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 يادداشتهائي بر اوضاع سياسي جاري 

خاورميانه بزرگ 
آمريکائي يا خاورميانه 

 بزرگ سوسياليستي؟

سياست سرکوب جمهوري 
 !تف سرباال: اسالمي

 
 کنند در کمونيستها بايد جرات●  

مقابل طرح خاورميانه بزرگ و استراتژي 
آمريکا براي تبديل خاورميانه به پايگاه 
يک تازي سرمايه داري جهاني، شعار 
ايجاد خاورميانه سوسياليستي بعنوان 
پايگاه گسترش انقالب پرولتري در  
جهان را نهند و براي تحقق آن با جرات 
و سخت کوشي انقالب دموکراتيک نوين 

اليستي را در ايران پيش برند و و سوسي
همزمان به شکل گيري و تقويت اين 
روند در کشورهاي ديگر خاورميانه ياري 

 .برسانند
  

 ۲صفحه 
   

 یدرسهاي يونان
اگر با چنان هدفي و چنين مخاطراتي . دستيابي به هدف قهرماني قاره، در جاي خود، چيزي كمتر از برداشتن تاج زرين از وسط جانوران درنده تيزچنگ نبود

دف را خط بكشيد و كنار بايستيد و بگذاريد چرخ همانطور بچرخد كه تا به حال مي توانيد دور اين ه. روبرو شويد چكار مي كنيد؟ انتخاب با شماست
اول از همه مي . ولي اين تنها انتخاب نيست. بگذاريد قدرت همچنان در دست صاحبان قدرت باقي بماند و ميدان رقابت در انحصار بزرگان باشد. چرخيده

  . كنيد كه اين وضع را مي شود تغيير دادمي توانيد باور. توانيد جرات پيروز شدن به خود بدهيد
اين رهبري به يارانش آموخت كه . به يك ماشين جنگي يكپارچه، يك تانك، تبديل كرد را " معمولي"هنر رهبري تيم يونان اين بود كه جمعي از بازيكنان 

چه بدوند و دفاع چند اليه بسازند و ضعفها و خطاهاي يكديگر را ، تا آنجا كه نياز است يكپار  باال ببرند، را قدرت بدني خود را افزايش دهند، سرعت خود
 جبران كنند، تا آنجا كه نياز است يكپارچه بدوند و راه رخنه در خطوط دفاعي حريف را باز كنند، بيگدار به آب نزنند و همه انرژي خود را يكباره تلف نكنند،

  ۹صفحه                                                                        صت استراحت و تجديد قوا بدهندآنجا كه نياز است بازي را آرام و قفل كنند و به خود فر

    ات سحابیينظربرخی نقد 
  ۱۱صفحه      .…مي گيردعهد بوق ماركس گفت بورژوازي هميشه ايده آلهايش را از 

  چرا عراق؟
   ۱۷صفحه        اهداف و جاه طلبي هاي جهاني آمريکا در جنگ عليه عراق
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   ٢ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                

   ي اسالمي و جمهورآمريكا
رش ي اخي هايسخنران از يکيضمن جورج بوش 

ران ندارد و ي به ايکا  قصد حمله نظاميگفت آمر
ز يق مسالمت آميران را از طري مسئله ا«اضافه کرد، 

  گر،ي دياما از سو. »م کرديو درازمدت حل خواه
گر ير بار د گفت اگيکائيه آمريک مقام بلند پاي

کا انتخاب ي آمرياست جمهوريجورج بوش به ر
ران به سالح ي ايابي از دستيري جلوگيشود، برا
و .  بکار خواهد گرفتي نظاميروي، نيهسته ا

که اجالس   جورج بوش اعالم کرديتيمشاور امن
ران را به يد مسئله ايآژانس اتمي در ماه سپتامبر با

تا بر سر شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد 
 ي هسته ايران بخاطر ساختن سالحهايه ايتنب

کا که ي از مقامات سابق آمريبرخ. رنديم بگيتصم
ند جورج ي گويانه اند ميمتخصص در امور خاورم

م عراق مجبور است ي وخع ح اوضاي توضيبوش برا
ندازد و ي بي اسالمير را به گردن جمهوريتقص

  . کند را متهم به دخالت در عراقي اسالميجمهور
 يه جمهوري تند کردن آتش تخاصمات عليبرا

 اعالم کرد،)  يشعالو(ر دفاع عراق يوز،  ياسالم
ز ينل ي اسرائ. »ن دشمن عراق استيران بزرگتريا«

ران را ي اي هسته ايروگاه هاي که ن زمزمه سر داد
دات، ين تهديدر جواب به ا.  کنديبمباران م
 ي خالز شروع بهي ني اسالمي جمهوريسرلشگرها

 اوت در ١٨ در يمشخصا شمخان.  کردنديبند
ره گفت در صورت حمله يون الجزيزيمصاحبه با تلو

 ياتيکا عمليه آمريز علينها نيران، ايکا به ايآمر
سرلشگر گر به نام ي مرتجع دکيا يخواهند کرد 

روگاه ي به نياگر موشک« ، گفت اوت ١٦ذوالقدر در 
د با مرکز يباز يل ني بوشهر بخورد، اسرائيهسته ا
 ي  از سو!»مونا وداع کندي خود در ديهسته ا

 فرانسه و آلمان با مثبت اعالم کردن يگر، دولتهايد
 ي هسته اينه سالحهايران در زميرفتار ا
ران يکا در قبال اي خود را از مقاصد آمريناخشنود

  . اعالم کردند
  

 از يدين حرفها و کشمکش ها آغاز  دور جديهمه ا
ن يا.  استي اسالميکا  بر جمهوري آمريفشارها

 ي هسته ايتهايفشارها قبل از آنکه مربوط به فعال
 ي اسالميروهايتش از نيا حماي ي اسالميجمهور

 ينينه چيعه در عراق باشد،  ادامه تدارک و زميش
م تر در اوضاع ي دخالت مستقيکا براي  آمريها

   و ي اسالمي که هم جمهوريمسئله ا.  ران استيا
ع يوقا.  را نگران کرده استي اروپائيهاهم قدرت

د ننشان از آن دار  ير رسمي غيپشت پرده و بحثها
ران را کامال ي به ايحمله نظام يويسنارکا يکه آمر

 يک روش محتمل براي و هنوز بعنوان  کنار ننهاده
 يانه به آن ميش در خاورمياده کردن برنامه هايپ

 ي مي و پوشش سازيش بهانه تراشيبراشد و ياند
کا يئت حاکمه آمري از محافل هي هر چند برخ.کند

د با آن يران را منفرد کرد بلکه بايد اينبا«معتقدند، 
 ينسکي برژيد به بحثهايرجوع کن(» وارد رابطه شد

 محفل معروف به اما ) قات موسسه رنديو تحق
  ياستهاي س بر يادي نفوذ زنومحافظه کاران که

در محافل  يدي جديهابحثدارد  نه بوش يکاب
به  ينظام بر لزوم حمله يکا مبنيئت حاکمه آمريه
از  يکي بطور مشخص .براه انداخته است رانيا

رهبران نومحافظه کاران که به پدر خوانده آنها 
: ه گفتين نظريرا ضمن دفاع از ايمعروف است، اخ

د ين لحظه بايران هميم حمله به ايگويمن نمالبته «
قل شده در مقاله   ن- پادهورتز (».انجام شود

 به قلم !کاي نظر آمريران جلويز اکتبر؟ ايسورپر
 ٢٦ ين الملليبون بيام پفاف روزنامه هرالد تريليو

   )٢٠٠٤اوت 
  

کا در چارچوب يئت حاکمه آمري در هيمباحث جار
و ادامه طرح  از پروژه اشغال عراق  آنان يجمعبند

پروژه . ردي گيانجام م" انه بزرگيخاورم"جاد يا
.  برخورده استيکا در عرا ق به موانع مهميرآم

ه ارتش اشغالگر يابنده مردم عراق عليمقاومت رشد 
 و دولت دست نشانده عراق، يستياليامپر
 ي مهلکيمشکالت و تضادها را با کايسم آمرياليامپر

انه يکا در سراسر خاورمي آمر.کرده استروبرو 
کا جنبش ضد جنگ يمنفورتر شده  و در خود آمر

 ي تر ميده و هر روز توده اي رسياوج تازه ابه 
 يکا به  راحتيسم آمريالين حال امپريبا ا. شود

ت يرا موقعيز.  داردياست بر نمين سيدست از ا
استش در يا شکست سي يروزيکا به پي آمريجهان

ک ي خواهد يکا ميآمر.  انه گره خورده استيخاورم
انه و يشامل خاورم(انه بزرگ يمنطقه خاورم

م يتحت سلطه مستق) يائي آسي هايرجمهو
خودش بوجود آورد و با استفاده از آن، نفوذ خود را 

کا يآمر. است و اقتصاد جهان محکمتر کنديبر س
ش پا بردارد و يمصمم است مشکالت و موانع را از پ

ه مردم جهان براه ي را که عليجنگ نامحدود
 ي کنونيمناظره ها و جدلها. انداخته ادامه دهد

 يکا به منظور راهگشائيئت حاکمه آمريدرون ه
 با  ياروئيدر رو.   استي جهانين استراتژي ايبرا

ئت حاکمه ي در هيم در عراق عده اياوضاع وخ
 يشرفت برنامه هايکا معتقدند جنگ عراق به پيآمر
 يگري ديد روش هايکا بايکا کمک نکرده و آمريآمر

ئت حاکمه ياما محافل قدرتمندتر ه. بکار برد
 يد از راهکارهايکا بايکا معتقدند هر چند آمريآمر

 يرد اما راه کار عمده  آن  برايگوناگون بهره بگ
انه و يکش در خاورمي استراتژيتحقق نقشه ها

 از آنان يبرخ.  باشدي تواند نظاميجهان تنها  م
با «کا در عراق فقط يمشکالت آمرند ي گويحتا م

!  شودي حل م»انهيبزرگتر کردن جنگ در خاورم
 يکا براي، نامزد حزب دموکرات آمريحتا جان کر

 اعالم کرد که در صورت انتخاب ياست جمهورير
ن اعالم موضع يا. شدن، جنگ را ادامه خواهد داد
ئت ي مختلف هيدر واقع نشانه آنست که جناحها

است ي بر سر سيک توافق نسبيکا به يحاکمه آمر
 يو نقش استفاده از قدرت نظام» انه بزرگيخاورم«

سم يالي که امپريراه. ده انديدر تحقق آن، رس
ن است که در خارج از يش گرفته ايکا در پيآمر
کا يش رود و در داخل آمري پي نظاميکا با قلدريآمر

د و ارعاب و سرکوب ي تهديق کارزارهاياز طر
 دهسالهک پروسه يکا يآمر.  خودياسين سيمخالف

و تا د در نظر گرفته ي جدين استراتژي تحقق ايبرا
 خود مواجه ي نظاميروهاي که با شکست نيزمان

 .نشود آن را ادامه خواهد داد
 

ا ين يکا خصومتش با ايآمرمسئله ران، يدر رابطه با ا
کا، يآمر. ستي ني اسالميجناح جناح جمهورآن 

 سالح ين داراي دانست صدام حسيهمانطور که م
 داند يست، امروز هم خوب مي ني کشتار جمعيها

 رود؛ ي به شمار نميد هسته ايک تهدي رانيکه ا
 است با يم مفلوکي رژي اسالمي داند که جمهوريم

 از سران و گردانندگان دزد و فاسد که در يبدنه ا
 ي هاي بنديخال. ران منفور و منفردنديان مردم ايم

ره هم ي و ذوالقدر و غيامثال سرلشگر شمخان
ن پزها ي داند اي افکند چون مي بدلش نميهراس

 مردم يافه گرفتن براي قي دارند و برايرف داخلمص
ن نشسته اند تا از هر نقطه يران است که در کميا

کا يآمر.  هجوم به آن استفاده کننديم برايضعف رژ

  ي جارياسي بر اوضاع سيادداشتهائي
 

 ؟يستياليانه بزرگ سوسيا خاورمي يکائيانه بزرگ آمريخاورم

 تف سرباال: ي اسالمياست سرکوب جمهوريس



٣صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره
 ي اسالمي داند که هر دو جناح جمهوريخوب م

کا در افغانستان وعراق ي آمريوفادارانه به طرح ها
 يمهورکا مخالف استبداد جيآمر. خدمت کردند

ن ي داند که سرکوب خونيست و مي نياسالم
 جالد و ينيستها بدست خمي و کمون٥٧انقالب 
 يک خدمت مهم با اثرات درازمدت برايفاسد 

مسئله . انه بوديران و خاورميستها در اياليسلطه امپر
اصال . ستيران نيدر ا» يدموکراس «يکا برقراريآمر

ات ي و نشريکا در جلسات خصوصيحکام آمر
 بعد از ي اسالميند جمهوري گوي شان ميصصتخ
انه ين کشور خاورميک تريل دموکراتيه و اسرائيترک

ب ي بهر ترتي اسالميپس چرا سران جمهور! است
کا ي کنند آمريکا دستمال پهن مي آمريکه برا

 ين الملليکا و منافع بي شود؟ چون آمري نميراض
د يکا باي کند که آمريل مي را تحمياش اجبارات

 سود و غارت يبق آن عمل کند تا امپراطورمطا
 يحرکتها.  اش را حفظ کند و گسترش دهديجهان
اده کردن ي پيران برايکا در رابطه با عراق و ايآمر

 که قرار ي است؛ طرحيک جهانيک طرح استراتژي
است در صورت موفق شدن و جان سالم بدر بردن 

در کا را ياد، سلطه بالمنازع آمريار زياز مخاطرات بس
م يق در جهان تحکين طريا و از ايانه و آسيخاورم

د به ين باره رجوع کنيشتر در اي بحث بيبرا.  (کند
 ) قتيحقن شماره ي در همچرا عراق؟مقاله 

 
کا و ي آمري چند برايلي به دالي اسالميجمهور

. ستيز قابل اتکا نين طرح مخاطره آميش برد ايپ
 يجمهورنکه يکم اي: ن امر واضح استيل ايدو دل
ن يه است و به اي پايان مردم بشدت بي در مياسالم

 ينکه قدرت هايدوم ا.  باشديل متزلزل ميدل
 يش از اندازه در جمهوري اروپا بيستياليامپر

شبرد ي پيکا برايدارند و آمر  نفوذياسالم
 خواهد که صد در صد ي ميش نوکرانيطرحها

ل يلاما دو د. ک دل و دو دلبريو نه   باشنديکائيآمر
 ي ميان خودنمائين ميگر در اي مهم ديساختار

 توان آنها را بهتر يع عراق ميکنندکه با توجه به وقا
ن يگر ايانه ديکا در خاورمينکه طرح آمريکم اي. ديد
ست که مانند چند دهه گذشته منافع و ين

ن کند و يم تضمير مستقي خود را بطور غياستهايس
د،  باشنيل مظاهر مستق به  که يم هائياز کانال رژ
م ين کشورها رژي خواهد در ايبلکه م. عمل کند

کا يکا حاکم باشند و آمريه آمري تحت الحمايها
ار واضح تر از قبل  بر  امور يم تر و بسيمستق
 آنها اعمال نفوذ  کند و ي و اقتصادياسي، سينظام
 را هم کوتاه ي اروپائينه دست قدرتهاين زميدر ا
رات مورد ييدر است تغ قاي اسالميا جمهوريآ. کند

ن يل به چنيکا را  از سر بگذراند و تبدينظر آمر
 يکا برايآمر!  شود؟ تصور آن مشکل استيميرژ

 ي که ملزومات استراتژيئت حاکمه ايجاد هيا
د از يک قشر جديد يدش  را  جواب دهد بايجد

د يک اتحاد جديا يدا کند ي را پيرانين ايمرتجع
.  جاد کنديران اي ايان اقشار و طبقات ارتجاعيم

