماترياليسم ديالکتيک و . اما اين را می توانم بگويم که اساس تفکراتم را دگرگون ساخت. است
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 لنينيسم به علِت تطابق شان با واقعياِت تاريخی پی بردم، نه به آن علت که مارکس و انگلس و لنين پيامبر -مارکسيسم 

اين مطالعات من را از فلسفه به علوم مثبته و از تئوری های اجتماعی به . صول آن را به ما گوشزد می کردندگونه ا

سيلی هاِی .  سال گذشت٢٠تاريخ می برد و باز می گرداند و آنقدر گرفتار ساخته بود که نفهميدم چگونه قريب به 

بود که من را دوباره متوجه ) ٧٨( تير١٨و واقعه ِی ) ٧٦(و انتخابات دوم خرداد) ٧٤(ديگری چون واقعه ِی اسالمشهر

آنقدر فهميدم که بدانم هيچ "نمی خواهم حکيمانه جمله ِی کليشه ِی . گذشت زمان و تغيير شرايِط مبارزاِت طبقاتی نمود

ه من ياد نداده اما، اين مطالعات در مورِد واقعياِت اجتماعی و مبارزه ِی طبقاتی چيزی را ب. را به کار گيرم" نمی دانم

ديگر . بود و تنها توانسته بود پرده های ذهنی و غير واقعی را کنار زده و نوع نگرش و روش تحقيق مرا تغيير دهد

اين را از زنون و هراکليتوس و هگل و انگلس و ديگران . مرزهاِی مياِن پديده هاِی بعضًا متضاد را مطلق نمی انگاشتم

اه متافزيکی ای که ناخودآگاه از سيستم آموزشیِ  پوزيتويستی غرب در ذهنم جای گرفته در حقيقت به ديدگ. آموخته بودم

ای که باز هم ناخودآگاه از جامعه ای پدرساالر به من به " مجتهدی و مقلدی"بود و مرا جزم انديش ساخته بود، و روابِط 

. وم مثبته و رويدادهای تاريخی در هم شکستمارث رسيده بود واقف گشتم و آنان را در مقايسه با واقعيات يافته های عل

ما به صورِت انتزاعی ميان ايشان و تفارق و . حقيقت پيچيده تر از آن است که در ذهن ما شکل می گيرد: نتيجه آنکه

پديده ها در آن واحد و در يک مکان از هم، به . تطابق شان مرز کشيده و برايشان تعين زمانی و مکانی فرض می کنيم

  .... رهم،با هم، و در هم، بسيط و مرکب، واحد و متکثر، هستند و نيستند و مرزبندی دارند و ندارند وهم، ب

  دمکراتيک،سوسياليستی؟: مرحله ی انقالب

يکی از آثار مخرب طرز تفکر متافزيکی ما نسبت به پديده ها، تصور کاذِب مراحل دو گانه ِی انقالب دمکراتيک و 

د بوديم که در مرحله ِی دمکراتيک انقالب، منافع طبقه ی کارگر در اتحادی استراتژيک با ما معتق. سوسياليستی بود

منافع بورژوازی بوده و در چنين مقطعی بايد به دنبال تغييرات جا معه مان در محدوده ی روابط و مناسبات سرمايه 

را، حتا در " ملی" که او بورژوازی  رجوع کنيد، می بينيد١٩٥٧اگر به آثار مائو، حول و حوش سال . ( داری باشيم

و آنگاه که اين مرحله را پشت سر گذاشتيم، وارد مرحله .) مرحله ِی سوسياليستی از متحداِن طبقه کارگر معرفی می کند

با . ی سوسياليستی شده و صرفًا منافع طبقه ی کارگر را هدف قرار داده و گذارِ  به جامعه کمونيستی را آغاز می کنيم

جدا ساخته و اولی را آلترناتيو مرحله ی اول، و دومی " جمهوری شوراها"را از " جمهوری دمکراتيک"کی ما چنين در

!" چپ ترين"اگر به مقاالِت دوران انقالب رجوع کنيد، می بينيد که حتا . را شکل حکومت سوسياليستی می پنداشتيم

با الگوِی ليبرالی مطرح می " حکومت موقت" يک خطوط فکری، اتحاد با بورژوازی ملی و يا خرده بورژوازی را در

کميته "البته بايد خاطر نشان ساخت که در آن مقطع اصوًال کسی . نبود" قدرت به دست شوراها"ساختند و هيچ سخنی از 

