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  کمونيستها و جنبش کارگری؛
  !پرسشها و پاسخها

  
مردم  بايد عليه هر شكل از بي 
عدالتي و استبداد و لگد مال شدن 
حقوق خود اعتراض و شورش كنند، 
اما براي اينكه تمامي اين جويبارهاي 
خشم به سيالبي براي ريشه كن كردن 
نظام ارتجاعي حاكم بينجامد بايد 

ك حزب پيشاهنگ توسط ي
كمونيست و ايدئولوژي علمي 

  . كمونيستي رهبري شود
 سئوال كليدي اين است كه آيا ما 
بمثابه پيشاهنگ طبقه كارگر با 
ايدئولوژي و برنامه كمونيستي به 
مصاف چنين اوضاعي خواهيم رفت يا 
اينكه مانند اكثريت كمونيستهاي 
نسل قبل افقهايمان را تغيير داده و به 

 يا چيزي در همان حد اصالحات
ما با چنين . رضايت خواهيم داد

يا يك جنبش . اوضاعي روبروئيم
كمونيستي نوين كه مانند ققنوسي از 
خاكستر خود بلند مي شود و موج 
نوين انقالبات پرولتري را رهبري مي 
كند، يا شكست و عقبگرد براي يك 
دوره تاريخي ديگر و به هرز رفتن 

مردم تحت شورش و طغيان توده هاي 
نفوذ و سيطره ايدئولوژي ها و برنامه 

  ۱۳ص  !مسئله اين است. هاي ارتجاعي
 

    
    

    
     

  خراب می بايد کرددنيای کهن 
  بار دگر انقالب می بايد کرد

  ۱۳۸۳بمناسبت اول ماه مه 
  

فقط با ايدئولوژی کمونيسـتی مـی تـوان         
  امپرياليستها و مرتجعين را در هم شکست

ليـون  يزشت و بيرحم سرمايه داري، م  دنياي   
شـورش و اعتـراض   توفان   درگيرها انسان را    

ه ، رفتاري ك  در تاريخ جوامع طبقاتي   . مي كند 
 سرمايه داري با جسم و روح انسانها كرده را از

  . نديده ايمهيچ نظام بهره كش ديگر
 مكد آدمها را مي ، شيرهسرمايه داريماشين  

سـرمايه  .  اي بر جاي مي گذاردتفالهاز آنان و  
ــان در داري ــي پاي ــش ب ــود عط ــتر س ، بيش

گي  و گرسنيبيكارمحكوم به  را نفرميلياردها 
 ۲صفحه                      . مرگ تدريجي مي كندو
  

 
  شکوفه های مقاومت در عراق و ترک برداشتن  ●

   ۸صفحه                                استراتژی آمريکا  
   جنايت جنگی آمريکا در شهر فلوجه عراق و  ●

   ۹صفحه           مقاومت سرسختانه مردم دالور آن 
  ۱۱صفحه                          اعالميه در مورد فلوجه ●

 زنده باد اول ماه مه سرخ

بمناسبت بيستمين سالگرد تشکيل جنبش انقالبی 
  سيوناليستیانترنا

  اطالعيه کميته جنبش انقالبی انترناسيوناليستی
 ۵صفحه 

  :در اين شماره می خوانيد      
     بشناِسد و به کارگران، جوانان ورنان نقالبی انتر ناسيوناليستی راجنبش ا  ●  

    ۶صفحه                                                                             معرفی گنيد  مبارز        
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   از يک نگاه اجتماعی–موسيقی پاپ 
دهد و هيچ جامعه ای را از توليد و ينگی و روحی مردم در دنيای معاصر را پاسخ مموسيقی پاپ بخش مهمی از نيازهای فره

شوند، پای يآيند  يا نوميد ميصدها ميليون جوان با گوش سپردن به ترانه های پاپ به وجد م. توزيع اين نوع موسيقی گريز نيست
كند يا فرياد ي الاليی تسليم آنان را به خواب دعوت مشوند،يخيال ميكنند يا بيگيرند، انديشه ميكوبند يا زانوی غم به بغل ميم

   ۲۸صفحه                                                                                                                           .افكندياعتراض در جانشان طنين م
  

  
  
  
  
  
 
   ۲۳صفحه   ی جنوبی            فريقاآ

   ۲۳ صفحه  ترکيه                              
   ۲۴صفحه آمريکا                              
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  ٢صفحه    ۱۵  شماره   حقيقت                

ليـون هـا    يزشت و بيرحم سـرمايه داري، م      دنياي   
. شورش و اعتراض مـي كنـد     توفان   درگيرانسان را   

، رفتـاري كـه     در تاريخ جوامع طبقاتي   
سرمايه داري بـا جسـم و روح انسـانها          

  هيچ نظام بهره كـش ديگـر       كرده را از  
 ، شـيره سرمايه داريماشين . نديده ايم 

 اي بـر  تفالهاز آنان  و مكدمها را مي   آد
ــذارد  ــي گ ــاي م ــرمايه داري. ج  در س

، ميلياردها  بيشتر سود   عطش بي پايان  
 گي و  و گرسـن   يبيكارمحكوم به    را   نفر

 هــا  ميليون .مـرگ تـدريجي مـي كنـد    
انسـان در نتيجـه بيمـاري هـاي قابــل     
درمان، سوء تغذيه، بـي سـر پنـاهي و          
 باالخره جنگهاي داخلي و نسل كشـي       

هزينـه   « جان مي دهند تـا     هاي قومي 
د و يسرمايه داري پائين آ   » هاي اضافي 
ــام  ــن نظ ــق اي ــردرون  اوج ســتاين. گي

خصلت انگلي و ارتجاعي سرمايه داري       
 زرق و بـرق     كـه    هيهات   !امپرياليستي

پيشرفتهاي تكنولوژيـك بتوانـد چهـره       
چشـم    از مخوف اين نظـام طبقـاتي را      

ي از  بخش يحتامروز  . دجهانيان بپوشان 
ايـن نظـام بهـره      » مواهـب « مرفـه كـه از       هايقشر
به صف معترضـين  و ترديد شده شك  دچار  ،  ندمند

تالطمات و بحرانهائي كه .  مي پيوندندسرمايه داري 
روند آينده طاليه دار  امروز مشاهده مي كنيم فقط      

  . جهان، آبستن انفجارات بزرگ است. ستدنيا
اق و اشــغال عــرحركــت امپرياليســم آمريكــا در    

استقرار ارتش در يكي از بحراني تـرين و انفجـاري         
بـا  رويـارويي    در واقـع تـدارك       ،ترين مناطق دنيـا   

. سـت در حـال شـكل گـرفتن ا        كـه     است وضعيتي
 بسرعت در حال تجديد سازماندهي و آمريكا و اروپا

تقويت سازمان نظامي ناتو هستند تا با توپ و تانك 
 دنيـا را آرام  و هليكوپتر و بمب افكن، مردم ناراضي     

، چـه از نـوع فاشيسـتهاي         محلـي  يرژيم ها . كنند
ــرمــذهبي كــه  چــه  ايــران حكومــت مــي كننــد ب

صدها نيستند فاشيستهاي نظامي تركيه، ديگر قادر 
 جــان بــه لــب رســيده كشــورهاي مــردمليــون يم

همـين جهـت    ه  ب. را مهار و كنترل كنند    خاورميانه  
ي  ارتـش هـا    تـا قدرتهاي امپرياليستي در تداركند     

 امروز ايـن    .استعماري خود را مستقيما بكار بگيرند     
 امپرياليستهاي آمريكـائي و اروپـائي       هدف مشترك 

اينان بر سر بساط جنايت     اما شك نيست كه     . ستا
 در نتيجه با يكديگر سرشاخ خواهند شد و و چپاول   

ــا و برخوردهــاي امپرياليســتي،  ــن رقابته ــگ اي  دي
در . ردكـ  غليـان خواهـد   دنيا بيش از پيش جوشان  

شـكل  سطح جهاني، يك اوضاع استثنائي در حـال         
نظـام سـرمايه داري امپرياليسـتي بـا         . استگرفتن  

  همزمـان امـا  هجوم مـي بـرد     شقاوت به مردم دنيا   
نمايـانتر مـي   عميقتـر و  ا هر چه  خود ر ضعفنقاط  
ــد ــاع  .كن ــن اوض ــاديفرصــتهاي اي ــار  زي در اختي

ابود  تا نقشه ن   گذاردانقالبيون و خلقهاي جهان مي      
نقالب ا. به اجراء در آورند   كردن اين نظام مخوف را      

د كـه   نبه كمونيستهاي جهان نهيب مي زن     و تاريخ   
 زمان نبردهـاي    !دياضطرار اوضاع را درياب   فرصتها و   

    !رسدمي تعيين كننده تاريخي در ابعاد جهاني فرا 
در ايران، مردم چهره زشت نظـام سـرمايه داري            

 مـي   جمهـوري اسـالمي  جهاني را در وجـود رژيـم   
مردم اثرات .  كه كارگزار اين نظام جهاني استبينند

را در بيكـاري و بـي آينـدگي    سرمايه داري جهاني    
 ، اجبار زنان به فحشا براي گـذران زنـدگي         ،جوانان

كار بيرحمانه دو شيفت و سـه شـيفت، آوارگـي از            
روستا به شهر و زندگي در زاغه هاي تنگ و تاريك   

 ايران نيز مانند اكثر نقاط جهان، در. لمس مي كنند
بـه مسلسـل    تـدابيري ماننـد     . مردم تشنه تغييرنـد   

يا بستن كارگران اعتصابي، به شالق كشيدن زنان،        
 محتـوم   مـرگ پخش گرد سفيد در ميان جوانـان،        

ــجمهــوري اســالمي را منت ــه آنف را  ي نكــرده بلك
  . مي سازدنزديكتر 

گوشه  و ايران در  مداومشورش ها و تالطمات  وقوع  
آنسـت كـه نظـام    اعالم و كنار جهان سرمايه داري      

 بـين بـرود و نظـام     بايد از ستم و استثمار طبقاتي     
اما يك پرسش گزنده نيز     . نويني جايگزين آن شود   

آيا مـردم سـتمديده در كشـورهاي        : در ميان است  
مختلــف، و بطــور كــل در ســطح جهــان خواهنــد  
توانست نظام سرمايه داري را     

 و نظامي كامال     كنند سرنگون
متفاوت بجـاي آن بنشـانند؟      

از كــدامين نظــام و كــدامين 
  ؟راه

كارگر آگاه، كارگري است كه     
جــواب ايــن ســوال را داشــته 

بدون جواب صحيح بـه     . باشد
اين سوال كه چه نظامي مـي       

ــه آن ــواهيم و چگونــ را  خــ
خواهيم سـاخت، نمـي تـوان       
. مبارزات مردم را رهبري كرد    

 را بـا    نمي توان اين مبـارزات    
تغييــرات بنيــادين در هــدف 

نظــام سياســي و اقتصــادي و 
 سـمت و سـو    اجتماعي حاكم 

ايـن  . داد و سـازماندهي كـرد  
واقعيتي اسـت كـه كـارگران       

  . مبارز بايد بدانند
  

  :مبارزين جوان بايد بدانند
تنها بديل نظام سرمايه داري غالـب بـر جهـان،              

 سوسياليسم تنها نظامي است كه  . سوسياليسم است 
بنيادا با تمام نظام هـاي طبقـاتي تـاريخ بشـر كـه             

  .داردمتكي بر بهره كشي فرد از فرد بوده، تفاوت 
  :مبارزين جوان بايد بدانند

درخشان ترين دستاورد بشر در قرن بيستم تولد    
نظــام بطــن نظــام رهــائي بخــش سوسياليســتي از 

  سـال از قـرن بيسـتم   ٦٠. سرمايه داري جهاني بود 
 و زنـدگي ميـان نظـام سـرمايه       جدال مـرگ   شاهد

داري كهنه و خونخوار و نظام سوسياليستي نوبنياد        
در ايـــن جـــدال،  ســـرانجام  .بـــودو رهــائيبخش  

سوسياليســم در مقابــل قــدرتهاي ســرمايه داري و 
اين شكسـت بـه     اما  . ارتجاعي جهان شكست خورد   

دليل برتري و بهتري نظام سرمايه داري نسبت بـه          
 نظــام جــوانينوپــايي و علــت،  .نبــودسوسياليســم 

در محاصـره قـدرت هـاي    كـه    بود   اجتماعي نويني 
 مسلط بر بخـش اعظـم جهـان قـرار           سرمايه داري 

در .  بـود  رخس چين   ، آخرين دژ سوسياليسم   .داشت
ــه ١٩٧٦ســال  ــس از مــرگ مائوتســه دون، طبق  پ

 بوجود آمده بود  در جامعه چينبورژوازي نويني كه
درت را از    قـ  ،با كمك نظـام سـرمايه داري جهـاني        

و سرمايه داري را در     گرفت  پرولتارياي چين   دست  
قبل از اين شكست، همين اتفاق در . آنجا احياء كرد

  بار دگر انقالب مي بايد كرد            دنياي كهن خراب مي بايد كرد
  ١٣٨٣به مناسبت اول ماه مه 

 ين را درهم شكستامپرياليستها و مرتجع فقط با ايدئولوژي كمونيستي مي توان

 ۲۰۰۳برلين اول ماه مه 



 ٣صفحه     حقيقت       ۱۵  شماره

 ، چـين در واقـع . شوروي سوسياليستي رخ داده بود 
 از سـوي قـدرتهاي امپرياليسـتي        سوسياليستي هم 

 كـه بـه    از سوي شوروي    هم  و  تهديد مي شد   غرب
ـ     امپرياليستي   يك كشور    بـاالخره  .ودتبديل شـده ب

 زيـر ايـن فشـارها درهـم         نظام سوسياليستي چين  
شكست و پرولتاريـا و خلقهـاي سـتمديده جهـان،        

بـه ايـن    .  خود را از دسـت دادنـد        بزرگ نقطه اميد 
 جـدال طبقـه كـارگر       ازترتيب يك دوران تاريخي     

ايـن  . جهاني با سـرمايه داري جهـاني بسـر رسـيد          
ه كـه طبقـ   ( ١٨٧١سال  در  دوران از كمون پاريس     

  را در   سياسي كارگر توانست به مدت دو ماه قدرت      
ــاريس ــا ســرنگوني . آغــاز شــد) دســت بگيــردب پ ب

ديكتاتوري بورژوازي و سرمايه داري در روسـيه  و          
ــا و   برقــراري قــدرت سياســي ديكتــاتوري پرولتاري

ادامه يافت و با پيروزي   ١٩١٧ به سال سوسياليسم
و ادامــه انقــالب سوسياليســتي در چــين در ســال 

رولتاريا در شوروي و    با شكست پ  .  دنبال شد  ١٩٤٩
  . به پايان رسيداين دوران تاريخي سپس در چين، 

  
مبارزين جوان بايـد    

  :بدانند
از دست رفتن كشـورهاي       

ــ ــتيتيسوسياليسـ  ، شكسـ
 بـراي طبقـه كـارگر و     بزرگ

نـوع  . مردم سراسر جهان بود  
ــتين دور از   ــر در نخسـ بشـ

 شـدن براي رهـا   خود  تالش  
ــود از ز ــاي نظــام  خ نجيره

ــتم   ــتثمار و س ــت اس شكس
ــودخــورده   ايــن شكســت .ب

و  افـت  امـواج تكان دهنـده،   
را بـه همـه     انقـالب   عقبگرد  

ــان فرســـتاد   ــاي جهـ . جـ
ــاعي   ــاي ارتج ــدئولوژي ه اي
مانند علفهاي هرز روئيدند و    
در غيـــاب يــــك قطــــب  

ر گوشـه   سوسياليستي، در ه  
. به اغواي توده ها پرداختنـد     

در ايران، اسالم سياسـي در      
ها و ماركهاي مختلف بعنوان يك ايـدئولوژي     اندازه  

اسـالم   .رهائي بخش در مقابل ماركسيسم علم شد      
نظــام جانـب  كمكهـاي شـاياني كـه از    سياسـي بـا   

 امپرياليسم جهاني و خائنين به كمونيسم       ،سلطنتي
، ساليان دراز بخش   نصيبش شد ) حزب توده يعني  (

 يـن جريـان   ا. بزرگي از مردم را فريفته خـود كـرد        
در كشورهاي آمده  جان  به   در ميان مردم     ارتجاعي

خاورميانه و شمال آفريقا پا گرفت و بسـياري بـاور         
تـوهم و   ايـن   . كردند كه خورشيدشان همينجاست   

شورشها و طغيانهاي توده هاي سـتمديده را        ،  دروغ
.  را سـد كـرد  آزادي و رهـائي راه كرد و   هرز برد   به  

  اسالم پااي، به داليل تاريخي و منطقه كهآنجا هم 
، شكلهاي ديگري از ايدئولوژي بـورژوائي بـه       رفتگن

امپرياليسـتها  بـر طبـل پيـروزي       . مردم تزريق شد  
ي و بليغاتا بمباران ت  ايدئولوژي بورژوائي كوبيدند و ب    

كه مكمـل ماشـين سـركوب و جنـگ و      (رسانه اي   

قالـب  ايـن دروغ را     كوشـيدند   ) سـت  آنها خونريزي
تكامـل جامعـه بشـري،    نقطه اوج و پايان      كه   كنند

 ايــدئولوژي . اســتنظــام بهــره كشــي فــرد از فــرد
ــرص و آز  ــت و ح ــورژوائي رقاب ــبات .  اســتب مناس

بـه يـك   .  اسـت  تمايز و نابرابري مبتني بر  اجتماعي
ــالم ــاتوري   ،ك ــي و ديكت ــي دموكراس ــام سياس  نظ

  .است، ختم تاريخ بورژوائي
  :مبارزين جوان بايد بدانند

 كمونيسـتهاي جهـان   با وجود اين شرايط سخت      
ــت از تــالش نكشــيدند   در انقــالب ايــران،  . دس

 و سـردرگمي    كمونيستها با وجود تمام ناروشني ها     
 كه از چنين وضعي سرچشمه گرفته بود، با تمام     ها

 كـارگران و  . از جان مايه گذاشتند   .قوا تالش كردند  
اما شكست . زحمتكشان را به ميدان مبارزه كشيدند

 و گور هاي با نـام و بـي نـام       گلزار خاوران . خوردند
كمونيستها، نشانه اين فداكاري عظـيم و همچنـين      

امــا چـرا كمونيســتها  . شكسـت بـزرگ آنــان اسـت   
شكست خوردند؟ صدها دليل مي توان شـمرد امـا          

در شـرايطي كـه   :  همه آنها يـك چيـز اسـت     جوهر
بــدترين هــاي جامعــه يعنــي حاميــان ايــدئولوژي  

 يك نظام يرقراربراي بت و شهوت   ارتجاعي با حرار  
ــاعي  ــي ارتج ــا يعنــي    م ــرين ه جنگيدنــد، بهت

كمونيستهاي ما زير فشار شكست سوسياليسـم در        
ــخ   ــاد راس ــود چــين، اعتق ــه خ ــان و برنام ــه آرم  ب

  التقـاط و گيجـي     .كمونيستي را از دست مي دادند     
ي  در گامهاي نااسـتوار و نـامطمئن       ايدئولوژيك آنان 

ان توده  ميبه  آگاهي كمونيستي   به هنگام بردن     كه
  كوتاه آمدنهايشـان بـه جـاي     ، در  بر مي داشتند   ها

در و مقابله سرسختانه با ايدئولوژي اسالم سياسـي،    
براه انـداختن جنـگ طبقـاتي    ترديد و باز ماندن از      

جنبش كمونيستي بطـرز وحشـيانه اي       . نمايان شد 
خون كمونيستها توسط رژيم ارتجاعي  . سركوب شد 

ايـن  امـا  .  كـرد ريخته شد و سرزمين ما را گلگـون      
ــه  ــك جنــبش كمونيســتي خونفشــاني ب رويــش ي

انواع و اقسام بينش ها و برنامـه   . قدرتمند نينجاميد 

  اصـالح طلبـي    از يي، و بـورژوا   ييهاي خرده بورژوا  
نفي ، از  دموكراسي بورژوائي   و ناسيوناليسمگرفته تا   

بـه   ،تبليغ سازش طبقـاتي   تا    گرفته جنگ طبقاتي 
ستيســتي، نســبيت گرايشــات فلســفي آگنوهمــراه 

. گرائي و ايده آليسم در ميان كمونيستها رواج يافت
 انحــالل مبــاني صــحيح ايــدئولوژي و برنامــه رونـد 

 با از كف رفتن چـين سوسياليسـتي      كمونيستي كه 
 تشـديد  ٥٧ شكسـت انقـالب    بر اثر  شروع شده بود  

عده اي با صراحت بر برتري نظام سرمايه داري  .دش
ردند و به مشاطه گـران و     و ايدئولوژي آن تائيد گذا    

بخـش بزرگتـري   . تبديل شدند  بورژوازي   كارگزاران
نيز اسم سوسياليسم و كارگر و كمونيست را حفـظ         
كردند و به شكل غير صريح و با بـازي التقـاط بـه              

عده اي رابطه . ايدئولوژي هاي بورژوائي روي آوردند
ــورژوازي    ــاتوري ب ــي و ديكت ــك دموكراس و (الينف

 .را نفـي كردنـد    ) اتوري پرولتاريا دموكراسي و ديكت  
تمايز كيفي ميان دموكراسي بورژوائي و دموكراسي       

پاك كردنـد و گفتنـد      ) در ذهنهايشان (پرولتري را   
كه علت شكسـت كشـورهاي      
سوسياليستي قرن بيستم اين    

رهبران آنهـا بـرخالف   بود كه  
ــن عال ــد  ياي ــان نفهميدن جناب

غيـر  «دموكراسي يك پديـده   
 !است» يتاريخي و غير طبقات 

برخي ديگر بـه سوسياليسـم       
ــوا ــري  يمحتـ ــوق بشـ  حقـ

 نه طبقه و :بخشيدند و گفتند  
» انسان« بلكه   ،جنگ طبقاتي 

 حــاكم و  متشــكل ازانســان(
اسـتثمار كننـده و     يا  محكوم  

ــوند  ــتثمار شـ ــز ) هاسـ مركـ
 بـه يـك     !سوسياليسم  اسـت   

كالم، اكثريت سـازمان هـاي      
ــبش  ــپ« جنـ ــران، » چـ ايـ

وان دموكراسي بورژوائي را بعن   
  .برگزيدندكعبه آمال خود 

اين فقط حكايت جنـبش         
ايـن  . كمونيستي ايران نيست  

به اشكال متفاوت در كه وضع 
كه يـك دوره  داد نشان يافت، همه كشورها تكوين   

 سرمايه داري و برقراري يسرنگونفرايند تاريخي در 
 آغاز يدوره نوينبايد  و هجهان كمونيستي تمام شد  

يك جنبش كمونيسـتي  ي آن، طدوره اي كه   . دوش
نوين امواج انقالبات پرولتـري را در قـرن بيسـت و            

به جرات مي تـوان گفـت كـه از          .  رهبري كند  ميك
گاه اوضـاع   زمان شكست چين سوسياليستي، هيچ      

تشديد . آماده نبوده استتا به اين حد براي اين كار 
 امـواج   خيـز  بر     را راهتضادهاي نظام سرمايه داري     

اما چه نيروئي اين . دايگشمي  انقالبي نوين مبارزات
 ايـدئولوژي و  كـدام امواج را رهبـري خواهـد كـرد؟     

 بـين  جنـبش دوباره  برنامه؟ شرايط براي تولد    كدام
ــي ــات  المللـ ــادن انقالبـ ــراه افتـ ــتي و بـ  كمونيسـ

ايـن  جهان بيصـبرانه    . سوسياليستي آماده مي شود   
  …اما. انتظار مي كشدتحول را 

 تنهـا   مجـدد،  قد برافراشتن  ين دوباره، ا  اين تولد    
 قبـل و آن     انمي تواند بر پايه سنتز درسـهاي دور       

 
 ۲۰۰۳برلين اول ماه مه 



  ٤صفحه    ۱۵  شماره   حقيقت                

انجـام  تجربه عظيم و بيسابقه و الهام بخش بشـري      
جنبش كمونيستي و كمونيسم قرن بيسـت و        . شود

بر پايه تثبيت درسهاي مثبت و      مي تواند    تنها   ميك
 مبنـاي نقد اشـتباهات دوران تـاريخي قبـل، و بـر          

  گذشـته  ماركسيسمي كـه در قـرن     تكامل و غناي    
 تحت رهبري مائوتسه دون تا مرحله و( يافت وينتك

)  مائوئيسـم رسـانده شـد     - لنينيسـم    -ماركسيسم  
ساخته شود و پيروزمندانـه در راس امـواج انقالبـي        

ماركسيسم قرن بيست   .  قرار گيرد  حاضرنوين قرن   
و يكم تنها مي توانـد محصـول غنـا بخشـيدن بـه              

كار، اين ابزار.  مائوئيسم باشدـسم  لنينيـماركسيسم 
سنتز تجارب ساختمان سوسياليسم    ادامه و تعميق    

 گفتن به مسائل نيز پاسخ و  استدر شوروي و چين
نويني كه در نتيجه تغييـرات بـزرگ در جهـان در            

بدون جواب  مسائلي كه   . مقابل ما قد علم كرده اند     
ــه آن ــتن بـ ــا،گفـ ــبرد هـ  پيشـ

ــاتي    ــگ طبق ــه جن پيروزمندان
  .ن نيستممك
جنــــــــبش انقالبــــــــي    

كـه روز   ) ريم(انترناسيوناليستي  
اول ماه مـه بيسـتمين سـالروز        
ــاط    ــي نق ــيس آن در اقص تاس
جهان جشن گرفته مـي شـود،       

ــول  ــي  محص ــت و كوشش فعالي
ــن راه  ــراياســت كــه در اي  و ب
ايــن  تحقــق اهــداف و وظــايف

 حـزب . استن انجام گرفته    دورا
هــم ) م ل م(كمونيسـت ايــران  

ــن دو ــوين اســتحــزب اي  . ره ن
ــول  ــينمحصـ ــالش و همـ  تـ

. ن اسـت دوراپاسخگوي همـين   
  بايـد  در تمام كشورهاي جهان،   

 بـراي    را احزاب كمونيست نوين  
اين آغاز نوين و بر دوش تجارب 

تاسيس كرد دوران تاريخي قبل 
جنـبش انقالبـي    . و سازمان داد  

ــز    ــه مرك ــتي، ك انترناسيوناليس
كمونيســتهاي جهــان اســت،   

تحول بزرگ  وظيفه تسريع اين    
  .را بدوش گرفته است

 مبــــارزين جــــوان  
  :كمونيست بايد بدانند

 و تجربـه    ٥٧شكست انقالب      
 بيست و پنج سال ارتجـاع اسـالمي و      تلخ و خونين  

اسالم سياسي در ايران، پيشـروان طبقـه كـارگر و           
ــاده   ــا را آم ــردم م ــذب م ــي ج ــدئولوژي علم  و اي
حـال،  عـين  در . رده اسـت  كـ  رهائيبخش كمونيسم 

ــ ــه ايــدئولوژي هــاي بــورژوائي     خط ر آنســت ك
امپرياليستي بعنوان بديلي در مقابل اسالم سياسي        
پا بگيرند و يكبار ديگر شور و اشتياق زنان و مردان   
زحمتكش و مبارزه جوي ما را به گنـداب ديگـري           

اين خطري است كه با تمام قوا بايـد بـا آن          . دنبريز
ي كه از چه آنان(اگر مبارزين كمونيست   . مقابله كرد 

ـ ) نسل قبل برجاي مانده اند و چـه جوانـان        ر سـر ب
 و بـا حـرارت،   روشن نباشـند ايدئولوژي كمونيستي   

را به ميان مردم  اعتقاد راسخ و از جان گذشتگي آن
نبرند، مطمئنا ايدئولوژي هاي بورژوائي يكبار ديگـر    
كارگران و جوانان و ديگـر مـردم زحمـتكش مـا را         

 ،يك خطر جدي اسـت   اين  . اسير خود خواهند كرد   
اغلب كمونيستهاي نسل قبل به تفكرات كه اينبويژه 

تحليـل  و بجـاي  آلوده شـده انـد    غير ماركسيستي   
 -بر پايه تئـوري ماركسيسـتي       وقايع و ارائه طريق     

 و مشي هـا تئوري ها و ، به  مائوئيستي–لنينيستي  
ــتي و حتــ    ــر ماركسيس ــاي غي ــه ه ــد يمقول  ض

ي  كمونيسم ، آن  در نتيجه  .آويخته اند ماركسيستي  
 به نسل جوان معرفي مي كننـد در واقـع           كه اينان 

كمونيستهاي قديمي بايد آموزش    . كمونيسم نيست 
رفقــائي كــه حــزب مــا را . خــود را نوســازي كننــد

ساختند، و همچنين احزابـي كـه جنـبش انقالبـي           
 و تكامـل   گـذاري كردنـد   انترناسيوناليستي را پايـه     

ــدئ  ــك و اي ــدون نوســازي تئوري ــد، ب ولوژيك و دادن
سياسي و گسست از التقاط هـا نمـي توانسـتند در       
تالطمات سياسي و ايدئولوژيكي بيست سال گذشته 

  نيـاز بـه   هنـوز  ايـن، بـا وجـود  . قدم از قدم بردارند 
گسستها و تكامالت سياسي ايـدئولوژيك بيشـتري        

 انترناسيوناليستي ما انقالبيحزب ما و جنبش . است
مصـمم اسـت كـه      بر مي دارد و     گام  جهت  اين  در  

تهاجم ايدئولوژيك بورژوازي را با تهاجم ايدئولوژيك 
در نبـرد بـا   مـا بـرآنيم كـه    . پرولتري پاسـخ گويـد    

ي سياسـي  مشـي هـا   و ي زهـرآگين ايدئولوژي هـا  
 بورژوائي، ميدان نفوذ كمونيسـم را هـر چـه     مرگبار

  . يمگسترده تر كن

  : گيري كنيمنتيجه
امر، ضـرورت و  اين . ما بايد جهان را تغيير دهيم      

هر كس فكـر   . نياز عاجل اكثريت مردم جهان است     
 دولتهاي حـاكم و     آميزمي كند بدون سرنگوني قهر    
چنـين كـرد،    مي تـوان    مغلوب كردن امپرياليستها    

و هـر كـس     . از خواب و خيال بيدار شود     بهتر است   
فكر مي كند بدون ايدئولوژي علمـي كمونيسـتي و        

 كارگر و مردم، پيوند دادن آن با بخش پيشرو طبقه
بدون يك استراتژي سياسي و نظامي انقالبي جدي، 

 حزب مجهز به اين ايدئولوژي علمـي و  يكو بدون   
 سياسي و تشكيالتي مي انضباط محكمبرخوردار از   

 آن بـه  گامي  يتوان به چنين هدفي رسيد و يا حت       
 واقع بينانه و علمي و      نگاهبا  ، بهتر است    نزديك شد 

 به تـاريخ و جهـان  م و تعصب فارغ از خرافه و توه
  .بيفكند

توده هاي كـارگر و دهقـان و زنـان و              
زير ضربات بيرحمانه سـرمايه     كه  جوانان  

 قـرار   داري جهاني و رژيمهـاي ارتجـاعي      
بر دريچـه هـر      گينخشمآشفته و   ،  دارند

ايـدئولوژي خواهنـد   مسلك و دروازه هـر    
ــدكو ــا در بي ــتم و مســير ت ــائي از س  ره

  راهنمايشـان   اقتصادي استثمار سياسي و  
ت و  ايدئولوژي هائي كه راح   آن  اما  . باشد

 توده ها قرار مـي      بي دردسر در دسترس   
ـ        نيز گيرد و آنان    ه خـاطر   نـا آگاهانـه و ب

سر در پي اش مي گذارند      ظاهر اغواگرانه   
 را محكـم     زنجيرهاي اسارت   و فقط  فقط

اين را تجربه و تاريخ نشان داده . مي كند
 لوژي رهـائي بخـش    تنها يك ايدئو  . است

ــود دارد  ــت  وج ــم اس ــم كمونيس . و آنه
عميـق تـرين   سخنگو و بازتاب    كمونيسم  

 هاي تحت ستم    حال و آينده توده   منافع  
 اما براحتي در دسـترس      است،و استثمار   
زيرا كمونيسم يك ايدئولوژي . آنان نيست 
ايمان و خرافه  از سر تا پا با و علمي است
  مانند كمونيسم. ه تفاوت دارد  هزاران سال 

  دموكراسـي بـورژوائي   ـ  ديكتاتورينظام
  قدرت سياسـي جهـاني    نيست كه از يك   

 تحـت  برعكس، كمونيسم. بهره مند باشد 
 . قدغن و غير قـانوني اسـت       .تعقيب است 

مبـارزان و   و  . دنسـوزان مـي     را كتابهايش
. ش بايد جـان بـر كـف باشـند         سخنگويان
 نمـي توانـد      كمونيسم ايدئولوژيبنابراين  

راه  مغز و قلب مردم       به وديبطور خودبخ 
ــد ــم. ياب ــارگران و    كمونيس ــان ك ــه مي ــد ب  را باي

زحمتكشان، زنان و مردان تحت ستم برد و با آنان          
در   جـاري و پويـا  زمـاني كـه ايـن علـم      . پيوند داد 
 مانند زميني تشنه    ستمديدگان قرار گيرد   دسترس

 زيرا براي رها شدن از جهنم ،آن را جذب مي كنند  
  ■ .ميقا به آن نياز دارندجامعه طبقاتي ع
. جنگ طبقاتي استت  مانيفس،روز اول ماه مه

كمونيسم انديشه و عمل در اين روز تاريخي، 
بايد در ميان كارگران و محرومان جهان طنين 

.دانداز شو

  زنده باد اول ماه مه سرخ
  زنده باد انقالب 

 زنده باد کمونيسم
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 ٥صفحه     حقيقت       ۱۵  شماره

بمناسبت بيستمين 
  سالگرد تشکيل
جنبش انقالبی 

  انترناسيوناليستي
اطالعيه کميته جنبش انقالبي 

  يستيانترناسيونال
  

ل ي، تشک۱۹۸۴ش، در ماه مارس يپ ل بيست سا
ک کنفرانس ي ي طيستيونالي انترناسيجنبش انقالب

. ان اعالم شدي در لندن به جهانيخي تاريمطبوعات
يل  ما جسورانه تشکين کنفرانس مطبوعاتيدر ا
 و هدف خود "ي جهانستهاي مائوئينيمرکز جن"
به ن را ي نويستيونال کمونيل انترناسي تشکيعني

 در يعني بعد از آن، يکم. ميگوش همگان رساند
 يه جنبش انقالبيانيماه مه همان سال، ب

. افتي انتشار ياري بسي به زبانهايستيوناليانترناس
رات يي دستخوش تغين مدت اوضاع جهانيدر ا

ژه با قبول يز، بوي شده است و جنبش ما نياريبس
شه يسم بعنوان انديمائوئ - يسمنيلن-سميمارکس

، درک خود را از ۱۹۹۳ خود در سال يهنمارا
ن يبا ا.  اش تکامل داده استي انقالبيدئولوژيا

 يه اي پرارزش و پاي کماکان دستاورد"هيانيب"وجود، 
ل يتشک. شتر استي بي هايشروي پيمحکم برا

ز يش از هرچي بيستيونالي انترناسيجنبش انقالب
ک ي توسط ين انقالبي بود به تصرف چيپاسخ

ن يائوپي هواکوفن و دن سين به رهبري نويبورژواز
 به وقوع ۱۹۷۶ بعد از مرگ مائو بسال يکه کم

