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  گذار خشونت پرهيز !

  مصطفی سلطانی   -رشاد 

 ٢٠٢٠چهارم فوريه  

  

چونکه رژيم بلشويکی بنيادش  بزرگترين نيرو ،عدم توسل به خشونت است و هاتماگاندی سال : *  م   
  . تکيهدارد،بدون ترديد فرو ميريزد بر خشونت 

که شما ميتوانيد برای تغيير جهان  است  آموزش و پرورش،قدرتمند ترين اسلحه اندياال : يلسون من   * 
  د.                                             کني ش انتخاب

  ميگردد .توسط ماسميديا مهارو نظارت ،انسان هاامسکی ميگويد: تمام اطالعات چ  *

.  بارزات هميشهدرجوامع بشری دراشکال گوناگون صورت پذيرفتهاست م :  برای آزادی  مستمر  تالش  - ١ 
  و عدالت وەهای متفاوتی برای آزادی ي دوران های بردگی، فيئوداليزم و سرمايهداری با شمظلومان در

  و شت دارينه در سرد در منطقهی  ١٣٤٧مبارزات مسلحانهی انقالبيون کرد سال  . مبارزە کردەاند 
  مبارزات غالب سيمای  سياهکل در شمال ايران در ١٣٤٩سال  مبارزات مسلحانهی انقالبيون چريک 

    .  شدند وشکست روبرو با نشيب و فراز ها  ضد سرمايهداری بودەکه 

که بر ساختارهای غير صنعتی و روستائی انجام گرفت    ١٩١٧انقالب اکتبر    :  ديکتاتوری کارگران    -٢
توطئههای بين المللی   يروی چپ بود. که بزرگترين اميد و بزرگترين شکست ن  به پيروزی هائی رسيد 

روسيا ستون فقرات انقالب اکتبر را خم کرد و لنين رهبر خردمند ناچار به  جامعهی و بافت دهقانی 
قرار   . تا پارەای از سياست های تند روانهی قبلی را عقاليی کند " نپ" گرديد  سياست اقتصادی پذيرش 

  بود همهی قدرت و هژمونی سياسی به شوراها واگذار گردد ، اما بلشويک ها بالغزشی تاريخی کماکان 
ديکتاتوری پروليتاريا که آزادی و دموکراسی را تهديد مينمود   بودند."حزب"  خواستار قدرت دردست 

ديکتاتوری کارگران بر اتحاد دمکراتيک تکيه نداشته و     .تکيه کالم بلشويک ها بود   و مقدس هم نبود ،
تروتسکی ، بلشويک ها به نوعی  نمودن ليئون بعد از لنين و بايکوت بر قهر انقالبی تکيهداشت . 

فروپاشی شوروی  سکتاريزم تنگ نظرانهآلودەشدندکه معيار های سنجش آنها بر مدارصفر ، سفر ميکرد.  
  .  را فراهم نمود  رشداسالم سياسی  بتدريج  افراطی و  و شوينيزم  يتی ناسيوناليس مواضع  زمينه و بستر 

وبهمين    . کاست و آنرا پائين آورد بشدت شکست شوروی و اروپای شرقی ازمحبوبيت نظام سوسياليسی  
ين ، ويتنام ، کوبا و  چانقالب های  خواستار سوسياليزم با سيمای انسانی گرديد.   علت الکساندر دوبچک

هرگز سوسياليستی نبودە و تنها از يوغ استعمار رهائی يافتند. اعضا کمون پاريس سوسياليت   شيلی 
کرەزمين را   ، و محو رشد بالندە و سرسام آور تکنيک و ماسميديا ، مرزها را  ٢١در قرن نبودند. 

  ، ت ها ، کارتل ها، فوندها  هژمونی سياسی دردست تراس  .  ەاست بصورت يک واحد جغرافيائی درآورد 
متمرکز شدە ، که نوع حکومت ها، کابينهها  و صاحبان ترمينال های نفت خام  شرکت های چند مليتی 

تعريف طبقهی کارگر به روشنی گذشته نبودە و    ەاست. د را تعيين و حتی ليبراليزم جديد را بارمغان آور
را خلق کردە که دارای برخی ظرفيتها   " ناهمگون و پارە پارە بودە و در بطن خويش طبقهی " متوسط 

بخاطر تامين  بی ثباتی شغلی در بين کارگران ، فاز خطرناکی بودە که و پوتانسيل های راديکال است. 
                                                                                     د. نندار و تغييرات تمايلی به انقالب  ، و نداشته ی مبارزاتی روحيه ،سرمايهداری در سيستم  ان منافعش