م و ير رژييتغ"ن مرتبا استخوان ي هميبرا
 يند چه کساني کند تا ببيپرتاب م" يدموکراس

اما .  دهندي کنند و دم تکان ميش واق واق ميبرا
کا ي آمريست؟ طرح اقتصادي دوم چيل ساختاريدل

م ترش در يآن است که با استفاده از قدرت مستق
ن کشورها را ي ايانه دروازه هاي خاورميکشورها

. ديخته بگشايون افسارگسيزاسي گلوباليبرو
شتر ينکه هرچه بي با اي مخالفتي اسالميجمهور

 ي جهانيه داريران را تابع اقتصاد سرماياقتصاد ا
کاست  ي که مد نظر آمرينديکند ندارد اما در فرآ

ران که در يک اي بوروکراتيه داريانحصارات سرما
 است در معرض ي اسالميل جمهوريدست صد فام

 يهايه ها و کمپاني شکننده با سرمايرقابتها
ن آقا زاده ي هميبرا.  قرار خواهند گرفتيکائيآمر
 ي خود شرکائيش برايشاپي پي اسالمي جمهوريها

مشخصا پسر . افته اندي يکائي آمرين آقازاده هاياز ب
که در ( توانسته با پسر خانواده شولتز يرفسنجان

ئت حاکمه يار با نفوذ هي بسيزمره خانواده ها
. جاد کندي را اين رابطه ايچن) کا هستنديآمر

 يکا با جمهورينکه مشکل آمريخالصه کالم ا
ست ي ني اسالمي جمهوريها" ينافرمان "ياسالم

 ي و بطور کل ساختار حکومتي اسالميبلکه جمهور
 يد خود مي طرح جديط الزم برايران را فاقد شرايا
  .نديب

 
  کايمردم و آمر

 يران با چه شکلياست خود را در ايکا سينکه آمريا
اما معلوم . ست نامعلومياده خواهد کرد مسئله ايپ

ران يکا و اي در مناسبات آمريراتييجاد تغياست که ا
.  است»  انه بزرگيخاورم«نفک از طرح ي اليجزئ
ران بوجود ي در ايراتييل است آنچنان تغيکا مايآمر

 يگاه نظاميک پايوان ران بعنيآورد که بتواند از ا
 و ي و نظامياسياستفاده کند و تمام امور س

رد يم تر خود بگي آن را تحت کنترل مستقياقتصاد
 در مقابل شکل يران را از مانعيب اين ترتيو بد

 در راه يگاهي به پايکائيانه بزرگ آمري خاورميريگ
کا در ينکه آمريا. ل کنديجاد و استحکام آن تبديا

 ي چه خواهد کرد و براي اسالميرابطه با جمهور
ش خواهد برد، ي را پيوئيران چه سناريدخالت در ا

اصل آن است که توده . ستيه نيت اولي اهميدارا
سم يالي ببرند که امپريقت پين حقي مردم به ايها

شه با يقا و از ري عمي اسالميم جمهوريکا و رژيآمر
 هر نهايا.  ران دشمن انديهر ذره از منافع مردم ا

 ي دشمنان قسم خورده طبقه کارگر و خلقهاود
 هر دو يخ زندگيانه اند و تاريران و تمام خاورميا
  . قت را بارها به اثبات رسانده اندين حقيا

  
ست؟ اوال، يت چين وضعيح از اي صحيريجه گينت

کا را يهر گونه توهم در باره اهداف و عملکرد آمر
 مردم  ازيمتاسفانه هنوزبخش قابل توجه. د زدوديبا

 رها شدن يدوارند برايام! کاستيچشمشان به آمر
رومند از خارج يک دست ني ي اسالمياز شر جمهور

! ن استيک توهم زهرآگين يا. ادشان برسديبه فر
 ي بي هايگريدن وحشيهر چند تجربه عراق و د

 را  به ياريکا در آنجا بسيحد و حصر ارتش آمر
ه ضد ين فکر آگاه کرده و روحيغلط بودن ا

دار شده است اما توهم به ي در آنها بيکائيآمر
. ان مردم استي در ميرومنديش نيکا هنوز گرايآمر
ران رواج ي بخصوص در کردستان ايشين گرايچن

 کردستان و احزاب ياقشار بورژوا. افته استي
ران که تحت يون در کردستان ايسي اپوزياسيس

 باشند ي کردستان عراق ميکائير حکومت آمريتاث
 از ي دارند و برخيادين افکار نقش زيسترش ادر گ

کا ي کنند که اگر آمريغ ميان مردم تبليآنها حتا م
ن يا! » کردها خوبستيبرا«ران را اشغال کند يا

ن ياب بدتري تنها آب به آسيافکار ضد مردم
ان مردم تفرقه يزد و در مي ريدشمنان مردم م

 ي برايشتريع بي کند و در بطن خود فجايجاد ميا
کا ي که آمريان راهيم.  پرورانديردم کردستان مم

 سود و غارت خود انتخاب ي حفظ امپراطوريبرا
ا يانه و آسيون مردم خاورميليکرده  و منافع صدها م

.  کا تضاد صد و هشتاد درجه موجود استيو آمر
ل يکا سي زنند که آمرين توهم را دامن مي ايبرخ

. هد کردر خوايران سرازي را به ايصنعت و شکوفائ
کا آن يرا هدف آمريز.  استين هم خواب محاليا

 يرا به مشقت خانه ا» انه بزرگيخاورم«است که 
دن رس يل کند تا با کشين تبديار دردناکتر از ايبس

 خود يه دارين منطقه به سرمايکارگران و دهقانان ا
ن است ي دوم  ايريجه گينت. ق کندي تازه تزريخون

رازه يران بزند، شيدر ا يکا دست بهر حرکتيکه آمر
 يخت و فرصتهايطبقات مرتجع  بهم خواهد ر

جاد خواهد يست ايون کموني ا نقالبي را  براياديز
 ي سرنگونيهم براکرد تا مبارزات مردم را 

 مقابله با ي و هم براي اسالمي جمهوريانقالب
ستها ينکه کموني ايبرا.  کنندي رهبرکايآمر

 ياستفاده را بران فرصتها حداکثر يبتوانند از ا
 و ياسي خط سيد دارايشبرد انقالب کنند بايپ
ر ييست که در تغيشک ن. ح باشنديک صحيدئولوژيا

 مردم يل مبارزاتي پتانسيو تحوالت تکان دهنده آت
ن يدن اي شنيگوش مردم برا. شتر خواهد شديب

ران و همه مردم يقت که تنها راه نجات ايحق
 يستيالين و سوسيک نويانه  انقالب دموکراتيخاورم

 ي انقالبيستهاي کمونيبرا. است، بازتر خواهد شد
 گسترش نفوذ خط و ي مساعد برايفرصتها

 محروم جامعه و يان توده هايالت خود در ميتشک
آغاز جنگ خلق  با هدف روشنفکران متعهد و 

. شتر خواهد شدي، ب خلقياسي قدرت سيبرقرار
 يتهانکه بتوانند فرصي ايستها برايسوما، کمون

ران و ي اياسي را که در بطن اوضاع سيانقالب
نند و ين است ببيانه وجهان در حال تکويخاورم

 ابهام و يماريد با بيف خود را درک کنند بايوظا
ن آمدن افق ي و پائياسيک و سيدئولوژي ايجيگ

 فلج کننده يمارين بيا. انتظارات مقابله کنند
مار شدن  و تار و ٥٧مانده اثرات شکست انقالب يباق

ن رفتن ي و از بين اسالميستها بدست مرتجعيکمون
ن يبدون مقابله با ا.  استيستيالي سوسيکشورها

 نخواهند توانست ي انقالبيستهاي،  کمونيماريب
 در حال ي را که در بطن اوضاع کنونيفرصتهائ
 استفاده از آنها ينند و براي است ببيريشکل گ
  .نديآخ، به پرواز در ير تارير مسييجهت تغ

    
ــتها بايکمون ــس ــرح  ي ــل ط ــد در مقاب ــرات کنن د ج

ل ي تبـد  يکا بـرا  ي آمر يو استراتژ انه بزرگ   يخاورم
، ي جهـان يه داري سرمايک تازيگاه يانه به پا  يخاورم
 بعنـوان   يسـت ياليانـه سوس  يخاورمجـاد   يشعار ا 



   ٤ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                
 در  جهان را نهند و     يگاه گسترش انقالب پرولتر   يپا
انقـالب   ي تحقق آن بـا جـرات و سـخت کوشـ     يبرا

ش يران پـ  ي را در ا   يستيالين و سوس  يک نو يدموکرات
ن روند در يت اي و تقويريبرند و همزمان به شکل گ  

ــانــه يگــر خاورمي ديکشــورها ــآ.   برســانندياري ا ي
 ي توانند در عراق و کشورهايران نمي ايستهايکمون
ــ ــکل گ يخل ــه ش ــج ب ــازمانها يري ــل و س  ي محاف

 صد   کمک کنند؟  يستيست مائوئ ينيست لن يمارکس
 خـط   ي کـه دارا   يامـا بشـرط   .  تواننـد  يالبته که م  

ف يح در رابطـه بـا وظـا       يک صح يدئولوژي و ا  ياسيس
 يســتهاياگـر کمون .  خـود باشـند  يسـت يوناليانترناس

 يميفشان عمل کنند،  مبارزات ضد رژيران به وظايا
ان مـردم دامـن     ي را در م   ي انقالب يستياليو ضد امپر  

ن و  يک نـو  يـ تزنند و با هدف انجـام انقـالب دموکرا        
ران،  جنگ خلق را  آغاز کننـد،          ي در ا  يستياليسوس

 ياسـ ي س يمايران عوض شده  و س     يخ در ا  يروند تار 
. رات شگرف خواهد گشت   ييانه دستخوش تغ  يخاورم
ز مانند مردم عراق    يران ن ين صورت مردم ا   ير ا يدر غ 

 ي رهبــري از نقــاط جهــان کــه دارا  ياريو بســ
ند  در تک و  ستي ن يستيست مائوئ ينيست لن يمارکس

ــا ــا يت ــا دولته ــه ب ــاعي مقابل ــدرتهاي ارتج  ي و ق
 مانند  يسمان هر مرتجع  ي خونخوار به ر   يستياليامپر

ن يـ در ا .  چنگ خواهنـد انـداخت     ين اسالم يمرتجع
  .ستي نيشک
 

 اوضاع داخلي

 جناح دوم خرداد و غلبه جنـاح        يپس از ورشکستگ  
افته يل رواج ين تحل يمحافظه کار در مجلس هفتم ا     

اصـالح  «منظـور  . »دسـت شـده    کيمت حکو«که 
 در يرييـ  ها آن است کـه تغ   ي مذهب يو مل » طلبان

ـ امـا ا  . م صـورت گرفتـه اسـت      يـ ن رژ يـ ت ا يماه ن ي
ن حکومت قبل از    يا. ت فاصله دارد  يفرسنگها با واقع  

در دسـت طبقـات     : کدست بـود  يمجلس هفتم هم    
م، همـانطور کـه خـود       يـ مرتجع بود و دو جنـاح رژ      

د همـواره ماننـد  دو بـال         ني گو ين حاکم م  يمرتجع
» دسـت شـدن   کيـ «اما اگر از . ک پرنده بوده اندي

ــکافها    ــل و ش ــه گس ــت ک ــور آن اس  درون يمنظ
د گفـت   يب حل شده، با   ين ترت ين حاکم به ا   يمرتجع

ـ ا. ت فاصله دارد  ينهم فرسنگها از واقع   يا ن شـکافها  ي
 شکسته ي کشتي شود و ترکها  يق تر م  يهر روز عم  

  .شود يشتر مي بي اسالميجمهور
  

است يم مفلوک بر سيپس از مجلس هفتم، رژ
اما نتوانسته از رشد اعتراضات . ده استيسرکوب دم

پراکنده اقشار گوناگون مردم مانند کارگران و 
پس از مجلس ) ١(معلمان و پرستاران ممانعت کند 

د و ين گوناگون جو تهدي کرد بعناويم سعيهفتم رژ
يروهاي ن. ارعاب و ترس را بر جامعه حاکم کند

ها مستقر شده اند تا به مردم نظامي در خيابان
ه ينها در حال آماده باش علي کنند که ايادآوري

 به زنان ي و رسميحمالت دولت . برنديمردم بسر م
 يروهاياز رسانه ها و نماز جمعه ها و توسط ن

حاکم کردن جو . افته استيش ي افزايانتظام
ن يالد کردن فعيسرکوب در دانشگاه ها و ناپد

ن يا. م استيج رژي از جمله اقدامات رايدانشجوئ

 يحمالت باعث کم شدن حرکات اعتراض
ک يان شد و بطور مشخص توانست از بروز يدانشجو

 در يکپارچه دانشجوئي گسترده و يحرکت اعتراض
ان ياما  دانشجو. ر ممانعت بعمل آوردي ت١٨سالگرد 

ستاده و به طرق ي از حرکت نايمبارز و انقالب
 از گذشته و ياسي سيق جمعبنديختلف از طرم

 يش قوايد آراي در تدارک تجديابي راهيتالش برا
ر و ي بگيش وقتيکسال پي.  انديجنبش دانشجوئ

 ي افتاد زنان برايراه م» يبدحجاب«ببند بر سر 
 کردند اما اکنون بدنبال يت مي دو هفته رعايکي

ر و ببند بدحجابها، بطرز شگفت ي بگيکارزارها
در کل، .  شودي بر تعداد آنان افزوده ميزيانگ

ج دراز ياست سرکوب نتايست که سياوضاع طور
 بطور موقت از يورشيبا هر . م نداردي رژيمدت برا
ه ي جنبش مردم علي و تبارزات علنيرشد افق

ت مردم ي شود اما ضدي کاسته مي اسالميجمهور
 کند و يدا مي پي رشد عمقي اسالميبا جمهور

ن يم ، بخصوص جوانان در کوره ا از مرديقشر
 يل به سنگ خارايتنش ها و کشمکش ها تبد

  . شوندي مردم ميميجنبش ضد رژ
 افکندن ترس در دل جامعه      ي برا ي اسالم يجمهور

ـ ا.  حمله به زنان توسل جسـته     يشگيبه ابزار هم   ن ي
 ي است که برايم اسالمير رژ ي ناپذ يجزو سنن تخط  

 ين هجـوم مـ  زهر چشم گرفتن از مردم اول به زنـا       
استها ماننـد   ين س ي است که همه ا    ياما اوضاع . آورد

 يآها« امام جمعه ها که     يعربده ها . تف سرباالست 
مسخره است و   »  کند يد م ي جامعه را تهد   يبدحجاب

 کردن مقنعه مانند آب در هـاون        يصحبت از اجبار  
و آونگ کردن دختـر شـانزده سـاله بجـرم          . دنيکوب

نکا نه تنها مـردم را      داشتن روابط نامشروع در شهر      
 کند؛ کراهـت    ي ترساند بلکه متنفر و مشمئز م      ينم

 کنـد  ي ميادآوري را به آنان     ي اسالم ينظام جمهور 
 زند که وقت تنگ است و جان مـردم از  يب م يو نه 

ن در عـذاب و  ين و چـرک   ين نظام خـون   يت ا يموجود
  .کسره کرديد هر چه زودتر برخاست و کار آن را يبا
  

 از يني دوباره  دست چيم اساليرهبر جمهور
 و قضاوت ي خونخوار را بر مسند داوريآخوندها

د يه مردم نشانده است و صدارتشان  را تمديعل
 چون يانيا مردم خواهند گذاشت جانيآ. کرده است

 و ي نجف آبادي و دريازي و ني شاهروديهاشم
 يزدي و مصباح ي عراقي و محمديونسي و ينيحس
 يگر بر برج و بارويک دور ديگر آدمکشان يو د

ه مردم ي علي و جاسوسيقضاوت  و دادستائ
گر ينان و ديداد کنند؟  حکم اعدام اينند و بيبنش

ش توسط دادگاه وجدان يشاپيشان  پي هايهمپالگ
. ه مردم صادر شده استيت عليخلق به جرم جنا

