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  چشم اندازي فراتر

   تير۱۸از 
    

   نسبتا آرام١٣٧٨ خيزش هيجده تير روزسال     
 ي حکومت نظامي برقراريآرامعامل اصلي . گذشت

 کوچک و بزرگ يدر شهرها حكومت نظامي ؛بود
هر دو جناح حكومتي در .  بودغير رسمي اما آشكار

 اتفاق نظر و ير رسمي غيظامن حکومت ني ايبرقرار
 خيل مزدوران و ولگردان . کامل داشتنديهمکار

بسيجي و ماموران انتظامي به بهانه هاي گوناگون 
  . خيابانها را قرق كردند تا مانع هرگونه تجمعي شوند

نگراني ندارند چ ير هي ت۱۸از بابت گفتند امسال      
 د وي به تهداما اوباشان در كوچه و پس كوچه ها
ن ي خشمگيارعاب مردم پرداختند و حتا نگاه ها

از مردم ب دادند تا  و شتم جواجوانان را با ضرب
ل کردن ي تعطيبرااز مدتها قبل . زهر چشم بگيرند

دانشگاهها و خوابگاههاي دانشجوئي در اين ماه 
ليستي از دانشجويان فعال تهيه .  کردنديزيبرنامه ر

خي را بازداشت  و سراغ تك تك آنان رفتند؛ برهكرد
باد كتك ه برخي را ب كردند؛ برخي را تهديد كردند؛

گرفتند و برخي را ناپديد كردند تا هر چه بيشتر 
  . جوانان را مرعوب کنند

گفتند نگراني ندارند اما شهرداري ها را موظف      
كردند تا خيابانها را از سنگ و كلوخها پاك كنند و 

 جوانان در گالنها پمپ بنزينها را از فروش بنزين به
  . ندردمنع ك

جوانان دلير در حد  از ي عده ابا اين وجود     
جنگ و  به امكان در گوشه و كنار كشور اين روز را

گذرانده و بانگ گريزهاي خياباني با مزدوران رژيم 
سته ين روز را آنطور که شاي سر دادند و ايآزاد

 تعداد آنان مانند سال گذشته. گرامي داشتنداست 
وسيع نبود اما بي شك همين تعداد محدود منافع و 

اين گلهاي سر . نيازهاي ميليونها تن را بيان كردند
سبد مردم با زنده نگهداشتن اين روز عزم مردم را 

به نمايش م منفور يسرنگون کردن رژبراي 
 چن نشان دادند كه هيجده تير با هيآنا. گذاشتند

ردم ترفند سياسي و سركوب نظامي از ذهن م
 آذر ١٦چرا كه هيجده تير همانند . زدودني نيست

 يمهايه رژيسمبل مبارزه عل به ١٣٣٢سال 
خاطره . بدل شده است ي و ضد مردميارتجاع

 ٨٢ و خيرشهاي شبانه خرداد ٧٨هيجده تير 
همانگونه كه مردم را بوجد مي آورد براي سران 

 به همين . استکابوسجنايتكار جمهوري اسالمي 
زبونانه چنگ و دندان نشان م  يرژن روز يدر ادليل 

  .داد
اما قواي سركوبگر رژيم در ممانعت از برگزاري      

همه نيروهاي بلکه . دسالگرد هيجده تير، تنها نبو
طرفدار نظم كهن از عوامفريبان دوخردادي گرفته 
تا رسانه هاي قدرتهاي خارجي و سازشكاران ملي 

سر مي برند مذهبي كه مدام در هراس از انقالب ب
به انحاء گوناگون تالش كردند دانشجويان و مردم را 

متقاعد كنند كه گراميداشت هيجده تير فايده اي 
برخورد » واكنشي«و » عقالنيت«آنان از . ندارد

 به را  جنبش دانشجوئي ونكردن سخن راندند، 
و دوري از » كوچه بازاري«و » لمپنيسم«ز از يپره
از .  فراخواندند» هيجانات و موج آفريني ها«

 كار تئوريكاالن زمان "ضرورت حفظ آرامش و 
 صحبت كردند تا مانع از شكل گيري خيزش "است

دفتر "در اين ميان تشكل حكومتي . مردمي شوند
 نقش ن بار ي ا. نيز بيكار ننشست"تحكيم وحدت

محدود نگه داشتن جنبش در خائنانه آنان فقط 
كومتي و دانشجوئي در داالنهاي دعواي هاي ح

» قافله بي متاع«عفو به  ن باريا. صحن دانشگاه نبود
 دادند و البته  فراخوان)يعني جناح راست حكومت(

عبرت گيري از «فراموش نكردند كه تحت عنوان 
 ي سوچشم اميد مردم را به» محاكمه صدام حسين

  . قدرتهاي خارجي برگردانند

مايوس شدن از بيراهه ها امر خوبي 
  !است

آنجائي كه به صفوف دانشجويان، جوانان و تا      
مردم بر مي گردد، آنان با پرسشهاي جدي مواجه 

اكثريت مردم باوري به ماندگاري اين رژيم . شده اند
ندارند اما به خوبي دريافته اند كه سرنگون كردن 

نيروي قهر و سركوب . يك رژيم كار ساده اي نيست
توان اينكه چگونه مي .  جدي استيدشمن فاكتور

از پس نيروهاي سركوبگر بر آمد، سئوالي است كه 
بسياري از ذهنهاي پيشرو را به خود مشغول كرده 

  . است
هيجده تير  توان گفت که آرامش ي    در مجموع م

منعكس كننده فرو ريختن ن ي همچنامسال
 اكثريت مردم دريافته .توهمات در ميان مردم بود

 حاصلي جز اند كه دوم خرداد فريبي بيش نبود و
ن مسئله ي ا.گمراهي و سردرگمي برايشان نداشت

با  . زندياس دامن ميه يدر کوتاه مدت به روح
 در آتش مبارزات توده وجود آنکه پرونده دوم خرداد

ن ي خرداد سال گذشته سوخت اما نقد آگاهانه ااي
مردم  انين بحث به ميابکارانه و بردن يراهه فريب

  . استيهنوز ضرور
مبارزات  افت سطح ز دري نين الملليل ب     عوام
 ينکه قدرتي به ايد واهيام. ر داشته استيمردم تاث

 دهد به اقشار يد و ما را نجات مي آيرون مياز ب
روند تحوالت در اما . ده بودي بخشي تحرکيانيم

نسبت به امپرياليسم آمريكا در  را که يتوهماتعراق 
 فكر بسياري. درهم شکستميان مردم وجود داشت 

؛ مي كردند از دست افعي مي توان به اژدها پناه برد
فهميدند كه اژدها جز بمب و تخريب و شكنجه اما 

. و سركوب چيزي برايشان به ارمغان نخواهد آورد
به گل نشستن كشتي جنگي آمريكا در عراق و 
ناتواني آمريكا در ارائه مدلي براي تغيير 

ر مورد ديكتاتورهائي چون صدام ترديدهاي جدي د
  .وعده هاي سياسي آمريكا  در ذهن مردم ببار آورد

مجموعه عوامل فوق به جو ترديد و انتظار در      
اما اشتباه است كه ظهور . ميان مردم دامن زد

چنين دوره هائي را كه در مبارزات توده اي امر 
طبيعي است به حساب ياس و سرخوردگي و خسته 

ي انقالبي شدن مردم از سياست و مبارزه سياس
در حقيقت مردم از حقه بازي ها و . ميارگذب

فريبكاري هاي دوم خرداديها سرخورده شده و از 
آنان . راه و روشهاي تا كنون موجود خسته شده اند

هاي واهي دلزده شده و مهمتر از  از اميد بستن
همه با پرسشهاي جدي در رابطه با چگونگي 

همه .  اندآينده روبرو شدهساختن سرنگوني رژيم و 
اينها براي امر مبارزه انقالبي و تدارك انقالب امري 

نقد و تعمق در زمينه بيراهه دوم . مثبت است
در اميد بستن به قدرتهاي خارجي نقد خرداد و  

 يبزرگدستاورد ان ي از دانشجويان بخش مهميم
هر چقدر اين نقد عميقتر، راديكالتر و انقالبي . است

رش مبارزه انقالبي فراهم تر باشد زمينه براي گست
  . تر مي شود

نشان مسائل حول و حوش هيجده تير امسال      
خط و نقشه و  (ذهنيعامل نقش داد که 

چ و يان پيش راندن جنبش از ميدر به پ ،)التيتشک
 که يطي در شرا.است تر ياز هر زمان ضرور ،خم ها

ران، ي در سطح اي اجتماعيک سو تضادهاياز 
گر ي ديافته است و از سويت منطقه و جهان حد

 ي اسالمي جمهورياسيک و سيدئولوژيت ايمشروع
 در حال ي و عمومين رفته و جنبش دانشجوئياز ب
 و  نقشحضور،ضرورت کالتر شدن است، يراد

فعاليت نيروهاي انقالبي و كمونيستي براي تكامل 
 يش از هر زمان روشن مي، باوضاع سياسي كشور

        .گردد
  !ر پيش استمسابقه اي د

ورشكستگي دوم خردادي ها و ملي مذهبي ها      
در ميان دانشجويان آشكار است و اين قبيل 
جريانات طبقاتي ديگر از نفوذ قابل توجهي در ميان 
دانشجويان برخوردار نيستند و ديگر نمي توانند 
نقش ميانجي ميان جنبش دانشجوئي و حكومت 

نامه هاي دوم روزاعتراف به . اسالمي را ايفا كنند
 دفتر تحكيم وحدت به سختي قادر است ،خردادي

 جنبش دانشجوئي را تحت  فعالينده درصد از
. ولي آنها بيكار ننشسته اند. تاثير خود قرار دهد

 دوم خرداديها ،انزجار عمومي از ايدئولوژي اسالمي
و نيروهاي ملي مذهبي را به دست وپا انداخته 

 با شعارهاي آنان از يكسو مي خواهند. است
و » ايجاد پارلمان دانشجوئي«عوامفريبانه اي چون 

 ،باصطالح امتياز دادن به دانشجويان الئيك
نيروهاي راديكال و چپ را در مجراهاي قانوني مهار 

كار تئوريك و «و از سوي ديگر تحت عنوان . كنند
 سياسي –آلترناتيوهاي ايدئولوژيك »  كادر سازي

را به خورد دانشجويان بورژوائي فئودالي ديگري 
  .بدهند و انرژي انقالبي شان را به هرز برند

 به تالش نان عمدتاي ايشکست برنامه ها     
جنبش دانشجويان طرفدار و نيروهاي كمونيست

براي جنبش .  طبقه كارگر بر مي گردد ويستيکمون
به نيروهاي ملي فقط اعتماد نکردن دانشجوئي 

طرد واقعي . ستي نيکافمذهبي و دوم خردادي 
اين قبيل نيروها در گرو اين است كه پرچم 

اين . كمونيسم در ميان دانشحويان برافراشته شود
آينده .   سياسي مهم است–يك مصاف ايدئولوژيك 
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زير توسط يکی از تحليل و گزارش : ضميمه
 فعالين جنبش دانشجوئی نوشته شده است

جنبش دانشجوئي به نتيجه اين مصاف گره خورده 
آنان بايد با دامن زدن به اين مبارزه و بحث . است

نه ي در زمتوده دانشجوبر سر آلترناتيوها،  به نياز 
ايدئولوژي، سياست و برنامه و سازماندهي انقالبي 

و جنبشي را پي ريزي نمايند . پاسخ روشني دهند
همه و هر گونه نيروي مرتجع كه وابسته به كه با 

از اتخاذ . اين رژيم و رژيم قبل بوده مرزبندي كند
روش هاي محافظه كارانه اي كه مي خواهد 

ه جدا كند و در پشت نرده هاي دانشجو را از جامع
دانشگاه خفه كند، دوري جويد و فعاالنه به انعكاس 
خواستهاي كارگران و زنان و ديگر زحمتكشان 
جامعه بپردازد و به دنبال پيوند و وحدت با جنبش 
جهاني ضد سرمايه داري، ضد امپرياليستي و ضد 

  .  جنگ باشد
، هجمعبندي از خيزش خرداد ماه سال گذشتما در  

  : مي گفت۱۰قت شماره يدر حق
دانشجويان كمونيست هر چند اكنون در اقليت      

كوچك قرار دارند و زير حمله اند، اما بايد بهر 
طريق ممكن خط سياسي و ايدئولوژيك خود را به 

را ميان دانشجويان مبارز و پيشرو ببرند و كمونيسم 
زيرا كمونيسم تنها پرچم . تبليغ و ترويج كنند

ي بخش است كه يك دانشجوي مبارز مي تواند رهائ
   .در دست بگيرد

 كه مي خواهد از مرزهاي يئدانشجوي پيشرو     
جنبش دانشجوئي فراتر رود و به تغيير جامعه 

خود را  به ايدئولوژي د بداند که اگر يبابينديشد، 
كند نمي تواند مسلح نرهائي بخش كمونيسم 

.  را پيش ببردمبارزه دراز مدت براي تغيير جامعه
پيشروترين دانشجويان خود را به علم و فلسفه 

ن مبنا ي و مبارزاتشان را بر امي كنندمسلح انقالبي 
 ي، سازمان ماين جامعه از ريشه ناعادالنه استکه 

نه فقط جامعه ما بلكه تمام جهان از ريشه . دهند
ناعادالنه است و بايد جهاني بدور از جور و بندگي 

 اي از دانشجويان مبارز چنين اگر عده. ساخت
باشند حتا مبارزات دانشجوئي را  نداشته دورنمائي

بدون چنين . نمي توانند با پيگيري پيش برند
دورنما و چشم اندازي جنبش دانشجوئي مرتبا تلو 

 به خمودگي ،تلو خورده و دانشجويان از جوشش
  .گذر مي كنند

نقش دانشجويان كمونيست در پيشرفت اين  
جنبش دانشجوئي مي . ليدي استجنبش ك

تواند و بايد با سرفرازي نقش شايسته خود را 
  . در جنبش عمومي مردم ايران ايفا كند

 .هوا ابري است و بي شك باران خواهد باريد
اينكه اين باران به يك سيل بنيان كن و به 
يك نقطه عزيمت كيفيتا نوين و انقالبي بدل 

پيشاهنگ شود يا خير عمدتا به تالش نيروي 
  ■ .پرولتري وابسته است

  ر فراموش شده است؟ي ت۱۸ا يآ
 گذشته يل امسال مانند سالهاي به چه دليبراست

مسئله فوق را با سه .  داشته نشدير گرامي ت۱۸اد ي
  . مي نمائي ميموضوع بررس

   دانشگاههايمسائل درون - ۱
  ي اسالمي جمهوريتي امني کلياستهايس - ۲
 ين الملليو مسائل ب يت افکار عموميوضع - ۳
  
   دانشگاههايمسائل درون - ۱

 دانشگاهها از طرف ي درونياست هاير سييتغ) الف
  تيحاکم

  ان ي دانشجويمسائل درون گروه) ب
  

شگاهها از طرف ن داي درونياست هاير سييتغ) الف
  تيحاکم

ز جنبش يل و آناليت پس از تحليحاکم: مقدمه
ک ي د ازيد که بايجه رسين نتي به اييدانشجو

ن صفوف ي بيجاد پراکندگي اي برايه ايحرکت پا
 خود را بر ياست کلي استفاده کند و سيدانشجوئ
  . م نموده استيار تنظين معياساس ا

   کوتاه مدتياست هايس - ۱
  بلند مدتياست هايس - ۲
  
  کوتاه مدتياست هايس - ۱

ر امسال با استفاده از اهرم اتمام ي ت۱۸ت در يحاکم
 يع خوابگاهها بنوعي سريليعطع امتحانات و تيسر

ع دانشگاهها کرد يان را مجبور به ترک سريدانشجو
 مجبور به بازگشت يان شهرستانيشتر دانشجويو ب

شتر يامسال امتحانات ب. به شهر خود شدند
ن يو در ادامه ا. ديان رسير به پايدانشگاهها تا دوم ت

 ي کردن جو ظاهريسيتوان به پليز ميطرح ن
ق مدارک ي همچون کنترل دقيعمالدانشگاهها با ا

 هنگام ورود و خروج ي دانشجوئي و کارتهايتيهو
ن شناخته شده ي از فعاليبه دانشگاه و احضار تعداد

 يته هاي به دادگاه و کميجنبش دانشجوئ
ات ي از نشري کردن تعدادي، دادگاهيانضباط

که بر يدر صورت. مي رژي در دادگاههايدانشجوئ
ن جرائم به علت ي دانشگاه اين نامه داخلياساس آئ
د در دانشگاهها يات باي بودن نشريدانشجوئ

  .  شوديدگيرس
 ي موازي از فعاالن توسط نهادهاي تعدادديتهد

 يد تلفني ها و تهديوزارت اطالعات و لباس شخص
مجموعه فوق .  دارنديت کمتري که فعاليانيدانشجو

 مقابله با يت براي کوتاه مدت حاکمياست هايس
  .ر امسال بودي ت۱۸سالگرد مراسم 

  .  بلند مدتياست هايس - ۲
 توان به ورود ي بلند مدت مياست هاياز جمله س

 يروهايم و ني از وابستگان رژيادي عده زيشيفرما
ر يي معتبر در جهت تغي به دانشگاههاياطالعات

ان محصل در دانشگاهها ي دانشجويف عمده فکريط
چون فروش  هميگر با اعمالياز طرف د. اشاره کرد

 ي دانشگاهها و فروش کرسيسواالت امتحانات ورود
ر تالش شد که بطور ي اخي در سالهاي دانشگاهيها

شه به يسته و اهل انديشتر از ورود افراد شايهرچه ب
 شود و افراد از طبقات يري معتبر جلوگيدانشگاهها

 ي وارد دانشگاههايچگونه زحمتيمرفه بدون ه
  . معتبر شوند

 يت هاياست دانشگاه در قبال فعالين مورد سيدوم
ان ي دانشجوي مطبوعاتي اجتماعياسي سيفرهنگ

ان و يت ها توسط خود دانشجوين فعاليقبال ا. است
د ياست جدي در سيول. شدي اداره ميبطور افتخار

م به ي مواجه هستيم با مسئله کارمند دانشجوئيرژ
 ي فوق مي به اداره نهادهاکه ي افرادين معنيا

 هستند که از وزارت علوم در يانيدانشجوپردازند 
ن نشان ي کنند و ايافت ميقبال کار خود حقوق در

 ين نهادها و باعث وابستگي شدن ايدهنده دولت
که .  شوديت مين نهادها به حاکميشتر ايهرچه ب

ت مستقل و منتقد ين امر موجب کند شدن فعاليا
  .  شودي ميدانشجوئ

  اني دانشجويمسائل درون) ۲
 يش آمده که نوعي پيطيه در دانشگاهها شراامروز

انت يخ.  شده استيان جاريان دانشجوياس در مي
 آنها با سازمان يم وحدت و همکاريدفتر تحک

از . ان واضح و مبرهن استي دانشجوياطالعات برا
م وحدت ي گوناگون دفتر تحکيف هاي خود طيطرف

 ين نهاد با اختالفات دروني اي مرکزيدر شورا
ک وحدت و يتند و هنوز نتوانسته اند به مواجه هس

  . اجماع برسند
 يونيزيع خرداد ماه پارسال و اعترافات تلويوقا

 يان که بر اثر فشار شکنجه هاي از دانشجويتعداد
 و يديل نا امي از داليکيم صورت گرفت خود يرژ
  .  باشديان مياس دانشجوي

  :ي اسالميم جمهوري رژيتي امني کلياست هايس
 تازه در ي روحيتخابات مجلس هفتم گوئپس از ان

. ده شدي دميون نظاميکالبد محافظه کاران و افراط
 در انتخابات مراحل يروزيکه به مجرد پيبطور

 و ي اجتماعي ظاهري هاي حذف آزاديمقدمات
تا قبل از .  آغاز شديکنترل محسوس و علن

 را در يتي و امنيسيانتخابات کنترل نامحسوس پل
نمونه بارز . م ي کردين مشاهده مرايسطح جامعه ا

 توان در انبوه ماموران ضد شورش ين عمل را ميا
دان ي بزرگراهها، ميدر گوشه و کنار شهرها، خروج

گر ياز طرف د. ها و چهارراه ها مشاهده کرد
 که بعد از ي وزارت اطالعات اصلي موازينهادها
ا يت آنها کمتر شده بود ي فعاليره اي زنجيقتلها

گر به ي شد بار ديده نمي دينا از آنها اثرحداقل عل
 ي جامعه برگشتند و نمونه بارز آنرا ميصحن علن

 عده از فعاالن يا حضوري يد تلفنيتوان در تهد
 ياستهاين نقطه، نقطه مرگ سيو ا. مشاهده کرد

ق توده ها و يبکارانه اصالح طلبان در تحميفر
ستم ي و نقطه تولد دوباره سير علني غيکتاتوريد
 فشار همه جانبه محافظه کاران و يتيمنا
ف ي باشد که با توجه به طي مي رسميکتاتوريد

 ي و اطالعاتياسيگسترده ماموران و فرماندهان س
ر منتظره يکه وارد مجلس هفتم شده اند چندان غ

  . ستين
 :ين المللي و مسائل بيت افکار عموميوضع - ۳

 اسي و ي دوره سردرگمياز نظر نگارنده دوره کنون
 يل متفاوتين مسئله داليا.  باشديران ميمردم ا

نکه يشتر از ايران بي مردم ايط کنونيدر شرا. دارد
 يبه اراده و قدرت خودشان در جهت دگرگون

ستم ير سييط جامعه اعتقاد داشته باشند، به تغيشرا
 يريگيپ.  اعتقاد دارندين المللي بيق فشارهاياز طر

 ي انرژي المللنيگسترده اخبار مربوط به آژانس ب



   ٤ صفحه  ۱۶  شماره   حقيقت                
 به ي برخيدواري امي توسط مردم و حتيهسته ا

ران به ي اي اسالمي جمهورينکه پرونده هسته ايا
ق فشارها ين طري فرستاده شود تا از ا امنيت يشورا
ان عامه مردم ي در ميبا گشت. ابديش يم افزايبر رژ

کوچه و بازار و گوش سپردن به سخنان آنها متوجه 
ر را حمله يي تنها راه تغيمم که مردم عاي شويم

  .  داننديکا مي آمرينظام
 ين طرز تفکر پي توان به علل اي کنکاش ميبا کم

ک ين طرز تفکر عدم وجود يل اين دليمهمتر. برد
ج يون مستقر در داخل کشور که قادر به بسيسياپوز

 يگر جنبش دانشجوئياز طرف د. توده ها باشد است
 ها نفوذ کند و  نتوانسته است بدرون تودهيبخوب

 يف ميار ضعي بسيارتباط مردم با جنبش دانشجوئ
 يت جنبش دانشجوئيف اکثرينکه طيضمن ا. باشد

ت با ير حاکميي دارد به تغيبراليت ليکه ماه
و از طرف .  اعتقاد داردياستفاده از فشار خارج

ران يت ايد مردم دستگاه اطالعات و امنيگر از ديد
نسان يبد.  شودي مر تجسمير ناپذيبصورت دژ تسخ

 ين الملليط بيجه را گرفت که شراين نتي توان ايم
  .  دارديقير عمي مردم تاثيبر افکار عموم

ط ي مردم در شرايستائين علت حالت ايبزرگتر
  .  توان در پنج مورد خالصه کردي م را موجود

برمال  ؛ متشکليون داخليسيک اپوزيعدم وجود 
 يفکار عمومب ايرنگ اصالح طلبان در فريشدن ن

 صط خايشرا؛  مردم شديکه منجر به سرخوردگ
 ي که منجر به نابودي و جنگهائيمنطقه ا

 صدام و طالبان شد منجر به ي هايکتاتوريد
م توسط ي رژي مردم نسبت به نابوديدواريام

نکه مردم عواقب آنرا در يگانه شد بدون اي بيقدرتها
 رندينظر بگ

 که طبعا يئد جنبش دانشجويد و شايعدم تحرک با
ق تحرک به جامعه ناموفق بوده است و عدم يدر تزر

جاد يارتباط جنبش فوق با اصناف و کارگران باعث ا
ان شده يوستن عامه مردم به دانشجويمعضل در پ

ان با ي از دانشجوين امر شامل تعداديالبته ا. است
ن يکه البته ا.  باشدي نميستياليشات سوسيگرا

 نفرات و امکانات قادر به افراد به علت معدود بودن
 .  باشندير نمياقدامات چشمگ

 ي کلياست هايل فوق سينکه عالوه بر داليضمن ا
 يجاد نوعي که موجب اي اسالمي جمهوريتيامن

ان مردم شده است هم در يرعب و وحشت در م
 ■ .ستير ني تاثي مردم بيستايحرکت ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اشغال آن، با کا به عراق و ي آمري     تجاوز نظام
 به دو حزب حاکم در کردستان عراق يوعده هائ

 کردستان و حزب دموکرات يهنيه مياتحاد(
کا به يسم آمرياليامپر. همراه بود) کردستان عراق 

کا در ين احزاب قول داد که اگر به ارتش آمريا
ک ي عراق ياشغال عراق کمک کنند، در ساختار آت

 به آنان الت کردستاني در سه ايحکومت فدرال
ندگان طبقات ين دو حزب که نمايا. خواهد داد

ه داران بزرگ کردستان هستند، يفئودال و سرما
کا را باور کردند و به مردم کردستان  ي آمريوعده ها

ه ي نجات کردها و بقيکا برايز باوراندند که آمرين
  صدام يمردم عراق از چنگال حکومت استبداد

! دي آيو زندانها مدن شکنجه گاه ها ين و بر چيحس
ن حرفها معلوم ي زود دروغ بودن همه ايلياما خ

کا  صدام را برداشت و خودش اداره يارتش آمر. شد
شکنجه گاه ها را بدست گرفت و  با همان سبک و 

. ن خود پرداختياق به نقره داغ کردن مخالفيس
ن اوضاع به مردم يرهبران کردستان در مقابل ا

 يکا کارهايت که آمرسيمهم ن"کردستان گفتند، 
ن است که قول داده به ما ي کند، مهم اي ميوانيح

 زود معلوم شد که يلياما خ".  بدهديحکومت فدرال
ن خبرها يا"ن احزاب گفته است يکا به رهبران ايآمر

  "!  شوديست، نمين
     اکنون احزاب کردستان عراق بشدت نگران 

. ن نشسته استي هستند که در کميباخت بزرگ
شمارش معکوس "ند ي گوين حزب مي ايااعض

جالل . آغاز شده است" کا به کردهايانت آمريخ
ش با افتخار اعالم ين چند ماه پي که تا هميطالبان

دا يچ کس مثل او پيخ کردستان هي کرد در تاريم
سرنوشت ملت کرد را به " رکانهيز"نشده که بتواند 

گر پز يستها ببندد، ديالي امپري جنگيارابه ها
 با يمسعود بارزان.  دهدي  خود را نمياستهايس

اما " م گرفتيحقمان را خواه"د ي گوياعتراض م
ن ي دانند که اي که آگاه هستند خوب ميکسان

ن دو حزب تالش کرده اند تا يا.  استيژستها توخال
: ر ممکن را به مردم کردستان بباوراننديک امر غي

  ماننديص و جهانخواريکه  قدرت خونخوار و حر
ه به آن خواهد ي شبيزيا چي و يکا به آنان حقيآمر
 دو يبانه ي عوامفريرغم تمام دروغ هايعل. داد

 و ي جالل طالبانيتحت رهبر(حزب کردستان 
گر يکبار ديقت ين حقياکنون ا)  يمسعود بارزان

ن به عراق ي ايکا برايآشکار شده است که  آمر
 بلکه آمده است که.  بدهدي به کسيامده که حقين

 ي را لگد مال کند تا امپراطوريهمه و هر حق
دن ي رسي خود را از بحران نجات دهد و برايجهان

 ين هدف  آماده است  دوست و دشمن را قربانيبه ا
  . کند

چرا آمريکا با حکومت فدرالي 
  مخالفت کرد

 اول به احزاب ي را که روزهايکا قول هائي     آمر
 کرد در ي حکومت فدرالي داده و با برقراريکرد

در . چارچوب عراق موافقت کرده بود، پس گرفت
 عراق يه قانون اساسين گذشته، طرح اوليفرورد

حاکم (و پل برمر "  عراقي حکومتيشورا" توسط 
ن طرح، يدر ا. ديب رسيبه تصو)  عراقيکائيآمر
 کرد در يجاد حکومت فدرالي ا در بارهيبند

ت با گذش. چارچوب دولت عراق،  نگاشته شده بود
ن يجاد چنيد که ايجه رسين نتيکا به ايزمان  آمر

ن، يبنابرا. ستي ثبات عراق مناسب ني برايساختار
ت سازمان ملل در ي امني که شورايدر  قطعنامه ا

ب رساند حتا ينده عراق به تصويمورد حکومت آ
، ي  به حق کردها در داشتن حکومت فدرالي ااشاره
زاب ن مسئله بشدت مورد اعتراض احي ا.نشد

ن ي به ايکا وقعياما آمر. کردستان عراق واقع شد
ک ين قطعنامه،  پل برمر يه ايبر پا. اعتراضات  ننهاد

ن کرده و بعنوان ي را دست چيعده مرتجع عراق
 يرغم قولهايعل. ن کردييتع" حکومت موقت عراق"

 کردستان هيچ يک از دو مقام مهم به احزاب، يقبل
 و ي ها به طالبانيکائيقبال آمر. عراق  داده نشد

ا ي يريداده بودند  که مقام نخست وز" قول "يبارزان
 از ي از آن کردها بوده و برخياست جمهورير

اما . ز به آنها داده خواهد شدي مهم وزارت نيپستها
 يلوئيک" قول ("يکائي آمرين قولهايک از ايچ يه

  !متحقق نشد) چند؟
د با  همه روشن کرده است که اتحايکا براي    آمر

عه يعه و مراجع مرتجع شي شيفئودال کمپرادورها
 کردستان يرا به اتحاد با فئودال کمپرادورها

 کماکان به يکائيالبته مقامات آمر.  دهديح ميترج
کردستان عراق سفر کرده  و رهبران کرد را مالقات 

ون دالرپول  و يلي کنند و در مالقاتها صدها ميم
 و رسومات  گرم به سبک رسميماچ و بوسه ها

 که رهبران کرد يزيچ( شود ي  رد و بدل ميمحل
ن وصف ياما با ا)  کنديار مسرور ميعراق را بس

ست يطبقات حاکمه کردستان عراق در صدر ل
 را ينانيکا جانشيآمر. کا قرار ندارندين آمريمتحد

 صدام انتخاب کرده است که هم قماش صدام يبرا
و ( عراق  ر موقتي که نخست وزياذ عالويا. هستند

د عراق ياحتماال رهبر مادام العمر حکومت جد

اوضاع کردستان عراق، شمارش 
 وظایف ا،معکوس خیانت آمریک
 مبارزین کرد

 



٥صفحه     حقيقت        ۱۶ شماره
ن ير دفاع ايش که وزيو پسر عمو) خواهد بود

ش که مصادر ي هايه همپالگيحکومت است و بق
م ي تحکي را اشغال کرده اند، براي و اقتصاديتيامن

 عمل خواهند يستيار سرکوبگرانه و فاشيخود بس
ن يا.  ملت کردينه سرکوب مليکرد منجمله در زم

ست که به احزاب کردستان عراق و ي آن نيبه معنا
 و يازات اقتصادين حزب امتيرهبران و وابستگان ا

نها و يستها اياليامپر.   داده نخواهد شدياسيس
 چرب  کرده و يشان را به لحاظ اقتصاديخانواده ها

.  خود خواهند گرفتيشه در پوشش حفاظتيهم
ظار توده  در انتين است که چه سرنوشتيسوال ا

  . مردم کردستان استيها
  به ي به دو حزب کردي    ندادن حکومت فدرال

کا دست از خدمات يست که آمريز ني آن نيمعنا
 يروهاين! ريخ. دين دو حزب خواهد کشي ايمزدور

 يل و سازمان جاسوسي ارتش اسرائيکيضد چر
ن دو حزب ي ايروهاي از نيبخش)  موساد(ل ياسرائ

 و يکيات ضد چريفاده در عملرا به منظور است
م يانه تعلي مختلف خاورميسرکوبگرانه در کشورها

مشخصا به . ( دهنديم
مور هرش در يگزارش س

ورکر و برگردان يويه نينشر
 ي آن در تارنمايفارس

). ديمراجعه کن" يروشنگر"
ستها در گذشته هم ياليامپر
 ي مهار بحران هايبرا

درون مستعمرات خود از 
. ده اندن کارها  کريا

ران، پس از يمشخصا در ا
 دوم، يجنگ جهان

س از يسم انگلياليامپر
مه ي و نيري عشايروهاين

، ياري، بختي قشقائيريعشا
 سرکوب يلر و عرب برا

 دموکرات کشور يروهاين
ران ين ايخ نويد به تاريرجوع کن. (استفاده کرد

  ).  وانفينوشته ا
 کرد؟  "انتيخ "يکا به احزاب کردي    اما چرا آمر

ک حکومت با ثبات ي يکا در عراق برقراريهدف آمر
 ي براين ثباتي چنيبرقرار. وابسته به خودش است