جمله  ن همراهان مائو، و ازآنيکترينزد. وستيپ
ر شدند و امواج ين، دستگيان چيهمسرش چ

ا يهزاران نفر کشته و . وحشت کشور را فرا گرفت
ن که شاهد زنده امکان ساختمان يچ.  شدنديزندان

عا به ي از استثمار بود، سرين و عاري نويجامعه ا
ن که يچ.  بدل شديه داريک جهنم استثمار سرماي

ستم يدر زمان مائو سنگر مقاومت در مقابل س
ر ي در زنجيگري بود به حلقه ديستيالي امپريجهان
  .  ستم بدل شديجهان

 ني از فقدان چيستي کمونين الملليجنبش ب  
روها ياز ن ياريبس. ديدا ضربه دي شدسوسياليستی

سم در يونيزين به منجالب رويبدنبال حزب چ
انه انورخوجه به ي حمالت وحشياريبس. دنديغلط
) مشي خوانيسم ميکه امروز مائوئ(شه مائو را ياند

سم در يالي سوس"يابيباز"ي  در پيبرخ. تکرار کردند
که مائو با قدرت و بطور قانع کننده  (ياتحاد شورو

، )ش کرده بوديافشاست ياليال امپريبعنوان سوس
 سابق يستهاي از کمونياري بسيحت. روانه شدند

 هي از دست دادد خود را به امکان انقالب پرولتريام
  .  را کنار گذاشتندياسيت سيو بالکل فعال

  بمثابهيستيونالي انترناسيل جنبش انقالبيتشک  

برافراشتن .  رها کردن انقالب ای بود در مقابلهيانيب
گر ي و نقاط دين، آلبانير چ که ديپرچم سرخ

ه يانيدر ب.  خواستي شد، شجاعت ميلگدمال م
نيروهايي كه براي يك خط ... امروزه "م يگفت

انقالبي مي جنگند، اقليت كوچكي هستند كه تحت 
محاصره و حمله رويزيونيستها و همه نوع مشاطه 

، اين نيروها با اين وجود. گر بورژوازي قرار دارند
م که يني بيست سال مي بعد از ب".ندنماينده آينده ا

  . اند را در خود داشتهيقتين کلمات چه حقيا
ل جنبش نگذشته بود که ي از تشکيچند سال هنوز 

، در يتمام بلوک شرق، از جمله خود اتحاد شورو
 ي غربيستهاياليامپر  يق و قهقهه هايمقابل تشو

 يدند فروپاشي کوشي غربيستهاياليامپر. ديفروپاش
ي روزي بر پيلي را دليستيونيزيت روين سبعيا
 "يستيسم کمونيتاريتوتال"ي بر  بورژوائ"يدموکراس"

ک يدئولوژيز حمالت اي امروز نيحت. جا بزنند
 ي بي و تجربه انقالب پرولتريه تئوري عليبورژواز

  .ستيعه نيضا
ن لحظات سخت، جنبش و احزاب يرغم ايعل  
 يريل دهنده آن، نه تنها توانستند جهت گيتشک

 ي هايشرويخود را حفظ کنند، بلکه به پ
جنگ خلق تحت . افتنديز دست ي نيزيشورانگ

 يست پرو در طول سالهاي حزب کمونيرهبر
نکه ي رفت تا ايش مي با صالبت پ۱۹۹۰ و ۱۹۸۰

 رهبرش، صدر گونزالو، وظهور خط يريبا دستگ
دن از جنگ را ي راست که دست کشيستياپورتون

با .  مواجه شد" در جادهيچيپ"ي کرد، با موعظه م
 پرو، در مقابل ي انقالبيستهاين کمونيوجود ا

 برافراشته ي کرده و برايمشکالت و موانع پافشار
  . دهندينگاه داشتن پرچم سرخ به مبارزه ادامه م

ون از استثمار يلي، مسکن هزاران مي جنوبيايآس  
دگان جهان در پروسه انقالب يشدگان و ستم د

 يروهاين. ن کننده دارديي تعيش نقي پرولتريجهان
النکا از بدو يست هند، نپال، بنگالدش و سريمائوئ
و .  جنبش بوده اندي از ستونهايکي  جنبشليتشک

، با شروع جنگ خلق در نپال، فصل ۱۹۹۶در سال 

امروز، تنها پس از . خ گشوده شدين تاري در اينينو
) ستيمائوئ(ست نپال يهشت سال، حزب کمون

 ي کشور را آزاد کرده و بر دروازه ها ازيبخش بزرگ
 که امواج يامر.  کوبدي مي سراسرياسيقدرت س
  . به سراسر منطقه فرستاده استيقدرتمند

 هند و يستي مائوئيستيوستن مرکز کموني با پ  
) ستينيلن-ستيمارکس(ست هند يحزب کمون

 ي، ارتباط جنبش انقالب)يناکسالبار(
 در هند يده انقالب با مبارزه بالنيستيوناليانترناس

  .ت شده استيتقو
ه ي عليک رشته مبارزات خطيه، بدنبال يدر ترک  
 در جنبش يمه خوجه ايشات نيرات مخرب گرايتاث

 با قدرت يستيان مائوئين کشور، جري ايستيکمون
ط يجه، شرايدر نت. کرده است سربلند يشتريب

ن و پرقدرت جنگ خلق بهبود ي موج نوي برايذهن
  . ابدي يم
ون با زندان، اعدام و ي از انقالبيران، نسليدر ا  

 در بحبوحه شکست و يد روبرو شد وليتبع
 متشکل در يروهاي، پرچم سرخ توسط نيدلمردگ

ران يست ايجنبش که بعدا حزب کمون
را بنا کردند، در ) ستيمائوئ-ستينيلن-ستيمارکس(

 مالها در بستر يم ارتجاعيامروز که رژ. اهتزاز ماند
ون يستها و ارتجاعياليتضار است و امپرمرگ در اح

م را کنترل ير رژي اجتناب ناپذ"ييرتغ"ي کوشند م
 و يستيونالي انترناسيت جنبش انقالبيکنند، اهم

 يش به چشم ميش از پيران بيوجود گردانش در ا
  .ديآ
 از يجه تجاوز اتحاد شورويدر افغانستان که در نت  
 توسط ي جنگ ضد روسيک طرف و رهبري

) نيو چ(ا ي که توسط سازمان سيونياعارتج
ا ي و يگر به نابودي شدند از طرف دي ميبانيپشت

ن کشور يست اي کمونيروهاي نيجهت گم کردگ
ن يست نويک حزب کمونيده بود، امروزه يانجام

  . ظهور کرده است
 -انه يم که در منطقه خاور ميني بين ميبنابرا  

  ياستهيالين امپرين بي جنگ دروغي مرکزيايآس

 



  ٦صفحه    ۱۵  شماره   حقيقت                

 "ضد غرب"يش وک انديون تاري  و اسالم"يستمدرن"
ک يراه انقالب دموکرات. ستيتنها انتخاب توده ها ن

 يسم بدون شک راهيسم و کمونيالين، سوسينو
 ي است که به رهائي تنها راهياست دشوار ، ول

ن کشورها که از ي ايعناصر انقالب.  انجامدي ميواقع
نکه يد، از ا در رنجني و خارجياستثمارگران داخل

ن يکشان توسط همي و حقوق دموکراتيت مليتمام
ده، ي شود جانشان به لبشان رسيمال ميدشمنان پا

شو و چه ي که نارهبران چه ريو از بن بست هائ
 "راه حل"ده چه زن و چه مرد، بعنوان يش تراشير

 دهند، به تنگ آمده اند، به يدر مقابلشان قرار م
سم يني لنسميبخش مارکسي رهائيدئولوژيا

 يروهاين بطور مشخص نياز دارند و ايسم نيمائوئ
 ي هستند که برايستيونالي انترناسيجنبش انقالب

  . کوشنديانشان مي در ميدئولوژين ايبردن ا
ان سال است که ي، ساليکائي آمريستهاياليامپر  

ات خلوت خود به ين را حي التيکاي آمريکشورها
ن کشورها و ي ايحساب آورده اند و استثمار توده ها

د و شرط ي قيکنترل بر سرنوشتشان را از حقوق ب
نکه يست پرو با وجود ايحزب کمون.  داننديخود م

 روبرو شده است، در ير با مشکالتي اخيدر سالها
ون ي انقالبي براين مدت  نمونه درخشانيتمام ا

ک و يا و مکزي کلمبين منطقه بوده و رفقايسراسر ا
ر ي همه گين برايت اليکاي آمرير کشورهايسا

 يکايدر آمر.  آن مبارزه کرده انديکردن درسها
 ير مناطق جهان، تالشهاين، همچون سايالت

ل کنترل ي تحمي برايکائي آمريستهاياليامپر
 يانکي يستهاياليد موجود از امپريشتر، نفرت شديب

 يشرفتهايز احتمال پينجا نيا.  کنديد ميرا تشد
  .  موجود استين انقالبينو
ن يل اي ازبدو تشکيستيونالي انترناسيجنبش انقالب  

 از دو مولفه ي پرولتريت را که انقالب جهانيواقع
انقالب :  کرديافته است منعکس ميل ي تشکياساس

 و يستيالي امپري در کشورهايستيالي سوسيپرولتر
 تحت سلطه ين در کشورهايک نويانقالب دموکرات

نبش از هدف د جيد. ني التيکايقا و آمريا، آفريآس
 يري بدون طبقه و جهت گي جهانيغائ

 آن توسط حضورش در دو نوع يستيوناليانترناس
 يستياليدر قلعه امپر. ت شده استيکشور تقو

کا توانسته در ي، آمريست انقالبيکا، حزب کمونيآمر
 يشه دواند و تدارکات خود را برايان تودها ريم

ن ي، جهت رها کردن جهان از بزرگتري آتينبردها
ا و آلمان، احزاب و يتاليدر ا. ش ببرديستمگران به پ

 اند يشرويم در حال پي از ري بعنوان بخشيتشکالت
 رفقا بطور روز يستيالي امپرير کشورهايو در سا

 يروهايافزون به نقش جنبش در متحد کردن ن
  .  شوندي واقف ميست واقعيمائوئ

 انقالب آماده است و ينکه جهان برايخالصه ا  
 آنکه ي برايول.  شوديع روزبروز مساعدتر ماوضا

 يدئولوژيوندد، ايت بپيدگان به واقعي ستمديايرو
ک يرد و يد در صف مقدم قرار گي بايپرولتر
هنوز در .  بنا شوديستيالت محکم کمونيتشک

از به يقا که ني از جهان، مانند آفرياريمناطق بس
 يروهايار مشهود است، ني در آن بسيرات انقالبييتغ

  يحت. ستنديا اصال نيفند و يار ضعيا بسيست يمائوئ

ست موجودند، ي مائوئيروهاي که نيدر مناطق
ش رو يف پيشان تحت الشعاع عظمت وظايتوانائ

  .قرار گرفته و در استفاده از امکانات موجود قاصر اند
 يستي کمونين الملليد کل جنبش بيبعالوه، ما با  

و نه صرفا م ينده اش را مد نظر داشته باشيو آ
جنبش . ل دهنده اش راي مشخص تشکيبخشها

ل نشد ين تشکي اي تنها برايستيونالي انترناسيانقالب
که به احزاب و تشکالت موجود کمک کند تا از 

ن ي کنند، بلکه به ايشرويگر آموخته و پيکدي
ک مرکزشود، که يل به يل شد که تبديمنظور تشک

ح  را در سطي پرولترياسيک سيدئولوژيقطب ا
نده را، در ي آي هايشرويه پيت کند و پايجهان تقو

.  ن بنا نهدي نويستيونال کمونيک انترناسيجهت 
، وحدت ياسيک سيدئولوژي اياز به روشنين

، و ين الملليستها در سطح بيمستحکمتر کمون
 مبارزات يشتر در جهت رهبري بي هايشرويپ

همه .  توده ها، همه در دستور کارنديانقالب
 يت جنبش انقالبيد اهمي باي انقالبيهاستيمائوئ

 را  ي پرولتري انقالب جهاني برايستيوناليانترناس
  .ت بکوشندي آن بغايشرويدرک کنند و در جهت پ

.  از کشمکش هاستيگ جوشانيجهان امروز د  
 در تاخت و تاز است و مردم به يستياليدشمن امپر

نظم و .  شونديده ميهزاران شکل به مبارزه کش
م ي عظي خود را به غوغائي جايستيالي امپرثبات

 ي ها و فداکاري که در آن مشکالت، سختداده است
 يست ها و توده ها قرار مي که در مقابل کمونييها
ط است که ين شراي هميول.  شوديد ميرد تشديگ

 يل مي را تسهي از انقالب پرولترينيظهور موج نو
 ي مم که خطرات رايگر شاهدين بار ديبنابرا. کند

ل کرد و ضرورت مقاومت را يتوان به فرصتها تبد
 به جلو يمي عظي برداشتن قدمهاي توان به آزاديم

م يني بين پرتو است که ميو در ا. ل کرديتبد
 يستيونالي انترناسي مهم جنبش انقالبيدستاوردها

 يش درآمد چالش هايدر دو دهه گذشته تنها پ
به مصاف ا را ي هستند که در افق پرولتاريم تريعظ

  ■. طلبد يم

ه مناسبت بيستمين سالگرد تاسيس جنبش ب
  وناليستي  يانقالبي انترناس

) RIM_ ريم (جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  
نزديك به پانزده حزب .  تاسيس شد١٩٨٤در سال 

  -تي كه طرفدار ماركسيسم و سازمان كمونيس
بر پايه  انديشه مائوتسه دون بودند - لنينيسم 

 جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بيانيهبنام سندي 
 معيار روشني در بيانيه.  با يكديگر متحد شدند

مورد اينكه امروز مشخصات جنبش كمونيستي 
. كدام است و كمونيست كيست، ارائه مي دهد

جمع بستي از تجربيات مهم جنبش بين بيانيه 
مهمترين نكات آن . المللي كمونيستي مي باشد

كست ديكتاتوري پرولتاريا در چين جمعبندي از ش
. و جمعبندي از تجربه شوروي و كمينترن است

همچنين خط انقالب در كشورهاي تحت بيانيه 
سلطه و كشورهاي امپرياليستي را جلو مي گذارد و 
وظايف كمونيستهاي هر دو نوع كشور را روشن مي 

  .كند
 بر اهميت ايجاد انترناسيونال نوين انقالبي بيانيه
كه جنبش انقالبي  نهاده و اعالم مي كند تاكيد

 گامي در جهت تشكيل انترناسيوناليستي
  . انترناسيونال كمونيستي است

    سازمانها و احزابي كه در تاسيس ريم شركت 
 حزب كمونيست تركيه معروف به ت كا «داشتند

 -اديه كمونيستهاي ايران سربداران  اتح- »پ ام ال
ا و حزب كمونيست حزب كمونيست انقالبي آمريك

) كميته مركزي بازسازي(پرو ، حزب كمونيست هند
و حزب پرولتري پوربا بنگال از بنگالدش و حزب 

امروز معروف به حزب كمونيست (كمونيست نپال 
. و احزابي از كلمبيا و ايتاليا بودند)  مائوئيست-نپال 

برخي از احزاب مانند حزب كمونيست افغانستان 
و برخي از احزاب . پيوستند پس از تاسيس به ريم

 پس از »مركز كمونيستي مائوئيستي هند«مانند 
سالها و در نتيجه مبارزات سياسي و ايدئولوژيك 

اين . دروني به ريم نزديك شده و به آن پيوستند
حزب اكنون در ايالت بهار در هندوستان جنگ 

  . خلق را رهبري مي كند
 ١٩٨٤احزاب ريم در كنفرانس موسس آن در مه 

كميته اي از ميان خود بعنوان مركزيت اين جنبش 
انتخاب كردند و آنرا مركز سياسي جنيني جنبش 

به اين كميته . بين المللي كمونيستي خواندند
وظيفه هدايت مباحث درون جنبش و پيشبرد 
كارزارهاي مبارزاتي مشترك و انتشار مجله 
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 ٧صفحه     حقيقت       ۱۵  شماره
 مائوئيست و تقويت احزاب موجود - لنينيست -

  . داده شد
    بيانيه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي تقريبا به 
اكثر زبانهاي دنيا ترجمه شد و مجله جهاني براي 

 فارسي و اسپانيولي ،ا به زبانهاي انگليسيفتح منظم
  . منتشر مي شود

ت مشترك اتحاد ميان احزاب     پا بپاي مبارزا
افزايش يافت و درك آنها از ايدئولوژي پرولتاريا 

ذ ايدئولوژي  اتخانتايجش  يکی ازكه. عميقتر شد
كه در .  مائوئيسم بود- لنينيسم -ماركسيسم 

 سندي  در١٩٩٣نشست گسترده اين احزاب در 
مائوئيسم   - لنيينسم  -بعنوان زنده باد ماركسيسم 

مه اي در مورد اوضاع جهاني به همراه با قطعنا
همراه با تكامل ريم، اساسنامه . تصويب رسيد

تشكيالتي ريم و مركزيت جنيني آن نيز تكامل 
  . يافت و از آتوريته بيشتري برخوردار شد
  سي شماره    نشريه جهاني براي فتح كه تا كنون 

 يكي از بي نظيرترين منابع ، منتشر شدهاز آن
 جهاني براي فتح به .كمونيستي جهان است

مهمترين مسائل جنبش كمونيستي جهان جواب 
داده و مهمترين وقايع جهان را از ديدگاه 
كمونيستي تحليل مي كند و به جمعبندي 
درسهاي جنگها و مبارزات پرولتارياي انقالبي در 

اين نشريه تا كنون عالوه . سراسر جهان مي پردازد
بارزه بر پرداختن به مهمترين مسائل جاري م

مقاالت مهمي در . طبقاتي در سطح جهاني
مانند . جمعبندي از جنبشهاي مختلف داشته است

ساختمان سوسياليسم و احياء سرمايه داري در 
چين، فروپاشي شوروي امپرياليستي و بلوك شرق، 
جمعبندي از تجربه كامبوج و خمرهاي سرخ، رشد 

 در جنبش )شک گرائی (گرايشات اگنوستيستي
 متعاقب فروپاشي شرق، تجربه اندونزي كمونيستي

و ايران، تجربه جنبش دهه شصت در اروپا، تجارب 
.... جنبش كردستان،  آفريقاي جنوبي و فلسطين و 

مقاالتي كه هر كدام حاوي درسهاي . داشته است
عميق تاريخي براي پيشبرد امر انقالب جهاني مي 

، اين نشريه كه در ابتدا به زبانهاي انگليسي. باشد
اكنون به . فارسي، تركي و اسپانيولي منتشر مي شد

زبانهاي بنگالي و نپالي و هندي نيز منتشر مي 
انتشار جهاني براي فتح به اين زبانها اهميت . شود

زيرا بطور مثال بيش از صد ميليون . عظيمي دارد
نفر به زبان بنگالي تكلم مي كنند و چند صد 

دي صحبت ميليون نفر در هندوستان به زبان هن
  .كرده و مي خوانند

    عالوه بر اين كميته ريم به مناسبتهاي مختلف 
اعالميه هائي در مورد اول ماه مه ها و مسائل مهم 

 مبارزاتي پيشبرد كارزارهاي. جهاني منتشر مي كند
، "ن سالگرد انقالب فرهنگيبيستمي"مشترك مانند 

، "چهلمين سالگرد انقالب چين"، "سده تولد مائو«
و » د و پنجاهمين سالگرد مانيفست كمونيستص«

كارزار دفاع از جنگ خلق پرو و نپال و كارزارهاي 
حمايت از رهبران كمونيست زنداني مانند دفاع از 

و رفيق ) صدر حزب كمونيست پرو(رفيق گونزالو 
_ از رهبران حزب كمونيست نپال (گوراو 

  . بود) مائوئيست

يته ريم پيش     يكي ديگر از مهمترين وظايف كم
بردن و دامن زدن به مبارزات خطي در صفوف خود 
ريم و جنبش بين االمللي كمونيستي عليه خطوط 

تا كنون . ايدئولوژيك و سياسي انحرافي است
. چندين مبارزه مهم خطي  به پيش برده شده است

بطور مثال مبارزه عليه خط رويزيونيستي كه پس از 
احزاب ريم فروپاشي شوروي در رهبري يكي از 

)  كميته مركزي بازسازي-حزب كمونيست هند (
صدر حزب كمونيست (بروز كرد و باب آواكيان 

يك مقاله بسيار جامع و مهم در نقد ) انقالبي آمريكا
اين رويزيونيسم نوشت كه در مجله جهاني براي 

يكي ديگر از مبارزه دو خط هاي . فتح منتشر شد
. و سر بلند كردمهم در ريم در رابطه با انقالب پر

پس از ضرباتي كه اين حزب خورد و رهبري آن 
دستگير شد يك خط اپورتونيستي ) رفيق گونزالو(

كميته ريم فراخوان . راست در اين حزب بروز كرد
كمك به حزب كمونيست پرو و مبارزه عليه اين 

يك مقاله مهم در نقد اين خط . خط راست را داد
در ) سربداران(توسط اتحاديه كمونيستهاي ايران 

در جريان دامن . مجله جهاني براي فتح نوشته شد
زدن به اين مبارزه، كميته ريم درك عمومي 
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را از علم و 
ايدئولوژي و متدولوژي پرولتاريا براي انقالب كردن 

  .تعميق بخشيد
    از ديگر شماره هاي مهم جهاني براي فتح 

ئله زنان است كه اهميت اين شماره مخصوص مس
مسئله را از دريچه ديدگاه پرولتارياي انقالبي مي 

پلميك با نظريات ديگر در جنبش بين . شكافد
المللي در زمينه معيارهاي وحدت جنبش 
كمونيستي بين المللي در زمره مباحث مهمي است 
كه در صفحات جهاني براي فتح منعكس شده 

ب كار بلژيك و مشخصا پلميك با جريان حز. است
كه مي گويند ) نينا آندريوا(حزب كمونيست روسيه 

بايد خط تمايزات ايدئولوژيك درون جنبش 
كمونيستي را فراموش كرد و يك اتحاد عام ميان 
رويزيونيستها و ماركسيستها در سطح بين المللي 

در همين زمينه مقاالتي مهمي در نقد . بوجود آورد

ن المللي ماركسيست كنفرانس بي«پالتفرم التقاطي 
  .  منتشر شده است» لنينيستها

    يكي از برجسته ترين خدمات ريم در زمينه 
كمك به تقويت احزاب ريم عبارتست از جمعبندي 
از تجارب انقالبي احزاب دورن ريم و اشاعه اين 

مشخصا يكي از . تجارب در ميان احزاب ديگر
 ثمرات اين تالش استفاده رفقاي نپال از تجارب
جنگ خلق در پرو و آغاز و تكامل موفقيت آميزتر 

جنگ خلقي كه در سال . جنگ خلق در نپال بود
نود و شش آغاز شد و بطور جهش واري گسترش 
يافت و امروزه تقريبا نيمي از كشور را در بر گرفته 
و با ايجاد مناطق پايگاهي قدرت سياسي سرخ در 

  .اكثر روستاهاي كشور برقرار شده است
ز ديگر مشخصات ريم اين است كه خط روشني     ا

در رابطه با چگونگي فعاليت انقالبي در كشورهاي 
برخالف گرايش . امپرياليستي را جلو گذاشته است

غالب بر بسياري از كمونيستها كه امكان انقالب در 
كشورهاي امپرياليستي را نمي بينند و يا وظيفه 

د به كمونيستهاي كشورهاي امپرياليستي را محدو
حمايت از جنبشهاي انقالبي در كشورهاي تحت 
سلطه مي كنند، ريم خط و وظيفه روشني در 
زمينه پيشبرد انقالب در كشورهاي امپرياليستي 

بطور مشخص حزب كمونيست . پيش مي گذارد
انقالبي آمريكا كه از احزاب مهم درون جنبش 
انقالبي انترناسيوناليستي است خط بسيار روشن و 

فته اي در زمينه استراتژي سياسي و تكامل يا
  . نظامي انقالب پرولتري در كشور آمريكا، دارد

    بطور خالصه جنبش انقالبي انترناسيوناليستي، 
مركزيت سياسي و ايدئولوژيك و تشكيالتي احزاب 

تشكيل . و سازمان هاي كمونيست در جهان است
آن براي مقابله با بحراني كه پس از سرنگون شدن 

ليسم در چين جنبش كمونيستي بين المللي سوسيا
اهميت وجود ريم و تكامل . را فرا گرفت حياتي بود

آن  براي پابرجائي جنبش كمونيستي بين المللي 
. بر جاده انقالب پرولتري، غير قابل انكار است

بهمين جهت بيستمين سالگرد تاسيس آنرا با تمام 
قوا و از طريق معرفي اين جنبش بين المللي 

قيمت به كارگران مبارز، به جوانان تشنه تغيير ذي
جهان، و به زناني كه جرات مي كنند به دژهاي 
كهنه و پوسيده نظام ستم و استثمار يورش برند، 

  ■ . جشن بگيريم
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  ٨صفحه    ۱۵  شماره   حقيقت                

 ١٢-ه از سرويس خبري جهاني براي فتحبرگرفت
  ٢٠٠٤آوريل 

  
سرويس » !ه استقهر انقالبي عراق را در نورديد«

خبري آسوشيتدپرس با اين جمله موجز اوضاع 
حتا آسوشيتدپرس، . عراق را به جهان مخابره كرد

كه وابسته به دستگاه قدرت در آمريكاست، 
) وزير دفاع آمريكا(نتوانست به تقليد از رامسفلد 

نيروهاي مقاومت شهر فلوجه و العنبر و رماديه را 
  . بنامد» شيك مشت دزد، تروريست، و اوبا«
كه در نيمه دوم فروردين (تا قبل از نبرد فلوجه   

نيروهاي مقاومت عراق از محبوبيت و ) آغاز شد
پشتيباني توده اي برخوردار بودند، اما تعداد 

هنوز اكثريت مردم عراق . خودشان بسيار كم بود
آيا . مردد بودند كه آيا بايد با اشغالگران جنگيد يا نه

اما پس از . ي دارد يا خيرمقاومت شانس پيروز
جنگهاي اخير، يك تغيير محسوس در روحيات 

يكي از زنان اهل . توده هاي مردم شكل گرفته است
وقتي «: فلوجه به خبرنگاران خارجي چنين گفت

 ٥٠آمريكائي ها وارد شهر شدند، در اين شهر 
چريك وجود داشت اما االن تعدادشان به چند هزار 

ن گزارش مي دهند كه عده خبرنگارا» .نفر مي رسد
يك متخصص اهل . اي از اين چريكها، زن هستند

ان (فلوجه كه در يكي از سازمان هاي غير دولتي 
كار مي كند پس از مشاهده تيراندازي ) جي او

عامدانه سربازان آمريكائي به آمبوالنسها، تغيير 
موضع دادن خود را به يك خبرنگار چنين توصيف 

به تمدن . ق و نادان بودم سال احم٤٧من «: كرد
  » .اروپا و آمريكا باور داشتم

در هفته گذشته، سربازان آمريكائي سه بار تالش   
كردند كه وارد شهر فلوجه شوند اما هر بار بيش از 
يك چهارم شهر را نتوانستند بگيرند و هرگز 

و بهر . نتوانستند به قلب پرجمعيت شهر نفوذ كنند
 وارد جنگ شهري جا نفوذ كردند مجبور شدند

يعني دقيقا چيزي كه هنگام ورود به عراق، . شوند
يكي از . ارتش آمريكا بشدت از آن هراس داشت

بدترين «: افسران بازنشسته ارتش چنين گفت
شرايط زماني است كه ما مجبور شويم وارد شهرها 
شويم زيرا در شهر از هيچيك از امتيازاتمان نمي 

برتري » امتيازات« از منظور. »توانيم استفاده كنيم
در جنگ . تكنولوژيك و مهمات سنگين است

شهري، سربازان آمريكائي و نيروهاي مقاومت با 
فاصله بسيار كمي از يكديگر، درگير جنگ مي 

و اينجاست كه ارتش آمريكا ديگر نمي تواند . شوند
از برتري تكنولوژيك و مهمات سنگين و بمب افكن 

  .   و غيره استفاده كند
عالوه بر اين، نيروهاي مقاومت خطوط ارتباطي و   

تاميناني ارتش آمريكا را بارها قطع كرده و بخطر 

اكثريت سربازان آمريكائي كه در دو هفته . انداختند
 گذشته كشته شده اند، در حمالت نيروهاي
مقاومت به كاروانهاي تاميناتي آنان در فاصله ميان 

 و يا) عت استكه با ماشين نيم سا(فلوجه و بغداد 
 . مرگ روبرو شدنددر سقوط هليكوپترهاي باري با 

جنگ بخصوص در منطقه العنبر شكل حادي بخود 
العنبر در غرب فلوجه و ميان فلوجه و بغداد . گرفت

در .  ميليون نفر جمعيت دارد١ر٢قرار داشته و  
شهر رماديه نيز يك نبرد حاد ميان آمريكائي ها و 

در نتيجه راه ميان . تنيروهاي مقاومت در گرف
بغداد و اردن كه مهمترين راه زميني تجاري عراق 

كنترل اتوبانهاي ديگري كه بغداد را . است بسته شد
به شمال و جنوب وصل مي كند نيز از دست 

سربازان ارتش جديد عراق . آمريكائي ها خارج شد
همه ) كه تحت كنترل و تعليمات آمريكاست(

ك كرده و حتا برخي پستهاي نگهباني خود را تر
قبل از ترك عكس صدام را در پست خود 

  . چسباندند
آمريكائي ها بطور همزمان كنترل كامل بغداد را   

باري مك كافري كه در جنگ . نيز از كف دادند
:  آمريكا عليه عراق ژنرال ارتش بود، گفت١٩٩١

مطلقا ضروري است كه كنترل بغداد را بدست «
 را به طرف جنوب و دريا آوريم و راه هاي ارتباطي

در غير اين صورت ما نمي توانيم موقعيت . باز كنيم
  ».خود را حفظ كنيم

به همين دليل آمريكا تصميم گرفت كه با   
. نيروهاي مقاومت فلوجه يك آتش بس برقرار كند
  راهر چند آمريكا سعي كرد بگويد اين آتش بس

بداليل انسان دوستانه قبول كرده است كه مردم 
اما . لوجه بتوانند زخمي هايشان را بيرون ببرندف

واقعيت آنست كه قبول آتش بس براي اين بود كه 
  . بتواند خطوط ارتباطي اش را برقرار كند

در حال حاضر ارتش آمريكا كارزارهاي بمباران   
هوائي فلوجه را قطع كرده است اما تك تيراندازان، 
. بيست و چهار ساعت مشغول كشتن هستند

الگران آمريكائي به برخي از زنان و كودكان اشغ
شهر اجازه خروج دادند اما مردان جوان را در شهر 

تخليه . حبس كرده اند و اجازه خروج نمي دهند
شهر از زنان و كودكان براي آن است كه يك قتل 
عام حسابي و قساوتمندانه براه انداخته و بعد با 

مه نشان دادن اجساد مردان جوان بگويند كه ه
ارتش به سربازان دستور داده . شان چريك بودند

بالاستثناء هر جواني را كه پس از تاريكي  است كه 
  .مي بينند بكشند، چه مسلح باشند و چه نباشند

با مردم شهر همبستگي عمومي مردم بغداد   
عالوه بر تظاهراتها و اعتصابهاي .  بی نظير بودفلوجه

 بغداد به طرف گسترده در شهر، كاروانهاي كمك از
مردم فقير شهر آخرين جيره هاي . فلوجا براه افتاد

در . غذائي خود را به شهر فلوجه فرستادند

بيمارستانها براي اهداي خون به زخمي هاي شهر 
و عده زيادي از جوانان براي . فلوجه صف كشيدند

پيوستن به نيروهاي مقاومت خود را به آنجا 
  .رساندند

نيروهاي اتئالف آمريكا را جنگ، شكافهاي درون   
زيرا كليه كشورهائي كه براي كمك . عميق تر كرد

به آمريكا، سرباز به عراق فرستاده اند، عليرغم 
اغلب . خواست مردم كشورشان اين كار را كرده اند

اين كشورها به مردمشان گفته اند كه سربازانشان 
در عراق در هيچ ماموريت نظامي درگير نخواهند 

. به آنجا مي روند» بازسازي عراق«براي شد و فقط 
بسياري از اين كشورها اعالم كرده اند كه 

در عوض . سربازانشان را از عراق خارج خواهند كرد
آمريكا اعالم كرد كه سربازان بيشتري به عراق مي 

  .فرستد
يكي از مقامات وزارت دفاع آمريكا گفت كه   

 يك سربازان آمريكائي در فلوجه در حال صعود به
يكي از سربازان مستقر . كوه آتشفشان زنده هستند

من نمي دانم آيا در «: در فلوجه به خبرنگاران گفت
چون اگر ! اين نبرد پيروز شويم بهتر است يا نشويم

پيروز شويم مجبوريم شهر را اشغال كنيم و ما در 
يعني نيروهاي ائتالف حاضر (اينكار تنها هستيم 

و پس از اشغال شهر دوباره ) نيستند اينكار را بكنند
روزنامه نيويورك تايمز از » .جنگ شروع خواهد شد

ما مي توانيم اين ها «: قول يك افسر عاليرتبه گفت
را بزنيم و عزممان را هم ثابت ) چريكهاي مقاومت(

 پيشرفت نكند، نقشه سياسياما اگر . كرده ايم
پس از اول ژوئيه هم مجبور خواهيم شد وارد اين 

شويم، و شايد سپتامبر و شايد سال ديگر جنگها ب
  ».هم در همين وضع باشيم

» شه سياسينق«اما مقاومت مردم شهر فلوجه،   
تالشهاي آمريكا در . نقش بر آب کردآمريكا را نيز 

شكل دادن به يك حكومت دست نشانده عراقي كه 
توانائي پيشبرد مقاصد امپرياليسم آمريكا را داشته 

تمام احزاب و . ستباشد، شكست خورده ا
بي، رهبران كرد، پاچاچي و چل(ی شخصيتهاي عراق

ند،  كه آمريكا اميد داشت بتواند به آنها اتكا ك)غيره
  .  خود را باخته اند کامالًغرق ترس و نا اميدي اند و

رابطه مشخص ميان مسائل سياسي و نظامي براي   
آمريكا بر : نيروهاي اشغالگر آمريكائي اينگونه است

. در عراق جلو رفت» دكترين رامسفلد«ه پاي
دكترين رامسفلد اين است كه آمريكا مي تواند با 
يك نيروي نظامي محدود، متشكل از واحدهاي 
بسيار متحرك و با قدرت آتش بسيار باال، 
دشمنانش را نابود كند بدون آنكه نگران پوشش 
دادن به خطوط تاميناتي، و جناحهاي عقب و 

يا بر (تژي فوق بر اين محاسبه استرا. كنارش باشد
استوار است كه اگر ارتش آمريكا، ) اين قمار

نيروهاي مقاومت را سخت درهم بكوبد، مقاومت 
تمام مي شود زيرا توده ها جاي چريكهاي فعال را 

اما براي اينكه توده ها جاي چريكها را . نمي گيرند
نگيرند، الزم است كه پيروزي هاي نظامي قدرت 

ان را قانع كند كه جنگيدن با اشغالگران اشغالگر آن
بجائي نمي رسد، بنابراين ارزش زحمت و فداكاري 

مقاومت در فلوجه و در سراسر عراق، تركهاي . ندارد
  ▪!بزرگي در اين استراتژي سياسي ايجاد كرده است

شكوفه هاي مقاومت در عراق و ترك برداشتن استراتژي 
 آمريكا
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  يادداشتهاي سياسي در مورد اوضاع عراق 