شند که يندين مسئله بيد به اي مردم بايتوده ها
 ي اسالميجمهور. ن حکم چگونه اجرا خواهد شديا

را اسلحه دست اوست ي دارد زيزي تيهنوز دندانها
ورش بردن به مردم ي که با ياما تمام شد دوره ا

ا موج اعتراضات يبتواند آنان را عقب بنشاند 
 هنوز قدرت ي اسالمي را برگرداند؛ جمهورياجتماع

 يدر روز» اصالح طلب«ن يرا  مرتجعيب دارد زيفر
م ي جوانان مبارز ضد رژي برا زنند وينامه ها قلم م

 خطر نشان ي بيها»راهکار« خوانند و ياس ميه يآ
 ي حکومت اسالمي ها براي مذهبي دهند و مليم

 است که ياما دوران.  کننديدر نزد خلق وساطت م
رحمانه ي را بيده  سازش نکردن با دشمن و ويا

 يان جوانان نفوذ مي اعمالش رساندن در ميبسزا
 مقابله با يان مجبور است برايرکه حجايکند بطور

مبارزه مصلحانه در مقابل «ش در باره ين گرايا
 اعتبار يجفنگ سرهم کند و برا» مبارزه مسلحانه

. ردي بکار گياتش زبان استدالليدن به جفنگيبخش
خند که فقط تف و ينان واقعا مفلوکان تاريا) ٢(

ال ين خيبنابرا. بشان خواهد شدينفرت خلق نص
ه چون مجلس هفتم به دست جناح باطل است ک

پدر مردم را در « توانند ي تر افتاده است ميقو
ش از آن منفرد و منفور يم بين رژياصوال ا. »آورند

ش از آن يش بي درونياست و گسل ها و شکافها
ه يک سرکوب گسترده علياست که بتواند دست به 

 خواهند يم .مردم بزند و جان سالم از آن بدر برد
رعوب و فلج کنند اما مردم در حال و مردم را م

 و جامعه متالطم است. ستندي گوش دادن نيهوا
تشان يت حاکمي قادر به تثبيچ روينان بهيا
 و عقب يان انقالبيه شورش و طغيد روحيبا. ستندين

     ■  . مهابا دامن زديننشستن را ب

  :توضيحات
 وزير اطالعات در اجالس چهار روزه يونسي -١

 گفت امروز در يو.  کرديافات جالبمسجديان اعتر
جامعه تنش هاي سياسي كاهش يافته است ولي 

و بين ... متاسفانه تحركات صنفي، قومي رشد ميكند
تحركات كارگري، معلمان و پرستاران تالش زيادي 
ميشود تا با اراده خارج از كشور پيوند بوجود آيد كه 

 ارتباط با" کرد ي سعيالبته و. (خيلي خطرناك است
  )کا قلمداد کنديرا مترادف با ارتباط با آمر" خارج

 
ان انقالب مصلحانه را در برابر انقالب يحجار -٢ 

د راهکار ي گويبه مردم ممسلحانه قرار ميدهد و 
ه پردازان و ي نظراز(و امير پرويز پويان . اينست

 يريدر درگ که   خلقي فدائيکهايرهبران سازمان چر
)  جانباخت١٣٥٠ در سال مسلحانه با مزدوران ساواک

در آن سالها در ان يز پويد پروي گويو مرا نقد ميكند 
مسلحانه را جلو  مبارزه برابر بي تحركي مردم راه 

يعني (ما بيفايده بود و امروز ن راه ي اي ولگذاشت
در برابر بي تحركي مردم ) دوم خرداديهاان و يحجار

 فايده  كه باميذار گيم را جلو "مصلحانهراه مبارزه "
 !است
ان چرا مجبور است به مسئله مبارزه مسلحانه يحجار

 خبر از ينترنتي ايتهايبپردازد؟ آمار منتشر شده در سا
 دهند که بيش از هشتاد درصد مردم ديگر يآن م

توجه به اين . اميدي به راههاي مسالمت آميز ندارند
 منظور اين نيست كه بيش از هشتاد ؛نكته مهم است
منظور اينست . مبارزه مسلحانه شده انددرصد طرفدار 

پيش ) بعنوان آخرين چاره(كه راههاي مسالمت آميز 
 خود يهرچند اين بخود. مردم رنگ باخته است

 يبمعناي رشد و گسترش تفكر و راه مسلحانه برا
  ■. دست، اما به اندازه كافي معنا دارم نييمقابله با رژ
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  ؟... چرايكنيفكر م
 از صبح تا شب صدا و سيما  چرايكنيفكر م   

شود، سريال يدارد؟ نوحه تمام ميدست از سرت برنم
. خوانندياز سريال راحت نشده، برايت قرآن م. آيديم

 ي قطع نشده، ترانه پاپ مذهبي قاريهنوز صدا
 به مغزت ي در پي پي ورزشيبرنامه ها. يشنويم

اگر با . سازنديكنند و برايت قهرمان ميشوت م
، كارشناسان عمامه به سر يدارهمسرت اختالف 

بچه ،"ياگر نوجوان باش. پيچنديبرايت نسخه م
تراشند و خودشان هم يها برايت مسئله م" يحاج

 دو دقيقه هم ي اينكه حتيبرا. كننديبرايت حلش م
مخت آزاد نماند، در فواصل برنامه ها مجريان 

 يدهند و اشعار عرفانيآيند و پند و اندرز ميم
 خود ي كه ديگر جاي بازرگانيهاپيام . خواننديم

چرخد، يچار طرف تصوير را گرفته است، م. دارد
با اين كارها . شوديزند، رنگ به رنگ ميپشتك م

همه اينها، كار . كننديدارند ذهنت را كنترل م
  .  مغز تو و منيايدئولوژيك است رو

 خود را هم به ما حاكم يخواهند ايدئولوژيم   
اگر موفق .  آنها ببينيمكنند، تا ما دنيا را مثل

شوند، آنوقت خيالشان از بابت مقاومت و شورش و 
ممكنست كماكان از اين . شوديانقالب راحت م

، اما به خودت ي و نق هم بزني باشي ناراضيزندگ
 كه عيب ندارد، هر چه هست يدهي ميدلدار

 است كه قرارست در آن دنيا يخواست خداي
شود ي چكار ميويگييا نوميدانه م. اجرمان را بدهد

، تازه اگر يبا اين ايدئولوژ! كرد؟ قسمت است ديگر
 كمتر كردن ي و براي به خودت بدهي تكانيبخواه

 ي تو همين گرگهاي، الگويمشكالتت تالش كن
 هم را يحاكم هستند كه در سياست و اقتصاد گلو

مكند و از استخوان يجوند، خون زحمتكشان را ميم
البته هر . سازندي ميرق خودشان نردبان تيمردم برا

 هيچوقت به موقعيت آنها يچقدر هم كه جان بكن
 ي اگر خوب به رفتارت دفت كني وليرسينم
. يكني درست مثل آنها عمل مي كه داريبينيم

ات ديگر به هيچكس ي رسيدن به منافع شخصيبرا
 ي آنها پيروي از ايدئولوژي دارييعن. يكنيرحم نم

  . يكنيم
 . زير ذره بين بگذارگفتار و رفتارت را   

 زحمتكش يممكنست خودت كارگر و يا از قشرها
 كه درست به زبان همين يبيني، اما ميجامعه باش

 كارگر جماعت و ي سرمايه دار و مالك داريانگلها
 را چنان "عمله"كلمه . يكنيفقير فقرا را تحقير م

 ي كه انگار داريآوريغليظ و نيشخند به زبان م
فكر ! سرمايه دار! انگل!  پرورتن! مفتخور: يگوييم

كشند از ي كه مردم محروم هر چه ميكنيم
موفقيت .  خودشان استي و خنگي و تنبليعرضگيب

اين يا آن  كاسب و سرمايه دار را به رخ خودت و 
 ي جمع داري كه پا به پايبينيم. يكشيآنها م

را جوك ... ها ويها، تركها، عربها، لرها، رشتيافغان
 خودت از يك مليت تحت ستم و  اگري، حتيكنيم

 كه با يبيني، مياگر مرد هست. يقوم محروم باش
 بر طبق يهمسر، دوست، خواهر يا مادرت دار
 ي تلويزيونيموعظات آخوندها و به روش سريال ها

 كار تو شده ستم، تحقير، ييعن. يكنيرفتار م

 ي كه الگويتمسخر، سركوب و همه چيزهاي
زن ذليل " به يهم دار كه تو يبينيم.  استيمردانگ

 كه تو هم از فمينيستها يبينيم. يخندي م"ها
 به مدافعان حقوق زنان فحش ي و داريمتنفر

 ي كه آينده را برايبيني، مياگر جوان هست. يدهيم
.  تنهايتنها.  جز شخص خودتيخواهيهيچكس نم

 فقط بايد گليم خودت را از آب بيرون يكنيفكر م
 و رفاقت را هم يست، اما ضمنا تظاهر به دويبكش

 اينكه كارهايت پيش برود، تظاهر يبرا. يبلد شده ا
قانون جنگل . يو تعارف كردن را خوب ياد گرفته ا

 ي بقاء خودت، بقيه را قربانيبرا. يرا بلد شده ا
يا اگر زورت نرسيد همرنگ جماعت . يكنيم
  .يكني و خودت را با اوضاع منطبق ميشويم

چكار كنم؟  !ت همين است كه هسيگوييم   
! شود كرد؟ تا دنيا بوده همين بودهيچكار م

  . مثل بقيهيتقصير من چيست؟ من هم يك
نه دنيا هميشه اينجور بوده و نه . يكنياشتباه م

فكر و عمل همه . مقدر شده كه همينجور بماند
اين دنيا دائما دارد تغيير . مردم هم يكجور نيست

 گرفته تا  توليديهمه چيزش از سامان ده. كنديم
 يعرصه سياست و قانون، از تكنيك و تكنولوژ

. كنديگرفته تا فرهنگ آدمها تغيير كرده و م
 مردم ي بهتر شدن و نو شدن زندگيامكانات برا

 بهتر كردن ي نو برايشود، انديشه هايبيشتر م
. كنديگيرد و طرفدار پيدا مي مردم شكل ميزندگ

 روش ، راه وي و اجتماعي كهنه اقتصادينظام ها
 كهنه و ي، فرهنگ ها و سنت هاي كهنه سياسيها

 خود را به يشكند و جايدست و پا گير، در هم م
اما . دهدياقتصاد و سياست و فرهنگ نو و پيشرو م

كند يكهنه مقاومت م! نه نرم و راحت! نه خود بخود
رژيم . دهديو در مقابل تغيير چنگ و دندان نشان م

 توپ و تانك و  كه حافظ نظام كهنه اند بايهاي
كنند ي ميزندان و قانون، با بمباران ايدئولوژيك سع

 كه ي نظامينظام كهنه يعن.  تغيير را بگيرنديجلو
 يبا سطح تكامل و پيشرفت و دانش جامعه بشر

 كه در آغاز قرن بيست و ي نظامييعن. خوانا نباشد
يكم، با وجود اين همه ثروت ومنابع و امكانات 

در سطح جهان، مردم را  ي و پيشرفت علميماد
گرفتار استثمار و فقر و فالكت و جهل و فساد و 

 كه منافع يك مشت ي نظامييعن. دارديخرافه نگه م
كنند و يصاحب سرمايه و ملك و ثروت را تامين م

اين دعوا و . گذارنديمنافع اكثريت جامعه را زير پا م
ها، با سازش و يها و پايينياختالف بين منافع باالي

با . شودي حل نم"يمن بميرم تو بمير"پينه و وصله 
 هستيم، ياينكه از صبح تا شب بگويند ما همه ايران

از يك امت هستيم، پيش خدا و در روز قيامت همه 
حل .... ما را به يك چشم نگاه خواهند كرد و

گويند كه آن دعوا و ياصال اين حرفها را م. شودينم
 برايمان كه زجر يك عمر را. اختالف را بپوشانند

 و تحت فشار بمانيم يكه ناراض. قابل تحمل كنند
  .  نيفتيمياما به فكر پيدا كردن يك راه چاره واقع

. شود ديگري مييك چيز.  خيالي بيگوييم   
آيد را ي كه از دهانت در ميخوب فكر كن ببين حرف

؟ از كدام بلندگوها يشنويهر روز از زبان چند نفر م
 كه ي حرف مارمولك؟ ببين اين حرف بايشنويم
 يشود فرقيگويد هر چه خدا بخواهد همان ميم

 يكنيفكر م. دارد يا نه؟ نتيجه اش را هم ببين
 توانست سوار مردم شود و ي بود كه خمينياتفاق

 نده ای متفاوت می خواهنديبه جوانانی که آ
  

 !اینجاستایدئولوژی ما یا آنان؟ مسئله 

 به چريکهای ارتش سرخ  مائو تسه دون
 مارکسيسم می آموزد
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اين وضعيت را برايمان درست كند؟ آيا بدون تبليغ 

توانست مردم را دنبال خودش بكشد؟ ي ميايدئولوژ
اگر  بين . ا در نظر بگيرآبرو ري بي همين خاتميحت

 از مردم ي حكومت با بخشيهايدوم خرداد
 از روشنفكرها، پيوندها و يبخصوص با بخش مهم

 ايدئولوژيك وجود نداشت آيا آن همه جوان يبندها
زدند و ي سينه ميآنطور با حرارت پشت علم خاتم

خوردند؟ اينجور ي فريب شعارهايش را ميبه سادگ
 ي ايدئولوژيبانه روزجاهاست كه تاثير تزريق ش

باالخره اينهمه يا . شودي به جامعه روشن ميمذهب
 گفتنها و ماه محرم سياه پوشيدنها و ي يا عليعل
 طرز ي روي رفتنها، بايد تاثير"يحسين پارت" يحت

 يحداقلش اينست كه باز هم برا! فكر آدم بگذارد
 "صادق"يك دوره چشم اميدت به فالن مسلمان 

 و حسين يآيد به عليظر مشود كه بنيدوخته م
 به اين ييا اگر از اسالم حكومت.  دارديارادت بيشتر

 تو را به فكر يشكل فجيعش ذله شده باش
 كه يافتياندازد و اينبار راه مي م"ي دينينوانديش"

اين . ي و امثالهم ببنديدخيل را به امامزاده آغاجر
توكل به خدا كردنها ممكنست مغزت را آنقدر 

 و در مقابل زلزله يباشد كه بلند شوتعطيل نكرده 
 حداقلش اينست كه درست ي، ولينماز آيات بخوان
، ي كه بايد دل به دريا بزني وقتيسر بزنگاه، يعن

 و ي خالص شدن از اين وضعيت تصميم بگيريبرا
، ي بپيوندي به شورش و مبارزه انقالبيبطور جد

 سرنوشتت را يكنيفكر م. شوديزانوهايت شل م
نويسند و از دست تو و مثل تو، ي مي ديگريجا
  قدرت و سرمايهکه  و محروم ي مردم معمولييعن

پس خيال نكن . آيدي بر نمي كار چندانندارند
 كهنه و پوسيده ي همين ايدئولوژي، حتيايدئولوژ

فايده ي بي، يك مشت حرف مفت و وراجياسالم
كند؟ فقط ي نمي ما فرقياست و بود و نبودش برا

 صدا و يز همين امروز برنامه هافكرش را بكن، ا
روزنامه ها و مجالت وابسته به . سيما قطع شود

.  به منبر نروديهيچ آخوند. رژيم منتشر نشود
 ي از مواد آموزشي و غير علمي خرافيدرسها

 ديگر در يكنيفكر م! مدرسه و دانشگاه حذف شود
 سنگ بند خواهد شد؟ فكر ياين نظام، سنگ رو

 و يخياليپا پس كشيدن، ب ترس و ترديد، يكنيم
 شيوع پيدا كند؟ حاال يتواند به راحتي ميخودخواه