ک جهان، ي"است يس(کا ي آمرياست جهانيادامه  س
کا در حال يآمر.  استياتيح") يک امپراطوري

ک يجاد ي اي را براي ساختار فدراليحاضر برقرار
ستها ياليامپر.  دانديحکومت با ثبات مناسب نم

 ساخت ي که دارايهرگز نتوانسته اند در کشورهائ
ق متحد يمه مستعمره اند از طريمه فئودال نين

ران يمثال  در ا( ملل مختلف يکردن طبقات ارتجاع
 کمپرادور فارس و -ق اتحاد طبقات فئودال ياز طر

ک حکومت با ثبات ي)  رهيترک و کرد و بلوچ و غ
 با يجاد حکومت هايا. وابسته به خود بوجود آورند

 ساختار ي که داراي چند ملتيثبات در کشورها
سم هستند فقط از يالي وابسته به امپريمه فئودالين

 در دست طبقات ياسيق انحصار قدرت سيطر
ر ي آن کشور،  امکان پذ از ملليکيبورژوا فئودال 

ستها طبقات مرتجع کدام ملت يالينکه امپريا.  است
را انتخاب ) رهيرک و غا تيا کرد؛ فارس يعرب (

 و ي و منطقه ايخي گوناگون تاريکنند، به فاکتورها
 مختلف و  يه داري سرمايان قدرتهاي ميرقابتها

: ز ثابت استيک چياما .  داردياوضاع جهان بستگ
 وابسته به يمه فئودالي نيدر چارچوب نظام ها

. ر استيز ناپذين منطق، گري، اي جهانيه داريسرما
ن يجاد حکومت با ثبات در ايستها، ايالي امپريبرا

ر ي امکان پذيق اعمال ستم مليکشورها فقط از طر
ه ي سرماي آنارش از تبارزات و عملکرديکين يا. است

ک ين يا هميآ.  ن کشورهاستي در اي جهانيدار
 بودن نظام ي و درجه ارتجاعيدگيمسئله عمق پوس

ن يکه ا( را ي جهانيه داري  سرماي و اقتصادياسيس
)  از آن هستندي بخشيمه فئودالي نيختارهاسا

ان نوکران خودشان ينها حتا در مي دهد؟ اينشان نم
برقرار ) م قدرتيتقس" ( يدموکراس" توانند ينم

ک نظام با ثبات ينکه ي ايجه  برايکنند؛ در نت
ک گروه از نوکرانشان را سر يدرست کنند مجبورند 

ن ذره  تواي مين نظاميا از چنيآ. ه کننديچماق بق
 مردم انتظار ي توده هايبرا" کيحق دموکرات "يا

  داشت؟  

اوباشان جديد بغداد کيانند و چه مي 
  کنند

ر حکومت موقت عراق، ي، نخست وزياذ عالوي     ا
 ي از سويعني( دولت موقت عراق يکه رسما از سو

 داده شده "يارات فوق قانونياخت" يبه و) کايآمر
 اعالم يومت نظاماست، اعالم کرد که ممکنست حک

 کشور ي پرسند مگر اشغال نظاميهمه م! کند
 ي حکومت نظاميکائي هزار سرباز آمر۱۵۰توسط 

 خواهند بکنند؟ در واقع يگر چه ميست؟  پس دين
 خواهد بهمه بفهماند که با چه ي  مياذ عالويا

.  از صدام نداردينکه  دست کمي طرفند و ايکس
رده اند که  افشا کي به تازگي غربيروزنامه ها

 ي در مورد عالويکا وقتيمقامات حکومت آمر
 کنند از او با لقب يصحبت م)  نوکر خودشانيعني(
 از يعالو!  کنندياد مي" يالت چاقوکش عراق"

 ي در دعواهايو. ن بودياوباش همدست صدام حس
 مورد غضب صدام  واقع شد و مجبور شد به يدرون
ا در يمان سما به استخدام سازيد برود  و مستقيتبع

ار مورد اعتماد ي اکنون بعنوان نوکر بسيو. ديآ
کا در حال سازمان دادن دستگاه سرکوب يآمر

از تاريخ بايد : خيانت آمريکا به کردها
  درس گرفت

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

    
آمريكا، «از كتاب گزيده اي در بخش زير  

نوشته الري اورست » خاورميانه، نفت و قدرت
اين كتاب به تازگي . را از نظر شما مي گذرانيم
نويسنده كتاب، . استدر آمريكا انتشار يافته 

الري اورست،  يك مائوئيست و خبرنگار 
ارگان حزب (نشريه هفتگي كارگر انقالبي 

وي از . مي باشد) كمونيست انقالبي آمريكا
نزديك با مبارزات خلق كرد آشنا بوده و در 

 سال گذشته بعنوان يك انترناسيوناليست ٢٥
توجه زيادي به تحوالت جنبش ملي كردستان 

   .كرده است
آمريكا، «فصل كردستان از كتاب     

تاريخچه خيانت » خاورميانه، نفت و قدرت
آمريكا به كردها را بطور مستند شرح مي دهد 

  : و مي گويد
 نيكسون، كسينجر و شاه ايران ١٩٧٢در سال 

براي رسيدن به مقاصدشان در خليج فارس، 
طرح اين بود كه كردهاي . طرح شومي ريختند

ترغيب كنند تا دولت عراق را به شورش 
ماه مه، نيكسون و كسينجر . بغداد تضعيف شود
 همراه با نهادادند كه آوعده به مسكو رفتند و 

شوروي، براي ارتقاء شرايطي كه در آن تمام 
كشورها در صلح و امنيت بسر برند و در 

د ن نباشند، تالش خواهيمعرض مداخله خارج
سيمور هرش، محقق و روزنامه نگار . كرد

سابقه در نيويورك تايمز و روزنامه نيويوركر، پر
روز «: در بيوگرافي كسينجر چنين مي نويسد

بعد، نيكسون و كسينجر به تهران پرواز كردند 
بطور پنهاني با شاه قرار گذاشتند که وي و 

  براي فراكسيون 
»  .شورشيان کرد عراق سالح قاچاق فراهم کند

د ها كسينجر توضيح مي دهد هدف اين بوبعد
با حمايت كردهاي شورشي درون «كه شاه 

عراق، آن كشور را به اشغال در آورده و ارتش 
  ◄      ».بزرگي در نزديكي مرز مستقر نمايد

  

 

ن و پسر زندانی در اردوگاه زندانياپدر 
 ۱۳۸۳ ارديبهشت - عراق جنگ

 



   ٦ صفحه  ۱۶  شماره   حقيقت                
 اعالم کرد که يعالو. د عراق استيحکومت جد

 هزار نفر گسترش خواهد ۱۰۰ارتش عراق را تا حد 
ن ارتش را در وحله اول يح کرد که اي تصريو. داد
خواهد  سرکوب مقاومت مردم عراق بکار يبرا

 ها پس  از اشغال يکائي که  آمريدر حال. گرفت
د عراق کوچک يعراق اعالم کردند که ارتش جد

.   عراق حفاظت خواهد کرديبوده و فقط از مرزها
 مردم کردستان ي نسل کشيصدام از ارتش برا

.  جنوب عراق استفاده کرديعه هايعراق و کشتار ش
  استيريک ارتش مشابه در حال شکل گياکنون 

د عراق است، يکه ستون فقرات حکومت جد
  . نيه حکومت صدام حسي شبيحکومت

 بغداد  جديد حکومتیاحزاب کرد
  را تقويت ميکنند

 مردم کردستان عراق ي از توده هاياري       بس
 و حزب دموکرات در يهنيه ميآرزو دارند که اتحاد

. ستنديکا بايانت آمريد و خين حکومت جديمقابل ا
ن احزاب، يرا رهبران ايه ندارد زي پايزوئن آرياما چن

 وابسته ياسيه داران و کارگزاران سيفئودالها و سرما
 منطقه ي ارتجاعيکا و دولتهايسم آمرياليبه امپر

حتا توده ( مردم يهستند و بخاطر منافع توده ها
ستند در مقابل يحاضر ن)  مردم در کردستانيها

 ي طبقاتمنافع. ستندي منطقه بايکا و دولتهايآمر
 است که در کمک به ياستينها در انطباق با سيا

.  در کار نبودياشتباه. اشغال عراق اتخاذ کردند
 شان ينها آنطور عمل کردند که منافع طبقاتيا
 يفاجعه در آن است که بخش بزرگ.  کنديجاب ميا

 ياز روشنفکران مبارز کردستان عراق و توده ها
همراه کردند و است با خود ين سيز در ايمردم را ن

ان يچ جريه. بخدمت منافع طبقه خود درآوردند
 ي هايران افسانه سازي در کردستان عراق و ايمترق

 يريجه گينت.  را افشا نکرديرت آور جالل طالبانيح
ن بار کردها در کنار ي اوليبرا"نکه ي بر اي مبنيو

ار عجوالنه بلکه ينه  بس" ن قرار گرفته انديفاتح
 به  مردم کردستان القا يو.  ودن بيار زهرآگيبس

 مهاجم و يستادن در کنار قدرتهايا ايکرد که گو
ست؛ و قرار گرفتن در مقابل مردم ياليمتجاوز امپر

ک امر مبارک ي) هم مردم عرب و هم مردم جهان (
ن يکه ايدر حال! د جشن گرفته شودياست و با

 جنبش عادالنه خلق کرد يک فاجعه  برايت يموقع
ن فاجعه دو حزب کردستان ي اين اصليمسئول. بود

ن ي مردم کردستان را به چنيهستند که توده ها
 که يگري دياسي سيروهاي کشاندند اما نيوضع

ز ياست رفتند نين سيا بدنبال ايسکوت کردند و 
ن يچن. د جواب بدهند که چرا سکوت کرده انديبا

ه دار ي فقط از دامان طبقات فئودال و سرمايتفکر
 ي عقب مانده ميسم در کشورهاياليامپروابسته به 

  مردم کردستان يب  توده هايفر. ديايرون بيتواند ب
 کردها ينکه چقدر براي در مورد ايبا داستانسرائ

کا قرار يسم آمرياليخوب شده که در کنار امپر
ت ين نهايا اي توان نام داد؟ آيگرفته اند را چه م

 با ن احزابيست که ايانت به مردم کردستان نيخ
 با دشمنان مردم جهان، ياست همکارياتخاذ س

ار خونخواران و ي که دستيملت کرد را  بعنوان ملت

انت به ين خيا اي کردند؟ آين  است، معرفيمتجاوز
نده آنان را تحت عنوان يست که آيمردم کردستان ن

به قمار " انه و ممکناتيرکانه و داهي زياستهايس"
ستها و مرتجع يالي  گذاشته و  به مراحم امپرياسيس
ه و عراق وانهادند؟ شک يران و ترکيروها در اين نيتر
ب توده ياست نصين سي تلخ ايوه هايست که مين

 زحمتکش کردستان عراق و روشنفکران مبارز يها
انت يان خيهمانطور که در جر. آن خطه خواهد شد

  . شدي بارزانيمال مصطف
ت م حکومي    اکنون احزاب کردستان عراق به تحک

ک ين هم يا.  کنندي  کمک ميد عراق و عالويجد
د عراق بطور يرا حکومت جديگر است زيانت  ديخ

گر از دشمنان قسم خورده ي ديکيل به يحتم تبد
ن دو حزب با کمک يا.  مردم کردستان خواهد شد

گر توده يد در عراق بار ديم حکومت جديبه تحک
 کردستان را در معرض سرکوب و خطرات يها

آنها مرتبا مرتکب .  دهنديگر قرار ميه دناشناخت
  . شونديه مردم ميانت عليخ

راه نجات مردم کردستان و تمام   
  مردم عراق يک انقالب واقعي است

ه ي که در طرح اولين گذشته وقتي        در فرورد
ت ي در مورد برسميک بند آبکي يقانون اساس

الت ي کرد در سه ايشناختن حکومت فدرال
 يد، مردم شاديب رسيق به تصوکردستان عرا

ران عده ي کردستان اي شهرهايحتا  در برخ. کردند
 يکوبيابانها به رقص و پاي از مردم در خيا

. چ بودي هي برايکوبين رقص و پاياما ا. پرداختند
ک يد يائياما ب. دها درهم شکستين امي زود ايليخ

کا واقعا  با يسم آمرياليم که امپريلحظه فرض کن
 در عراق ي کرديک حکومت فدرالي يبرقرار

. ل شده استي تشکين حکومتيموافقت کرده و چن
از ) يحتا بخش (ي بخشين حکومتيجاد چنيا با ايآ

ت مردم کردستان ي اکثري و اقتصادياسيمنافع س
ن يل چنيتشک! ري شود؟ مطمئنا خين ميتام

 ي و اقتصادياسي تواند قدرت سي فقط ميحکومت
: م کنديردستان را تحک کيک قشر کوچک از اهالي
 طبقه فئودال و ياسي و سي قدرت اقتصاديعني

در . ه دار بزرگ و کارگزاران دو حزب حاکميسرما
.  شودي حاصل نمير اساسييه مردم تغيسرنوشت بق

ک يم که ين رفته و  فرض کنيد حتا فراتر از ايائيب
 وابسته ي ارتجاعي کرد از نوع دولتهايدولت مجزا

ه و يران و ترکي که در ايهان جيه داريبه سرما
ا  اضافه شدن يآ.  ديره هست بوجود آيعربستان و غ

 ي ارتجاعي کرد به صف دولتهايک دولت ارتجاعي
انه،  در يفارس و ترک و عرب در منطقه خاورم

 ي مير اساسي کرد تاثيت توده هايسرنوشت اکثر
 فارس و يک دولت ارتجاعيگذارد؟  مگر وجود 

ان و دهقانان فارس و ترک ت کارگريترک در وضع
ا منافع کارگران و دهقانان ي داده است؟ آيرييتغ

کتر يکرد به منافع  کارگران و دهقانان عرب  نزد
ا به منافع طبقه فئودال کمپرادور کردستان؟  ياست 

ک يد ينها باي است و بر سر اينها سواالت واقعيا
 کردستان ياسيد در صحنه سي جديقطب بند

  ت يد از منظر منافع اکثريائيب. رديعراق صورت گ

عراق توسط کشور از زمان ايجاد    ◄ 
دها هميشه از تبعيض و انگليس ها، كر

بيشتر نفت عراق از . سركوب در رنج بوده اند
ميدانهائي در اطراف كركوك در كردستان 

سود اندکي از   وجودبا اين. استخراج مي شود
مي رسد و آنها كردها ثروت نفتي عراق به 

در تصميم گيري هاي سياست نفتي حقي 
، كردستان نسبت به باقي مناطق عراق. ندارند
 صنايع، راه، مدرسه و بيمارستان، ينهدر زم

كردها در رابطه . توسعه نيافته باقيمانده است
با استخدام دولتي مورد تبعيض قرار گرفته و 

متعاقب . ندارندحتا بر امور داخلي خود كنترل 
، رژيم ١٩٦٨قدرت گيري حزب بعث در سال 

 سرنوشتشان  کهجديد به كردها وعده داد
 ١٩٧٠ن اساسي جديد قانو. بهبود خواهد يافت

حق ملي مردم كرد و حقوق حقه تمام «عراق 
را به رسميت » اقليت هاي درون عراق متحد

قانون خودمختاري در منطقه «. شناخت
که  وعده داد ،١٩٧٤سال صوبه م» كردستان

 رسمي خواهد بود و در مدارس يكردي زبان
 هويت ،اين اقداماتبا . خواهد شدنيز تدريس 

 از کشورهاي همسايه يعترسي وو حقوق كرد
ايران و تركيه، يعني (به رسميت شناخته شد 

متحدين ثابت قدم آن زمان آمريكا، هرگز حتا 
به شكل فرماليته و صوري كردها را بعنوان 

به ملتي معين برسميت نشناختند چه برسد 
  .)آنكه وعده حقوق ملي به آنها بدهند

 بين رژيم ١٩٧١اما هنگام عقد قرارداد     
عث و نمايندگان كردها، روشن شد كه مسائل ب

كليدي مانند كنترل كردها بر نيروهاي امنيت 
ناسبي از درآمد نفت و سهم مت فمحلي، دريا

شراكت در قدرت ملي، جزو قرارداد نمي 
عرب ها کوچ دادن رژيم بعث شروع به . باشد
مال مصطفي  سعي کردو کرد كردستان به 

اني از زبار. کند  را ترور بارزاني رهبر كردها
و احتماال ( با آمريكا و شاه ١٩٦٠دهه 

در تماس بود و بار ديگر جهت ) اسرائيل
ت كمك عليه بغداد به آنها مراجعه فدريا

روزنامه در مصاحبه با بارزاني حتا . كرده بود
اگر آمريكا ما را در «: واشنگتن پست قول داد

مقابل گرگ ها حفاظت نمايد، ما حاضر به 
 سياست آمريكا در اين منطقه همراهي با

اگر حمايت به اندازه كافي قوي باشد، . هستيم
ما مي توانيم ميدانهاي نفت كركوك را كنترل 
كرده و آنرا به شركتي آمريكائي بدهيم تا در 

  ».آن كار بكنند
 به مرحله ١٩٧٢ شاه سال -طرح كسينجر     

ايران و آمريكا كردها را به . عمل در آمد
غداد ترغيب كردند و ميليونها شورش عليه ب

دالر سالح، پشتيباني لجيستيكي و بودجه مالي 
در عرض سه سال . براي آنها تهيه كردند

 ميليون دالر پول  به كردهاي ١٦سازمان سيا  
  ◄ درصد سالح كردها ٩٠عراق و ايران داد، 



٧صفحه     حقيقت        ۱۶ شماره
ا به  نفع يآ: ميکارگران و دهقانان کردستان نگاه کن

م يکارگران و دهقانان کردستان است که به تحک
حکومت طبقات مرتجع در عراق و کردستان و 

ا به يانه خدمت کنند؟ آيکا در خاورميم آمريتحک
د عراق و ينفع آنان است که در کنار حکومت جد

ر گرفته و مردم عرب را سرکوب کنند کا قرايآمر
 و يهنيه ميفقط به خاطر آنکه دو حزب اتحاد

ون يليک مير و ي باال برسند؟ خيدموکرات به جاها
 يدا نمي پيا در کردستان عراق کسانيآ! ريبار خ

ر از آنچه ي غيگري دي نظام اجتماعيشوند که آرزو
 و موساد و سازمان ي و بارزانيتوسط جالل طالبان

 يا کساني شود، داشته باشند؟ آيشنهاد ميپا يس
 ي براياز چاکر منش شوند که يدا نميپ

 و ي و انگلي اقتصاد راهزنيستها و برقرارياليامپر
است يس"است دروغ گفتن به مردم تحت عنوان يس

 ين کسانيزار شده  باشند؟ اگر چنيب" ممکنات
شاهنگان مردم هستند و يشروان و پينان پيباشند ا

ح داده و يح و صري صحي سواالت باال جوابهاد  بهيبا
غ کرده و به يان مردم تبلي درست را در ميجوابها
 از ين بخش مهميا. ل کنندياعتقاد مردم تبد باور و

 يمجاهدتها. کردستان عراق است دريمبارزه طبقات
م ي در راه تحکي و مسعود بارزانيجالل طالبان

م يکانه و در راه تحيکا در خاورميت آمريحاکم
ت مردم ي اکثري  برايچ نفعيد عراق هيحکومت جد

چوجه در تطابق با منافع يکردستان  ندارد؛ به
ست و مطمئنا يت مردم کردستان نيدرازمدت اکثر

ه همه يه مردم کردستان و علي علي ارتجاعياستيس
  . انه و جهان استيمردم خاورم

ست خلق کرد يکا هرگز قادر نيسم آمريالي     امپر
ن ي رها کند چون خودش بزرگتريوغ ستم مليرا از 

 فقط در يحل ستم مل.  در جهان استيستم گر مل
ن و يک نويک انقالب دموکراتيچارچوب 

 خلقها يستيونالي و اتحاد انترناسيستياليسوس
م ي تواني مينه ستم مليدر زم. ممکن است و بس

کا را با  مناطق يسم آمرياليعراق تحت اشغال امپر
سه يستها مقايت کموني تحت حاکمآزاد شده نپال

امروزه مناطق آزاد .  ميت  را بفهمين واقعيم تا ايکن
 است که ملل تحت تنها نقطه در جهانشده نپال 

افته اند و ي دست ين سرنوشت ملييستم به حق تع
ت ير حماي خود را زي منطقه اي مليحکومتها
ست نپال يست مائوئين خلق و حزب کمونيارتش نو

 خود را به صد يستها برنامه هايکمون. اندبر پا کرده 
 دهند بلکه بالفاصله پس از ينده حواله نميسال آ

به مرحله عمل ) يحتا قدرت قسم(کسب قدرت 
  .    رهاننديوغ ستم مي گذارند و توده ها را از يم

دا از تکرار و يد اکيران باي     احزاب کردستان ا
 ي ارتجاعيستي کردن خط پراگماتين و کپيتحس

عالوه . ز کننديران پرهي در کردستان ايجالل طالبان
 و يالي خوش خيشات خودبخوديد با گراين بايبر ا

س يد و کردستان را به سوئي آيکا ميآمر"توهم که 
 ينها مانند  توهماتيا. مقابله کنند"  کنديل ميتبد

 ي در مورد جابجائ۱۳۵۷است که مردم در سال 
 کردند يو فکر م داشتند ينيم خميم شاه با رژيرژ

 دارودسته ي به جايک دارودسته ارتجاعيکه آمدن 
 ي است با باز شدن دروازه هاي، مساوي قبليارتجاع
 .بهشت

 است، ي       آنچه در کردستان عراق ضرور
 باک ين شجاع و بيک گروه از مبارزيبرخاستن 

ست است که رهبران کردستان عراق را به يکمون
ده و صف توده ي طلبکيدئولوژي و اياسيمصاف س

ن دو حزب جدا ي کردستان عراق را از صف ايها
ن عرب در عراق فراخوان يکنند؛ و همزمان به مبارز

ان يادگرايز صف خود را از بنيدهند که آنان ن
 کنند خشم و ي ها که تالش مي و بعثياسالم

د را به  يکا و حکومت  جدينفرت مردم عرب از آمر
ند؛ تا همراه با يا نمال کنند، جديه خود تبديسرما
 سرنگون کردن ي مشترک برايک رهبريهم 

رون کردن اشغالگران يد عراق و بيحکومت جد
 ي بسازند که مال توده هاينند و عراقيتدارک بب

ن سرنوشت و وحدت ييمردم باشد و در آن حق تع
. ت شناخته شده باشديداوطلبانه همه ملل به رسم

عرب و کرد آن  ي که طبقات ارتجاعيتنها در عراق
رون رانده شوند و يستها بياليسرنگون شوند، امپر

 وابسته به يمه فئودالي ني و اجتماعينظام اقتصاد
 توان اتحاد يشه کن شود، مي ري جهانيه داريسرما

توده . قانه همه ملل را برقرار کرديداوطلبانه و رف
ن آرزو که از ي زحمتکش در کردستان عراق با ايها
 رها شوند ي و ستم طبقاتيملوغ فقر و ستم ي

 و ي مانند جالل طالباني رهبرانيبدنبال برنامه ها
 آنها ي ارتجاعيستيونالي ناسيدئولوژي  و ايبارزان

 ي مردم با آرزويدر سراسر عراق توده ها. افتادند
انات ير پرچم جريرون کردن اشغالگران بزيب

ده ي کشي بعثيستيونالي و ناسي اسالميادگرايبن
 ها اعم از يدئولوژين اي اما ا. شونديم
 ي شکلهايستيوناليا ناسي ي اسالميگرائاديبن

 طبقات استثمارگرند و يهايدئولوژيمختلف از ا
ن توده ي ا. کننديفقط به آن طبقات خدمت م

 ي مي رها شدن از وضع موجود بهر دريها که برا
سم يفقط کمونرا يز. از دارنديسم نيزنند به کمون

نده  توده يمنفع حال و آن يق تريبازتاب عم
 جهان و همه ي محروم همه کشورهايها

مان و خرافه يسم از سر تا پا با اي کمون.ملتهاست
 تنگ نظرانه يدئولوژيهزاران ساله و با ا

 در يسم براحتياما کمون.  تفاوت دارديستيوناليناس
سم از يکمون.  مردم قرار ندارديدسترس توده ها

انات ي جريز سو همه قدرتها و دولتها، ايسو
ست تحت فشار و يونالي و ناسي مذهبيادگرايبن

 همه يغاتي تبليب است و  بلندگوهايتحت تعق
 يکتابها.  کننديغ ميسم تبليه کمونينها مرتبا عليا

 شوند و يا سوزانده ميابند و ي ي نشر نميستيکمون
 ير قابل توجه منتشر ميار کم و غيا در شمار بسي

 تواند به ي خودبخود نمسمين کمونيبنابرا. شوند
د با يست باين کمونيفعال. ابديان مردم راه يم

ان ي و با کار سخت آن را به مي باکيشجاعت و ب
دشان ينند که خورشيتوده ها ببرند تا آنان بب

 ي از جنگ طبقاتين کار بخش مهميا. کجاست
 است يتهائين فعالي از مهمتريکيت ين فعاليا. است
ش يگر نقاط عراق در پيد در کردستان و ديکه با

ا که قرار است ي دنيرا در هر جايگرفته شود ز
 که متعلق به ينده اينده، آي ساختن آي برايتالش

ک دارودسته ي مردم است و نه متعلق به يتوده ها
د به اشاعه يرد بايد، صورت گي جديارتجاع

ست ي احزاب کمونيريسم و کمک به شکل گيکمون
  ■ . همت گمارديانقالب

 منجمله توپخانه پيشرفته توسط آنها تهيه ◄ 
  .گرديد

 هدف آمريكا پيروزي     آنچه مسلم است
كردها يا حق تعيين سرنوشت براي كردها 

 وحشت داشت كه اين سازمان سيا. نبود
استراتژي باعث طوالني شدن شورش شود و 
نتيجتا روحيه جدائي طلبانه در ميان كردها 
تقويت شود و اين به شوروي فرصت دهد تا 

) تركيه و ايران(براي متحدين آمريكا 
يك بررسي از فعاليتهاي . مشكالتي فراهم آورد

سازمان سيا توسط كنگره آمريكا كه توسط 
نماينده نيويورك در كنگره » اوتيس پايك«

آمريكا ارائه شد، نتيجه مي گيرد كه 
هيچكدام از مللي كه به كردها كمك مي «

كنند بطور جدي خواهان متحقق شدن خواست 
. كردها و تشكيل دولت خودمختار نيستند

خسته كردن  و آمريكا و شاه بدنبال تضعيف
بر طبق مدارك و . عراق مي باشند) دولت(

ورق «، آنها به كردها بعنوان مكالمات سيا
مفيد براي اي عليه عراق و وسيله » بازي

تضعيف پتانسيل عراق در ماجراجوئي هاي بين 
  ».المللي نگاه مي كردند

به اين دليل آمريكا دستور داد كه در رابطه 
» كنترل اكيد«با كمك نظامي به كردها 

صورت بگيرد و هرگز به كردها مهماتي كه 
وام آورند داده نشود تا هر بيش از سه روز د

. موقع كه خواستند بتوانند مانع عمل آنها شوند
 كسينجر شخصا ١٩٧٣روزي از روزهاي سال 

براي متوقف كردن يك حمله طراحي شده 
زيرا مي ترسيد كه . توسط كردها، مداخله كرد

مبادا اين طرح به موفقيت برسد و متعاقب 
جنگ اكتبر ميان اعراب و اسرائيل، باعث 

. آمريكا گردديسه هاي پيچيده شدن دس
به اين نتيجه مي » اوتيس پايك«بررسي هاي 

 كسينجر و شاه  ورئيس جمهور«: رسد كه
آنها . اميدوار بودند كردها غلبه پيدا نكنند

پيش آنجا ترجيح مي دادند شورشيان فقط تا 
.  كافي باشد عراقبروند كه براي كشيدن شيره

ه توسط ما به  كردها كعاين سياست به اطال
  ».جنگ ترغيب شده بودند، نرسيد

  »تعهدات ما تعهداتي با نيت بد بود«
 شورش كردها وخيم ترين ١٩٧٥سال    

تهديدي را كه تا آن موقع رژيم بعث بخود 
 پيشمرگه ٤٥٠٠٠حدود  .ديده بود، پيش آورد

كرد با كمك دو هنگ از ايران، نزديك به   
گير  سرباز ارتش عراق را زمين ١٠٠٠٠٠

كرد؛ بطور جدي اقتصاد و ارتش عراق را تحت 
خواهان جنگ  كسينجر و شاه. فشار قرار داد

 بلكه مي. همه جانبه يا فروپاشي عراق نبودند
خواستند عراق را مجبور كنند دست از 

   ۲۴بقيه در صفحه   عربي ضد اسرائيل ناسيوناليسم
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 كنگره وحدت جنبش كمونيستي افغانستان اخيرا
. واحد برگزار شدکمونيست به منظور ايجاد حزب 

يك ) مائوئيست( حزب كمونيست افغانستان تشکيل
دستاورد مهم براي جنبش كمونيستي در 

در . استافغانستان، منطقه خاورميانه و جهان 
 :  اعالميه اول ماه مه اين حزب آمده 

اعالم مي نماييم كه كنگره با سر افرازي و افتخار «
 –ماركسيستي ( وحدت جنبش كمونيستي 

افغانستان، متشكل از )  مائوئيستي –لنينيستي 
نمايندگان حزب كمونيست افغانستان، سازمان 
پبكار براي نجات افغانستان و اتحاد انقالبي كارگران 
افغانستان ، موفقانه پايان يافت و اين نيروها بر 

 و اساسنامه حزبي واحد در مبناي تصويب برنامه
مائوئيست (  حزب كمونيست  «كنگره ، در چوكات 

اين موفقيت . به وحدت رسيدند » افغانستان ) 
برجسته مبارزاتي را به تمامي رفقاي حزب ، كل 

 مائوئيستي – لنينيستي -جنبش ماركسيستي 
افغانستان و همسنگران بين المللي مان در جنبش 

ستي ، به ويژه كميته جنبش انقالبي انترناسيونالي
انقالبي انترناسيوناليستي كه در جريان پيشرفت 
هاي پروسه وحدت و به فرجام رسيدن ظفرمندانه 
آن پيوسته مشوق و رهنماي ما بوده است ، تبريك 

يقين كامل داريم كه كسب . و تهنيت مي گوييم 
اين موفقيت بزرگ مبارزاتي يك پبشروي مهم در 

رپايي جنگ خلق در افغانستان مسير تدارك براي ب
، كه شكل مشخص كنوني آن جنگ مقاومت ملي و 
انقالبي عليه متجاوزين و اشغالگران امپرياليست و 
خاينين ملي دست نشانده شان است ، محسوب مي 

ما با عزم متين در اين مسير مبارزاتي ، كه . گردد 
جزء جدايي ناپذيري از مبارزات رو به اعتال و 

تاريا و خلق هاي جهان است ، به گسترش پرول
پيش مي رويم تا هرچه زود تر درفش جنگ انقالبي 
در ميدان كارزار افغانستان آشكارا بر افراشته شود و 
اشغالگران امپرياليست و مزدوران شان را در ميدان 

  »  .نبرد به مصاف بطلبد 
ما به سهم خود اين پيشرفت مهم را به      

 به پرولتاريا و خلقهاي كمونيستهاي افغانستان،
تحت ستم افغانستان تبريك مي گوئيم و اميدواريم 
كه اين دستاورد كه به بهاي تالشهاي چند ساله 
اين رفقا حاصل آمده مورد حمايت و پشتيباني همه 

بدون . كمونيستهاي ايراني و افغانستاني قرار گيرد
شك راه رهائي طبقه كارگر و مردم افغانستان با  

ل اين دستاورد مهم هموار رشد وتکامتثبيت و 
بر پايه ما از كليه رفقا مي خواهيم كه . خواهد شد

اسناد پايه اي اين ستی خود وظيفه انترناسيونالي
حزب را فعاالنه در بين روشنفكران و كارگران و 
زحمتكشان افغانستاني در ايران و گوشه و كنار 

 ن تحول مهم و آنان را در مورد ايجهان پخش كنند

  حقيقت - .آگاه کنند

  
 جنبش کمونيستی  وحدت پيام به كنگره

  ) م – ل –م  (افغانستان
  از سوي كميته مركزي حزب كمونيست ايران

  )ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست  ( 
  !درود هاي سرخ بر شما ! رفقاي عزيز 

از صميم قلب و با آرزوهاي بزرگ براي انقالب     
 متحد ماركسيست ـ افغانستان ، برگزاري كنگره

لنينيست ـ مائوئيست هاي افغانستان را به شما 
تهنيت مي گوئيم و اطمينان داريم كه با موفقيت 
كامل برگزار شده و قلوب كمونيست هاي جهان را 