جنايت جنگي آمريكا در شهر 
سرسختانه فلوجه عراق و مقاومت 

  مردم دالور آن
  
جنگ بين ارتش آمريكا و نيروهاي مقاومت   

 هزار نفره شهر فلوجه ادامه ٢٥٠عراقي، در شهر 
جنگ فلوجه تاثيرات تعيين كننده در تشديد . دارد

مقاومت مردم سراسر عراق عليه اشغالگران 
گران بين المللي، اوضاع تحليل. آمريكائي داشته است

.  مي خوانند" ديگر براي آمريكايك ويتنام"عراق را 
 را "شوراي حكومتي عراق"مقاومت مردم فلوجه 

كامال از اعتبار و مشروعيت انداخت بطوريكه آمريكا 
مجبور شد آن را كنار بگذارد و طرح جديدي را كه 
سازمان ملل براي توليد يك حكومت دست نشانده 

اينهم شكست خواهد . ارائه داده است قبول كند
  ! خورد

همه مي . جنايتهاي آمريكا در فلوجه ادامه دارد   
دانند كه ارتش آمريكا در فلوجه چه كرد و چه مي 

با اين وجود، سازمان ملل متحد و سازمانهاي . كند
ارتش . بين المللي حقوق بشر خفقان گرفته اند

 فروردين، شهر فلوجه را محاصره ١٦آمريكا از روز 
 خروجي شهر كرد، و بمدت چند روز همه راه هاي

را بروي مردم بست و سپس از زمين و هوا با 
هواپيما، هليكوپتر، تانك و موشك همه جاي شهر، 
بازار، بيمارستان، اماكن مسكوني، مساجد، و غيره را 

طبق آمار مطبوعات بين المللي . زير آتش گرفت
 ٣٥٠ نفر از مردم اين شهر كشته شدند كه ٦٠٠

تاديوم ورزشي اس. نفرشان كودك و زن مي باشند
با اين حال مقامات . شهر تبديل به گورستان شد

وقيحانه مدعي اند كه با موشكهاي ارتش آمريكا 
 فقط به هدفهاي نظامي چريكهاي عراقي "دقيق"

  . شليك كرده اند
ظاهرا حمله به شهر فلوجه به تالفي كشته شدن   

كه دولت آمريكا (آمريكا چهار مامور امنيتي ارتش 
شروع )  مي خواند"قاطعه كار خصوصيم"آنان را 

 ٦( مارس ٢٦اما تنبيه مردم فلوجه از روز . شد
وز قبل از به كمين افتادن يعني چهار ر) فروردين
 ٦در روز . شروع شده بود "مقاطعه كاران"ماشين 

 ارتش آمريكا با ماشين "روي تجسسني"فروردين 
دو محله . هاي زره پوش و تانك وارد شهر شدند

 تمام راه هاي رگ را محاصره كردند وبسيار بز
 شروع به شكستن در خانه هاي  و خروج را بستند

سپس شليك شروع .  كردند آنانمردم و دستگيري
شد و پس از آن به مدت يكروز تمام شهر بمباران 

 نفر از مردم شهر كشته و صدها ٩در اين روز . شد
 پناه  روز سربازان در ٤پس از . دندنفر زخمي ش

 هاي زره پوش خود در خيابانها براه افتادند ماشين
دست از : تهديد اهالي شهر پرداختند كه  و به 

مقاومت بكشيد يا اينكه شهر را با خاك يكسان مي 
  ! كنيم

 فروردين سه ماشين حامل آمريكائي ١٢در روز   

هاي تا دندان مسلح، به كمين نيروهاي مقاومت 
ز مهلكه فرار يكي از ماشين ها ا. شهر فلوجه افتاد

كرد اما سرنشينان دو ماشين ديگر آتش گرفته و 
اين عمليات موفقيت آميز، مردم درد . سوختند

كشيده و فقير شهر فلوجه را كه در محاصره غول 
پيكرترين و بيرحم ترين ارتش دنيايند، غرق شادي 
و سرور كرد؛ سرمستي آنان از پيروزي بر دشمن بر 

 همه ستمديدگان صفحات تلويزيونها ظاهر شد و
  . جهان را مسرور كرد

پس از اين واقعه ارتش آمريكا به جنگ عليه تمام   
جنگ نابرابر و زبونانه اي كه . شهر فلوجه دست زد

جورج بوش در يك پيام راديوئي . هنوز ادامه دارد
مردم فلوجه را دشمنان آزادي و دموكراسي خواند و 

 و …داردعمليات قاطعانه ما كماكان ادامه «: گفت
نيروهاي ما بلوك به بلوك كنترل شهر را در دست 

اسرائي گرفته ايم و در حال جمع …مي گيرند
 عمليات قاطعانه ما …كردن اطالعات هستيم

ادامه خواهد يافت تا حساب اين دشمنان 
به نقل از روزنامه !!! (».دموكراسي را برسيم

 -٢٠٠٤ آوريل ١٢ -اينترنشنال هرالد تريبون
  )٧صفحه 

. "هر جا ستم است، مقاومت هم هست" اما   
نيروهاي مقاومت شهر فلوجه در مقابل اين جنايت، 

و با همان سالح هاي ابتدائي . دست بسته ننشستند
خود در يك هفته بيش از شصت سرباز آمريكائي را 

اكثريت كشته شدگان فلوجه كودكان و . كشتند
ه  اما كشته هاي آمريكائي هم،زنان و افراد مسن

مقاومت دليرانه . سربازان ارتش و نظاميان هستند
 حس همبستگي و تحسين ديگر مردم فلوجه

مناطق عراق را نيز برانگيخت بطوريكه بر خالف 
ميل و نظر رهبران مذهبي مرتجع شيعه كه خود را 
قيم مردم كرده اند، جوانان به ياري مردم شهر 
فلوجه شتافتند و شهرهاي شيعه نشين جنوب 

 به عمليات چريكي عليه ارتش آمريكا عراق نيز
سربازان عراقي كه توسط آمريكا تعليم . پرداختند

يافته اند، از پيوستن به عمليات عليه شهر فلوجه 
 تن از اين ٢٠٠سر باز مي زنند بطوريكه تا كنون 

 توسط ارتش آمريكا "تمرد"زان به اتهام سربا
  . دستگير و زنداني شده اند

  تاريخچه فلوجه
)  آوريل٥(ويس خبري جهاني براي فتح سر  

تاريخچه مناسبات ميان 
ارتش آمريكا و مردم فلوجه 

  : را چنين شرح مي دهد
آمريكا، كشتار مردم فلوجه 

 شروع ١٩٩١را در سال 
بنا به به گفته مقامات . كرد

آمريكائي، ارتش براي نشان 
دادن دقت در عمليات 
پاكسازي، در خالل جنگ 

راق، نخست آمريكا عليه ع
با موشكهاي كروز بازار 
مملو از جمعيت را در اين 

حداقل . شهر هدف قرار داد
صد نفر از مردم كشته 

آمريكا هرگز توضيح نداد كه چرا سالح هاي . شدند
كشتار جمعي خود را بسوي مردم بازار اين شهر 

  . شليك كرد
طي چند روز گذشته، مقامات آمريكائي سعي   

ن ادعا كه فلوجه پايگاه نموده اند با توسل به اي
 جنگ شان عليه مردم فلوجه را صدام حسين است

  حكومت صدام چرا که. استاين دروغ. توجيه کنند
.  شهر فلوجه را خطرناك بحساب مي آوردهم

كارگران كارخانه ها، كشاورزان و ديگر فقرا، مانند 
اكثر عراقي ها، تحت ستم رژيمي بودند كه تا سال 

مريكا و ديگر قدرتهاي غربي  مورد حمايت آ١٩٩٠
معروف است كه پيشنمازهاي شهر فلوجه . بود

هميشه از آوردن نام صدام حسين در مراسم دعا 
  .خواني سر پيچي مي كردند

جنگ مردم فلوجه با سربازان آمريكائي، از آوريل   
ز پس از آنكه سال گذشته، يعني درست چند رو

شغال  خود را در ا"پيروزي"متجاوزين آمريكائي 
لشكر مستقر در . عراق اعالم كردند، شروع شد

فلوجه ساختمان مدرسه اين شهر را اشغال كرده و 
وقتي كه دانش .بساط خود را در آنجا پهن كرد

آموزان و والدينشان جمع شده و از سربازان 
آمريكائي خواستند كه مدرسه را تخليه كنند تا 
مدرسه باز گشوده شود، سربازان جمعيت را به 

 و بيست دقيقه بروي مردم آتش هگبار بستر
نه تنها كساني را كه در مقابلشان بود . گشودند

كشتند بلكه جمعيتي را كه فرار ميكرد دنبال كرده 
  …و هر كس را گير آوردند، كشتند

  .    اين است داستان فلوجه
 كه در كمين گذاري "مقاطعه كاران خصوصي" اما   

  ند؟فلوجه كشته شدند چه كساني بود
مقاطعه كاران امنيتي در عراق مشغول 

  !ساختن جامعه مدني
قاومت فلوجه براي كاروان پس از اينكه نيروهاي م  

 كمين گذاشته و چهار تن از "مقاطعه كاران"پاترول 
آنان را كشتند، تا چند روز دولت آمريكا تبليغات 

مقاطعه "ه براه انداخت كه چريكهاي فلوجه كر كنند
تا چندين . " را به قتل رسانده اند"يكاران غير نظام

 آمريكا از آشكار كردن هويت اين روز دولت
مردم فلوجه در مصاحبه .  پرهيز كرد"مقاطعه كاران"

غير "ران خارجي قسم مي خوردند كه اين با خبرنگا
 مامورين مخفي ارتش آمريكا بودند و "مياننظا
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اما . حال انجام ماموريت براي ارتش آمريكا بودندرد
تا اينكه . هيچكس حرف آنها را باور نمي كرد

باالخره راز كثيف آشكار شد و به يكباره داستان 
حيرت انگيز دهها شركت خصوصي نظامي و امنيتي 
كه با حمايت دولت آمريكا بوجود آمده اند، و مركز 
صدور آدمكشان و شكنجه گران حرفه اي به اقصي 

  .نقاط جهان مي باشند، افشا شد
تهاي خصوصي طرف قرارداد ارتش اين شرك   

آمريكا هستند و ارتش آمريكا بخشي از كارهاي 
. يش مي بردنظامي و امنيتي خود را از طريق آنان پ

 كماندوهاي "مقاطعه كاري"كاركنان اين شركتهاي 
تعليم يافته مي باشند كه هر يك حداقل به مدت 
سه سال در نيروهاي نخبه ارتش آمريكا خدمت 

 "مقاطعه كاران" حال حاضر تعداد اين در. رده اندك
يكي از اين .  نفر مي رسد هزار١٥در عراق به 

ات اين شركت در تبليغ.  نام دارد"بلك واتر"شركتها 
ما داراي شبكه  ": سايت اينترنتي خود مي نويسد

جهاني هستيم و براي قرن بيست و يكم آموزش و 
مشتريان ما . راه حلهاي تاكتيكي ارائه مي دهيم

ازمان هاي اجراي قانون در سطح حكومت فدرال س
، وزارت امور خارجه )آمريكا(، وزارت دفاع )آمريكا(
، نهادهاي حمل و نقل، نهادهاي دولتي و )آمريكا(

محلي سراسر كشور، شركتهاي چند مليتي و 
 ".اي دوست در سراسر جهان مي باشندكشوره

شركت بالك واتر يك ارتش خصوصي مزدور است 
ديك به مراكز قدرت در آمريكا وابسته كه از نز

يكي از اداره هاي مركزي آن نزديك مقر . است
پايگاه نظامي . سازمان سيا در ويرجينيا مي باشد

 ٥تعليمات كماندوئي آن  محوطه اي به مساحت 
هزار آكر است و مجهز به آخرين تجهيزات نظامي 

 قراردادي به مبلغ ٢٠٠٢در سال . ضروري است
 دالر از نيروي دريائي ارتش آمريكا  ميليون٣٥ر٧

اما كار اصلي . براي تعليم پرسنل آن دريافت كرد
بالك واتر فرستادن ارتش خصوصي خودش به 

فقط افراد . ماموريتهاي مختلف و بين المللي است
تفنگداران  پليس و نيروي دريائي و نخبه ارتش و

اخيرا به . آمريكا را استخدام مي كند دريائی
 تعليم كماندوهاي رژيم پينوشه شيلي استخدام و

ش هاي خصوصي يكي ديگر از ارت. پرداخته است
 "شركت منابع حرفه اي نظامي"آمريكا، شركتي بنام 

)Military Professional Resources Inc (
 متخصص ١٢٥٠٠اين شركت مي گويد كه . است

كهنه كار در زمينه هاي عمليات هسته اي، حمالت 
و عهده دار مشاغلي .  داردزير دريائي و غيره

همچون تقويت امنيت پايگاه هاي نظامي آمريكا در 
كره، تعليم ارتش هاي خارجي در كويت و آفريقاي 

رئيس اين شركت ژنرال . جنوبي و غيره است
بازنشسته آمريكا كارل وونو مي باشد كه در جريان 
جنگ اول آمريكا عليه عراق و حمله به پاناما رئيس 

همسر . هي نيروهاي نظامي آمريكا بودستاد فرماند
رئيس فراكسيون حزب دموكرات آمريكا (تام داشل 

اين شركت ) واسطه هاي(يكي از  البي ها ) در سنا
به (. در مذاكره با نمايندگان كنگره آمريكا مي باشد

 - شماره مه Mother Jonesنقل از ماهنامه 
  )٢٠٠٣ژوئن سال 

لغ بر صد معامالت اين ارتش هاي خصوصي با  

اغلب اين ارتش هاي . ميليار دالر در سال است
خصوصي وابسته به شركتهاي معظم آمريكائي 
مانند هالي برتون، دين كورپ، الكهيد، گرومن و 

اين كمپانيها، صنايع نظامي . ريتون مي باشند
ديك چني كه معاون . آمريكا را در اختيار دارند

ن جورج بوش مي باشد قبل از رئيس جمهور شد
. جورج بوش، رئيس شركت هالي برتون بود

اسلحه توليد شركتهائي كه قبال فقط بمب افكن و 
 در زمينه "ارائه خدمات "مي كردند اكنون بخش

مشخصا اين . حمالت نظامي را نيز بعهده گرفته اند
شركتها در كلمبيا به جنگ با چريكهاي آن كشور 

اكنون ارتش آمريكا بسياري از . مشغولند
 بين المللي خود را از طريق اين تهايماموري
به اين ترتيب وقتي .  انجام مي دهد"مقاطعه كاران"

كه نيروهاي نظامي غير رسمي آمريكا مرتكب 
) مانند قتل عام اهالي غير نظامي(جنايتهاي جنگي 

ده بين المللي هن جنگي معاو زير پا گذاشتن قواني
د را گريبان خوژنو مي شوند، دولت آمريكا مي تواند 

  !   اند"مقاطعه كار خصوصي"خالص كند و بگويد 
تمام اطالعات باال به نقل از نشريه كارگر انقالبي  (

  ) ٢٠٠٤ آوريل ١١ -١٢٣٦نشريه شماره  . مي باشد
مقتدا صدر، آخوند شيعه نجف، سگ  

  كيست؟
همزمان با محاصره شهر فلوجه و آغاز جنگ   

مريكا، شديد ميان نيروهاي مقاومت شهر و ارتش آ
ارتش يكي از آخوندهاي شيعه به نام مقتدا صدر به 

 است "المهدي"لمپن خود كه نامش ميليشياي 
اين واقعه به يقين مشكوك بود .  داد"قيام"فراخوان 

و هدفش منحرف كردن افكار عمومي جهان از 
جنايتي كه در فلوجه رخ مي داد و ممانعت از 

اي وحدت جوانان مبارز مناطق شيعه با نيروه
از "به اطالعيه حزب با عنوان . ( بودمقاومت فلوجه

، رجوع "هان رفسنجاني كثافت بيرون مي آيدد
. اما، تمام ماجرا به ضد خود تبديل شد). كنيد

رهبران مذهبي شيعه كه عليه مقاومت ضد 
امپرياليستي مردم عراق لجن پراكني مي كنند، و 
در ميان خودشان مانند باندهاي مافيائي بر سر 
قدرت بروي يكديگر چنگ و دندان مي كشند، 
بشدت در ميان توده هاي مردم مناطق شيعه 
نشين، بخصوص دانشجويان و دانش آموزان، كه از 
اشغال كشورشان توسط آمريكا و نيروهاي اتئالف 

  . به ستوه آمده اند، بي اعتبار شده اند
تا آنجا كه به شخص مقتدا صدر بر ميگردد، وي و   

يش فقط يك تقاضا از آمريكا دارند و همپالگي ها
آن اينكه بخاطر به قتل رساندن يك آخوند شيعه 
ديگر به نام خوئي، از سوي مقامات آمريكائي تحت 
تعقيب قرار نگيرند و آن عده از همدستان مقتدا 
صدر كه به اين جرم در زندان بسر مي برند آزاد 

خوئي، آخوندي بود كه پس از اشغال عراق، . شوند
گليسي ها سوار بر هواپيماهاي نظامي از لندن به ان

اما . كويت و سپس سوار بر تانك به نجف رساندند
چند روز پس از مستقر شدن در نجف توسط 
طرفداران مقتدا صدر در مسجد امام علي به قتل 

يعني جائي كه طبق باورهاي شيعه نبايد . رسيد
  !كسي را كشت

)  ماه پيش٥(مقتدا صدر در نوامبر سال گذشته   

ضمن ابراز چاكري، از آمريكا تقاضا كرد كه روابط 
وي به نيروهاي . بهتري با گروه وي برقرار كند

به من ": آمريكا در عراق پيام فرستاد كهائتالف 
اجازه دهيد در جلسات، سمينارها و اردوها و 

ما چشم براهيم و . كليساهاي شما شركت كنم
عراقي . اريماحساسات دوستانه اي نسبت به شما د

تنها . ها آرزوي نيك بختي براي آمريكا دارند
ستند دشمنان عراق، صدام حسين و طرفداران او ه

  ".كه نيروهاي مخربي مي باشند
به نقل از پيام مقتدا صدر به نيروهاي ائتالف (   

راديو -  گزارش راديو اروپاي آزاد--آمريكا در عراق 
  )٢٠٠٣ نوامبر ٧آزادي به تاريخ 

هاي ارتجاعي شيعه در عراق و مقامات امنيتي نيرو  
و نظامي  آمريكا  سخت در تالشند كه مانع از 
شكل گيري وحدت ميان مردم مناطق شيعه نشين 

ژنرال ريكاردو سانچز كه . و سني نشين شوند
خطر "ق است مي گويد، فرمانده ارتش آمريكا در عرا

آنطور كه بنظر مي آيد اين است كه احتماال پيوند 
ائي از سطوح پائين در ميان سني و شيعه در حال ه

ما بايد خيلي سخت تالش كنيم . شكل گيري است
به نقل  (". وحدت از حد تاكتيكي فراتر نرودكه اين

 -٢٠٠٤ آوريل ٩ -از اينترنشنال هرالد تريبون
  )  ٥صفحه 

  طرحهاي بعدي آمريكا براي عراق
واضح است كه بر خالف ادعاهاي مقامات   

ئي نه تنها جنگ در عراق تمام نشده بلكه آمريكا
جنگ مردم عراق عليه قواي : تازه شروع شده است

امپرياليسم آمريكا هنوز نتوانسته يك . اشغالگر
و . حكومت دست نشانده قدرتمند عراقي شكل دهد

حتا اگر بتواند چنين حكومتي را بوجود آورد، قواي 
نظاميش را از عراق بيرون نمي برد زيرا عراق 
پايگاهي است براي پيشبرد طرح هاي آمريكا در 

اعالم تحويل . خاورميانه و جمهوري هاي آسيائي
قدرت در عراق به يك حكومت عراقي در خرداد ماه 

طرح آمريكا كم . آينده دروغ و تزويري بيش نيست
آمريكا قصد .  اشغال نظامي استظواهركردن از 

بغداد از دارد تعداد قرارگاه هاي ارتش آمريكا را در 
البته اين بستگي به تكوين اوضاع ( برساند ٨ به ٢٦

 آن است كه بخش ديگري از طرح آمريكا). دارد
 در عراق را به "امنيت"بخشي از كار برقراري 

 يعني به ارتش هاي "مقاطعه كاران بخش خصوصي"
و صد البته تعليم و . خصوصي آمريكائي بسپارد

) س عراقپلي(تربيت يك دستگاه امنيتي عراقي 
هم اكنون آمريكا اين . بخشي الينفك از ماجراست

اگر اين . نيروهاي امنيتي را در اردن تعليم مي دهد
طرحها تحقق بيابد، آمريكا ارتش خود را به قرارگاه 
ا هاي بيرون شهرها خواهد كشيد و اداره شهرها ر

 "مقاطعه كاران بخش خصوصي"به عراقي ها و 
 حفظ ظواهر امر در تا آنجا كه به. خواهد سپرد

رابطه با نگه داشتن  ارتش آمريكا در خاك عراق 
ام ژوئن مربوط است، نقشه آنست كه پس از سي 

 قدرت را "حكومت عراقي"وقتي ) خرداد ماه آينده(
در دست گرفت، از آمريكا رسما تقاضا كند كه 
ارتش آمريكا را تا مدت نا معلومي در عراق نگه 

 حكومت"به دست يك پس از دادن حكومت . رددا



 ١١صفحه     حقيقت       ۱۵  شماره

، جنگ آمريكا عليه مردم عراق تحت عنوان "عراقي
  .دفاع از حكومت مشروع عراق پيش خواهد رفت

نيروي "دها ميليون دالر بودجه به تعليم آمريكا ص  
منظور .  عراق اختصاص داده است"پليس مخصوص

 سازمان امنيت است كه "نيروي پليس مخصوص"ز ا
 نيروهاي مقاومت كارش شكار مخالفين سياسي و

اين نيرو از هم اكنون در پايگاه هائي در . خواهد بود
اينها به انواع و اقسام وسائل . اردن تعليم مي بيند

انواع و . جاسوسي در ميان مردم مجهز مي شوند
انواع و اقسام . اقسام شكنجه ها را تعليم مي بينند

عات از قربانيان را مي روشهاي بيرون كشيدن اطال
كه متعلق  (" راديو اروپاي آزاد-راديو آزادي". آموزند

) به سازمان سيا مي باشد و مركزش در پراگ است
 ٦از قول خبرگزاري رويتر گزارش داد كه در روز 

كابينه بوش طي گزارشي به )  فروردين١٨(آوريل 
كنگره آمريكا اطالع داد كه بخشي از بودجه مربوط 

يروي پليسي به تعليم ارتش عراق را به تعليم يك ن
 ميليون دالر ٦٥به اين ترتيب . اختصاص خواهد داد

 مليون دالر از بودجه ٢٠از بودجه تعليم ارتش و 
 ميليون دالر از بودجه ٨تعليم نگهبانان مرزي، و 

حفاظت از اماكن را به تعليم اين نيروي پليس 
ليون دالر ي م٦٠٠همچنين . اختصاص خواهد داد

 پليسي كه در اردن در  پادگان تعليماتبراي اتمام
 آمريكائي كه ٧٠٠دست ساختمان است، و استقرار 

مشاور امور پليسي و استاد اين حرفه هستند، 
مسئله بدينجا ختم نمي شود . اختصاص مي دهد

زيرا آمريكا و قدرتهاي امپرياليستي اروپا برنامه هاي 
. ديده اندپليسي بسياري براي مردم عراق تدارك 

آزاد كردن "د كه همه اينها براي البته متوجه باشي
مردم عراق است و نه براي به بند كشيدن و 

و متوجه باشيد كه سازمان امنيت و . "شكنجه آنان
ن براي تعليماتي پليس در ارد پليس و پادگانهاي 
 در كشورهاي "دنیجامعه م"تحكيم و تكامل 

  !   اشتباه نكنيد. خاورميانه است
بر انتخاب جانشين طرح هاي امنيتي آمريكا،   

پس از پل برمر . آينده پل برمر نيز تاثير مي گذارد
فرماندار كنوني عراق، شخصي بنام نگرو پونته سفير 

بر خالف سفارتهاي . آمريكا در عراق خواهد شد
 كارمند ٣٠٠٠معمولي، اين سفارتخانه آمريكا داراي 

علت انتخاب نگروپونته به اين مقام ! خواهد بود
 كه تمام كشورهاي ١٩٨٠در سالهاي آنست كه وي 

آمريكاي التين را بحران سياسي فرا گرفته بود و 
جنبش هاي چريكي در كشورهاي مختلف اوج 

و از . گرفته بود، او سفير آمريكا در هندوراس بود
آنجا عمليات ضد رژيم ساندنيست در نيكاراگوئه و 
شبه نظاميان ال سالوادور و گواتماال را در سركوب 

اي اين كشورها و ترور روستائيان هدايت مي چريكه
با وجود آنكه وي از سوي سازمان ملل متحد . كرد

بخاطر نقض حقوق بشر در هندوراس و حمايت از 
رژيم هاي جنايتكار آمريكاي التين زير سوال رفته 
است، اما جورج بوش وي را بعنوان سفير آمريكا در 

باشيد البته بايد متوجه . سازمان ملل منصوب كرد
جامعه "كه نگروپونته قرار است به تقويت نهادهاي 

 در عراق كمك كند و نه به قتل و ناپديد "مدني
  اشتباه نكنيد،! كردن مخالفين آمريكا در عراق

  ■!  نيات حسنه است

  از دهان رفسنجاني فقط كثافت بيرون مي آيد
درست در روزهائي كه ارتش آمريكا شهر فلوجه را از هر طرف ! رفسنجاني باز هم دهانش را باز كرد

افكنها و محاصره كرده و هر جنبده اي را به خاك و خون مي كشد؛ درست در روزهائي كه تانكها و بمب 
سربازان ارتش اشغالگر آمريكا از زمين و هوا مردم فلوجه را هدف قرار داده اند؛ درست زماني كه در 

بيمارستان ها، خانه هاي مردم و مساجد مورد «شهر فلوجه بنا به گزارش وزارت امور خارجه روسيه، 
؛ درست در روزهائي كه » شوندحمله قرار گرفته و مردم كامال بيگناه، پيران، زنان و كودكان، كشته مي

مردم فلوجه حتا نمي توانند اجساد مردم را از خيابانها جمع كنند و هزاران زخمي را به بيمارستان هاي 
بيرون شهر منتقل كنند و ارتش آمريكا مانع از رسيدن كمكهاي انساني به مردم شهر است؛ و درست 

 در مقابل اشغالگران آمريكائي تبديل شده اند، زماني كه اين شهر و مردم دالور آن به سمبل مقاومت
! رفسنجاني در نماز جمعه اين هفته تلويحا مردم فلوجا را يك عده تروريست طرفدار صدام حسين خواند

  !مرگ بر جمهوري اسالمي و اربابان امپرياليستش
ي كنند، به رفسنجاني پس از تروريست خواندن مردمي كه در مقابل اشغالگران آمريكائي مقاومت م  

در مقابل » مقاومت«تعريف و تمجيد از مقتدا صدر، آخوند بچه شيعه نجف كه يك هفته ايست ژست 
»  ميليشياي مهدي«رفسنجاني، دارودسته لمپن مقتدا صدر به نام . اشغالگران آمريكائي را گرفته پرداخت

است و اينها نماينده واقعي تشكيل شده » سپاه مهدي از جوانان پرشور و قهرمان«را تحسين كرد و گفت 
  ! »گروه هاي تروريست«مردم عراق هستند و نه 

كيست كه اين قاضي را نشناسد؟ آخوندي كه سردسته آدمكشان حرفه اي در ايران، از شركاي   
اقتصادي گردن كلفت شركتهاي چند مليتي آمريكائي و طرف اسرائيلي ها و آمريكائي ها در معامله 

در واقع بسيار خوب شد كه رفسنجاني موضع خود را در رابطه با !  و تفتيش استاسلحه و ابزار شكنجه
زيرا تعريف و تمجيد او از مقتدا صدر سنگ محك خوبي . گروه هاي مختلف درون عراق روشن كرد

  .بدست مردم مي دهد كه بفهمند در عراق كي به كي است
يكم، رفسنجاني بدنبال آنست كه با . داردحمايت رفسنجاني از مقتدا صدر و دارودسته او دو دليل    

محكم كردن جاي پا و نفوذ خود در ميان نيروهاي سياسي ارتجاعي عراق، زمينه اي براي چانه زدن و 
دليل دوم، و مهمتر از اولي و در خدمت اولي، يك همكاري معين با سرويس . معامله با آمريكا پيدا كند

اين سياست ناظر بر آن . لترناتيو ارتجاعي قابل كنترل استهاي امنيتي آمريكا براي علم كردن يك آ
است كه در مقابل مقاومت رشد يابنده مردم عراق يك آلترناتيو ديگر شكل دهند؛ آلترناتيوي كه ظرفيت 

علت اينكه آمريكائي ها چنين سياست . تبديل شدن به سگ هار و دست نشانده آمريكا در عراق را دارد
اند، آنست كه تنها با سركوب قادر به ريشه كن كردن مقاومت عراق نيستند و عجيبي را اتخاذ كرده 

آمريكائي ها . نيازمند بكار گرفتن حيله اند تا در ميان مردم عراق به گيجي و چند دستگي دامن بزنند
يك سياست ساديستي اتخاذ كرده اند و تا آنجا كه گوشه هائي از آن روشن شده عبارتست از اينكه 

» مقاومت«و اين . وارد مذاكره شوند» مقاومت«ست به خونريزي بزرگ در عراق بزنند و سپس با ابتدا د
يكي ديگر از نتايجي كه . را از همين االن مي سازند و آنهم مقتدا صدر و يا مرتجعيني از آن قماش است

» شيعيان«لطه آمريكائي ها مي خواهند از اين سياست بيرون بكشند آنست كه كردها را قانع كنند كه س
  .بر حكومت عراق را قبول كنند

علت اتخاذ اين سياست آن است كه مقاومت عراق عليه اشغالگران آمريكائي بطور تصاعدي در حال    
سياستمداران و روساي نظامي باالي آمريكا و بريتانيا با وضوح اعتراف مي كنند كه مقاومت . رشد است

ه است؛ كه هيچ نيروي خارجي اعم از دولت خارجي يا نيروهاي به اقشار مختلف مردم عراق گسترش يافت
القاعده به آن كمك نمي كند و كامال به خود متكي است؛ كه نارضايتي فقط شامل مناطق سني نشين نمي 
شود بلكه مناطق شيعه نشين كه قرار بود ارتش آمريكا را آزاد كننده خود بدانند نيز سرايت كرده است 

و اما مهمترين تحول تازه كه خواب ! ن نيز با نگاه شك و ترديد به اوضاع مي نگرندو حتا مردم كردستا
از چشم امپرياليستها و مرتجعين ربوده آنست كه متوجه شده اند جوانان مناطق شيعه و سني، از پائين، در 

 و حال پيوند و اتحاد هستند و علنا و آشكارا مي گويند كه اين تقسيمات شيعه و سني مزخرف است
در راس اين گرايش جديد كه نقشي جدي در مقاومت دارد، . دشمن آنرا به مردم تحميل كرده است
  .داده اند» راديكالهاي جوان«تحليل گران به اينها نام . جوانان دانشجو و دانش آموز قرار دارند

كه ارتش نزديكي ميان جوانان به اصطالح شيعه با مقاومت مردم به اصطالح سني وقتي آشكار شد   
، اين شهر را محاصره كرد تا مردم شهر را تنبيه ه مامور امنيتي در فلوج٤آمريكا به تالفي كشته شدن 

 را بعنوان مركز مقاومت در هبخشي از جوانان مناطق شيعه، فلوج). اين تنبيه جمعي هنوز ادامه دارد(كند 
ه مقاومت مردم شهر در مقابل ارتش مقابل ارتش آمريكا اعالم كرده و دسته دسته وارد شهر شدند تا ب

  ! درود و افتخار بر اين همبستگي ضد امپرياليستي. آمريكا ياري برسانند
 عكس العمل نشان هتوده هاي مردم و نيروهاي مترقي در ايران بايد به قتل عام بيرحمانه مردم فلوج  

مردمي كه با نظر همبستگي به . دهند و از مبارزه مردم عراق براي بيرون كردن اشغالگران حمايت كنند
ند، و نسبت به آالم و ستمهائي كه بر آن مي رود با نظر بي تفاوتي نمقاومت يك مردم ديگر نگاه نك

  ! در اين شكي نيست. د كردند، هرگز خود را آزاد نتواننبنگر
 و قومي ایفرقه  مذهبي و رشته هاي الفت مردم سراسر جهان بطور عاجل نيازمند آنند كه تمام توهمات  

و مذهبي را كنار بگذارند و همبستگي و اتحاد خود را بر پايه مقابله و جنگ با امپرياليستها و همه 
 رشته هاي الفت و يگانگي را  وه عرب و چه فارس و كرد، شكل دهندمرتجعين چه شيعه و چه سني، چ

ن هايشان، نيروي بازويشان و  آينده اي كه سرزمي؛امال متفاوت ببافندبر پايه جنگيدن براي آينده اي ك
استعدادهايشان نه در اسارت امپرياليستها و مرتجعين، بلكه در اختيار خود مردم است، تا با ياري 
يكديگر جهاني را بنا كنند كه انسانها از هر رنگ و نژاد و فرهنگي، آزاد از هر قيد و اجباري، در تعاون با 

توده هاي مردم بايد براي منافع .  استعدادهاي خود بپردازنديكديگر به كار و توليد و پرورش همه جانبه
نه براي بيرون كردن مرتجعين خارجي و . خود بجنگند، نه براي رفتن يك مرتجع و آمدن يكي ديگر

آنان بايد براي ساختن جهاني نو بجنگند و نه براي . آوردن مرتجعين هم قوم و هم كيش و هم زبان
                             . تمگران و استثمارگران خودتحكيم نظم موجود و حاكميت س

  ١٣٨٣ فروردين ٢٣
  



  ١٢صفحه    ۱۵  شماره   حقيقت                

گزارشي از مائوئيست : نبرد بهني 
  هاي نپالي

 زمتن زير ا. سرويس خبری جهانی برای فتح. ۲۰۰۴ريل و آ۵
 ۹شماره )  مائوئيست(طالعاتی حزب کمونيست نپالبولتن ا
  . بر گرفته شده است)۲۰۰۴  مارس،۲۸تاريخ 

به  سنگين ارتش رهائيبخشه ضرب  بدنبال 
 ۳ در) شرق نپال( ديکتاتوری سلطنتی در بوج پور

 مارس، يک حمله نابود کننده نظامی عليه ۴تا 
 و . مارس انجام شد۲۱ تا ۲۰رژيم سلطنتی در 

فرماندهی بخش ميادگی در غرب نپال بهنی ، سر
 هم در.) خ.ر.ا(کأل بوسيله ارتش رهائيبخش خلق

حمله سنگين اين    نقطه برجسته اين .شدکوبيده 
 جنگ خلق،   سال ۸بود که برای اولين بار طی 

و قبل از فرماندهی بخش در روز روشن مقر تسخير 
  .ظهر انجام شد

 الپ و بيانيه صادر شده توسط رفيق کميسر بيپ  
. خ.ر.رفيق فرمانده پاسنگ اين کار بزرگ قهرمانانه ا

  :را چنين توضيح می دهد
برحسب نقشه مرکزی حزب پيروزمندمان و "  

تصميمات گرفته شده بوسيله فرماندهی مرکزی 
غرب، لشکر غربی ارتش رهائيبخش خلق قادر شد 

رماندهی بخش مقر فحمله نظامی موفقی را در 
 مارس ۲۰حمله در . جرا بگذاردميادگی، در بهنی با