نمی ديد و هيچکس و نيرويی سعی نکرد که مردم را متقاعد " شوراهای محلی"برخاسته از محالت را به مثابه ی " هاِی

منطقه ای مستقيمًا به قانونگذاری و اجرا و " مجالس خلقی و مردمیِ "د که با تشکل در انجمن های محلی و تشکيل ساز

پس اين ". مرحله ِی انقالب دمکراتيک بود و حکومت شوراها به آن مرحله تعلق نداشت:"چرا که. قضاوت بپردازند

يجتًا به ابزاری در دست بورژوازی برای سرکوب مبارزات کميته هاِی محلی هرگز به شوراهاِی محلی تبديل نشده و نت

در آن زمان، کارگران و رفقاِی چپ بر آن مجامع نام . همين سرنوشت را هم مجامع کارگری داشتند. مردمی گشتند

  .بيشتر نبودند" واحد کارخانه ای"را گذاشته بودند، اما در بهترين حالتش يک " شورا"
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چرا که، بغير از آن تنها آلترناتيو موجود . ين امروز در دستور کار نيروهای چپ قرار گيردگذار سوسياليستی بايد از هم

راديکال -بياييم و مانند ليبرال. در مقابل بحران های سرمايه داری و سياست های نو ليبراليستیِ  کنونی ، بربريت است

با قانون اساسی !) ؟( پاشيده و حکومت عرفیها با خوش خيالی تصور کنيم که حکومت مطلقه به شکل مسالمت آميز فرو

حاال چه گلی به سر طبقه ی کارگر و زحمتکشان ما ! خوب. عرفی و مديريت قوای سه گانه ِی عرفی تشکيل گشته است

مطرح " دولتی سازی"و " خصوصی سازی"خواهند زد؟ به غير از آن است که همان راه حل های امتحان پس داده ِی 

ز هر دو شکل مالکيت و سياست های مناسِب حال آنان ارائه خواهد گشت؟ و با در نظر گرفتنِ  گشته و ملغمه ای ا

سياست هاِی نوليبراليستیِ  جهانی سازِی امپرياليست ها، به احتمال زياد، اقتصاِد ما را نيز در سرمايه داری جهانی حل 

 اند بر طرف گشته؟ يا بی خانمانی ريشه کن شده خواهند ساخت؟ آيا بيکاری در کشورهايی که چنين سياستی را برگزيده

؟ آيا نرخ تورم کهکشانی مهار می شود؟ آيا فقر مضاعف جای خود را به توزيع برابر اجتماعی ثروت خواهد داد؟ 

نگاهی به کشورهاِی آفريقايی و آسيايی و آمريکاِی التينی که برای جلب حمايت امپرياليست ها، سياست هاِی توصيه شده 

همان کشورهايی که در نتيجه ی . رِف بانک جهانی و صندوق مالی بين المللی را اجرا کرده و می کنند بياندازيداز ط

پيشبرد سياست های نو ليبراليستیِ  خصوصی سازی، و اقتصاد آزاد و برچيدِن مرزهاِی گمرکی و موانع آمد و شد 

 گزارشات اقتصادی بانک های منطقه ای و جهانی نرخ سرمايه، اينک تبديل به بهشت سرمايه گذاری خارجی شده اند و

بغير از آنست ... و ! به مکزيک! به چين بنگريد. باالِی توسعه ی ايشان را به رخ سرمايه داری ديگر کشورها می کشند

نپال که فقر و بيکاری و بی خانمانی و تورم جمعيت شان را به اعتراض کشيده است؟ بغير از آنست که از بنگالدش و 

گرفته تا مکزيک و آرژانتين، طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان را برای تأمين زندگی شان به مبارزاِت خشونت آميز و 

هيچ راه حل سرمايه ! کشانده است؟ نه" مجالس خلق"زد و خوردهای خيابانی و اعتصابات و تحصن ها و حتی تشکيل 

تازه اين ! ی کرده و متناوبًا زندگیِ  انسان ها را به نابودی نکشانددارانه ای نمی تواند از وقوع بحران هاِی آن جلوگير

در صورتيکه ليبرال های ما، حتا . زمانيست که سرمايه داران آن ممالک برنامه هايی براِی اقتصاد خود ارائه داده اند

تنها . ندارند... قر و بيکاری و راديکال ترين آنها، اصًال به مشکالت واقعیِ  مردم مان نپرداخته و برنامه ای برای رفع ف