  .مملو از شادي و اميد خواهد كرد 
اين كنگره ثمره . اين كنگره ويژگي مهمي دارد

دن به يك دلپذير تالش صادقانه شما براي شكل دا
وحدت اصولي ميان نيروهاي مائوئيست افغانستان 

جنبش کل تجربه شما در اين زمينه براي . است 
 جنبش انقالبي ، يعنيمابين المللی 

  .  ارزنده است انترناسيوناليستي
يل اين كنگره و شكل گيري اين حزب کتش     

نوين ، در شرايطي كه افغانستان به جبهه اول 
يكا در اعالن جنگ آشكار به مردم امپرياليزم امر

جهان ، بخصوص خلقهاي خاور ميانه ، تبديل شده 
بر دوش كمونيستهاي است ، وظايف سنگيني 

وضعيت كنوني ، مائوئيستهاي . مي گذارد افغانستان

افغانستان را در موقعيتي قرار مي دهد كه بطور 
مستقيم ، از طريق اعالن جنگ به قوي ترين 

 خلقهاي جهان در حال حاضر ، دشمن پرولتاريا و
شما مائوئيستهاي . به انقالب جهاني خدمت كند 

ندگي ميان خود اين ک پراهافغانستان با پايان دادن ب
به همين . وظايف را بطور عاجل روي دست گرفتيد 

جهت اين كنگره و برنامه هاي آينده حزب 
 براي كمونيستها و نيروهاي ،كمونيست افغانستان

ي اراسر جهان از اهميت ويژه انقالبي در س
  . برخوردار است 

وجود چنين حزبي در افغانستان، بطور مشخص      
براي حزب ما مايه دلگرمي و تشويق است و بدون 

حزب شما . شك موجب تقويت حزب ما خواهد شد
و آينده آن ، تاثيرات مهمي بر جنبش كمونيستي 

  . ايران دارد 
ان بلند كردن وجود چنين حزبي در افغانست     

پرچم ايدئولوژيك پرولتاريا و زحمتكشان جهان در 
مقابل پرچم پاره پاره ، پوسيده و گنديده احزاب 

مبارزه با مرتجعين اسالمي هنوز . اسالمي است 
 آنان ، متحدين طبقاتي امپرياليزم .حل نشده است 

جهاني اند و امپرياليستها تا آنجا كه اين مرتجعين 
شند از آنان براي استثمار طبقه براي شان مفيد با

كارگر و دهقانان و خلقهاي ستمديده افغانستان 
در مبارزه عليه اين مرتجعين . سود خواهند جست 

رها . ، زنان نيروي بسيار مهمي را تشكيل مي دهند
كردن حد اكثر انرژي زنان در اين مبارزه ، امري 
است كه تنها از عهده حزب كمونيست افغانستان بر 

زيرا خط سياسي و ايدئولوژيك حزب . يدميا
كمونيست افغانستان نماينده عميق ترين منافع 
تمام ستمديدگان بخصوص ستمديده ترين 
. ستمديدگان كه زنان در زمره آنان اند ، مي باشد 

بهمين دليل وظيفه حزب است که قدرت خفته در 
اين نيروی تاريخا سرکش و طغيان گر را مانند 

رای ريشه کن کردن مرتجعين توفانی سهمگين ب
، اسالمی و غير اسالمی و حاميان امپرياليست آنان 

  .بلند کند
برای ساليان دراز شرايط برای ! رفقا    

کمونيستهای افغانستان بسيار سخت و پيچيده بوده 
بخش بزرگی از نيروهای مقاومت بزير پرچم . است

مرتجعين و امپرياليستها رفته و تبديل به خادمان 
آنان نه تنها خود خادم شدند بلكه . ها شدندآن

 ها را نيز بسوي وحدت و ائتالف با  از تودهبخشي
مرتجعترين نمايندگان طبقات استثمارگر افغانستان 

در چنين وضعيتي مائوئيستهاي افغانستان . كشيدند
بر روي  ايدئولوژي كمونيستي ايستادند زيرا فقط 

 منافع ايدئولوژي و برنامه كمونيستي است كه
كارگران و دهقانان و زنان ( ستمديدگان افغانستان 

را نمايندگي كرده و ميتواند ) و ملل تحت ستم 

  افغانستان)مائوئيست(کمونيست حزب تشکيل پيروزباد و فرخنده
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افغانستان خالي از ارتجاع و امپرياليزم را براي آنان 

اكنون توده هاي افغانستان بيش از . به ارمغان آورد 
هر زمان آماده اند كه حقايق را از زبان حزبشان 

بيش از هر زمان آماده اند كه به اين آنان . بشنوند 
حقيقت پي ببرند و آگاه شوند كه بدون اين حزب، 
. نمي توانند راه رهايي را يافته و دنبال كنند 

وظيفه رشد . وظايف سنگيني مقابل پاي حزب است
و گسترش سياسي و ايدئولوژيك و تشكيالتي حزب 
در ميان پيشرو ترين اقشار توده ها و به اين ترتيب 
فراهم كردن الزامات آغاز جنگ خلق ، در اين ميان 

  . خود نمايي ميكند 
امپرياليزم امريكا مي خواهد افغانستان ، !  رفقا  

خاور ميانه « عراق ، تركيه و ايران را به مثابه قلب 
ما براي بهم . بگذار چنين كند. در هم ببافد» بزرگ 

بافتن انقالب پرولتري در اين منطقه از آن سود 
واهيم جست و خواهيم ديد كه خاورميانه چه خ

كسي بزرگتر است ؟  خاورميانه امپرياليست ها 
مورد نفرت اكثريت مردم جهان است ، اما 
خاورميانه سرخ در قلوب پرولتاريا و خلقهاي جهان 
جاي خواهد داشت و پايگاه رزم آنان براي رهايي 

  .بشريت خواهد بود 
  ) م ل م ( ن كميته مركزي حزب كمونيست ايرا« 

  ١٣٨٣ارديبهشت 
  

 کنگره وحدت جنبش کمونيستی افغانستان پيام
  )م ل م (  به حزب كمونيست ايران )م-ل-م(
  

  !رفقا
) م ل م ( كنگره وحدت جنبش كمونيستي      

افغانستان ، ارسال پيام رفيقانه حزب كمونيست 
به كنگره را با قدرداني مي نگرد و ) م ل م ( ايران 

  .ا اظهار امتنان مي نمايد از شما رفق
) م ل م ( پروسه وحدت جنبش كمونيستي      

افغانستان در جريان پيشرفت خود ، مداوما از 
حمايت ايدئولوژيك ـ سياسي حزب كمونيست 

ما در جريان . برخوردار بود ) م ل م ( ايران 
پيشرفت اين پروسه ، قادر گرديديم كه كنفرانس 

افغانستان ) م ل م  ( منطقوي احزاب و سازمان هاي
و ايران را يكجا با شما برگزار نمائيم و نه تنها سطح 

زاتي ميان مان را ارتقاء پيوند و همبستگي مبار
ي براي تكامل روز افزون اين  الكه پايهبدهيم ، 

  .                         پيوند و همبستگي در آينده نيز بوجود آوريم 
آميز كنگره وحدت رگزاري موفقيت بما در      

افغانستان و تامين ) م ل م ( جنبش كمونيستي 
وحدت مائوئيست هاي افغانستان در حزب 

) مائوئيست ( حزب كمونيست ( كمونيست واحد 
، حمايت ايدئولوژيك ـ سياسي شما ) افغانستان 

رفقا را با خود داشتيم و ارسال پيام تان به كنگره ، 
محسوب مي جنبه بسيار روشني از اين حمايت 

  . شود 
يكه شما در پيام تان به كنگره رهمانطو!    رفقا 

تذكر داده ايد ، امپرياليزم امريكا مي خواهد 
افغانستان ، ايران ، عراق و تركيه را بصورت پايگاه 

« هاي مركزي براي كنترل و شكلدهي كل منطقه 
جنبش . مورد خواستش در آورد » خاورميانه بزرگ 

ي انترناسيوناليستي ـ در سه ما ـ جنبش انقالب

احزاب سه . كشور از چهار كشور متذكره حضور دارد
گانه عضو جنبش در اين منطقه يعني حزب 

، حزب كمونيست ) م ل م ( كمونيست ايران 
) مائوئيست ( مائوئيست تركيه و حزب كمونيست 

افغانستان وظيفه دارند هماهنگي هاي مبارزاتي 
ني بيشتر و با كيفيت تر ميان شان را بطور روز افزو

بسازند تا بتوانند مقاومت انقالبي عليه امپرياليست 
هاي متجاوز امريكايي و متحدين و دست نشاندگان 
شان را در سطح كل منطقه شكل داده و به پيش 

  . سوق دهند 
طوريكه اطالع داريد امپرياليست هاي !   رفقا      

و متجاوز و اشغالگر امريكايي و متحدين شان 
خاينين ملي دست نشانده شان در افغانستان ، با 
داير كردن يك جرگه مضحك فرمايشي و ارتجاعي 

، يك قانون » لويه جرگه قانون اساسي « بنام 
اساسي وطنفروشانه و خاينانه ارتجاعي براي 

مطابق به اين . رساندند » تصويب « افغانستان به 
ي قانون اساسي ، دولت افغانستان جمهوري اسالم

ارتجاع حاكم بر ايران نيز . اعالم گرديده است 
يقينا تفاوت هاي معيني . جمهوري اسالمي است 

ولي . ميان اين دو جمهوري اسالمي وجود دارد 
آنچه عمده است ماهيت يكسان ارتجاعي و چاكر 
پيشگي آنها در قبال قدرت هاي امپرياليستي است 

ميان اين حالت همكاري هاي روز افزون مبارزاتي . 
افغانستان و حزب ) مائوئيست ( حزب كمونيست 
را ضروري تر و الزامي ) م ل م ( كمونيست ايران 

ما يقين كامل داريم كه با هم در اين . تر مي سازد 
مسير مبارزاتي به پيش خواهيم رفت و نمونه بسيار 
برجسته و ارزنده از رفاقت و همسنگري 

و كشور را انترناسيوناليستي ميان مائوئيست هاي د
كه از گذشته شكل داده ايم ، هر چه بيشتر 

  .گسترش ، استحكام و ارتقاء خواهيم داد 
  

 ) ! م ل م ( زنده باد حزب كمونيست ايران 
  !زنده باد جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

) مائوئيست ( زنده باد حزب كمونيست 
  !افغانستان 

 ! مرگ ير ارتجاع ! مرگ بر امپرياليزم 
  !بر جمهوري اسالمي مرگ 

) م ل ( كنگره وحدت جنبش كمونيستي « 
  »افغانستان 

    )١٣٨٣ ثور ١٢ ( ٢٠٠٤ اول مي 

  !شويد" سرويس خبری جهانی برای فتح"مشترک 
لها و اخبار مبارزاتی جهان و آخرين تحلي

" جنبش انقالبی انترناسيوناليستی"اطالعيه های 
  !را بزبان انگليسی دريافت کنيد

 خود را به  e-mailبرای مشترک شدن آدرس 
  !آدرس زير ارسال داريد

AWorldToWienNewsService-
subscribe@yahoogroups.com 

 ياری را در ترجمه اين اخبار بزبان فارسی  ما
 !هيدد

 

در باره مبارزه براي وحدت نيروهاي 
 ست راستينيكمون

  
  ۳۰به نقل از مجله جهاني براي فتح شماره  
  
مسئله وحدت در سراسر تاريخ جنبش بين  •

المللي كمونيستي اهميت بسيار زيادي داشته 
قدرتمند و در در مقابل دشمن كه . است

سطح ملي و بين المللي سازمان يافته  است، 
ضرورت  وحدت طبقه كارگر و توده هاي 
ستمديده تحت يك رهبري پيشاهنگ مرتبأ 

توده ها خواهان وحدت . خودنمائي مي كند
انقالبيون هستند و اغلب نمي توانند بفهمند 

اما . كه چرا آنها به وحدت نرسيده اند
اي وحدت و عليرغم عليرغم نياز آشكار بر

آرزوي توده ها، هميشه رسيدن به وحدت 
از زمان ماركس و انگلس . سخت بوده است

تا كنون، جنبش كمونيستي بين المللي با 
. مبارزات مكرر و شديد توام بوده است

حقيقتأ وحدت فقط از طريق مبادرت به 
ايدئولوژي . چنين مبارزاتي ميسر مي شود

 توانست ظهور پرولتاريا فقط از اين طريق
يابد و هويتي را پايه گذاري كند كه از 
ايدئولوژي ها و گرايشات غير پرولتري كه 
به نام طبقه كارگر و ستمديدگان سخن 
ميگويند خود را متمايز كند  و اساس وحدت 
حزب پيشاهنگي باشد كه صالحيت متحد 
كردن توده هاي وسيع زحمتكشان را داشته 

نيروهاي زمانيكه مسئله وحدت . باشد
پيشاهنگ كمونيست دو باره دارد به يك 
وظيفه عاجل در هر دو سطح ملي و بين 
المللي تبديل ميشود، ما بايد درك ديالكتيكي 
استواري در مورد رابطه بين مبارزه و وحدت 
و اينكه چگونه وحدت جنبش كمونيستي 

  .ساخته ميشود، داشته باشيم
 شكلگيري جنبش مائوئيستي نمودي از •  
مائوتسه . نون ماترياليسم ديالكتيك استقا

دون بما ميآموزد قانون تضاد، وحدت و 
مبارزه اضداد، نيروي محركه  پيشروي همه 
پروسه ها،  چه در طبيعت و در جامعه يا در 

جنبش كمونيستي در . افكار مردم، مي باشد
هر دو سطح ملي وبين المللي از اين قانون 

 خود جنبش كمونيستي. مستثني نميباشد
وحدت اضداد است،  ميدان نبرد دائمي ميان 
ايده ها و نيروهائي كه  پرولتاريا و منافع 
طوالني مدت كسب قدرت وپيشروي بسوي 
كمونيسم را نمايندگي ميكنند با آن ايده ها و 
نيروهائيكه خواهان سازش ويا تسليم به 
ارتجاع و امپرياليسم و خواهان ترك هدف 

هان كمونيستي اند، مبارزه براي ايجاد يك ج
اين مبارزه مداوم همه جا و هميشه . مي باشد

  يك شكل نيست بلكه  از ميان امواج مختلفي
 ۲۴بقيه در صفحه 
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بيانيه اصول پايه اي در مورد  
  آزادي و برابري زنان

 يه اياني ب۹قت شماره يش در حقيک سال پي    
اصول پايه اي در مورد برابري و آزادي به نام 

ن يبا اکه  ميمنتشر کرد زنان ايران
ما اصول زير را «:  شوديمقدمه آغاز م

بعنوان اصول حداقل سازمانها و احزاب 
چپ ايران در مورد مساله زنان اعالم مي 

همانطور كه چپ با خواست و . كنيم
آرمان برقراري عدالت اجتماعي مشخص 
مي شود در زمينه مساله زنان نيز با 
خواست آزادي و برابري زنان كه بخشا 

ر منعكس است مشخص مي در اصول زي
سازمانها و احزاب چپ ايران .  شود

تالش  ميكنند كه اصول زير بعنوان 
اصول دموكراتيك پايه اي در ميان توده 
هاي مردم فراگير شود و توسط جامعه 

 ». برسميت شناخته شود
 از يکي يه در اصل از سويانين بيا    
ه ين جنبش زنان به ما و بقيفعال
ارائه شد " بش چپجن"انات درون يجر
 گذاردنن احزاب و سازمان ها  با يتا ا

ه يانين بير اي تشکل خود بر زيامضا
 مضمون آن را بعنوان سقف يبطور رسم

حداقل باورها و محور عملکرد خود در 
 و ي آزاديران برايرابطه با مبارزه زنان ا

، اتخاذ کنند و در صورت عدم يبرابر
 رش آن بعنوان اصول حداقل خود،يپذ

له ينوسيح دهند تا بديعلت آن را توض
ش ي گسترده تر پيامکان بحث و نظرده

ن رهگذر مسئله زنان بطور يآمده و از ا
ران طرح ي تر در کل جنبش چپ ايجد

 به ير قابل قبولي که بطرز اسفناک و غي امر–شود 
ن تالش استقبال يحزب ما از ا.  ر افتاده استيتاخ

سازمان راه کارگر م که يکرد و همزمان خبر دار شد
ران و اتحاد چپ يست ايو کومله و حزب کمون

ن ين جهت ايبهم. ز آن را امضا کرده اندي نيکارگر
قت يه حقين سازمان ها در نشريه را با امضا ايانيب

م ي بعد خبردار شدياما مدت. مي منتشر کرد۹شماره 
 خود را به سطح يران امضايست ايکه حزب کمون

ل يتقل" رانيست ايمونبخش خارج کشور حزب ک"
حتا (بدون امضا " راه کارگر"ه يه  در نشريانيداده و ب

نها يا. ديبه چاپ رس)  سازمان مربوطهيبدون امضا
ن ينکه ايه بود دال بر ايعالئم هشدار دهنده اول

 که به عنوان ي مجموعه ايبرا" اصول حداقل"
" حداقل" شود، چندان هم يجنبش چپ شناخته م

ان ي تالش الزم است که  در مست و مبارزه وين
ران مسئله زنان از سطح يسازمانها و احزاب چپ  ا

 بگذرد و ي افالطونيبحثها و ادعاها) نيبقول لن(

جدا از مسئله امضا کردن و . دا کنديت پيواقع
ک يش گرفتن تاکتيل آن، در پينکردن و دال

ار ي چپ   بسي اغلب سازمان هاياز سو" سکوت"
ن موج ي کردند ايد فکر مي شا.ز بوديسوال بر انگ

! بان ها خالص شوديهم بگذرد و گر" جنبش زنان"
  ! ردي گيست و تازه دارد اوج مي نين موج رفتنياما ا
ه يانين بيم اوال، از اي خواهين مقاله ميما در ا    

 از مطالبات يبه عنوان اصول حداقل و بعنوان بخش(
) يبرابر و ينه آزاديران در زمي زنان ايازهايو ن

رکردن آن و تالش يت فراگيم و بر اهميدفاع کن

ر گذار ي و تاثي ماديرويک نيل آن به  ي تبديبرا
ن يم از اي خواهيا، ميثان. ميد بگذاريدر جامعه، تاک

 از خط و يفرصت استفاده کرده و به طرح انتقادات
ران بر سر مسئله يعملکرد غالب در جنبش چپ ا

 حتا اصول يک خانه تکانيرا بدون يز. ميزنان بپرداز
ز به باورها و يه نيانين بيحداقل طرح شده در ا
جنبش .  ل نخواهد شدياصول جنبش چپ تبد

سم همواره ي مارکسي و بطور کليستيکمون
سم يه انواع و اقسام اپورتونيدر مبارزه عل

 خود را يزيت و تي، شفافيستيشبه مارکس
به اعتقاد ما امروزه مسئله . افته استيباز
 است که ي از آن عرصه هائيکيان زن

د تفاوت موضع و نقطه نظر يستها بايکمون
 ياناتينش ها و جري را  با انواع بيستيکمون

ا يست يکه فقط در ظاهر و در ادعا  کمون
چپ هستند روشن کنند و با روشن کردن 

 و ي بازسازينه هاين فرق و تفاوت، زميا
ک را در يدئولوژيشرفت اي و پيدگرگون

در . ز فراهم کننديستها نيود کمونان خيم
که درشماره (ن نوشته ي از ايگريبخش د

ما تالش )  شودي منتشر مي آتيها
خ تفکر و ي بر تاريم کرد با مروريخواه

 در ين المللي بيستيعمل جنبش کمون
م که  باور يمورد مسئله زنان نشان ده

نکه جنبش ي بر ايستها مبنيني فميبرخ
ه ي پايبوده، ب" الرپدر سا" اساسا يستيکمون
 از بدو ين المللي بيستيجنبش کمون. است

 و يان فکرين جري تريش خود انقالبيدايپ
 يخ بشردر همه عرصه هاي تاريعمل

،  منجمله مسئله زنان، بوده ياجتماع
ا يقت ين حقيمسکوت گذاشتن ا. است

غات جناح يخ فقط  به تبلين تاريقلب ا
  فعال در مراکزيستهايراست پست مدرن

انات ي و به جريک و روشنفکريآکادم
 يران خدمت مي  اي مذهب– ي و مليمذهب
  . کند

جنبش "نجا ما به عمد از بکار بردن واژه يدر ا    
دن مجموعه سازمانها و احزاب ي ناميبرا" يستيکمون

را اغلب يم زي کنيز ميران پرهيمعروف به چپ ا
 يست مي خود را کموني که زمانيسازمان هائ

 ي بکليستي از آرمانها و اصول انقالب کموندانستند،
ال ي  سوسيده اند و باورها و برنامه هايدست کش

ن جهت  ما هم يبهم. ک اتخاذ کرده انديدموکرات
 يرا برا" جنبش چپ"واژه مبهم و گل و گشاد 

  .          ميني گزين مجموعه بر مي اينامگذار

  ! جدينيازمند يک خانه تکاني" چپ"
 ننکاتي در باره مسئله ز

رهبران کمون پاريس در حال سخنرانی برای لوئيز ميشل از 
 کموناردها
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اصول پايه اي در باره آزادي  "دفاع از
  "زنان ايرانو برابري 

 ي آگاهيبرا از آن ت کرد،يد حمايه بايانين بياز ا    
 مردم استفاده کرد و با دامن يدادن به توده ها

ا ي بر سر آن، ضعف يزدن به بحث و جدل جمع
. ابهاماتش را برطرف کرده و سطحش را ارتقا داد

ر جنبش چپ است که در ارائه ي ناپذيفه تخطيوظ
ش يک پينبش دموکرات کل جي برايه ايانين بيچن

ه به سازمان ها و احزاب يانين بيارائه ا. قدم شود
نکه متحدا آن را بعنوان اصول حداقل ي ايچپ برا

 به جنبش چپ يخود اتخاذ کنند خدمت مشخص
 از يکي کند تا بر سر يرا به آن کمک مياست ز
 ين مسائل امروز و فرداي ترين و انفجاريحادتر

ک موضع مشخص يان  مسئله زنيعنيران يجامعه ا
  .شرو جلو بگذارديو پ
نش و آرمان و برنامه يتمام به يانين بيا    

. ردي گي ما بر سر مسئله زنان را در بر نميستيکمون
 در ي واقعي و برابريرا به اعتقاد ما کسب آزاديز

 است و حل کامل تضاد يستياليگرو انقالب سوس
هان ک جين رفتن طبقات، در يزن و مرد تنها با از ب

ان امروز و ياما م.  شودي ممکن ميستيکمون
د گام به گام پلها را بنا يدن به آن هدف، بايرس
ه در مقطع يانين بيا. ميش رويم و با نبرد پيکن

 خدمت يشرفت نسبين پيران، به اي و در ايکنون
  .   کنديم

ه مشخص يانين بين نقاط قوت اي از مهمتريکي    
ز يه، تماياني از بن جنبهيا. ح بودن آن استيو صر

 در يانات بورژوائي جري قالبيآن را با تمام   ادعاها
 يبه پالتفرمها.   دهديمورد مسئله زنان نشان م

 ها و سلطنت ي مذهبي خواهان و مليجمهور
 در مورد زنان دارند و يهمه بند! ديطلبان نگاه کن

 ي و برابري کنند خود را طرفدار آزادي ميسع
از چند خط مشخص و روشن غ ينشان دهند اما در

 يآزاد" مفت در دفاع از يصدها ادعا. نهين زميدر ا
ن سوال که امروز در يدارند اما  در برابر ا" يو برابر

ن دژها و موانع را يکدام"  زنانيآزاد "يران برايا
 کنند و قلم ها يار ميد خراب کرد سکوت اختيبا
 نيک از ايچ يرا هيز. ستندي ايشان از حرکت باز مي
 خواهند در سلسله ي توانند و نه ميروها نه مين

 بوجود يريي تغي و اقتصادياسيمراتب قدرت س
ز ي زنان ني و برابرينه آزادين در زميبنابرا. آورند

ک ادعانامه نسبتا مشخص ارائه ي توانند حتا ينم
ده و ي فاي  بيه برخالف ادعاهايانين بيا. کنند

 زنان، يرد آزاد در مويانات بورژوائيبانه جريعوامفر
دگاه يران، ديط مشخص ايل مشخص از شرايبا تحل

 کند ي را بطور روشن فرموله ميو  مطالبات حداقل
د و نه در يشرفت بحساب آي تواند پي که ميحداقل(

ه  بند و يانين بيا). ا شکل عوض کردنيجا زدن و 
 زنان، و ي بسته شده بر دست و پايرهايزنج

 دولت اقتدار يعنيگانه،  را که اقتدار چهار يموانع
 اقتدار مرد اقتدار مذهب، اقتدار سنت، ،حاکم

 ي کند را بر ميجاد مي، در مقابل زنان ابر زن
 ي زنان را در گرو شکستن آنها ميشمرد و آزاد

  در ايران  بزرگترين منبع «: دي گويه ميانيب. داند

 دولت حاكم ،ستم بر زن و بزرگترين مردساالر
ساسي، جزائي و مدني ايران عليه قانون ا. ....است

استفاده از . زنان و ناقض حقوق برابر زن و مرد است
شريعت يكي از مهمترين اهرمهاي رژيم جمهوري 

مجموعه اينها . اسالمي در سركوب زنان است
شرايط بي حقوقي و غير انساني را بر زنان تحميل 

جدائي . اين قوانين بايد فورا ملغي شوند. مي كنند
 دولت و مشخصا قطع فوري بكاربست احكام دين از

قرآن و فقه در مورد  زنان جزو اوليه ترين شرايط 
گشتي ها و ارگانهاي . آزادي و برابري زنان است

انتظامي مخصوص زنان بايد منحل گردند و آزار 
زنان در مجامع عمومي سياسي توسط لباس 

ما زنان و جوانان رابه . شخصي ها متوقف شود
اين قوانين ستمگرانه و نيروهاي سركوبگر مقابله با 

فرا مي خوانيم و اين مقاومت را  بخشي از مبارزه 
 زنان فقط  ....سياسي عمومي مردم ايران مي دانيم
بلكه نظام . با دستگاه حاكمه روبرو نيستند

پاترياركي حاكم، مردان را به استيالجوئي بر زنان 
مردان افزايش خشونت ... . تشويق و وادار مي كند

عليه زنان در خانواده، از اشكال به ظاهر بي ضرر 
مانند محدود كردن زنان و دختران، تا اشكال 
آشكارا خشن مانند ضرب و شتم و به قتل رساندن، 

ما سلطه ... . نتيجه تقويت روابط پاترياركي است
جوئي مردان بر زنان را محكوم كرده و مردساالري 

شد و پيشرفت را يكي از برجسته ترين موانع ر
به اين جهت، . دموكراسي در جامعه مي دانيم

طغيان زنان عليه مردان سلطه گر و عليه روابط 
پاترياركي را عادالنه دانسته و از آن حمايت مي 

 ما تمام باورهاي سنتي مبني بر ناتوان و  ....كنيم
فرودست بودن زنان و لزوم تبعيت زن از مرد را 

براي پاك كردن اذهان باطل اعالم كرده و مبارزه 
  ».... جامعه از اين باورها را وظيفه همه مي دانيم

ه يان زنان عليه در مورد ضرورت طغيانينکات ب    
 مردان، و متشکل ي و سلطه جوئينظام مردساالر

شبرد ي پي زنان برايشدن آنان در سازمانها
د فراتر رفته و يمبارزاتشان، روشن است؛ اما با

ج و سازمان دادن ييغ و تهيبل کرد که تيح ميتصر
ف سازمان ها و ي جزو وظايان و مبارزه اين طغيچن

د  در يبا.   چپ در رابطه با زنان استياسياحزاب س
 زد و روشن ي حرف ميشترينه با صراحت بين زميا
ده يچيار سخت و پين مبارزه بسي کرد که ايم

د ي بايه ايه ها و اصول پاياني صدور بياست؛ و ورا
 يسازمان هااز به ينکار نيازمان داد و اآن را س

.  داردمخصوص مخصوص، کادرها و سازمانگران
 يو سازمان ها و احزاب چپ را موظف به بررس

  . کردينه ها مين زمي خود در ايتهايالن فعاليب
شات عقب مانده ي کند به گراي  ميه سعياني ب    

ان مردم موجود است ي که سر مسئله زنان در ميا
 کند که ين معضل اشاره ميمشخصا به ا. نداشاره ک
ران يان ملل تحت ستم اي در مي مليداريرشد ب

ت زنان آن ملل دارد و ي بر موقعير متناقضيتاث
 غل و يستيونالي ناسيدئولوژيد که ايگوي ميبدرست

  زنان ي را بر دست و پاي پدرساالريرهايزنج
شات عقب مانده يد به گرايالبته با.  کنديمحکمتر م

 يمي ضد رژير سر مسئله زنان در همه جنبشهاب
 شوند و در سطح ي بلند ميکه بطور خودبخود

منجمله جنبش ( مانند ي مي خودبخوديآگاه
 کند يه روشن ميانيب.  کرديز اشاره مين ) يکارگر
ن خواستها در  دست يافتن به ايد دست يکه کل

خود مردم و در مبارزات خود زنان است و نه در 
 مشخص آن به جوانان، يفراخوان ها. گري ديجا

ن ي گوناگون از اي اجتماعيمعلمان و جنبش ها
  . ار خوبندينظر بس

ک ي وحدت و ي را براي روشنيارهايه معياني ب    
 مبارزه در راه ي که ادعاي کسانيرويکاسه کردن ن

 از يکي.   کندي زنان را دارند طرح مي و برابريآزاد
 يد جنبش کارگره در مورياني بين بندهايبهتر

ن ي کند اي را موظف مياست که جنبش کارگر
دگاه و مطالبات  را در باره مسئله زنان يحداقل د
مسئله زنان در جامعه ما آنقدر حاد است . اتخاذ کند
 از بدو تولدش ي اسالميم جمهوريت رژيو موجود

 ي اش وابسته بوده است که بيزيآنقدر به زن ست
 اعم از – يجتماع و انفعال هر جنبش ايتفاوت

  بر سر مسئله -  ي و روشنفکري و دانشجوئيکارگر
 ي اسالميجمهور. ر قابل قبول استيزنان مطلقا غ

 عقب مانده و خفقان آورش را در يدئولوژير ايشمش
ه را ي بقيقل داد و با آن  گلويکوره سرکوب زنان ص

 يز جمهورين، رفتار و افکار زن ستيقوان.  ديبر
ن ير قابل انکار اي غيها جزو شاخص ياسالم

 از مردم و يمتاسفانه  بخش بزرگ.  حکومت است
م براه يه رژي که عليشرکت کنندگان جنبش هائ

ره، ي وغي و دانشجوئي افتند، اعم از کارگريم
 هستند که يبشدت آلوده به باورها و فرهنگ

 در جامعه گسترش داده ي اسالميحکومت جمهور
ربوط به زنان  ميپس مسئله زنان مسئله ا. است

 ي اجتماعيست؛ بلکه مربوط به همه جنبشهاين
  .است

  جواب به برخي انتقادات
ه از يانين بيم که به ايده اينجا و آنجا شني    ما در ا

نکه سطحش ي بر ايانتقاد شده مبن"  چپ"ه يزاو
  !ن استي چپ پائيبرا

 را نشان يگريز ديت چپ چياوال، متاسفانه واقع    
 ما حرف ين انتقاديدر مقابل چنا، يثان.  دهديم
است خود  يم که در دفاع از سي آورياد مين را بيلن

اين نه يك برنامه « : در طرح مطالبات زنان گفت
اين ... داقل است، و نه يك برنامه اصالحيح

 له يوسكوششي براي منفعل كردن توده هاي زنان ب
ان از جاده مبارزه انقالبي رفرمها، و منحرف كردن آن

به هيچ عنوان چنين نيست؛ اينكار به  .تنيس
خواسته . هيچوجه يك حقه بازي رفرميستي نيست

هاي ما يك رشته نتيجه گيري هاي عملي است از 
احتياجات مبرم و زن ضعيف و محروم در سيستم 
بورژوازي، و عليه تحقيرهاي زشتي كه بايد در اين 

با طرح اينها ما نشان مي دهيم . سيستم تحمل كند
ز نيازهاي زنان و ستم بر زنان آگاهيم؛ از كه ا

جايگاه ممتاز مردان آگاهيم؛ و از همه اينها نفرت 
بله، نفرت داريم و خواهان محو هر گونه ستم . داريم

رگر، زن  هستيم كه به زن كارگر، همسر كايآزارو 
 و حتي از خيلي دهقان، همسر يك مرد عادي

 ».ودجهات به زن طبقات ثروتمند نيز وارد مي ش
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"  در باره مسئله زنين، گفتگوئيخاطرات من از لن("
 فتح شماره ي برايه جهاني نشر- ن ي کالرا زتک–
۲۴(  

ن شکل يه به ايانين بيگر به اي انتقادات دي     برخ
" زنان کارگر"ه  مسئله يانين بي شود که ايمطرح م

ه زنان کارگر نوشته نشده يا از زاويرا برجسته نکرده 
ک ي. نها دو دسته انديشان داده که اتجربه ن. است