 ۲۱ صبح ۱۰ شب شروع  و ساعت ۱۱ساعت 
 نفر از ۱۲۵در اين ضربه نظامی .مارس خاتمه يافت
 پليس کشته و صدها نفر ۲۶ارتش سلطنتی و 

پادگان های کالی پراساد، دفتر پليس . زخمی شدند
ديگر ادارات .بخش و دفاتر اداری بخش نابود شدند

 سه مسلسل سبک، يک .دولتی نيز نابود شدند
 تا ۱۴ ، ۱۶خمپاره انداز دو اينچی، يک تفنگ ام 

 تا ۶۵ عدد تفنگ اس ال ار، ۳۵تفنگ اينساس، 
 ،هفت عدد اس ام گ و چهار تپانچه بعالوه ۳ـ۰ـ۳

ين خمپاره به غنيمت ج گلوله و چند دو۵۰۰۰۰
 مبارز دالور ارتش خلق ۴۹حمله اين در . گرفته شد

رفيق يودا، . می شدند نفر زخ۱۰۰شهيد و حدود 
مشاور فرمانده بريگارد دوم؛ رفيق باهووير، مشاور 
فرماندهی بريگارد سوم؛ رفيق بی شال،  فرمانده 
گردان؛ و رفيق بايو، مشاور فرمانده گردان شهيد 

 نفر از ارتش سلطنتی و ۳۳طی حمله . شدند
پرسنل پليس، منجمله افسر ارشد بخش ساگرامانی 

 رانا بهادور گائوتام، تسليم پاراجولی و دی اس پی
سرا با اين ا.شدند و بعنوان اسير جنگی گرفته شدند

 و تعهدمان به بر طبق سياست دمکراتيک حزب
بايد به اطالع برسانيم .  معاهدات ژنو رفتار ميشود

زادی تمام اسرای آکه ما به سهم خود آنها را بشرط 
جنگی منجمله رفيق ماتريکا يادف، عضو پوليت 

و , رفيق سورش آلهف عضو کميته مرکزی،بورو، 
رفيق تيالک شارما، عضو منطقه ای حزبمان اهل 
بارديا که اکنون در زندان دان گادی زندانی است، 

در پايان ما از صميم قلب به تمام . نمائيم آزاد مي
شهدا منجمله رفيق يودا و رفيق باهووير بخاطر 
ايثار زندگي پرارزششان برای بسرانجام کامل 

 می ادای احترامبزرگ و تاريخی، سانيدن حمله ر
 برای رفقای عزيز رزمنده بهبود فوریما  .نمائيم

ما از تمامی مردمی که در . مجروح آرزو مينمائيم
ما از . خالل حمله بما کمک کردند سپاسگزاريم

تمام فرماندهان، کميسرها، اعضا و اعضای داوطلب 
  ."که در حمله شرکت نمودند، سپاسگزاريم

 مارس انتشار يافت، صدر ۲۱در بيانيه ای که در   
 و روشن کردپراچاندرا اهميت کيفی اين حمله را 

نتيجه "يک  که حزب تا رسيدن به عهد نمود
و تغييرات ترقی پيشرفت و سياسی ناظر بر 

  .خواهد دادبه جنگ خلق " راديکال
 تالش  در ابتدأرچه استادان خالی بند سلطنتیگ  

لشان در بهنی را پرده پوشی کردند شکست کام
 بر جای با. خ.ر.نمايند و با اين ادعا که حمله ا

 تلفات شکست خورده است"   نفر۵۰۰" گذاشتن 
که بی چون وچرا توسط وسائل ارتباط جمعی (

سعی کردند تمام جهان را گمراه و ، )جهان نقل شد
بتدريج رو شد، و بشکل غير قابل  حقيقت اما کنند

ود که ارتش سلطنتی دچار يکی از انکاری اثبات نم
موکدترين و تحقيرآميزترين شکست هايش در 
خالل تمام جنگ داخلی طی هشت سال گذشته 

تعدادی از روزنامه نگاران و ناظران . گرديده است
مستقل اکنون از بهنی ديدن کرده و داستان واقعی 

بيان شده . خ.ر.را که بدوأ توسط کميسر و فرمانده ا
  .دندبود تائيد کر

 يکی از رهبران باالی حزب حکومت هند
  مائوئيست نپال را ربود

  .سرويس خبری حهانی برای فتح.۲۰۰۴ريل وآ۵
 باالی حزب ان رهبری ديگر ازمقامات هندی يک  

روز . را دستگير کردند) مائوئيست(کمونيست نپال 
 مارس، پليس هند موهان بايديا را در ۳۰

گاميکه تحت سيليگوری، شهری در غرب بنگال، هن
آنها همچنين نارايان بيکرام . معالجه بود، ربودند

يک هندی نپالی االصل را که به او در  پرادهان،
رفيق . معالجه اش کمک ميکرد، دستگير کردند

بايديا به توطئه و تخطی از قانون حمل سالح متهم 
  .شده است
در يک بيانيه مطبوعاتی ) م(صدر ح ک نپراچاندا 

کل حزب " عالم کرد، اين دستگيری روز بعد از آن ا
وی رفيق بايديا را بعنوان ." ما را متحير نموده است

" عضو کميته دائميکی از اعضای قديمی و "
مسئول فرماندهی شرق " و )  حزبیارگانباالترين (

 اين دستگيری را ،صدر حزب. معرفی نمود" مرکزی
توطئه ای از پيش طراحی شده برای تحت الشعاع " 

جنگ خلق تحت " (ادن موضوع اصلی سياسیقرار د
 سالح اعالم کرد و گفت اتهام حمل ) "رهبری حزب

دستگيری رفيق بايديا ... کامال دروغ و قالبی است
حادثه ای اتفاقی و ساده نبوده بلکه حاصل دسايس 

اء زپنهانی بين رهبران فئودال هند و نپال در ا
  ."..تبادل رودخانه ها و منابع طبيعی نپال ميباشد

 "بايديا"رفيق " در ادامه ميگويد؛ ) م(صدر ح ک ن  
 در زمينه فلسفه و زيبائی شناسی تئوريسينکه 

با استواری و  سال ۴۰ به مدت برجسته ای است
آزادی مردم نپال از چنگال فئوداليسم و برای 

وی به  سازمان های  ."کرده استامپرياليسم مبارزه 
شنفکری، حقوق بشر و نهادها، شخصيت های رو

نيروهای سياسی طرفدار مردم و توده های وسيع 
تضمين برای فراخوان داد که نپالی، هندی و جهان 

 مقامات هند با رفتار محترمانه اين رفيق و سالمت
  . تالش کنند و آزادی اووی

 مارس يک هيات نمايندگی بين ۲۴تاريخ در 
  وارد شهرالمللی مرکب از سه وکيل آلمانی از اروپا

اين هيات برای کمک . ندندوستان شد در هچنای
در حول و  به اطالع رسانی و بسيج افکار عمومی 

يکی ) رفيق گووارا (گاجورل. پی. پرونده سیحوش 
رفيق .  فعاليت می کند)م(ديگر از رهبران ح ک ن

گوراو در ماه اوت سال گذشته به اتهامات واهی از 
سوی مقامات هندی دستگير شد و در معرض خطر 

جنبش اين هيات توسط . سترداد به نپال قرار داردا
 سازماندهی شده شاخه اروپا - مردم جهان مقاومت 

ماه فوريه، پليس هند دو رهبر ديگر ح ک . است
را  ، ماتريکا پراساد ياداف و سورش آل مگار) م(ن

. ربود که بالفاصله به ارتش نپال تحويل داده شدند
را بدست رژيم حکومت هند کرارأ انقالبيون نپالی 

کاتماندو ـ که به شکنجه و قتل بدون محاکمه 
و  . تسليم کرده است- ست مخالفين خود معروف ا

اين در حالی است که معاهدات رسمی ميان هند و 
  .نپال چنين تبادالتی را ممنوع کرده است

عليه حکومت ) م(جنگ خلق تحت رهبری ح ک ن
 موفق شده است که مطلقه و حاميان خارجی اش،

، روستائی را در نپال  عمدتاًکنترل اکثر مناطق
روز سوم بر طبق گزارش بی بی سی، . بدست آورد

 شورشی تحت رهبری ۴۰۰بيش از آوريل 
يورش برده آنرا  به يک پاسگاه پليسها مائوئيست

مقامات به روزنامه نگاران گفتند . منهدم کردند
چريک ها حداقل نه نفر پليس را کشتند و بيشتر از 

اين يورش سه ساعته  . نفر ديگر مفقود شده اند ۲۰
حدود نيمه شب بر روی ايستگاه پليس در يادوکووا، 

 کيلومتری ۳۰۰روستائی در ناحيه دانوشا تقريبأ 
مين يک روز بعد، . وانجام شددجنوب شرقی کاتمان

زمينی يک وسيله نقليه ارتش سلطنتی را در 
 متری کاتماندو کيلو۴۰روستای پات لخت ، در 

و انجمن انقالبی متحد ) م(ح ک ن. کردمنفجر 
 ريل فراخوان اعتصاب عمومیو آ۸ تا ۶خلق برای 

فقيت حيرت انگيز برگزار  که با موسراسری داده بود
 مهلک ديگری بر رژيم نپال و حاميان شد و ضربه

بين المللی اش وارد آورد و نشانه بارز حمايت 
لق و ميليونها تن اهالی شهر و روستا از جنگ خ

  ■ .است) م(حزب کمونيست نپال 
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وضعيت جنبش كارگري در : سئوال 
  ايران چگونه است؟

 در يك سال اخير ما شاهد رشد روز افزون :جواب
هفته اي . و ادامه دار مبارزات كارگري بوده ايم

نبوده كه ما با چند مورد اعتراض كارگري روبرو 
 كارگران بويژه كارگران واحدهاي توليدي و. نشويم

اي  هساير كارخانه هاي بزرگ حول خواسته
گوناگون و به اشكال مختلف دست به مبارزه زده 

مبارزات كارگران عمدتا عليه بيكارسازي هاي . اند
وسيع، مسئله اشتغال و به تعويق افتادن پرداخت 
دستمزدها، تعطيل واحدهاي توليدي و پاره اي 
. خواستهاي صنفي ـ  اقتصادي ديگر بوده است

ران به هر شكل مبارزه كرده اند، از تحصن كارگ
گرفته تا راهبندان، از گروگان گرفتن مديران تا 

  . تظاهرات و راهپيمائي
خونين ترين مبارزه سال گذشته را كارگران خاتون 

رژيم . آباد شهر بابك در استان كرمان انجام دادند
وحشيانه كارگران را به گلوله بست و آن مبارزه را 

اين واقعه، اهميت سياسي زيادي . سركوب كرد
چرا كه نشان مي داد رژيم ممكنست در . داشت

مقابل قشرهاي مياني جامعه برخي اوقات رفتار 
ماليمت آميز نشان دهد اما در برابر قشرها و 
طبقات تحتاني بهيچوجه كوتاه نمي آيد و خيلي 

اين مسئله . زود دست به سركوب عريان مي زند
اح و آن جناح حكومتي چندان ربطي به اين جن

ندارد، بلكه يك سياست كلي و پايه اي رژيم 
جمهوري اسالمي است و همه جناحها بر سرش 

بيخود نبود كه در مورد كشتار كارگران . متحدند
و بي . سکوت کردخاتون آباد، جناح دوم خرداد 

جهت نيست كه با فتواي شرعي خامنه اي مبني بر 
در .  مي شويمممنوعيت اعتصابات كارگري روبرو

 نشانه رشد فزاينده عين حال، اين قبيل تدابير خود
  . مبارزات كارگري است

در اينجا بايد روي يك شكل مبارزاتي بسيار مهم 
شكلي كه . ديگر طبقه كارگر ايران  انگشت بگذاريم

مي توان گفت طبقه كارگر، مبارزات آشكارا سياسي 
 منظور. به پيش مي بردخود را از آن طريق 

 در محالت ی گاه هر از کهيزشهائي استخ
زحمتكشي و شهركهاي كارگري به صورت 

اين شورشها . شورشهاي خشونت آميز بروز مي دهد
كه عليه اجحافات ماموران رژيم و يا حول خواسته 
هايي مانند امكانات زيستي چون آب، برق، مسكن 
و غيره براه مي افتد، خيلي زود به سر دادن 

يه رهبران جمهوري اسالمي و شعارهاي سياسي عل
درگيري با نيروهاي سركوبگر و مقامات محلي رژيم 

بار اصلي اين شورشها اغلب بر دوش . مي انجامد
بخشي از اين زنان، . زنان و كارگران بيكار است

خودشان كارگراني هستند كه در خانه سفارش 
كارگاه هاي كوچك را انجام مي دهند و بخش 

ا هم جوانان تشكيل مي عمده كارگران بيكار ر
در مجموع توان انقالبي بالقوه طبقه كارگر . دهند

ايران، بيشتر در اينگونه شورشهاي قهرآميز محله 
اي بنمايش در مي آيد تا در مبارزات صنفي ـ 

  . اقتصادي كارگري

محرك مبارزات اقتصادي : سئوال
كنوني كارگران و  دورنماي آن 

  چيست؟
مه جاي دنيا، عكس  اين مبارزات، مثل ه:جواب

العملي است در مقابل روندي  كه به نئوليبراليسم 
در ايران اين روند از زمان كابينه . مشهور شده است

رفسنجاني آغاز شد و نام تعديل اقتصادي و 
يعني اجراي . اصالحات ساختاري به خود گرفت

فرامين بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي 
صاد سرمايه داري و تامين به تحرك در آوردن اقت

. نيازهاي سرمايه هاي امپرياليستي و سود آوري آنها
اين فرامين شامل تعطيل كارخانه هائي است كه 
سود آور نيستند، خصوصي سازي بخش مهمي از 
صنايع و رشته هاي مختلف، و تالش براي سود آور 
كردن كارخانجات از طريق اخراج كارگران، باال 

پائين آوردن دستمزدها و مزايا و بردن ساعات كار، 
 و تغير قوانين کار بنفع افزايش شدت كار

  .کارفرمايان
واقعيت اين است كه اقتصاد ايران هنوز بطور    

يا جهاني (كامل در روندي كه به گلوباليزاسيون 
اين روند، . معروف شده ادغام نشده است) سازي

رابطه بعد از پاره اي تحوالت احتمالي، مثال برقراري 
علني و  رسمي رژيم ايران با آمريكا، كامل خواهد 

نتيجه اش هم برخالف تبليغات فريبكارانه اي . شد
كه امپرياليستها و سرمايه داران دالل و وابسته مي 
كنند چيزي جز شروع دور ديگري از خانه خرابي و 
فشار بر طبقه كارگر ايران و ساير قشرهاي مردم 

 بود، آنهم در ابعادي نخواهد) منجمله دهقانان(
. وحشتناك تر از آن چيزي كه تاكنون ديده ايم

نگاهي به ديگر كشورهاي تحت سلطه كه گل سر 
سبد گلوباليزاسيون بوده اند بخوبي اين واقعيت را 

 كه ، جائیبه اندونزي نگاه كنيد. نشان مي دهد
  به محکوم بر اثر فقر و گرسنگيبخشي از مردم

به مرگ كارگران بر . ندشده ا پوست درخت خوردن
.   اثر شدت كار در چين و كره جنوبي نگاه كنيد

هائيتي را ببينيد كه اولين ارمغان رژيم جديدش 

.  كشتار سي و چهار فعال سنديكائي كارگري است
از اين نوع عوارض و عواقب خرد كننده، در انتظار 

بويژه آن كه جامعه ما . طبقه كارگر ايران هم هست
حران همه جانبه اقتصادي سياسي و گرفتار يك ب

  .  اجتماعي و فرهنگي است
 فقر ايران و جهان چيزي جز استثمار و بورژوازي    

و فالكت بيشتر براي طبقه كارگر به ارمغان نمي 
اينها دستشان خالي است و حتي ديگر وعده . آورند

به همين دليل است كه در مقابل . هم نمي دهند
ن را به گلوله مي بندند، يك اعتراض ساده، كارگرا

فعالين كارگري را مفقوداالثر مي كنند، معترضين 
را گروه گروه دستگير مي كنند و در زندان اوين 

  .بخش كارگري درست مي كنند
هر جا كه ستم هست «قول مائو تسه دون ه ب

طبقه كارگر ايران درمقابل اين » !مقاومت هم هست
 مبارزه گونه اجحافات مقاومت مي كند و دست به

روشن است كه هر آنجا كه اين مبارزات . مي زند
رزمنده تر، متحدانه تر و قاطعتر باشد امكان اين 
هست كه بورژوازي را در اين يا آن عرصه به عقب 

اما واقعيت بزرگتر اين است كه .  اشتنشيني وا د
صرفا با پيشبرد مبارزه اقتصادي نمي توان مانع اين 

 نشيني و شكست  روند كلي شد و جلوي عقب
 اگر كارگران ايران پايشان را. طبقه كارگر را گرفت

 گليم مبارزه اقتصادي درازتر نكنند، اگر درگير از
يك مبارزه همه جانبه عليه اين نظام نشوند، اگر 
درك نكنند كه تنها چاره كار برانداختن اين نظام 
كهنه، كسب قدرت سياسي و ساختن جامعه نوين و 

وضعيت براي طبقه كارگر در كوتاه انقالبي است، 
  .مدت و در درازمدت تيره و تارتر خواهد شد

آيا اين مبارزات به شكل : سئوال
گيري تشكالت اتحاديه اي ـ صنفي پا 

  داده است؟
بسيار مبارزات كارگري كماكان .  هنوز خير:جواب

عمدتا در سطح .  خودبخودي، پراكنده و منفردند
) يك واحد توليدييك كارخانه بزرگ يا (محلي 

جريان مي يابند و از خصلت سراسري برخوردار 
عليرغم تالشهائي كه كارگران پيشرو و . نيستند

برخي روشنفكران چپ طرفدار طبقه كارگر انجام 
داده و مي دهند تشكيالت كارگري شكل نگرفته 

اگر چه بعضي مواقع كارگران يك  كارخانه از . است
يگر پشتيباني مي مبارزه كارگران كارخانه اي د

كنند و گاه حتي  هيئتي براي اعالم همبستگي با 
كارگران اعتصابي فرستاده اند، يا برخي گرايشات 
انقالبي دانشجوئي هم از مبارزات كارگري حمايت 
كرده اند، اما در مجموع اعتراضات كارگري در 
جامعه ـ حتي در بين خود كارگران ـ بازتاب 

  ارگري؛كمونيستها و جنبش ك
 !پرسشها و پاسخها 
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صادي به صورت نبردهاي مبارزات اقت. چنداني ندارد
منفرد كارگران هر كارخانه با كارفرمايان و دولت 

به همين خاطر، كمتر پيش مي آيد . بروز مي كند
كه كارگران در مبارزات صنفي به موفقيت هاي 

  . چشمگيري دست پيدا كنند

اخيرا بحثهاي زيادي در بين : سئوال
فعالين جنبش كارگري و جريانات 

ارگري براه چپ در مورد تشكالت ك
افتاده، نظر حزب ما در اين مورد 

  چيست؟
البته اين نوع بحثها هميشه جريان داشته، :  جواب

اما طرح دوباره اين موضوع ناظر بر چند مسئله 
  .مشخص است

 گسترش مبارزات كارگري مانند هر مبارزه يكم،
توده اي ديگر، نياز به تشكل را طرح مي كند و  

هر حزب و . نندهمه ضرورت آن را حس مي ك
جرياني تالش مي كند به گونه اي به اين مسئله 

  .پاسخ دهد
 فضاي كلي جامعه دچار تغييرات مهمي شده دوم،
رشد نارضايتي عمومي، سلطه رژيم را تضعيف . است

رژيم ديگر قادر نيست مانند گذشته . كرده است
در نتيجه زمينه براي . مردم را مهار و كنترل كند

 فعاليتهاي برخی توده اي و كل گيري تشكالتش
  .علني فراهم شده است

طرحهاي رژيم براي مهار و كنترل جنبش سوم، 
كارگري از طريق نهادهاي امنيتي ـ اطالعاتي مثل 

و شوراهاي اسالمي مدتهاست كه ’ خانه كارگر’
مدتي دوم خردادي ها  تالش . شكست خورده است

كردند اين قبيل نهادهاي ضدكارگري را به 
اما ورشكستگي . اي كارگري تبديل كنندسنديك

سياسي عمومي اين جريان، به نظر مي آيد كه فعال 
  . بكارگيري اين قبيل ترفندها را  منتفي كرده است

خالصه اينكه، ضعف رژيم، رشد مبارزات توده اي و 
كارگري و جستجو براي راه حل، محرك چنين 

  .بحثهائي است
ين جنبش متاسفانه اغلب مباحثي كه توسط فعال

كارگري و نيروهاي سياسي چپ صورت مي گيرد، 
.  است تراز نيازهاي واقعي و ضروري كارگران عقب

بعضي خط و سياستها هم كه جلو گذاشته مي شود 
بيشتر از اينكه راهگشا و ثمر بخش باشد، محدود 

  .كننده و زيانبارست

تر به  قبل از اينكه مشخص: سئوال
ي موانع اين مسئله بپردازيم، بطور كل

تشكل يابي صنفي كارگران در ايران 
  را چه مي بينيد؟ 

در اين زمينه هم موانع عيني وجود دارد : جواب
  .ما با چند مانع عيني روبرو هستيم. هم ذهني

 بر اين جامعه، ديكتاتوري عريان و استبداد ، اوالً
خشني حاكم است كه مانع اصلي شكل گيري 

  . تشكالت كارگري است
ختار اقتصادي اجتماعي ايران بطور كلي و  سا،ثانياً

بطور خاص ساختار طبقه كارگر در ايران 

محدوديتهاي معيني براي شكل گيري تشكالت 
بين بخشهاي . صنفي ـ اقتصادي ايجاد مي كند

. مختلف طبقه كارگر، شكافهاي جدي موجود است
بخش اعظم كارگران در كارگاههاي كوچك زير ده 

 تقريبا از هيچگونه حقوقي نفر به كار مشغولند كه
برخوردار نيستند و تفاوت آشكار و برجسته اي بين 

مانند كارگران نفت و (آنان و قشر نازكي از كارگران 
كه از ثبات و امنيت ) برخي صنايع بزرگ ديگر

اگر چه رژيم . شغلي نسبي برخوردارند موجود است
به خاطر بحراني كه گريبانگيرش شده، مدام از 

ني كردن قراردادهاي كار با اين بخش از طريق پيما
كارگران در صنايع بزرگ سعي در محدود كردن 

ت و داراي امنيت شغلي دارد، اما اين ابقشر با ث
  . تفاوتها واقعي است

 به اين مسئله بايد انشقاق ملي و جنسيتي ثالثا،
هنوز . درون طبقه كارگر ايران را هم اضافه كرد

هاي صنعتي بر مبناي كارگران در بسياري از واحد
تعلقات بومي، قومي و ملي تقسيم بندي مي شوند 
و حتي برخي مواقع در رشته هاي كاري خاصي 

مثال كارگران افغاني در كار . سازماندهي مي شوند
كشاورزي، كارگران كرد در كار ساختماني و بازار 
ميوه فروشهاي تهران، كارگران عرب در كارهاي 

  . ت و غيرهپيمانكاري تابع شركت نف
بخش مهمي از نيروي كار زنان هم درگير اقتصاد 
غير رسمي است كه بشدت پراكنده و سازمان 
نيافته است و ربط چنداني به ديگر رشته هاي 

  .توليدي ندارد
اقتصاد روستايی هنوز نقش موثری در توليد  رابعاً، 

بخش مهمي از .  داردی کارگرهایو بازتوليد خانوار
كارگراني كه به تازگي از مناطق دور بويژه (كارگران 

كماكان به ) افتاده به شهرها مهاجرت كرده اند
طرق مستقيم و غير مستقيم بندهائي با اقتصاد 

منبعی که تا حدی تامين کننده . دهقاني دارند
 خانوارهای کارگری برخی نيازهای اوليه زندگی

همراه با رواج چند شغلي،  مسئله فوق .است
به اين شكل كه . بوجود مي آوردوضعيت خاصي را 

در خانواده هاي كارگري، كليه اعضاي خانواده 
مجبورند درگير  كارهاي متنوع شوند و سطح 
معيشت خود را پايين ببرند تا بتوانند خود را تا 

   .حدودي با فشار هاي اقتصادي روز تطبيق دهند
مجموعه اين شرايط، مانع از اين مي شود كه    

هاي ه  خواستبه راحتی حولرا بتوان كارگران 
صنفي و اقتصادي سراسري بسيج و متشكل كرد و 

به . به راحتي تشكل سراسري صنفي بوجود آورد
جرئت مي توان گفت كه پيشروي طبقه كارگر 
حتي در زمينه مبارزات صنفي و اتحاديه اي اساسا 

رجه آگاهي سياسي اين طبقه گره خورده است به د
قالبی سياسی در ميان شکل گيری يک جنبش انو 

  .  کارگران
 اينجاست كه اهميت موانع ذهني بيش از بيش

 مانع ذهني، يامنظور از عامل . برجسته مي شود
) يا در بهترين حالت حضور ناچيز(فقدان حضور 

اين . جنبش كمونيستي در ميان كارگران است
واقعيتي است كه بسياري از كارگران پيشرو و 

اسالمي سركوب شدند، كمونيست، توسط ارتجاع 
به زندان افتادند به قتل رسيدند يا به تبعيد رانده 

جنبش كمونيستي هنوز نتوانسته روابطش با . شدند
.  به بعد ترميم كند١٣٦٠جنبش كارگري را از سال 

اين مسئله تاثيرات منفي بسياري بر رشد و تكامل 
اما اين معضل ابعاد . جنبش كارگري گذاشته است

ه خود مي گيرد بويژه زماني كه مي  بوخيم تری 
بينيم بسياري افراد كه خود را چپ و كمونيست 
مي دانند، هم و غمشان اين شده كه سر كارگران را 

اينها در . به مبارزات جاري اقتصادي گرم كنند
منشي ترديونيون «قول لنين نقش ه بهترين حالت ب

  بجای اين کهكنند، می را ايفا » )اتحاديه صنفي(
هی سياسی طبقاتی را به ميان کارگران ببرند و آگا

 فكرت چنينبا . باشند» تريبون مردم«به قول لنين 
 نمي توان طبقه كارگر را به مبارزه سياسي و عملی 

عليه رژيم، و اتحاد با مبارزات سياسي ديگر قشرها 
  . و طبقات برانگيخت

شرايط دقيقا همين است كه : سئوال
ه در چنين سئوال اينست ك. مي گوييد

شرايطي، چه فرمهائي از تشكالت 
  كارگري مناسب تر است؟ 

ده كمونيستها به مسئله اشكال مبارزات تو: جواب
 آن كليشه اي نگاه نمي اي و فرمهاي تشكيالتي

اين اشكال عموما توسط خود كارگران در . كنند
جريان مبارزه زنده خلق مي شوند و چند و چون 

تگي دارد، مثال به فضاي آنها به عوامل گوناگوني بس
سياسي كلي جامعه، تناسب قواي بين مردم و 
دشمن، حدت و شدت مبارزه و ميزان دخالت 

كمونيستهائي كه در بين كارگران . عناصر آگاه
فعاليت مي كنند بايد داراي مشي توده اي باشند و 
با اتكا به تجربيات توده ها، فرمهائي كه كارگران در 

مي كنند را  جمعبندي كنند، جريان مبارزه ابداع 
آنچه بايد . ارتقاء دهند و آن را فراگير كنند

چارچوبه و مختصات كلي اين تشكالت باشد، 
مستقل بودن، توده اي بودن و  از پائين شكل 

در اين چارچوبه، هر فرم و اسمي . گرفتن آنهاست
كه اين محتوي را مخدوش نكند قابل استفاده 

  .است
،  استقالل  از دولت، منظور از مستقل بودن

كارفرمايان و سياستهاي كليه جناحهاي بورژوازي 
  . است

منظور از توده اي بودن، اتكا به نيروي و توان خود 
  . كارگران براي تحقق خواستهاي شان است

و منظور از شكل گيري از پائين، اينست كه متكي 
ابتكارات باال بردن آگاهی سياسی و دامن زدن به بر 

 كارگر باشد و با اتكاء به آنان شكل هاي توده هاي
  . مختلف مبارزه را به پيش ببرد

بنظر ما اينكه از همين حاال بايد به پاي ايجاد و    
 كارگري رفت، علنياعالم يك تشكل سراسري 

تا زماني كه تناسب قوا بين . منطبق بر اوضاع نيست
مردم و رژيم بطور قطعي تغيير نكرده باشد، اتخاذ 

 گسترده تر و علني تر صحيح نيست و مي فرمهاي
اما اين حرف به . تواند موجب ضربات جدي شود

معني نفي استفاده از امكانات و فضاهاي علني براي 
  .پيشبرد مبارزه نيست
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رهنمود حزب ما در زمينه : سئوال
تشكيالتي براي پيشبرد مبارزات 

 و ادامه كاري آن ان كارگر یاقتصاد
  چيست؟ 

پايه اي همان است كه لنين در  رهنمود :جواب
او به تفصيل . جلو گذاشت» چه بايد كرد؟«كتاب 

توضيح داد كه كارگران چگونه مي توانند در شرايط 
استبدادي، براي پيشبرد مبارزات جاري خود بطور 

  . مخفي متشكل شوند
وجود هسته كوچك بهم پيوسته اي از «قول او ه ب

ده كه در كارگران كامال مطمئن، آزموده و آبدي
نواحي عمده داراي اشخاص مطمئني بوده و بر 
طبق قواعد پنهانكاري با سازمان انقالبيون مربوط 
باشد كامال مي تواند با استفاده از مساعدت وسيع 
توده ها، بدون داشتن هيچگونه صورت رسمي، كليه 

) صنفي(وظايفي را كه بر عهده سازمان حرفه اي 
 انجام دهد كه بعالوه آنچنان. است انجام دهد

) جنبش كمونيستي(مطلوب سوسيال دمكراسي 
فقط بدين وسيله است كه مي توان عليرغم . است

) صنفي(تمام ژاندارمها به تحكيم جنبش حرفه اي 
و نه جنبش صنفي ساخته (سوسيال دمكراتيك 

متن داخل (» .نائل شد)  دست حكومت و ليبرالها
  ) ١) (پرانتزها از ماست

اظر بر يك تجربه تاريخي بزرگ اين رهنمود ن   
انقالبي در شرايط استبدادي براي تشكيل 
سازمانهاي توده اي كارگري است كه متاسفانه 
بسياري از فعالين چپ جنبش كارگري ايران چشم 

  .خود را بر آن بسته اند
وقتي پاي .  اما مسئله اصلي چيز ديگري است

تشكل به وسط مي آيد مهمترين مسئله، ادامه 
ادامه كاري در سطوح مختلفي . آن استكاري 

هم در سطح پيشبرد مبارزات جاري : مطرح است
كارگران، و هم در سطح كلي تر در ارتباط با 

ادامه كاري تشكالت صنفي نيز نيازمند يك . انقالب
يعني همان چيزي كه . ستون فقرات حزبي است

آن را به عنوان سازمان ’ چه بايد كرد’لنين در 
لنين تاكيد كرد كه . فه اي تشريح كردانقالبيون حر

كارگران با ) يا صنفي(بايد بين سازمان حرفه اي 
تفاوت ) كمونيستها(سازمان انقالبيون حرفه اي 

. گذاشت و ميان اين دو التقاط بوجود نياورد
سازمان انقالبيون حرفه اي از كمونيستها تشكيل 
مي شود و سازمان صنفي كارگران از هر كارگري 

لزوم اتحاد براي مبارزه عليه كارفرما و كه به 
بي جهت نبود كه لنين . حكومت پي برده است

اگر ما كار را از پي ريزي محكم «: تاكيد كرد 
سازمان استوار متشكل از انقالبيون شروع كنيم 
خواهيم توانست استواري جنبش را من حيث 
المجموع تامين كنيم و هم هدفهاي سوسيال 

 را عملي سازيم و هم )کمونيستی (دمكراتيك
اما اگر كار را از سازمان . هدفهاي ترديونيوني را

» دسترس«وسيع كارگري كه به اصطالح بيشتر در 
توده باشد شروع كنيم، آنگاه ما نه اين هدف را 

  ) ٢(» .عملي خواهيم كرد و نه آن ديگري را
در نتيجه به هيچوجه نبايد به ايجاد ستون فقرات 

تنها با ايجاد و گسترش آنست . حزبي كم بهائي داد

كه مي توان به پيشبرد سطوح گوناگوني از مبارزه و 
به شكل گيري انواع محافل و سازمانهاي توده اي يا 
تجمعات غير رسمي كمك كرد، با آنها در ارتباط 
بود، آنها را بهم متصل و هدايت كرد و طرق و 
فرمهاي صحيح براي تشكيل سازمانهاي حرفه اي 

توده اي در شرايط استبداد را در پيش صنفي و 
  )٣. (گرفت

البته در اينجا الزمست به يك نكته كلي تر در 
مسئله تضمين ادامه . زمينه ادامه كاري اشاره كنيم

. كاري اين نوع تشكالت، يك امر در خود نيست
تجارب تاريخي در ايران نشان مي دهد تا زماني كه 

رانهاي رژيمهاي ارتجاعي بر اثر شكل گيري بح
انقالبي و يا مبارزات توده اي انقالبي و گسترده 
تضعيف نشوند، نمي توان انتظار پا گيري تشكالت 

واقعيت اينست . مستقل كارگري گسترده را داشت
آزادي تشكالت مستقل «كه تحقق مطالباتي چون 

به مبارزات عمومي براي » توده اي و كارگري
چنين تنها با . سرنگوني رژيم گره خورده است

چشم انداز مبارزاتي مي توان دشمن را عقب نشاند 
و حتي قبل از سرنگوني رژيم به برخي از اين 

  . مطالبات دست يافت
در عين حال تجربه نشان داده كه سركوب    

انقالبيون و جنبش انقالبي، پيش درآمد از هم 
در . پاشيدن تشكالت صنفي كارگران هم هست

نگاتنگي بين اين دو تاريخ ايران همواره ارتباط ت
يعني ادامه حيات . مسئله وجود داشته است

كامال بستگي تشكالت توده اي، در بعد درازمدت 
 انقالب پرولتري در ايران يابیبه چگونگي ادامه 

حفظ دستاوردهاي مقطعي كه در نتيجه . دارد
مبارزات توده اي حاصل مي شود، كامال وابسته به 

ريخي را بايد به اين حقيقت تا. اين مسئله است
كارگران گفت كه تجربه دمكراسي هاي ناقص در 

  در ايران و ١٣٥٧ _ ٦٠ و ١٣٢٠ _ ٣٢سالهاي 
سركوبهاي شديد پس از اين دو دوره نشان داد كه 
حفظ دستاوردهاي مقطعي در درازمدت بدون 
تشكيل قواي مسلح تحت رهبري طبقه كارگر يعني 

  . نيستابزار اصلي و استراتژيك انقالب ميسر 
» خلق بدون ارتش خلق هيچ چيز ندارد«

كمونيستهاي انقالبي و پيشروترين كارگران اگر 
واقعا به دنبال انقالب و كسب قدرت سياسي 
هستند بايد هم و غم شان در درجه اول پاسخگويي 
به اين مسئله باشد، كارگران را با چنين سياست 
انقالبي آموزش دهند و فعاالنه براي چنين امري 

  . دارك ببينندت

پس نقش و جايگاه مبارزه : سئوال
اقتصادي طبقه كارگر و نقش 

  كمونيستها در آن چيست؟ 
 جنبش اقتصادي طبقه كارگر به هيچوجه :جواب

نقش استراتژيك در تدارك انقالب پرولتري ندارد؛ 
نه مهمترين عرصه مبارزه طبقاتيست و نه بايد به 