سازگارا در مصاحبه با صدای "(بايد شرايِط امنی را برای سرمايه گذاری خارجی و داخلی مهيا کرد"می گويند که 

که چه بشود؟ که امکاناِت توليدِی خود را به سرمايه داران خارجی بدهيم؟ و حتا از انباشت سرمايه در داخل )! امريکا

" خصوصی سازی"گرديم؟ که زمين هايمان، آب مان، محصوالِت کشاورزی مان، نفت مان، در اثر مملکت نيز محروم 

حاصله، از مالکيت سرمايه داران داخلی در آمده و به نوع " خروج سود"و آزادی " سرمايه گذاری خارجی"و آزادی 

ی و دولتی را در نتيجه ی خارجی آن برسد؟ در صورِت اجراِی چنين طرحی فقط همان سرمايه داران داخلی خصوص

مالکيت خود به خارجی ها ثروتمندتر کرده و طبقه ی کارگر و ديگر زحمتکشان، چون الگوهای !!!" حقوق"فروش 

ما بايد هم امروز به نفع طبقه کارگر آغاز به دگرگونی . آفريقايی و التينی و آسيايی، فقيرتر و محروم تر ساخته ايم

همانطور که گفتم، ! در ذهن خود آغاز کنيم" تئوری مراحل" شکستن مانع متافزيسم و شرايط کرده و آن را با در هم

گذار به سوِی اجتماعی کردن حاکميت و ابزار توليد بايد از همين لحظه در دستور کارمان قرار گيرد و نگذاريم محدويت 

  !رددگذهنی ما به محدوديت عمل و تأثيرگذاری مان تبديل 

  ؟ز کجا بايد آغاز کردا
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اگر می خواستيم به جزئيات بسيار مهم هم . قبل از پاسخ به اين سوأل بايد تذکر دهم که بحث ما اينک در ُبعد کالن است

  .را از اتحاد و تشکيل حزب انقالبی طبقه کارگر آغاز می کرديم" چه بايد کرد؟"بپردازيم، مسلمًا بحث 

اين . نيست" حکومت مردم بر مردم" دمکراسی نيز چيزی جز و. گذار سوسياليستی از انقالِب دمکراتيک آغاز می گردد

 سياسی و تاريخی از حکومت آتن عاريه گرفته شده و الگوِی اوليه خود را نيز در همانجا يافته -واژه در علوم اجتماعی

در اينجا .  اممفصل تر به اين الگو و چگونگی دستيابی مردم آتن به آن پرداخته" جمهوری آتن"در مقاله ای به نام . است

مردم آتن پس از گذراندن مراحل مختلف مبارزه ی طبقاتی به شکلی از حکومت دست . توضيح مختصری کفايت می کند

پايه و هسته ِی .  يعنی فرمانروايی مردمان يا خلق، ناميدندDemokratia" دموکراتيا "يافتند که نام آن را به زبان خود 

اينها را امروزه می توان با نام . تشکيل می داد" مکان مردم" يعنی Demos"  هاِدموس"اصلِی اين شکل از حکومت را 

اين مجالس مردمی داراِی خود مختاری . مترادف قرار داد" انجمن هاِی منطقه ای"، يا "شوراها"، "مجالس خلقی"های 

 حق - البته بغير از برده ها -هدر اين مجالس تمامی مرداِن باالتر از سن قانونیِ  يک منطق. کامل بر امور خود بودند

همچنين در . شرکت و رأی داشتند و درباره ِی امور خود تصميم گيری کرده و سپس توسط خود به اجرا می گذاشتند

  .موارد عدم پايبندی به اين قوانين، شهروندان خاطی را مورِد قضاوت قرار داده و تنبيه می کردند

اما . اينجا وارد تقسيم بندی های جزئی تر نمی شويم. تقسيم شده بود" موسد"، آتن به يکصد "کله ايستنس"در زمان 

تنها . برای درک بهتر متذکر می شويم که حدود سی دموس يک فوله را تشکيل می دادند و کل آتن داراِی سه فوله بود

ی جمعيت مذکر داراِی در فوله ها نيز تمام. شرِط برخورداری ازحقوق شهروندی آتن تعلق افراد به اين دموس ها بود

منطقه ساحلی، منطقه . در فوله ها به مسائل مربوط به مناطق کالن تر رسيدگی می شد. سن قانونی حق شرکت داشتند