 يدر واقع م"! يگفتمان کارگر"عده با توسل به 
 مسئله ستم بر يعنيخواهند به موضوع مورد بحث 

نان يمشکل ا. ه براننديا آن را به حاشيزن نپردارند 
 شود و ي  از جنبش زنان حل ميبا بلند شدن توفان

د   قصين نقديگر با چني دياما عده ا. نه با بحث
از مسئله ستم بر زن " يکارگر"دگاه يک ديدارند 

انه يل گرايدگاه تقليک ديت يارائه دهند اما در نها
را مسئله يز.  دهندي از مسئله ارائه ميستياکونوم

 يل ميستم بر زنان کارگر را به مزد نابرابر تقل
ود يکه زنان کارگر از بابت مجموعه قيدر حال. دهند

 يل ميمردساالر بر زنان تحم که نظام يهائيو نابرابر
کند در عذابند و مسئله شان فقط مزد نابرابر 

اتفاقا اساس ستم دوگانه بر زن کارگر مزد . ستين
. ن استيده تر از ايچيمسئله پ. ستينابرابر ن

 شود نشئت گرفته از ي که به زن کارگر ميضاتيتبع
.  قرار داردي سر وي است که بااليقدرت دوگانه ا
 يه دار و دولت ويط با قدرت سرمازن کارگر فق

شوهر و بطور (ست بلکه با سلطه مرد کارگر يروبرو ن
ز روبروست؛  مسئله ستم و استثمار ين)  مردانيکل

ن قدرت دوگانه مربوط يدوگانه زن کارگر اساسا به ا
 و نه يبرجسته کردن واقع(برجسته کردن . است
د ي بر زن کارگر بايتيمسئله ستم جنس) يقالب

.  رديز در بربگين مسئله را نيه بر مزد نابرابر اعالو
ان کارگران و دامن زدن به ين مسئله در ميطرح ا

تحول (  ک يدئولوژي ايجاد دگرگوني و ايآگاه
افتن به ي دست يدر آنان، برا) ي و رفتاريفکر

ک ي.  استي طبقه کارگر مطلقا ضروريوحدت درون
ن کارگر ه زنايگر از طرح مسئله زنان از زاويجنبه د

 ضرورت متشکل شدن زنان يد گذاردن بر رويتاک
 مبارزه مشخص ي زنان،  برايکارگر در سازمان ها

ق ين طريد از ايزنان کارگر با. ه ستم بر زن استيعل
ابند و قاطعانه تر يژه در مورد ستم بر زن بي ويآگاه

. ه ستم بر زن مبارزه کننديگر طبقات علياز زنان د
فه يمشخصا وظن امر يمتحقق کردن ا

نکه زنان ياصال جنبش زنان بدون ا. ستهاستيکمون
ل دهند ي ستون فقرات آن را  تشکيطبقات تحتان

شبرد مبارزه در ي پيسم الزم برايکالي و راديريگيپ
ه يمبارزه عل.  بدست نخواهد آوردي و برابريراه آزاد

ک يازمند يک مبارزه سخت است و ني يمردساالر
  . باشديکال ميراد نترس و ي اجتماعيروين

  
  انتقادات مدون به بيانيه

ک نفر تالش کرده است باب بحث يتا کنون فقط 
 و يق نقد رسميرا از طر" اصول"ن يدر باره ا

 به قلم شهاب برهان يمقاله ا:  باز کندينوشتار
"  زنان؟ي براي و کدام آزاديکدام برابر"تحت عنوان 

 يسکه به برر) ۵۲\۵۱شماره ( زن يه آوايدر نشر
 ياو با  برخورد .  ه پرداخته استيانين بي ايانتقاد

مسئوالنه تالش کرده طرز تفکر مشخص خود را 
 ما با اکثر يد وليش بگذارد و باب بحث را بگشايپ

 در ي از انتقادات ويبرخ.  ميستيانتقاداتش موافق ن
 ين نکته انتقاديمهمتر). ۱(باال جواب گرفته اند

 ي کند  انتقاد وي مشهاب برهان که توجه را جلب
د، ي گوي م۳بند . ه استياني در ب۳به اصل شماره 

ستند، بلکه يزنان فقط با دستگاه حاکمه روبرو ن«
 بر يال جوئي حاکم، مردان را به استيارکينظام پاتر
ن روابط که مردان را يا.  کنديق و وادار ميزنان تشو

ت مردان ي  کند به ضرر اکثريبر زنان مسلط م
ت نظام استثمار و ستم يرا کلي زجامعه است

شهاب برهان در . ».... کنديت ميز تقوي را نيطبقات
 که ين ادعا  که روابطيا«: سدي نوين بند مينقد ا

ت ي کند به ضرر اکثريمردان را بر زنان مسلط م
ه است، غلط و ي پاي بيمردان جامعه است بکل

مردان در تسلط بر زنان، منافع . گمراه کننده است
آنچه اساسا نظام مرد ساالر و پدر ساالر را . ددارن

ن يبا ا. ن منافع استي دارد، هميدار نگاه ميپا
ل ياستدالل که چون نظام سلطه بر زن، در تحل

ز ي را نيت نظام استثمار و ستم طبقاتي کلينهائ
 که منافع يتين واقعيان تري کند، بر عريت ميتقو

 يته ممردان در سلطه بر زنان باشد، پرده انداخ
  » .شود
نکه مردان از ي ايدات شهاب برهان بر رويتاک    

ن يد ايبا.  برند درست استين مناسبات نفع ميا
ت ي بلند اعالم کرد و ماهيمسئله را رک و با صدا

 روابط مردان با زنان را در کل و ي و بورژوائيفئودال
ن ياول. ه آن مبارزه راه انداختيجزء افشا کرد و عل

 در ن ز  بامردستمگرانه روابط   که خصلت يکس
ان کرد مارکس ي را با صراحت بيه داريجامعه سرما

ن يو به ا."  مرد استيايزن پرولتار: "بود که گفت
ب رابطه مرد کارگر با زن کارگر را به رابطه يترت

بله مردان منافع . ه کرديا تشبي با پرولتاريبورژواز
برهان  بر زنان دارند اما شهاب ي در سلطه گرينيع

گر و يند و جنبه دي بيک جنبه از مسئله را ميتنها 
 کرده است به آن يه سعيانيار مهم را که بيبس

گر مسئله آن است يجنبه د. ندي بياشاره کند، نم
 هم يگري دينيکه کارگران و زحمتکشان منافع ع

 ير و تحول انقالبيي و شالوده تغيه ماديدارند که پا
 ين منافع، منافع طبقاتي کند؛ ايرا در آنان فراهم م

 ينفکيه نظام مردساالر جزء اليمبارزه عل. آنان است
 و يه داري سرنگون کردن نظام سرماياز مبارزه برا

 يستي از انقالب کمونيبه عبارت روشن تر جزئ
 را يستين انقالب کمونيمارکس مشخصات ا. است

گسست : ر قابل انکار مشخص کردي غيبا روشن
ت کهن؛  از تمام يابط مالک از تمام رويشه اير

 ي کهن و از تمام روابط اجتماعيروابط طبقات
زد ؛ و از تمام افکار ي خيکهن که از آن بر م

 و ين روابط  طبقاتيکهن که برخاسته از ا
 ينظام مردساالر، جزئ.  کهن استياجتماع

. است"  کهنيروابط اجتماع"ن ينفک و مهم از ايال
 ي نه زنان، رها نمنه مردان و"  گسست۴"ن يبدون ا
  .شوند
 که خود تحت ستم و استثمارند ي بله حتا مردان    

.  برندياز سلطه مرد بر زن، از نظام مردساالر نفع م
 ي دهند و چه مين جاست که چه مياما سوال ا

 يه هاي برند پاي که ميرند؟ در مقابل منافعيگ
 و يدر جامعه ما بورژوائ (ي بورژوائيروابط طبقات

 که ين است نکته ايا.  کننديرا محکم م) يفئودال
د و شهاب برهان به آن انتقاد ي خواهد بگويه ميانيب
نفع (ن تناقض يافتن کارگران به اي يآگاه.  کنديم

داشتن و نفع نداشتن مردان طبقات زحمتکش در 
 امکان يبطور خودبخود) حفظ نظام مردساالر

. رد داي طبقاتياز به آگاهين مسئله نيدرک ا. ندارد
 نرسد و بر طبق ي طبقاتياگر کارگر مرد به آگاه

شت امروز و يت معيبهبود وضع "ي خودبخوديآگاه
 که يازاتيفکر و عمل کند مطمئنا از امت"  فردا

 دهند يه زنان ميه دار و دولت به او علياربابان سرما
 ي و خودبخودي اقتصاديرا آگاهي شود زيممنون م

راشد و عمق  دهد که سطح را بخياش اجازه نم
طبقه کارگرنه تنها در ستم بر زن و . نديماجرا را بب

 يست بلکه منافع طبقاتي نفع نينظام مردساالر ذ
ن يشه کن کند و اي کند که آن را ريجاب مياش ا

 است؛ طبقه ي خود طبقه کارگر ضروري رهائيبرا
 اش يخ بشر است که رهائين طبقه در تاريکارگر اول

 ير شکل از ستمگرشه کن کردن هيدر گرو ر
  .بخصوص ستم بر زنان است

 آن است که با کارکرد خود يه داريش سرمايگرا    
گرچه .  کنديز مي چيت مردم را پرولتر و بياکثر
 يب شالوده اتحاد طبقاتين ترتي به ايه داريسرما

ه کردن يه الي کند، اما با اليطبقه کارگر را فراهم م
 در يگريبل د در مقايکياز به يآنان و دادن امت

ن شکافها يا.  اندازديدرون طبقه کارگر شکاف م
 در ي و فئودالي بورژوائيدئولوژي نفوذ ايچه هايدر

.  شونديان زحمتکشان ميدرون طبقه کارگر و م
 را بشدت يجاد اتحاد طبقاتين شکافها ايوجود ا

 و يدئولوژيفه ايوظ.  کنديده و غامض ميچيپ
ن يه بر ا است کيستيبرنامه و سازمان کمون

 يد و نبرد طبقاتيها و شکافها فائق آيدگيچيپ
ن ينکه بتواند چني اي؛ و برا.ت کنديا را هدايپرولتار
ح  و ي صحياسيک و سيدئولوژيد خط ايکند با

ستها ياگر کمون. برنامه مشخص داشته باشد
 داشته و يستيونالي و ناسيستيشات اکونوميگرا

ن يوانند چن تيآلوده به افکار کهنه باشند هرگز نم
  . را تقبل کننديفه ايوظ
ت ينه تنها اکثر... «: سدي نويشهاب برهان م    

 به تعداد انگشتان يتي اقليمردان جامعه، بلکه حت
 ي توان با موعظه در باره نقشيک دست را هم  نمي

نظام استثمار و " تيکل" تواند بر ي ميکه مردساالر
ا ي مزادن ازي داشته باشد، به چشم پوشيستم طبقات

 و تسلط بر زنان ييو منافع ملموس و مستمر آقا
  ».کرد" وادار"

 کند يه طرح مياني که  بي اوال، به نظر ما نکته ا    
 ي است؛ تئوريک تئوريست بلکه ين" موعظه"

نکه ستم ي بر اي است مبنجدال بر انگيزیمعروف و 
 يدگيت ستمدي دارد و موقعيبر زن خصلت طبقات
.  مربوط استي جامعه بشريتزن به ساختار طبقا

 و یت خصوصيمالک"انگلس در اثر معروف خود 
ر ظهو: نطور فرموله کرديآن را ا" منشاء خانواده

خ  مصادف است ي در تارين اختالف طبقاتياول
ان مرد و زن در ي تخاصم ميريبا شکل گ

 ين ستمگري؛ و اوليازدواج تک همسر



١٣صفحه     حقيقت        ۱۶ شماره
  )۲. ( مصادف است با ستم مرد بر زنيطبقات

مردان در تسلط بر : " دي گوي شهاب برهان  م    
آنچه اساسا نظام مرد ساالر و ...  زنان منافع دارند 
ن منافع ي دارد، هميدار نگاه ميپدر ساالر را پا

در پابرجا نگاه ! ت ندارديواقع" اساسا"ن ياما ا."  است
ز در ي نيبزرگتر" منافع "يداشتن نظام مردساالر

 و روابط يدولت طبقاتکار است و آنهم منافع 
ن جدل، يمباحث مربوط به ا.  حاکم استيطبقات

ن مقاله ياست اما در حوصله ا) و مهم(مفصل 
م، يم و چه نخواهيدر هر حال، چه بخواه. ستين

 زن به يدگيت ستمديت ما، موقعيخارج از ذهن
زات ي و روابط و تمايت خصوصيظهور مالک

 ينيعقت يک حقين يا. ، مربوط استياقتصاد
! گري ديستي مارکسيک تئورينهم يا. (است

تمام اشکال گوناگون ستم و !) ينيقت عيحق
" يساختار طبقات"ن ي به اياستثمار در جامعه بشر

  .  گرددي باز ميجامعه بشر
انات يم که  جريد خاطرنشان کنين جا بايدر ا    
که (ن استدالل يست با هميست و اکونوميونيزيرو

 نشئت ي جامعه بشريقاتستم بر زن از ساختار طب
مسئله ستم بر )  شوديت ميگرفته و توسط آن تقو

قلمداد کرده و  از صورت " ي فرعيمسئله ا"زن را 
اما شعبده .  کنندي حذف ميمسئله مبارزه طبقات

 يل بر غلط بودن تئوريستها دليونيزي رويباز
ف ين تحريهمانطور که ا. ستي نيستيمارکس

ت يمنطبق بر واقع يعني( غلط است يستيونيزيرو
 ي، حذف کردن رابطه نظام مردساالر)ستي نينيع

 ينيت عيز منطبق بر واقعي حاکم نيو روابط طبقات
 ي را نميه مردساالريجه، مبارزه عليدر نت. ستين

 که مردان در يه منافعيد به مبارزه عليتوان و نبا
ل داد و دولت و نظام ي بر زنان دارند تقليسلطه جوئ

ه يانيب. ا از صورت مسئله حذف کرد حاکم ريطبقات
در ايران  بزرگترين منبع : " د کهي گويدرست م

 دولت حاكم ،ستم بر زن و بزرگترين مردساالر
  ".است
 يد، با موعظه نمي گوي شهاب برهان ميوقت    

ا و منافع يدن از مزايبه چشم پوش"شود مردان را 
" وادار" و تسلط بر زنان ييملموس و مستمر آقا

 يبا چه م"د، ي آيش مين سوال پي بالفاصله ا"کرد
شبرد يبا پ: ستها روشن استي؟ جواب مارکس"شود

 سرنگون کردن دولت و ي برايهمزمان مبارزه انقالب
 و تمام يه نظام مردساالري حاکم و علينظام طبقات
 و ياسيخ بشر، همه نظامات سيدر تار. مظاهر آن

ز يله  انقالب قهر آمي کهن بوسياجتماع
 يز مستثنيک نين يا. دگان سرنگون شده انديمدست

 يوقت.  از مسئله استيک سطح کلين ياما ا. ستين
ان خود ي ستمگرانه در ميمسئله به روابط اجتماع

ان مرد تحت ستم و استثمار با يمشخصا، م(مردم 
ار ي رسد مسئله بسيم) زن تحت ستم واستثمار

حو ت با ميتضاد زن و مرد در نها.   شوديده ميچيپ
ن يطبقات و تمام روابط و افکار برخاسته از آن، از ب

د ين تضاد چه باينجا تا آنجا با اياما  از ا.  روديم
  کرد؟ 

ستها و ياکونوماست يست، سيشک ن    
ن مسئله يا" يبخاطر مسائل اصل"ستها که يونيزيرو

ک ي کنند ي قلمداد ميا فرعيرا مسکوت گذاشته 
 عقب ي براي ااست ضد زن بوده و فقط  نسخهيس

نگاه داشتن طبقه کارگر و فاسد کردن جنبش 
 ي در خود مبارزه طبقاتي و خرابکاريستيکمون
ن تضاد در درون صفوف طبقه و يروش حل ا. است

: ق مبارزه استيز اساسا از طريخلق و جنبش ن
 يق آگاهي از طريمبارزه فکر. ي و عمليمبارزه فکر

 از يرزه عملو مبا. يق نقد و افشا گريدادن، از طر
 آگاه زنان، براه انداختن جنبش يرويق تشکل نيطر

 و پدر يمظاهر مردساالر) تمام(ه تمام ي عليتوده ا
شات مرد يه گراي؛ براه انداختن مبارزه عليساالر
 و احزاب و ي اجتماعي در درون جنبش هايساالر

. رهيست و چپ و غي و کموني انقالبيسازمان ها
تا در درون احزاب  حين مبارزه ايشبرد چنيپ

ن، يرا بقول لني است زيز ضروري نيست واقعيکمون
متاسفانه هنوز در توصيف " نه مسئله زن، يدر زم

بسياري از رفقايمان مي توان گفت كه، كمونيست 
ستها يکمون". را خراش بده تا يك عامي ظاهر شود

نه تنها عار . ب عار ندارندين معاياز آشکار کردن ا
شان از يل هاي منطبق بر تحلندارند بلکه کامال

ست و ي بر احزاب کمونيرات بال وقفه بورژوازيتاث
 ممانعت از ي برايشبرد مبارزه خطيضرورت پ

.  استين احزاب به احزاب بورژوائيل شدن ايتبد
 باشند ي مين مبارزات، مبارزات درون خلقياگرچه ا

 و مشخصا مبارزه ي از مبارزه طبقاتياما بخش مهم
ن يا.  کهن مردساالرانه هستندياجتماعه روابط يعل

 يستيالي است که حتا در جامعه سوسيمبارزه ا
  . ابدي يادامه م

ن مبارزات بدون توسل به عامل يک از ايچ ي ه   
مثال در جامعه .  رونديش نميپ" جبر"

 و ين جبر شکل قانون گذاري ايستياليسوس
در درون . ردي گي آن را بخود مين اجرايتضم

 شکل اعمال ي و انقالبيست واقعيناحزاب کمو
 ي برخاسته از ارزشها و آرمانهاياصول انظباط

ان يکه روابط برابر م(رد ي گي را بخود ميستيکمون
ن ياما در ع).  ن آنهاستي تريه ايزن و مرد از پا

د دانست که مسئله ين اصول بايتوسل جستن به ا
.  حل شوديده تر از آن است که بسادگيچيپ

 کل حزب يد آگاهين است که بايله ان مسئيمهمتر
 باال يانه مردساالرينسبت به اشکال گوناگون و موذ
 شود که کامال به يبرود و صفوف حزب مملو از زنان

  .       دارندين مسئله آگاهيا
  

  جنبش چپ نياز به خانه تکاني دارد
نه مسئله زنان يران در زمينکه جنبش چپ ايا    

 ين عقب ماندگيا. ت استيک واقعيست، يشرو نيپ
در (شرو نبودن چپ بر سر نقد نظام حاکم يبا پ

 آن ارتباط ي انقالبيو سرنگون) ران و جهانيا
 برنامه ياسيان سيک جري يوقت.  م دارديمستق

با تمام ( حاکم ي نظام ارتجاعي انقالبيسرنگون
را )  و فرهنگ کهن آني و اجتماعيروابط اقتصاد

 ستمگرانه ياجتماع از روابط يارينداشته باشد بس
  . دي آي ميز بنظرش عاديآن ن

چپ " از چپها که خود را يان بخش بزرگيدر م    
ک ي هستند که به ي خوانند کسانيم" يکارگر

ست ين واقعه قرن بي بعنوان مهمترياعتصاب کارگر
 کنند اما به مسائل مربوط به يکم برخورد ميو 

ت جنبش زنان پوزخند زده و در مباحثات و مذاکرا
انحراف "ک ي توجه به جنبش زنان را بعنوان يدرون

ت آن يواقع!  کننديقلمداد م" ياز جنبش کارگر
ن مشخصات و تفکر را دارد ي که اياست که چپ

 ي مثل سم است چون بجاي جنبش کارگريبرا
ل به ين تبديشاهنگ کارگران باشد، بقول لنيآنکه پ

شات عقب مانده درون ي گراينه تمام نمايآئ
نکه کارگران را بجلو ي اي شود و بجايان مکارگر

ست که خط يب نيعج. دان کشيبراند، به عقب م
ک يز از حد ي نينان در رابطه با جنبش کارگريا

نان مبارزه يا.  رودي فراتر نميبرال بورژوائيخط ل
 باال رفتن مزد يطبقه کارگر را محدود به مبارزه برا

وب  در چارچيگر حقوق صنفيا پرداخت مزد و دي
ن ي به اي کنند و اصوال کاري ميه دارينظام سرما

 يواقع" حق" تواند به يندارند که کارگر چگونه م
 است، يه داريخود که سرنگون کردن نظام سرما

 تواند ي ميبرال نه به نبرد طبقاتين چپ ليا. برسد
چه برسد . يتي برخورد کند و نه به نبرد جنسيجد
ک جبهه از يه   به مثابيتينکه به نبرد جنسيبه ا

ن چپ،  يا.  بنگرد و در راهش بکوشدينبرد طبقات
 جنبش طبقه کارگر و يدنباله رو سطح خودبخود

چ يجه هيدر نت.  کارگران استي خودبخوديآگاه
 ي و فئودالينه زدودن سموم بورژوائي در زميرسالت

ه تفکرات ضد زن و ي و مبارزه علياز جنبش کارگر
 ي کند برايداد مين بان کارگراي که در مي ايمذهب

ان ي موجود در ميشات لمپنيگرا. ندي بيخود نم
ت با زن در خانه و يزحمتکشان را که به اشکال ضد

 کند مشکل ي بروز مياسيجامعه و در جنبش س
 يز آنکه برخيرت انگي داند و حي نميجنبش کارگر

ها ين عقب ماندگيد از ايافراد به اصطالح چپ،  تقل
 ياريبس!  دانندينگ خود مشدن فره" يکارگر"را 

ان زن و مرد ياز سازمان ها و محافل چپ به تضاد م
" يخانوادگ "يدر درون خودشان به صورت دعواها

ک مسئله حاد ي کنند و نه بعنوان يبرخورد م
 خواهند روابط ينها چگونه ميپس ا. ياجتماع
   کهن را براندازند؟ياجتماع

ن يسط اون ها زن و دختر جوان تويلي روزانه م   
 کشته يادي شوند و عده زيده خرد ميروابط گند

، ضرب و شتم در ي ناموسيبشکل قتلها( شوند يم
 خانواده و ي از فشارهاي رهائي برايخانه، خودکش

 يد جنبشيت باين جنايه ايا عليآ). رهيجامعه و غ
 چپ ي از سازمان هايا نه؟  بخشيسازمان داد 

 يه ايعالما) روز هشت مارس(کبار ي يحداکثر سال
ما به .  کننديت زنان صادر ميدر مورد وضع

ن سازمان ها واحزاب ي ايته مرکزيگزارشات کم
 توان گفت که حتا ين ميقيم اما به ي نداريدسترس

ت در رابطه با يک صفحه در باره خط و برنامه فعالي
ن يشان در ايتهاي فعاليمسئله زنان، طراز بند

با آن مواجه  که  يل مشکالتيه و تحليعرصه، تجز
شان و يهايبوده اند، انگشت گذاشتن بر عقب ماندگ

  .        حل آنها، ندارندي براي برايزيبرنامه ر
 را يست هائينين و احزاب چپ، فمي فعالي    برخ



   ١٤ صفحه  ۱۶  شماره   حقيقت                
 موجود در ي و پدر ساالريشات مردساالريکه گرا

 ي جنبش چپ را نقد ميان احزاب و سازمان هايم
ن اتهام قابل يا! ند خوانيست ميکنند، ضد کمون

" يستيضد کمون "ياستيدر واقع آن س. ستيقبول ن
 دهد و يشات اجازه رشد مينگونه گراياست که به ا

ن يمهمتر!  کندي که آنها را نقد مياستينه س
دگان را به يست  آن است که ستمديمشخصه کمون

ر آنان را يخواند و شمشيه ستمگران فرا ميان عليطغ
ست که کر است و ي نيکسست يکمون.  کنديز ميت

 ي شنود بلکه کسياد درد و رنج انسانها را نميفر
نده ي نماياست که واضح تر و بلند تر از هر کس

 و ياسين انحطاط سيا. ان آنهاستي و طغيداريب
 خود را چپ بخواند اما يک است که کسيدئولوژيا

 را ي فئوداليز را وارونه کرده و نقد ارزشهايهمه چ
 ي تفاوتيا بيخواند و حفظ آنها و ب" سميضد کمون"

حمله به ! بخواند" سميکمون"در مقابل آنها را 
 که با شجاعت نقطه نظرات جاخوش يستهائينيفم

 و پدر ساالر ي جامعه فئوداليات سنتيکرده و اخالق
 در سازمان يشات مردساالريرا نقد کرده و نفوذ گرا

 طلبند مشکالت يها و احزاب چپ را به مصاف م
  . شتر خواهد کردي حل نکرده بلکه بچپ را

  
ربط خط عمومي وعقب ماندگي بر 

  سر مسئله زنان
ک يم در واقع ي شناسيران ميآن چه بعنوان چپ ا

معتقد به اصالح (ک است يال دموکراتيجنبش سوس
ز آن و ي قهرآمي و نه سرنگونيه دارينظام سرما

 دولت يا بجاي پرولتاريکتاتوريک دولت دي يبرقرار
ن چپ که تحت ي از ايبخش). ي بورژوازيورکتاتيد
 و حزب توده بود، يه داري سرماير شورويتاث
گر که در ي ديبخش. ست نبوديچوقت کمونيه

 ي حاکم بر حزب توده و شورويت با خط مشيضد
 شکل گرفته بود، بهمان نسبت که از يه داريسرما

 عقب نشست و  به انواع نسخه يستي کمونيآرمانها
ن تن داد، بهمان نسبت که يدروغسم يالي سوسيها

ست شد، يد و رفرمي دست کشي انقالبياز خط مش
ن يا. بر سر مسئله زنان عقب مانده و منفعل شد

انه ي و فرقه گرايستيچوجه  سکتاري ما بهيابيارز
را ما  پس از شکست انقالب  قبل از يست زين

 نقادانه يگران به جمعبنديپرداختن به انحرافات د
م؛ ي خودمان پرداختياسيک و سيدئولوژيخط ا

ن رابطه رجوع يدر ا. منجمله بر سر مسئله زنان
که "  آگاه و مسئله زنانيايپرولتار"د به جزوه يکن

در سال ) سربداران(ران ي ايستهايه کمونياتحاد
ن ي از آن را در هميده ايگز. ( منتشر کرد۱۳۶۵

ن ي آن جزوه اينکته اصل). ديد بخواني توانيشماره م
 ياسيک وسيدئولوژي اي خط عموميه  وقتاست ک

 در ير قهقرائي شود، فورا به سيستها خراب ميکمون
کشان  در رابطه با مسئله زنان و جنبش يخط و پرات
 بر سر ي دهد؛ و بالعکس، عقب ماندگيزنان پا م

 يمسئله زنان نشانه آن است که در خط عموم
ن رابطه را بطور يا.  اشکاالت مهم موجود است

  .ران مشاهده کرديت چپ اي توان در اکثريمواضح 
ان چپ ي در مير قهقرائيپس از شکست انقالب  س

 بخصوص پس از ير قهقرائين سيا. ران شروع شديا
ک ضد يدئولوژي و آغاز کارزار اي شورويفروپاش

ن جهان، يستها و مرتجعيالي امپري از سويستيکمون
انه به آرمان ي عاميانتقادها. جهش وار رشد کرد

 از يان بخش بزرگيدر م.  مد شديستي کمونياه
 از مبارزه يست بودن، طرفدارياليچپ، ضد امپر

ل به يم حاکم، تبدي سرنگون کردن رژيمسلحانه برا
د از ي جديف هايتعر. جوک و مسخره شد

 راه افتاد بر سر يمسابقه ا. سم باب شدياليسوس
 تواند يشتر ميب" رهبر"نکه کدام حزب و کدام يا

 اش ي و انقالبي طبقاتيسم را از محتواياليسوس
 پر کند و بعنوان يم بورژوائي کند و آنرا با مفاهيته
سم را يالي سوسيکي. جا بزند"  تازهيشه هاياند"
ف کرد؛ آن ياست تعر" اساسش انسان"که " يزيچ"
ج از درون تشکل يکه بتدر" يزيچ "يگريد

 يرون مي کارگران بي و حرکت خودبخوديکائيسند
ست و ي و حزب کمونيدئولوژيحبت از  اص! ديآ

ا همه بعنوان افکار ي پرولتاريکتاتوريآرمان و د
ت ينسب. است شمرده شد" ميقد"مستعمل که مال 

 در باره آنچه درست و عادالنه است و آنچه يگرائ
 بر ينادرست و ناعادالنه است باب شد و پافشار

 با انواع و يري و سازش ناپذيستي اصول کمونيرو
" يستينش دگماتيب"م دشمنان خلق به عنوان اقسا
 که يبطور. خوانده شد" دنيد دياه و سفيس"و 

ت ي در مورد ماهيبه توهم پراکن"  چپ" از يبخش
 از ي بخش مهميعني(جناح دوم خرداد حکومت 

 در سال ياسيان سين قتل عام زندانين و عامريعامل
 از يبخش. پرداخت) گريات دي جناياري و بس۱۳۶۷

 ي برايکا در عراق را ضرورتي آمريزيخونر" چپ"
.  رهيو غ. دي کردها دي برايتحقق حکومت فدرال

ه ي علي انتظار حرکتين چپيد از چني چه بايبرا
  ستم بر زن داشت؟

ک از جوانب وضع موجود يچ يت چپ ما با هياکثر
کال ي و رادي و قهري خواهد بصورت انقالبينم

م بر زن، ان مسئله ستين ميبرخورد کند و در ا
و .  هاست" ممکن"ن چپ بدنبال يا. ستي نيمستثن

 و روابط يده طبقاتين نظام پوسي هميعني" ممکن"
  .  کهنه آني فکري و روبناياجتماع

 مجموعه يل عقب ماندگي خالصه کالم آنکه، دال
. اد باشدي تواند زيران بر سر مسئله زنان ميچپ ا

 يرگبخش بز:  شوديک جا ختم مياما همه آنها به 
 جامعه عقب ير و رو کردن انقالبياز چپ  بدنبال ز

ن چپ يا. ستي نيه داريران و جهان سرمايمانده ا
 عادت يزات جامعه بورژوائيآنقدر به ارزشها و تما

ت ي از جمعيمي مثل برده بودن نيکرده  که معضل
 و يتعارف.  آوردي را به حرکت و اعتراض در نميو

 با افاده يازه برخت.  کندي به آن برخورد ميکنار
!!( ستين جزو مسائل مبرم طبقه نيند اي گويم

و اصال به ) طبقه کارگر است"  طبقه"منظورشان از 
 بپرسد آن ي رسد که ممکنست کسيفکرشان نم

ت  جزو ي از جمعيمي که برده بودن نيطبقه ا
 خورد و يست اصال به چه درد ميمسائل مبرمش ن

ا يه کرد؟ آيآن تکا به ين کرد يد آن را تحسيچرا با
  ! ستيرت آور نين حيا

ز خود با ي نشان دادن خط  تمايستها برايکمون
خچه نظرات و اعمال يد تاري بايشين گرايچن

 در رابطه با مسئله ين المللي بيستيجنبش کمون
سم يزنان را رواج دهند تا روشن شود که کمون

د يست باين کمونيفعال. ستيست کيست و کمونيچ
 ي و پدر ساالريه روابط مردساالرت ستمگرانيماه

ان ي مردم بخصوص در ميان توده هايرا در م
نه ين زميزحمتکشان افشا کنند و به آنان د ر ا

ن روابط را نشان ي و فساد ايدگي دهند، گنديآگاه
ن روابط ياد دهند که از ايدهند و به زحمتکشان 

غ يق تبليد از طريست باين کمونيفعال. متنفر شوند
، به زنان يمشخص در مورد مردساالرج ييو ته
 ي که بر آنان ميد از ستميند که نه تنها بايبگو

ه آن شورش کنند، و يد عليشود متنفر شوند بلکه با
د با صراحت به آنان يبا.  تن ندهنديگر به بندگيد

ن مناسبات ستمگرانه فقط رنج يند که اگر از ايبگو
 يهائل به انسانيه آن شورش نکنند تبديبکشند و عل

ن در مورد همه زنان صادق يا.  شونديمفلوک م
 نداشته ياسي سي که هرگز آگاهياست ؛ چه زنان

ست و ي شورشگران کموني که زمانياند و چه زنان
ن يشي نسل پيزنان آگاه و انقالب.  بوده انديانقالب

 جامعه فشار و سرکوب را ياضافه بر زنان عاد
رانه را يگيه په مبارزيد روحيآنان با. تحمل کرده اند

 را که در آن يابند و رنج و مصائب دوره ايباز 
ن ي مبارزه کنند و در ايرويل به نيسته اند تبديز