از کسی بايد ترسيد که يک کتاب مقدس دارد و هرگز انرا   : دينی  وحشتناک امواجزنان و بردگی -٣
در تفکرات باورمندان  . تعصب چشم های بينا را نابينا و گوشهای شنوا را ناشنوا ميکند نخواندەاست . 
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  واپسگرا   دينی  ر اين بستر نيروهائید دينی ، زنان حرمتی نداشته و بعنوان بردە و کنيز محسوب ميشوند.  
دنيای اسالم دوران   ه سر بر اوردە و ميليون ها انسان ناآگاە را سازمان دادەاند.در جوامع  خاورميان

مدرنيسم   روشنگری را از سر نگذراندە و مستقيمامدرنيته را منگنه کردەاست .  رفرم و اصالحات و
بزرگترين افتخار مذهب  نميتواند با قرائتی که متحجران از دين دارند هم خوانی و همسوئی داشته باشد.  

اختالفات جريان های    است. ناآگاەدر طول تاريخ نابودی دستاوردهای بشری و پرورش نسلی فريبکار و  
مغزهای روان پريش    ، ردر کدوی سر و جمجمهی باورمندان متحج  . مذهبی و دينی ، جدال توحش است 

                                 تاکتيک منتخب آنها تروريزم درابعادگستردەاست .  و بيمار گونه جای گرفتهاست.
مبارزە با پيشروی نيروهای ارتجاعی و دينی ، بر توانائی   :  و مغشوش چپ د ديدگاە های مهآلو -٤

چپ نتوانسته در عصرحاضر موفق گردد و اگر بقدرت رسيدە    پ سنگينی ميکند. چنيروهای سکوالر و  
سقوطش حتمی بودەاست. در شيلی ، يمن ، نيکاراگوئه، کوبا ،ونزوئيال،گواتماال، افغانستان ، رومانی ،  

نيروی چپ بقدرت رسيد ، اما در  و اريترە م ،کامبوج ، الئوس ،موزامبيک مجارستان، آلبانی ،ويتنا
بحرانی   ط در اين شراي کالسيک و سنتی احزاب  بودە و هستند. حکومت داری و مديريت بحران ناتوان 

خويش را تغيير ندادەاند. بحران دقيقا در زمانيست که کهنه در شرف مرگ  دائمی  هنوز ريل و رهبری 
بودە و تازە قادر به تولد نيست. چپ های خاورميانه مارکس را تبديل به يک آئين و يک شريعت کردە  

مارکسيست    ،در کردارحقيقتا ،که باعث انجماد فکری شدە و بهبيان ديگر آنها مارکس را می شناسند اما  
و مارکس فيلسوف، مورخ ، جامعه    ول بنا شدەحزيرا دکترين مارکس بر اساس تغيير و ت .  نيستند نبودە و  

و پديدە محيط زيست قلم    ی شناس و اقتصاد دان نيز بود ، اما در تجزيه و تحليل بحران های سرمايهدار
ی  دريا -٥                                                                             است . فرسائی نکردە

  از بينش و آگاهی  یحبهسط  اند شهرونکمک کردە و جوامع بشری ماسميديا به امروزە  : خيابان خروشان 
مبارزات و نافرمانی    " و   " خشونت پرهيز  گذاراز    "  لت اجتماعیابرای رسيدن به عد   که   اند رسيدەسياسی  
گذارخونبار ضرورت تاريخی   . د نی کمتری دارد استقبال مينماي يز که درد سر و خونر "  درن های م
نفت خام و اورانيوم نبودە و " دانش" منبع اصلی ثروت بشمار    و نقرە  و  طال  ،اکنون منابع ثروت  ندارد.  
می بافند.   شاگر متحجرهای مذهبی انسان را ببوسند، همزمان در افکارشان طناب دار را براي  ميرود. 