بارزه مرحله در پيشبرد مپيش آن بمثابه يك 
اگر كسي فكر مي كندكه از . طبقاتي نگريست

طريق اين مبارزات مي تواند نظام سرمايه داري را 
. سرنگون كند دچار اشتباه وخيمي شده است

 مبارزات اقتصادي در بهترين حالت و حتي در
رزمنده ترين شكل كماكان در دايره مناسبات 
بورژوائي قرار دارد، زيرا اساسا حول فروش بهتر 

روي كار و چك و چانه زدن با كارفرمايان و  ني
يعني سرلوحه مبارزات اقتصادي، شعار . دولت است

است نه » مزد عادالنه در برابر كار عادالنه«
تنها از » الغاي كار مزدي«. » الغاي كارمزدي«شعار

طريق پيشبرد يك مبارزه سياسي همه جانبه و 
انقالبي يعني سرنگون كردن قدرت سياسي 

زي و كسب قدرت سياسي و بر آن پايه محو بورژوا
گام .مناسبات توليدي بورژوائي صورت مي گيرد 

اول، سرنگوني قهرآميز قدرت دولت بورژوائي است 
  .كه از اين مناسبات توليدي محافظت مي كند

خصلت اساسي مبارزه اقتصادي اينست كه در    
به همين خاطر از . مدار مناسبات موجود مي چرخد

ي، خيلي راحت مي تواند سياستهاي نظر سياس
. بورژوائي را در بطن خودش بپذيرد و پرورش دهد

در تاريخ سرمايه داري كم نبودند مبارزات اقتصادي 
راديكال كارگران در گوشه و كنار جهان كه 

  .سرانجام در مقابل بورژوازي تسليم شدند
كمونيستها اگر آن راهي را كه لنين سياست    

زات اقتصادي ناميد در پيش منحرف كردن مبار
نگيرند، عليرغم هر نيتي كه داشته باشند، آخر و 

  .عاقبت خصلت انقالبي خود را از دست خواهند داد
حاال با توجه به اين بحثها حتما مي پرسيد كه    

اصوال چه نيازي به جنبش اقتصادي طبقه كارگر 
است؟ و ما با تاكيد مي گوييم اين جنبش الزم 

 مقابل هر شكلي از ستم بايد مقاومت است زيرا در
اما از درون مبارزات اقتصادي، . را سازمان داد

حداكثر چيزي كه بدست مي آيد بهبود شرايط كار 
از درون مبارزه اقتصادي نه ). آنهم نه هميشه(است 

رهائي از زنجير كار مزدي بدست مي آيد و نه يك 
وظيفه . جنبش سياسي انقالبي سر بلند مي كند

ه كمونيستها در قبال مبارزات اقتصادي عمد
كارگران صرفا دفاع از آنها نيست، بلكه منحرف 
كردن آنها از مسير خودبخودي سياست هاي 
بورژوائي و كشاندن آنها به مسير نبرد آگاهانه 

كمونيستها در جريان اين مبارزات . سياسي است
همواره بايد مسائل بزرگتري را در مورد ماهيت 

 داري، دولت و راه رهائي طبقه كارگر نظام سرمايه
طرح كنند و آگاهي كمونيستي را با كارگران پيوند 

  .دهند
 كمونيستها به مبارزات اقتصادي همانطور كه لنين 

نگاه مي كنند نه » مدرسه جنگ«گفت بصورت 
مدرسه جنگي كه كارگران در آن حس . خود جنگ

و اتحاد و همبستگي، باالرفتن روحيه نبرد با دشمن 
مقابله با مكر و حيله هاي دولت و كارفرمايان را 

را » مدرسه جنگ«اما اگر كسي  . تجربه مي كنند
خود جنگ جا بزند عمال به فريب كارگران ياري 

  . مي رساند
در هر مبارزه اقتصادي يا تشكل كارگري،    

كارگران حتي در زمينه پيشبرد مبارزات جاري با 
 مثال اينكه چه .سئواالت معيني روبرو مي شوند

خواستهائي را جلو بگذارند؟ مبارزه شان را با چه 
 دشمن را یروشي پيش ببرند؟ چگونه ترفندها

خنثي كنند؟ به چه كساني رجوع كنند؟ چگونه و 
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چه بخشي از افكار عمومي را به حمايت از خود 
همه اينها به درجات مختلف مي . برانگيزند؟ و غيره

ونيستها از آن براي تواند زمينه اي باشد كه كم
اما وظيفه . آموزش سياسي كارگران استفاده كنند

اصلي كمونيستها در قبال طبقه كارگر، پيشبرد 
اگر بخواهيم تحريك آميز . مبارزات اقتصادي نيست

بگوئيم بايد همان قول معروف لنين را تكرار كنيم 
كارگران در مبارزه شان براي بهبود شرايط «كه 

نيازي به _ نها مبارزه شان باشد اگر اين ت_ زندگي 
  ) ٤(» .سوسياليستها ندارند

ارزيابي حزب ما از برخورد : سئوال
گروهها و جريانات چپ در برخورد 

  به جنبش كارگري چيست؟ 
 متاسفانه اكثريت گروههاي چپ ايران، به :جواب

يا در . جنبش طبقه كارگر برخورد نوستالژيك دارند
كارگران در سالهاي حسرت تكرار مدل سازمانيابي 

 هستند يا در ٥٧ و دوره انقالب ١٣٢٠ _ ٣٢
حسرت مدلهاي سازمانيابي كارگران در  قرن نوزده 

حال و هوايشان طوري ) ٥. (و اوايل قرن بيست اروپا
است كه انگار هر چقدر عقب تر بروند اصولي ترند و 
هر چقدر مدلهاي قديمي سازمانيابي كارگران را 

به همين خاطر ما اغلب ) ٦. (ترپيشه كنند راديكال
شاهد پلميكهائي خسته كننده و تكراري هستيم كه 
ذره اي به كارگران بويژه نسل جديد طبقه كارگر 

ساعتها وقت بر سر بحث شورا يا . ياد نمي دهد
سنديكا ، كميته كارگري يا مجمع عمومي تلف مي 

  ) ٧.(شود
مباحث عمدتا ناظر بر مسائل حال و آينده    

و به جرئت مي توان گفت كه در اين . نيست
مباحث از افق و اهداف واالي كمونيستي خبري 
نيست و صحبتي از استراتژي انقالبي براي كسب 
. قدرت سياسي توسط طبقه كارگر به ميان نمي آيد

مباحث، همه حول چگونگي سازمان دادن مبارزات 
كسي . اقتصادي و تشكالت صنفي كارگران است

ه مثابه كليدي ترين تشكيالت صحبتي از حزب ب
طبقه كارگر و ارتش خلق به مثابه اصلي ترين ابزار 

  .براي كسب قدرت سياسي نمي كند
بعضي ها به دوران اوليه پيدايش ماركسيسم و    

رابطه آن دوره كمونيستها با مبارزات اقتصادي 
كارگران رجوع مي كنند و مي گويند كه 

ن جنبش كمونيستها صرفا يك گرايش خاص درو
طبقه كارگرند و وظيفه اصلي شان هم خدمت به 

آنان نكته مركزي . مبارزات جاري كارگران است
ماركس در مانيفست كمونيست كه ضديت با 

 را  استخودروئي و دنباله روي از جنبش كارگري
آنان اين . ناديده مي گيرند يا فراموش مي كنند

بحث اساسي و فلسفه وجودي مانيفست را از قلم 
ي اندازند كه كمونيستها  ضمن شركت در مبارزه م

جاري بايد همواره منافع عمومي و آينده 
آنچه كه فعاليت . كمونيستي را در نظر داشته باشند

امروز و كيفيت آنها را تعيين مي كند اهداف نهائي 
يعني كسب قدرت سياسي و ساختن جامعه 
سوسياليستي و پيشروي بسمت كمونيسم جهاني 

ح كنوني آگاهي  كارگران و مبارزات است نه سط

متاسفانه در فضاي كنوني جهان، اين . جاري شان
طبقه «قبيل دنباله روي ها تحت عنوان اينكه 

كارگر خودش مستقيما بايد قدرت بگيرد نه 
اما . ظاهر عامه پسندي به خود مي گيرد»  حزبش

مضمون اين حرف هيچ چيز نيست جز زير سئوال 
ضرورت رهبري ارگر و رسالت طبقه کكشيدن 

  ) ٨. (كمونيستي
كساني كه خود را طرفدار برخی بعالوه    

سوسياليسم و كمونيسم مي دانند حاضر به قبول 
اين واقعيت بزرگ تاريخي نيستند كه نزديك به 
صد سال از زماني كه جنبش كمونيستي بين 
المللي رابطه تنگاتنگي با مبارزات اقتصادي طبقه 

وعي جنبش سوسياليستي با آن كارگر داشت و به ن
در همان اوايل قرن . مترادف بود، گذشته است

بيستم، اساسا پس از انقالب اكتبر روسيه، شكافي 
بين جنبش كمونيستي و جنبش اقتصادي كارگران 

اين واقعيتي عيني است كه بايد آن را . شكل گرفت
  . برسميت شناخت

خته جا دارد در آينده به اين مسئله بيشتر پردا   
جا مختصرا مي توان گفت كه شود، ولي در اين

 تحوالت عيني و ذهني در سطح جهاني برخی
موجب تغيير رابطه بين جنبش كمونيستي و 

عواملي چون گذر سرمايه . جنبش كارگري شد
داري رقابت آزاد به امپرياليسم و شكل گيري قشر 
اشرافيت كارگري در كشورهاي پيشرفته و بورژوا 

ي از كارگران اين كشورها و پاره زدگي بخش مهم
اي بهبودها در زمينه شرايط زندگي و كار و توليد، 
زمينه هاي عيني مبارزات اقتصادي رزمنده و 
راديكال كارگري به سبك اواخر قرن نوزده را به 

يك عامل ديگر، انتقال مركز . نوعي تضعيف كرد
ثقل انقالبات جهاني به كشورهاي تحت سلطه و 

بقه كارگر اين كشورها با وظيفه مواجه شدن ط
پيشبرد مبارزه مسلحانه به عنوان ضروری و عينی 

امري (عالي ترين شكل مبارزه ملي و طبقاتي بود 
كه غالبا از همان ابتداي جريان تدارك كسب قدرت 

و باالخره مهمترين ). سياسي امكان پذير بوده است
عامل، شكل گيري قدرت سوسياليستي در جهان 

اثيرات قابل مالحظه اي بر اشكال و بود كه ت
محتوي و سمت و سوي ديگر مبارزات اجتماعي 
  . منجمله مبارزات روزمره كارگران بجاي گذاشته بود

اينها واقعياتي است كه سالها پيش تشخيص داده 
شده بود و جمعبندي و سنتز آن به بخشي از دانش 

اما . و درك كمونيستهاي انقالبي تبديل شده بود
 همه اينها از ذهن اكثر فعالين و جريانات چپ انگار

اينها آنچنان . در جنبش ايران پاك شده است
ذهني گرايي مفرطي از خود بروز مي دهند كه 

بسياري در آرزوي تكرار . اعجاب انگيز است
به . چيزهائي هستند كه ديگر تكرار نخواهد شد

 واقعيتهاي عيني برخیهمين دليل قادر نيستند 
ان امروز را درك كنند و يا نيروها و جامعه و جه

اشكال نوين مبارزه اي كه عليه سرمايه داري 
في المثل براي . جهاني براه افتاده است را دريابند

بسياري از آنها قابل فهم نيست كه چرا  امروزه در 
جهان اين جوانان هستند كه در صف مقدم مبارزه 

ر به نظ. عليه گلوباليزاسيون و جنگ قرار دارند
بسياري از آنها اين قبيل مبارزات ربطي به طبقه 

كارگر ندارد و حتي بنوعي مزاحم مبارزه طبقاتي 
در صحنه . است) در واقع مبارزه اقتصادي كارگران(

داخلي ايران هم اينها قادر نيستند ارتباط مبارزه 
و . كارگران با مبارزات زنان و جوانان را درك كنند

هاي قهر آميز محالت يا اهميت الزم را به شورش
كارگري كه يك شكل مهم مبارزات كارگري است 

  .نمي دهند و آن را ناديده مي گيرند

ما با چه انحراف عمده اي : سئوال
  روبرو هستيم و مختصات آن چيست؟ 

ما كماكان با خط يا گرايش انحرافي روبرو : جواب
بر آن » اكونوميسم«هستيم كه زماني لنين نام 

. ليش كرنش به خودروئي استمشخصه اص. نهاد
 عموما از نظر اكونوميستها، آن جنبشي واقعا خصلت

 خود انگيخته باشد و ضد سرمايه داري دارد كه
مبارزه اقتصادي كارگران را به عنوان شكل عمده 

آنان هم و غم خود ) ٩. (مبارزه طبقاتي دنبال كند
آنان غالبا مبارزه . را سازمانيابي اين مبارزه مي دانند

كارگران را از كل مبارزه سياسي سراسري و جنبش 
قشرها و طبقات ديگر مانند زنان ، جوانان و 
دانشجويان،  دهقانان و ملل ستمديده جدا مي 
كنند و در بهترين حالت مي خواهند به همان 

  .مبارزه اقتصادي جنبه سياسي دهند
يكم، از درون حقيقت  آن است که حال آنكه     

و (يخته اي  آگاهي كمونيستي هيچ جنبش خودانگ
چرا كه . زاده نخواهد شد) انترناسيوناليستي

 انكمونيسم علم است و غالبا دور از دسترس كارگر
و اين وظيفه كمونيستهاست كه اين علم را به ميان 

  . اين طبقه ببرند
 و به همان دليل اول، طبقه كارگر هرگز با دوم،

تشكيالت پيشبرد مبارزه اقتصادي به كليدي ترين 
البته ممكنست . نمی يابدخود يعني حزب دست 

مبارزه اقتصادي به اشكال گوناگون تشكل پا بدهد 
  . اما به تشكل حزبي پا نخواهد داد

 آن آگاهي كه از دل مبارزه اقتصادي بيرون سوم،
) صنفي(مي آيد، غالبا خصلت محلي يا حرفه اي 

داشته و كامال از يك آگاهي سراسري و كشوري 
فاصله دارد، چه برسد به ) ي در بعد اقتصاديحت(

حتي . آگاهي از كاركرد اقتصاد جهاني سرمايه داري
در زمينه افشاگريهاي اقتصادي همه جانبه نيز 

  .  كارگران نياز به يك حزب انقالبي دارند
 تا زماني كه طبقه كارگر كليه قشرها و چهارم،

ا ، از مناسبات بين تمام طبقات بطبقات را نشناسد
دولت و حکومت و مناسبات بين خود اين طبقات و 

 نمي توان صحبتي از قشرها شناخت کسب نکند،
طبقه . دستيابي او به آگاهي عميق طبقاتي كرد

كارگر تنها از طريق شركت فعال در مهمترين 
مبارزات سياسي جاري است كه مي تواند از نقش و 
 جايگاه قشرها و طبقات ديگر آگاه شود و در رقابت
با نيروهاي حاضر در صحنه نقش رهبري خود را 

كارگري كه امروز به دفاع از ديگر جنبشهاي . بيابد
توده اي بر نخيزد، در آنها شركت فعال نداشته باشد 
و براي تاثير گذاري بر آنها تالش نكند، هيچگاه 
آگاهي طبقاتي ضروري و توان الزم براي رهبري 

ن بخشي از اي. كردن انقالب را بدست نمي آورد



 ١٧صفحه     حقيقت       ۱۵  شماره

هر . ديناميسم حركت سياسي طبقه كارگر است
اندازه طبقه كارگر در گسترش جنبشهاي سياسي 
ضد رژيمي نقش فعال ايفا كند، هر اندازه تالش 
كند قشرها و طبقات مختلف در اين جنبشها را به 
دور برنامه و استراتژي خود متحد و رهبري كند، 

ه جامعه براي انقالب و كسب قدرت سياسي و ادار
  . آينده بيشتر آماده خواهد شد

همه اين موضوعات كه در مخالفت با اكونوميسم 
مطرح كرديم، صد سال پيش توسط لنين در كتاب 

بي جهت . مورد بحث قرار گرفت» چه بايد كرد؟«
نيست كه امروزه اين كتاب اصال و ابدا  مورد اشاره 

گويي . اين دسته از فعالين چپ قرار نمي گيرد
متوجه خود ’ چه بايد كرد’ت اتهام لنين در انگش

اين كتاب بود كه نقطه عزيمتي نوين و . اينهاست
انقالبي در برخورد به جنبش كارگري و رابطه 
جنبش كمونيستي با آن و بطور كلي رابطه بين 

  . عنصر آگاهي و عنصر خودبخودي جلو گذاشت
يك قرن پيش، لنين در آن كتاب محدوديتهاي    

ه خودبخودي توده ها را تشخيص داد و جدي مبارز
نياز به حزب پيشاهنگ را بمثابه نيروي انقالبي آگاه 

حزبي كه مبارزه بسوي هدف انقالبي . پيش كشيد
سرنگون كردن نظم كهن و متولد كردن جهان نوين 

از آن زمان تا بحال حقايق مبارزه . را رهبري كند
 طبقاتي صدها بار درستي تحليل لنين را بنمايش

ما مطالعه اين اثر با ارزش ) ١٠. (گذاشته است
تاريخی را به همه مبارزين، بويژه نسل جوان 

  .پيشنهاد می کنيم

_ زمينه هاي ايدئولوژيك : سئوال
  سياسي چنين برخوردهائي چيست؟ 

 از يك زاويه مي توان گفت كه درك :جواب
. بسياري از اين جريانات از طبقه كارگر قالبي است

هد يك درك اثيري و اسطوره اي از طبقه ما شا
حال آنكه به خودي خود طبقه . كارگر هستيم

ويژگي . كارگر از هيچ قداستي برخوردار نيست
اصلي طبقه كارگر اينست كه پتانسيل آن را دارد 

اين درست است كه . كه خود و نوع بشر را رها كند
با پيدايش سرمايه داري و بوجود آمدن طبقه كارگر 

نخستين بار پايه هاي مادي جامعه بي طبقه براي 
فراهم شده و طبقه كارگر مي تواند حامل و ناقل 
چنين جامعه اي باشد، اما اين يك امكان است و 

اين امكان به . بخودي خود متحقق نخواهد شد
شرطي تحقق مي يابد كه طبقه كارگر آگاهانه نقش 
. بازي كند و انقالب كمونيستي را سازمان دهد

ب كمونيستي نه خودبخودي صورت مي گيرد انقال
اگر طبقه كارگر . و نه اجتناب ناپذير و مقدر است

به آگاهي كمونيستي دست نيابد چنين انقالبي 
  . صورت نخواهد گرفت

كساني كه با كارگر، كارگر گفتن به آگاهي 
كمونيستي كم بها مي دهند در واقع در تصورشان 

و به عنوان نمي گنجد كه اين طبقه ابدي نيست 
آخرين طبقه تاريخ بايد روزي خودش هم از ميان 

  .برود
 بايد به تاثيرات اما از زاويه اي بسيار مهمتر،   

شكستهاي طبقه كارگر در شوروي و چين اشاره 

طبقه كارگر عليرغم پيشرفت هائي كه در . كرد
زمينه ساختمان سوسياليسم در اين دو كشور 

 كند و در هر داشت نتوانست قدرت خود را حفظ
دو اين جوامع قدرت را از دست داد و سرمايه داري 

اين شكست تاثيرات روحي زيانباري بر . احياء  شد
صفوف كمونيستها به جاي گذاشته، بويژه آنكه 
بورژوازي بين المللي كارزار ايدئولوژيكي بزرگي 

  . عليه كمونيسم براه انداخته است
عات حتي در ما با پائين آمدن افق ديد و سطح توق

ميان كساني كه خود را طرفدار طبقه كارگر مي 
بروز برجسته اين مسئله در بي . دانند روبروييم

اعتمادي به امكان پذيري جامعه سوسياليستي 
از همينرو مي بينيم كه در ميان اين قبيل . است

گرايشات چندان صحبتي از كسب قدرت سياسي 
  .توسط طبقه كارگر نمي شود

نكه مسئله كسب قدرت سياسي طرح به محض اي   
شود، پاي جمعبندي از اين دو تجربه مهم تاريخي 

يعني جمعبندي از نقاط قوت و . به ميان مي آيد
ضعف و شكستها و پيروزي هاي طبقه مان و 
دستيابي به درك عميقتر از چگونگي ساختن 

اين خود بخشي مهم از آگاهي . جامعه آينده
ان طبقه كارگر برده كمونيستي است كه بايد به مي

طبقه كارگر ايران بايد بداند كه طبقه جهاني . شود
ما داراي شناخت و تجربه غني از سرنگوني سرمايه 
داري و برقراري قدرت سياسي و ساختمان جامعه 

بسياري از جريانات چپ ترجيح . سوسياليستي است
مي دهند با اين قبيل مسائل رو در رو نشوند، در 

، كال آن را در ميان كارگران موردش سكوت كنند
طرح نكنند و يا همه دستاوردهاي گذشته را منحل 

بهترين هاي شان حداكثر از طريق اثبات .  كنند
عدم حقانيت سرمايه داري و مصائب آنست كه به 

حال آنكه براي . دفاع از سوسياليسم مي پردازند
بسياري از زنان، جوانان و كارگران و ساير مردم 

يژه پيشروان، سئوالي در مورد حقانيت زحمتكش، بو
سئوال . يا عدم حقانيت سرمايه داري طرح نيست

اصلي شان اينست كه آيا ساختن يك  جامعه نوين 
  و متفاوت و انقالبي امكانپذير است يا نه؟ 

طفره رفتن از پاسخگوئي به اين سئواالت، بسياري 
از كمونيستها را به سكوت يا تسليم طلبي كشانده 

سر فرود آوردن در مقابل جنبش جاري و . است
اكونوميسم، شكلي از بروز عدم اعتقاد به امكان 

  .پذيري جامعه سوسياليستي است
اين گرايش قهقرائي در ميان بسياري از فعالين چپ 
آنچنان باال گرفته كه امروز ما با اكونوميسم حتي 
در شكل كالسيك و ظاهر راديكالي كه در دوره 

حداقل .  روبرو نيستيم داشت،٥٧انقالب 
اكونوميستهاي آن زمان، تبليغ انقالب مي كردند و 
باور داشتند كه از اين طريق مي توان انقالب را 

متاسفانه امروزه گرايش اكونوميستي،  . تدارك ديد
بسياري از . چهره آشكارا راستي به خود گرفته است

را هدف » استقرار جامعه مدني«اكونوميستها شعار 
يعني استقرار جامعه متعارف . ر داده اندخود قرا

بورژوائي كه از دولت و نهاد هاي تكميلي مستقل از 
اين نهادهاي تكميلي در . دولت تشكيل شده است

يك جامعه متعارف بورژوايي به تحكيم و كاراتر 
كردن مناسبات مالكيت بورژوائي و رابطه  رده هاي 

مختلف اجتماعي با يكديگر در چارچوب نظام 
ضرورت تشكالت . رمايه داري خدمت مي كندس

كارگري از نظر اين دسته اكونوميستها، از زاويه 
آنها ) ١١. (شكل گيري جامعه مدني مطرح مي شود

به طبقه كارگر به مثابه سياهي لشگر براي تحقق 
انقالب دمكراتيك نوع كهن نگاه مي كنند نه رهبر 

اين برجسته ترين شكل . انقالب دمكراتيك نوين
تسليم شدن به بورژوازي و كارزار ضد كمونيستي 

اين شكل اكونوميسم مانع از آن مي شود . آن است
كه طبقه كارگر به عرصه يك مبارزه سيستماتيك 

  .عليه نظام حاكم پا بگذارد
 با اشكالي  نيزالبته ما به صورت فرعي و غير عمده

بويژه در ميان پاره اي از » چپ«از اكونوميسم 
يعني . اخل كشور روبرو هستيمفعالين چپ د

كساني كه هنوز مي خواهند از طريق مبارزات 
اقتصادي به جنگ نظام كار مزدي بروند و هدفشان 
. تشكيل اتحاديه هاي كارگري مبارز و راديكال است

مشخصه اين گرايش جدا كردن مبارزه ضد سرمايه 
 توسط داري از مبارزه براي كسب قدرت سياسي

نگار مبارزه براي كسب قدرت ا.  استطبقه کارگر
سياسي يك امر كناري و فرعي است كه فقط در 
مقطع معيني در برابر طبقه كارگر قرار مي گيرد و 

) ١٢. (ربطي به مبارزه كلي عليه سرمايه داري ندارد
نتيجه چنين تبييني اينست كه طبقه كارگر به 
خود مشغول مي شود و از سياست، مبارزه سياسي 

ات انقالبي ديگر قشرها و طبقات و رهبري مبارز
اين تبيين، آشكارا به ضرر طبقه . دوري مي جويد

  .كارگر است
: دخالت، شركت، حمايت و رهبري كردن   

اينهاست وظايف طبقه كارگر در قبال مبارزات 
اين بخشي از پروسه . سياسي قشرها و طبقات ديگر

كسب قدرت سياسي و نيز متحول كردن جهانبيني 
اين بخشي مهم از تالش براي . ر استطبقه كارگ

» طبقه اي براي خود«به » طبقه در خود«تبديل 
  . است

في المثل طبقه كارگر تنها با دامن زدن به يك 
جنبش انقالبي زنان است كه مي تواند از ايده هاي 

امري كه . كهنه و سنتي در مورد زنان گسست كند
به شكل خودبخودي و يا صرفا با دامن زدن به 

بويژه با توجه به ساختار عمدتا (ارزه اقتصادي مب
مردانه نيروي كار در كارخانجات بزرگ صنعتي در 

متاسفانه اين يكي از . حاصل نمي شود) ايران
مشخصات بسيار منفي و مردساالرانه جريانات 

است كه اهميتي به مسئله زنان در » كارگريستي«
جامعه نمي دهند و ضرورت تربيت و تحول 

 طبقه كارگر در اين زمينه را ناديده مي جهانبيني
  . گيرند

بعنوان جمعبندي بايد روي همان حكم لنين تاكيد 
كنيم كه آگاهي كمونيستي چيزي نيست كه طبقه 

اين . كارگر بطور خودبخودي به آن دست يابد
وظيفه كمونيستهاي انقالبي است كه اين علم و 

د و با ايدئولوژي را بطور زنده به ميان كارگران ببرن
هر گونه كم بها دادن به اين مسئله . آنان پيوند زنند

به معناي سرفرود آوردن در مقابل ايدئولوژيهاي 
  . بورژوائي و نهايتا تسليم شدن در برابر آن است
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حزب ما چه وظايفي در قبال : سئوال
جنبش كارگري در مقابل خود قرار 

  داده است؟ 
چيزي  وظايف ما در قبال جنبش كارگري، :جواب

جدا از وضعيت سياسي عمومي جامعه و وظايفي كه 
ما در ارتباط با تدارك انقالب و مشخصا آغاز جنگ 

مسلما هر كمونيستي . خلق بدوش گرفته ايم نيست
بايد از مبارزات عادالنه كارگران دفاع كند و به قدر 
امكان به سازماندهي آن ياري برساند اما همانطور 

ن وظيفه كمونيستها و كه گفته شد اين اصلي تري
  .حزب ما در ارتباط با كارگران نيست

مسلما مي توانيم از زوايا و جوانب گوناگوني به 
وظايفمان در زمينه فعاليت تشكيالتي و ايدئولوژيك 

بطور كلي وظيفه فعالين حزبي ما . سياسي بپردازيم
اين است كه تالش كنند  برنامه حزب كمونيست 

و  ) مائوئيست_ ست لنيني_ ماركسيست (ايران 
خط سياسي ايدئولوژيك حزب، نشريه حزب، را 
بدست پيشروترين عناصر طبقه كارگر، بدست 
جواناني كه چشم به زندگي سياسي باز مي كنند، 
به زناني كه مي خواهند بندهاي اسارت دو گانه 

  .شان را از هم بگسلند، برسانند
از نظر تشكيالتي الزم است كه در درجه اول    
. كه هاي حزبي در ميان توده ها ساخته شودشب

حزب ما مي خواهد از طريق بسيج پيشروان 
و سازمان دادن آنها، الزامات آغاز مبارزات توده اي 

  .  كندفراهمجنگ خلق در ايران را 
از نظر سياسي، ما بايد نقش فعالي در پاسخگوئي به 

مسلما هنگامي كه . مسائل سياسي روز ايفاء كنيم
بش توده اي يا كارگري مي شويم و يا با درگير جن

افراد فعال اين جنبشها روبرو مي شويم بايد به 
سئواالت سياسي روز و مسائل مبارزاتي مشخصي 
كه اين قبيل جنبشها پيش پاي فعالين آن مي 

اما محدود ماندن در اين سطح . گذارد پاسخ دهيم
از كار سياسي، نه پاسخگوي مشغله هاي اصلي 

ملزومات ها در شرايط كنوني است و نه ذهني توده 
کسب (پاسخگويی به وظيفه مرکزی کمونيستها 

  .برآورده مي كندرا ) قدرت سياسی از طريق قهر
در شرايط امروزي جامعه و جهان بيش از هر زمان 
ديگر نياز به كار ايدئولوژيك سياسي همه جانبه 

مردم نياز به دورنماي روشني دارند، دورنمائي . است
بطور علمي به آنان نشان دهد و اثبات كند كه كه 

ساختن يك جهان متفاوت از جهان كنوني 
اوضاع بگونه ايست كه هر فرد مبارز . امكانپذير است

و  انقالبي فورا سئواالت پايه اي مربوط به گذشته و 
آينده را جلوي احزاب و گروه هاي سياسي قرار مي 

مسائل دهد، در چنين دوره هائي اهميت دادن به 
بويژه آنكه . خط عمومي بيش از پيش ضروريست

نيروهاي گوناگون طبقاتي فعاالنه در صحنه حضور 
دارند و نسبت به كمونيستهاي انقالبي از قدرت و 
ابزار و اهرمهاي بيشتري براي تاثير گذاري بر اوضاع 

ما نيز بايد از قوي ترين اهرمي . سياسي برخوردارند
اكثر سود جوئيم و آن را كه در اختيار داريم به حد

بايد توده هاي كارگر، دهقان، . بكار گيريم

زحمتكش، زنان و جوانان مبارز را با آن پيوند دهيم 
مهمترين نقطه . و قدرتش را به نمايش در آوريم

قوت ما خط و برنامه ماست كه برخالف خطوط و 
 منافع فشرده و بازتاب برنامه هاي ديگر، 

متكي بر يك .  استستمديدگان ايران و جهان
متكي بر . ديدگاه تاريخي جهاني و علمي است

هاي پيروزمند انقالبي جهان و  بزرگترين پراتيك
هاي  هاي و شكست جمعبندي نقادانه از پيروزي

اين خط و برنامه قادر است مسير . گذشته است
  .پيروزي آينده را براي مردم ترسيم كند

ضاي هر از همينرو در هر محيط مبارزاتي و ف   
جنبش توده اي منجمله جنبش كارگري، بايد به 
تبليغ و ترويج خط سياسي ايدئولوژيك صحيح و 
نقد خطوط بورژوائي و غير پرولتري توجه كافي 

اين يك اصل مهم و دائمي مبارزه طبقاتي . كنيم
است كه نيروهاي آگاه پرولتري بدون توجه به 

ه را پيشبرد مبارزات خطي قادر نيستند عرصه مبارز
به نفع پرولتاريا، قطب بندي سياسي كنند و نمي 

اين . توانند نيروهاي پيشرو را بسمت خود بكشند
هاي  بعد اصلي و تعيين كننده فعاليت در جنبش

توده اي و يا بطور كلي در جامعه اي است كه 
نميتوانيم صرفا بر مبناي . بشدت سياسي شده است

لو گذاشتن پيشبرد پراتيكهاي رزمنده و روزمره و ج
طرح و نقشه هاي عملي راديكالتر و اشكال انقالبي 

كاري كه البته بايد بيش از پيش مورد توجه (تر 
نفوذ رقباي ) كمونيستهاي انقالبي قرار گيرد

سياسي خود را محدود كنيم و نفوذ خطمان را 
بويژه اينكه گرايشات خودبخودي . (گسترش دهيم

 خط رقباي ميان توده هاي مردم عموما منطبق بر
به نقش متحول كننده خط ايدئولوژيك ـ .) ماست

سياسي كمونيستي در جذب و بسيج توده ها نبايد 
بايد به صد تدبير و چاره، خط . كم بها بدهيم

ايدئولوژيك ـ سياسي را بطور زنده و از دريچه 
  . مسائل روز به ميان توده ها ببريم

اگر توجه به وظايف عملي هر جنبش توده اي با 
پيشبرد مبارزات خطي كليدي كه در جامعه و 
جهان جريان دارد، همراه  نباشد زحمات ما در 

خالصه كنيم ما در . درازمدت به هدر خواهد رفت
دوره اي بسر مي بريم كه نياز شديدي به كار 

سياسي با مردم مشخصا پيشروان _ ايدئولوژيك 
  .طبقه كارگر است
راموش كنيم  را هيچگاه نبايد ف٥٧تجربه تلخ سال 

كه در مجامع كارگري، طرفداران خميني با حرارت 
عدل و «از » جامعه اسالمي«از آلترناتيو اسالمي، از 

. و از اين قبيل مزخرفات مي گقتند» قسط اسالمي
كه شديدا آغشته به (اما كمونيستهاي اصيل 

از مقابله ) اكونوميسم و سردرگمي ايدئولوژيك بودند
ي مي كردند و ترجيح مي با اين ترهات شانه خال
اي اقتصادي كارگران  هدادند بر سر خواسته

اينگونه بود كه هزاران هزار كارگر . صحبت كنند
مشتاق، كارگراني كه مي خواستند بدانند آلترناتيو 
كمونيستها براي اداره جامعه آينده چيست به حال 

بدين ترتيب، آنان پيشاپيش در . خود رها شدند
  . مي خلع سالح شده بودندبرابر جريانات اسال

از نظر حزب ما مختصات : سئوال
سياسي _ اصلي كار ايدئولوژيك 

  چيست؟ 
 نكته مركزي اينكار، مقابله با تاثيرات : جواب 

. كارزار ضد كمونيستي بورژوازي بين المللي است
حزب ما بايد بطور زنده و فعال به تهاجم 

ي ايدئولوژيك ضد كمونيستي بورژوازي بين الملل
امروزه تهاجم به كمونيسم، بخشي . پاسخ گويد

مهمي از تهاجم همه جانبه طبقات استثمارگر 
جهان به توده هاي تحت ستم و استثمار و مشخصا 

نقد و طرد ايدئولوژي . به طبقه كارگر است
بورژوازي و دفاع از كمونيسم بايد به يك بحث 

حزب ما . عمده در عرصه سياسي ايران تبديل شود
اين از . ا تمام قوا در اين زمينه تالش كندبايد ب

اهميت اين مسئله . وظايف عاجل كمونيستهاست
در اين مقطع كه تضادهاي طبقاتي در سراسر 
جهان هر چه حادتر مي شود، چندين و چند برابر 

هر گونه تعلل در اين زمينه، آگاهانه يا . گشته است
ب نا آگاهانه، يا به داليل تاكتيكي و مصلحتي، موج

شكستهاي هر چه بيشتر براي طبقه كارگر جهاني 
دوراني است كه بايد مردم را بيش از . خواهد شد

پيش در مورد خط ايدئولوژيك و سياسي روشن 
كرد و بر اين پايه، حال و هواي جستجو، كشف، 
آموزش، و بحث و مناظره حول كمونيسم را در 
ميان توده هاي پيشرو و جواناني كه به مبارزه 