شورش علیه اينكه . به يك چيز ديگر فكر كن
نابرابری و محرومیت و بی حقوقی و تمایزات 

 و  عدم تحمل نظام كهنه.طبقاتی تبلیغ شود
تعاون .  تبليغ شودیورش بردن به برج و باروی آن

تحقير و . غ شود تبلي میان مردميو همبستگ
 و يمنافع جمع. تمسخر و تبعيض تبليغ نشود
 زن و مرد يبرابر. اشتراك سر لوحه تبليغات باشد

 يك ييعن. علم و خرد تبليغ شود. تبليغ شود
 يك سلسله افكار و انديشه ، جديديدستگاه فكر

 مرتبط به هم، مكمل هم، پيگير و زنده و نقاد، يها
 يكنيفكر م. شودو دائما در حال نو شدن تبليغ 

  نتيجه اش چه خواهد بود؟                  
 ما از يهاي همه بدبختيول!  قبوليگوييم   

اينست كه يك حكومت ايدئولوژيك بر كشور 
همه . ، ايدئولوژيكندي رسميرسانه ها. حاكم است

 ديگر از هر چه يگوييم. چيز ايدئولوژيك است

 يگوييم. خوردي است حالت به هم ميايدئولوژ
تا اينجايش كه اين دولت، . خواهم آزاد باشميم

اين . يگويي خاص خود را دارد درست ميايدئولوژ
 است، و يدولت ايدئولوژيك است، رژيم مذهب

 سلطه ي يعنيحكومت مذهب. گويديخودش هم م
 بر ييعن (يتمام و كمال ارتجاع هم بر حيطه عموم

 و قوانين و آموزش و ي و اجتماعي دولتينهادها
 يو هم بر حيطه خصوص) رش و رسانه هاپرو

). ي و فردي و امور خانوادگي غير دولتينهادها(
 يك حكومت جان سخت است و يحكومت مذهب
 را با محروم كردن اكثريت مردم از ياين جان سخت

 آگاه ي براي و فرديابزار و فرصت ها و شرايط جمع
بنابراين دين . آورديشدن و متشكل شدن بدست م

جدا كردن دين از . ومت جدا باشدبايد از حك
 ي از شرايط ساختن يك زندگيحكومت، يك

متفاوت، يك جامعه پيشرو و يك نظام دمكراتيك 
 ياما در همه دولتها و همه جوامع، حت. است

 حاكم يسكوالرترين آنها، باالخره يك ايدئولوژ
 يدستگاه  آموزش و پرورش هر كشور. وجود دارد

 كه ي و ببين در درسهاي در نظر بگيريرا كه خواست
دهند تا روز آخر ياز روز اول دبستان به بچه ها م

 حاكم بر آن كشور حضور دارد يدانشگاه، ايدئولوژ
تواند حضور نداشته باشد؟ اگر جامعه ييا نه؟ و آيا م

 از افراد به قيمت ي سامان پيدا كرده كه اقليتيطور
كار و رنج  و فقر و فالكت اكثريت صاحب سرمايه و 

شود انتظار يوسايل توليد و ثروت شوند، مگر م
داشت كه بچه ها را در مدارس با ديدگاه جمع 

 و شورش علیه تمایزات  و اشتراك و تعاونيگراي
 ي در جامعه اي تربيت كنند؟ آيا انتظار دارطبقاتی

 بر آن حاكم است و يكه يك سلسله مراتب هرم
 را ياقليت بر دوش اكثريت نشسته و قدرت سياس

 كه ير دست خود قبضه كرده است، فلسفه هايد
كنند مسلط ي را توجيه مي و فردگرايي جوييبرتر

! نباشد؟ حاال از يك طرف ديگر به مسئله نگاه كن
 كامال ي كه بدون وجود يك ايدئولوژيآيا انتظار دار

متفاوت و حاكم شدن آن بر اعتراض و مقاومت و 
  توان از پس اين نظام برآمد؟يشورش مردم م

 نخواستن ياين را هم بدان كه ايدئولوژ   
 به فكر ييعن.  استيخودش يك نوع ايدئولوژ

 يبه اين فكر كن كه چرا يكسر. رها شدن نبودن
فراد يكديگر را اكنند؟ يهستند كه مثل تو فكر م

 كه فكر و بينش يكسان. همفكرها. كننديپيدا م
 خشك ي ايدئولوژيگوييم. نزديك و همخوان دارند

مانع آزادانه فكر . بنددي آدم را ميست و پاد. است
 كه دلت ي كن آنجوريخب حاال سع. شوديكردن م

. يهر جور كه خواست. يخواهد آزادانه فكر كنيم
 با اين وضعيت يخواهيحاال بگو فكرت چيست؟ م

؟ قبول يآيد چكار كني هم از آن بدت ميكه خيل
 يا ي كه بايد سرنوشتت را خودت تعيين كنيدار

شود كرد و سرنوشت ي كه هيچ كارش نميكنيفكر م
پس چه شد !  بافته اند؟ خبي ديگريما را جا

آنهمه داد  و فرياد بر سر آزاد فكر كردن شخص 
  !؟ي كه اسيري آزادانه فكر كنيخواهيم. خودت

االن در دنيا همه چيز !  دست برداريگوييم   
هيچ چيز . همه جا بحران است . هواستيرو

ه بشود به آن چسبيد و از  وجود ندارد كيقطع

در اين ی يمی گو. اين گرداب نجات پيدا كرد
 درست ياوضاع سردرگم، از كجا معلوم كه آن ديگر

نگويد؟ از كجا معلوم كه فقط يك چيز درست 
 هركس حق دارد يگوييوجود داشته باشد؟ م

تو تشخيص . حقيقت مطلوب خودش را داشته باشد
 يكس. يم نشو و تسليي كه بايد مبارزه كنيدهيم

دهم كه يمن تشخيص م. جلويت را نگرفته است
 منهم حق يگوييم. تسليم شوم و با اوضاع بسازم

 يالبته اگر در يك جزيره تك و تنها زندگ! دارم
 ي به جامعه و نوع بشر نداشتي و هيچ ربطيكرديم

بدون .  استي آدم موجود اجتماعيول. حق با تو بود
 ديگر، هيچ يمها و ارتباط با آدي اجتماعيزندگ
 كار داشتن به يارتباط هم يعن.  آدم نيستيآدم

 پيوسته و وابسته بودن به عمل و يكار يكديگر، يعن
 رو در رو شدن با شرايط جامعه ي، يعنيفكر جمع

 از ي قرار گرفتن در گروهي، يعنيبه شكل جمع
كنند و ي حفظ وضع موجود تالش ميانسانها كه برا

 تغيير وضع يديگر كه برا ييا تعلق داشتن به گروه
 چه يتو چه آگاه باش. كننديموجود حركت م

 از اين دو ي، در يكي چه نخواهي، چه بخواهينباش
 و به خيال ياگر كنار نشسته ا. يگيريگروه قرار م

، يخودت از همه چيز و همه كس مستقل شده ا
 ييعن. ي بر وضع موجود نگذاشته ايدر عمل تاثير

  .يبه حفظ آن كمك كرده ا
 ي، گليخواهم از هر چمني اما من ميگوييم   

. خوب مطلق و بد مطلق كه نداريم. بچينم
 مختلف ي خوب را از ايدئولوژيهايخواهم چيزهايم

 ي چرا بايد فقط از يك ايدئولوژيگوييم.  بگيرم
 كنم؟ اصال بگوييم اين حرف تو درست و يپيرو
 ي، گلهايراه بيفت و از هر چمن.  استيعمل

 به اين سئوال يول. را پيدا كن و بچينخوشبويش 
؟ يدهيچطور خوب و بد را تشخيص م: هم فكر كن
 اينكه كدام گل خوشبوست و كدام بد يمعيارت برا

 هر عقيده و يتو دار! بو چيست؟ خوب فكر كن
 كه خودت ي را اول در چارچوب خاصيبرنامه و راه
 و از يكني، آنها را الك ميدهي قرار ميدر ذهن دار

 ي، با برداشت و نتيجه گيريگذراني مير خاصفيلت
 مقايسه ي كه خودت از تجربيات گذشته داريخاص

 كه ي، آنها را با ارزشها و روابط و عادات خاصيكنيم
، و باالخره اين يسنجي ميخودت از قبل قبول دار

اينها همه . يكنيعقيده يا آن برنامه را قبول يا رد م
  ! لوژيك داشتن ايدئوي چارچوب و معيارهاياش يعن

ممكنست . خيالت راحت، همه مردم اينطورند
 باالخره تحت تاثير اين يا آن يخودشان ندانند ول

به دنيا و نقش و جايگاه .  هستنديايدئولوژ
اين نگاه از . كنندي نگاه ميخودشان، طور خاص

.  نيستي و مادرزاديخداداد. آسمان نازل نشده
 هميشه ي طبقاتيذهن و عمل آدمها در اين دنيا

مردم . گيردي قرار ميتحت سلطه اين يا آن ايدئولوژ
 فكرها و يآدم بين مردم خيل.  نبايد ديديرا فله ا
. بينديفرهنگ مشترك م. بيندي مشترك ميرفتارها

 ي كه خيلي متوجه ميشوياما خوب كه دقت كن
. كنندي وقتها همه مثل هم عمل نميجاها و خيل

ثال نگاه و عمل م. فكر و رفتار همه مثل هم نيست
بينند حقشان دارد خورده ي مي كه وقتيآن كارگران

گيرند اعتصاب كنند و تا آخر يشود تصميم ميم



٧صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره
ايستند و از كتك خوردن و زندان رفتن يپايش م

 كه يترسند، با آن چاپلوس ها و فرصت طلبهايينم
 خود ي منفعت شخصيحاضرند منافع همه را فدا

 يآن دختر جوان. ردكنند، از زمين تا آسمان فرق دا
 ضد يخرد، در مقابل نيرويكه خطر را به جان م

 يآيد، پرروييشورش و فاطمه كوماندوها كوتاه نم
 يدهد تا برايكند و فحش ميكند، مسخره شان ميم

 ي خودش يك نوع ايدئولوژيبقيه سرمشق شود برا
 كه امروز تابع ي دخترانيدارد كه كامال با ايدئولوژ

شوهر اسیر  و برادر و فردا تصميم و خواسته پدر
  . هستند فرق دارد

 ي چيز ديگري تعريف ايدئولوژي وليگوييم   
 ي يك دستگاه فكريايدئولوژمی گویی . است

 حكم ها چپانده اند ي آن  يكسريبسته است كه تو
 يتواني و نه مي آنها را انكار كنيكه نه اجازه دار
كه  جز ايني نداريپس چاره ا. يآنها را تغيير بده

 يك موجود ي و بشويمغزت را منجمد و تعطيل كن
متعصب و مسخ و زبان نفهم مثل همين حزب 

 هر فكر نو و شاداب را به محض يگوييم. هاياله
 از ي بگذاري تنگ ايدئولوژياينكه در قفسه ها

 يگويي كه مياما اينهاي. شوديافتد و خفه مينفس م
 است كه ي كهنه و ارتجاعيهايدر مورد ايدئولوژ

پديده ها . كننديهمه چيز اين دنيا را وارونه بيان م
به يك . بيننديرا مرتبا در حال تغيير و تحول نم

 از پيش تعيين شده ي و سرنوشتهاي و ازلينظم ابد
آدمها را نهايتا بازيچه و عروسك و موش . معتقدند

احكام و . دانندي يك قادر متعال ميآزمايشگاه
 در جوامع گذشته  كهيقوانين كهنه و عقب مانده ا

خورد ي برقرار بوده و امروز فقط به درد اين ميبشر
 انسانها و روابط يكه بعنوان نماد جهل و كودك

 در موزه تاريخ ي و فئوداليستمگرانه برده دار
 . نامندي ميگذاشته شود را حكم اله

 كهنه يهاييالبته فكر نكن فقط آن ايدئولوژ   
غير و عقبگرا هستند كه آشكارا خشك و 

 دنيا را با .قابل انعطاف و گرد و خاك گرفته اند
 ظاهرا غير يهاي و  ايدئولوژي و شك گراييگرايينسب

 نشان يتوان وارونه و غير واقعيايدئولوژيك هم م
 به خورد يتواند آنقدر بدبيني مييك ايدئولوژ! داد

 و ي شخصيآدمها بدهد كه ديگر به فكر تغيير زندگ
باشد چه رسد به تغيير  خود هم نيامروز و فردا

تواند آنقدر شك گرا باشد و آنقدر يم. يجامعه بشر
به مغز ما فرو كند كه ’ شود فهميديدانم و نمينم’

 يديگر به فكر فهميدن قوانين حاكم بر جامعه بشر
.  نيفتيمي اجتماعيو ريشه  و راه حل دردها

 گرا باشد كه اصال نتوانيم يتواند آنقدر نسبيم
 ييعن.  بدي خوبست و چه هدفيبفهميم چه هدف

 ي، جاي جانبدار و طبقاتيعمال نتوانيم در اين دنيا
 ي تحقق هدف انقالبيخود را مشخص كنيم و برا

 ساختن يك جامعه پيشرو و آزاد از ستم و ييعن
تواند آنقدر كوته يم.  تالش كنيمياستثمار طبقات

 باشد كه جامعه بزرگ انسانها را يانديشانه و ارتجاع
 مليت و قوم و مذهب، جنسيت و يا ميزان ينابر مب

.  كندي و ارزش گذاريسرمايه و ثروت تقسيم بند
رقابت بر سر منافع . كاال و بازار را پرستش كند

 و تنازع بقاء را جوهر و ذات بشر و ي يا گروهيفرد
ها ياين ايدئولوژ.  جامعه بدانديعامل پيشرفت و ترق

 ي مدرن-سا و مدرن يا پيبا وجود ظاهر غير جزم
 ي يا غير قابل تغيير بودن يكسريكه دارند، به ابد

 اگر يحت. احكام و ارزشها و روابط معتقد و پايبندند
 را به اين شكل بيان كنند كه از وضع ياين پايبند

 اين وضع قابل تغيير ي هستيم وليموجود ناراض
 نوع نگاه يدادن نيست و بهتر است بشر بطور كل

عوض كند تا خيالش راحت و خود به خوب و بد را 
  ! وجدانش آسوده شود

 با وجود همه اين حرفها، انديشه يگوييم   
 آزاد يآزاد و پيشرو بايد بيشتر حالت جرقه ها
 نظم يدر اينجا و آنجا داشته باشد تا حلقه هاي

حرفت درست است، البته در . يافته از يك زنجير
 ،ي بكني با اين انديشه ها كاري كه نخواهيصورت

 بكار ي تغيير و تكامل زندگي آنها را براياگر نخواه
اصال پويا بودن يك انديشه با اين مشخص . يببند

 يشود كه چقدر به تكامل و پيشرفت جامعه بشريم
هر (آيا بدون داشتن هدف مشخص . كنديكمك م

توان يم)  كه باشدي از زندگي در هر عرصه ايهدف
د؟ امكان  كري ارزيابي را مثبت يا منفيانديشه ا

 پيشرو يانديشه ها.  آزاد خوبستيجرقه ها! ندارد
 با جرقه يول. گيرديو پويا با همين جرقه ها شكل م

. توان دنيا را روشن كرد و نه اتاق را گرم كردينه م
 يايدئولوژ.  درست كرديبايد از جرقه ها، آتش

بايد مرتب . ، حكم اين آتش را دارديپيشرو و انقالب
 جديد در آن گذاشت، به رويش به آن دميد، هيزم

 ينفت ريخت، و فراموش نكرد كه اين آتش برا
روشن كردن دنيا و ديدن ناديده ها و گرم كردن 

 ي انسانها برافروخته شده است نه برايزندگ
  .پرستش و تقديس

 اما فكر و حرف درست در انحصار يگوييم   
حرفت !  قبول.يك گروه يا فرد خاص نيست

 را ي علمي از تئوريهايخيل. كامال صحيح است
 تدوين كنند كه از نظر يممكنست دانشمندان

 با ي هيچ توافقي يا افكار سياسياعتقادات مذهب
 ي وقتها ممكنست كسانيخيل. آنها نداشته باشيم
 ي با آنها حتي و سياسي اجتماعيكه در جاده زندگ