. کوهستانی و مرکزی، هر يک داراِی يک فوله بود و حکومت مرکزی آتن از نمايندگان اين فوله ها تشکيل می گشت

و به همين صورت فوله ها نيز حق . در موارِد مربوط به فوله ها را نداشتحکومت مرکزی به هيچ عنوان حق دخالت 

قدرت سياسی و اجتماعی نه در مرکز، بلکه در پايين ترين و ابتدايی . دخالت در موارِد مربوط به دموس ها را نداشتند

" مجلس خلق آتن"ی به نمايندگان دموس ها و فوله ها نيز از طريق قرعه کش. ترين سطح، يعنی در دست دموس ها بود

ايشان حق . چرا که مسئوليت ايشان فقط انتقال تصميماِت گرفته شده در دموس ها و فوله های خود بود. فرستاده می شدند

تغيير اين تصميمات را نداشته و اگر موضوعی پيش می آمد که در دموس ها و فوله ها تصميم گيری نشده بود، حق 

يست مسئله را در فوله ها و دموس ها مطرح کرده و به تصميم گيری برسند تا نماينده ی اول می با. اظهار رأی نداشتند

پس نيازی نبود . همان را مطرح کرده و در صورت رأی گيری به همان تصميم رأی دهد" مجلس خلق آتن"ايشان در 

 ساله ِی تازه وارد ١٨جوان يک . بفرستند" مجلس خلق آتن"که دموس ها و فوله ها نخبگان خود را انتخاب کرده و به 

  .هم می توانست اين کار را انجام دهد

پس حکومت مرکزی با اختياراِت بسيار محدودی که داشت فقط می توانست به مواردی برسد که کل شهروندان آتن را به 

. اجرا در می آمدتصميمات اين مجلس نيز به فوله ها و دموس ها انتقال می يافت و توسِط مردم به . يکسان در بر بگيرد

نيرو های ناظر و انتظامات شهری نيز از دموس ها بودند و در محدوده ی خود ناظر بر اجراِی تصميماِت دموس و در 

آنها موارِد تخلف را در دموس ها و فوله ها مطرح کرده و بخشی از زمان اين . بودند" آتن"موارِد کالن تر فوله و سپس 

  .ندان خاطی اختصاص می يافتنهادها به قضاوت در مورد شهرو
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تا زمان . بود" حکومت مستقيم مردم بر مردم"از همان آغاز به معنیِ  " دمکراسی"پس همانطور که می بينيم، واژه ِی 

و حکومت پيشنهادِی خود، که " دمکراسی"بين " روح القوانين"منتسکيو در . منتسکيو نيز به همين مفهوم بوده است

می نامند و مرکب از سه قوه ِی مستقل و مجزاِی مقننه، مجريه، و " عرفی" را به نام حکومت اينک ليبرال هاِی ما آن

در حقيقت مونتسکيو . قضائيه می باشد و اين سه قوه توسِط نمايندگان انتخابی مردم گردانده می شوند، تمايز قائل می شود

می " دمکراتيک"ه حکومت هاِی ليبرالی را کسانيک. حکومت را پيشنهاد می دهد و نه دمکراتيک" ليبرالی"الگوی 

حکومت دمکراتيک، حکومت مستقيم مردم بر مردم . خوانند اين امر را تنها برای مغلطه و گمراهی مردم برگزيده اند

جالب اينجاست که پيشنهاد دهنده ِی الگوی ليبرالی، يعنی منتسکيو نيز در . است و نه حکومت نمايندگاِن مردم بر مردم

تنها اشکالی که به آن می . اعتراف می کند که دمکراسی حکومتی به مراتب بهتر از الگوِی پيشنهادی اوستهمانجا 

ارسطو، يکی از مخالفين پر و پا قرص . گيرد اينست که برای سرزمين ها و کشورهاِی پهناور مناسب نمی باشد

اعتراف کرده است که " جمهوری آتن"حکومت دمکراتيک در آتن و طرفدار اليگارشیِ  اشراف نيز در رساله ِی 

  ."تمام مردم را خريد"حکومت دمکراتيک برای مردم بهتر است چرا که سالم تر می باشد و نمی توان 

هرگاه که حکومت های . می بينيم" شوراهاِی روسيه"و " کمون پاريس"نمونه های مدرن تر چنين الگويی را ما در 