ما بايد . ي روي مي آورند، جسورانه دامن زدسياس
توده هاي مبارز را به سطحي از آگاهي كمونيستي 
برسانيم كه بفهمند نظام حاكم بر ايران وجهان نه 
تنها پشيزي ارزش ندارد بلكه مي توان و بايد آن را  

بايد آگاه و آماده شوند تا براي دست . سرنگون كرد
له جان خود را يافتن به اين هدف همه چيز منجم

بايد به اين آگاهي برسند كه براي . بر كف گيرند
رسيدن به اين هدف نياز به يك سازمان انقالبي 

نياز به كسب توانائي ها و ابزار و . منضبط است
ملزومات معين براي آغاز جنگي است كه ماشين 
نظامي طبقات حاكم را درهم شكند و كسب قدرت 

  .سياسي را امكان پذير كند
ن كاري در شرايط سلطه ايدئولوژي هاي حاكم چني

و بيگانه بودن عقل و شعور غالب و متعارف بر 
ما در ا. جامعه با كمونيسم، كاري بسيار دشوار است

 كه كمونيسم منطبق داشتهصورتي كه اعتقاد راسخ 
بر منافع امروز و آينده اكثريت توده هاي مردم 

رد و است، از نيازهاي عاجل زمانه سرچشمه مي گي
به نيازهاي عاجل اكثريت محروم و  ضرورت تغيير 
ريشه اي در نظام اجتماعي بشر پاسخ مي دهد، اگر 
روشن باشيم كه ضرورت وجودي ما بعنوان 
كمونيست نبرد براي برقراري جامعه اي سراپا 
متفاوت از نظام هاي پوسيده و بيرحم كنوني است، 

ه آنگاه تبليغ و ترويج زنده كمونيسم و برنام
  . كمونيستي حزب مشكل نخواهد بود

مبارزه در عرصه ايدئولوژيك، يعني دفاع از    
ايدئولوژي  علمي كمونيسم و فعاليت پرشور و 
جسورانه براي ترويج و تبليغ آن در ميان بخشهاي 
هر چه گسترده اي از كارگران و ديگر توده هاي 

مبارزه . مبارز، بخش مهمي از مبارزه طبقاتي است
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در عرصه ايدئولوژيك آنچنان مهم است كه طبقات 
در . بورژوازي ميلياردها دالر براي آن هزينه مي كند

واقع بدون پيشبرد فعاالنه و جدي اين عرصه از 
مبارزه طبقاتي، هيچ عرصه ديگر را نمي توان بر 
طبق عميق ترين منافع طبقه كارگر و اكثريت توده 

مبارزه حتي عاليترين شكل . هاي مردم به پيش برد
طبقاتي يعني مبارزه مسلحانه عليه بورژوازي را نيز 
نمي توان آنچنان پيش برد و رهبري كرد كه به 
سرنگوني قدرت سياسي طبقات حاكم و برقراري 
ديكتاتوري پرولتاريا و ايجاد جامعه سوسياليستي 
كه وسيعترين دمكراسي را براي توده ها به ارمغان 

ت كه تمام اين درست اس. مي آورد بينجامد
مبارزات توده ها در همه اشكال آن بسيار مهمند، 
اين درست است كه مردم  بايد عليه هر شكل از بي 
عدالتي و استبداد و لگد مال شدن حقوق خود 
اعتراض و شورش كنند، اما براي اينكه تمامي اين 
جويبارهاي خشم به سيالبي براي ريشه كن كردن 

د توسط يك حزب نظام ارتجاعي حاكم بينجامد باي
پيشاهنگ كمونيست و ايدئولوژي علمي كمونيستي 

  . رهبري شود
 سئوال كليدي اين است كه آيا ما بمثابه پيشاهنگ 
طبقه كارگر با ايدئولوژي و برنامه كمونيستي به 
مصاف چنين اوضاعي خواهيم رفت يا اينكه مانند 
اكثريت كمونيستهاي نسل قبل افقهايمان را تغيير 

 اصالحات يا چيزي در همان حد رضايت داده و به
يا يك . ما با چنين اوضاعي روبروئيم. خواهيم داد

جنبش كمونيستي نوين كه مانند ققنوسي از 
خاكستر خود بلند مي شود و موج نوين انقالبات 
پرولتري را رهبري مي كند، يا شكست و عقبگرد 
براي يك دوره تاريخي ديگر و به هرز رفتن شورش 

وده هاي مردم تحت نفوذ و سيطره و طغيان ت
مسئله اين . ايدئولوژي ها و برنامه هاي ارتجاعي

  !است
  

  : منابع و توضيحات 
منتخب آثار _  فصل چهار _ » چه بايد كرد؟« _ ١

  ١١٨لنين، بفارسي صفحه 
  همانجا _ ٢
براي بحث بيشتر در اين زمينه رجوع شود به مقاله  _ ٣
، مندرج ’راي سازماندهيب» چه بايد كرد؟«درسهائي  از ’

  ١٣٨٣، ويژه اول ماه مه ١٥در ضميمه حقيقت شماره 
» گرايش قهقرائي در سوسيال دمكراسي روسيه« _ ٤

  ٢٧٥ صفحه ٤منتخب آثار لنين به انگليسي جلد 
به جرئت مي توان گفت كه اكثر  مدلهاي  _  ٥

سازمانيابي كارگراني كه مورد الگو برداري قرار مي گيرند 
 شده و جدا و مجردط تاريخي خاص كامال اياز شر

فاكتورهاي عيني و ذهني گوناگون دخيل در آن تجارب 
به دلخواه مورد تاكيد قرار گرفته يا ناديده انگاشته مي 

اين مدلها به بدترين شكلي بعنوان يك الگو ايده . شوند
في المثل بسياري در حسرت اتحاديه . آليزه مي شوند

وده در سالهاي پس از جنگ هاي كارگري دوران حزب ت
 فراموش مي كنند كه وجود آنها. جهاني دوم هستند

شوروي سوسياليستي و اعتباري كه شوروي به علت 
درهم شكستن فاشيسم هيتلري كسب كرده بود،  نقش 

زير پرچم ه تعيين كننده در بسيج و جذب كارگران ب
عليرغم اينكه حزب توده يك حزب . حزب توده داشت

  . ودرفرميستي ب
يا بسياري فراموش مي كنند كه شكوفائي نسبي جنبش 

 اساسا مديون ٥٧ _ ٦٠كارگري در دوران انقالب 

جنبشي كه . تالشهاي جنبش كمونيستي و انقالبي بود
سياسي، از وسعت _ عليرغم سردرگمي هاي ايدئولوژيك 

  .زيادي برخوردار بود
براي مثال رجوع شود به سخنراني محسن حكيمي  _ ٦

كرج، _ روز جهاني كارگر _ ناسبت روز اول ماه مه به م
تشكل كارگري به مثابه جنبش « بنام ١٣٨٢ارديبهشت 

درج شده در سايت (» اجتماعي عليه سرمايه داري
در اين سخنراني، سازمان ). اينترنتي اتحاد فدائيان خلق

در جنبش كارگري آمريكا در » شواليه هاي كارگري«
نوان يك مدل تاريخي طرح  به ع١٨٨٧ تا ١٨٧٧سالهاي 
معلوم نيست كه كارگران ايران، اصال چرا بايد . مي شود

اين مدل را سرمشق فعاليت اتحاديه اي خود قرار دهند 
و في المثل اتحاديه هاي كارگري رزمنده تر و پيشرفته 
تري كه تاريخ جنبش كارگري آمريكا به خود ديده را 

سازمان _ هسته انقالبي «مانند . مدل قرار ندهند
كارگران تحت رهبری ) IWW(کارگران صنعتی جهان 

هزار كارگر را در هزاران كه » جو هيل«انقالبي چون 
معلوم . ابتداي قرن بيستم در آمريكا بسيج كرده بود

شواليه هاي «نيست كه چرا كارگران ايران بايد سراغ 
بروند كه تازه در ابتدا مذهبي بودند و رهبران » كارگري

  مخالف اعتصاب بودند و طرفدار سازش طبقاتيآن اساسا
 از قرار رهبران اين جريان عليه كارگران مهاجر چيني و 

در اين زمينه، مي توانيد به . (هم كارزار براه مي انداختند
مقاله اي از حزب كمونيست انقالبي آمريكا كه در 

نگاشته و در » IWW_ هسته انقالبي «جمعبندي از 
درج ١٣٨٣ ويژه اول ماه مه ١٥ضميمه حقيقت شماره 

  .) گشته، رجوع كنيد
هنوز توسط پاره اي فعالين چپ، شوراهاي كارگري  _ ٧

 شكل گرفته بود به عنوان يك ٥٧كه در دوره انقالب 
در . نهاد اعمال قدرت مورد ستايش قرار مي گيرد

صورتي كه آن نهاد صرفا در زمينه هائي چون توليد و 
اينان . شكل گرفته بودندان دير منظارت بر کار توزيع و 

 با ٥٧فرقي بين شوراهاي كارگري بعد از انقالب 
شوراهائي كه در انقالب اكتبر  روسيه به عنوان ارگان 

هم . قدرت سياسي شكل گرفته بودند، قائل نيستند
رديف قرار دادن اين دو تجربه نشانه محدود نگري 

مال كساني است كه واژه سوسياليسم برايشان بيشتر اع
حال . قدرت كارگران در هر كارخانه را تداعي مي كند

ه به جاي مسئله آنكه طرح مسئله قدرت در يك كارخان
تنها كساني مي توانند .  استمسخرهقدرت مركزي، 

اينگونه صحبت كنند كه قادر نيستند تفاوت كيفي 
اعمال قدرت كارگران در يك واحد توليدي با اعمال 

  . را درك كنندقدرت سياسي در كل جامعه 
سازمان «مشخصا (بعالوه، هنوز برخي از فعالين چپ 

اتحاد انقالبي «و نيروهاي متشكل در » فدائيان اقليت
پس از گذشت يك ) »نيروهاي كمونيست و چپ ايران

قرن و از سرگذراندن دو تجربه بزرگ كسب قدرت طبقه 
كارگر در چين و شوروي فكر مي كنند صرفا با سر دادن 

شوراهاي كارگري به مثابه « با پسوند و پيشوند شعارهائي
. سوسياليست بودن خود را اثبات مي كنند» ارگان قدرت

آنان  اهميت رهبري يك حزب انقالبي در كسب قدرت 
حتي لنين تا زماني كه . سياسي را  فراموش مي كنند

اكثريت را در اين شوراها بدست نياورد شعار قدرت 
ن با فرمولهائي چون اينا. بدست شوراها را نداد

سوسياليسم مساوي است با شورا، پيچيدگي ها اداره 
جامعه سوسياليستي، حل صحيح تضادهاي سوسياليسم 
و هدايت اين جامعه به سمت كمونيسم جهاني را بسيار 

شورا صرفا  شكلي از نهاد قدرت . ساده تصوير مي كنند
بود كه در اوج مبارزات طبقه كارگر روسيه شكل گرفت 

اين شكل گيري كامال به روحيه انقالبي توده هاي و 
اما اين روحيات لزوما . كارگر در آن دوره ربط داشت

همواره در يك سطح باقي نمي ماند و دچار افت و 
خيزهاي معين مي شود و به ناگزير خارج از اراده اين يا 
آن حزب بر نحوه عملكرد اين قبيل نهادها تاثير 

  .دبالواسطه بر جاي مي گذار

براي نمونه رجوع شود به مقاله اي از بهرام رحماني  _ ٨
» تاكيد بر ويژگي هاي تشكل مستقل كارگري«به نام 

). »حزب كمونيست ايران«درج شده در سايت اينترنتي (
اين احزاب دمكرات و يا «در اين مقاله مي خوانيم كه 

حتي كارگري كمونيستي نيستند كه قدرت را قبضه مي 
ين كارگران هستند كه مستقيما دولت خود كنند، بلكه ا

را بوجود مي آورند و جامعه را به سوي زوال دولت و لغو 
معلوم » .مالكيت خصوصي وكارمزدي هدايت مي كنند

نيست از نظر نويسنده اين سطور جايگاه رهبري 
كمونيستي چيست و اصال چه لزومي دارد كه كارگران از 

  .چنين رهبري برخوردار باشند
اساسا مبارزه اقتصادي طبقه كارگر، «: راي نمونه ب _ ٩

هر چقدر موقعيت . نبض تپنده جنبش كارگري است
زيست و زندگي كارگران بهبود يابد به همان نسبت آنان 
بيشتر فرصت و فراغت فكري پيدا مي كنند تا به امر 

تشكل هاي «به نقل از مقاله (» سياسي و انقالب بپردازند
 بهرام رحماني درج شده در نوشته» مستقل كارگري
  ) »حزب كمونيست ايران«سايت اينترنتي 

مي دانيم كه تكوين طبقه كارگر بيش از «: يا نمونه ديگر
هر جاي ديگر در حوزه اقتصادي است كه ممكن مي 

خالصه كنيم اگر بپذيريم كه اشكال مختلف . گردد
مبارزه طبقاتي وجود دارد و رده بندي مبارزات اقتصادي، 

ي، فرهنگي را برسميت بشناسيم، بايد قبول كنيم سياس
آنجا كه مبارزه كارگران پايه ريزي مي شود مبارزه 

در نتيجه اشكال ديگر مبارزه روي اين بنا . اقتصادي است
يعني بدون خود ـ رهائي كارگران، . ساخته مي شود

و خود ـ . انديشه سوسياليستي نمي تواند مادي شود
ي توده كارگران به مثابه يك رهائي كارگران و شكلگير

طبقه اساسا در مبارزه اقتصادي است كه پي ريزي مي 
ضرورت مبارزه براي تشكل «به نقل از مقاله (» .شود

» راه كارگر«نوشته حشمت از فعالين » مستقل كارگري
  ) درج شده در سايت اينترنتي خانه كارگر آزاد

 ضديت با كار مزدي خودجوش ترين جنبش در ميان«يا 
جنبشي خودانگيخته و .... توده هاي كارگر است

ريشه دار ترين و دروني ترين نمود چالش ...  خودپوي
جنبشي كه خودجوش ترين، ذاتي ترين و ... طبقاتي

اندروني ترين جنبش در حيات اجتماعي توده هاي 
جنبش لغو كار مزدي جنبشي است كه به . ...كارگر است

ي طبقه كارگر مطلقا كوچكترين و نازل ترين مسائل جار
بي توجه نيست اما اساس رويكرد و كاركرد خود را 
سمت دادن مبارزات روزمره كارگران بر محور واقعي 
ستيز ميان پرولتاريا و بورژوازي يا موجوديت و واقعيت 

م «به نقل از مقاله (» .رابطه كار و سرمايه قرار مي دهد
 ، نوشته ناصر»محسن حكيمي«و نقد نظرات » رازي
  ) درج شده در سايت اينترنتي خانه كارگر آزاد) (پايدار
براي بحث بيشتر  در مورد اين كتاب به مقاله  _ ١٠
و مفاهيم آن » چه بايد كرد؟«يادداشتهائي بر مطالعه ’

 ١٥كه در ضميمه حقيقت  شماره ’ براي مبارزه امروز
  .ويژه اول ماه مه درج شده، رجوع شود

دهه گذشته اشكال كامال طي دو «: براي نمونه _ ١١
متفاوتي از ابراز وجود اجتماعي، مبارزات و جنبشهاي 

اين همان واقعيتي . مختلف در ايران بوجود آمده است
» .است كه تحت نام جامعه مدني از آن نام برده مي شود

به نقل از مصاحبه نشريه جهان امروز با يداهللا خسرو (
مونيست حزب ك«شاهي، درج شده در سايت اينترنتي 

يا رجوع شود به مقاله بدون عنواني از علي ) »ايران
درج شده » راه كارگر«طايفي كه در سايت اينترنتي 

  . است
نفس پيدايش اين نوع تشكل «: براي نمونه _ ١٢
در ايران نشان مي دهد ) شوراهاي كارگري اوائل انقالب(

كه تشكل كارگري مي تواند ضد سرمايه داري باشد اما 
ه مقطعي و براي كسب قدرت سياسي بلكه هدف آن ن

مبارزه دائمي با سرمايه داري باشد، يا دست كم هدف 
به نقل از مقاله (» .اوليه آن كسب قدرت سياسي نباشد

نوشته محسن حكيمي درج » سنديكا بي بديل نيست«
  ) شده در سايت اينترنتي خانه كارگر آزاد



  ٢٠صفحه    ۱۵  شماره   حقيقت                

، ۱۶مقاله ای از پکن ريويو شماره 
  ۱۹۷۱ آوريل ۱۶

  تسای  لی کيو:نويسنده
کارگر کمپانی تاسيسات مهندسی شيميائی در 

  کی رين شماره يک
  

مقاله زير منعکس کننده روحيه و بينش کمونيستی 
کارگران در چين سوسياليستی تحت رهبری 

چين سوسياليستی جامعه ای بود . وتسه دون استئما
که در آن طبقه کارگر از طريق جنگ خلق، سلطه 

وداليسم را ئسم، سرمايه داری بوروکراتيک، فامپريالي
. سرنگون کرده و قدرت سياسی را به کف آورده بود

و با اتکا به اين قدرت سياسي به دگرگون کردن 
پرولتارياي چين .  همه عرصه هاي جامعه پرداخت

که به انقالب کبير " انقالب در انقالب"با انجام يک 
ا هر چه ي معروف شد جامعه رئفرهنگي پرولتاريا

انقالبي تر و ساختمان سوسياليسم را هر چه عميق تر 
  .کرد

اين مقاله نشان مي دهد که يک کارگر آگاه و 
انقالبي چگونه بايد به خود، جامعه و جهان نگاه کند 
و چگونه مداوما آگاهي خود را از علم کمونيسم باال 
برده و با استفاده از آن براي تغيير جهان عيني 

گرش کامال در تضاد با ديدگاه هاي اين ن. بکوشد
ي از طبقه کارگر و رسالت ئي و خرده بورژوائبورژوا

ما به مناسبت اول ماه مه اين مقاله را . وي قرار دارد
به کارگران انقالبي ايران تقديم مي کنيم تا با عزم و 
اراده و پيگيری انقالب پرولتری در ايران را تدارک 

  نشريه حقيقت _  .ببينند
  

 و در سال  من يک کارگر لوله کش هستم    
. ئو را  آغاز کردمامطالعه آثار فلسفی صدر م ۱۹۵۸

و به انديشه فلسفي صدر مائو مسلح شدم، و بيش از 
راهنماي خود در سه جنبش مثابه ده سال آنرا ب

 ـ مبارزه طبقاتي، مبارزه براي توليد و گانقالبي بزر
ت زيادي و بر مشکال  بکار بردم  _ تجربه علمي

غلبه يافته و خيلي از تضادها را در جاده ادامه 
به اين درک عمل از طريق . انقالب حل کردم

حل يک . ام که انقالب يعني حل تضادها رسيده
تضاد کوچک بمعني يک پيروزي کوچک، حل يک 
تضاد بزرگ بمعني يک پيروزي بزرگ، و ادامه حل 

  . تضادها بمعناي پيروزي هاي مستمر است
  روحيه انقالبي تضادها را حل کنيم با 
  من در کودکي، بعلت فقر شديد خانوادگي،   

ه شروع ب بنابراين وقتي. تحصيالت کمي داشتم

مطالعه آثار فلسفي صدر مائو کردم با مشکالت 
وقتي کسي ميگفت فلسفه براي . زيادي مواجه شدم

اشخاصي با تحصيالت پائين قابل درک نيست وآنرا 
صيل کرده ميتوانند مطالعه کنند فقط افراد تح

اين نميتواند حقيقت " فکر کردم. هراسناک ميشدم
آثار صدر مائو براي کارگران، دهقانان ". "داشته باشد

اگر ما نتوانيم آنها را . و سربازان نوشته شده است
به حرفهاي "  چه کسي ميتواند؟ پسمطالعه کنيم،

 مطالعهه دلسرد کننده آنها اهميتي نداده و ب
 بعضي مفاهيم . پيوند زدمعمل پرداخته وآنرا با 

اصلي در آثار فلسفي صدر مائو را ياد گرفته و 
  .بسياري حقايق انقالبي را فهميدم

 در مقاله در باره تضاد،  صدر مائو بما آموخته     
باشد؛ داشته چيزي نيست که تضاد ن ":است

 با ."ود نخواهد داشتجبدون تضاد چيزي و
 عمل موزه هاي صدر مائو در پرتو مطالعه اين آ

در ميان : انقالبي، من به درک عميقتري رسيدم که 
مردم و در داخل حزب تضادها موجود هستند، و 

هان پر از تضاد است، بدون آن هيچ چيزي جتمام 
بنابراين مسير انقالب، حل بي . ود نخواهد داشتجو

  .وقفه تضاد ها است
همه داستان تلخ  در جامعه کهنه، ما کارگران     

تحت رهبري صدر مائو . رنجبار خانوادگي داشتيم
وحزب کمونيست چين،  مردم چين امپرياليسم، 

روکرات که بمثابه سه وفئوداليسم و سرمايه داري ب
کوه بر شانه هايشان سنگيني ميکرد را سرنگون 

حل تضاد بين مردم چين و اين سه دشمن، . کردند
 خودمان اربابآورد و ما آزادي را براي ما به ارمغان 

معني حل تضاد هاست و حل ه انقالب ب. شديم
که يک تضاد  وقتي. مفهوم مبارزه استه تضاد ها ب

حل ميشود، انقالب پيشروي کرده و جامعه ترقي 
امروزه با پيروي از صدر مائو و در ادامه . ميکند

انقالب، ما در حال حل کردن تضاد هاي دوره 
يشبرد انقالب تا به آخر انقالب سوسياليستي و پ

  .هستيم
ما نبايستي . تضاد ها واقعيت هاي عيني هستند     

در برخورد به تضاد ها که در مسير انقالب ظاهر 
 باشيم، بلکه در حل آنها بايد منفعلميشوند 

، ۱۹۶۰در سال . برخوردي فعال داشته باشيم
رين به ساختن چند برج  تاسيسات شيميائي کي

  رااسيد با آهن ضد زنگ وارداتيمقاوم در مقابل 
وقتي رويزيونيستهاي شوروي قرارداد . آغاز کرده بود

خود را لغو کرده و از عرضه هر موادي خود داري 
 آنها فکر کردند .، پروژه هنوز تمام نشده بودکردند

ما بايد چه . که از اين راه ميتوانند ما را خفه کنند
ملت چين ما  ":موزد آميکرديم؟ صدر مائو بما مي

روح جنگيدن با دشمن تا آخرين قطره خون 
وعزم پس گرفتن سرزمين از دست رفته مان 
از طريق تالشهاي خودمان را داريم و قادريم 

 ".در ميان خانواده ملل روي پاي خود بايستيم
رويزيونيستهاي شوروي قرارداد را : "من بخود گفتم

لغو کرده اند، که چه؟ ما بدون مواد آنها ادامه 
خواهيم داد ، و حتي کارمان را بهتر انجام خواهيم 

ما آهن ضد زنگ بکار ميبريم چون در مقابل ! داد
آجر لعابي هم در مقابل اسيد . اسيد مقاوم است

مقاوم است، چرا نتوانيم آنرا جايگزين آهن ضد 

آزمايشات زيادي را در امتحان پس زنگ نمائيم؟ 
جرها با  معلوم شد اين آ وآجر هاي لعابي کرديم

بدرد ما  اينها دوام و به صرفه تر هستند و دقيقا 
با تضاد  بهر حال، با حل يک تضاد،. ميخورند

ساختمان برج دوار مقاوم در . ديگري روبرو شديم
مقابل اسيد،  نيازمند تعداد زيادي آجر لعابي است 

در ابتدا، مقدار زيادي . که بشکل مدور بريده شود
هائي که بريديم،  آجرک ازضايعات بود چون هيچي

آيا هيچ راهي براي حل مشکل  .قابل مصرف نبود
؟ بعضي از کارگران کمي نگران بنظر اشتدنوجود 

نگران : "من به آنها دلداري دادم که. رسيدند مي
جائيکه تضاد باشد، يک راه حل هم وجود . نباشيد

آيا ما در جايگزين کردن آجر لعابي بجاي . دارد
ده ايم؟ مطمئنا ما راه حل آهن ضدزنگ پيروز نش

تضاد جديدي که از برش آجر لعابي ظهور کرده را 
  ."خواهيم يافت

     پيشنهاد هاي زيادي شد، اما هيچکدام چه 
برش با فلز يا برش با گاز نتوانست مسئله را حل 

وقتي ما سعي کرديم اره بکار بريم آنهم کار . کند
سطح نکرد؛ وقتي دندانه اره کند ميشد بسختي بر 

عده اي از کارگران در اين موقعيت . آجر اثر ميکرد
آيا ما بايد شاخ گاو را بگيريم يا در . دلسرد شدند

تفکر به  اتکاء امقابل تضاد جديد تسليم شويم؟ ب
فلسفي صدر مائو، دانش جمعي مان را رويهم 
گذاشتيم و باالخره در ساختن يک ماشين برش 

هها آجر را آجر لعابي موفق شديم که ميتوانست د
  . بدون هيچگونه ضايعه اي در يک آن ببرد

  اين ماشين، که مشکل برش آجر لعابي را حل    
کرده بود، نميتوانست کار برش لوله هاي لعابي را 

: در اين موقعيت بعضي ها اظهار داشتند. حل نمايد
اجازه داده شود قبل از اينکه مشغول بکار شويم " 

من در اين مورد . "ارد شودابزار مورد نياز از خارج و
با همکارانم صحبت کردم، ما به توافق رسيديم از 

که توانستيم راه بريدن آجرهاي لعابي را  آنجائي
پيدا کنيم، مطمئنا ميتوانيم ماشيني را بسازيم که 

با کاربرد همان اصول ما .  ببرد نيزلوله هاي لعابي را
در عرض دو هفته . خودمان شروع به ساختن کرديم

ما دو عدد ماشين برش لوله هاي لعابي را بيرون 
 بسيار کم داديم که قيمت تمام شده آن براي ما 

بود و حال آنکه يک ماشين برش وارداتي از اين نوع 
بعالوه، .  يوان قيمت داشته باشد۱۷۰۰۰ميتوانست 

اين ماشين . ماشين ساخت ما ده بار کارآمدتر بود
ه را برش دهد قادر بود در عرض سه دقيقه يک لول

که ماشين وارداتي بدان نياز   دقيقه اي۳۰در مقابل 
کارمان ادامه ه  ببدين طريق در همان حال. داشت

 روش هاي صحيح انجام کارها را خوب ه وداد
 و تضاد ها را يکي پس از ديگري حل هوارسي کرد

بزودي ساخت برج هاي مقاوم در مقابل  کرديم، و
  . اسيد را به پايان رسانديم

هر جا که مبارزه .  حل تضادها يک مبارزه است    
وقتيکه ما با تمام . است فداکاري هم الزم است

وجود نسبت به منافع عموم تعهد داشته باشيم ، در 
مبارزه براي تغيير جهان عيني از سختي ويا از 

هراسيم، و فداکاري براي آرمان انقالب را ی مرگ نم
  . افتخاري براي خود ميدانيم

 هنگام يک آزمايش علمي بر اثر حادثه     

انقالب يعنی حل 
 تضادها
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 معالجه به پکن را برايدند، و مصدمه ديم مدوچش
 تاسيسات دمدر بيمارستان شني که وقتي .فرستادند

شيميائي بطور شديدي نياز به تعداد زيادي لوله 
 در برآوردن مشخصیزانوئي دارد، ولي هيچ اقدام 

دون ب. اين خبر مرا ناآرام کرد. نياز ها نشده است
ترديد يک بليط قطار خريدم و به کارخانه ام 

وقتي به همکارانم از نياز فوري تاسيسات . برگشتم
واهميت تهيه لوله هاي زانوئي مورد نياز گفتم، آنها 

ما لوله هاي زانوئي طرح چيني خواهيم : "گفتند
ما . ساخت و براي  صدر مائو افتخار خواهيم آفريد

  ."اينکار را خواهيم کرد
 کارگران وسائل خوابشان را به کارخانه آوردند و     

شب و روز کار کردند و اجازه ندادند که مشکالت 
بدتر و خونين م چشمان. جاد کنددر راهشان خللي اي

را قانع کوشش کردند مکه رفقا  وقتي. شده بود
 بيمارستان  بهکنند که

براي معالجه برگردم،  
 اگر مي: " جواب دادم

يم خواهيم انقالب کن
." بايد پر طاقت باشيم

همه ما در اين مبارزه 
 ۲۷مقاومت کرديم و در 

روز ما سه پرس 
هيدروليکي براي توليد 
لوله هاي زانوئي 
ساختيم، بدين وسيله 
وظيفه مهم کمک کردن 

را به  ديگر به تاسيسات 
  .موقع انجام داديم

من کمک ه  بعمل     
کرده است که حقايق 
بزرگي از آموزه هاي 

" : مائو را درک کنمصدر 
ظهور بي وقفه و حل 
بي وقفه تضاد ها 
قانون ديالکتيکي 
تکامل پديده ها 

نظر کارگران  ."است
انقالبي نسبت به تضاد ها 

ما بر روحيه انقالبي همه  .مبارزه عليه آنهاست
جانبه اي تکيه کرديم که عبارتست از نترسيدن از 
سختي يا مرگ و مبارزه عليه زمين و آسمان و 

اينست ديدگاه پرولتاريائي  . دشمنان طبقاتي مان
   .ما در باره  تضاد ها

  
  تضاد ها را تحليل و حل کنيد

جهانبيني "  : صدر مائو بما آموخته است    
 چگونه حرکات اًموزد مقدمتآديالکتيکي بما مي

 تحليل مختلف را بررسي و ءاضداد در اشيا
، روشهاي حل تضاد تحليلکنيم، بر اساس اين 

جامعه انساني در طي آگاهي " .ها را تعيين کنيم
. يافتن دائمي و حل تضاد ها پيشرفت ميکند

ما . شناخت از پراتيک و مهارت از کار ميايد
ايد افکار فلسفي صدر مائو را بکار بنديم و کارگران ب

   راه هاي جديدي بگشائيم و بهعملدايما از طريق 

  . حقيقت نزديک شويم
 ،اسيسات کلسيم کاربيدکريمتهنگامی که در     

کانال زه کشي شده با زائدات شيميائي مسدود شده 
اگر زائدات سريعا پاکسازي نميشد بايد توليد . بود

بعلت اينکه کانال چند کيلومتر طول، . قطع ميشد
ده متر عرض و حدود دو متر عمق داشت، 
ميتوانست بوسيله چند صد نفر کارگر در مدت 

  کهراي ما خيلي سخت بودب.  شوديکسال پاکسازي
، در مدت کوتاهي بتوانيم   نفر در گروه۱۲فقط با 

  .چنين کاري را انجام دهيم
 ما چگونه ميبايستي اين تضاد را حل کنيم؟     

بهر . بعضي پيشنهاد کاربرد تلمبه مکنده را دادند
 نه کرد فقط آب را تخليه روش می شداين با حال، 

ختن کشتي الروب فکر ما در باره سا. مواد زائد را
از ما هرگز کشتي الروب   يک کرديم، اما هيچ

براي  " :است صدر مائو بما آموزش داده. نديده بود
کمونيستها هيچ چيز سختي وجود ندارد که 

ما رزمندگان پيشاهنگ  ."نتوانند بر آن فائق آيند
پرولتاريا هستيم؛ اگر ما ديالکتيک ماترياليستي را 

ن بکار بنديم، قادر خواهيم بود بمثابه اسلحه تيزما
چون ما کارگراني با . هر دژي را با حمله فتح کنيم

تجربه عملي هستيم، ماداميکه داريم کارمان را 
انجام ميدهيم، اگر مغزمان را بکار بنديم و سخت 
فکر کنيم، مطمئنا ميتوانيم راه حل پاکسازي مواد 

  .زائد کانال را پيدا کنيم
وقتي . خاري را مطالعه کرديم ابتدا ما قايق ب    

رانند، و پروانه ها گردش ميکنند،  آب را بعقب مي
بهر . يق را به جلو حرکت ميدهدعکس العمل آب قا

نياز به . شود حال، آب خيلي زياد بعقب رانده نمي
ساختن قايقي که قادر باشد آب را تا کرانه کانال 

 که بتواند اين حجم آب را جمع روشیبراند، و  
يق معمولي ک قابوسيله يکار لبته اين  بود ا،کند

. بنابراين به هواپيماي جت فکر کرديم. ممکن نبود
شبيه قا يق بخاري براساس فشار عکس العملي آنها 

اين هواپيما ها مخزن احتراق . بجلو رانده ميشوند
 از  ِزياددارند؛ از سوراخهاي جلو هوا وارد، وبا فشار

اگر ما . يشودطريق لوله تخليه پشتي خارج م
يق ک قاميتوانستيم اين اصول را بکار بسته وي

الروبي ميساختيم، ديگر سئوالي در مورد الروبي 
  .مواد زائد کانال پيش نخواهد آمد

 بر اساس اين اصل، ما وسيله الروبي را طراحي     
 اما کانال براي. کرديم که نتيجه مورد انتظار را داد

با بکاربست همان . يق خيلي تنگ بوددور زدن قا
اصولي که در ساخت موتور ماشينها بکار ميرود، ما 
مکانيسمي را بدان اضافه کرديم که کشتي را قادر 

بدين طريق ما . رکت به جلو و عقب نمايدحبه 
طرحي ريخته و وارد عمل شديم، در طي عمل آنرا 
توسعه داديم، ما بتدريج 
دانشمان را با قوانين عيني 

از تکرار پس . تطابق داديم
، شناخت، باز عمل"پروسه 

ما " پراتيک و باز شناخت،
باالخره موفق به ساختن کشتي 
الروبي شديم که به سرعت 
توانست مواد زائد کانال را پاک 

  . کند
ا در تعمير هنگامی که م    

عاجل يک کارخانه در نوامبر 
ده بايد  شرکت کرديم، ۱۹۶۸

ها ستون بتوني مسلح، که هر 
ه متر بلندي يک بيش از د

داشت، خراب شده و بجايش 
ابتدا ما . کارگاه ساخته ميشد

سه روز تالش کرديم تا آنها را با 
 پوندي ۱۲پتک هاي بزرگ 

سرنگون کنيم، اما پيشرفتي در 
اين کار نداشتيم و فقط قادر 
شديم چند سوراخ در ستون 

همه ميدانستند که . ايجاد کنيم
 .نيستاين راه حل مشکل 

 به گران بودم و نن شبچندي
چشمانم خونين و سرم به دوران . خواب نرفتم

چونکه نمي توانستم استراحت کنم، تني . افتاده بود
از رفقا مرا به اطاقي هل داده و در را برويم قفل 

 بودم، نمي توانستم  که در بسترحتي موقعي. کردند
در ناگهان تصويري از مواد انفجاري که . بخواب روم

مسسل بکار ميرفت در ذهنم جرقه انفجار آشيانه 
آيا با خاک يکسان کردن ستون هاي سيماني . زد

مي تواند سريع و ايمن باشد؟ من پيشنهاد کردم 
رفقا با آن موافقت کردند اما . که امتحانش کنيم

ميترسيدند انفجار به وسائل کارگاه، لوله ها و سيم 
  .کشي صدمه بزند

ا انديشه حال چگونه بدان مي پرداختيم؟ م     
فلسفي صدر مائو را بکار برديم و سئوال اينکه 
انفجارات بيشترين تاثيرات را بر مواد سخت و 

بر .  کرديمتحليلکمترين تاثير بر مواد نرم دارد را 
اساس اين آناليز، ما ستون ها را قبل از منفجر 
 کردن با پوشش حصيري که از ني ضخيم بافته
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 وقتي انفجار .اين روش ثمر داد. شده پوشانديم
 قطعه قطعه صورت گرفت ستونهاي بتوني مسلح 