 را در كار ما يتوانيم دو قدم برداريم اشكاالتينم
 به فكر و عمل ما بكنند كه ياداتببينند و انتق

علتش اينست كه . خودمان نتوانسته بوديم ببينيم
 شناخت نوع ي و دريچه ها و دروازه هايتجربه بشر

بشر در انحصار هيچكس نيست و سندش را به اسم 
اما فرق است .  نزده انديپيروان اين يا آن ايدئولوژ

 اينجا و آنجا كه يبين جرقه ها و كبريت كشيدنها
كند با درست كردن ي را روشن ميموقتا محدوده ا

كند ي كه فكر ميبنظر تو كس. آتش يا ساختن چراغ
 مقابله با زلزله، ي واجب براي از راهكارهاييك

خواندن نماز آيات است همانطور به مشكالت و 
كند كه يك يمصائب جامعه و مردم برخورد م

 كه معتقد يماترياليست معتقد به علم؟ بنظر تو كس
 انسان از انسان و حاكم ي بودن بهره كشيبه ابد

بودن يك طبقه بر بقيه طبقات است، ظلم و حرص 
داند، سلسله ي را در ذات بشر ميو آز و خودخواه

 و سلسله يمراتب حاكم بر جامعه را بازتاب نظم اله
مراتب بين خدا و نمايندگان خدا با بندگانش 

 و كار را  بين سرمايهيداند، سلسله مراتب اقتصاديم
كند، همان ي وانمود مي و منطقي طبيعيچيز

 دارد كه ي را در جامعه و در قدرت سياسيعملكرد
 و ي كه به نگاه علمي كسييك كمونيست، يعن

 از ابتدا تا حاال دريافته ي به تاريخ جوامع بشريعين
 ياست كه مناسبات ميان انسانها و نظام ها

ند و  نيستي ثابت و هميشگي و اقتصادياجتماع
مناسبات و نظام ها و . كننديمرتبا تغيير كرده و م

 خود را به ي كهنه با انقالب جايفرهنگها و باورها
 كه ابتدا يطبقات پيشرو و انقالب. دهندينو داده و م

تحت سلطه اند بر طبقات عقبگرا كه حاكمند غلبه 
 كنند؟ يم

 و دولت ي از ايدئولوژيگويي تو كه ميراست   
آيد، تا حاال به جانبدار يت مايدئولوژيك بد

 و دولت ي بودن اين ايدئولوژيبودن و طبقات
خورد و چه ي مي اصال به چه درد؟يفكر كرده ا

 دارد؟ اگر دنبال جواب دادن به  اين يكاركرد
 حاكم و دولت موجود ي و ربط ايدئولوژيسئوال نرو

 را يمعيناقتصادی  و سلطه طبقه يبه نظام طبقات
؟ ي خورده ايلك را از ايدئولوژ بزرگترين كينفهم

 ي اين ايدئولوژيترين كارهاي از اصليچون يك
به اسم .  خودش استيپنهان كردن ماهيت طبقات

كند يادعا م.  كنديامت و ملت و بشريت صحبت م
كه به رنگ و نژاد و جنسيت و شناسنامه و كيف 

 ندارد و همه را به يك چشم نگاه يپول آدمها كار
 مرتبا موعظه ياين ايدئولوژسخنگويان . كنديم
 اعتبار و ارزش ندارد يكنند كه مال و مقام دنيويم

 اينها حاكمند و  اما .و معيار و محك، تقواست
 و فاصله فقر و ثروت هر روز عريضتر يشكاف طبقات

طبقه سرمايه دار و زميندار و بورس باز . شوديم
 فقيه كه يشود و همزمان وليچاقتر و حريصتر م

 است فتوا به حرام و ي اين ايدئولوژينماد اصل
 و دستگاه .دهدي بودن اعتصاب كارگران ميغيرشرع

که گاه به اندازه " (ايمال دن"عدالت پرورش برای 
دست می برد و جوانان را با )  ک قرص نان استي

  .ل اعدام می کنديجرثق
 دارد من ي حاال چه اشكاليگوييم   

  تو را نداشته باشم يا اصاليايدئولوژ
 نداشته باشم؟ مهم اينست كه با هم يايدئولوژ

متحد  متحد شويم و عليه اينها مبارزه كنيم؟
ها با يخيل.  ندارديشدن و مبارزه كردن هيچ اشكال

توانند با هم متحد شوند و ي مختلف ميهايايدئولوژ
 بزرگ يا كوچك، درازمدت يا ي اهداف سياسيبرا

 انقالبها جنبشها و. كوتاه مدت مشتركا مبارزه كنند
 كرده اند و يهميشه با اينطور اتحادها پيشرو

اصال رسم و قاعده اش همين است و غير از . كننديم
 اگر اهداف عميقتر و درازمدت تر يول. شودياين نم

 و ي دوستان حقيقيخواهي، اگر مي داريو روشنتر
، اگر يات را درست تشخيص دهيدشمنان واقع

 همه يتازه بفهم و ي تا نصفه راه را برويخواهينم
 يتالشها و فداكاريهايت در خدمت اهداف و منافع

 يخواهي قرار گرفته، اگر نميخواستيغير از آنچه م
 دارند، ي ارتجاعي كه ايدئولوژی شويدنباله رو كسان

 كه اتحاد ما در ميدان مبارزه يخواهيو اگر م
محكمتر و پايدارتر و آگاهانه تر باشد بهترست 

 و به عمل ي، درك كنيرا بشناس ي انقالبيايدئولوژ
اوال . دو واقعيت سرنوشت ساز وجود دارد. يدرآور

 يك جنبش يتواند رهبري ميفقط  آن نيروي
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 ي را رهبري را بدست بگيرد و يا انقالبياجتماع

 برساند و ادامه و يكند، خواه آن را به پيروز
تكاملش دهد، خواه آن را به شكست بكشاند و نابود 

ثانيا فقط .  داشته باشدي مشخصيلوژكند، كه ايدئو
 است ي و علمي انقالبي يك ايدئولوژيتحت رهبر

 را هموار ي انقالب اجتماعيتوان راه پيروزيكه م
 از ي جلوگيري برايكرد و مبارزه مرگ و زندگ

سقوط و عقبگرد و نيمه كاره ماندن آن را به پيش 
 .  برد
 كه تو سنگش را ي آن ايدئولوژي وليگوييم   
 ي هم چندان كارنامه درخشانيزني سينه مبه

 در عمل شكست خورده است چون با ذات و ندارد،
 آنقدر همه يگوييم.  ندارديفطرت انسانها خواناي

 و بدون برو برگرد است كه يجانبه و توضيح المسائل
بايد بگويم كه .  با مذهب ندارديفرق چندان

 نادرست و ي كمونيستيشناخت تو از ايدئولوژ
 جوانان در مورد آن درک اغلب. است يسطح

ک علت مهمش آنست که در ي. نادرست است
)  مثل دوره حکومت شاه(ن حکومت يا
 شود و ي سرکوب ميستي کمونيدئولوژيا

سم، از دهان ين کمونيمردم  از دهان مخالف
 آنان يغات آنان و نظام آموزشين و تبليمرتجع

 يايدئولوژ. ستيسم چي شنوند که کمونيم
 و ي پويا، علمي دستگاه فكري يعنيتكمونيس

 نو، پيشرو و آينده ساز در جامعه ي نيرويانقالب
، يبنيان اين ايدئولوژ.  معاصريطبقات

 فهم اين ييعن.  استيماترياليسم ديالكتيك
 موجود در كائنات، يواقعيت كه همه پديده ها

منجمله همين سياره كوچك كه محل 
امعه  جيپيدايش و تكامل و سرانجام نابود

 و قابل ي عيني است، پديده هاييبشر
 ي ماوراء الطبيعه ايشناختند و هيچ نيرو
 كه سرنوشت كل يا يخارج از اين وجود ماد

جزء آن را تعيين كند يا مسئول شروع و 
 يهمه پديده ها. خاتمه آن باشد در كار نيست

آيند، يبوجود م.  در حال تغيير و تكاملنديماد
روند و در واقع به يكنند، از ميان ميرشد م

هر . دهندي تغيير شكل مي ديگريپديده ماد
 است و فرايند ي از اضداد درونيپديده، اتحاد

 و تكامل هر پديده را مبارزه اين اضداد يزندگ
تاريخ . دهدي بر وجه ديگر تشكيل ميو غلبه وجه
 شكل ي كه طبقات اجتماعي از زمانيجوامع بشر

 كه بين دو وجه  استيگرفتند، تاريخ مبارزه طبقات
ن ي بيعني: ان داردي جرحاكم و محكوم اين جامعه

 را بدست ي و اقتصادي كه قدرت سياسيطبقات
 يكنند با طبقاتي ميدارند و نظم موجود را نمايندگ

كه تحت سلطه حاكمان قرار دارند و منافع خود را 
تكامل . كنندي نوين و متفاوت جستجو ميدر نظم

 و سپس ي به فئوداليدار از نظام برده يجامعه بشر
 حول همين مبارزه ياز فئوداليسم به سرمايه دار

 يهر يك از اين نيروها. صورت گرفته است
 در جايگاه محكوم و سپس در ي كه زمانياجتماع

 ويژه خود يمقام حاكم قرار گرفته اند، دستگاه فكر
 . را شكل داده اند

 مختص به يطبقات مختلف، ايدئولوژيها   
 معاصر كه ي طبقه پيشرو در دنيا.دارندخود را 

 و استثمار فرد از ي سرنگون كردن نظام طبقاتيبرا
 يا پرولتاريا يكند طبقه كارگر جهانيفرد مبارزه م

 اين ي، دستگاه فكري كمونيستيايدئولوژ. است
 يخ همه طبقات اجتماعيدر طول تار. طبقه است

ا  خود ري ايدئولوژيپرولتاريا جنبه طبقاتر از يبغ
پوشانده اند و آن را نماينده منافع همه افراد نوع 

، بر اي؛ اما بر خالف آنها پرولتار كرده انديبشر معرف
. كندي تاكيد مي كمونيستيجانبدار بودن ايدئولوژ

 ي علمي يك ايدئولوژي كمونيستيبنابراين ايدئولوژ
از  و ين حال انقالبيقت جوست؛ اما در عي حقيعني

 ي، راهنماياين ايدئولوژ. است جانبدار ينظر طبقات
  مختلفي طبقه كارگر در كشورهايبرنامه سياس

 و  يکارگرانقالبات   ي راهنمايدئولوژين ايا. است
 يدن طبقه کارگر راهنمايپس از به قدرت رس

انقالب . بوده است يستيالي سوسساختمان جوامع 
 در ١٩٤٩ در روسيه و انقالب اكتبر ١٩١٧اكتبر 

 انجام شد ي كمونيستيايدئولوژ  يچين تحت رهبر
 همين انقالبات ياتفاقا پيروز.  رسيديو به پيروز

 به عنوان ذات و فطرت ثابت و ينشان داد كه چيز
 لگد مال راي ز انسان وجود ندارديتغيير نيافتن

شدگان جامعه كه ساليان سال گرفتار فقر و فالكت 
و جهل و سنت بودند توانستند تحت تاثير 

 آگاه شوند، درگير يبرنامه كمونيست و يايدئولوژ
انقالب شوند، مناسبات كهنه را واژگون كنند، به 

.  برسند، خود و جامعه را دگرگون كننديپيروز
 و سپس در يطبقه كارگر بعد از چند دهه در شورو

 يچين شكست خورد، اما اين شكست ايدئولوژ
 در ي انقالبيبلكه شكست پرولتاريا.  نبوديكمونيست
 و اهداف طبقه ي بود كه از ايدئولوژيسانمقابل ك

 و ي و برنامه سياسيكارگر دست كشيده و ايدئولوژ

.  را پذيرفته بودندي و سرمايه داري بورژوازياقتصاد
 را تحريف ي كمونيستياينها كمونيسم و ايدئولوژ

 يكردند، اصول و انگيزه ها و اهداف سرمايه دار
ند،  كرديخود را سوسياليسم و كمونيسم معرف

 ي مختلف به كمونيستهايتحت عناوين و بهانه ها
 آنان ي حمله كردند و كوشيدند ميراث انقالبيواقع

 ي گذشته خاك فراموشيرا نابود و بر تجارب انقالب
 ي كه بعد از كمونيستهايشعار نيروهاي. بپاشند

 و چين به قدرت رسيدند بازتاب ي در شورويانقالب
:  نهاست آي ايدئولوژيروشن ماهيت طبقات

 ي دستمزد و رفاه بيشتر برايسوسياليسم يعن"
 اينها "ثروتمند شدن شكوهمند است" و "شخص من

 حريصانه و خودخواهانه و فردگرايانه يبيان ايدئولوژ
 يهمين ها بودند كه در شورو!  استيسرمايه دار

 ياز كمونيسم يك مذهب جديد، يك رشته درس
 زيرا ، درست كردنديخشك و جامد و ضد انقالب

ترسيدند و از آن ي مي پويا و انقالبياز ايدئولوژ
 هر يدانستند كه كمونيسم انقالبيم. متنفر بودند

چيز كهنه منجمله نظام و حاكميت سرمايه 
 اگر با نقاب طبقه ي را حتيداران جديد در شورو

همين ها بودند . كشديكارگر باشد زير سئوال م
رب  غيكه سرانجام در رقابت با سرمايه دار

 را از چهره يفروپاشيدند و نقاب كمونيست
و همين .  سرمايه دارانه خود برداشتنديايدئولوژ

ها هستند كه در چين امروز، كماكان زرورق 
 را با مارك سوسياليسم به دور نظام عريان ينازك

.  حفظ كرده انديو بيرحم و خونخوار سرمايه دار
 و ي كمونيستي ماهيت ايدئولوژيخواهياگر م

 ي و زندگي آن بر جوامع انقالبييرات عملتاث
 بهتر است شرايط و ذهنيت و يانسانها را بفهم

 ستمديده اين كشورها قبل از يعملكرد توده ها
 انقالب يانقالب، در جريان انقالب و بعد از پيروز

 بر ي سرمايه داري كه دوباره ايدئولوژيرا با دوران
درباره چين . يكشورشان حاكم شد مقايسه كن

 مائوتسه دون بپرس و بخوان و آن يزمان رهبر
را با چين امروز كه زندان، مشقت خانه و 
كشتارگاه روح و جسم صدها ميليون زن و مرد 

  .   است مقايسه كن
اين را هم بدان كه تا نوع بشر و جامعه    

 وجود دارد ذهن و تفكر و دستگاه يبشر
با همه تضادها و .  هم وجود خواهد داشتيفكر

 ي ها و گره گشاييبا همه خوش فكر. فض هايشتنا
 هم در كار يانقالبات فكر. ها و نيز خطاهايش

 كه تضاد و تفابل عين و ذهن و يخواهد بود تا زمان
 تا هميشه ي شناخت وجود دارد، يعنيجريان دائم
 ي و شكلي به معنياما عمر ايدئولوژ. يجامعه بشر

تند شناسيم يا گذشتگان ما شناخيكه امروز ما م
 يبشر با انقالب اجتماع.  به پايان خواهد رسيديروز

 و طبقات، به موجوديت يك يو محو جامعه طبقات
 كه دنيا و روابط ي جانبدار طبقاتيدستگاه فكر

گوناگون و پيچيده اش را به ناگزير از دريچه ديد 
 منافع آن، نگاه ي و بر مبناياين يا آن طبقه اجتماع

 ياما امروز برا.  بخشيدكند پايان خواهديو بيان م
 يدئولوژيم؛ اي داريدئولوژياز به ايانقالب کردن ن

. جانبدار طبقات و اقشار تحت استثمار و ستم
  ■  !يستي کمونيدئولوژيا

ين سوسياليستی به نشانه اهميت کارگران در چ
دادن به ايدئولوژی کتاب سرخ مائو را بلند 