م تشکيالتی دولت قرار می دهند، يعنی حکومت هاِی استبدادی و الگوی مرکزی ای که قدرت سياسی را در رأس هر

، در مقابل مبارزات طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان يک منطقه مضمحل و متالشی می گردند، اگر )عرفی(ليبرالی

ميل آلترناتيوی که هدف ترميم حکومت مرکزی و بازگرداندن قدرت به رأس هرم را داشته باشد، اما قدرت مسلح تح

جمهوری "اراده ی خود را به مردم نداشته باشد، و در ميان مردم نيز دارای مشروعيت و حمايت نباشد، همواره الگوِی 

کمون "در . ظاهر گشته و قدرت در منشاء آن، يعنی مجالس مردمی در منطقه های مختلف شکل می گيرد" دمکراتيک

گاهانه و به منظور تشکيل يک حکومت دمکراتيک قدرت را  اين مجالس و شوراها ، آ١٩١٧و در روسيه ِی " پاريس

مکزيک در ) تلفظ اسپانيولی-اوهاکا(نمونه ی زنده ی چنين شرايطی اينک از مبارزات مردم اوکساکای . در دست گرفتند

در اين نمونه های مدرن تر از جمهوری آتن، ما با تفاوت های بسيار مهمی . سراسر آمريکای التين برخاسته است

اول آنکه برخالِف . تفاوت هايی که به چنين الگويی از جمهوری مردمی قدرت و ثبات بيشتری می دهد. وبرو هستيمر

محسوب " غير آزاد"جمهوری آتن که بر مبنای شيوه ی توليد برده داری استوار گشته بود، طبقه ای که از لحاِظ حقوقی 

دوم آنکه در اثر مبارزات جنبش فمينيستی . سياسی برخوردارندشود وجود ندارد و کليه شهروندان از مساوات حقوقی و 

به خصوص در دو قرن گذشته، زن ها نيز از حقوق مساوِی حقوقی و سياسی برخوردار گشته و حق شرکت و رأی در 

پس با در نظر گرفتن اين خصوصيات و به آن علت که در چنين حکومتی که قدرت در . اين مجالس را کسب کرده اند

 است و نه در رأس هرم، و تصميماِت هر يک از مجالس منطقه ای مانعی برای اجرايی شدن ندارد و از آنجائيکه پايه

مجری و ناظر بر اجرا، همگی در اين مجالس حضور داشته و پاسخگو به آن می باشند، و همچنين هيچ اراده ای خارج 

ميم گيرِی آنها را ندارد، حکومت مستقيم مردم بر از اراده ی اعضاء مجلس خلق منطقه ای حق دخالت و وتو در تص

  .مردم اعمال شده و هر آنچه ايشان تصميم بگيرند، اجرا شده و قانونی و رسمی شناخته می شود

تنها از طريق تشکيل چنين ساختار حکومتی است که ما می توانيم به برابری حقوقی و سياسی مردم، بدون هيچ تبعيض 

. دست يافته و حقوق دمکراتيک تک تک افراد جامعه را تضمين کنيم... می، عالئق جنسی و نژادی، جنسی، مذهبی، قو
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ديگر در چنين تشکيالت حکومتی ای، معدود نماينده ی نخبه و داراِی اختيارات ويژه وجود ندارند که منافعشان از ديگر 

 حقی جز فرمانبری از تصميمات مجلس را نمايندگان مجالس هيچ. اعضای مجلس تمايز يافته و قابل خريد و فساد باشند

به همين علت بود که در . مقام نمايندگی آن چنان ساده گشته که هر کسی می تواند آن را انجام دهد. دارا نمی باشد

و . برای تعيين نمايندگان شوراِی حکومت مرکزی، حتا انتخابات نيز برگزار نکرده و قرعه می کشيدند" جمهوری آتن"

خواهد ) سوسياليزاسيون" (اجتماعی کردن"به معنیِ  ... تشکيل چنين حکومتی است که ملی کردن صنايع و باالخره با 

  ).ناسيوناليزاسيون(بود و نه دولتی کردن 

انقالب دمکراتيک يعنی انقالبی که ساختار . تشکيل چنين حکومتی برای ما هدف فوری و آغاز گذارِ  سوسياليستی است

 حکومتی و حقوقی –تحول قرار داده تا تک تک افراد جامعه از برابری حقوق سياسی قدرت و حکومت را هدف 