فروريختند، و حال آنکه وسائل، لوله ها و سيم 
 شبانه روز اين کار ۱۵در . پيچي صدمه نديدند

  .عاجل باتمام رسيد
من ثابت کرد که ماترياليسم ديالکتيک، ه  بعمل    

اگر ما به اين . کليد ورود به دفينه اسرار عالم است
ه ايدئولوژيک مسلح شويم، بروشني مسائل را اسلح

خواهيم ديد و آگاهانه خواهيم توانست قوانين 
حاکم بر پديده هاي عيني را کشف کرده و در 

  . بر مشکالت پيروز شويم،پيشروي مان به پيش
  حل تضادها در مبارزه دو خط  

 اغلب با تضادهاي ويژه توليد مواجه   در کارم   
ين تضادها با بکار بردن انديشه البته تمام ا. ميشدم

اما مقصود ما از . فلسفي صدر مائو حل ميشدند
مطالعه انديشه فلسفي صدر مائو اوال بکار بردن آن 
بعنوان راهنماي ما در مبارزه طبقاتي و حل تضاد 
عمده مبارزه بين خط انقالبي پرولتري و خط 

 فقط از اين طريق  مي. ارتجائي بورژوائي ميباشد
به انقالب ادامه داده و ديکتاتوري پرولتاريا را توانيم 

اگر ما فقط مشغول چنگ . تحکيم و تقويت کنيم
 زدن به تضادهاي مخصوص توليد ميشديم، تحمل
مان را در مبارزه طبقاتي پيچيده از دست داده و در 

فقط موقعي  خواهيم . مبارزه دو خط مردد ميشديم
ه توانست جهت سياسي روشني داشته باشيم، ک
  .خط اساسي حزب را در مغزمان حک کرده باشيم

  در دوران انقالب کبير فرهنگي، ما بشدت    
جايگاه اول را "محفل رويزيونيستي ضد انقالبي که

را مورد انتقاد قرار داديم و " به تکنيک ميداد
روشنتر فهميديم که يا جايگاه اول را به تکنيک 

قرار ميدهيم يا اجازه ميدهيم سياست در رهبري 
گيرد و اين مبارزه دو خط بين راه سرمايه داري و 

خائن  مرتد و  لئوشائو ـ چي. راه سوسياليستي بود
دادن جايگاه اول به  " باشده و کارگزارانش شناخته 
در رسيدن به هدف خود يعني احياي " تکنيک

  .سرمايه داري پافشاري ميکردند
سال گذشته هشت کارگر جوان به تيم ما      

اما . ابتدا، آنها کامال خوب کار ميکردند. تندپيوس
آنها بزودي از لوله کش بودن ناراضي شده و فکر 
. ميکردند که کاري خسته کننده و کثيف است

زمانيکه ما مشغول ساختن لوله هاي زانوئي بوديم، 
يکي از آنها اظهار . همه ما خسته و غرق عرق بوديم

عرق داشت که در اين کار يک شخص چقدر بايد 
ما در انقالب نبايد از عرق : " من باو گفتم. بريزد

ما بايد بار . کردن و خستگي ترسي داشته باشيم
سنگين انقالب را بدوش بکشيم، حتي اگر عرق ما 
آنقدر زياد باشد که بتواند يک کشتي را شناور 

  ."کند
زمينه  من فکر کردم که تعليم و تربيت در  بعداً    

.  باشد تدريجگرايانهک نبايدخط سياسي و ايدئولوژي
ما بايد بطور اساسي آگاهي کارگران جوان را در 
مورد مبارزه طبقاتي ومبارزه دو خط رشد دهيم و 

انشيني امر انقالب بحد جدر  تا به آنها کمک کنيم 
  .کمال برسند

در يک مجمع کالس تعليم و تربيت، من به      

ر تيم  رفيق پائو چينگ ـ هانگ يک کارگر قديمي د
که تو بما بگي چطور توسط خوبه ائو ي" گفتم، 

. مار شده و تحت ستم بوديثمالک ارضي است
وچطور تو و برادر بزرگترت براي معاش مي بايست 

همانطور که پائو ..." در جامعه کهن گدائي ميکردي
نزديک به نصف روز شرح زندگي اش را ميداد، 

  تفاوت آشکارکارگران جوان آموزش عميقي از 
در . ميان جامعه نوين وجامعه کهنه بدست آوردند

 ساخت لوله ازکه   کارگران جواني اين بحثهاپرتو
 ما  .، تحت تأثير قرار گرفتندزانوئي شکايت داشتند

 ساخت اين برای با آنها درباره داستان مبارزه تيم 
من به . نوع زانوئي تحت فشار باال صحبت کرديم

نوئي چيزي  کوچک آنها گفتم با وجود اينکه زا
است، ولي در عين حال  محصول مبارزه ما  عليه 
خط رويزيونيستي ضد انقالبي و  عليه رويزيونيستها 

  .امپرياليستها بود و
     قبل از انقالب کبير فرهنگي پرولتاريائي، ما اين 
زانوئي ها را از کشورهاي سرمايه داري وارد 

 برايمان تا جايی که می توانستند آنها  وميکرديم
ما کارگران تصميم . نددآورمی مشکل بوجود 

گرفتيم با ساختن زانوئي ها توسط خودمان وضعيت 
در آزمايشاتمان با مشکالت زيادي .  را تغيير دهيم
 يک لکوموتيو  هنگامی که مثال، . روبرو شديم

 اتمسفر فشار احتياج دارد، ۱۷ را ميکشد، به یقطار
از . دارداتمسفر فشار  ۶۰۰  نياز بهساختن زانوئي ها

نظر تکنيکي و در ابزار بايستي بر مشکالت زيادي 
ارتجاعي سعي کرد ما را " مقام" يک . غلبه ميکرديم

يک استوانه اکسيژن ميتواند در : " از ميدان بدر کند
 منفجر  اتمسفر فشار مقاومت کند، وقتي۱۰۰مقابل 

چون . اتش پرتاب ميشوندع متر قط۳۰۰شود حدود 
 اتمسفر فشار ۶۰۰ختن اين زانوئي ها به براي سا

نياز است، روغن حتي از يک ترک نازک بمانند 
تيري فوران خواهد کرد، اگر مواظب نباشيد 

ما از اين حرفها ." شکمتان را سوراخ ميکند
  .نترسيديم

آيا چيني ها در " :     صدر مائو بما آموخته است
مقابل مشکالت از ترس زانو خواهند زد، با 

ما " هراسند؟ اينکه آنها از مرگ نميوجود
در آزمايشات  . جسارت برخورد با هر مانعي را داريم

بدون آنکه شکستها از پيگيري ما بکاهد مرتبا 
تجربيات مان را جمعبندي کرديم و بطور آزمايشي 

 آتمسفري توليد کرديم ۶۰۰يک پرس هيدروليکي  
و باالخره زانوئي خودمان به خط توليد رسيد، و 

آموزش . فيتش خيلي بهتر از نوع وارداتي آن بودکي
 با مثال هاي زنده شبيه کخط سياسي و ايدئولوژي

 خود باال به کارگران جوان کمک کرد کم کم آگاهي
مبارزه بين دو خط افزايش   مبارزه طبقاتيازرا 

  .دهند
من ه  در مبارزه ببه عمل درآوردن ِايده ها     

ماترياليسم کمک کرده است درک عميقتري از 
ديالکتيکي و ماترياليسم تاريخي بدست آورم که 

فقط . ط انقالبي صدر مائو هستندخاساس تئوريک 
با مسلح کردن خودمان به ماترياليسم ديالکتيک و 

 مجدد جهان بيني خود مي توانيم دگرگون کردن
مان را در پياده کردن خط انقالبي  پيوسته آگاهي

  ■ . صدر مائو باال ببريم

 
  

  ! منتشر شد٣٠جهاني براي فتح شماره 
مجله انترناسيوناليستي جهاني براي فتح كه از 

الهام ) ريم(جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 
 امين شماره خود را به زبان ٣٠مي گيرد، 

خه هاي بزودي نس. انگليسي منتشر كرد
فارسي، تركي، اسپانيائي، هندي، بنگالي و نپالي 

  .اين شماره منتشر خواهد شد
  

  :در اين شماره مي خوانيد
  
  !امپراطوري در بحران، مردم در تالطم●
دو : قدرت آمريكا و محدوديتهاي آن●

  !سال پس از تهاجم جهاني آمريكا
در باره مبارزه براي اتحاد نيروهاي ●

  كمونيستي اصيل
از كميته : روي در ميان توفانهاپيش●

  جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 
  تركيه و كردستان در ديگ جوشان جنگ ●
سي : مركز كمونيستي مائوئيستي هند●

سال رهبري گردان هاي جنگي محرومان؛ 
  .گشت و گذاري در عمق مناطق پايگاهي

  ريسمان وعده هاي دروغين: افغانستان●
  آتش هميشه زنده: فلسطين●
  شهروند نادر جهان : به ياد ادوارد سعيد●
  جنگ امپرياليستي و اشغال●
تجديد دادگاه صدر : بي عدالتي دوباره●

  گونزالو
  ساختمان مناطق پايگاهي در نپال●
  به دفاع از رفيق گوراو برخيزيد●
از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ●
  ): ريم(

گزارش كنفرانس منطقه اي احزاب و 
  ياي جنوب شرقيسازمان هاي آس

بيستمين سالگرد تاسيس ريم را جشن ●
  بگيريد

موج جديد انقالب ظهور ! اول ماه مه●
 نیجها

 ۳۰   جهانی برای فتح شماره
 ۳۰



 ٢٣صفحه     حقيقت       ۱۵  شماره

كولين پاول اعالم كرد تركيه 
 !است» جمهوري اسالمي«

  
ين سالگرد خالصي آفريقاي دهم

  جنوبي از رژيم آپارتايد
  

الگرد انتقال قدرت از نژاد پرستان  دهمين س
برهبري » كنگره ملي آفريقا«آفريقاي جنوبي به 

. نلسون ماندال، در آفريقاي جنوبي جشن گرفته شد
دهسال پيش هنگام اين انتقال قدرت، جنبش 

كه هر اعالم كرد ) ريم(انقالبي انترناسيوناليستي 
چند رژيم آپارتايد زير ضربات مبارزات قهرمانانه 
توده هاي سياهپوست پايان يافت، اما شالوده نظام 

بله،  اكنون سياهان . اقتصادي آپارتايد پابرجاست
مانند سفيدان مي توانند راي به صندوق ها بريزند و 
سياهان مانند سفيدان مي توانند به مقامات 

سرمايه داران بزرگ حكومتي برسند و تبديل به 
شوند، اما كماكان سرپنجه هاي مناسبات اقتصادي  
سرمايه دارانه و نيمه فئودالي گلوي اكثريت مردم 

  . آفريقاي جنوبي را مي فشارد
هنوز در ميان بخشي از » كنگره ملي آفريقا«رژيم   

مردم محبوبيت دارد زيرا براي چندين دهه سمبل 
اما . پارتايد بودمقاومت سياهان در مقابل رژيم آ

كه تبديل به » كنگره ملي آفريقا«نارضايتي از  
نماينده بي چون و چراي سرمايه داران سياهپوست 

اكثريت مردم آفريقاي . شده، در حال گسترش است
نگاهي . جنوبي از ته دل مي دانند كه آزاد نشده اند

به كارنامه رژيم سياهان در آفريقاي جنوبي نشان 
ي جنوبي فقط نگهبان عوض كرده ميدهد كه آفريقا

  . است
در آمد بيست و پنج درصد از سياهان كه در «  

زمان رژيم آپارتايد جزو مرفه ترين قشر سياهان 
 ٤٥اما …بودند، سي درصد افزايش يافته است

درصد قشر تحتاني سياهپوستان فقيرتر از دهسال 
 درصد ١٠  پيش شده اند شده اند و درآمدشان 

بيكاري در ميان سياهپوستان . استكاهش يافته 
 درصد ٥٠آفريقاي جنوبي به رقم شگفت انگيز 

تابو " سال پيش تا كنون كه ٥از …رسيده است
 رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي شده با "مبكي

شدت برنامه تبعيض مثبت به نفع سياهان را پيش 
طبق اين برنامه تمام شركتها موظفند . برده است

 ٥٠خود را از ميان سياهان و  درصد از كاركنان ٧٥
 اما چنين …درصد از ميان زنان استخدام كنند

زيرا سياهان فاقد (چيزي بسيار مشكل است 
مهارتهاي الزم براي مشاغل تخصصي 

  يك قشر از سياهان كه با حكومت .…)هستند

  
 با كمترين تالش به هستندداراي رشته هاي پيوند 

رادر رئيس ب...ثروتهاي افسانه اي دست يافته اند
كاري كه ما كرده ايم اين است «: جمهور مي گويد

كه به كساني كه پيوند هاي سياسي دارند مقدار 
زيادي سرمايه منتقل كرده ايم ولي اينها نمي دانند 

 -به نقل از رابرت گست (» .چگونه مديريت كنند
  )  آوريل ١٢. روزنامه اينترنشنال هرالد تريبون

فريقاي جنوبي خيلي ها مي گويند در آ  
دموكراسي برقرار شده است، مطبوعات مخالف 
موجود است، مخالفت موجب زنداني شدن نمي 

اما، اين فقط در . شود و حقوق بشر رعايت مي شود
براي اكثريت . مورد اقشار مرفه سياهان صادق است

مردم سياهپوست آفريقاي جنوبي دموكراسي از مرز 
چماق .  رودآزادي شركت در انتخابات فراتر نمي

. سركوب عليه اكثريت ناراضي بشدت در كار است
در مركز شهر ژوهانسبورگ مدرن ترين دستگاه 
هاي نظارت و تفتيش جمعيت نصب شده است كه 

اين دوربينها حركت هر .  دوربين است٥٠٠شامل 
جنبده اي را زير نظر دارند و توسط متخصصين 

در زمان رژيم . پليس اسرائيل اداره مي شوند
آپارتايد هيچ سياهپوستي نمي توانست پايش را به 

به عبارت ديگر . مركز شهر ژوهانسبورگ بگذارد
سياهان براي گذر كردن از مركز شهر خودشان بايد 

اكنون . پاسپورت و اجازه عبور دريافت مي كردند
اما هنگام . نيازي به پاسپورت و اجازه عبور ندارند
يه و تحليل عبور، هر حركتشان نظارت شده و تجز

امروز، تكنولوژي رژيم آپارتايد را تحميل . مي شود
گردانندگان اين دوربين هاي ضد مردم با . مي كند

 ثانيه ٥٥غرور اعالم مي كنند كه پليس مي تواند 
باالي سر او حاضر » خالف كار«پس از مشاهده 

انقالبيون نام اين آپارتايد را . شود و دستگيرش كند
  .گذارده اند» یآپارتايد ديجيتال«

زمين هاي كشاورزي كه سياهان روي آن بيگاري 
با . مي كردند هنوز در دست سفيد پوستان است

اين تفاوت كه سفيدان ديگر اين توده فقير را 
استخدام نمي كنند و آنان را به منطقه اي كه 
. دهقانان سياهپوست كم زمين قرار دارند، رانده اند

هپوست مجبورند از و دهقانان فقير و كم زمين سيا
  . اين جمعيت فقير نيز نگاه داري كنند

خالصه اينكه قدرت سياسي و قدرت اقتصادي   
و اكثريت . هنوز در دست يك اقليت محض است

آپارتايد نژادي . محروم و فقير بر جاي مانده است
تجربه . تبديل به يك آپارتايد طبقاتي شده است

رفع تمام آفريقاي جنوبي بار ديگر ثابت كرد كه 
مانند تبعيض نژادي و (تبعيض هاي غير طبقاتي 

 و اجتماعیرا بايد در پرتو يك انقالب ) ستم ملي 
در غير اين . ، حل كردآنبعنوان جزئي از پروسه 

صورت فقط نگهبان نظام ستم و استثمار عوض مي 
و فداكاري و مبارزه دهها ساله توده هاي مردم . شود

ر ممتاز و مرفه به صرف ورود يك عده نخبه و قش
انقالب . درون ساختار قدرت و ثروت مي شود

دموكراتيك نوين برهبري طبقه كارگر، هنوز در 
  ▪ . آفريقاي جنوبي است دستور كار

  

ولين پاول، وزير امور خارجه آمريكا، در سفري كه ک
)  فروردين٨(پس از انجام انتخابات محلي در تركيه 

ت وزير اسالمي به آن كشور كرد، طيب اردوان نخس
  آمريكا «آن كشور را در آغوش كشيد و گفت كه 

مي خواهد در عراق يك جمهوري اسالمي همانند 
حزب طيب اردوان در . »تركيه و پاكستان بسازد

اين انتخابات پيروزي قاطعي بدست آورده و موفق 
اين . به كسب هشتاد درصد آراء راي دهندگان شد

بسيار نااميد اپوزيسيون را » چپ«مسئله احزاب 
كرد زيرا حتا بخشي از پايه هاي پ كا كا به حزب 

  !اردوان راي دادند
طيب اردوان از متحدين نزديك دولت جورج   

وي قبل از .  آمريكاستکامل بوش، و مورد حمايت
 به آمريكا پناهنده شود، ١٩٩٠اينكه در اواخر دهه 

 در آمريكا  واز رهبران حزب رفاه اسالمي تركيه بود
پس از سالها . بط نزديكي با سياستمداران داشتروا
وي پي به » ارتباط نزديك با مقامات آمريكا«

اتحاد استراتژيك نيروهاي اسالمي تركيه «ضرورت 
  . برد» با آمريكا

حزب طيب اردوان دو سال پيش، در انتخابات   
پارلمان تركيه، تمام احزاب حكومتي سنتي تركيه 

مان تركيه را كامال در را از ميدان بدر كرد و پارل
اين در واقع يك كودتاي پارلماني بود . اختيار گرفت

كه در نتيجه دخالت ژنرالهاي ارتش تركيه و با 
حمايت آمريكا صورت گرفت و از ابتدا توسط 

مشخصا از سوي پل ولوويتز معاون وزير (آمريكا 
  . رهبري مي شد) دفاع آمريكا

در تركيه اقعي وحاکم   کهاز سالها پيش ارتش  
يكم، پ : است، دو خطر استراتژيك در مقابل داشت

و دوم، خطر بي ) حزب كارگران كردستان(كا كا 
مباالتي نيروهاي بنيادگراي اسالمي در برانگيختن 
توده هاي مردم با وعده هاي دروغين و غير قابل 

ارتش در عين استفاده از نيروهاي . كنترل شدنشان
ب پ كا كا، به بنيادگراي اسالمي براي سركو

انشعاب انداختن در ميان نيروهاي اسالمي پرداخت 
و باالخره . و امثال اردوان را به جلوي صحنه راند

زيرا (اردوان پس از گذراندن چند سال در تبعيد 
بخاطر فعاليتهاي اسالمي ضد حكومتي اش در 

يكباره بعنوان قهرمان ) تركيه تحت تعقيب بود
  . و به حكومت رسيدصحنه سياست تركيه ظاهر شد 

هنگامي كه تجاوز آمريكا به عراق شروع شد، با   
وجود ضديت توده هاي تركيه با اين جنگ، دولت 
اردوان به حمايت از آمريكا پرداخت و براي منفرد و 
منفور نشدن در ميان توده هاي مردم، وظيفه 
تصميم گيري در مورد كمك به ارتش آمريكا را 

 و ارتش تركيه اعالم بعهده ارتش تركيه گذاشت
كرد بدون توجه به پارلمان تركيه در ركاب آمريكا 
در اين جنگ شركت كرده و اجازه مي دهد كه 
ارتش آمريكا از خاك تركيه براي پيشبرد اشغال 

  اين نيز يك مانور سياسي بود. عراق استفاده كند
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) مشخصا پل ولوويتز(كه كامال زير نظر آمريكا 
  . انجام شد

 فروردين براي دولت اردوان ٨ت محلي انتخابا  
دولت تركيه از انتخابات  . اهميت خاصي داشت

يكم اينكه از . محلي چند هدف را دنبال مي كند
اين طريق ساختارهاي دولتي را در مناطق خارج از 

دوم اينكه انتخابات محلي را . مركز گسترش دهد
بعنوان يك زمين بازي براي احزاب اپوزيسيون 

رفرميست تعيين » چپ«ا كا و احزاب مانند پ ك
كرده است كه در همين جا دست و پا بزنند و 

  . صدايشان در نيايد
در نتيجه اين انتخابات، اردوان در واقع عرصه   

. تحت كنترل خود را گسترش و تحكيم بخشيد
طبقات حاكمه تركيه به طيب اردوان لقب 

مندرس رهبر حزب . را داده اند» مندرس جديد«
 به قدرت ١٩٥٠اتيك تركيه بود كه در سال دموكر
بخش «ويژگي هاي مندرس اين بود كه . رسيد

سرمايه داري را تقويت كرد، طرفدار » خصوصي
. آمريكا بود و مبلغ احياء عزت و احترام اسالم بود

گفته مي شود كه اردوان در حال جمع كردن همان 
طبقات حاكمه . پايه اجتماعي حزب مندرس است

خوشحالي غريبي به پيروزي وسيع اردوان تركيه با 
داده اند » انقالب آناتولي«در انتخابات محلي لقب 

زيرا وي موفق شده است حمايت نيروهاي بورژواي 
را بدست ) خارج از استانبول و آنكارا(خارج از مركز 

نيروهاي سرمايه داري با آورد؛ اينها اميدوارند كه 
 داري كوچك خارج از مركز موجب رشد سرمايه

شوند زيرا سرمايه داران جا خوش كرده استانبول و 
آنكارا از نيروي محركه كافي براي اينكار برخوردار 

، طبقات حاكمه تركيه و  اينکهخالصه. نيستند
  . آمريكا پيروزي طيب اردوان را جشن گرفتند

در اين انتخابات محلي احزاب سياسي اپوزيسيون   
) دهاپ(پ .آ.ه.اي.براي مثال د. نيز شركت داشتند

كه شاخه قانوني پ كا كا است بطور وسيع در اين 
حزب پ كا كا و احزاب ديگر . انتخابات شركت كرد

احزاب سنتي چپ مانند احزاب چه گوارائي و (
آلبانيائي و  غيره كه طي سالها دچار دگرديسي 

 و ماركهاي مختلف جريان قد و قواره هاشده و در 
با ) ندگي مي كنندچپ رفرميست تركيه را نماي

پ . ه.يكي ازاحزاب قديمي حكومتي به نام س
» پالتفرم وحدت نيروها«ائتالف گسترده اي به نام 

درست كرده و در اين انتخابات ) گوچ بيرليگي(
  .شركت كردند

 برنامه پ كا كا از شركت در اين انتخابات رفرم و   
ديگر نيز با » چپ«احزاب . تقويت دولت تركيه بود

و گرايش بسيار راست در اين انتخابات يك خط 
يعني حتا اينگونه نگاه نمي كردند . شركت كردند

خواهند از آن بعنوان يك بكه با شركت در انتخابات 
تريبون و امكان افشاگري سياسي عليه دولت 

اين «بلكه استدالل مي كردند كه، .  استفاده كنند
پست هاي دولتي در . انتخابات  واقعي استيک 
» ق دور از مركز داراي خصلت مردمي هستندمناط

  . و از اين خزعبالت
اردوان از اين توهمات دروغين ماهرانه استفاده   

اگر رفرم مي خواهيد؟ من بهتر از «او گفت . كرد
اگر مسئله كرد را مي . همه مي توانم رفرم كنم

خواهيد حل كنيد؟ من خودم بهتر از همه مي توانم 
اگر در مورد مسئله « : دو اضافه كر» .چنين كنم

كرد حرف نزنيد و فكر نكنيد، مسئله اي به نام 
  ».مسئله كرد ديگر وجود نخواهد داشت

.  كرداز آن خوداردوان راي پايه هاي پ كا كا را   
در روز بعد از اعالم نتايج انتخابات نشريات قانوني 

 آرای حتا «پ كا كا ناله و شكايت راه انداختند كه، 
اما واقعيت آنست كه . »يب اردوان رفتكردها به ج

پ كا كا خود پايه هايش را تحويل اردوان و دولت 
پ كا كا از يك نيروي مخالف دولت به يك . داد

پ كا كا بدست . مدافع دولت و نظم حاكم بدل شد
خودش هر گونه زمينه مخالفت توده هاي كرد با 
دولت حاكم را از بين برد و به اين ترتيب توده هاي 

رد را در دست نظام رها كرد كه هر طور مي ك
پ كا كا كه مي خواست . خواهد از آنها استفاده كند

از محبوبيت گذشته اش در ميان توده هاي كرد 
براي وارد شدن در ساختارهاي قدرت استفاده كند، 

توده هاي كرد با . بطرز اسفناكي شكست خورد
بي  تسليم طلايشان به اردوان، در واقع عليهدادن ر

مفتضحانه پ كا كا راي دادند و پ كا كا را تنبيه 
  . كردند

  كه ثابت كردنتايج اين انتخابات يك بار ديگر   
توهمات رفرميستي آخر و عاقبت به نفع طبقات 

به اين دليل است كه . حاكم تمام مي شود و بس
    ▪ !كولين پاول از خوشحالي سر از پا نمي شناخت

 طرف جورج بوش مي گويد خودش از
  !خدا انتخاب شده و نه بن الدن

اسناد و مدارك جديد ثابت مي كند كه كابينه بوش 
كه در تاريخ (كامال از حمله القاعده به خاك آمريكا 

مطلع بود اما تالشي )  رخ داد٢٠٠١ سپتامبر ١١
تضادهاي درون هيئت . براي ممانعت از آن نكرد

حاكمه آمريكا و نزديك شدن انتخابات رياست 
وري آمريكا موجب شده كه جناح رقيب از اين جمه

. مسئله براي افشاي كابينه بوش استفاده كند
مشخصا مشاور امور امنيتي بوش، خانم كاندالوزا 
رايس و جورج تنت، رئيس سازمان سيا، توسط 

  . كنگره  آمريكا استيضاح شدند
اما جواب جورج بوش در مقابل اين فشارها و در   

ه هيچگونه سالحهاي كشتار مقابل اين واقعيت ك
  :جمعي در عراق پيدا نشد اين است

آزادي . ما در حال عوض كردن جهان هستيم«
هديه ايست كه خداوند قادر متعال به همه زنان و 

آمريكا از طرف خدا . مردان دنيا اعطا كرده است
انتخاب شده است كه آزادي را در جهان 

  »!گسترش دهد
سئله جنگ در  جورج بوش با صراحت گفت كه م

عراق زياد ربطي به عراق ندارد بلكه جنگ در عراق 
بخشي از ماموريت او براي پيشبرد يك جنگ 

  .  گسترده تر عليه تروريسم است
خطبه هاي مذهبي جورج بوش غير از اينكه آدم   

را بياد خميني و همپالگي هايش مي اندازد، 
آدم را » نشر آزادي در جهان «نطقهايش در مورد 

 ياد سخنراني هاي هيتلر در مورد آزادي مي به
اين بود كه به » آزادي« منظور هيتلر از . اندازد

امپرياليسم آلمان اجازه داده شود كه آزادانه جهان 
جورج بوش . را زير سم ستوران خود لگدمال كند

وقيحانه در همان حال كه مردم بي دفاع شهر 
ي يك برقرار«فلوجه را موشك باران مي كند، وعده 

و منظورش از عراق آزاد .  را مي دهد» عراق آزاد
عراقي است كه زير چكمه هاي آمريكائي لگد مال 

منظور بوش آنست كه مردم عراق را از داشتن . شود
آمريكا براي . كرده است» آزاد«كشورشان كامال 

هاي بيشتر به مردم عراق در حال » آزادي«اعطاي 
مخوفتر از بازسازي سازمان امنيتي به مراتب 

آمريكا براي . سازمان امنيت صدام حسين است
به آنان، » آزادي«سربراه كردن مردم و تحميل 

مادران، پدران و همسران كساني كه احتمال مي 
رود مبارزين جنبش مقاومت عراق باشند را گروگان 
مي گيرد تا آنها خود را تسليم نيروهاي اشغالگر 

آمريكا براي عراق جائي است كه . آمريكائي كنند
آمريكائي به مردم، اهالي شهرها » آزادي«قبوالندن 

  .را بمباران مي كند
اما تعداد فزاينده اي از مردم آمريكا نمي خواهند   

ها به جهان صادر » آزادي«حكومتشان ازين نوع 
كند، و چهل درصد خانواده هاي سربازان آمريكائي 

كردند كه در ابتدا از تجاوز آمريكا به عراق حمايت 
اكنون ضد آن شده اند، تا كنون صدها سرباز 
آمريكائي بخاطر مخالفت با جنگ در عراق از 
خدمت در ارتش آمريكا سر باز زده اند و عده اي از 
اين سربازان آمريكائي به كانادا رفته و تقاضاي 

خيانت «پناهندگي كرده اند زيرا در آمريكا به اتهام 
اين داليل، به . تحت تعقيب هستند» به ميهن

جورج بوش فكري هم براي خود شهروندان ناراضي 
در آمريكا قوانيني تصويب شده . آمريكا كرده است

فرمانده كل «كه اختيارات رئيس جمهور را كه 
طبق اين . هم هست گسترش داده است» ارتش

اختيارات، جورج بوش حق دارد هر يك از 
 شهروندان آمريكا را به داليل مخفي و بدون آنكه

»  عامل دشمن«ملزم به اعالم آن داليل باشد، 
معرفي كند و تا هر زمان كه مي خواهد در 

بيك . زندانهاي نظامي در شرايط انفرادي نگاه دارد
كالم در آمريكا آزادي و دموكراسي فقط براي طبقه 
حاكمه موجود است؛ طبقه حاكمه اي كه از طريق 

. كنددروغ و دسيسه بر مردم ديكتاتوري اعمال مي 
و حقوق مردم وابسته به مراحم جورج بوش و 

  ■ .دارودسته دولت نظامي وي است
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   از يک نگاه اجتماعی-موسيقی پاپ 
  

 نيز مانند ساير عرصه ها ی، اين عرصه موسيقپنجم
 یاگر همتا.  بودیاز وجود آوازخوانان مولف خال

 ی با چهره هايی اين موسيقی و ايتاليايیفرانسو
 خواننده بودند و هم ترانه شد كه هميمشخص م

سرا و آهنگساز، در ايران چنين نبود و خواننده 
نبود خوانندگان .  هم به ساز داشتیحداكثر دست
 ترانه ها گرفتار از هم یشد كه بسياريمولف باعث م

 باشند، فرم و محتوا و نحوه ی احساسیگسيختگ
 ی آنها خوب جفت و جور نباشد و نتيجتا آثاریاجرا

البته مهمترين . و ضعيف از آب درآيندغير موثر 
 فعاليت عوامل توليد ینقص در اين زمينه، جداي

هركس مثل . ترانه از هم بود
كارمند يك اداره مسئوليت خود 

داد و ي انجام میرا جدا از ديگر
تبادل نظر و بحث و جدل و 

 بين چهار ی متقابلیتاثيرگذار
ترانه سرا، آهنگساز، تنظيم (عامل 

. وجود نداشت) انندهكننده و خو
 یيا ضرورت اينكار احساس نم

شد و يا غرورو تعصب و 
 ی نمی فئودالیانحصارطلب

 ی به حيطه شخصیگذاشت كس
  . راه پيدا كندیديگر

، ١٣٤٠ دهه ی پايانیدر سالها  
 سر ی در موسيقیموج جديد

 یبلند كرد كه سريعا رنگ و بو
ترانه ها را تغيير داد و مخاطبان 

 بودند كه یپيشگامان اين موج، جوانان. بسيار يافت
ذهنشان با روحيه شكست و رخوت گذشتگان 

 غرب ی كه در موسيقی نداشت، با تحوالتیهمخوان
افتاد ناآشنا نبودند، و آنقدر جرات و ی اتفاق م

اعتماد بنفس داشتند كه رسالت دگرگون كردن 
 روز مسلط بر راديو و بازار ی حاكم بر موسيقیفضا

اين پيشگامان از . دوش خود ببينندصفحه را به 
 ی جدا بافته ایتافته ها. آسمان نازل نشده بودند

 در روح و روانشان به "یاستعداد خداداد"نبودند كه 
آنان محصول شرايط . امانت گذاشته شده باشد

انديشه و عملشان .  بودندی مشخصی و ذهنیعين
 نيز تحت تاثير ی فرهنگ- یدر حيطه فعاليت هنر

  . رايط شكل گرفت و تكامل يافتهمان ش
 ی جامعه شهریدر آن روزها، بافت سنت  

.  و خرد كننده شده بودیدستخوش تحوالت ناگهان
رفتند ی موج مهاجرت ها باال گرفته بود و شهرها م

رشد .  آماده تركيدن تبديل شوندیتا به بادكنكها
 و فعال شدن بازار كار در یروابط سرمايه دار

 مردم را تغيير داده و یزندگشهرها، ضرباهنگ 
 مهاجر اينجا و آنجا سر یتوده ها. سريعتر كرده بود

دويدند، زنان در  یكشيدند و به دنبال كار م یم
شمار گسترده پا از دايره تنگ خانه بيرون گذاشته 

چشم جوانان .  شوندی اجتماعی زندگجذب بودند تا
 ی پيرامون و انتخابهایمحصل و دانشجو به دنيا

 یگون گشوده شده بود، خرده سرمايه داران مگونا
دويدند تا شايد بتوانند خود را باال بكشند و زودتر 
پول پارو كنند، ثروتمندان فئودال نيز هيكل خود را 

 مخده ها تكان داده بودند تا ثروت و یاز رو
ی بوجود شرايط. امالكشان را به سرمايه تبديل كنند

 فرتوت و از یق موسي"ی دلیدل"آمده بود كه ديگر 
  .   پاسخگويش نبودیپا افتاده سنت

 ی و آگاهی پاپ، ذهنيت سياسیپيشگامان موسيق  
اينان آهنگسازان، ترانه سرايان و .  داشتندیاجتماع

 در ی بودند كه هر يك به درجه ایخوانندگان جوان
 حاكم ايستاده یجبهه مخالفت با نظام استبداد

 ی سر سازگاربا خفقان و سركوب و سانسور. بودند
 آن سالها كه یخود را با روشنفكران انقالب. نداشتند

 را یآتش مبارزه مسلحانه عليه رژيم سلطنت
 یافروخته بودند همخون و همسنگر احساس م

 و ی و انقالبیشان وقايع مبارزات یبعض. كردند
كردند و  یآرمانگرايانه در ساير كشورها را دنبال م

 در چين، یرهنگاز ويتنام، فلسطين، انقالب ف
 در غرب منجمله جنبش ١٩٦٠ دهه یجنبش انقالب

سياهان و جنبش ضد جنگ در آمريكا، روحيه و 
اكثرشان بيتل ها، پينك . گرفتند یالهام و آرمان م

فلويد، باب ديالن، چپلين، دورز، تئودوراكيس و 
همين .  ديگر را تجربه كرده بودندی آواهایبسيار

ثار آن دوره، خالقيت و  بود كه به آیذهنيت و آگاه
بخشيد و روح اعتراض و عصيان را در  ی میشاداب

نسل جوان و تشنه در پس . كرديمخاطبان تقويت م
 و (riffs)واژه ها و تشبيهات، آكوردها، زخمه ها 

كرد و ي متفاوت جستجو می، پيام(beats)ضرب ها 
 و ی آنجا كه نوميدیترانه ها حت. يافتمی آن را 

 را در خود یداد، خشم و استيصاليب مابهام را بازتا
 حكايت ی اجتماعینهفته داشت كه از نارضايت

 ی نو و زمينیكالم عاشقانه، رنگ و بو. كرديم
 ی اجتماعیداشت و بيگانه با موقعيت و زندگ