 کردهاند
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دو جام بين المللي فوتبال به فاصله نزديك به هم  
 و جام ملتهاي ٢٠٠٤وقايع و نتايج يورو . برگزار شد

ورهاي مختلف را آسيا ميليونها تماشاگر در كش
بدون اينكه خود بدانند درگير موضوعات مهمي 
مثل قدرت و ضعف، برد و باخت، جمع و فرد، 

شگفتي "عباراتي مثل . اخالق و ايدئولوژي كرد
 كم كم جاي خود را به اين "معجزه يونان" يا "يونان

داد كه يونان چگونه پيروز شد؟ و در آسيا نيز بار 
 چرا ايران مدعي، باز ديگر اين پرسش پيش آمد كه

مقايسه . هم نتوانست به فينال مسابقات راه يابد
رفتار و عملكرد و تفكر يونان قهرمان اروپا با ايران 
ناكام آسيا درسهايي در بر دارد كه دامنه اش فراتر 

  . دنياي توپ گرد استزا
اولين نكته اي كه پيروزي يونان آشكار كرد اين      

 در هر نبردي بايد تدارك بود كه براي پيروز شدن
دستيابي به هدف قهرماني . ديد و با فكر تدارك ديد

قاره، در جاي خود، چيزي كمتر از برداشتن تاج 
اگر با . زرين از وسط جانوران درنده تيزچنگ نبود

چنان هدفي و چنين مخاطراتي روبرو شويد چكار 
مي توانيد دور اين . مي كنيد؟ انتخاب با شماست

بكشيد و كنار بايستيد و بگذاريد چرخ هدف را خط 
بگذاريد . همانطور بچرخد كه تا به حال چرخيده

قدرت همچنان در دست صاحبان قدرت باقي بماند 
ولي اين . و ميدان رقابت در انحصار بزرگان باشد

اول از همه مي توانيد جرات . تنها انتخاب نيست
مي توانيد باور كنيد كه . پيروز شدن به خود بدهيد

مي توانيد از اينجا . اين وضع را مي شود تغيير داد
حركت كنيد كه هر گروه، هر اندازه هم كه بزرگ و 
نيرومند باشد به هر حال نقاط ضعف و شكننده اي 

و هر دسته ضعيف و كوچك هم نقاط قوتي . دارد
دارد كه اگر آنها را بشناسد و بكار گيرد مي تواند 

يم يونان در جام اين تفكر پايه اي ت. نيرو بگيرد
اين را مقايسه كنيد با تفكر حاكم بر تيم . اروپا بود

ايران در جام آسيا كه قبل از هر كار و بيشتر از هر 
توكل به "چيز، پيروزي خود را در به قول خودشان 

يعني به .  جستجو مي كردند"تعصب ايراني" و "خدا
  !دنبال پيروزي اهللا بختكي بودند

 ها زاييده ذهن اين يا آن اما تفكر يوناني     
نتيجه تصميم گيري كل بازيكنان هم . بازيكن نبود

اين تفكر از اعماق تاريخ باستاني بيرون نيامده . نبود
پيش از .  نداشت"اصالت يوناني"بود و به اصطالح 

اين، يونان بارها تالش كرده بود تا به مرحله پاياني 
اكام مانده جام اروپا راه يابد كه هميشه در اين كار ن

ما مهد "يونان با الف زدن بر سر اينكه . بود

  نمي "تمدن و دمكراسي و ورزش اروپا هستيم
براي پيروز شدن . توانست گره كار را بگشايد

رهبري كه هم . به يك رهبري جديد نياز بود
خواهان پيروزي باشد و هم راه و روش و رمز 

رهبري كه از صفر شروع . پيروزي را بداند
و نترسيدن از شكست و نترسيدن از كردن 

رهبري كه . بزرگان را بارها تجربه كرده باشد
توانايي ترسيم استراتژي و تاكتيك هاي 

به نيروهايش . عمومي و مقطعي را داشته باشد
اعتماد كند، اعتماد آنان را به خود جلب كند، 
نقاط قوت آنان را كشف كند و نيروي نهفته 

 هدف جمع بكار فرد فردشان را در خدمت به
 افتاد "اتو رهاگل" در اين ميان قرعه به نام .گيرد

تفكر و تجربه . كه تفكر و تجربه اين كار را داشت
 با توانايي و تحرك بومي "غير يوناني"پيروزمند

  .درآميخت و نتيجه داد
اما پيروزي، آسان بدست نمي آيـد و در مـورد                

زمنـد و   تفكـر صـحيح و پيرو     . يونان نيز چنين بـود    
خواست پيروزي نمي توانسـت بـه تنهـايي و خـود            

براي اينكار نياز به تمرين . بخود، جام را به آتن ببرد     
بسيار، كسب آمادگي در جريـان نبردهـاي واقعـي،          
بررسي و بحث و جمعبندي منظم از عملكرد خود و  
. حريفان، و انضباط و پشتكار گروهي و فـردي بـود          

مه ايـن كارهـا را      رهبري تيم مي دانست كه بايد ه      
موفقيـت يونـان نتيجـه      . برنامه ريزي و رهبري كند    
رهبري تـيم از چنـد ده       . موفقيت در اين كارها بود    

بازيكن و كادر فني و پزشكي، يـك گـروه متحـد و             
فشرده ساخت كه تالش و ابتكار عمل هـر بـازيكن            
فقط در چارچوب اهداف كل گروه شكوفا مي شد و          

فقط مجسـم كنيـد    . به حركت تيم خدمت مي كرد     
كه روابط و شرايط حاكم بر تيم يونان چيزي شـبيه     

مقامات اداري و انتظامي و امنيتي     . به تيم ايران بود   
براي خودشان يك پا سرمربي بودند و در همه چيـز   

 قلدر پيش سرمربي    "سردار"فالن. دخالت مي كردند  
مي رفت و توصيه مي كرد كه بهمان بازيكن را هـم     

مجسم كنيد كه يونان هم     !  كنيد به تيم ملي دعوت   
تحت عنوان يك تيم، يك جمع ملوك الطوايفي بود      

اتـو  ’از اينكـه  . كه چشم ديدن همديگر را نداشـتند     
قبل از هر مسابقه دقيقا به افراد تيم تحـت          ’ رهاگل

رهبريش چه مي گفت بي خبـريم، ولـي مطمئنـيم        
كه مثل مقامات ورزشي جمهـوري اسـالمي يعنـي          

م ملي ايـران تبليغـات نژادپرسـتانه    هاديان اصلي تي  
نمي كرد و حريفان را بي ارزش و شايسته له كردن         

يكي از عوامـل مهـم درگيـري دو    . معرفي نمي كرد 

بازيكن تيم ملي ايران در بازي با بحرين، كه از عدم         
انسجام و نبود روابط تيمي صحيح حكايت مي كرد،    
همين تبليغات ايدئولوژيك فاشيستي عليـه اعـراب        

روحيه و اعصاب بازيكنان ايـران بـه علـت گـل        . ودب
خوردن و عقب افتادن از تيم ملتي كه آدم حسابش     

هـر  . نمي كردند و نمي كنند، كامال بهم ريخته بـود    
گروه و جماعتي، در هر مبارزه اي در زندگي، خـواه       
ورزشي خواه سياسي و اجتمـاعي، اگـر چنـين بـي            

كـم  انضباط عمل كنـد، يـا اگـر حريفـان را دسـت           
بگيرد، به هدف نهايي نمي رسد كه هيچ، در همـان      
گام هاي اوليه ضربه مي خورد و از صـحنه رقابتهـا            

  .حذف مي شود
در اينجا نمي توانيم بحـث اخـالق در ورزش را          

اخالق حاكم بـر    . ناديده بگيريم و از كنارش بگذريم     
صحنه ورزش با ايدئولوژي حاكم بر دسـتگاه ورزش         

ورزش حرفه اي به معنايي كه      . ردرابطه تنگاتنگ دا  
در دنياي سرمايه داري بوجود آمده، به قوانيني كـه        
سرمايه داري برقرار كرده متعهد است و فراتر از آن          

اين ورزش، نتيجه گرا . اخالق و عدالتي نمي شناسد    
است و براي پيروز شدن از زشت بازي كردن، از بـه       

اگر هيچ گرفتن عالقه و سليقه صدها ميليون تماشـ        
درست مثل خود سرمايه داري، پـول و        . ابايي ندارد 

وقت تماشاگر را از آن خود مي كند و محصولي بـه            
او تحويل مي دهد كه مي تواند باب طبعش نباشـد           

در اين نوع ورزش، . اما مجبورست آن را مصرف كند
فقط براي گل نخوردن مي توان ساق حريـف را بـه          

ن وقت تلف مي توا. خشن ترين شكل هدف قرار داد
مي تـوان بـراي فريـب داور و اخـراج بـازيكن             . كرد

حريف، نقش بازي كرد و به يك تلنگر نقـش زمـين     
نظير همان كاري كه بازيكن چيني در ديدار با         . شد

در اين نوع ورزش، رقابت و برتـري يـك         . ايران كرد 
گروه يا يك فرد هدف است نه دوستي و همبستگي      

ه در زمان مائوتسه    جالب اينجاست ك  . مردم و ملتها  
ــور    ــك كش ــوز ي ــين هن ــه چ ــي ك ــي وقت دون يعن
سوسياليستي بود و به سيستم جهاني سرمايه داري        

اول دوستي بعد   "نپيوسته بود، ورزشكارانش با شعار      
 به ميدانهاي بـين المللـي مـي آمدنـد و بـه             "رقابت

.  مـي آموختنـد   دم را جهانيان همبستگي ميـان مـر     
 و نيز براي مردمي     آنان براي بازي خوب حريفانشان    

ايـن  . كه تماشاگر مسابقات بودند دست مـي زدنـد        
رسم شايسـته يعنـي تشـكر و تشـويق تماشـاگران            
توسط ورزشكاران كه امروز اينجا و آنجا مي بينـيم           

. بـاب شـد  توسط ورزشـكاران چـين سوسياليسـتي      
اينگونه ارزشـها و اخالقيـات، يكسـره بـا ارزشـهاي            

 درسهاي يوناني

 پيروزي تيم يونان  در

 مسابقات فوتبال 



   ١٠ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                
  .داشتورزش حرفه اي سرمايه داري فرق 

همانطور كه گفتيم در اين ورزش حرفـه اي بـا           
همـه زشـتيهايش، بـراي مانـدن در ميـدان رقابـت       

هركس بخواهـد   . باالخره بايد قوانيني را رعايت كرد     
 كنار گذاشته مي شود يـا  داين قوانين را زير پا گذار 

تيم يونـان هـم جزئـى از همـين         . مجازات مي شود  
هـا و مناسـباتش     ورزش سرمايه داري است و معيار     

بسيار متفاوت اسـت از آنچـه بـر دسـتگاه فئـودالي         
در ورزش ايران مي توان . ورزش ايران حكمفرماست

قوانين را به راحتي زير پا گذاشت و آب از آب تكان       
براي مثال، اگر نظير صحنه درگيري دو       . نمي خورد 

مدافع تـيم ايـران در بـازي بـا بحـرين، در جريـان              
تفاق مي افتـاد، نـه فقـط آن دو         بازيهاي جام اروپا ا   

بازيكن با محروميت هاي جـدي و طـوالني مواجـه           
مي شدند بلكه مسـئولين هـدايت فكـري و روحـي         
چنين تيمي نيز بطور جدي مورد بازخواسـت قـرار           
. مي گرفتند و چه بسا تن به كناره گيري مي دادند          

اما در نظامي كـه مسـئولين بلنـد پايـه سياسـي و               
ــو   ــود رس ــا وج ــذهبيش ب ــي و  م ــاي سياس ايي ه

افتضاحات آشكار مالي خـم بـه ابـرو نمـي آورنـد و           
حتي به شكل ظاهري از صـحنه كنـار نمـي رونـد،            
طبيعي است كه ورزشكاران خـاطي اش هـم طعـم        

  .        مجازات را نچشند
از اين اشاره بگذريم و به درسهاي يوناني برگرديم و         

نگ فوتبال، ج. گان قدرتمندراز و رمز پيروزي بر بزر
ــا   ونيســت  اســتراتژي پيــروزي در فوتبــال نيــز ب

حفـظ  "استراتژي پيروزي در جنگها كه مبتنـي بـر          
 اسـت   "نيروهاي خودي و نابودي نيروهـاي دشـمن       

در . ئي هــم داردتفـاوت اساسـي دارد امــا شـباهتها   
فوتبال بايـد دروازه خـودي را حفـظ كـرد و دروازه       

 تـا   در اينجا بايد انرژي خود را     . حريف را فرو ريخت   
آخرين لحظه حفظ كرد و انرژي حريـف را تحليـل            

در اينجا بايد راه هاي رخنه به پشت ديواره اي          . برد
دفاعي حريف را شـناخت، از فرصـتهاي نـادر بـراي      
غــافلگير كــردن حريــف و شــليك مــوثر بــه دروازه 
حريف سود جست و همزمان حمـالت و فرصـتهاي        

 هنر  رهبري تـيم يونـان ايـن        . حريف را خنثي كرد   
 را كه ظاهرا نـه  "معمولي"بود كه جمعي از بازيكنان  

در كار دفاعي و نـه در حملـه، حريـف سـتارگان و              
غولهاي فوتبال اروپـا نبودنـد و نسـبت بـه آنـان از              
امكانـات و تســهيالت كمتـري داشــتند را بـه يــك    

اين . ماشين جنگي يكپارچه، يك تانك، تبديل كرد      
ود را  رهبري به يارانش آموخت كه قدرت بـدني خـ         

افزايش دهند، سرعت خود باال ببرنـد، تـا آنجـا كـه          
نياز است يكپارچه بدوند و دفاع چند اليه بسـازند و   
ضعفها و خطاهاي يكديگر را جبران كنند، تـا آنجـا           
كه نياز است يكپارچه بدوند و راه رخنه در خطـوط         
دفاعي حريف را باز كننـد، بيگـدار بـه آب نزننـد و              

ه تلف نكنند، آنجا كه نيـاز       همه انرژي خود را يكبار    
است بازي را آرام و قفل كننـد و بـه خـود فرصـت              

يونــاني هــا مــي . اســتراحت و تجديــد قــوا بدهنــد
دانستند كه نقاط قوت حريفان و بازيكنان موثر هـر        
تيم را بايد بـا تمركـز قـواي كـافي خنثـي كننـد و         

آري فوتبـال، جنـگ    . ميدان عمل بـه آنـان ندهنـد       
تبال نيست، اما نگاه به راز و   نيست و سياست هم فو    

رمزهاي اين پيروزي مي تواند براي نيروهاي مبـارز         

كوچك و به ظاهر ضعيف و توده هاي محرومي كـه          
د بهـر  خواهنـ ند امـا مـي    در مقابل ستمگران ضعيف   

ترتيب شده اين ستمگران قوي را بر زمين بكوبند و         
، چراغ انديشه و عمـل را روشـنتر      دپيروز و رها شون   

روسـيه  سوسياليستي ماني لنين رهبر انقالب     ز. كند
جرات جرات و باز    ’در روزهاي بحران انقالبي، شعار      

جوهر شـعار لنـين ايـن       . را جلو گذاشت  ’ هم جرات 
، طبقه كـارگر و زحمتكشـان         بود كه در اين شرايط    

بايد قبل از هر چيز جرات كنند و دسـت بـه اقـدام           
يـدان  در م . انقالبي براي كسب قدرت سياسي بزنند     

كوچك فوتبال و در صحنه رقابت ورزشي هـم تـيم       
خـود را    رهبري و سـازماندهي مناسـب        يونـان، 
 بر تيمهـاي قدرتمنـد را بـه         جرات پيروزي يافت،  

 و جبـران   تالش بي وقفـه  خود داد و اين كار را با      
دويدن دويدن و باز هم     ’، تحت شعار    اعقب ماندگيه 