برخوردار شده تا بتوانند روابط و مناسبات اجتماعی و شيوه ی توليد را بنا بر منافع اکثريت جامعه، يعنی طبقه کارگر و 

در .  جامعه و نظام کمونيستی می باشداين انقالب سرآغاز گذار سوسياليستی به. ديگر زحمتکشان سازمان و سامان دهند

تمامی نقاط جهان، هدف اوليه ی کمونيست ها و جنبش های کارگری تدارک چنين انقالبی با هدف برقراری حکومتی 

  .دمکراتيک با ساختار مذکور می باشد

  و مسئله ی اقوام ايرانی ) مجالس خلق(حکومت شوراها 
در آمريکاِی التين و به خصوص در مکزيک، ما توانسته ايم با " مجالس خلق"خوشبختانه بواسطه ی حضور جنبش 

) شوراها،کمون(چگونگی و شرايط تشکيل مجالس . چگونگی کارکرد چنين نهادهايی در جزئيات آشنا شده و بشويم

که از ... رابطه درونی اعضا، چگونگی رسيدن به اشتراِک نظر و رابطه ِی نهادهای محلی با ايالتی و کشوری و 

و همچنين داراِی چنان مشخصاتی است که اصوًال نمی توان آن را در يک مقاله . وصله ی بحث کنونی ما خارج استح

  .پس اينک به بخش هايی از آن می پردازم که مربوط به مسئله اقوام و معضالت آنان می گردد. جای داد

وارد آمده و می آيد، حذف ايشان از حکومت يکی از مهمترين ستم هايی که بر اقوام غير فارس : شراکت در حکومت. ١

ايشان با دور نگاه داشته شدن از مراکز . و عدم دسترسی ايشان به موقعيت ها و مقامات تعيين کننده ی حکومتی است

حکومت . قدرت عمًال هيچ سهمی در تعيين سرنوشت خود بازی نکرده و همواره مورد ستم قومی قرار می گيرند

به فوريت اين معضل را بر طرف نموده و سرنوشت اقوام و انسان های هر منطقه ای را ) کمونمجالس خلقی،(شوراها

حال اين اقوام می خواهند در منطقه ای اکثريت و يا اقليت باشند تفاوتی نمی کند و با . به دست خوِد ايشان می سپارد

  .مايندگی می شوندشرکت مستقيم تمامی شهروندان يک منطقه، اکثريت و اقليت حضور داشته و ن

 دهند، تمامی منابع و تأسيساِت خلق حکومت منطقه ای را تشکيل ميآنجائيکه مجالساز: توسعه ِی اقتصادِی منطقه. ٢

مبناِی منافع اکثريِت مردم، مستقيمًا برنامه د برای توسعه ِی اقتصاِد محلی برتواننمحلی زير کنترل جمعی رفته و مي

يابد و هم اين توسعه معنای سرمايه ين صورت هم اقتصاد محلی توسعه ميبد. خود را پياده کنندريزی کرده و پروژه هاِی 

  .دارانه ی خود را از دست داده و به معنی مصرفی آن يا ميزان ارتقاء استاندارد زندگی مردم منطقه را به خود می گيرد

ات شورای منطقه ای بالواسطه و بالفاصله همچنين از آنجايی که کليه ی تصميم: اعتبار زبان و فرهنگ قومی. ٣

قانونی و رسمی می باشد و هيچ نهادی حق ندارد که آنرا بی اعتبار سازد، اقوام مختلف می توانند در هر منطقه مدارس 

و مراکز آموزش عالی ای را که به زبان های محلی تدريس کرده و کتاب های درسی خود را به زبان اقوام منطقه ی 
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بدين . کند و مدارک ايشان نيز مورد تأييد تمامی ارگان ها و نهادهاِی حکومتیِ  سراسر کشور قرار گيردخود منتشر 

ترتيب ستم فرهنگی ای که بر اين اقوام روا داشته شده از ميان رفته و باعث شکوفايی استعدادهاِی محلی و از ميان رفتن 

  .تبعيض قومی در سراسر ايران می گردد

. ناميد" ديکتاتوری طبقه کارگر"شايد مهمترين دستاورد چنين ساختار حکومتی را بتوان : ع طبقاتیجايگزينی مناف. ٤

چرا که در تمامی مناطق و در نتيجه ترکيِب مجالس خلقی آن به نفع اکثريت، يعنی طبقه کارگر و ديگر اقشار زحمتکش 