ن يا. ن سالح ممکن دست اندازنديزتريمبارزه به ت
 و برنامه  و يدئولوژيست جز ايچ نين سالح هيزتريت

  . يستيانقالب کمون
 ي آتين مقاله را در شماره هايبخش دوم ا

ک ي و پراتيتئور: مسئله زنان"عنوان تحت 
  .دي خوانيم" يستي کمونين الملليجنبش ب

  
  :توضيحات

  
 هم طرح کرده يگريشهاب برهان انتقادات د - ۱

ن مقاله بدون آنکه هدف ياز آنجا که در ا. است
 به يم لزوميز پرداخته اي باشد به آنها نيجواب به و

ات  نکيبه برخ. ميديرجوع دوباره به آنها را ند
م يگرمان پرداخته اي ديگر در نوشته هايمطروحه د

 .م پرداختيا خواهيو 
 که يو کسان" يتياست هويس "ي طرفداران تئور- ۲

" ساختارگرا" کنند که يسم انتقاد ميبه مارکس
.  را قبول ندارنديستي مارکسين تئورياست،  ا

 Identity" يتياست هويس "يطرفداران تئور
Politicsالم وارده بر هر قشر از   معتقدند که مظ

 بزرگتر يد به ساختارهاي را نبايت بشريجمع
 ي ربط داد و اصوال متحد کردن بخشهاياجتماع

امکان ندارد و " ک طبقهي"ناهمگون تحت عنوان 
ا آن بخش ين يتنها به  لگد مال شدن منافع ا

 آن است ين تئوري ايجه منطقينت.  شودي ميمنته
د با يردم با مختلف ميکه قشرها و بخش ها

 و طبقه حاکمه که متحد و يدستگاه دولت طبقات
افته است، بطور پراکنده و جدا جدا روبرو يسازمان 

ت يدر نها" يتياست هويس"ب ين ترتيبه ا! شوند
ر جلوه داده و بجز يدستگاه حاکم را مصاف ناپذ

ن دستگاه و چانه زدن با آن راه برون يرفرم در ا
، يت اهاليمار اکثرت ستم و استثي از موقعيرفت
  ■ . تواند بدهدي دهد و نمي ارائه  نميزيچ



١٥صفحه     حقيقت        ۱۶ شماره
هد انقالب ايران شا  :حقيقت

حيات  بي سا بقه زنان در حضور
مقا ومت جنبش توده اي  سياسي و
مقا بل رژيم ارتجا عي  زنان در

جمهوري اسالمي، ودرطرف مقابل 
جنا يت بيسا بقه  سبعيت و شا هد

. حكومت درقبال زنان بوده است
به اين مجموعه چگونه بايد 
برخورد كرد، چه درسهاي اسا 
سي را مي بايد از اين تجربه 
بيرون كشيد؟ برخورد جنبش 

 ين مسئلهكمونبستي ايران به ا
به حركت رژيم را چگونه  نيز و

 ارزيابي ميكنيد؟ 
بياد داريم كه ارتجاع : وابج

تازه بقدرت رسيده در اسفند 
 بعد  يعني كمتر از يكماه٥٧ماه 

از قيام، حمالت مرتجعانه خود 
رژيم خيلي . را به زنان آغازكرد

زود فهميد كه خشم زنان از 
ست، و  اآتش جهنم نيز سوزانتر

رژيم . وقتا عقب نشستم
يش وخميني براي تحكيم خ

بايد هرچه سريعتر دست بكار 
ميشد تا روحيه شورشگري و 
انقالبي كه تمام جامعه را 

ه و فراگرفته بود درهم شكست
. بزير چنگالهاي خود بكشد

ارتجاع حاكم اينكار را با حمله 
زنان، ه حمله ب. به زنان آغازكرد

پيام بسيار روشني بود به تمامي 
اقشار و طبقات تحت ستم و 
استثمار كه رژيم خميني قصد 
. چه معامله اي با آنان دارد

متعاقب اين حمله جنبش 
انقالبي و گسترده اي از زنان 

 غلبه گرايشات .براه افتاد
اكونوميستي در ميان 
كمونيستها و نداشتن خط 
درست در مورد مسئله زن مانع 
از آن شد كه كمونيستها، 
حقيقت و اهميت حمله رژيم به 
زنان را ببينند و آنرا براي مردم 
افشا كرده، ضدحمله قدرتمندي 

حتي درون . را سازمان دهند
سازما ن ما نيز گرايشي بود كه اين حمله 

 حمله اي به انقالب، و گامي در راه را
اين . تحكيم جمهوري اسالمي نمي ديد

بينش مسئله زن را كامال منحل كرده و منفعتي 
براي طبقات تحت ستم و استثمار در سازماندهي 
يك ضدحمله قدرتمند و برپائي يك جنبش انقالبي 

اين بينش غالب . اين مسئله مشاهده نمي كرد بدور
يران بود ونميتوانست بفهمد برجنبش كمونيستي ا

كه جنبش انقالبي زنان چه خطر عظيمي براي 
. استخميني، و چه پتانسيل عظيمي براي انقالب 

پرولتارياي آگاه بايد در اين جنبش دخالت ميكرد و 

نه تنها از طغيانگري زنان رزمجو و تمام خوا سته 
هاي آنان در مقابل رژيم دفاع مينمود بلكه ميبايد 

آنرا بمثابه بخشي از   را ارتقاء داده وسطح جنبش
. راه انقالب رهبري ميكرد تدارك خويش در

كمونيستها بايد به مبارزه اي گسترده و عميق بر 
سر مسئله زن در كل جامعه و باالخص در ميان 

 .اقشار تحت ستم و استثمار دامن ميزدند طبقات و
اگر چه ميبايست با گرايشات بورژوا دمكراتيك 

بش زنان كه صرفا درون جن
مبارزه عليه برخي تبعيضات را 
بعنوان برنامه اين جنبش ارائه 
ميدادند مبارزه ميشد، اما اين 
مبارزه بايد بر پايه يك تحليل 
ماركسيستي از جامعه و يك 
برنامه سياسي براي 
سرنگوني سيستم و ارائه 

در ارتباط م .ل.ک خط مي
با جنبش زنان انجام 

بسياري از . ميگرفت
اصطالح ه ونيستهاي بكم

در مقابل مسئله " كارگري"
. چادر سكوت كردند

درحاليكه موظف بودند 
ماهيت اين پوشش 
ارتجاعي كه سمبل تحقير 
زنان و اثري از آثار ستم بر 

 براي قاطعانهزن است را 
همه زنان و مردان كارگر و 
ديگر اقشار ستمديده افشاء 

حال آنكه اينان . کنند
ن موضع حداكثر به اتخاذ اي

بورژوا دمكراتيك 
درغلتيدندكه حمله 
خميني بايد محكوم شود 
زيرا آزادي وحق انتخاب 
! پوشش را سلب ميكند

بدين ترتيب نه تنها از 
فرصتي كه براي افشاي 
چهره كريه اين رژيم 
بوجود آمده بود حداكثر 
استفاده نشد، بلكه به 

يمي كه ظانرژي انقالبي ع
 و رشد و بميدان آمده بود

يقش مسلما بر كيفيت تعم
جنبشهاي توده اي ديگر 
درسرا سر جامعه تاثير 

 نيز بديده  _ميگذاشت
اينها . تحقير نگريسته شد

دقيقا ريشه درانحراف از 
  . اصول كمونيسم داشت

حمله ارتجاع اسالمي به 
زنان، حمله اي ايدئولوژيك 

اين تالشي بود . نيز بود
براي آلوده كردن توده هائي كه با 

 بيدار شده بودند به سموم انقالب
مذهب، تا سپس آنها را  خرافه و

به تسليم وادارشان  خواب كرده و
اين حمله اي بود جهت منفرد كردن . سازد

كمونيستها در ميان مردم، ونيروهاي كمونيست 
اصيل مي بايست درتدارك ضدحمله، همه اين 

اين تجربه يكبار ديگر نشان . حقايق را ميديدند
ن خط درست برسرمسئله زن تا داد كه دا شت

چه حد براي پرولتاريا حياتي و تعيين كننده 
 است و فقدا ن آن اسلحه انقالبيش را كند مي

  ■.سازد

  پرولتارياي آگاه ومسئله زن
 

پرولتارياي "به نام )  دارانسرب(د اتحاديه کمونيستهاي ايران سن ده اي از گزي
  منتشر شد۱۳۶۵ که در سال  "زن ئلهمس و آگاه

 

  انقالبيون در حال شکستن زنجير ها و يورش به دولت و کليسا
 .بياد کمون پاريس  کشيده شده است۱۹۰۰اثری گرافيکی که در سال 



   ١٦ صفحه  ۱۶  شماره   حقيقت                

در اينجا گزيده اي از آخرين بخش كتاب كه مربوط 
 است در "آغاز مبارزه مسلحانه انقالبي" موضوع به 

  .اختيار خوانندگان حقيقت قرار مي گيرد
 

اران و درسهائي براي آغاز مبارزه تجربه سربد
  مسلحانه 

  
 ١٢حاال بگذار دوباره برگرديم به مقطع £

اسفند و تاثيرات آن درگيري روي خود 
محور مباحثي كه حول جمعبندي . سازمان ما

 اسفند در سازمان جريان يافت ١٢از درگيري 
 چه بود؟ 

 
 محوري ترين موضوع، مسئله چگونگي آغاز ¢

اينكه حداقل . والني مدت بودمبارزه مسلحانه ط
هاي الزمه براي انجام اينكار چيست؟ نيروي آغاز 
كننده از چه كميت و كيفيتي بايد برخوردار باشد؟ 
چه منطقه اي براي آغاز مساعد و مناسب است و از 
چه خصوصياتي بايد برخوردار باشد؟ ربط آغاز 
مبارزه مسلحانه به اوضاع سياسي كلي جامعه 

ر از همه، ادامه كاري آن چگونه چيست؟ و مهمت
 بايد تضمين شود؟ 

رفقائي چون . اينها رئوس مبارزه دروني بودند    
علي چهار محالي اهميت چنداني به اين سئواالت 

آنها تحت عنوان اينكه ما بايد در هر . نمي دادند
حال مبارزه مسلحانه را شروع كنيم به جوانب مهم 

 بر اراده تكيه مي آنها فقط. ديگر توجه نمي كردند
كردند و مي گفتند مهم نيست كه حداقل هاي الزم 
وجود ندارد، اگر شروع كنيم آنها را بدست مي 

يا مهم نيست كه از يك تشكيالت مينيمم . آوريم
در آن منطقه برخوردار نيستيم، بعدا بوجود مي 

مهم نيست كه افراد بومي و با تجربه نداريم . آوريم
 الزمه برخوردار نيستيم همه يا از كميت و كيفيت

مهم نيست كه از . اينها را در عمل بدست مي آوريم
 سياسي بااليي برخوردار - اتحاد ايدئولوژيك

نيستيم، بعد از اينكه دست به عمل زديم، توافق و 
  . همراهي همه را بدست مي آوريم

 سياسي و -در حاليكه پراكندگي ايدئولوژيك     
 سياسي -يدئولوژيك تشكيالتي با حل مسائل ا

هيچ درجه اي از عمل انقالبي قادر . بدست مي آيد
نيست بطور اتوماتيك مسائل مربوط به خط 

زمانيكه در حيطه .  سياسي را حل كند-ايدئولوژيك 
مسائل خطي روشنائي و وضوح نباشد، آشفتگي در 

چه سياسي باشد چه (تشكيالت و در پراتيك 
  . بوجود مي آيد) نظامي

وجهي اين رفقا يك جنبه مهم ديگر هم بي ت    
آنها معتقد بودند كه هيچ تغيير مهمي در . داشت

 ٦٠ خرداد ٣٠اوضاع سياسي كشور نسبت به مقطع 
بطور كلي مي توان گفت كه آن . صورت نگرفته است

رفقا همانند بقيه ما در آن دوره حاضر به قبول 
شكست انقالب نبودند و نتيجتا حاضر به قبول 

ست زدن به يك عقب نشيني آگاهانه و ضرورت د
اين مسئله . تدارك براي هجوم بعدي انقالب نبودند

اگر چه ناشي از انگيزه هاي انقالبي قدرتمند بود و 
ناظر بر بيرون كشيدن حداكثر دستاوردهاي انقالبي 

 اما با نگاه امروزي مي توان گفت كه .از دل آن اوضاع
علمي از اوضاع ما را از يك كار ضروري يعني تحليل 

عيني و ارزيابي دقيق از تناسب قواي طبقاتي، دور 
البته اين را بايد تاكيد كنم كه بدون اتكا به . مي كرد

ايدئولوژي انقالبي، نمي توان براي مدت طوالني 
بايد در سخت ترين . درخوش بيني انقالبي را حفظ ك

شرايط، چشم از آرمان و اهداف مان برنداريم و در هر 
هر چند هم ضعيف  – جوانب مساعد و مثبت شرايط
.  را يافته و براي پيشروي به آنها اتكاء كنيم –باشد 

واقعيت اينست كه هميشه بدبيني موجب نابينائي 
اما خوش بيني . مي شود نه خوش بيني انقالبي

انقالبي را نمي شود و نبايد جايگزين خط و جهت 
 .  تحليل سياسي مشخص كردوري استراتژيك يگ

خوب، در مقابل بحث و گرايش رفيق چهار     
. محالي، بحث ها و استدالالت ديگري هم بود

رفقائي مثل بهروز غفوري تاكيد مي كردند كه 
مسئله بر سر اين قانون صحيح و عام نيست كه با 
اتكا به يك نيروي كوچك مي توان جنگ انقالبي را 
 آغاز كرد و گسترش داد، مسئله بر سر اين است كه
بايد اين نيرو را در حكم نطفه ارتش خلق دانست، 
نطفه اي كه بايد در محل مناسب قرارش داد و 
شرايط و امكانات مناسب را فراهم كرد تا بتواند 

اگر از همان اول اين نطفه . رشد كند و قدرت بگيرد

در شرايط نامساعدي براي زيست خود قرار بگيرد، 
 پيدا كند بديهي است كه قبل از آنكه فرصت رشد

مهم است منطقه مناسبي انتخاب . نابود مي شود
شود و گروه آنقدر فرصت رشد داشته باشد كه 

منطقه بايد از نظر . بتواند از خود دفاع كند
اجتماعي و طبقاتي طوري باشد كه ما بتوانيم مثل 
ماهي در آن دريا شنا كنيم و از آن محيط تغذيه 

ين اگر يك گروه كوچك هنوز در چن. كنيم
موقعيتي قرار ندارد بايد براي مدتي تدارك اينكار را 

 . ببيند و بعد كارش را آغاز كند
رفيق بهروز غفوري مي گفت اگر قرار باشد ديواري     

اگر . را فرو بريزيم بايد وسايل و ابزار كافي فراهم كنيم
هرچند پوسيده و ترك (هم قرار شد با سر يك ديوار 

ايد ضعيف ترين نقطه ديوار را را فرو بريزيم، ب) خورده
در غير اينصورت سر خودمان مي . هدف قرار بدهيم

 . شكند
رفيق محمد توكلي هم با استدالالت مشابه     

درست است كه گندم را در زمين : تاكيد مي كرد
مي كارند و آب مي دهند و گندمهاي بيشتري 
بدست مي آورند ولي اين حرف به معني آن نيست 

ر هر فصل، هر زمين و با هر مقدار آب كه گندم را د
و بذر و يا هر نوع بذري كه بكاريد محصول كافي و 

هر كدام از عوامل . الزم و مرغوبي بدست مي آوريد
فوق مي تواند در اينكه محصول بدهد يا نه و چه 
محصولي بدهد، نقش داشته باشد و نامناسب بودن 

ي مجموعه آنها، نتيجه را بطور كلي زير سئوال م
به همين خاطر بايد به موقعيت عيني و ذهني . برد

تشكيالتي كه مي خواهد جنگ را رهبري كند، 
توجه داشت، شرايط منطقه آغاز و وضعيت عيني و 

را در نظر ) بخصوص اهالي آن منطقه(ذهني مردم 
 با آينده نگري برنامه ريزي كرد و حداقل .گرفت

 عملي -هاي الزم را در زمينه همگوني سياسي
افراد، كيفيات نظامي گروه و پايه توده اي اوليه را 

 .تامين كرد
 آيا جهت گيري اين استدالالت، ارزيابي £

 نامساعد از وضعيت منطقه شمال بود؟

 تا حدي در رابطه با كردستان يا شمال بحث ¢
بود اما اين نتيجه گيري نمي شد كه وضعيت شمال 

 »پرنده نو پرواز«       
  منتشر شد

  » شركت كننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قيام آملیي از رفقاگفت و گو با يك«مجموعه كامل 
   همراه با اسناد و ضمائم تاريخي و اسامي، تصاوير و معرفي پاره اي از رفقاي جانباخته

  .منتشر شد» پرنده نوپرواز« در كتابي به نام 
   ثبت رسيده در اين كتاب بخشي از تاريخ جنبش كمونيستي و انقالبي ايران به شكل مستند به

  به بحث در بارهاين كتاب .  و جمعبندي ها و نتيجه گيري هاي راهگشائي در آن ارائه شده است
   و ضرورت كه به ابتكار كمونيستها بر پاشدیتجربه  انقالبي و جنگاين  تعيين كننده یدرسها 

  . می پردازدران  در نبردهاي آتي براي سرنگوني دولت طبقات ارتجاعي در اي استفاده از اين درسها
  .ما مطالعه اين كتاب را به همگان بويژه نسل جوان انقالبي توصيه مي كنيم

  .ما را در پخش گسترده اين كتاب در داخل و خارج از كشور ياري دهيد
  

  . براي دريافت اين كتاب با آدرس پستي حزب ما  تماس بگيريد
  يورو  مي باشد١٥ هر جلد كتاب معادل یبها
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ه البته فاكتورهايي در آن منطق. نامساعد است

جنگلي وجود داشت كه رفقا در عمل با آن روبرو 
براي مثال همان طور كه قبال اشاره . شده بودند
 مردم زيادي ساكن نبودند و تعداد جنگلكردم در 

كمي روستا حول و حوش منطقه جنگلي موجود 
جنگل از نظر استتار و پوشش نظامي موقعيت . بود

 تواند استثنائي دارد اما انبوه درختان هيچگاه نمي
 .قلّت توده ها را جبران كند

خالصه كنم جان و روح مباحث آن دوران اين     
بود كه اگر رهسپار راه دور و دراز هستيم بايد به 

در غير اينصورت به ! پاي افزاري مناسب بيانديشيم 
 ! هدف دست نخواهيم يافت 

همواره پراتيك انقالبي و پيشرو، سئواالت     
يق را هم بدنبال خود مي تئوريكي پيشرو و عم

مسلما آن مباحث، موضوعاتي مربوط به . آورد
بدون شك بار ديگر . گذشته نبوده و نيست

كمونيستهاي انقالبي در عمل با مسئله آغاز جنگ 
طبعا پاسخ دقيق چنين . خلق روبرو خواهند شد

ايط خاص ايران، نياز به تجربه سئواالتي در شر
عملي بيشتر و جمع بندي هاي تئوريكي خاص از 

  . آن تجارب عملي خواهد بود
اما در پرتو تجارب انقالبي تا كنون در سطح     

ايران و جهان مي توان گفت كه مهمترين مسئله 
. در مورد شروع جنگ، تضمين ادامه كاريش است

ل يك شعله آغاز جنگ، نه مثل يك جرقه بلكه مث
بايد . است كه بايد بتوان آن را پايدار نگاه داشت

طوري تدارك ديد و عمل كرد كه اين شعله 
خاموش نشود حتي اگر در ابتدا يك شعله كوچك و 

مهم آن است كه . كم دامنه باشد، مهم نيست
براي اينكه . ظرفيت و توان گسترش داشته باشد

ز گزند يك دسته يا گروه چريكي بتواند خودش را ا
دشمن حفظ كند و گسترش يابد، نيازمند آن است 
كه از حداقل پايه در ميان توده هاي يك منطقه 

پايه . برخوردار باشد كه بتواند خودش را حفظ كند
معني مشخص اين . توده اي وسيع مد نظر نيست

. پايه، بسيج كادرهاي بومي و ارتباطات محلي است
توده ها را وجود چنين افرادي است كه پيوند با 

برقرار مي كند، شناخت و توان عمل كردن يك 
گروه چريكي را باال مي برد، قابليت مانور دهي را 

 .براي حفظ ادامه كاري تامين مي كند
 
 در اين ميان نقش دانش نظامي و شناخت £

  تئوريك امور جنگ چيست؟
 
 خوب، جنگ يك فن است، فني كه نيازمند ¢

 آغازگر جنگ بايد يعني نيروي. دانش نظامي است
با مقوالت نظامي آشنا شود، از آموزشهاي اوليه 
نظامي برخوردار شود، به تجارب نظامي معاصر در 
ايران و جهان توجه كند و تالش كند كه به يك 
نقشه پايه اي سياسي و نظامي براي آغاز جنگ 
انقالبي دست يابد و كوشش كند دركش را از اينكه 

 چگونه تكامل جنگ در شرايط مشخص ايران
  .خواهد يافت، افزايش دهد

همين جا تاكيد كنم كه آثار نظامي مائوتسه     
دون بهترين منبع براي آموزش تئوريك نظامي مي 

مائو راه جنگيدن يك نيروي ضعيف عليه يك . باشد
مائو براي نخستين بار . نيروي قوي را نشان داد

قوانين جنگ پيروزمند يك نيروي خلقي و انقالبي 
عليه يك قدرت قوي را مدون كرد و در عمل 

بي جهت نيست كه . درستي آنها را نيز ثابت كرد
امروزه در بزرگترين آكادمي هاي نظامي 

البته . امپرياليستي هم مورد مطالعه قرار مي گيرد
بايد در نظر داشت براي فراگرفتن جنگ انقالبي 

همانطور كه مائو . هيچ آكادمي نظامي موجود نيست
د كرد، جنگ را بايد با جنگيدن آموخت و تاكي

همواره تحليل مشخص از شرايط مشخص را مد 
 .نظر قرار داد

 
 با توجه به همه نكاتي كه تا اينجا گفتي، £

بنظر نمي رسد كه براي آغاز جنگ انقالبي 
يك شكل و طرح ثابت و از پيش تعيين شده 

  وجود داشته باشد؟
 
 خلق، هم در اشكال آغاز جنگ.  نه، وجود ندارد¢

كشورهاي مختلف و هم در شرايط سياسي مختلف، 
 شروع جنگ در يك رسيدن به اينكه. متفاوت است

  خود  به شكلي چه كشور
مي گيرد، يعني از كجا و چه موقع و با چه ميزان 
نيرو و چه نوع عمليات و عليه چه آماج هايي برپا 
مي شود، محتاج تحليل مشخص از شرايط مشخص 

گو برداري و يا صرفا تكرار و تعميم با ال. است
. تجارب قبلي نمي توان از انجام اينكار مهم بر آمد

براي حل تضادهاي خاص و در هر شرايط سياسي 
خاص، بايد توانائي بكاربست صحيح و خالقانه اصول 
پايه اي آغاز جنگ خلق كه مائو فرموله كرد را 

 .كسب كرد

پيكارجو و چنين امر مهمي را تنها يك سازمان     
متمركز، يك تشكيالت حزبي مي تواند و بايد 

يعني كساني كه مي دانند چه مي . تدارك ببيند
 از ؛خواهند و چگونه مي توانند آنرا بدست آورند

 سياسي باالئي برخوردار هستند -اتحاد ايدئولوژيك 
بدون . و از روياروئي با هيچ مانعي هراس ندارند

ود چنين چنين كيفياتي، مشخصا بدون وج
تشكيالت مستحكمي سخني هم راجع به يك نقشه 
فعاليت منظم و اجراي صحيح آن نقشه نمي تواند 

 .در ميان باشد
البته تا آنجا كه به خودمان برمي گردد مي توانم     

بگويم كه، دستيابي به چنين درك همه جانبه اي 
و بايد . به تالش و زمان نسبتا طوالني نياز داشت

دوباره تاكيد كنم كه نگاه كردن با ديد اين نكته را 
امروز به وقايع ديروز مي تواند موجب يكجانبه 

واقعيت . نگري نسبت به تالشهاي آن دوره شود
 اسفند عليرغم هر كمبودي ١٢اينست كه پراتيك 

. كه داشت، از مضموني بسيار انقالبي برخوردار بود
آن هم در سخت ترين شرايط مبارزه طبقاتي، دوره 

 كه ارتجاع نابودي پيشاهنگ كمونيست را در اي
بوق و كرنا كرده، بخش بزرگي از سازمان دستگير و 
اعدام شده بودند و نشانه هاي شكست قطعي 
انقالب، بسياري از رفقا را دچار ترديد، سردرگمي و 

 اسفند، ١٢رفقايي كه در مقطع . گيجي كرده بود
ل طرح عمليات در جنگل را تدارك ديدند و به عم

 بر مبناي درك آن دوره و امكانات ،گذاشتند
محدود آن دوره به وظايف انقالبي خودشان پاسخ 

آنان در حاد ترين نبرد مرگ و زندگي ميان . دادند
ما و دشمن پرچم كمونيسم را برافراشتند و سازمان 

رفقائي چون علي چهار محالي، . را آبديده كردند
د پرند، البرز جاوري شهني، فرزاد ستوده، جمشي

كه در آن  …رحمت چمن سرا، بهروز غفوري و 
نبرد شركت داشتند، جزء گروهي بودند كه وجود و 
كردارشان در ادامه يابي جنبش كمونيستي ايران 

آن رفقا رسالت خود را در گذر . تعيين كننده بود
دادن ما از دل آبهاي متالطم انجام دادند، پل 

مرداب ياس و محكم و آهنيني شدند و ما را از روي 
سرخوردگي و جهت گم كردگي و پراكندگي رد 

آنان در دشوارترين و پيچيده ترين دوران . كردند
 و كنند توانستند خوش بيني انقالبي خود را حفظ

  ضرب المثل آذري  يك. به مردم اميد دهند
اگر همه تاريكي هاي دنيا هم جمع «: مي گويد

» !رند شوند نمي توانند جلوي نور يك شمع را بگي
اين مصداق خوش بيني انقالبي آن رفقا در تاريك 

  دوران –ر ترين دوران مبارزه طبقاتي اترين و دشو
بحرانها و اضطرابها، فشارها و ترديدها و پرسشها و 

 .  بود–دودلي ها 
اينها بود نتايج و درسهاي آخرين درگيري     

 .مسلحانه ما با دشمن در جنگلهاي آمل
 
ئي كه از پراتيك سربداران  در جمعبندي ها£

استراتژي «ارائه دادي از نظر نظامي نادرستي 
را نشان » قيام شهري و كسب پيروزي سريع

اما قدري بيشتر در مورد داليل سياسي . دادي
منظورت اين است كه تحت . آن توضيح بده

هيچ شرايطي نبايد به پاي سازماندهي قيام 
 شهري رفت؟ 

 
ت سربداران، بيشتر در مورد اشتباهات و شكس ¢

  .از همه بايد روي اين استراتژي نادرست تاكيد كنم
بحث بر سر سازمان دادن قيام در يك شهر تحت  

بحث بر سر . اين يا آن شرايط معين نيست
. استراتژي و جهت گيريهاي استراتژيكي است

روشن است كه كسب سراسري قدرت سياسي 
 -  بخصوص شهرهاي بزرگ-بدون قيام در شهرها 

بويژه آنكه تغييرات مهمي در . امكان ناپذير است
 اجتماعي ايران صورت گرفته و - ساختار اقتصادي 

جمعيت بيشتري در شهرها تمركز يافته و در نتيجه 
بر نقش شهرها در پروسه كسب قدرت سياسي 

انگشت گذاشتن بر اين تغييرات . افزوده شده است
سيار مهم و مفاهيم عملي آن براي مبارزه انقالبي ب

ايران نيز مانند اغلب كشورهاي تحت سلطه، . است
با . ديگر مانند چين نيمه اول قرن بيستم نيست

وجود اينكه هنوز بخشهاي مهمي از نيروي كار در 
گير كار كشاورزيند، ما با تصوير پيچيده تري نسبت 

رشد معوج توليد و . به اوضاع آنزمان چين روبروئيم
 در چنگ مناسبات مناسبات بسيار مدرن چنگ

قدرتمند ماقبل سرمايه داري، مهاجرتهاي وسيع و 
شهرهاي بادكرده، از جمله تغييراتي هستند كه 



   ١٨ صفحه  ۱۶  شماره   حقيقت                
اين . نيازمند تحليل هاي تئوريك جديد مي باشند

تغييرات تاثيرات زيادي بر استراتژي و تاكتيك 
  مشخصا مناسبات ميان مبارزه انقالبي در –انقالبي 

همواره برقرار كردن رابطه . د  دارن–شهر و روستا 
صحيح ميان واقعيتهاي مادي و ابتكار آگاهانه، 

بدون . شرط به سرانجام رساندن هر انقالبي است
شك پاسخگوئي تئوريكي و پراتيكي اين مسئله، 
امروزه يكي از مشغله هاي اصلي جنبش كمونيستي 

 . بين المللي است
 يك مسئله اين نيست كه سازمان دادن قيام در    

اما يك . شهر، تحت هيچ شرايطي امكان پذير نيست
چيز مسلم است و آن اينكه سركوب دائمي 
كمونيستها توسط دشمن غالبا اين امكان را به آنان 
نمي دهد كه بتوانند طي يك دوه طوالني كار 
سياسي و تشكيالتي گسترده در شهرها، پايه 
اجتماعي خود را براي دست زدن به يك قيام 

 موفقيت آميز آماده مسلحانه
مسئله اساسي اين است . كنند

كه يكم، طبقه كارگر از چه 
طريقي و با تكيه بر چه 
اتحادهاي طبقاتي مي تواند بر 
دشمن چيره شود و دوم نقاط 

  ضعف واقعي دشمن كجاست؟ 
مائو در شش اثر نظامي بر     

. نكته مهمي انگشت مي گذارد
او در جمعبندي از شكست 

 گوناگوني كه قيامهاي شهري
حزب كمونيست چين در دهه 

 ٣٠ و سالهاي اول دهه ٢٠
ميالدي سازمان داد، اتخاذ آن 
استراتژي و تمايل به كسب 
پيروزي سريع را به پر بها دادن 
به نقش نيروهاي بورژوائي در 

ما شاهد . انقالب ربط مي دهد
چنين تمايالتي در ميان 

انتظار . سربداران هم بوديم
يع، ربط كسب پيروزي سر

داشت به بهائي كه به ديگر 
نيروهاي طبقاتي چون مجاهدين 
در گسترش قيام در ديگر شهرها 

حال آنكه از نظر طبقاتي اين . و مناطق، مي داديم
قبيل نيروها از توان برانگيختن وسيع ترين توده ها 
و اتكاء به آنها براي سرنگون كردن نظام حاكم 

رتجاعي داخلي كه شامل نيروهاي طبقاتي انظامی (
، برخوردار نبوده و )و حاميان امپرياليست آنهاست

والني بودن اگر كمونيستها خصلت ط. نيستند
را نفهمند، طبيعي  پروسه كسب قدرت سياسي

است كه انتظارشان از ديگران بگونه اي بي جا و 
غير واقعي زياد خواهد شد و از بار وظايف خود 

 .مصنوعا كم خواهند كرد
نقالبي طبقه كارگر بايد متحدين طبقاتي در هر ا    

در ايران، متحدان اصلي . خود را درست انتخاب كند
. هستند) بويژه دهقانان فقير(طبقه كارگر، دهقانان 

تاريخ مبارزه طبقاتي در ايران بارها شاهد رقابت 
حاد ميان نيروهاي انقالبي و كمونيستي با ديگر 

غالبا . ده استنيروهاي بورژوائي و خرده بورژوائي بو

وقتي كه چنين قشرها و طبقات مرفه تر در جبهه 
مخالفت با حكومت قرار مي گيرند، از توان و 
امكانات بيشتري براي تاثير گذاري بر اوضاع 

طبقه كارگر تنها زماني مي . سياسي برخوردارند
تواند وارد رقابت جدي با اين قبيل نيروها شود كه 

كه (ن متحدان خود بتواند نزديكترين و اصلي تري
در ايران عالوه بر دهقانان، ملل ستمديده، زنان، 

را به دور ) جوانان و زحمتكشان شهري مي باشند
.  و به حرکت در آوردبرنامه خويش متحد كند

متحد كردن اين اقشار تحت پرچم برنامه و حزب 
اگر طبقه . خود، رمز پيروزي طبقه كارگر است

ار نباشد، به راحتي كارگر از اهرمهاي قوي برخورد
مي تواند دنباله رو بورژوازي ملي يا خرده بورژوازي 

  . مرفه شود
اگر طبقه كارگر مشخصا به بسيج دهقانان توجه     

نكند، بورژوازي به اين كار مبادرت خواهد كرد و 

ما در . آنان را به نفع خود به ميدان خواهد آورد
آمل هم شاهد اين امر بوديم كه بي توجهي 