م از يـن سـه درس عـا      اآيـا   . به انجام رساند  ’ دويدن
 براي كسـاني كـه خواهـان پيـروزي و         ٢٠٠٤يونان  

  نيست؟ يحياترهايي هستند 
  

   :نامه اي از خوانندگان
  

فکـر  . من اين نامه را دريافـت کـرده ام        : رفقا
  .  کردم براي نشريه جالب باشد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
راستي فوتبال جـام ملتهـاي اروپـا را ديـدي؟ مـن             
. اخبارش را دنبال كردم و فقط دو تا بازي را ديـدم           

اما، غرضم از طرح اين مسـاله      . چون تلويزيون ندارم  
يكـم  . تجزيه و تحليل هايي است كه صورت گرفـت    

اينكه جوانهاي ممالك جهان سوم، عمـدتا طرفـدار         
 يا چك يا يونان ـ كه  مثال تيم پرتقال. ضعفا هستند
ــده شــد   يروزيــنهمــه وجــد از پيواقعــا چــرا ا(.برن

ف جهـان سـوم؟ تـوده هـا بخصـوص      ي ضـع  يمهايت
 را يف قـو  يـ روز شدن بر حر   يجوانان در آن امکان پ    

 باشـد  يف پرسـت ينکه  ضـع ين قبل از ايا. نندي ب يم
 که در ي است در مورد امکاناتيني و خوشبيدواريام

امکــان . ود اســتمقابــل انســان تحــت ســتم موجــ
  .)يروزيپ

برخـي   .دوم مساله برنـده شـدن تـيم يونـان اسـت           
تحليلها بر سر مسابقات ورزشي و بطور كلي ورزش،      

يـدوني   م .خيلي شبيه تحليل هاي سياسي ميشـود      
 برنـده شـد؟چون چيـزي بـراي از       ونـان   يم  يتـ چرا  

ايـن حرفـي اسـت كـه توسـط       .دست دادن نداشت  
سطوره تبديل شده و    مربي آلماني آنها كه امروز به ا      

مردم يونان او را زئوس خطاب ميكنند، بارها گفتـه          
ميدوني كه در ابتداي بازيها، شرط بندي . شده است

. روي برد يونان فقط يك شوخي بيمزه بنظر ميآمـد    
بـا ايـن وجـود آنهـا اول         . آنها آخرين احتمال بودند   

همه مفسران حرفه اي ميگويند آنهـا پيـروز         . شدند
من  .ي براي از دست دادن نداشتند  شدند چون چيز  

. خيلـي جالـب اسـت     . اين تفسيرها را دنبال ميكنم    
وارد مفسـران  : ن اسـت   يگر از نکات جالب ا    ي د يکي

ميگويند آنها اول شدند چـون خيلـي خـوب نقـاط            
قوت و ضعف خود را؛ و نقاط قوت و ضـعف حريـف             

. تمام ويژگي تيم يونان اين بود     . ها را، مي شناختند   
اينكه فوق العاده سخت كـوش و خسـتگي         و بعالوه   

آنها دفاع فوق العـاده اي داشـتند كـه          . ناپذير بودند 

مربي پرتقـال ـ   . هيچكس نميتوانست از آن رد شود
كه روزي تيم برزيل را به مقام اول جهـاني رسـانده       

دفاع يوناني هـا مثـل صـخره اي    : بود ـ ميگفت كه  
آن عبور ناپذير بود و كسي بلد نبود چطـور بـدرون            

. در عينحال يوناني ها صرفا دفاعي نبودند. نفوذ كند 
لحظـه هـا را   : آنها بلد بودند كه به قـول ايرانـي هـا          

بيك معناي مثبـت ميگوينـد كـه آنهـا           .شكار كنند 
يـك ويژگـي ديگـر كـه       !فرصت طلبان خوبي بودند   

خيلي مهم اسـت و در سياسـت نيـز مصـداق دارد،          
ـ   سان يـك تـيم   . ودجام فوق العاده باالي تيم يونـان ب

متحد و قوي و منسجم كه كسـي بـدنبال قهرمـان            
آنها ميخواستند متحدا برنده    . شماره يك شدن نبود   

مثال مفسـر س    (مفسران با تجربه امر ورزش       .شوند
از يـك ويژگـي     ) ان ان و گاردين و نيويورك تـايمز       

اينكه مربي تيم با همـه       :مهم ديگر صحبت ميكنند   
و آنها را براي دست     وجود به افرادش اعتماد داشت      

زدن به هر ابتكار و خالقيتي كه كمك بـه پيـروزي           
و تيم نيز عاشقانه مربـي  . تيم بكند آزاد گذاشته بود    

خــودش را دوســت ميداشــت؛ و بــه او و راهنمــايي 
 تـيم را  ، در عينحـال، مربـي  .هايش اعتمـاد داشـت    

يعنــي مســاله صــرفا رهــا كــردن . رهبــري ميكــرد
 جمله مربي تيم خيلـي      اين. خالقيت هاي تيم نبود   

شما قوي و فـوق   : بجا است كه به افرادش گفته بود      
شما . مقاوم و خستگي ناپذير هستيد    . العاده هستيد 

قوتها و ضعفهاي خودتان و قوتها و ضعفهاي حريف         
هرجـا حريـف دارد از نقـاط        . را خوب مي شناسـيد    

قوتش استفاده ميكند آنرا با نقاط قوت خود خنثـي         
همينطـور  . ين منجـر بخطـا شـود      حتا اگر ا  . كنيد

شما هـيچ چيـز بـراي از دسـت دادن       . بدويد
  .بنظر من اين توصيه فوق العاده آمد .نداريد

. خالصه اينكه زندگي بسيار متنوع و پر ماجرا است       
فوتبال؛ و زندگي و مرگ مارلون برانـدو همـه شـان       

  ■   .جزئي از زندگي و مبارزه است

 
ليست کمک هاي مالي رسـيده بـراي       

  حزب و براي کتاب پرنده نوپرواز
  از سوي رفقاي ايراني و افغانستاني

  
   اورو٥٠٠                       رفيق حبيب از هلند

   دالر١٥٠رفقا محمود جي و رضا س از کانادا  
   اورو٢٠                       فرانسهرفيق سهيل از

   فرانک سوئيس٥٠٠           رفيقي از سوئيس
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١١صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره

 !هرچه کهنه تر بهتر

 سحابي که يکي از نظريه يال گذشته آقا  در يکس    
اسـت، نظريــات  "  مــذهبي-ملـي  "پـردازان جريــان  

وي اين نظرات را بـر پايـه   .  استي ارائه كرده  جديد
مطـرح  " دوم خـرداد  "جمعبندي از شکست جريـان      

جنبش دوم خـرداد  لب كالم او اينست كه   . مي كند 
 و اين جنـاح  هو مانيفست سياسي آن شکست خورد 

مانيفسـت  "راه با ملي مذهبي ها بايد      از حکومت هم  
وي مي گويد، بـراي     . جلو بگذارند " سياسي جديدي 

جديد بايـد بـه تـاريخ دوران     " مانيفست"تدوين اين   
 ي مـ  يو. درهخامنشيان و دين زرتشـت رجـوع کـ        

بــا اســتفاده از تــاريخ دوران هخامنشــيان و د، يــگو
قرائـت ايرانـي از     "مي توان به    " اسطوره هاي ايراني  "

تاکيد مي کند کـه      سحابي.  دست يافت  "راسيدموک
مـردم دارد بنـابراين     " مذهب ريشـه در ناخودآگـاه     "

را د  يجد" مانيفست"مذهب بايد عنصر مهمي از اين       
  . تشکيل دهد

 از ملـي    ي تعريف مي كوشد سحابي  در همين بحثها،    
. گذاردتاکيد ب بر اين مقوله     و    ارائه كند  گرائي ايراني 

 ابطورد بحث وي مسئله ريکي ديگر از موضوعات مو
 با نظام سرمايه داري جهاني و مشخص کردن         ايران

  . در اين روابط است" استقالل"مختصات حفظ 
ما در اين شـماره حقيقـت بـه موضـوع اول يعنـي               

ان و  يهخامنشـ و جايگـاه    " مانيفست سياسي جديد  "
ـ ي اياسـطوره هـا    .ديـن در آن مـي پــردازيم   و يران

 د رجـوع كـرده ايـم،      منبعي كه براي ارائـه ايـن نقـ        
  آذر  مورخ در روزنامه شرق  مهندس سحابي   سخنان  

  .  است۸۲ ماه
  

  مادها چطور؟! هخامنشيان
تاريخ ايران به ويـژه در دوران هخامنشـيان و                «

اين ادبيات برخاسته از سلوک پادشاهان هخامنشي       
   .....با مردم و گفتمان دين زرتشت است
 عناصر فرهنگـي    با اقتباس ازاين دو گفتمان و ساير      

ايران مي توان به يک قرائـت ايرانـي از دموکراسـي            
   ....دست يافت

 که متکي به مولفـه  ...فقدان يک مانيفست فکري     
  ....هاي فرهنگ ايراني باشد

را فرامـوش  " ايـران ".... تئوريسين هـاي دوم خـرداد     
کــرده و تنهــا فرهنــگ بعــد از اســالم را در مــورد  

به نقـل   (» .ار داده اند  معادالت فکري مورد توجه قر    
ــرق   ــه شـ ــي  -۸۲ آذر –از روزنامـ ــوي ايرانـ  الگـ

  )دموکراسي

اينها رئوس مباحث نظـري تـازه آقـاي سـحابي           
 عبـارت  يكدر اگر بخواهيم كل اين حرفها را   . است

هـر چـه    : نيم اين فرمول بدست مي آيد     خالصه ک 
 از واژه هـائي    يشدر صـحبتها   او   !کهنه تـر بهتـر    

" الگوي ايرانـي "، "تاريخ ايران"، "انيفرهنگ اير "مانند  
تاكيـدها و تكرارهـا،     ايـن   . خيلي استفاده مي کنـد    

 نيست بلکه   سحابي   يانه ملي گرا  بينشصرفا بازتاب   
" هويـت "تالش آگاهانه اي است براي معماري يـک         

ايـن   در شـرايطي کـه       آنهم. جديد براي نسل جوان   
ملي . نسل از هويت اسالمي بشدت رويگردانده است   

 مدتهاست كه به اين واقعيت پي بـرده      مذهبي ها  –
 هراسان بدنبال آنند که اين خالء را پـر کننـد            اند و 

 و   ايـدئولوژي انقالبـي    يـك  تا مبادا نسل جـوان بـه      
  .  روي آورد کمونيستيمشخصا به ايدئولوژي

امـا در  . سحابي كم از دمكراسي صحبت نمـي كنـد    
ــك نكتــه   ’ كوچــك’صــحبتهايش مثــل هميشــه ي

محتواي اين دمكراسي چيسـت؟     : ي شود فراموش م 
ـ ؟براي اقليت حاکم است يا براي اکثريـت مـردم      ه  ب

او و همه كساني كه بـه     کيست و عليه کيست؟      نفع
بـي  و  سـتم، اسـتثمار، فقـر و محروميـت،          نظرشان  

 نظم طبيعي امـور اسـت و تـا     حقوقي اکثريت مردم  
دنيا دنياست باقي خواهد ماند، هيچوقت به محتواي    

و اينكه چه طبقه اي حاكم اسـت و چـه           دمكراسي  
بـراي آنـان مسـئله    . طبقه اي محكوم نمي پردازنـد   

سـلوک  " صـحبت از      هـم كـه    وقتي! حل شده است  
نـد کـاري بـه      نمي ک " پادشاهان هخامنشي با مردم   

ــن  ــاريخي اي ــت ت ــندارواقعي ــن ن ــه اي ــلوک "د ک س
چ نبـود مگـر     ي هـ  " پادشاهان هخامنشـي بـا مـردم      

وقتـي مـردم را بـه        نـان يا. سلوک برده دار با بـرده     
 دعوت مي كنند، كاري به اين     دين زرتشت گفتمان  

ندارند كه محتواي تاريخي و طبقاتي ايـن گفتمـان        
برايشان اهميتي ندارد كه دين زرتشت هم       . چيست

جهـل  مانند اسالم و مسيحيت و يهود پر از خرافه و  
آن يكـي   مانند  نمي توانند ببينند كه اين هم       . است

 زن و ضد زحمتکشان و ضد ترقـي       شدت ضد ه   ب ها
 آخر همه اين خصوصيات در تفكر آقاي .و علم است  

  .سحابي طبيعي و معمولي است
دغدغه ايشان بيشتر بر سـر ظـرف ايـن دمكراسـي            

  ! است
در چـه   «ايـن مردمسـاالري     سحابي مـي پرسـد         

آيا مردمساالري در ايران بـا      ...ظرفي بايد پياده شود   
، بوتسـوانا يـا از طـرف        وسمردمساالري در بورکينافا  

ديگر با کشورهاي پيشرفته اي مثل فرانسه يا آلمان     
با يک کيفيـت اسـت؟ و آيـا ظرفـي کـه در ايـران                
مردمساالري وارد آن خواهد شد تا چه حد آمادگي         

پــذيرش مردمســاالري را دارد و چــه شـــکلي از    
  ؟ »...مردمساالري وارد آن خواهد شد

ورد نظـر آقـاي     اگر محتواي دمكراسي ايرانـي مـ         
سحابي همان است كه باالتر گفتـيم آنوقـت پاسـخ           

از . دادن به مسئله ظرف چندان مشكل نخواهد بود       
ظـرف  : كوزه برون همان تراود كـه در اوسـت        

ديكتاتوري طبقات استثمارگر كه از خاك اسـتبداد        
 اسـالمي  –درستش كرده اند و رنگ و لعاب ايرانـي     

، رنك ايراني يـا   حاال بر حسب شرايط !به آن زده اند   
در . لعاب اسالمي اش مي تواند غليظ يا رقيق شـود        

مانيفست "واقع، حرفهاي تازه آقاي سحابي و تدوين       
 ايشـان هـم بـه سـاختن و آراسـتن            "سياسي جديد 

. همين ظرف كهنه و ترك برداشته مربوط مي شود         
 با اسـتفاده از تـاريخ       بايد مي گويد وقتي كه ايشان    

سـطوره هـاي ايرانـي يـک        ايران و قرض گرفتن از ا     
درسـت کـرد منظـورش     " الگوي دموکراسي ايرانـي   "

گفتمـان  "ست که قدرتمنـدان ايـران عـالوه بـر            اين
 ننيز براي پوشـاند   " يگفتمان ايران "بايد از   " اسالمي

  بـر جامعـه    حـاكم روابط استثمارگرانه و سـتمگرانه      
  .بهره بگيرند

  
  قرائتي کامال غلط از تاريخ

ابتدا «يد، مباني دموکراسي         آقاي سحابي مي گو   
در تمدن ايراني و سپس در اسالم نيز وجود داشـته        

در واقــع مــا مــي تــوانيم بســياري از منــابع . اســت
دموکراسي را از فرهنـگ و تمـدن خـود اسـتخراج            
کنيم تا احتياج نباشد همه ايـن مبـاني را از کـارل             

ــوپر ــرين غربــي بيــاوريم   )* (پ  »... و ديگــر متفک
  )همانجا(

ادعاها در مـورد دموکراسـي و وجـود    ن  اي     
. مباني آن در تمدن ايران و اسالم غلط اسـت         

اوال، آنچه به نام مبـاني دموکراسـي غربـي معـروف            
اسـت از درون فرهنــگ باســتاني غــرب در نيامــده،  
ــان و   ــه آب و هــواي غــرب و نژادهــا و ادي ربطــي ب

بلکه زائيده يک تحول نـوين  . زبانهاي غربي ها ندارد 
ــه  ــرون در جامع ــري در ق ــود؛ ۱۸ و ۱۷ و ۱۶بش  ب

تحولي که ابتـدا در غـرب رخ داد و پـيش از آن در         
 ريشه کن شدن    ،اين تحول . غرب هم سابقه نداشت   

فئوداليسم و رشد يک نظام اقتصادي نـوين بـه نـام         
ــرمايه داري بــود  ــي افکــار  بنــابراين . س ويژگ