ديکتاتوری طبقه کارگر در .  فردی سخن گفتتنها در چنين چارچوبی است که می توان از آزادی و برابری. می باشد

تا زمانيکه يک مرکز توليدی که زير نظر و . حقيقت و در عمل دمکراسی را برای تمامی افراد جامعه فراهم می آورد

مالکيت يک سرمايه دار می باشد، با منافع اکثريت مردم منطقه در تناقض و تضاد نباشد، سرمايه دار نيز از اين 

اما زمانيکه مکانيزم رشد سرمايه، در آن واحد توليدی، بواسطه ِی عدم دستيابی . وفايی لذت می برددمکراسی و شک

سرمايه دار به نرخ سود الزم، بخواهد عليه منافع بقيه ِی سکنه اقدامی صورت دهد، بطور مثال انحصاری تشکيل دهد و 

اند آن سرمايه دار را از امتيازاِت خود محروم کرده و يا حتا اقدام به بستن کارخانه کند، در آن زمان مجلس خلق می تو

  .با تصرف مرکز توليدی، کنترل خود را بر آن برقرار سازد

٥... .  

پس می بينيم که در نتيجه ی انقالب دمکراتيک و استقرار حکومت شوراها، بسياری از معضالتی که باعث فقر 

  :حل می گردداقتصادی و فرهنگی اقوام گشته به نفع طبقات تحتانی 

  . اقتصادی و اجتماعی محيط زيست خود-تصميم گيری های سياسی حق تعيين سرنوشت و دخالت دربرخورداری از. ١

  .برخورداری از حق حاکميت از طريق ساختار دمکراتيک مستقيم شوراها و ارتش داوطلب مردمی. ٢

  . و بهبود شرايط اقتصادی مردم برخورداری از منابع طبيعی و انسانی برای ايجاد موقعيت برابر. ٢

  طريق آموزش به زبان اصلی مردمرشی برای رشد استعدادهای محلی ازموقعيت های آموزشی و پروبرخورداری از. ٣

برخورداری از موقعيت برابر برای توسعه ی فرهنگی و فن آوری مردمی از طريق برقراری رسانه ها و مجامع . ٤

  رهنگ هاِی منطقه ایارتباطی بر مبنای زبان ها و ف

هم به اين علت که تنها با نقد و همنظری می . حال حاضر نمی توانيم وارد جزئيات شويمالبته کامًال واضح است که ما در

توان برنامه کلی را دقيق کرد، و هم به اين علت که چگونگی اجراِی چنين برنامه هايی بستگی به تصميمات اين شوراها 

  .زيدگد داشت و لزومًا تمامی ايشان برای حل مشکل مشترک، راه حل مشترک را بر نخواهند پس از تشکيل شان خواه

  مؤخره

تقريبًا به پايان بحث خود رسيده ايم، اما قبل از آن می خواهم به دوستان توصيه کنم که مطالب و مباحث خود را ! خوب

ديگر را آشکار سازيم، خوب است، اما بهتر اينکه فقط بخواهيم از لحاظ نظری اشتباهات يک. مطرح سازند" عملی"

  .آنست که نتايج تفکر و مباحث خود را تا نقطه ی ارائه ِی راه حل هاِی عملی جلو ببريم

الغاء کامل نظام سرمايه داری دانسته و از يلی است که حل مسئله قوميت را درتمايالت بالقوه خطرناک کنونی تمايکی از

فراتر روابط و مناسبات موجود بسياری ولحاظ بعد زمانگروی تغييراتی می نهد که ازدرآنجائيکه حل اين معضالت را 

رود، برداشتی گنگ و انتزاعی بوجود آورده و در نتيجه حاملين آنرا بصورت رويا پردازان ايدئاليست جلوه می دهد و مي
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الغاء مالکيت خصوصی می کنند و آن را هنگاميکه اين رفقا صحبت از. يرندباعث می شود که مردم ايشان را جدی نگ

بدون در نظر گرفتن دوران گذار و ايجاد حاکميت طبقات فرودست جامعه از طريق شوراها مطرح می سازند، طبيعی 

را ) سرمايه داری دولتی(است که افراد جامعه آن را به محسوس ترين الگوی موجود نسبت داده و از آن مالکيت دولتی 

که البته اين نيز نوعی از مالکيت خصوصی بوده که منابع و قدرت اقتصادی را در دست طبقه ای . دنتيجه گيری می کنن