شتياق و عالقهی و پاسيون شديد به مبارزات و نافرمانيهای مدنی ، نقش و تاثير آئين ها، باورهای  لذا ا
مبارزات با شيوەهای کالسيک   . کردەاست  ضعيف  راافراط گرايان و اسالم سياسی  خرافی و هژمونی 
مبارزات و    قدم نهادەاست.   " پويا   " روی آوردە و نافرمانيهای مدنی به حوزەی "   ايستا   " حزبی به حوزەی  

  ، د. مانيفست و قوانين شتر چران هاننافرمانيهای مدنی غمنامه و سرگردانی احزاب را منعکس ميساز 
ی  را بشيوەای منطقی واصولی حل کند و دردها ی اجتماعی  مشکالت و ناعدالتی ها   و نمی تواند توانستهن

مجبور به بازنگری و ترجمهی منطقی   نيز  جامعهی مهاجر نشين ودياسپورارا التيام بخشد.  جامعه 
  - ٦                                                                                            .است  شدەازافکارانديشمندان  

سوريه"رۆژئاوا"    مناطق کردنشين   درلکوموتيوران قطار جامعه است .  ،تاريخ    :  عظيم   ی رد ودستا  کانتون
تکيه بر افکار راسيوناليستی و   فراسوباوران و و به دگر انديشان نهادن خشونت و احترامبا دوری از 
عبور دهيم ،   " صافی وجدان"" کانتون " را ايجاد و پيادە کردە که اگر از مدرنسيستم  خردگرايانه، 

المللی يافته و اساسا در سيستم کانتون  کانتون ها پژواک بين    موفقيت بزرگی را در تاريخ ثبت نمودەاند.
ان  و مرد   ان با رهبری زن  را   ی عدالت اجتماعی يک نظام دمکراتيک   بر پايه   زندانی سياسی وجود ندارد. 

قانون اساسی کانتون های   .  ميسازد منعکس را شکل دادە که اقتصاد کمونی با دمکراسی شورائی 
در سيستم کانتون همگون  روژئاوا، قرارداد اجتماعی لقب گرفته که تنوع قومی و دينی راپذيرفته اند. 

                                                                       .  ميگردد  گام بهگام محوگردی شهروندان در فورم سريعی پيش رفته و سکتاريزم 
سبک کار و روشهای نوين مبارزات کنونی   مبارزات و نافرمانی های مدنی گذار خشونت پرهيز:  -٧

اما    همگی خشونت پرهيز هستند    به اوج خويش رسيدە و  در لبنان ، عراق ، هنگ کنگ و ايران  بودە و
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سازماندهی  سرمايهداری پانصدسال عمر کردە است.  .رنج ميبرند تاکتيک ها  تنوعو  از ضعف رهبری
.  است ضعيف شدەدرحرکتی نسبتا ايدەال دولتمردان و و مذهب ساالران تودەها، از طرف باورمندان

سرکوب در اشکال نرم و تاحدودی سبعانه و کامال خشن کماکان ادامهدارد. قدرت های نظامی و  
لف کرەی زمين مامور کنترل کردە که شليک موشک  اقتصادی، ماهوارەهای مدرن را در مدارهای مخت

پاسداران را به هواپيمای اوکراين ثبت کردە و رسوايی بزرگی را نصيب جمهوری اسالمی  سپاەهای 
شمهرگايهتی را زيرسوال همين پديدە روند . نمود  برای  اما . است و به تنگنا بردەمبارزات پارتيزانی و پ

مبارزات مسلحانه کماکان    ،اگرالزم باشد،" روبروهستند و شووينيزم  ارتجاعی"ستم ملیمللی که باپديدەی  
در   .محسوب نميگردد و جدا شدن از کشورهای توتاليتر و اشغالگر هرگز "جرم " اعتبار تاريخی دارد 

اکنون    خون ريخته ،  ها حاليکه جهل وکج انديشی دينی خالق تروريزم ونابودی محيط زيست بودە و دريا
ت خويش تختهی پرش و سکوی  يدر ماهو مقاومت منفی وغيرە خشونت بار تکيه بر مبارزات مدنی 

''        . و، نوعی تشکيالت نو ظهور و درحال تکوين را بارمغان آوردەاست    بودە  پرتاب بسوی پيروزی
دمکراسی  . بازرگانان مرگ ''راکه در کارخانههای اسلحهسازی کمين کردەاند ورشکست خواهد کرد 

شهروندان جهان   ەهای مردم ايجاد ميکند.وپل های صلح را بين اقشار و گر ،جامعهی دمکراتيکدر 
  ، و مبارزات خيابانی نافرمانی های مدنی . بودە، اماگذار سختی در راە است  نظم نوين سياسیخواستار 

اومانيست   ش نقاکنون .الزاما مارکسيست نيستند  اين اعتراضات  کنندگان  شرکت خصلت طبقاتی نداشته و
 های مارکسيست در نافرمانی های مدنی برجستهاست . 

 

 

 

٩٢٠١  ، سال در خيابان ها تهران  مبارزات مدنی زنان   