بداران در بسيج دهقانان، دست ارتجاع را در سر
بسيج پايه اجتماعي خود در روستاهاي اطراف باز 

 از آن نيرو براي سركوب قيام آمل ارتجاعكرد و 
 ١٨٧١از زمان كمون پاريس در سال . سود جست

تاكنون، اين يكي از مسائل مهم و تعيين كننده در 
 شكست يا پيروزي انقالبات و قيامهاي كارگري،
مشخصا در كشورهائي است كه دهقانان بخش 

  .مهمي از اهالي را تشكيل داده و مي دهند
متاسفانه بعضي ها تحت عنوان اينكه شهرها از     

نظر سياسي تعيين كننده اند مسئله راه انقالب را 
روشن است كه در عصر امپرياليسم . ساده مي كنند

د يا فقط دو طبقه اند كه قادرند، جامعه را بچرخانن
اين دو طبقه در شهرها . پرولتاريا يا بورژوازي

زادگاه احزاب سياسي شهر متمركزند و به اين معنا 

سياست از شهرها آغاز . و طبقات اصلي جامعه است
 جنگ .اما بحث بر سر آغاز جنگ است. مي شود

انقالبي طبقه كارگر بايد از كجا شروع شود؟ مسئله 
  .اين است

زاويه نظامي و سازمان دادن اگر بخواهيم از     
ارتش به مسئله بنگريم باز مسئله روستا طرح 

روشن است كه طبقه كارگر بدون . مي شود
سازمان دادن ارتش قادر نيست قدرت را كسب و 

تمام مسئله اين است كه قبل از . حفظ كند
كسب سراسري قدرت سياسي، امكان اين وجود 

لحانه را دارد كه در مناطقي از ايران مبارزه مس
امري كه مستقيما . آغاز كنيم و گسترش دهيم

ربط دارد به نقاط قوت و ضعف دشمن و نقاط 
ما در ايران با دولت نسبتا . قوت و ضعف مردم

متمركز و قوي روبروئيم كه براي اعمال قدرت 
خود عمدتا وابسته به بازوي اداري و نظامي خود 

مركز قدرت اقتصادي، . است
دئولوژيك سياسي، نظامي و اي

اين دولت عمدتا در 
هر چقدر از . شهرهاست

پايتخت و از مراكز مهم 
شهري دورتر مي شويم، از 
نفوذ و دامنه اين قدرت بويژه 
از لحاظ نظامي كاسته مي 

اين مسئله بويژه در . شود
مناطق دور از مركز و مناطقي 
كه ستم ملي بيداد مي كند 

يعني پايه . برجسته تر است
داوم جنگ عيني آغاز و ت

مبارزه . فراهم تر است
مسلحانه در تركمن صحرا و 
كردستان در تاريخ اخير 

اين . شاهدي بر اين مدعاست
مناطق نه جزء مناطق بزرگ 
شهري بوده اند و نه نيروي 
اصلي شركت كننده در آن 

آنها، . مبارزات كارگران بودند
مناطقي دور از مركز و كمتر 
توسعه يافته بودند و واقعيت 

ن است كه دهقانان اين اي
مناطق كه از ستم بيشتري رنج مي بردند، بار 
اصلي جنگ هاي انقالبي عليه جمهوري اسالمي 

و واقعيت بزرگتر هم اين . را بر دوش كشيدند
است كه اين قبيل مبارزات نقش مهمي در 

 .تقويت راديكاليسم در كل جامعه داشتند
 بهمن ٢٢مقايسه ميان دو تجربه تاريخي، قيام     
 به خوبي نشان ، و دهسال جنگ در كردستان٥٧

مي دهد كه كمونيستها در كداميك موقعيت بهتري 
  . براي براه اندازي يك جنبش پايدارتر داشتند

 
 بعضي ها، قيام سربداران را با قيام £

سياهكل مقايسه مي كنند و آن را تحت 
عنوان مشي چريكي جدا از توده محكوم مي 

رزيابي صحيح است و كال چقدر اين ا. كنند
 ميان اين دو حركت چه تفاوتهائي وجود دارد؟ 

 الزمست از اينجا شروع كنم كه هيچگاه نبايد ¢

 س در باريکادهامسلح کمون پارينيروهای 
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هيچيك از مبارزات انقالبي عليه دشمن را محكوم 

از هر مبارزه اي بايد . كرد و به آنان كم بها داد
طبقه كارگر بدون بررسي و جمعبندي . درس گرفت

بي گوناگون قادر به پيشرفت نخواهد از مبارزات انقال
 . اين ساده ترين درس مبارزه انقالبي است. بود
عليرغم ضعفهائي كه داشت، در  حركت سياهكل    

نشانه تولد . دوره خود نقش انقالبي مهمي ايفا كرد
نسل انقالبي جديدي بود كه عليه رفرميسم گنديده 

 قيام سياهکل .حزب توده و جبهه ملي شورش كرد
 دوره اي اتفاق افتاد که جامعه در حال خيز در

خود واقعه . برداشتن به سمت يک انقالب بود
 .سياهکل جزئي از آن موج بلند انقالبي بود

اما تفاوتهاي كمي و كيفي زيادي بين حركت     
از نظر نظامي . سربداران و سياهكل موجود است
حركت سياهكل . چندان قابل مقايسه با هم نيستند

ر نطفه خفه شد و آن رفقا قادر به سازماندهي عمال د
از نظر اهداف سياسي . درگيري نظامي مهمي نشدند
هدف سربداران از آغاز . هم تفاوت جدي موجود بود

مبارزه مسلحانه سازمان دادن ارتش و كسب قدرت 
در صورتيكه هدف مبارزه مسلحانه . سياسي بود

ليرغم ع. سياهكل انجام عمليات مسلحانه تبليغي بود
گرايشات گوناگوني كه در ميان سازمان چريكهاي 
فدائي خلق وجود داشت تقريبا همگي آن رفقا معتقد 
بودند كه رسالت چريك نه خيز برداشتن براي 
سرنگوني رژيم، بلكه شكستن ذهنيت مردم در مورد 

اگر چه از همان ابتدا . ضعف خود و قدرت رژيم است
مان دادن ارتش برخي از رفقاي چريك بر اهميت ساز

خلق تاكيد مي كردند، اما در عمل مبارزه مسلحانه 
چريكها به عمليات تبليغ مسلحانه شهري محدود شد 
و از نظر سياسي مبارزه مسلحانه چريكهاي فدائي به 

تنزل يافت نه » ابزار مبارزه عليه ديكتاتوري شاه«
البته نبايد از نظر . درهم شكستن ماشين كهنه دولتي

كه در ميان طيف فدائيان تنها رفقاي ارتش دور داشت 
رهائيبخش خلقهاي ايران تحت رهبري رفقائي چون 
محمد حرمتي پور و عبدالرحيم صبوري معتقد به 
سازمان دادن ارتش خلق بودند كه همزمان با ما در 

 . مبارزه مسلحانه را در شمال آغاز كردند٦٠سال 
ويم در مورد مسئله مشي جدا از توده بايد بگ    

طبيعي است كه عموما نيروي آغازگر مبارزه 
مسلحانه در ابتدا كوچك است و براي جذب توده 

و اينهم روشن . ها بايد خالف جريان حركت كند
است كه باالخره براي شروع بايد از يك پايه توده 

اما اين را هم در نظر داشته . اي اوليه برخوردار بود
يجگرايانه تحت باشيم همواره ديدگاههاي آرام و تدر

عنوان ريشه دواندن در بين توده ها، وظايف اصلي 
ريشه دواندن آنها بيشتر . شان را فراموش مي كنند

شبيه غرق شدن در آب است نه شنا كردن خالف 
جريان تا آن اندازه كه استراتژي انقالبي به يك 

 . استراتژي رفرميستي بدل مي شود
 بزرگ در زماني كه پاي انجام وظايف خطير و    

براي اينكه پيشاهنگ . ميان باشد، ريسك هم هست
انقالبي مثل يك باند بي هدف در هم شكسته نشود 

ميان » كمربند اطمينان«نيازمند آن است كه نوعي 
تا آنجائيكه به . پيشاهنگ و توده ها موجود باشد

حركت سربداران بر مي گردد مشكل ما فقدان اين 
.  از توده ها نبودو جدائي اش» كمربند اطمينان«

مشكل در چگونگي به صحنه آوردن و سازمان دادن 
 .توده ها و ناتواني در اين زمينه ها بود

در اينجا مي خواهم اين را هم بگويم كه نقد     
مشخصا نقد اتحاديه (كمونيستها در زمان رژيم شاه 

كمونيستها از مشي چريكي كه نسبت به بقيه 
سيار دقيقتر و ب» خط سه«جريانات معروف به 

هر چند داراي هسته درستي بود اما ) كاملتر بود
عليرغم . كامال از زاويه صحيحي صورت نگرفت

اينكه اتحاديه به درستي بر محدوديتهاي 
 سياسي مشي چريكي مشخصا  وايدئولوژيك

 نسبت به چريک های فدائیبرخورد سانتريستي 
مبارزه مهم ميان كمونيستهاي انقالبي تحت رهبر 

مائو با رويزيونيستهاي شوروي انگشت مي ي 
يعني همان امر مهمي كه ناديده گرفتنش (گذاشت 

 سياسي اكثريت اين  وموجب فساد ايدئولوژيك
)  پيوستن شان به اردوي حزب توده شدسازمان و

 کامال درستاما از زاويه راه انقالب نقد اتحاديه 
نقد اتحاديه از اين زاويه نبود كه با مشي . نبود

دراز ريك شهري نمي توان يك جنگ انقالبي چ
سازمان داد و گام به گام دشمن و ارتش مدت 

بسياري از نقدهاي . ارتجاعي آن را در هم شكست
آن دوران نسبت به مشي چريكي، بر سر شكل 
مبارزه بود و اينكه شرايط عيني براي بكارگيري 
اشكال قهر آميز مبارزه هنوز فراهم نشده و مبارزه 

 . ه با سطح مبارزات توده اي منطبق نيستمسلحان
يعني كساني كه (اكثريت كمونيستهاي خط سه     

درك ) مخالف خط حزب توده و خط چريكها بودند
آنها . غلطي از مبارزه مسلحانه توده اي داشتند

مبارزه مسلحانه را ادامه و تكامل جنبشهاي توده 
ند اي از اشكال پائين تر به اشكالي عالي تر مي ديد

در براه ) حزب(و به نقش تعيين كننده عامل ذهني 
آنها . اندازي مبارزه مسلحانه كم بها مي دادند

شرايط عيني آغاز و توسعه جنگ خلق را ناديده مي 
گرفتند، شرايطي كه غالبا وجود دارد هر چند در 

.  ندارديتمامي نقاط كشور حدت و شدت يكسان
ه بعد از عريان آنها امكان شروع مبارزه مسلحانه را ب

و حاد شدن تضادها يا به بحرانهاي انقالبي سراسري 
در نتيجه با وجود داشتن توان . مشروط مي كردند

تشكيالتي، از فرصتهاي انقالبي موجود براي آغاز 
جنگ خلق سود نمي جستند و عمال دنباله رو 
جنبشهاي توده اي مي شدند و در انتظار گذر 

مسالمت آميز به قهر جنبشهاي توده اي از مبارزه 
به همين خاطر حتي . آميز وقت تلف مي كردند

 ايفاء ٥٧ بهمن ٢٢نتوانستند نقش موثري در قيام 
  .كنند
حتي در   – روشن است كه يك حزب انقالبي    

و بايد فعاالنه   –  خلقدوره تدارك براي آغاز جنگ
به كار توده اي و دخالتگري در با سياستی انقالبی 

بايد به .  و اعتراضات توده اي بپردازدمبارزات مهم
شكوفائي و عزم مبارزه جويانه توده ها و گسترش 

نمي توان در . خط حزب در ميان آنان كمك كند
انزوا و جدا از مبارزه طبقاتي و پراتيك انقالبي، 

نمي . حزب را آبديده ساخت و جنگ را تدارك ديد
ول بق. به اين امر مهم نائل آمد» گلخانه«توان در 

كاج پير هزار ساله در «يك ضرب المثل چيني 
گلداني نرويد و اسب تازي در ميدان محصوري 

مهم آن است كه كار توده اي و دخالتگري . »نتازد
  حزب در عرصه سياسي جامعه بايد 
بگونه اي صورت گيرد كه به هدف آغاز جنگ خلق 

 . خدمت كند
 عيب و ايراد فعاليتهاي نيروهاي خط سه اساسا    

سياسي به اين بود كه آنها به كار توده اي و فعاليت 
عنوان گرد آوري قوا و پيدا كردن توان كافي براي آغاز 

 دورنماي اغلب شان .مبارزه مسلحانه نگاه نمي كردند
اينطور بود كه با بزرگ و بزرگتر شدن يا به يك 
حزب اپوزيسيون بزرگ بدل مي شوند يا در بهترين 

لوم نيست چه زماني و حالت در قيامي كه مع
به . چگونه صورت خواهد گرفت، شركت مي كنند

همين خاطر عليرغم تالشها و فداكاريهاي عظيم، 
نتوانستند نقش » خط سه«اغلب سازمانهاي 

مستقلي در تحوالت سياسي كشور ايفاء كنند و از 
چونكه نه . خود اثر ماندگاري بر جامعه باقي گذارند

مبارزه طبقاتي در درك شان منطبق بر قوانين 
ايران بود و نه مدل شان براي كسب قدرت به 

 .شرايط سياسي ايران مي خورد
بعنوان جمعبندي تاكيد كنم كه مبارزه مسلحانه     

براي كسب قدرت سياسي زاده مبارزات خودبخودي 
بطور خودبخودی از دل مبارزه  و حتي نيستتوده اي 

ون  هم بيرسياسي انقالبي تحت رهبري يك حزب
شروع جنگ خلق همواره گسستي آگاهانه از . نمی آيد

 هشرايط پيشين است، گسستي است از شرايط مبارز
سياسي حتي زماني كه اين مبارزه انقالبي بصورت غير 

 كه گفتم تاكيد طورهمان. قانوني و مخفي پيش مي رود
روي اين قانون به معناي كم بها دادن به روند مبارزات 

اتفاقا دوره تدارك سياسي براي . تسياسي انقالبي نيس
نكته اين است كه . آغاز جنگ بسيار حياتي است

تدارك سياسي براي آغاز جنگ انقالبي، نمي تواند يك 
جنگ انقالبي . تدارك رفرميستي و اكونوميستي باشد

بنا . ادامه سياست انقالبي به طرق و ابزار ديگري است
اسي براين در دوره تدارك، بايد فعاليتهاي سي

آگاهگرانه و سازمانگرانه در ميان توده ها را بر پايه 
از درون مبارزات توده اي كه . كامال انقالبي صورت داد

با هدف دست يافتن به خواستهاي قسمي جريان مي 
 حتي زماني كه تحت رهبري كمونيستها هم –يابد 

در شكل قيام يا (مبارزه مسلحانه انقالبي   –باشد 
چنين چيزي ممكن . ي آيدبيرون نم) جنگ خلق

  . از درون تخم كبوتر، مار متولد نمي شود. نيست
شروع جنگ انقالبي به يك معنا حتي گسست     

زيرا جنگ . از مبارزه سياسي انقالبي نيز مي باشد
. ادامه همان سياست ولي به طرق و ابزار ديگر است

طرق و ابزاري كه اتخاذش دقيقا به معناي شروع 
روندي نوين و كيفيتا متفاوت . استيك روند جديد 

روندي كه آغازش نيازمند نقشه و تدارك . از قبل
  . عملي و تصميم گيري مشخص است

الزم به تاكيد است كه هرگز نمي توان آگاهي      
انقالبي و انرژي توده هاي ميليوني را پيش از آغاز 

در . جنگ خلق كامال رها ساخت و سازمان داد
اي چون ايران، جنگ كشورهاي تحت سلطه 

مهمترين، اصلي ترين و بهترين عامل بسيج كننده 
  ■ .توده ها در سطح گسترده است
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  نقد فيلم
  !مصيبت مسيح

  ل گيبسونساخته م
 کارگردان آمريكائي -ميل گيبسون هنرپيشه      

ساخته " مصيبت مسيح"به تازگي فيلمي به نام 
ح،  ساعت آخر زندگي مسي١٢فيلم درباره . است

کاهنان . پيش از به صليب کشيده شدن وي است
آنان مسيح را . يهودي در جستجوي مسيح  اند

متهم به کفر کرده اند زيرا او ادعاي خدائي کرده 
براي دعا به باغي " شام آخر"مسيح پس از . است

يهودا اسخريوطي که . رفته است) باغ جتسيماني(
ا به جاي مسيح را مي داند، عوامل کاهنان يهودي ر

مسيح را . محل اختفاي وي هدايت مي کند
سپس، او را به . دستگير کرده و به اورشليم مي برند

سربازان حکمران رومي فلسطين تحويل مي دهند 
امپراطوري روم، فلسطين را اشغال و ضميمه (

حکمران رومي فردي ). امپراطوري خود کرده بود
پيالت ). پونتيوس پيالتوس(است به نام پيالت 

که اغلبشان يهودي (تينگي با حضور اهالي شهرمي
و کاهنان يهود تشكيل مي دهد و از آنها مي ) اند

را دستگير ) مسيح(پرسد به چه دليل اين مرد 
سران يهود مي گويند بدليل اينکه وي . كرده اند

. ادعاي خدائي كرده است او را جنايتکار مي دانند
يد پيالت اين داليل را کافي ندانسته و مي گو

مسيح . قضاوت در اين مورد برعهده شاه هرود است
را پيش شاه که در رختخواب مشغول عيش و نوش 

بهر حال پيالت و شاه راي به . است مي برند
يك ميتينگ ديگر . بيگناهي مسيح مي دهند

تشكيل مي شود و نتيجه به اطالع مردم شهر 
رسانده مي شود اما آنها كماكان با فريادهاي زننده 

شخراش طلب مي كنند كه مسيح به صليب و گو
پيالت كه ظاهرا نمي خواست مسيح . كشيده شود

پيشنهاد مي !) چه فرد رحيم و لطيفي(را بكشد 
كند كه حاضران ميان باراباس که يک تبهکار بدنام 
. و زنداني بود و مسيح، يکي را انتخاب و آزاد نمايند

توده (مردم راي به آزادي مرد تبهکار مي دهند 
پيالت که نمي خواهد !). هاي وحشي و بي مغز

مسيح را به اعدام محکوم کند پيشنهاد مي دهد که 
بجاي کشتن مسيح او را شکنجه دهند تا مردم و 

سپس نمايش مصائب مسيح .  کاهنان راضي شوند
فيلم وارد صحنه هاي جگرخراش و : شروع مي شود

حال بهم زن شكنجه مسيح توسط سربازان بيرحم 
ي شود كه با گرز و شالق به جان وي مي رومي م

اين بخش از فيلم  كه نمايش ساديستي . افتند
ان است، تمامي ندارد ترين اشكال شكنجه بدن انس

   .دش پيدا مي کن---- و همينطور ک

سپس بدن خون آلود مسيح را به ميتينگ مي 
  کاهنان شکم گنده. صحنه نفرت انگيز است. آورند

و در پي آنها . ليب، صليبص: يهود فرياد مي زنند
توده هاي مردم گوسفندوار اين فريادها را تكرار مي 

و فرماندار پيالت، مردي با شخصيت و . كنند
متمدن، از اين همه وحشي گري و بي مغزي قيافه 
اي بسيار ناراحت گرفته است اما به خواست آنها تن 

صليب را بر !). چه حکمران دموکراتي(مي دهد 
ذارند تا بدن شکنجه شده و دوش مسيح مي گ

خون آلودش آن را از مرکز اورشليم تا تپه هاي 
اين ها صحنه . جلجتا که محل اعدامش است، بکشد
بعد مسيح به . هاي ديگري از مصائب مسيح است

در تمام اين مدت وي در . صليب کشيده مي شود
حال تزکيه نفس است تا مبادا دچار وسوسه شيطان 

: صحنه هاي اول حضور داردشيطان از همان . شود
وقتي که لحظه مرگش فرا مي ! در شکل يک زن

رسد خيالش راحت مي شود که ديگر شيطان نمي 
در لحظه مرگش قطره . تواند او را وسوسه کند
مثال اين خداست که گريه . اشکي بر زمين مي ريزد

خشم خدا بصورت خشم طبيعت بروز مي .  مي کند
لند مي شود و راه مي در انتهاي فيلم مسيح ب. کند
مسيحيان مي ! (مسيح است" رستاخير"اين . افتد

گويند روزي مسيح زنده مي شود؛ شبيه آنچه که 
  .) خود مي گويند١٢شيعيان در مورد امام 

اين فيلم تبديل به يکي از جنجالي ترين فيلم      
از سوي بنيادگرايان . هاي تاريخ  سينما شده است

استقبال قرار گرفته و از مذهبي آمريكا سخت مورد 
سوي نيروهاي مترقي بشدت زير انتقاد قرار گرفته 

در آمريکا، كليساهاي بنيادگران مسيحي . است
مردم را با اتوبوس و بليط مجاني به ديدن اين فيلم 

گفته مي شود جورج بوش عاشق اين فيلم . مي برند
طبق گزارشات نشريه کارگر انقالبي، در . است

ئي كه فيلم را به اكران گذاشته اند مقابل سينماها
دسته هاي مبلغين مسيحي مردم را از عاقبتشان 
مي ترسانند و آنها را شستشوي مغزي مي دهند و 

  بدون کمک خداکسب رهائي 
در " مصيبت مسيح"براي مقابله با تاثيرات فيلم 

گزيده هائي از کارگر انقالبي آمريکا، نشريه 
صدر حزب کمونيست  ( باب آواکياننوشته هاي

در باره مذهب را تجديد چاپ ) انقالبي آمريکا
رهائي  "در بخش نتيجه گيري کتاب. کرده است

  : د باب آواکيان مي نويس"بدون کمک خدايان
چرا در سراسر تاريخ، حتا تا همين امروز، مذهب «

پابرجا مانده است؛ چرا حتا در شرايطي که 
مانند (دروغين و غلط بودن ستون هاي اصلي آن 

") آفرينش"روايتهاي مسيحيت و اسالم در باره 
ثابت شده و غلطهاي بيشمار و بي پايگي احکام 
 آن نشان داده شده است، کماکان پابرجاست؟ اين

  :مسئله دو دليل اصلي دارد
 قدرتهاي سياسي ارتجاعي به اهميت مذهب - ۱

در حفظ نظام ستمگرانه شان پي برده اند و از 
منجمله از قدرت سياسي و (تمام ابزارشان 

کنترلي که بر رسانه هاي گروهي و مطبوعات 
براي تقويت و اشاعه مذهب استفاده مي ) دارند
  .کنند

بات اجتماعي آن  در جامعه اي که مناس- ۲
خودبخود توليد " غريزه مذهبي"خصمانه است، 

چيست؟ گرايش به " غريزه مذهبي. "مي شود
يافتن يک نيروي ماوراء طبيعه براي کمک 
طلبيدن جهت غلبه بر نيروهائي که بنظر مطلقا 
قدرتمند بنظر مي آيند؛ آرزوي پيدا کردن سپر و 

تن پناه در زمان هاي عجز و نااميدي؛ آرزوي ياف
؛ ....کمک در شرايط سخت و ناامني و بي ثباتي؛

جستجوي آرامش در شرايط تحت ستم بودن يا 
انتظار کمک از سوي يک مافوق انسان براي 
مقابله با اين وضع؛ تشنگي براي يافتن معنا در 
جهاني که بنظر بيرحم و سرد مي آيد؛ احساس 

براي " آسماني"نياز به يک خروجي و آرامبخش 
تن بر احساس عجز و آشفتگي، حتا مرهم گذاش

اگر اثرش موقتي باشد و بطور کوتاه مدت احساس 
تا زماني که . مصيبت را به خوشي تبديل کند

جامعه بشري بر محور مناسبات اجتماعي خصمانه 
مي چرخد احساس مذهبي وجود خواهد داشت و 
بسياري از مردم به اين درک نخواهند رسيد که 

رد و بايد آن را کنار بشر نيازي به مذهب ندا
تا زماني که استثمار و ستم محو نشود . بگذارد

تنها زماني غريزه . اين پديده وجود خواهد داشت
مذهبي ديگر توليد و بازتوليد نخواهد شد که 
سازمان اجتماعي بشر و روابط اجتماعي، مانعي در 
مقابل شناخت يافتن از واقعيت نيروهاي طبيعت 

ر بدون مانع نيروهاي و جامعه نباشند؛ و بش
محرکه واقعي طبيعت و جامعه را بشناسد و بر آن 

 .ها عمل کند
    اما براي رساندن جامعه بشري به آن نقطه، 
توده هاي تحت ستم و استثمار که بطور بالقوه 
حامل قدرت دگرگون کردن جامعه اند، بايد به 
درک درست از جهان و هستي بشر دست يابند و 

. واقعي دگرگون کردن آن چيستبفهمند که راه 
بخصوص آن دسته از توده هائي که داراي ذهن 
  انقالبي اند بايد جهشي کرده و زنجيرهاي مذهب

                                                      ◄   

 
 درحال آفريدن آفريدگار



٢١صفحه     حقيقت        ۱۶ شماره
جزوات خرفت كننده مذهبي را بطور مجاني 

درمقابل اين تاريک . ميانشان پخش مي كنند
بريگاد (انديشان، دسته هاي جوانان کمونيست 

خه جوانان حزب جوانان کمونيست که شا
در برابر سينماها ) کمونيست انقالبي آمريکاست

اعالميه هاي خود را پخش کرده و به افشاگري در 
مورد محتواي ايدئولوژيك ضد مردمي و مقاصد 

دازند و به سياسي و پيام سياسي اين فيلم مي پر
 تبديل به گوسفندان بي مغز مردم هشدار مي دهند

عالوه بر . هبي نشوندو دنباله رو حكومت و سران مذ
اين جوانان کمونيست، عده اي از روشنفكران 
مترقي و همچنين يهوديان عليه محتواي ضد 

بيك كالم، . يهودي اين فيلم تظاهرات کرده اند
فيلم مصيبت مسيح يک فيلم جنجالي است و 
جدالهاي ايدئولوژيك و سياسي زيادي را در جامعه 

   .آمريكا و جهان برانگيخته است
  
  زش تاريخي فيلمار

اين يک فيلم مذهبي است و ارزش ! صفر     
زيرا اوال ، فيلمي است كه بر اساس .  تاريخي ندارد

افسانه اين است كه . يك افسانه ساخته شده است
مسيح با خونش بهاي گناهان انسان را پرداخت و 

ثانيا، شرح . بعد از مردن، دوباره برخاست و راه افتاد
 از سوي حواريون گوناگون  ساعت١٢وقايع اين 

. مسيح به اشكال مختلف و متضاد تعريف شده است
هيچ سند و مدرك تاريخي موجود نيست كه نشان 

در جنبه هائي که (دهد کداميک از اين روايتها 
ل م. واقعيت دارد) خيالپردازي نيستافسانه و 

گيبسون که شخصي بسيار مذهبي و طرفدار 
ي ساختن فيلم  بنيادگرايان مسيحي است،  برا

روايتي را انتخاب کرده است که در آن سران يهود 
و توده هاي دنباله رو آنها مسئول قتل مسيح 

تاريخ هيچ اطالع و سندي در مورد . معرفي شده اند
 ساعت ١٢واقعيت روابط يهوديان و مسيح در آن 

هر چه هست روايتهاي متضاد . در دست ندارد
حققين مسيحي بسياري از م. حواريون مسيح است

و حتا كشيشان قسمتهاي مهمي از انجيل را نقد 
كرده اند و نشان داده اند كه چقدر تحريف است 

   .وبجاي اينکه ثبت تاريخ باشد، اختراع تاريخ است
فيلم مصيبت مسيح بر پايه روايتي که به انجيل      

پازوليني فيلم . (پل معروف است ساخته شده است
روايت پل  ). متي را ساختمسيح به روايت انجيل 

زماني نوشته شده است كه مسيحيان مي خواستند 
بنابراين، پيالت حکمران . با رومي ها سازش كنند

روم، يك مرد با شفقت و عادل ترسيم شده است در 
حاليكه تاريخ نويسان شخصيت پيالت را طور 

پيالت در زمره . ديگري مستند كرده اند
او . طوري روم بودخونخوارترين حکمرانان امپرا

صدها يهودي را به صليب كشيده  و در فلسطين 
آنقدر شكنجه و خونريزي كرده بود كه روم او را 
فراخوانده و به وي دستور داد كه از خونخواريش 
كم كند زيرا موجب نا امني در سرزمين هاي 

پس چرا اين روايت انجيل او . امپراطوري مي شود
د؟ فقط بخاطر آنکه را آدمي با شفقت ترسيم مي كن

مسيحيان . محاسبات سياسي در ميان بود

ميخواستند با قدرت حاكم سازش كنند و تبديل به 
امپراطوري روم براي . وفاداران نظام حاكم شوند

مطيع کردن مردم سرزمينهاي تحت سلطه خود، از 
در واقع مسيحيت فقط پس . مسيحيت سود جست

د مفيد از آنکه امپراطوري روم آن را بحال خو
دانسته و بعنوان مذهب رسمي اتخاذش کرد، از 

اگر شمشير . حالت يک فرقه مذهبي کوچک در آمد
امپراطوري پشت آن نبود يا به سرنوشت بسياري از 
مذاهب مشابه که مرتبا سربلند مي کردند و نابود 
مي شدند دچارمي شد يا در حد مذهب يک فرقه 

اهب علت اينکه برخي مذ. کوچک باقي مي ماند
مانند اسالم و مسيحيت تبديل به مذاهب جهاني 
شدند اين نبود که گويا معجزاتشان قوي تر بود يا 
پيامبرشان به خدا نزديکتر بودند و از اين خزعبالت 

بلکه علت عمده و اساسي آن قدرت . ايده آليستي
سياسي و زور شمشير بود وگرنه از اين نوع 

شايد دهها .  اندپيامبران و دينها زياد آمده  و رفته
   .هزار

  
  ارزش فکري فيلم

فيلم براي فکر نکردن بيننده ساخته شده ! صفر    
عين مذهب است يعني با ايمان سر و کار . است

دارد نه با اعتقاد، با احساسات کور سر و کار دارد نه 
.  با خرد، براي برانگيختن تبعيت است نه سوال

کردن و فيلم با سبكي ساخته شده  كه قدرت فکر 
سوال کردن را از بيننده مي گيرد و به وي فرمان 
مي دهد مغز را بايگاني كرده و با احساسات به 
وقايع تاريخ بنگرد؛ طوري که يا احساس گناه کند 

از يهودي ها، خارجي ها و بي دين (يا از يک عده 
متنفر شود؛ آنهم بخاطر اتفاقي که دو هزار سال ) ها

  !پيش رخ داده
اينجاست که اين فيلم مذهبي از آن نوعي جالب     

هم نيست که بتواند مثال يک مسلمان را مسيحي 
با ديدن اين فيلم اصال کسي تحت تاثير . کند

روايت . شخصيت مسيح و حرفهايش قرار نمي گيرد
تصويري شکنجه هاي مسيح فقط بر احساسات 
مذهبي پيشاپيش موجود، تاثيرگذاري مي کند و 

فيلم براي کامل کردن . کندآنرا غليظ تر مي 
تاثيرات مذهبي  به زبان آرمائيك و التين ساخته 

حتا انگليسي زبانها مكالمات فيلم را بايد . شده است
  .از طريق زير نويس بفهمند

  
  ارزش هنري فيلم

در مورد جنبه هاي هنري اين فيلم مي توان از      
زواياي گوناگون بحث کرد که در نشريات مخصوص 

اما خوبست به يک .  آنها پرداخته شده استفيلم به
جنبه هاي . اشکال اساسي اين فيلم اشاره کنيم

کمي از داستان فيلم به خيال پردازي هاي هنري 
گيبسون ربط دارد زيرا فيلم تقريبا کامال کپيه 

اين فيلم از ترفندهاي .  استيوحناانجيل به روايت 
مثال برخي صحنه ها از نقاشي (هنري گوناگون 

هاي معروف مانند نقاشي داوينچي بازسازي شده 
استفاده مي کند اما وفاداري مطلق فيلم به )  اند

. متن انجيل آن را فيلمي کسالت آور مي کند
بنابراين شايد به جرات بتوان گفت که ارزش هنري 

را از ذهن خود پاره کنند و ايدئولوژي   ◄ 
آنها بايد . رهائي بخش کمونيسم را اتخاذ کنند

مارکسيستي را در دست  ماترياليسمسالح 
 هيچ ماترياليسماين . گرفته و آن را بکار برند

ربطي به حرص وآز بي پايان و تالش بيرحمانه و 
اين تعريف . اي کسب ثروت نداردسراسيمه بر

دروغين از ماترياليسم مارکسيستي را 
استثمارگران و مشاطه گران آنان بدست مي 

اساس  ماترياليسم مارکسيستي اين است . دهند
کل هستي، ماده است و از ماده متحرک : که

 تشکيل شده است و هيچ هستي ديگري جز
  . هستي مادي و واقعي وجود ندارد

رياليسم مارکسيستي با همه اشکال ايده  مات...... 
با تمام واقعيت . آليسم و متافيزيک ضديت دارد