از بروکرات ها متمرکز می کند و حافِظ همان روابط و مناسبات سرمايه دارانه با محوريت استخراج ارزش اضافی از 

، بلکه در ممالک جهان " بلوک شرق"ح الگويی که نه تنها در جامعه شوروی سابق و باصطال. نيروی کار می باشد

  .سومی، راهکار بورژوازی ناسيوناليست عرب و شرق آسيا و ضد انقالب اسالمی ميهنمان با شکست روبرو بوده است

به علت همين اشتباه ، هنگاميکه ايشان می خواهند از حاکميتی که قرار است در ساختار آن ، اقوام به آزادی و برابری 

رفيق شاهو رستگاری " پالتفرم چپ راديکال"بگويند به کلی گويی هايی می افتند که مصداق بارز آن دست يابند سخن 

ت جامعه مطرح شده ي در چالش با مدنیيويسنار: یسم قومياست که در آخرين شماره ی نشريه خاک در مقاله ی فدرال

 یت انسانيچ گاه از تكه تكه آردن هويارگر هسم طبقه آيوناليكال بنا به خصلت انترناسيف چپ راديط: " دقت کنيد. است

گر همواره خواستار به ي خود خوانده استقبال نكرده و از طرف دیقوم_ی ملی در درون مرزهای جهانیايپرولتار

 و عدم ی محلیمطبوعات و رسانه ها, در مدارسیه هر فرد چون آموزش به زبان مادريت شناختن حقوق اوليرسم

 عظمت طلب آه بر سر یستهايرانيبر خالف پان ا( جامعه بوده استیتيريمد - یاسيختار س در سایقوم -یض نژاديتبع

س ي آه طرح تدریگان نهضت آزاديمايا بين را به آسمان رساندند و ي زمیك ژورنال خارجيج فارس در ير نام خلييتغ

د خاطر نشان ساخت يبا,ستند  دانیران بزرگ ميهن وعظمت ايه مي علیدي دبستان تهدی را در آتب آموزشی محلیزبانها

ه خاك از ي نشری را آه درخط رسمیك فراواني تئوریست بلكه جدلهايران معتقد ني ایت ارضيآه نگارنده نه تنها به تمام

 گذارند ی جامعه میش روي عظمت طلب پیستهايراني آه پان ایزبا افقيك و تماي تفكیه برايريات تحري هیطرف اعضا

 یيت بلكه جداي مجزا بر اساس قومیل دولت هاي اقوام مختلف و تشكیي نه جدای مسئله ملیصلراه حل ا)  آوردیفاآت م

ت ي همه شهروندان مستقل از قومی بر برابریست مبتنيونالير ناسي و غیر قومي غیجاد دولتيت از دولت و ايت و مليقوم

خ مبارزه يخ را نه تاري است آه ما تارني در ایمل -ی قومیست هايوناليتفاوت جنبش چپ با ناس. باشدیت آنها ميو مل

  ."م وبسي دانی میخ مبارزه طبقاتي بلكه تاریقوم

 جدا از انتقادات صحيحی که به راه حل های ناسيوناليستی می کند، به عنوان الترناتيو و پالتفرم ،آنچه که رفيق جوان ما

و بر ..." شکيل دولت ها مجزا بر اساس قوميت ت"او توضيح نمی دهد که . است" خالیازپر"چپ راديکال ارائه می دهد 

که قرار است هم مشکل برابری انسان ها و هم مشکل برابری قوميت ها را " تاريخ مبارزه ی طبقاتی"مبنای واقعيت 

. حل کند کدام است؟ يعنی فرمولی را ارائه می دهد که خارج از معانی کالمی دارای هيچ محتوای مادی و واقعی نيست

فق دستيابی علت آنکه اين رفيق حل مسائل قومی را به الغاء کامل روابط و مناسبات سرمايه داری حواله داده و اچرا؟ به 

  .نتيجه توضيح دهدسراب نمی تواند مشاهده کرده و درگيرد که خودش هم حتا آن را به شکل مينظردربه آن را چنان دور

حثی خالق در مورِد معضالت اقوام ايرانی و نقش حکومت شوراها باز به هر حال اميدوارم اين مختصر، راه را براِی ب

  پايان  .بيماکند تا بتوانيم به برنامه و آلترناتيو مشترکی که الزمه ِی اتحاد نيروهاِی چپ است دست ي

  ١٣٨٥اسفند  -بينا داراب زند