 ی جدايها و رنجهايیجنبه شخص. گويندگانش نبود
 ی می شده بود به راحتیكه در رگ ترانه جار

و بعنوان يك درد مشترك و توانست رنگ ببازد 
تو "، "معهج" ،"ی گندمبو" . تعبير شودیجمع
دو " ،"تنگنا" ،"دو پنجره"، "بن بست" ،"خونه" ،"یبارون
 ،"ياور هميشه مومن"، "آينه"، "رودخونه ها"، "یماه
كه در همان زمان شاه تحت فشار  ("نماز"، "پرنده"

ال و در چنان ح.... و)   تغيير يافت"نياز" به آخوندها
 ی، موسيق٥٧ انقالب یدر روزها.  آفريده شدیهواي

گرفت يپاپ كه ديگر قيد و بند سانسور را به هيچ م
 فاش و مستقيم به خيابان آمد و استعاره و یبا زبان

. ی خود را به شور و شعار داد جاینمادگراي
، "وطن پرنده پر در خون"، "ها كم نيستيگفتن"
 محصول همان ...  و"شياد"،"سرودآوران سپيده"

 بر يك ی اسالمیبا استقرار رژيم جمهور. روزهاست
 ی موسيقی و اوج گيریدوره درخشان از شكوفاي

  .پاپ در ايران نقطه پايان گذاشته شد
 ی ادامه تغيير و تحوالت در موسيقیپيش از بررس 

 داشته باشيم به   ی الزمست اشاره ایپاپ ايران
الب  تا مقطع انقیخصوصيات مهم اين موسيق

١٣٥٧   :  
 و اشارات مستقيم و ی، مضامين اجتماعيكم

 به ی ضدرژيمیغيرمستقيم سياس
اين مضامين .  روز راه يافتیترانه ها

عمدتا از دريچه موضوعات و 
 نمادين و استعاره ها یشخصيتها

اما با وجود اينكه دنيا . شد یمطرح م
 بود، ی بزرگیدستخوش تالطم انقالب

 موضوع ترانه  بهیمبارزات بين الملل
طرز تفكر . ها تبديل نشد

 آنكه ی هنرمندان بیناسيوناليست
گذاشت كه  یمستقيما به زبان آيد، نم

 و روحيه ی بين المللیهمبستگ
.  به ترانه ها راه يابدیانترناسيوناليست

 یا’در ميان صدها ترانه در آن سالها، 
كه از جنگ ’  غمگينیشرق

 رهائيبخش مردم ويتنام الهام گرفته
. شد یبود، يك استثناء محسوب م

 پاپ، گرايشات ی بينش غالب بر ترانه هایبطور كل
خرده  (یو تمايالت روشنفكران طبقات ميان

را منعكس )  متوسط شهرنشينی و بورژوازیبورژواز
 ی و مبارزه جويی كه از خوشبينیگرايشات. كرديم

  . شد ی و استيصال را شامل میتا نوميد
 پاپ، رجوع به قطعات ی، در ترانه سرايدوم

زيرا اين قطعات، . فولكلوريك بسيار كم بود
 را در بر داشت كه از ی محدود و قديمیمضامين

بدين .  دور بودیموضوعات روز و جديد شهر
 فرودست و ی و مبارزه توده هایترتيب، كار و زندگ

 فولكلور هم نتوانست به ی از مجرایفقير جامعه حت
 و ١٣٤٠ پاپ دهه یقموسي.  پاپ راه يابدیدنيا
 ی بر كارگران و قشرهای در زمينه تاثيرگذار١٣٥٠

 موسوم ی يك گام از ترانه های جامعه شهریپايين
 ی همان ترانه هایيعن. ( عقب بودیبه كوچه بازار

 كه لحن و حال و ی بين شهری و اتوبوس هایتاكس
 می کرد محرومان و تهيدستان جامعه را بيان یهوا

  .)نه داشت لومپن گویو زبان
، بينش حاكم بر اكثر ترانه ها كماكان مردانه سوم

بود، نه رنج و خشم زنان نسبت به روابط 
كرد و نه به يمردساالرانه و پدرساالرانه را بيان م

هرچند اينجا و . دادي زنان پر و بال می رهايیرويا
 را از زبان يك زن ی كه رابطه عاطفیآنجا ترانه هاي

ترك به يك مسئله  مشیگاهبيان كند يا بازتاب ن
  ◄،"طالق"، "مرد من"، "همخونه". باشد ساخته شد

 



  ٢٦صفحه    ۱۵  شماره   حقيقت                

محيط كار هم . از آن جمله بود...  و"یدو ماه"  
آهنگسازان .  مانده بودیكماكان در تسلط مردان باق

تعداد زنان ترانه . و تنظيم كنندگان همه مرد بودند
 خود را بيشتر در یزنان هنرمند جا. سرا اندك بود

  . جستند یديدند و می  مینندگخوا
، نقش و حضور خدا در متن ترانه ها كمتر چهارم

اما كماكان دست سرنوشت و تقدير، مضمون . شد
البته در اين دوره ترانه . زدي از آثار را رقم میبسيار

 انسان ی هم توليد شد كه به نيروی موثر و خوبیها
 را ی و زمينی واقعیدل بسته بود و  خواسته ها

 طلب ی ناموجود و خيالیر از آسمان و قدرتهاديگ
  .كردينم
 در (team work) ی، بذر كار گروهپنجم 

 پاپ افشانده شد و كيفيت و عمق و تاثير یموسيق
چند هنرمند جوان و روشن بين، . آثار را افزايش داد

آنان بعنوان عوامل توليد . مبتكر اينكار شدند
توا،  بر سر مضمون و موضوع، فرم و محیموسيق

 ی، به بحث و جدل و تبادل نظر میشعر و ملود
 را در ميان ی و همدلیرفاقت و همفكر. پرداختند

يكديگر را از وقايع و اخبار . كردنديخود تقويت م
 ی رسمی و سياستهایچه در زمينه كار(پشت پرده 

دستگاه حاكم در مورد هنرمندان و رسانه ها، چه 
 ی و فداكاریتدر مورد جنايات رژيم، وقايع مبارزا

 باالتر یآنان انگيزه هاي. ساختند یمطلع م) مبارزان
 داشتند و نسبت به ی يا شهرت شخصیاز سود ماد

آمد  یبارها پيش م. كردنديمردم احساس تعهد م
، یكه جرقه توليد يك ترانه را اعدام يك انقالب

 و فقر توده ها، يا اطالع از يك یمشاهده تيره روز
  .زدي میواقعه دلخراش اجتماع

 با هجوم افكار و یحاكم شدن رژيم ارتجاع مذهب
 حاكمان جديد به عرصه ی قرون وسطايیباورها

فرهنگ و هنر، قبضه كردن رسانه ها و خانه نشين 
در .  از هنرمندان همراه بودیكردن شمار كثير

 منع شدند و یهمان گام اول، زنان از تك خوان
گروه  به شركت در ینقش آنان در عرصه خوانندگ

همسرايان محدود شد تا هيچكس فراموش نكند كه 
از ديدگاه اسالم، زن در همه عرصه ها درجه دوم و 

 را مستقال یتابع مرد است و حق ندارد صحنه ا
، جريان ٥٧از هفته ها پيش از بهمن . اشغال كند

مهاجرت آن بخش از دست اندركاران عرصه 
 كه با رژيم گذشته دمساز بودند و در یموسيق

 ارتجاع ی و فرهنگ رسمیچارچوب ايدئولوژ
. پرداختند، آغاز شده بودي می به توليد هنریسلطنت

 ی منجمله پيشروان موسيقیاما هنرمندان مردم
پاپ كه با انقالب همراه بودند، ماندند و ناباورانه سر 

 مردم بدست یبريدن انقالب و دفن اميدها و آرزوها
 نيز مثل آنان.  را به چشم ديدندیرژيم اسالم

هزاران هزار ديگر خشمگين شدند، دست به 
مقاومت زدند، شكست خوردند، و گيج و نوميد 

 و به خون ی عقب نشينیدر روزها. عقب نشستند
الال الال " مانند یكشيده شدن انقالب، تك ترانه هاي

 كه فريب نخوردن و مقاومت كردن را "ديگه بسه
 چنين تعجب نداشت كه. زد، ناشنيده ماندينهيب م

 ی كردستان الهام می از جنبش انقالبیترانه هاي
 مردم بود و سالح بر یگرفت كه سنگر استوار انقالب

 حاكم مقاومت یكف در مقابل موج ارتجاع مذهب

 پيدا " منیيار دبستان" بعد سر و كله یكم. كرديم
 جنگ در یشد كه پوشيده تر بود و در پيله روزها

 ديگر ی خيزش نسلیواامان ماند، تا سالها بعد در ه
  . پر زند

 پاپ ی، موسيقی اسالمیبا تثبيت خونين جمهور  
نخست موج حسرت . هم به خارج از كشور كوچ كرد

آنان كه قبل از انقالب، صاحب مال و .  آمدیگراي
 در جامعه بودند، حسرت یمنال يا موقعيت ممتاز

غربت زدگان . خوردندي م را و امكانات گذشتهیزندگ
و مبارزان و . ست، حسرت خاك وطن راناسيونالي

همپايان انقالب، حسرت ياران جانباخته و 
 دگرگون كردن جامعه كهنه و ی كه برایفرصتهاي

و همه .  مردم از دست رفته بودی توده هایرهاي
 تبعيد و مهاجرت تجسم یاين روحيات در ترانه ها

 پاپ، یهنرمندان پيشرو و پيشگام موسيق. يافت یم
اما همه دردشان اين .  گيج سر بودندزخم خورده و

آنان، بر سر آرمانهايشان دچار شك و ترديد . نبود
 در ی، اعتراض و مبارزه جويینوگراي. شده بودند

 ارتباط با یراه ها. افتاد یآثارشان از نفس م
 ی پاپ در ايران به نظر بسته میمخاطبان موسيق

بر كشور، جنگ خانمانسوز و  ويرانگر حاكم . آمد
 در خارج از یبازار موسيق. د و سركوب و خفقانبو

كشور نيز در كنترل سرمايه گذاران گريخته از 
 اين بازار با یسمت و سو. انقالب مردم قرار داشت

خواستند فرهنگ يشد كه مي تعيين میسليقه كسان
 را ١٣٥٧ و حاكم در ايران قبل از یو هنر رسم

انها خريداران عمده بازار نيز هم. بازتوليد كنند
. رسيديبودند كه در غربت دستشان به دهانشان م

شان، به  ها و جشنهايي  ميهمانیاينان يا برا
خيال نياز داشتند و يا ي  دلخوشكنك و بیموسيق

 ی حسرت بارشان به موسيقی اشك ريختن هایبرا
 و یزير منگنه نوميد.  و منفعل و عرفان زدهیحسرت

پيشگامان از  به آرمان و فشار بازار، جمع یباوري ب
ديگر دستها به . فاصله ها بيشتر شد. هم گسست

 ی را نمیرفت آن ملود یرفت، يا اگر م یقلم نم
  . سرود كه نيازش بود ینوشت و آن ترانه را نم

 یچرا كه مخاطبان موسيق!  بودیاما هنوز اميد باق  
پاپ فقط به اين گروه كوچك مرفه و بدسليقه 

از آتش جنگ صدها هزار جوان . محدود نماند
 مختلف پناه یگريختند و در كشورهاي  میارتجاع

 اينان چگونه ی و روحی فرهنگینيازها. گرفتندي م
شد؟ در ايران نيز گوشها انتظار يبايد جواب داده م

و ترانه كه ديوار و سيم . كشيدي ترانه ها را م
دانست، از هزار مجرا خود را به بساط ي خاردار نم

ه رساند و قبل از اينكه گزمي كوچه و خيابان ِمیها
 یبخش بزرگ. شدي میگان بخود آيند، بر زبانها جار
 بودند با "یپاپ لس آنجلس" از اين ترانه ها در رديف

اما . خوش و مبتذلشي و الكیهمان مضمون سطح
 هم توليد شد، یدر اين ميان، آثار متفاوت و موثر

.  گرفتیبه گوش مردم رسيد و در دل آنان جا
جنگل "، "خانه سرخ"، "نازنين"،"ینير و سبزنون و پ"

، "مرا به خانه ام ببر"، "خورشيد خانوم"، "یجار
به يك كالم، ترانه . از آن جمله بودند...  و"بادباك"

 پاپ محصول خارج آمدند، به سرعت رواج یها
 فرهنگ نوحه و یيافتند و مهر شكست بر پيشان

  .گريه كوبيدند

آنچه رسانه . ه بود قافيه را باختی اسالمیجمهور
 ی و هنریخواستند به نام آثار فرهنگ ي رژيم میها

 ي را جذب نمیبه خورد مردم دهند، نه فقط كس
 یجوانان، حت. زديكرد بلكه تنفرانگيز بود و پس م

 "یهنر اسالم" به یفرزندان حكومتيان، رغبت
 یاين مسئله از نظر طراحان سياستها. نداشتند

شد و چاره يسوب م رژيم،  يك خطر محیامنيت
، در حال ١٣٧٠اينان كه از اوايل دهه . طلبيديم

دفتر  (یآ. یب.  افی از خودآموزهایكپيه بردار
 و یدر مورد خطرات امنيت) تحقيقات فدرال آمريكا

 مقابله با آن بودند، در اين زمينه هم تالش یچگونگ
 خود تقليد ی آمريكايیكردند از پدرخوانده ها

 ی مسئولين امنيت داخل بحثیبر مبنا. كنند
 وجود ی با خطرات امنيتیآمريكا، سه روش روياروي

.  قبل از وقوع خطری و پيشگيریيكم، شناساي. دارد
سوم، جذب و . دوم، سركوب بعد از ظهور خطر

هضم خطر و دگرگون كردن ماهيت آن از يك 
يك .  نظام حاكمی مثبت برای به عاملیعامل منف

 حاكم یدستگاه فرهنگنمونه از روش سوم، برخورد 
 است كه ی از موسيقیآمريكا به آن شاخه هاي

 و ضد سيستم پا ی اعتراضیبعنوان يك شكل هنر
گذارد و به همين خاطر سريعا در بين  يبه صحنه م
. يابدي محروم آن كشور رواج میتوده ها

 "یصنايع سرگرم"ی و صاحبان سياستگذاران فرهنگ
(entertainment industries)اينكه ی به جا 

به سركوب مستقيم و بايكوت كردن اين نوع 
گيرند، ي دست بزنند، فرم و قالبش را میموسيق

دهند، پيشگامانش را اگر يمضمونش را تغيير م
كنند، و اگر نتوانستند يخرند و فاسد ميتوانستند م

كنند، و از آثار  يرانند و ساكتشان ميبه حاشيه م
شود به يم اين سياست توليد ی كه بر مبنایمنحط

 و ارزشها و افكار خود در یمثابه ابزار ترويج ايدئولوژ
 هم ی اسالمیجمهور. كنند يبين مردم استفاده م

 پاپ بكند تا یتصميم گرفت همين كار را با موسيق
 بازگرداند و ذهن یشايد بتواند آب رفته را به جو

  . خواهد پر كند يجوانان را با آنچه خود م
 پاپ یان سر و كله موسيقاين چنين بود كه ناگه 

ی باز  اسالمی جمهوریناقص الخلقه به صدا و سيما
 كه یجوانان.  و حرام نبود"یطاغوت"پاپ، ديگر . شد

 خانه ها و كنج زيرزمين ها یمجبور بودند در پستو
 پاپ بزنند و تمرين كنند با ی دل خود موسيقیبرا

اما خط قرمزها . احتياط از خانه بيرون آمدند
.  بردار نبودیود داشت كه شوخ وجیمشخص

مضمون مبارزه و مقاومت و اعتراض عليه نظم 
! موجود به هر شكل و با هر تعبير و استعاره قدغن

ها و مصائب جامعه يعدالت پرده برداشتن از بي
 جويانه ی برابریبيان خواسته ها!  قدغنیطبقات

اعالم ! زنان و احساسات و عواطف زنانه قدغن
 خرافه یسرنوشت خود و افشاحاكميت انسان بر 

 ملموس و یشرح دل سپردنها و روابط عاطف! قدغن
بر طبق مقررات !  بين زن و مرد قدغنیواقع

 ی در جمهوریدستگاه سركوب و سانسور فرهنگ
 و ی، هنرمندان حق دارند ترانه سياسیاسالم

 روز ی بسازند به شرط اينكه سياستهایاجتماع
ی و زيباي"ر وصف د. ی را تبليغ كند اسالمیجمهور
  یوطن و امت اسالم.  باشدی جنگ ارتجاع"عظمت
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 فاشيستها -را ستايش كند، به شيوه ناسيوناليست 
آن را به عرش ببرد و برتر از مردم ساير كشورها 

 یاز عشق نگويد مگر آنكه عشق عرفان. جلوه دهد
به .  باشد، عشق به خدا و پيغمبر و ائمه اطهار

 ینكند مگر كمرنگ و بجنس مخالف ابراز عالقه 
  .یشور و شر و به شيوه بيمارگونه افالطون

 كه امروز یتاثير ي و بیروح، مصنوعي بیموسيق 
 پاپ در ايران توليد و توزيع یتحت عنوان موسيق

 یهايگذار شود حاصل همين مقررات و سياستيم
در اين ميدان، يك مشت خواننده و .  استیارتجاع

لب و منفعت جو ترانه سرا و آهنگساز فرصت ط
ی رژيم،  سفارش دستگاه فرهنگیهستند كه بر مبنا

گويند در يمثال  م. كنندي توليد م"ی پاپموسيق"
تبليغ نماز خواندن، ضرورت توكل به خدا، و يا در 

 بسازيد كه حال و ی، ترانه ای انتظامیوصف نيرو
اينها هم !  را داشته باشدی ابی ترانه هایهوا

دزدند،  يثار ديگران را م شناخته شده آیملوديها
كلمات و عبارات و تعابير بكار گرفته شده توسط 

 را به آن ی ارتجاعیدزدند، و مضمون يديگران را م
سازند و ي میاز اين مواد، چيز آشغال. آميزند يم

شان را  يدهند و پول خوشخدمتيتحويل م
 "پاپ"ی هم  و مداحی نوحه خوانیحت. گيرنديم

 در مدح امام "ان قلبهاسلط"با آهنگ ! شده است
ترين محصول اين پاپ  ياجتماع. خواننديحسين م

 باشد كه "دلقك"  در حدیتواند ترانه اي، میرسم
 به حال فقراست و در یمحتوايي  و بی آبكیدلسوز

و . گنجديچارچوب تفكر صدقه و قرض الحسنه م
 باشد كه "خيابان خوابها" تواندي ترينش میسياس

خورد و در مقابل غارتگران يم را یحسرت ذوالفقارعل
شيعه "يخواهد  امروز میبيت المال و ابن ملجم ها

  .  باشد"یواقع
در حاشيه اين ميدان، بقيه ايستاده اند كه   

با . امكانات ي عالقمند اما بیجوانان. اكثريتند
 خود قائل ی برایآرمان و رسالت. استعداد اما قانع

خارج از آرزويشان اينست كه پايشان به . نيستند
ايران برسد و در آنجا آزادانه توليد كنند و به شهرت 

ستايند و  ي پاپ را میپيشگامان موسيق. برسند
رسند، اما خود ي آنان هم نمیمعتقدند كه به گرد پا

حاضر نيستند نقش يك پيشگام را در شرايط امروز 
 و یبه يك كالم، به محافظه كار. بعهده بگيرند

ی شان برا يبعض. ند معتاد شده ایخودسانسور
 نباشند و در ضمن گزگ بدست "مبتذل"اينكه 

كنند و ي ندهند، نقض غرض میسانسورچيان اسالم
 و تخدير كننده چند صد یبه دامان اشعار عرفان
 كه یجنس كهنه ا. شونديسال پيش آويزان م

 يدهد در زرورق نو مي زمانه را جواب نمینيازها
 قول خودشان يا اينكه به. كننديپيچند و عرضه م

 سر به كوه و "یابتذال لس آنجلس"ی فرار از برا
خطر در وصف ي  بیگذارند و به ترانه هايبيابان م

.  آورندي میطبيعت و بهار و امثالهم رو
ی هايشان هم نرم و كودكانه است كه ترانه هايملود
 از افت و یخال: كندي می را تداع"برنامه كودك"

 كه ی خيل. و تكان و شوكی ناگهانیخيزها
 به جامعه بدهند یبخواهند خطر كنند و پيام سياس

كنند يا در همان مضمون ي می را بازخوان"ی ايرانا"
سازند كه به هيچكس بر ي ترانه میناسيوناليست

 از عشق و یاگر هم  در ترانه هايشان حرف. نخورد
 به ميان بيايد آنقدر سر و دم بريده یتمايالت عاطف

بل ترانه ها و ويدئو كليپ است كه آشكارا در مقا
آورد و ي محصول خارج كم می اروتيك و تغزلیها

 خودشان هم یدر اين زمينه، حت. خريدار ندارد
دهند به بازار پاپ خارج از كشور مراجعه يترجيح م

  . كنند
 باعث شده كه جوانان صادق دست یچنين شرايط  

 پاپ در ايران، از بن بست اين نوع یاندركار موسيق
حرف اينان از بحران و ركود .  صحبت كنندیيقموس

 نيست، بلكه معتقدند كه پاپ در ايران به یمقطع
پاپ " واقعيت اينست كه .بن بست رسيده است

 را ی و نه فقط پاپ در ايران يك دوره بحران"یايران
 تكامل و پشت ی برایاين موسيق. گذارندياز سر م

 و یسر گذاشتن اين بحران، نياز به راهگشاي
و اين ميسر نخواهد .  در مضمون و فرم داردینوگراي

، پيشرو، سنت یشد مگر اينكه بار ديگر آثار اجتماع
 پاپ یشكن، جوان و نوگرا به نوك پيكان موسيق

خفقان و سانسور حاكم بر ايران، بدون . تبديل شود
 چنين ی توليد و توزيع رسمیكوشد جلو يشك م

. هم هست ی ديگریاما راه ها.  را بگيردیآثار
 پاپ یتواند از توليد ترانه هاي نمی اسالمیجمهور

تواند راه انديشه و ي كند، زيرا نمیپيشرو جلوگير
توان اين يم. فعاليت ذهن خالق هنرمند را ببندد

 به مرحله توليد یآثار را در زيرزمين خلق كرد، حت
 را به خارج از مرزها رساند یرساند و محصول نهاي
توان يم. ره به ايران بازگرددتا توزيع شود و دوبا

 اينگونه ترانه ها را به نحو مناسب یكالم و ملود
بدست هنرمندان متعهد در خارج از كشور رساند 
تا با استفاده از امكانات بيشتر و بكار گرفتن 

مهم .  خود، آن را اجراء كنندیهايخالقيت و تواناي
 هنرمند ی از سویاينست كه رسالت و تعهد اجتماع

ود، و اين فقط وظيفه هنرمندان مقيم ايران درك ش
 از بار گذر از بحران و سمت و یبخش مهم.  نيست

سو دادن به اين حركت، همچنان بر دوش 
هنرمندان پيشگام و پيشرو در خارج از كشور قرار 

 ی در موسيقی چنين تحولیعوامل مساعد برا. دارد
 ی و سياسیموضوعات اجتماع. پاپ ايران وجود دارد

 باشد یزمينه الهام و انگيزش هنرمندان مردمكه 
 ی داريم كه با تجربه ایترانه سرايان. بيشمار است

 تسلط یچند ده ساله بر زبان و فن ويژه ترانه سراي
حضور زنان در اين حيطه و نيز در . يافته اند

 هر چند اندك، اما روزافزون ی و آهنگسازینوازندگ
ه علت ورود و  بی و ريتم در پاپ ايرانیملود. است

 ی التينو و به درجه كمتریها و ريتمهايادغام ملود
 ی در آن، غن(rap)و رپ   (hip hop)هيپ هاپ 

 و ابداع در یتجربه گراي. تر و متنوعتر شده است
زبان ترانه ببار نشسته و گاه تعابير و توصيفات 
. خالقانه و غافلگير كننده را به ارمغان آورده است

، "بشكن" ،"یمردساالر" ،"طلوع كن"، "قدغن"
 از همين تغييرات ینمونه ا....  و"يتاگل ب"، "یبرهنگ"

ماند باور به آرمان يآنچه م. و پا محكم كردنها است
 است كه بايد در ذهن و عمل كاركنان عرصه یرهاي

پيشگامان، بايد آن را باز يابند و .  گيردیهنر جا
يه ماند روحيآنچه م. راهيان جوان، آن را بشناسند

  شورش و عصيان و اعتراض است كه بايد طبل ها را

به صدا در آورد، بر كليدها بكوبد، سيم ها را بلرزاند 
.  رها كندی صوتیو پيكان ترانه را از چله تارها

ی يك! یآها! یآها": يدهد نو میجامعه، سفارش نوا
  "!بياد يه شعر تازه تر بگه

رانه  از هيچ خواننده يا تی  در اين نوشته نام  *
فقط نام ترانه ها .  برده نشده استیسرا و آهنگساز

گفته شده زيرا قصد نوشته آفريدن آتوريته يا 
مضمون آثار مد نظر . قضاوت در مورد افراد نيست

چه بسا در آثار يك فرد مشخص هم ترانه . است
 یاما ترانه هاي.  پيشرو پيدا شود و هم عقبگرایها

نشان هنرمندان كه نام برده شده بهر حال نام و 
 را بر خود دارد و اميد است با تاكيد بر ارزش یمعين

و جايگاه اين ترانه ها، حق سازندگانشان هم ادا 
 ■.شده باشد

  .د[شنهادات خود را ارسال دار[در رابطه با مقاله فوق نظرات و ژ
د با اي ميل زير مكاتبه [سنده مقاله فوق مي توان[براي تماس با نو
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 جهت انتشار يک فراخوان كمك مالی
کتاب استثنائی در باره سربداران و قيام 

 آمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كی از رفقای شركت يگفتگو با «مجموعه  

ام يكننده در مبارزه مسلحانه سربداران و ق
ه های يعاسی و اطاليهمراه با اسناد س» آمل

ر رفقای ينظامی سربداران و اسامی و تصاو
مبارزات مسلحانه سربداران در جانباخته در 

  صورت كتاب منتشر زودی بهبه آمل، اميق
اد است و بدون ينكار نسبتا زيمخارج ا. میشود

  .  ستيسر نياری شما مي
خ جنبش ي، بخشی از تارن مجموعهيا

تند ران را به شكل مسيستی و انقالبی ايكمون
ری يجه گي و جمعبندی ها و نتهبه ثبت رساند

ن خاطرات، يا. های راهگشائی ارائه می دهد
ن كننده ای از تجربه نبرد ييتعهای يدجمعبن

امی كه به ابتكار يانقالبی و جنگ و ق
 تا در نبردهای کندستها برپا شد می يكمون

آتی برای سرنگونی دولت طبقات ارتجاعی در 
د يچه با «ن مجموعهيا. دنران بكار گرفته شويا

ها را در برابر  »د كرديچه نبا«ها و »كرد
 مهمی لئ و بر مسامخاطبان خود قرار می دهد
شبرد نبرد انقالبی  يكه به هنگام سازماندهی و پ

  .د نظر می اندازدنطرح می شوم
 کتاب و  اين برای کمک مالی جهت انتشار

از خود با يسفارش آن به تعداد مورد ن
 .ديريزب تماس بگآدرسهای ح

mailto:Parvay2005@hotmail.com
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 و ی فرهنگی از نيازهای پاپ بخش مهمیموسيق  
دهد و هيچ ي معاصر را پاسخ می مردم در دنيایروح

 گريز ی را از توليد و توزيع اين نوع موسيقیجامعه ا
 با گوش سپردن به ترانه صدها ميليون جوان. نيست

 یشوند، پايآيند  يا نوميد مي پاپ به وجد میها
گيرند، انديشه ي غم به بغل میكوبند يا زانويم
 تسليم آنان را به یشوند، الالييخيال ميكنند يا بيم

كند يا فرياد اعتراض در جانشان يخواب دعوت م
ی پاپ كه مخفف واژه انگليس. افكنديطنين م

 يا رايج ی مردمی به معنا(popular) "پاپيوالر"
شود كه ي روز گفته می موسيقیاست معموال به نوع
 ی قشرهای، زبان و موضوع برایاز نظر ريتم و ملود

وسيع جامعه بويژه جوانان، ملموس و موثر باشد و 
، يا ی، سياسی اجتماعیدغدغه ها و مشغله ها

 آنان را در آن شرايط مشخص ی و عاطفیروح
 پاپ یبنابراين موسيق. ازتاب دهد بی و مكانیزمان

 با شرايط مشخص هر كشور دارد و یرابطه نزديك
درست . گيردي بخود می مشخص"یمل"ی رنگ و بو

است كه گسترش سريع ارتباطات و مبادالت 
، مرزها و تقسيم ی در عرصه جهانی هنر– یفرهنگ

 بهم زده ی را تا حدی در قلمرو موسيقی ملیهايبند
 وجود یژگيها و تمايزات زياداست اما كماكان وي

 زبان یاين در درجه اول به تفاوت و ويژگ. دارد
 و ادغام زبانها اندك یدرجه نفوذ پذير. گردديبرم

 ی و فرهنگیدر نتيجه گسترش ارتباطات علم. است
 كلمات و اصطالحات ی، پاره ایدر سطح بين الملل

 امروز به ی قويتر و مسلط تر در دنيایاز زبانها
شود اما بافت، آهنگ و لحن ي ديگر وارد میزبانها

حال آنكه . كندي تغيير می و به كندیزبانها به سخت
ها و ريتم ها چنين نيست و سريعتر يدر مورد ملود

 قوم و ی به موسيقی قوم و ملتیو ساده تر از موسيق
بعالوه،  . شودي ديگر منتقل يا در آن ادغام میملت

شابه و  می و عاطفی، سياسیموضوعات اجتماع
 پاپ ملل گوناگون راه يافته ی به ترانه هایمشترك

 بيش از یعلت اينست كه نظام امپرياليست. است
 شده است، مردم گوشه و كنار دنيا از یپيش جهان

شوند ي مختلف سريعا با خبر میوقايع مهم كشورها
 و ی از روابط قبيله ایگيرند، جوانب مهميو تاثير م
ده دنيا سست يا  در مناطق عقب مانیطايفه ا

شود كه نوع روابط ميان يمنحل شده و اين باعث م
 ی فرزندان در كشورها- مرد و ميان والدين -زن 

  . مختلف، به هم شبيه تر شود
 نيز همين چارچوب و ی پاپ ايرانیموسيق 

ريشه توليد اين . دهديخصوصيات را بازتاب م
 ١٣٣٠ دهه ی پايانی در ايران به  سالهایموسيق

 ی و سازهای غربیهايدد كه استفاده از ملودگريبرم
اين حركت با توجه به .  رو به گسترش داشتیغرب

 ايران، در فرم و یانديشه مسلط آن روزها بر موسيق
 نو یاما در كالم ترانه ها، چيز. قالب نوگرا بود

 با ی ترانه ها اساسا فرقیمحتوا.  كردیعرضه نم
اشت و گرايان ند  مورد استفاده سنتیتصنيف ها

شد به دور شدن از مايه ي در آن ديده میاگر تنوع
 آوردن به وصف طبيعت ی و روی تغزلیها
 ی بود از موسيقیها عمدتا برداشتيملود. گشتيبرم

 و ی و ايتاليايی  فرانسو(soft)محافظه كار و سبك 
، آرابسك ی روس_ ی ارمنیگاه برگرفته از تم ها

(arabesque)فولك ی، فالمنكو و موسيق 
  (jazz) در ايران به جاز یاين موسيق. یاسپانياي

 جاز كه ريشه در یمشهور شد، هرچند با موسيق
ترنم غمناك بردگان سياه آمريكا دارد، تفاوت 

 جرات نكرد با موج بلند ی حتیاين موسيق. داشت
 راك اندرول ی همزمان خود در غرب يعنیموسيق

(rock'n roll)كه یراك اندرول.  كندی همراه 
، ی را در ريتم و ضرب و ملودیزها و قواعد بسيارمر

 سازها، و نوع ترانه یزبان و نحوه اجراء و بكارگير
 بهر یول. رفتيشكست و به پيش مي در هم میسراي

 چون ی با نمونه هايی ايران"جاز"ی حال، موسيق
، "ه زرينكالسك"، "نسيم سرد مهرگان"، "مرگ قو"
ت به جلو ، يك حرك.... و"شب بود بيابان بود"

هايش، راه يشد و با وجود محافظه كاریمحسوب م
  .  نوين پاپ را باز كردیموسيق

 ی پاپ ايرانیپيش از آنكه به ظهور موسيق  

 "یجاز ايران"بپردازيم الزمست به چند مشخصه 
 كه بعدا صورت گرفت یاشاره كنيم تا تغيير و تحول

  :را روشنتر درك كنيم
 در ینداشت و حت یيكم، ترانه ها جنبه اجتماع

 ی و اجتماعیتشبيه و استعاره هم به مسائل سياس
 كه ی و ترس عمومیمحافظه كار. شد ینزديك نم

 ی رخوت و سركوب بعد از كودتای از فضایناش
 ی بود بر صحنه موسيق١٣٣٢ مرداد ٢٨ یآمريكاي

 از یشايد اينجا و آنجا هنرمند. هم سايه افكنده بود
كرد تا ي میاصيلروزن اشعار فولكوريك تالش 

 ی ترانه ها راه دهد ولی و كار مردم را به دنيایزندگ
  . واقعا انگشت شمار بودیچنين آثار

، به غير از ی طبقاتیدوم، به لحاظ زبان و انگيزه ها
 ی دهقانی فولكوريك كه رنگ و بویترانه ها

 افكار رمانتيك كهنه یداشتند، بيشتر اشعار نوع
ه وصف اجزاء پيكر كرد كه بي را منعكس میاشراف

 یپرداخت و نگاهي هايش مييار و فغان از جفاكار
  .  به زن به مثابه مايملك مرد داشتیآشكارا فئودال

 عاشقانه بالاستثناء از زبان و نگاه یسوم، ترانه ها
ها و يوصف يار و شرح ناكام. كرديمردانه حكايت م

 اگر يك یرقابتها همه از جانب يك مرد بود، حت
 خوانندگان یبطور كل. دادي اثر را ارائه مخواننده زن

 عرض اندام یزن بندرت در اين عرصه از موسيق
كردند و سرايندگان زن نيز هنوز به صحنه نيامده يم

 در همين دوره، ی چند ترانه دو صدايیاجرا. بودند
 مستقل ارائه ی از زن بعنوان موجودینقش كمرنگ

شوق  كه منفعل و گنگ نبود و با معیموجود. داد
شد، اما كماكان تحت سايه مرد يوارد گفت و گو م

 اين ی تفريح-بعالوه خصوصيت كميك . قرار داشت
 خوش ی كه معموال با پايانی دو صدايینوع ترانه ها

(happy end)و ی جنبی همراه بود آنها را به آثار 
  . كردیتاثير تبديل م ی و بیغير جد
. داشت در بخش اعظم ترانه ها حضور "خدا"چهارم، 

خواه به صورت ملجاء و آخرين نقطه اتكاء كه ترانه 
 از معشوق و ی و زخم خوردگیسرا در اوج نوميد

برد، خواه به عنوان مسئول و يروزگار به او پناه م
 سرنوشت انسانها كه آماج گاليه یتعيين كننده اصل

در هر صورت، حضور قاطع . گرفتي شاعر قرار میها
 ترانه ها بيان یندها در بندها و ترجيع ب"خدا"

سلطه خرافه بود و خود بخود روح مثبت اعتراض و 
  . كرديعصيان و تغيير را از اين آثار سلب م

  ۲۵در صفه بقيه 
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