شناسي هائي که مستقل از واقعيت مادي بوده و 
با افکاري که . وراي آن باشند در تضاد قرار دارد

مي گويند ايده يا روح آفريننده و نيروي محرکه 
 جهان است؛ ايده ها پايه در واقعيات مادي ندارند
بلکه واقعيت مادي را بدلخواه شکل مي دهند؛ 

ماترياليسم مارکسيستي با تمام . مخالف است
روحيات و افکار مبتني بر تغييرناپذيري يا 
باورهائي از اين دست که گويا برخي آدمها کامل 
. و عالي و بدون تضاد هستند ضديت دارد

ماترياليسم مارکسيستي با هرگونه تقدير و 
. ناپذير بودن ها ضديت داردسرنوشت و تغيير 

درست در نقطه مقابل اين فکرها منجمله درست 
در تضاد صد هشتاد درجه با آموزه ها و باورهاي 
مذهبي، ماترياليسم مارکسيستي در واقع 
راهنماي عوض کردن و دگرگون کردن جامعه و 
طبيعت به ريشه اي ترين و جامع ترين وجه 

تم، شکاف است؛ راهنماي محو کامل استثمار، س
طبقاتي و تخاصم اجتماعي است؛ راهنماي آزاد 
کردن بشريت از همه اين زنجيرها و ضامن 

  ■.پيشرفت جامعه بشري است
  
 

 



   ٢٢ صفحه  ۱۶  شماره   حقيقت                

  در باره فيلم مصيبت مسيح
  به نقل از اعالميه حزب کمونيست انقالبي آمريکا

 

فيلم فقط کمي بيش از ارزش هنري نويسنده 
  !خيالپرداز انجيل است

  
  پيام ايدئولوژيک فيلم

اين يک فيلم مذهبي است و ايدئولوژي مذهبي     
مشخصا خيلي خوب پيام بنيادين . را تبليغ مي کند

يکم، تمام : مذهب مسيحيت را القاء مي کند که
بدبختيها و مصائب اين جهان بخاطر گناهان انسان 

است نه ) آنهم توده هاي مردم کوچه و خيابان(
برخاسته از خصلت طبقاتي و استثمارگرانه و 
ستمگرانه بودن نظام اقتصادي و سياسي و 

دوم، فقط نيروي مافوق انسان مي . اجتماعي بشر
   .تواند اين وضع را تغيير دهد و نه خود مردم

بهمين . پيام بنيادين همه مذاهب همين است    
دليل طبقات استثمارگر اديان مختلف را بعنوان 

جهان بيني خود اتخاذ کرده و از 
ه هاي مردم  براي تحميق تودآن

به اين ترتيب . استفاده مي کنند
پوست مردم را دو دفعه مي 

يکبار با استثمار و ستم به : کنند
قعر فقر و فالکت و رنج  
پرتابشان مي کنند و بار دوم به 
مردم القاء مي کنند که اين 
بدبختي ها همه برخاسته از 
گناهان خود آنهاست و براي 
عوض کردن اين وضعيت بايد 

امن نيروهاي ناموجود دست بد
مارکسيسم به دژهاي اين . شوند

تفکر جنايت بار يورش برد و 
منشاء واقعي رنج هاي بي حد و 
حساب اکثريت مردم را نشان 
داد و ثابت کرد که طبقه تحت 
استثمار مي تواند و بايد اين 

اين . وضع را از بنياد عوض کند
فيلم يک بار ديگر اهميت تعيين 

را ياد آوري مي کننده ايدئولوژي 
مردم براي عوض کردن . کند

يک مجموعه ايده ها و (جهان نياز به ايدئولوژي 
اما چه نوع و . دارند) نگرش ها به جهان و به خود

کدام ايدئولوژي؟ اين يکي از مرکزي ترين مسائل 
   .مبارزه طبقاتي است

  پيام سياسي فيلم
گيبسون با اين فيلم هدف سياسي معيني را      
فيلم احساسات و فرهنگي را . دنبال مي کندنيز 

القاء مي كند كه به نيازهاي امپراطوري کنوني 
فيلم مي خواهد براي . خدمت مي كند) آمريکا(

جنگ جنگي که آمريکا براه انداخته و نامش را 
 گذاشته است،  نامحدود و جنگ عليه تروريسم

تبليغات رايج  در ميان عوام اين . سربازگيري کند
ه آمريکا اين جنگ را براي متمدن کردن است ک

فيلم مي خواهد .  جهان وحشي  براه انداخته است
توده مذهبي مسيحي بنيادگرا را به سرباز جنگهاي 

مي خواهد كه توده . اين امپراطوري تبديل کند
هاي مذهبي، از باور و ايمان فراتر رفته و تشنه به 

اي همانگونه که در ايران با موعظه ه. خون شوند
مذهبي و القاء خرافات مطلقا ارتجاعي از طريق 
منابر و نماز جمعه ها و مدارس و رسانه هاي 
گروهي گرفته تا فيلم هائي با همان مضامين، توده 
هاي مذهبي را حزب اللهي کردند تا مشتاقانه 
بخاطر اسالم بکشند و کشته شوند؛ فيلم گيبسون 

ا در نيز روي احساسات مذهبي كه در جامعه آمريك
حال رشد است بازي مي كند و سعي مي كند آنرا 

  .بسمتي كه امپرياليسم آمريکا نياز دارد سوق دهد
در ايران، وي سي دي هاي اين فيلم تحت     

توسط جريانات " فيلم ضد صهيونيستي"عنوان 
مذهبي پخش شده است و در فروشگاه هاي نيمه 

فيلم همزمان با به .  دولتي به فروش مي رسد
 اتفاقا . ه آمدن آن در خارج اجازه اکران يافتصحن

ولي  بشدت . نيست" ضد صهيونيستها"فيلم اصال 
  ضد توده هاي مردم يهودي است و نفرت از آنان را 

  
در اين زمينه درست روي خط . دامن مي زند

اما مسئله اصلي فيلم، . جمهوري اسالمي است
يهودي بودن مردمي که شخصيتهاي منفي فيلم 

 منفي تصوير کردن بوسيلهند، نيست؛ بلکه مي باش
را بطور " مردم"توده هاي يهودي شهر اورشليم دارد 
« يا » ديگران«عام منفي تصوير مي کند؛ بطور عام 

را زير حمله مي » توده هاي نادان فقير جهان سوم
گيرد و مي خواهد توافق توده هاي مذهبي مسيحي 

 خوب توجه ". اينها بايد ادب شوند"را جلب کند که 
فيلم از يكسو، حکمران رومي را که جالدي : کنيد

نامي بود با شفقت و از سوي ديگر توده هاي مردم 
را بي رحم و وحشي نشان مي دهد؛ به بيننده 
ناآگاه اين احساس دست مي دهد كه كاش اين 
فرماندار متمدن يك مسلسل بدست مي گرفت و 

ست چون همه اين توده هاي نادان را به گلوله مي ب
! اين جماعت جاهل فقط شايسته مردن هستند

دقيقا همان احساسي که جورج بوش مي خواهد در 
  .مورد مردم عراق ايجاد کند

تمام ميشود،  در حالی که " رستاخيز مسيح"فيلم با 
  ■! يک مارش نظامی آنرا همراهی ميکند

پس . همه از مصيبت مسيح حرف مي زنند«    
 دهها ميليون كه در بيست مصيبت و اعدام و رنج

قرن به نام مسيح شكنجه شده و به قتل رسيدند 
چه مي شود؟ پس قتل عامهائي كه مسيحيان طي 

از » تثليث انجيلي«چند دهه در مشاجره بر سر 
يكديگر راه انداختند چه مي شود؟ جنگهاي صليبي 
كه مسيحيان اروپا در قرون وسطا  براه انداختند و 

نه حمله كردند که دهها هزار  بار به خاورميا١٢
كشته از طرفين برجاي گذاشت، چه مي شود؟ 
مسيحيان اروپا قبل از راه 
انداختن كوره هاي آدمسوزي 
براي قتل عام يهوديان بارها و 
بارها از يهوديان كشتار كرده 

پس اينها چه مي . بودند
شود؟ تجارت برده، ربودن 
دهها ميليون آفريقائي از 

روختن آنها سرزمينهايشان، ف
و کشتن يك سومشان در 
حين حمل و نقل از آفريقا به 
آمريکا، دعاي خير کشيشان 
را همراه داشت بطوريکه 
وعاظ مسيحي آب مقدس بر 
اين کشتي هاي حامل برده 
مي پاشيدند و از انجيل نقل 
قول مي آوردند که اين كار 

در باره اين ! ثواب بسيار دارد
مصائب چه مي گوئيد؟ 

ليونها زن كه مورد مصيبت مي
تجاوز قرار مي گيرند و به نام 
مسيح بايد فرزند ناخواسته را 
نگاه دارند چه مي شود؟ 
مصيبت ميليونها زني كه بنام مسيح مجبورند ده 

» اراده انجيل«دوازده تا بچه بزايند چون مسيح و 
مخالف سقط جنين است چه مي شود؟ و هزاران 

ر اين پس چرا بر س. چه مي شود هاي ديگر
مصيبت ها حرف زده نمي شود، چرا بر سر مصيبت 
هاي خونيني كه طي قرنها مستقيما توسط 
.... مسيحيت به بار آمده فيلم ساخته نمي شود؟

گيبسن يك اثر تبليغي براي اشاعه بنيادگرائي 
بنيادگرائي مسيحي يعني . مسيحي خلق كرده است

 اينكه هر كلمه و جمله انجيل را بايد همانطور كه
در اين فيلم که . نوشته قبول كرد و به اجرا گذاشت

نص صريح يکي از روايات انجيل است يهوديان 
گيبسن قبل از . بعنوان قاتل مسيح معرفي مي شوند

اكران فيلم آن را به سران فاشيستهاي مسيحي 
اما ) پت رابرتسون وجري فال ول(آمريكا نشان داد 

نگران حاضر نشد به يهوديان و مسيحي هائي كه 
دامن گرفتن نفرت مذهبي ميان مسيحيان و 

  ■».يهوديان اند، نشان دهد

 
 ۱۶صحنه شکنجه مخالفين توسط کليسای کاتوليک در عصر انگيزاسيون قرن 



٢٣صفحه     حقيقت        ۱۶ شماره

آبادان در  در ١٣٣٦رفيق نادر اسالمي در شهريور 
يكي از محالت كارگري وابسته به شركت نفت 

پس از طي تحصيالت . چشم به جهان گشود
 ١٣٥٥ابتدائي و دبيرستان و اخذ ديپلم در سال 

 از همان او.يكا شدي ادامه تحصيل راهي آمربرا
ايراني ابتداي ورود جذب جنبش دانشجويان 

 يكي از خيلي سريع. شد) كنفدراسيون احياء(
بدل شد و » اوكالهما«فعالين اين جنبش در ايالت 

در اكثر آكسيونهاي اعتراضي عليه رژيم ديكتاتوري 
او پيگيرانه تحت رهبري اتحاديه . شاه شركت كرد

يك و سياسي خود از كمونيستهاي ايران درك تئور
 شناخت او .وژي كمونيستي را ارتقاء دادعلم و ايدئول

از طبقه كارگر و زندگي در محيط كارگري زمينه 
  . مساعدي براي جذب اين تئوريهاي انقالبي بود

به دنبال اوجگيري مبارزات توده ها و زحمتكشان 
عليه نظام فئودال كمپرادوري شاه، رفيق نادر 

 ١٣٥٧در اوائل تابستان . ران شدداوطلب رفتن به اي
همراه با رفقائي چون غالمعباس درخشان، اسكندر 

آنان جهت رشد آگاهي .  قنبر زاده به ايران آمدند
كمونيستي در ميان عناصر پيشرو و مترقي در 
آبادان و استان خوزستان به فعاليت پرداخته و 
تكثير و توزيع مخفيانه نشريات اتحاديه را سازمان 

 قنبر زداده در ر از دست دادن رفيق اسكند.دادند
جريان آتش سوزي سينما ركس آبادان بر تعهد و 

در سايه فعاليت مداوم و . عزم كمونيستي نادر افزود
 شاخه آبادان اتحاديه ،مستمر رفقائي چون نادر

رفيق نادر دركنار فعاليتها . كمونيستها شكل گرفت
گسترده كمونيستي در منطقه خوزستان نقش 

وثري در افشاي جريان رويزيونيستي سه جهان كه م
  . درون سازمان سربلند كرده بود ايفاء كرد

  از طرف سازمان به ٥٨نادر در اوائل تابستان 
او پرولتري انترناسيوناليست . كردستان اعزام شد

بود كه اهميت جنبش انقالبي خلق كرد و دفاع از 
 در براي او فرقي نداشت كه. آن را درك كرده بود

حضور .  كجا عليه دشمنان طبقاتي نبرد كند
مستقيم وي در صحنه هاي مبارزه ملي و طبقاتي 
در كردستان بيان مشخص وظيفه طبقه كارگر در 

و » حق تعيين سرنوشت ملل ستمديده«دفاع از 
  .تقويت پرولتارياي كرد در جنبش ملي بود

در همين دوران رفيق نادر در تشكيالت پيشمرگه 
تشكيالت نظامي اتحاديه كمونيستها (ان زحمتكش

. فنون و تاكتيكهاي رزمي را آموخت) در كردستان
 ارتش و ، به فرمان خميني١٣٥٨ مرداد ٢٨در 

. سپاه يورش سبعانه  اي را به كردستان آغاز كردند

 مقاومت جسورانه اي را در مقابل ستانمردم كرد
. نيروهاي اشغالگر جمهوري اسالمي سازمان دادند

نادر يار و همرزم مردم  آن روزهای سخت در
 كامياران و بوكان یاو در نبردها. بودستان كرد

  .شركت جست و فعاالنه عليه مزدوران رژيم جنگيد
و . فعاليت نادر عمدتا در شهر مهاباد متمركز بود

مسئوليت هسته هاي دانش آموزي پيوسته به 
و همزمان در چارچوب . سازمان را بر عهده داشت

الت پيشمرگه هاي زحمتكشان فعالت مي تشكي
اساس كار نادر سازماندهي و هدايت منضبط و . كرد

  . پيگير تبليغ و ترويج كمونيستي بود
يكي از وظايف نادر تامين نيازهاي مالي تشكيالت 

او بدين منظور بارها در . پيشمرگه زحمتكشان بود
عمليات مصادره بانك همراه رفقائي چون 

  .در خوزستان شركت داشتغالمعباس درخشان 
 ادامه ٥٩حضور نادر در كردستان تا اواسط سال 

خط راست روانه در غلبه ايندوره بود كه . يافت
 تشكيالت پيشمرگه را عمال به تعطيل ،اتحاديه
و اعضاي و كادرهايش را پراكنده و يا به . كشاند

نادر نيز در ميان آنان بود و . نقاط ديگر اعزام داشت
در  نظامي تشكيالت عزام شد و مسئولبه آبادان ا
كمونيستهاي انقالبي چون نادر .  شدآن شهر

اتحاديه در نادرستي انحالل نيروهاي نظامي 
 تا   الزم بودرا حس مي كردند اما زمانکردستان 

اين خط اپورتونيستي راست را بطور همه جانبه 
  .طرد كنند

رفيق . جنگ ارتجاعي ايران و عراق جريان داشت
در جريان اين جنگ نقش مهمي در گردآوري نادر 

. سالح و مهمات و مخفي كردن آن در شهر داشت
او اينكار را اساسا با اتكاء به توده هاي كارگري كه 

اين سالحها بعدها . در آبادان مانده بودند پيش برد
در جريان تدارك نبرد مسلحانه سربداران به طرق 

  .  شدگوناگون به جنگلهاي اطراف آمل فرستاده
 رفيق نادر اسالمي هنگام ٦٠در خرداد ماه سال 

. حمل مقادير زيادي سالح و مهمات دستگير شد
گرچه رژيم هيچگونه اطالعي از موقعيت تشكيالتي 
او نداشت ولي سريعا او را به اعدام محكوم كرد كه 
بعدا با يك درجه تخفيف حكم حبس ابد گرفت و 

  . به زندان قزلحصار كرج منتقل شد
 به ٦١ه دنبال ضربه سراسري رژيم در تابستان ب

سازمان، و دستگيريهاي وسيع موقعيت رفيق نادر 
به همين جهت در دي ماه . نزد دشمن لو رفت

به . همانسال رفيق نادر به زندان اهواز منتقل شد
تخت شكنجه اش بستند تا آتش نبرد را در مغز و 
قلبش خاموش سازند، اما نه شكنجه و نه خيانت 

رخي رفيقان نيمه راه ذره اي در عزم استوار وي ب
دشمن . او اطالعاتي به دشمن نداد. خلل وارد نكرد

كه كمونيستي سازش ناپذير در مقابل خود يافت،  
به جرم شركت در مبارزات مردم كردستان، تهيه و 
انتقال سالح براي سربداران و مصادره  انقالبي چند 

 به ر آبادانيت نظامي تشكيالت دبانك و مسئول
رفيق نادر روحيه بشاش و . اعدام محكومش كرد

او . شاداب  هميشگي خود را در زندان از دست نداد
 پس از وداع با رفقا و ١٣٦٢در هفده فرورودين 

همبندان به بيدادگاه رژيم اعزام شد و در پايان 
همانروز به جوخه اعدام رژيم دد منش اسالمي 

  . سپرده شد
كرده و شعار مرگ بر خميني و او با مشتهاي گره 

 با سري افراشته .رگ بر ارتجاع مرگ را پذيرا شدم
به ستارگان در آسمان نگريست كه بر روي هر كدام 
از آنها نام رفقاي كمونيست حانباخته در گوشه و 

رگبار مسلسل مزدوران . كنار جهان حك شده بود
 عشق عميق طبقات ارتجاعي قلب او را كه مملو از

 بود شكافت و بدين مو آرمان كمونيسبه خلق 
  .طريق خون سرخ او بذر جامعه آينده را آبياري كرد

مقاومت چنين رفقائي در آن دوره،  الهام بخش 
 در نيمه همه كمونيستهائي بود كه نمي خواستند 

استواري و ايستادگي رفقائي چون . راه بايستند
رفيق نادر اسالمي در دشوار ترين دوران مبارزه 

اتي، نقش مهمي در بازسازي اتحاديه طبق
كمونيستهاي ايران كه منجر به ايجاد حزب 

 – لنينيست –ماركسيست (كمونيست ايران 
  . شد، داشت) مائوئيست

  ■ !ياد سرخش همواره گرامي باد

 
 

  بياد رفيق جانباخته نادر اسالمي
 كمونيستي انقالبي و سازش ناپذير

 

 

 



   ٢٤ صفحه  ۱۶  شماره   حقيقت                
   ۷بقيه از صفحه 

  ...خيانت آمريکا به کردها
بردارد و او را از بغل اربابان روس بيرون بكشند 

ر به ديگران در منطقه نشان دهند كه و با اين كا
شاه مي . وابسته به شوروي بودن فايده ندارد

خواست ثابت كند كه ايران قوي ترين قدرت 
خليج است و قابل اتكاء ترين ژاندارم براي 

همچنين مي خواست در معاهده . آمريكا است
سعد آباد كه طبق آن كنترل تمامي راه آبي شط 

به عراق داده بود، العرب مابين دو كشور را 
  .تجديد نظر كند

يكي از يادداشتهاي سيا مي نويسد شاه قصد     
ي كه با دشمن اش بر سر الحظه «داشت 

كردها را ول » مشاجرات مرزي به توافق رسيد
هشت ساعت پس از آنكه عراق با شروط . كند

آمريكا و ايران كه در توافقنامه الجزيره در سال 
، موافقت كرد، شاه و  فرمولبندي شده بود١٩٧٥

به ) منجمله كمكهاي غذائي(آمريكا كمك ها 
كردهاي عراق را قطع كرده و مرز ايران را بستند 

  و راه عقب نشيني كردها را مسدود نمودند
كردها اصال به خيالشان هم نمي رسيد كه كنار  

و روز . ولي دولت عراق ميدانست. گذاشته شوند
را براه » ابوديپيگرد و ن«بعد حمله همه جانبه 

 آمريكا دها كه باور كرده بودنكر. انداخت
، به کردها است»  تضميني در مقابل خيانت شاه«

محروم از حمايت ايران، . كامال گيج شدند
نيروهاي كرد سريعا تارو مار شده و حدود 

 كرد مجبور به فرار به ٣٠٠٠٠٠ تا ١٥٠٠٠٠
    .ايران شدند

كرد خود » نمتحدي«آمريكا خونسردانه به     
بدطينتي » پايك«خيانت كرد ولي طبق گفته 

آمريكا نسبت به متحدش هنوز به حد اعالي 
بارزاني به كسينجر نامه نوشت ! خود نرسيده بود

. و عاجزانه با التماس از او طلب كمك كرد
  . كسينجر حتا زحمت جواب دادن را به خود نداد

، واشنگتن »پايك«بر اساس گزارش كميسيون     
از تمديد كمكهاي انساني به هزارها پناهنده كه «

در نتيجه قطع ناگهاني كمك نظامي پناهنده شده 
يكي از مكالمه هاي سيا » .بودند، خودداري كرد

متحدمان ايران بزور بيش از «روشن مي كند 
 پناهنده را برگردانيد و دولت اياالت ٤٠٠٠٠

متحده از قبول حتا يك پناهنده بعنوان پناهنده 
اسي به آمريكا امتناع كرد هر چند كه آنها سي

  ».مستحق اين پذيرش بودند
كارزار پنهاني آمريكا و ايران هر چه بيشتر     

مناسبات بين بغداد و كردهاي عراقي را زهرآگين 
كميسيون پايك نتيجه مي گيرد كه اگر . نمود

آمريكا و شاه شورش را ترغيب نمي كردند، 
ش با حكومت احتمال داشت به ساز«كردها 

كه حداقل درجه اي از   مركزي برسند،
خودمختاري را بدست آورده و از خون ريزي 

 اموکلين مدر عوض . اجتناب نمايند ربيشت
و  زيادجنگيدند، خسارت مالي و جاني ) كردها(

  ». هزار پناهنده را متحمل شدند٢٠٠
خنثي  كارزار گستردهراه انداختن بغداد نيز با     

 هزار كرد بزور ٢٥٠حدود : گرفت مسازي انتقا

و از . به عراق مركزي و جنوبي كوچ داده شدند
زور به بسياري از عربهاي عراقي به سوي ديگر 

  .نواحي كردستان كوچ داده شدند
در توضيحاتي كه بعدها افشاء شد، كسينجر     

: او گفت. را رد نمود» پايك«نتايج كميسيون 
» .خيريه قاطي كردعمليات مخفي را نبايد با كار «

حتي «با اين وجود،  كميسيون نتيجه  گرفت كه 
، تعهدات ما تعهداتي در چارچوب عمليات مخفي

  ». بودبدبا نيت 
کنيم که در زمان روي داد خاطر نشان خوبست 

 شروع ١٩٧٣حوادثي كه از سپتامبر (حوادث اين 
دستيار ارشد كسينجر، ژنرال برنت ) شد
بعدها تحت حكومت اين شخص . رافت بودوکاشك

مشاور امنيت ملي و طراح جنگ ) پدر(بوش 
  . خليج عليه عراق بود

حكومت آمريكا به بايد خاطرنشان کنيم که 
دلخواه خود گزارش کميسيون پايک را علني 

راي به عدم کنگره آمريکا  نخست آنكه، .نکرد
در ثاني، هنگاميكه دانيل شور . انتشار اين سند داد
سي بي اس يك نسخه درز پيدا خبرنگار تلويزيون 

كرده از اين گزارش را بدست آورد و آنرا به 
شبکه تلويزيوني ويليج وويس داد بالفاصله توسط  

سي بي اس اخراج شد و كنگره با اهانت او را 
. تهديد كرد كه منابع اش را رو نخواهد كرد

هنگاميكه اين تالشها براي سرپوش گذاشتن روي 
اي سازمان سيا انتخاب مي داد، رئيس جديدي بر

  . شد كه اسمش جورج دبليو بوش بود
انگليسي اين مقاله را مي توانيد در آدرس پست 

  الكترونيكي زير مشاهده كنيد
www.rwor.org   

  
  

  ! منتشر شد٣٠جهاني براي فتح شماره 
  

مجله انترناسيوناليستي جهاني براي فتح كه 
) ريم(از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي 

 امين شماره خود را به زبان ٣٠الهام مي گيرد، 
بزودي نسخه هاي . انگليسي منتشر كرد

فارسي، تركي، اسپانيائي، هندي، بنگالي و 
  . منتشر خواهد شدنپالي اين شماره

  
  :در اين شماره مي خوانيد

  
  !امپراطوري در بحران، مردم در تالطم●
دو سال : قدرت آمريكا و محدوديتهاي آن●

  !پس از تهاجم جهاني آمريكا
در باره مبارزه براي اتحاد نيروهاي ●

  كمونيستي اصيل
از كميته جنبش : پيشروي در ميان توفانها●

  انقالبي انترناسيوناليستي 
  تركيه و كردستان در ديگ جوشان جنگ ●
سي سال : مركز كمونيستي مائوئيستي هند●

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●
  الجنگ امپرياليستي و اشغ●
تجديد دادگاه صدر : بي عدالتي دوباره●

  گونزالو
  ساختمان مناطق پايگاهي در نپال●
  به دفاع از رفيق گوراو برخيزيد●
  ): ريم(از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ●

گزارش كنفرانس منطقه اي احزاب و 
  سازمان هاي آسياي جنوب شرقي

بيستمين سالگرد تاسيس ريم را جشن ●
  بگيريد

ظهور موج جديد انقالب ! ه مهاول ما●
 نیجها

   ۹بقيه از صفحه 
  ....در باره مبارزه

ميگذرد و بر طبق  شرايط مبارزه طبقاتي در ...
گي هاي ويژهر كشور ودر سطح بين المللي 

از نقطه نظر كمي، غالبأ . خاص خود را دارد
حزب متحد در درون يك  چنين مبارزه اي

شكل بحث ومناظره، انتقاد و انتقاد از خود، 
جمعبندي از پراتيك انقالبي و از طريق ساير 

اشكالي كه در آنها ايده هاي درست و غلط  
مورد مبارزه قرار مي گيرند رخ مي دهد وطي 

منجمله آنهائي كه مرتكب آن كمونيستها 
خطا شده اند بدور يك ديدگاه و سياست 

  . واحد متحد مي شوند
امروزه ماركسيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم   • 

پرچم متحد كننده تمام نيروهاي كمونيست 
ميتوان  ديد . راستين سراسر جهان شده است

كه اتخاد مائوئيسم توسط ريم نه تنها عاملي 
 و جدائي نشده است در دامن زدن به تفرقه

بلكه بالعكس تبديل به محوري براي صف 
آرائي مجدد و وحدت نيروها در سطح جهان 

 ■.و هر كشور معين شده است

 ۳۰جهانی برای فتح شماره 

http://www.rwor.org


٢٥صفحه     حقيقت        ۱۶ شماره
   ۲۸بقيه از صفحه  

بزرگ و بردن جوانان يك عمل رايج نيروهاي 
آنها . آنها به هرعراقي مظنونند. آمريكايي بوده است

ا را هدف قرار دهند بلکه مردم عادي نه تنها چريكه
را نيز هدف قرار مي دهند تا مردم عادي بدانند كه 
اگر با چريکها همکاري کنند قيمت گزافي خواهند 

  .پرداخت
     افشاي شكنجه در زندان ابوغريب توسط 

 يت واقعيماهعكسهايي كه به روزنامه ها رسيد، 
. دادکا در عراق را نشان ي آمريکا و دموکراسيآمر

ن بود که مردم ي ها اين افشاگريرات اين تاثيمهمتر
کشبانه روز ي داد و در عرض يکا را تکان سختيآمر

ه يدار کرد و در مبارزه عليصدها هزار نفر را ب
م ي ترميجورج بوش برا. حکومتشان مصمم نمود

ت اشغال عراق و ين واقعه بر مشروعي که ايضربات
، از شکنجه ت حکومتش زده بودي مشروعيبطور کل

 ها توسط سربازان خودش ابراز انزجار ي عراقيها
 » .ين آمريكا براي من ناشناس استا«کرد و گفت، 

رد و در ي ضربات را بگيجورج بوش نتوانست جلو
ن يا«د که ي نقاط جهان جواب شنياريعوض از بس

ن همان ي؛ ا»مي شناسي است که ما ميکائيآمر
ا در زندانها و ده ها هزار ويتنامي رست که آمريكا

” شكنجه گاهها كشت، زندانيان ويتنامي را در 
كه در تكزاس ساخته مي شد مي “ قفس پلنگها

اين . انداخت و بطور سيستماتيك شكنجه مي داد
 يت شکنجه گر براي تربيبراهمان آمريكاست كه  

 دست نشانده اش در يت دولتهاي امنيسازمان ها
آو اسکول  " بنام ين کالجي التيکايآمر

در فورت   School of Americas"آمريكاس
 تا امروز همچنان  کهبنينگ در ايالت جورجيا دارد

 ي رهبران جوخه ها شكنجه گران، و داير است 
مرگ،  كارشناسان ضد مبارزه چريكي  و كودتا 

 .تعليم مي بيننددر آن گران 
  جبهه داخلي

كردن نقشه هاي آمريکا در       به مانع برخورد
. به بحرانهاي جديد پا داده استز ينيکا خود آمر

مشخصا مخالفت با جنگ مرتبا گسترش يافته 
اين مخالفت در ميان توده هاي مردم از ابتدا . است

ابعاد وسيعتري گرفته مخالفت اما . وجود داشت
با طوالني شدن جنگ توده هاي مردم به . است

عمق مسايل و نيرنگها و به عواقب اين جنگ و 
ي كه براي توده هاي مردم جهان و خود نتايج مهلك

  . آمريكا دارد پي مي برند
     مخالفت در ميان سربازان آمريکائي هم در حال 

 يروهاي شدن  توسط نيکشته و زخم. رشد است
 يمقاومت عراق همراه با آگاه شدن به دروغ ها

 و يتي نارضايريکا باعث اوج گيئت حاکمه آمريه
 . شده استيکائيمران سربازان آيمخالفت در م

مجيا يكي از سربازاني كه به پست خود بازنگشت 
چنين بيان مي  خود را تغييرافتن و ي يآگاهپروسه 

وقتي با چشمان خود ديدم كه جنگ با ” :  كند
مردم چه مي كند، تغييري واقعي در درون من آغاز 

من رنج مردمي را ديدم كه كشورشان داغان . شد
ي ها و حكومت نظامي شده ، و با حمالت و گشت

 بيش از پيش مورد اهانت قرار مي  ارتش اشغالگر،
تجربه من در اين جنگ مرا براي هميشه . گيرند

همه چيز بر مبناي  ”د، ي گويا مي مج“.تغيير داد
هيچ سالح كشتار جمعي وجود ندارد، . دروغ است

موضوع ، . هيچ ارتباطي با تروريسم موجود نبود
اي بازسازي و كنترل موضوع نفت ، قرارداده

 سرباز ديگري بنام براندون هوي  “.خاورميانه است

كه براي شركت نكردن در اين جنگ ارتجاعي با 
يكي از سربازان جنگ ( كمك كارل رايزينگ مور 

به ) ويتنام كه بعد به جنبش ضد جنگ پيوست
من نمي خواهم  در اين ”  :كانادا گريخت اعالم كرد 

. “ومت براي نفت، باشمجنگ مهره اي در دست حك
 بنام جيسن چني بخوبي هيكي از سربازان ذخير

”  :متد آموزش اين ارتش را چنين شرح مي دهد
افراد را از روز اول طوري تعليم مي دهند كه ...

د، و هر كاري را ندستورات را مورد سوال قرار نده
آنها ياد مي  . مي گويند انجام دهند آنانكه به
 در اتوريته قرار دارند بترسند و  كهکسانی از گيرند 

در نتيجه فقط مي خواهند کار خوشايند آنها را 
 ي مباالخره تصميم  يکيبنابراين وقتي . بکنند

رد كه  با باالتر موافقت نكند مثل اينست كه به يگ
شده ب گرسنه پرتا) بولداگ(چاهي پر از سگهاي 

  جريان پيش مي روند تا اينكهمه بابنابراين ه. است
آنها مرا دروغگو، متقلب، .  رخ دهدياقعه مهمو

  “....خواندند... بزدل و 
سازمانيابي ارتشهاي ارتجاعي برمبناي نا آگاهي 
سربازان، شك نكردن و بزير سوال نکشيدن باالتر از 

اين نقطه ضعف مهمي است که . خود است
 ني ا.ارتشهاي ارتجاعي در بطن خود حمل مي کنند

زان كه بطور اجتناب آگاه شدن سربا با ضعف
کرده و لند ناپذيري در مسير راه فرا مي رسد، سرب

در جنگ ويتنام ، .  کنديجاد ميدر آنها بحران ا
امتناع و مقاومت سربازان آمريکائي در مقابل جنگ 
. تجاوزگرانه آمريکا، بر مبناي تصادف شكل نگرفت

 يسربازان. بوجود آمدآن را بلكه همين قانونمندي 
 پيشگامان جنبشي هستند كه در صورت ايمانند مج

  .ادامه جنگ قدرت فزاينده اي خواهد گرفت

 گزارشهايي مبني بر باال رفتن رقم خودكشي در 
ميان سربازان، مبتال شدن به بيماري هاي رواني، 

  . بي روحيگي و افسردگي تنها از نتايج سحر است

مهمترين عامل در يک جنگ مردم 
  هستند

ل عمومي نظامي از جنگ       اگرچه يك تحلي
. نيستن مقاله يحوصله اامپرياليستي عليه عراق در 

اما بي مناسبت نيست كه به طور خالصه چند نكته 
      .مهم را طرح کنيم

سئوال اينست كه چگونه  امپرياليسم آمريكا که    
بزرگترين قدرت نظامي جهان در تاريخ است، و از 

هاي ديگر حمايت و همکاري نظامي امپرياليست
بخصوص انگليس نيز برخوردار است از پيش برد 
نقشه هاي خود در عراق عاجز مانده و هر روز كه 
مي گذرد اوضاع برايش بدتر مي شود؟ در ابتداي 

و كاخ سفيد ) وزارت دفاع آمريکا(جنگ، پنتاگون 
با تفرعن ادعا كردند قدرت نظامي آمريکا آنچنان 

 مقاومت در هيوالئي است که هيچ كس را ياراي
البته آنها جنگ کره و ويتنام و . برابر آن نيست

. را فراموش کرده اندشان شکست حقارت بار
مقاومت مردم عراق نشان داد كه اين امپرياليسم 
. متفرعن محدوديت ها و نقاط کور بسيار دارد

طراحان جنگ در پنتاگون ادعا كردندكه اشغال 
ند كه آنها گفت. عراق سريع و آسان خواهد بود

  به زير ۲۰۰۳نيروهاي آمريكا تا آخر تابستان 
 ۲۰۰۴اما اينك تابستان .  هزار نفر خواهد رسيد۳۰

هزار نفر دور مي زند ۱۵۰است و نيروهايشان حول 
 يق مو دهها هزار سرباز ديگر در راه رفتن به عرا

 تعداد کشته هاي ۲۰۰۴ن ياواخر فرورددر . باشند
.  نفر بود۵۶۰ي ها  نفر و تعداد زخم۸۷آمريکائي 

نفر ۱۳۷به بهشت ياواسط اردرقم كشته شدگان تا 
چنان شرايطي بهشت ي ارد-ن يفرورددر . رسيد

گام رو در رو بوجود آمد كه نيروهاي پليس عراق هن
كردند و يا بصورت گروهي  رشدن با مردم فرا

 دادند و حتي در مواردي به نيروهاي استعفا
را نيز همراه با مقاومت پيوستند و سالحهاي خود 

در همين دوران به گردان دوم ارتش . خود بردند
يكي از معدود واحدهايي ( جديدا شكل يافته عراق

) كه جزو گروهاي آماده پيكار به حساب مي آمد
 دستور داده شد كه وارد فلوجه شوند، اما وقتي به 

نفرات آنها  كردن شهر داده شد، “ آرام” آنها دستور 
ندهان آمريكايي خود سرپيچي از دستورات فرما

نيروهاي .  كرده و به پايگاههاي خود بازگشتند
از ارتش عراق % ۱۰آمريكايي اعتراف کردند که 

يعني افرادي که آمريکائي ها با دقت انتخاب کرده 
بودند، سالحهايشان را عليه آمريكا برگرداندند و 

بقيه ارتش را ترك كرده و به خانه هايش % ۴۰
  .برگشتند

  اما بشنويم از نيروهايي كه قرار است جزو    
 نيروهاي نياواخر فرورددر . ائتالف آمريكا باشند

اوكرائيني و قزاق كه در شهر كوت مستقربودند فرار 
را بر قرار ترجيح دادند و سالحها و تجهيزات خود را 

نيروهاي بلغاري از كربال . پشت سر بجاي گذاشتند

 

  ! ديديد دمکراسی را 
 "بنام ما نه"ستری از جنبش وپ



   ٢٦ صفحه  ۱۶  شماره   حقيقت                
بازگشت به بيرون كشيدند و برخي خواستار 

سپس دولتهاي اوكرائين و . كشورشان شدند
لهستان اعالم كردند كه سربازان كشورشان در عراق 
. در هيچگونه حمله اي شركت نخواهند كرد

نروژ اعالم كرد . سنگاپور نيروهايش را بيرون كشيد
اسپانيا كه نيروي نسبتا  .كه ممكن است چنين كند

نخست وزير ( بعد از شكست آزنار  کهبزرگتري بود
در ) اسپانيا که از جورج بوش حمايت مي کرد

  .انتخابات اسپانيا بكلي نيروهايش را بيرون كشيد
     اين در شرايطي است كه هر گونه عقب نشيني 
در عراق ممكن است افسانه شكست ناپذيري اين 
ابرقدرت را براي هميشه به بايگاني تاريخ بسپارد و 

تا هان پا بدهد، به مبارزات مردم اقصي نقاط ج
 در ۱۹۶۰دهه  يستيالي که مبارزات ضد امپريجائ

از اين روست كه  در . مقابل آنها ميهماني بنظر آيد
واشنگتن بحث بر سر افزايش سربازان مستقر در 

هزار ۱۰۰حتي برخي صحبت از اعزام . عراق است
  .نيروي بيشتر مي كنند

     كليه اين مسايل محدوديت هاي امپرياليسم 
ريكا  را  نشان مي دهد و تئوري ها و نقشه هاي آم

 مبني بر دخالت همزمان در  (نظامي جديد آنها
ارتش .  را نقش بر آب مي كند)كشورهاي مختلف

ه انسان را نديده دهاي ارتجاعي نقش تعيين کنن
گرفته و هميشه نقش تعيين كننده را به سالح و 

 گرچه تئوريهاي نظامي. تكنيكهاي نظامي مي دهند
قدرتهاي ارتجاعي و امپرياليستي بدينجا ختم نمي 

 ارتش آمريكا از اين .همين استس آن شود اما اسا
مسئله مستثني نيست و استفاده از  اين تئوري را 

ن امر ي اي علت اساس.رسانده استت خود ينهابه 
 مردم را با خود ندارند، يآن است که آنها توده ها

مردم است،  يه منافع توده هايشان عليجنگها
و رباط " نيماش"ن مجبورند به فکر استفاده از يبنابرا

 ين استفاده حداکثر از تکنولوژيدکتر .باشند
ز شكست مفتضحانه امپرياليسم شرفته پس ايپ

، که دهها هزار کشته ويتنامجنگ آمريكا در 
 برانگيخته شدن  گذاشت و باعثي برجايکائيآمر

طرفداران کا يئت حاکمه آمريدر همردم آمريکا شد، 
 با استفاده ن فکر افتادند کهيبه اآنها . بيشتري يافت

از اختراعات الکترونيکي به آنچنان سالح هائي 
اد ي زي انسانيرويدون اتکا به ندست يابند که ب

 آمريکائي ها .دشمنانشان را شکست دهندبتوانند 
برخي از اين سالحها را در جنگ اول عراق در سال 

صربها  بكار برده و آزمايش  و در جنگ عليه ۹۱
در جنگ افغانستان از موشکهاي اسمارت . ندردک

موشکهائي که غارهائي با دهنه (استفاده کردند 
چند متر را يافته، بدرون آن نفوذ کرده و منفجر 

سپس فيلمهاي ويدئوئي آن را در ). مي شوند
تلويزيونهاي جهان به نمايش گذاشتند تا ترس و 

مستولي کنند و شكست وحشت بر مردم دنيا 
ناپذيري خود را ثابت کنند تا آنهائيکه هواي مبارزه 

اما . با آمريكا را دارند حساب كار خود را بكنند
ديري نكشيد كه  محدوديت ها و بازدهي ناچيز اين 

در افغانستان حتي نيروهايي . سالحها معلوم شد
مانند طالبان كه در ميان اكثريت مردم افغانستان 

تند و تنها در بخشهايي از مردم آن  پايه منفور هس
محدودي دارند، توانستند در مقابل آمريكا و 

سالحهايش مقاومت كنند و در يكي از عملياتها در 
پس از چند روز كه در ) ۱۳۸۲ (۲۰۰۳تابستان 

محاصره نيروهاي آمريكا بودند، حلقه محاصره را 
معلوم شد كه اين . بشكنند و بيرون بيايند

افسانه اي حتا ناتوان از نابود کردن سالحهاي 
چه عاملي باعث شد كه اين . نيروهاي طالبان است

نيروي شكست ناپذير كه هر سوراخ موشي را در 
پيچيده ترين مسير ها وكورتر نقاط قرار بود هدف 
بگيرد و نابود كند نتوانست  چند صد نفر از 
نيروهاي طالبان را پس از دو روز كه در محاصره 

  رهم بكوبد؟داشت د
     آمريكا تالش تبليغاتي فراواني کرد تا به مردم 
دنيا و آمريکا بباوراند كه دوران جنگ كره و ويتنام 
بسر آمده  و در دوره کنوني هيچ موجودي را ياراي 
مقاومت در مقابل نيروي نظامي برترامپرياليسم 

. اين تبليغات تا حدي موثر واقع شد. آمريكا نيست
واقعيات سالحهاي مرگبار و كشتار البته نبايد 

در ش ياشتهاهمگاني اين امپرياليسم خونخوار و 
بدون شك . كشتار مردم و انقالبيون را ناديده گرفت

 مسلحانه مبارزات ي براپيشرفتهاي صنايع نظامي
اين .  کنديجاد مي مشکالت فراوان ايانقالب

پيشرفتها واقعي اند و به منظور برطرف كردن 
 نيروهاي جنايتكار امپرياليستي و محدوديت هاي

 سال گذشته در ۱۰۰ تا ۵۰با استفاده از تجارب 
چين، كره و ويتنام و ديگر مبارزات انقالبي  تكامل 

ر يدرگاما اين تكامالت اصول پايه اي . داده شده اند
تجارب اخير در . در جنگ را بر هم نزده اند

جنگهاي انقالبي مائوئيستهاي نپال و پرو كه با 
عراق مقاومت تجارب و نوكران آمريكا مي جنگند 

، نشان ميدهند ندخود آمريكا مستقيما درگيربا که 
نقش ديناميك و  آگاه انسان مي تواند كه 

سرنوشت جنگ را عوض کند و نگذارد که 
برتري تسليحاتي دشمن تعيين کننده روند 

  .جنگ باشد
 نكته جالب توجه و بسيار مهم كه در        

 جوانان و کل مردم فلوجه موجود بود، مبارزات
جديت آنها براي ايجاد يك نيروي مقاومت مخفي 

اين مسئله را . براي مبارزه با اشغالگران مي باشد
روش . مي توان از شيوه هاي جنگي آنها دريافت

هاي نيروهاي مقاومت فلوجه کامال با روش 
مالي شيعه اي كه در نجف و ( نيروهاي مقتدا صدر 

مذهبي شيعيان پيروان خود را عليه شهرهاي 
نيروهاي مقاومت . متفاوت است) آمريكائيان شوراند

فلوجه بر خالف مقتدا صدر نيروهايشان را به منظور 
نمايش قدرت به تظاهرات خياباني و تظاهرات 

شيوه هاي مقتدا صدر فقط . مسلحانه نبردند
کا ياز آمرمناسب فشار گذاشتن  و گرفتن امتيازات 

ک مبارزه يروه خودش بود و نه  مناسب  گيبرا
نيروهاي مقاومت فلوجه در .  جدي و طوالنييمردم

 با  ودسته هاي چريکي کوچک سازمان يافته اند
حمله هاي غافلگيرانه  نيروهاي آمريكا را به كمين 

؛ و بر ر ميان توده ها ناپديد مي شوندانداخته و د
اج  را در مقابل آمي صدر هدف بزرگيروهايخالف ن

البته آمريکا اصوال . دنمي دهنآمريكا قرار حمالت 
 و در نبودبدنبال نابود کردن نيروهاي مقتدا صدر

واقع به شکل گيري آن بعنوان آلترناتيوي در مقابل 

تروريست هاي .  کردکمکعراق نيروهاي مقاومت 
صرفا به عمليات هاي جدا از  بنيادگراي اسالمي

ابر عمومي  كه توده و گاهي بمب گذاري ها در مع
باعث كشتن مردم مي شود و براي امپرياليستها 

در  . پردازندي متي فراهم مي كنداخوراک تبليغ
نيروهاي مبارز فلوجه با اتكاء به توده ها و که يحال

امكانات تداركاتي و لجستيكي متکي به توده ها  به 
بر وحدت و خته و جنگ عليه نيروهاي اشغالگر پردا

  . افزودند، يعه و سنيق اعم از شعراهمبستگي مردم 
    مبارزات مردم عراق و بطور مشخص مقاومت 
مردم در فلوجه داراي محدوديت هاي سياسي و 

با اين وصف . تشكيالتي بسيار زياد و جدي است
يک مسئله را تا کنون نشان داده است و آنهم اينکه 
ايستادگي در مقابل يك قدرت نظامي برتر، در 

، ها بخواهند و در آن درگير باشندصورتي كه توده 
  . ر استيامکان پذ

     ما اطالعات كمي در مورد رهبري گروههاي 
هر چند كه روشن . مقاومت در عراق در دست داريم

بخش . است كه اين اين گروهها يکدست نيستند
مهمي از آن ها در نتيجه مبارزات خود جوش توده 

ه همراه  ساله ك۲۹مثال احمد . ها شکل گرفته اند
با گروه كوچكش با آمريكاييان مبارزه مي كند در 

) ۲۰۰۴ آوريل ۱۱(مصاحبه اي با نيويورك تايمز 
 شب كارمان را ۱۱ما بعد از ساعت ” مي گويد، 

دوستان هم  گروه ما كوچك است،  شروع مي كنيم، 
اين نمونه اي از “ .گروه ما حتي اسم ندارد هستيم، 

 شكل گرفته اند و آن است که اين گروهها چگونه
چگونه به ياري هم و با ارتباطات مستقيم و غير 
مستقيم ميان خود و توده ها به مقاومت عليه 

البته گروههاي وابسته و يا . اشغالگران مي پردازند
طرفدار رژيم سابق و همچنين گروههاي مذهبي 

با توجه به چگونگي شکل . بنيادگرا هم موجودند
يي كه در رهبري اين گيري اين گروه ها و خطها

گروهها وجود دارد بايد گفت که اينها از يك تشكل 
وجود . واحد و فرماندهي واحد بر خوردار نيستند

بنيادگرايان مذهبي و وابستگان بعثي در ميان گروه 
هاي مقاومت يک خطر جدي سياسي براي مقاومت 

 خيلي راحت به ي ارتجاعياست زيرا اين گروه ها
دشمن مي رسند و يا حتا اگر معامله و سازش با 

هم به توافق با دشمن نرسند، با اشاعه خط و تفکر 
ارتجاعي سياسي و نظامي در ميان نيروهاي 

اينجا نيز .  پتانسيل واقعي آنها را مي کشند،مقاومت
. باز به مسئله نقش آگاه انسان در جنگ مي رسيم

خط و تفکر ارتجاعي نقش آگاه و ديناميک 
 مي برد و آن را آماده انسان را از ميان

دن يا به سازش رسي شکست خوردن از دشمن
نبود يک رهبري انقالبي منسجم .  مي کندبا آن

تفاوت کيفي ميان جنگ ويتنام و جنگ عراق 
 مقاومت مسلحانه مردم عراق  .بوجود مي آورد

بوضوح بياني از احساسات توده اي و جنبش توده 
 تا زماني که اما. ت کرديد از آن حماي و بااي است

يک رهبري انقالبي منسجم و متحد بر حول خطي 
 و عمدتا درست و مردمي نيابد، خطر به قهقرا رفتن

ا ي آ.هميشه موجود استت عوض کردن آن يماه
 و مبارزات مسلحانه ين را در مورد جنبش مليا

   م؟يديکردستان عراق ند



٢٧صفحه     حقيقت        ۱۶ شماره
 برسد و يروزينکه به پي اي     مقاومت عراق برا

 و يستيوناليانات ناسيکه در انحصار جرني ايبرا
 يک رهبريازمند يد، بطور عاجل نياي در نيارتجاع

در اوضاع کنوني جهان .  استي و مردميواقعا انقالب
اين رهبري فقط مي تواند رهبري يک حزب 
کمونيستي و يک جبهه متحد انقالبي که در مرکز 
آن کمونيستها قرار دارند و يک ارتش خلقي تحت 

 هنگامي ۱۹۶۰در دهه . کمونيستها باشدرهبري 
که چين سوسياليستي موجود بود حتا نيروهاي 
ناسيوناليست مي توانستند انقالبي عمل کنند زيرا 
وجود چين سوسياليستي نيروهاي ناسيوناليست را 

اما امروزه با . بسوي مقاومت تا به آخر سوق مي داد
نبود يک قطب سوسياليستي و در شرايطي که 

موقعيت خيز نيافته هنوز نقالبي پرولتاريا جنبش ا
است نيروهاي بينابيني عمدتا در سازش و تباني با 
نيروهاي امپرياليستي و دولتهاي ارتجاعي بسر مي 
برند و رهبران و جنبشهاي ناسيوناليستي  ملل 
تحت ستم خيلي سريع توسط امپرياليستها خريده 

  .شده و رهبرانشان ارتجاعي مي شوند
با توجه به خالء قدرت در بسياري از عراق، در      

شهرها و روستاها و ناتواني امپرياليسم در كنترل 
اين مناطق، بدليل تضاد توده ها با آنها فرصتهاي 

عيني براي شکل گيري و رشد يك 
نيروي انقالبي اصيل كه بتواند نيروي 
خشم و عصيان توده هاي مردم را متحد 

دموکراتيک کرده و با هدف انجام انقالب 
نوين مقاومت مسلحانه را عليه اشغالگران 

نيرويي كه . پيش ببرد، موجود است
بتواند با استفاده از علم و اصول 
ماركسيست لنينيست مائوئيستي يک 
جنگ درازمدت توده اي را عليه آمريکا 

با اتخاذ  تاكتيكهايي مبتني . به پيش برد
بر شرايط يك نيروي كوچك با وارد 

 بر نقاط ضعف امپرياليسم، كردن ضربات
در . نيروهاي امپرياليستي را بستوه آورد

 مپروسه طوالني نيروهاي امپرياليس
د شد، دروغها و حيله نفرسوده تر خواه

ها و جناياتش بيشتر افشاء خواهد شد، تضادهاي 
درونيش شكاف بيشتري برخواهند داشت، قدرت 
مالي و اقتصاديش در اثر هزينه سنگين جنگ تحت 

شار خواهد افتاد، مبارزات ضد جنگ و ضد ف
امپرياليستي در سطح جهان و در كشور خودش 
براه خواهد افتاد و در مقابل  نيروي انقالبي و 
مردمي گسترش خواهد يافت و توده ها بيشتر و 

بنابراين با طوالني . بيشتر به آن روي خواهند آورد 
شدن جنگ، يعني طوالني شدني كه در اثر يك 

صحيح باشد، نيروي متجاوز تحليل رفته و رهبري 
.  نيروي مقاومت شکفته شده و رشد خواهد کرد

نيروي قوي امپرياليسم به ضعف گرائيده و نيروي 
اين شيوه  اي است كه . ضعيف مردمي به قدرت

حزب كمونيست چين به رهبري مائوتسه دون در 
نيروهاي . هنگام تجاوز ژاپن به چين بكار گرفت

توانستند امپرياليسم ژاپن را كه در مقاومت چين 
صدد بود با بلعيدن چين به گسترش سلطه اش 
درجهان بپردازد و از آنجا راهي مجمع الجزاير 

شکست مالزي در جنوب و سيبري در شمال شود، 

 مائوتسه اين پيروزي مديون رهبري صحيح. دهند
 مائو خود در مورد نقش رهبري مي . دون بود

زي يا شكست جنگ وابسته به البته پيرو”  :گويد
شرايط نظامي، سياسي، اقتصادي، جغرافيائي 
طرفين و همچنين وابسته به خصلت جنگ و كمك 
بين المللي است، ليكن تنها تابع اين شرايط نيست، 
اين شرايط فقط امكان پيروزي يا شكست را فراهم 
ميسازند، ولي بخودي خود تعيين كننده فرجام 

ين فرجام جنگ بايد براي تعي. جنگ نيستند
 و پرداختن هدايت كردن جنگمساعي ذهني يعني 

 اين همان نقش ديناميك و -به جنگ را اضافه كرد
مائو جلد دوم صفحه “ .آگاه انسان در جنگ است

  )تاكيد از ما.(  چاپ فارسي۲۲۶
     تئوري هاي نظامي مائوتسه دون باعث به 
 پيروزي رسيدن خلق چين در مقابل اشغالگران و
مرتجعين داخلي شد و امروز نيز تنها راه پيروزي 

با توجه به . استخلقها در كشورهاي تحت ستم 
يك جنگ خلق واقعي «: اين مسايل  بايد گفت

 - لنينيست–تحت رهبري يك حزب ماركسيست 
مائوئيستي براي مردم عراق، مردم خاورميانه و كل 

به نقل از نشريه جهاني (» .جهان، راه پيشروي است
  ) سرمقاله- ۳۰ شماره راي فتحب

   مائوتسه دون با کالم قدرتمند و روشن خود 
اكنون ”  را چنين توضيح داد يوضعيت مشابه

امپرياليسم آمريكا بسيار نيرومند است، اما در واقع 
امپرياليسم آمريكا از نظر سياسي . چنين نيست

بسيار ضعيف است و از توده هاي مردم جدا بوده و 
. همه ، منجمله مردم آمريكاستمورد بيزاري 

امپرياليسم آمريكا در ظاهر بسيار قوي است اما در 
واقع چيزي نيست كه از آن واهمه داشت، 

در ظاهر ببر . امپرياليسم آمريكا ببر كاغذي است
اما از كاغذ ساخته شده  و در مقابل باد و  است،

من معتقدم اياالت متحده هيچ . باران ناتوان است
اما آنها ...... گر يك ببر كاغذيچيز نيست م

خودبخود معدوم نميشوند، بايد در رگباري از باد و 
 ۱۸۷مائو جلد پنجم صفحه “  .باران داغان شوند

  چاپ فارسي 
  خالصه كالم
در جريان تالشهاي سراسيمه  کايم آمر     امپرياليس

براي تحکيم سلطه اش بر خاورميانه و از آنجا 

دهاي مهلک روبرو شده برجهان، با مشکالت و تضا
  . است

آمريکا توده هاي عراق  يفعل     مهمترين مشکل 
اند که حاضر به قبول حكومت اشغال نشده اند و به 
مقاومت و مبارزه  پرداخته  و ضربات مهلكي بر وي 

اشغال عراق براي آمريكاييان بسيار . نواخته اند
 كه  استمشكلتر و خطرناكتر از آن چيزي

در مقابل، .  ندخوابش را مي ديددارودسته بوش 
افشا  شده است که يتهائي  چنان جنامرتکبآمريكا 

دار کرده و نسبت به يبشدنش ميليون ها نفر را 
کا مظهر ي که آمري جهانيه داريت سرمايماه

  .برجسته آن است آگاه کرده است
 از جمله آمريكاي جهان    شرايط در بسياري نقاط 
 اما درگيري آمريكا در التين و آسيا انفجاري است

 مهمي را در مانع از آن است که بتواند نقشعراق 
  .كنترل آنها و مداخله بازي كند

     تضادهاي جبهه داخلي آمريكا نيز حدت يافته 
هر روز توده هاي بيشتري مخالف جنگ مي . است
د يکا را تهديت حکومت آمري بحران مشروع.شوند

   . کنديم
هاي ميان قدرتهاي      از طرف ديگر تضاد

امپرياليستي عليرغم فروكش ظاهري هر آن مي 
تواند شدت بگيرد، زيرا يکي از اهداف اين جنگ 
تابع کردن قدرتهاي امپرياليستي ديگر 

  .است
     اين جنگ بار ديگر محدوديت ها و 

كه مجبورند با  ناتوانايي هاي قدرتهايي
و با اتكاء به مردم کشور خود اغفال 

مردم  هاي مدرن به جنگ برتري سالح
؛ بروند را نشان دادگر ي ديکشورها

بارديگر نشان داد كه توده ها سرنوشت 
   .سازند

الت مردم عراق مشک مبارزات     
فراواني را براي امپرياليسم آمريكا فراهم 

 ادامه اين  بدون شک.كرده است
مبارزات نقش مهمي در تضعيف 

خواهد داشت و مي کا يآمرامپرياليسم 
آمريكا وخيم تر  ي را براواند اوضاعت

گر نقاط جهان يرده و مشوق مبارزات مردم در دك
محدوديت هاي جدي  مردم عراق  اما جنبش .شود

 رهبري آن ، بزرگترين ضعف مقاومت.داردو مهم 
نده يآ. است که شامل همه نوع گروهي است

گر آنكه از ميان جوانان مقاومت در ابهام است م
  مردم جهانيخي تارير تجاربمبارز و تحت تاث

 و همچنين )مانند تجربه چين و كره و ويتنام(
 که در چند يستي مائوئيهاتحت تاثير جنگ خلق 

، يك رهبري انقالبي شكل ان دارديکشور جهان جر
 را در مسير  مردم عراقيبگيرد و بتواند توده ها

مبارزات ظفرمند . رهبري كندروزمند يو پصحيح 
 ريختن امپرياليستهاي متجاوز خلق چين در بيرون

 چينقابله ، و م دومي در دوره جنگ جهانژاپن
 و ۱۹۵۱کا به کره در سال يبا تجاوز آمر ستيکمون

در بيرون  همچنين مبارزات تاريخي خلق ويتنام
 ريختن امپرياليستهاي فرانسوي و سپس آمريكايي

 رهبري انقالبي در شرايط وجود يک )۱۹۷۳(
  ■. بوقوع پيوست

 



   ٢٨ صفحه  ۱۶  شماره   حقيقت                

امي كه يک قدرت امپرياليستي عزم كنترل هنگ
جهان مي کند، احتمال از کف دادن کنترل همه 
چيز را از همان ابتدا در بطن خود حمل مي کند 
زيرا امپرياليستها نيروهايي را به حركت وا مي دارند 

و کنترل كردنشان به آساني ممكن  كه متوقف 
  .نيست

ز تجاوز  يعني يکماه قبل از آغا۲۰۰۳     درفوريه 
عراق، دونالد رامسفلد وزير دفاع به جنگي آمريکا 

  هفته۶ روز و يا ۶” : آمريكا  گفت جنگ ممکنست 
“ . ماه بكشد۶ بطول بيانجامد اما شك دارم كه به 

 يعني تقريبا يك ماه و نيم پس از ۲۰۰۳اول ماه مه 
اشغال عراق، جرج بوش اعالم كرد که جنگ بطور 

اکنون پس از قريب . تعمده به پايان رسيده اس
يک و نيم سال نيروهاي آمريکائي همچنان زير 
آتش حمالت نيروهاي مقاومت عراقي قرار دارند و 

  .هر روز کشته و زخمي مي دهند
     مبارزات ضد جنك مردم دنيا مقدمه اي بر 

آنها . س بوديکا و انگلي آمريستهايالي امپر مشكالت
ي به اين بخاطر مقتضيات امپرياليستي شان وقع

 ننهادند و به اميد اشغال سريع يونيليمخالفت م
عراق و با اين تصور كه افكار عمومي جانب برنده را 
 .خواهد گرفت، همچنان بر طبل جنگ كوبيدند

 يس حتا نتوانستند قدرتهايکا و انگليآمر
را يگر را با خود متحد کنند زي ديستياليامپر

 يراگر متوجه شدند اشغال عراق بي ديقدرتها
 يکا مقاصد جهانيست، آمريکا ختم ماجرا نيآمر

 را "يک امپراطوريک جهان، ي"است يداشته و س
 ي سقوط قدرتهاي کند که به معنايدنبال م

 تابع يه به مقام قدرتهاي اروپا و روسيستياليامپر
  . کاستي آمريامپراطور

      بدين ترتيب آمريكا و انگليس و بقيه متحدين 
 عراق را آغاز كنند به اينكه تجاوزآنها، حتي قبل از

يكم . در دو جبهه مهم شكست سختي خوردند
عمومي مردم جهان و بدتر ت يحمااينکه نتوانستند 

را جلب کنند و دوم از آن مردم كشورهاي خودشان 

نتوانستند برخي از قدرتمندترين كشورهاي نکه يا
“ قانوني” امپرياليستي را متحد كنند و  ورقه كذايي 

 سازمان ملل دريافت تي امنيز شورا جنگ را ابودن
اينها بر آتش خشم مردم جهان افزود و .  كنند

تضادهاي درون طبقات حاکمه  کشورهائي مثل 
بوش و .  حدت بخشيد رابريتانيا و اسپانيا و ايتاليا

 مورد  اين جنگ تجاوزكارانه سردمداران بلر بعنوان 
 ر مظه به  واقع شده و نفرت و انزجار مردم

 بوش به مثابه . انددروغگويي و تزوير مبدل شده 
يكي از منفورترين روساي جمهور تاريخ آمريكا به 

با ثبت رسيد و به هر جاي دنيا که مي رود 
مردم ونها يلياعتراضات صدها هزار و گاه م

  . شودي روبرو مخشمگين
  پايان يک جنگ و آغاز جنگي ديگر 

ي  شكست دادن نيروهاي صدام برا     
 صدام راي ز ممكن بودن کاري ساده  ترامپرياليستها

دست پرورده خودشان بود و توسط آنها تغذيه 
به معني عراق اشغال . سياسي و نظامي مي شد

سقوط رژيم صدام بود، اما به معناي تسليم مردم 
توده ها ي مردم عراق عليرغم . عراق نبود

مخالفتشان با صدام حاضر نشدند تن به خواري و 
ت قبول سلطه آمريکا و استعمار آشکار کشور و خف

جواناني كه در آتش خشم  . غارت منابع آن بدهند
اشغال كشورشان از جانب استعمار گران مي 
سوختند، يكي پس از ديگري به مقاومت عليه 

انواع و اقسام حيله و . نيروي متجاوز پيوستند
نيرنگها و فريبها يا  زندان و ارعاب ، خانه گردي 

 وحشيانه ، زدن اتهام بعثي و القاعده آنها را از هاي
عامل مردم عاملي . پيوستن به مقاومت بازنداشت

 در وبه هيچ مي گيرند  آن را است که مرتجعين
    . دهندي به آن مي فرعيجامحاسبات خود 

هنگامي كه يک قدرت امپرياليستي عزم كنترل      
جهان مي کند، احتمال از کف دادن کنترل همه 
چيز را از همان ابتدا در بطن خود حمل مي کند 
زيرا امپرياليستها نيروهايي را به حركت وا 

مي دارند كه متوقف  و كنترل کردنشان به آساني 
  . ممكن نيست

     هر اقدام آمريكا براي بهتر كردن اوضاع با 
مهمترين اقدام . شكست بيشتر روبرو شده است
 و ارعاب و قتل و آمريكايي ها از زمان اشغال تهديد

كشتار و شكنجه  مردم بوده است كه بوضوح  بر 
  .وخامت اوضاع افزوده است

دان و كراسي آمريكا، بمب و زنودم 
  شكنجه براي مردم عراق 

     آمريکائي ها مي گفتند مي خواهند مردم عراق 
نمونه اي براي مردم ” را آزاد کنند و از عراق آزاد 

، با برقراري يك ديكتاتوري اما. بسازند“  خاورميانه 
در . فاشيستي عريان روي صدام را سفيد كردند

مدت يك سال و اندي که از اشغال عراق مي گذرد 
هزاران نفر در خيابانها مورد هدف گلوله هاي 

   .سربازان آمريكايي و يا پليس عراقي قرار گرفته اند
 غير  کردنتظاهرات. نداتحاديه ها ممنوع شده ا 

 به تظاهركنندگان تيراندازي مي شده وم  اعالقانوني
سياستهائي را که  اسرائيلي ها در فلسطين . شود

بکار مي برند آمريکائي ها در عراق تكرار مي کنند؛ 
با سيم خاردار “ مشكل ساز”  نواحي  به دورمثال

 مثال دهات ابو هاشم  از ماه نوامبر.  کشنديحصار م
مريكايي در ، يعني از زماني كه يك سرباز آگذشته

اين منطقه در كمين افتاد و كشته شد، تا بحال 
.  شده استيحصارکشتوسط سيم خاردار 

هواپيماها بمب هاي نيم تني بر خانه هاي مردم مي 
. اندازند و خانه ها را با بولدوزر خراب مي كنند

حمله وحشيانه به خانه هاي مردم در نيمه شب ، 
                                                                                                                 ز كوچك وطناب پيچ کردن تمام اعضاي خانواده ا

  ۲۵بقيه در صفحه 
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