در غربـي بـودن آن نيسـت     " متفکرين غربي "
مايه داري بـودن آن     بلکه در بـورژوائي و سـر      

در مين دليل اولـين انقالبـات بـورژوائي       ه  به .است
از انقالبات بـورژوائي غـرب الهـام        " شرق"کشورهاي  

 نظريات سحابيبرخي نقد 

  !هر چه کهنه تر بهتر !دمعجون جديدي كه آقاي سحابي پيشنهاد مي كن
 

 .… گیردیمهد بوق ع همیشه ایده آلهایش را از یماركس گفت بورژواز



   ١٢ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                
در همان دوره که سـرمايه داري در غـرب     .  ندگرفت

 همراه بـا طبقـه سـرمايه    نيزرشد کرد، طبقه کارگر  
افکـار  فقـط  در غـرب  ل  ين  دل  يبهم. دار بوجود آمد  

شد بلکـه افکـار مارکسيسـتي کـه         نبورژوائي مدون   
منعکس کننـده ايـدئولوژي طبقـه کـارگر بـود نيـز        

 فقـط    برخاسـتند   از غـرب   ي كه متفکرين. متولد شد 
 طبقه کارگر هم    بودند،متفکرين طبقه سرمايه دار ن    

 مارکس و انگلس توانسـتند      .يافتمتفکرين خود را    
ايـدئولوژي و تفکــر رهــائي بخـش طبقــه کــارگر را   

ــد  ــدوين کنن ــ. ت ــم رايعن ــي . ي مارکسيس ويژگ
بودن آن نيسـت بلکـه    " غربي"مارکسيسم در   

 ارب هر   ،مين جهت  ه  به .پرولتري بودن آنست  در  
 در يکي از کشورهاي شرق بـراي      طبقه پرولتاريا  که

 پاخاسـته سرنگون کردن فئودالها و سـرمايه داران ب        
است باالجبار مارکسيسم را راهنماي انقـالب خـود         

. کوم به شکست بوده است مح، چرا كه جز اين      کرده
  در كشور چند صـد ميليـوني       پيروزي انقالب عظيم  

چين که دنيا را تکان داد و عصر نويني را در زندگي  
بشر در شرق آغاز کـرد، بـدون مارکسيسـم امکـان            

  .نداشت
، مباني دموکراسي بورژوائي نمـي توانسـته        ثانيا     

ا  زير.در تاريخ باستان ايران و در اسالم موجود باشد        
اين مباني مربوط به ظهور روابـط توليـدي سـرمايه         

 کـه صـاحب سـرمايه     اسـت داري و طبقه بورژوازي 
ــد    ــي کن ــتثمار م ــارگر را اس ــت و ک ــوع . اس آن ن

که در عهد باسـتان در يونـان موجـود          " دموکراسي"
  يونـان دموکراسي. بود متکي بر نظام برده داري بود      

ده بودن و  برقرار بود و بر بر   اهاليدر ميان اقليتي از     
 نظام سياسي  . تكيه داشتکار بردگي اکثريت مردم   

ايران در دوران هخامنشي نيز متکي بـر بـرده داري    
  . بود

. ، در اسالم مباني دموکراسي وجود نداشـت     ثالثا     
اسالم، اصال اصول   ! حتا دموکراسي از نوع رم باستان     

فقط وقتي که به ضـرب      !  دولتمداري مدون نداشت  
نگشائي جهان اسالم تبـديل بـه يـک     شمشير و جها  

. امپراطوري شد  نظام  سياسي مـدون بوجـود آورد          
 متکــي بــر روابــط زيــن  اســالمماهيــت امپراطــوري

 هـر   .اقتصادي سرواژ و تيولداري و بـرده داري بـود         
  امپراطـوري،  گونه تالش براي بازگشت به اصول آن      

بنــابراين زورچپــان کــردن برخــي . ارتجـاعي اســت 
در باره تـاريخ  ) و الجرم دروغ(ردي تفاسير من درآو 

. هيچ خدمتي به جامعـه وعلـم و تـاريخ نمـي کنـد       
بخصوص استفاده از اين حرفهـا بـراي تـدوين يـک         

کمال بـي مسـئوليتي در قبـال        " مانيفست سياسي "
  .جامعه است

  
  وجود ندارد" فرهنگ ما"چيزي به نام 

وقتـي مبـاني از     «: آقاي سحابي ادامه مي دهد كـه      
ن باشد چـون در جامعـه نفـوذ دارد،      فرهنگ خودما 

وقتـي از بيـرون   . آن را عميقا و راحت تر مي پذيرد       
ــود   ــي ش ــت م ــطح آن درياف ــط س  ».وارد شــود فق

  )همانجا(
مي کنـد و خـود را       " ما" مرتبا صحبت از     ايشان     

سخنگوي تمام مردم ايران جا مي زند و به خـودش       
" فرهنـگ مـا   "اجازه مي دهد که معـرف مختصـات         

ي بـدون تمـايز   "مـا "اوال، جامعـه ايـران يـک       . باشد
آيـا شـما    . بلکه تقسيم به طبقات شده است     . نيست

نمي دانيد که در کشور ما عده اي صـاحب ملـک و       
سرمايه و قدرت دولتي اند و اکثريت براي صـاحبان       
ملک و سرمايه کار مي کنند و ذره اي قدرت دولتي 

طـي  ! ندارند؟  به اين مـي گوينـد جامعـه طبقـاتي          
زاران ســال، ايــن شــکافهاي طبقــاتي شــکافهاي هــ

ديگري را نيز در ميـان مـردم بوجـود آورده اسـت؛             
مـرد  (چه جنسيتي هستند    از  مردم بر حسب اينکه     

فارس يـا  (، اينکه متعلق به چه ملتي هستند       )يا زن 
يـا  و  نـد داراي امتياز يا  )  کرد و عرب و بلوچ و غيره      

م تـاريخ   همين تقسيم طبقاتي تما   . ز امتياز محروم ا 
تبـديل   ميان طبقات ات مبارز يكسره به صحنهما را 

پادشاهان " سلوک"در واقع براي مطالعه     . کرده است 
با مردم، و طغيان مردم عليه شـاهان و بطـور کلـي             
مطالعه تاريخ ايران اساسا بايد مبارزه ميان طبقـات         
. را بررسي کرد تا به درک درست از آن دست يافت          

مه نقاط دنيا، تقسيم مـردم  در اين سرزمين مانند ه 
ــد    ــد و رش ــب تول ــومين موج ــان و محک ــه حاکم ب

از يکسو بـه فرهنـگ   . فرهنگهاي متفاوت شده است  
سرکوب و  قلدري و تحميق مذهبي؛ از سوي ديگـر    

 آزاديخواهي و   فرهنگ به فرهنگ مقاومت عليه زور،    
  . حق طلبي و افکار نوين

      اين واقعيتي است که امـروز اکثـر زحمتکشـان         
ايران فرهنگي را تمرين و تکرار مي کنند که متعلق     

 نيسـت کـه     ش اين اما معناي . به طبقات حاکم است   
اين فرهنگ وجود دارد  .  وجود ندارد  ردميفرهنگ م 

 خفقـان آور  هيكـل هـر چنـد زيـر     . و رشد مي کند   
سرکوب رشد مي کنـد امـا       شالق  طبقات حاکمه و    

 شـاه و   رضـا  عليرغم اداره سانسور محمـد    . مي کند 
 وزارت ارشاد اسـالمي روح اهللا خمينـي،  شـاملوها،          

 و  هـا و سـلطانپورها     ي، گلسـرخ  صمد بهرنگـي هـا    
همراه بـا صـدها      هزاران شاعر و نويسنده و سراينده     

 فرهنــگ ،هــزارتن از تــوده هــاي بــي نــام و نشــان
. محرومين ايران را مدون کرده و غنـا بخشـيده انـد     

سيم به دو در ايران تق" فرهنگ ما"بله آقاي سحابي،    
. فرهنگ طبقات حاکم و فرهنگ مردمـي      : مي شود 

يکي تکيه گاه طبقات استثمارگر است کـه آزادانـه           
جوالن مي دهد و مـردم را شستشـوي مغـزي مـي        
دهد اما ميراست چـرا کـه زمانـه اش بسـر آمـده و            

 و ديگري فرهنگ نوين مـردم ايـران        .ارتجاعي است 
النده اسـت  تولد يافته اما ب است که در زير سر نيزه      
  .و آينده به آن تعلق دارد

، هم اخالق و باورهـا و فرهنـگ بـورژوازي            ثانيا     
 اسـت و هـم      مرزهاايران تحت تاثير جهان خارج از       

زيرا جهان . فرهنگ طبقه کارگر و زحمتکشان ايران    
در نتيجه استثمار سرمايه داري به يک پديده واحد         

 آنچــه در جهــان غالــب اســت  .تبــديل شــده اســت
کافهاي طبقاتي است و ايـن شـکافهاي طبقـاتي          ش

ي را در  متفـاوت ي متضـاد و  و ارزشـ   يمباني فرهنگـ  
فرهنگهـاي غالـب در     .  مـي دهـد    سراسر دنيا شكل  

ايران بشدت تحت تاثير تحـوالت دو قـرن اخيـر در     
حتا فرهنگ مذهبي اسالمي    . جهان بوجود آمده اند   

رايج در ميان طبقـات حاکمـه و طبقـات بـورژوا و              
بورژوا تحت تاثير تحوالت جهاني شکل گرفته  خرده  
 مـذهبي  - جريان ملي     متعلق به  همين اسالم . است

که پايه گذاران آن مهندس بازرگان و شريعتي بوده         
اسالمي و غربي بوجود آمده     " گفتمان"اند از ترکيب    

بازرگـان سـعي کـرد از اصـول علـوم مجـرد         .  است
زآمد و تکامل يافته در غرب براي تشريح و تفسير رو

اينکه چقـدر موفـق شـد     . مدرن اسالم استفاده کند   
شريعتي هم با کش رفتن ايده   . مورد بحث ما نيست   

هاي استادان غربي خود در اروپا اسالم ابوذري خود      
بخش اعظم مباني فکري و اعتقادات      . را تدوين کرد  

ــران   ــه اي ــات حاکم ــدئولوژيک طبق ــاح (اي ــم جن ه
)  تي آنروحانيت ايـن طبقـات و هـم جنـاح سـلطن        

نيست زيرا طبقات ارتجاعي بـومي     " ايران"مربوط به   
 قدرتهاي استعماري وسطبيش از دو قرن است که ت   

 و ايـران را بعنـوان       دن تغذيه مي شـو    و امپرياليستي 
تحقيقات . بخشي از نظام جهاني آنها اداره مي کنند     

علمي و مستند در مورد ريشه هـاي اسـالم رايـج و     
هد که استعمار انگلـيس     حاکم در ايران نشان مي د     

نقش مهمي در کمک به تـدوين مبـاني آن داشـته            
گفته هاي عاميانه مردم ايران در مورد مـالي        . است

انگليسي روي هوا نيست بلکه پايه در زندگي واقعي       
فرهنگ آزاديخـواهي و    . و تاريخي ايران معاصر دارد    

ترقي طلبي مردم ايران نيز فقـط از خـود ايـران در        
از جريانات انقالبي بورژوائي و پرولتـري       نيامده بلکه   

که در خارج از ايـران  ميالدي  ۲۰ و ۱۹ و  ۱۸ن  وقر
بنـابراين  . رخ داده سيراب شده و قدرت گرفته است     

ايـن  بـودن نمـي تـوان گفـت         " خـارجي "به صـرف    
 اينسـت محک  .  يا خوب   است  بد ،فکرآن  فرهنگ يا   

 آيا به حفظ وضع موجـود  ؟که مال کدام طبقه است 
ي کند يا به تغيير وضـع و سـاختن آينـده    خدمت م 

 آيـا بـه طبقـات    ؟اي کامال متفاوت از وضع موجـود    
استثمارگر و دولتهاي ارتجاعي حـاکم خـدمت مـي     

 آيـا مـال طبقـه       ؟کند يا بـه سـرنگون کـردن آنهـا         
بورژوازي استعمارگر و امپرياليست خارجي است يـا    

 ؟مال انقالبيون و پرولترهـا و سـتمديدگان خـارجي     
 تقسيم فرهنگهـا    ،ت جهان کنوني و جامعه ما     واقعيا

 مال اين ملت و آن ملت را غيـر          ،به خارجي و بومي   
 واقعـي  اين نوع تقسيم بندي، ديگر   . ممکن مي کند  

طبقه کارگر و زحمتکشان ايران بايد حـرف        . نيست
هر :  را در اين مورد راهنما قرار دهند        تسه دون  مائو

کـه بـه   چيز خوب بومي را با هر چيز خوب خارجي        
ــتها و   ــرتجعين و امپرياليس ــردن م ــرنگون ک درد س

  .انجام انقالب پرولتري مي خورد بايد ادغام کرد 
عبـارت   هم با وجود اينكه    سحابي اما خود آقاي       

را " فرهنگ خودمـان  "مبهم و كشدار و گمراه كننده   
. فرهنگ طبقات خاصي را مد نظر داردبكار مي برد، 

ببينيـد چـه    . ستمنظورش فرهنگ طبقات حاکم ا    
  : مي گويد

ايران در طـول تـاريخ در جهـان گشـائي هـا و             «   
ــت    ــوده اس ــواره آزاده ب ــايش هم ــائي ه . کشورگش

کوروش کبير وقتي در سرزمين هاي غربي و بابل و          
جهان گشائي مي کرد، هر جـا مـي رفـت آزادي            ... 

  » .بخش بود
بايد از آقاي سحابي كه بعد از اينهمه سال و سـر         

رسيده ’ كورش بخواب ما بيداريم   ’ سياست   پيري به 
  شاهان برده داري مانند كورش     گراست پرسيد كه ا   

بـه ضـرب شمشــير    پـس چـرا   نـد بود" آزاديـبخش "
ــي کرد ــائي م ــدجهانگش ــن  ن ــه از اي ــي را ک ؟ ثروت



١٣صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره
د چگونـه بدسـت مـي    ندجهانگشائي ها گرد مي آور  

 با انتشار بيانيه جهاني حقوق بشر؟ و بعد با          د؟ندآور
    چه مي كردند؟   اين ثروت

فرهنگ طبقـات  امثال آقاي سحابي به تاريخ و            
مقاومـت و مبـارزه در مقابـل     از  سرشـار   محروم که   

 و زمينـداران و  يـان مال اميـران و خالفـا و       شاهان و 
ايشان، ايـن   از نظر . كاري ندارند سرمايه داران است  

 يـا حتـا   مراجعـه ارزش  فرهنگي نيست که  تاريخ و   
آقاي سحابي مانند همه بورژواها     . باشد  داشته اشاره

چهـار  "فراموش مي کند که تمام تاريخ ايـن ايـران           
 .پر از قيام بردگان و محرومان بوده است       " هزار ساله 

 قيـام بابيـان     هآيا آقاي سحابي ب   . راه دور نرويم  
طبقـات   آخرين قيام    رجوع كرده است؟ يعني   

بـل از   قمحروم و ميانه حـال شـهر و روسـتا           
 قـره   طاهرهي مانند   که رهبر شروطه  انقالب م 

 زن جواني كه در آن زمانـه جهـل و           .العين داشت 
 حجـاب اسـالمي را بـدور افکنـد و          خرافه و تعصب،  

 .تمام آيه هاي ضـد زن قـرآن را باطـل اعـالم کـرد       
ــحابي، ــاي س ــه " ســلوک "آق ــاهره را چگون ارزش ط

 و در كدام دسـته بنـدي قـرار مـي       مي کند گذاري  
 امـا آن    يا غير آزاديبخش؟ و     است  آزاديبخش دهد؟

شـاه قاجـار کـه      " سـلوک  "آقاي سـحابي  : سر ماجرا 
طاهره را  در چاهي انداخت و آن را با سنگ پر کرد     

بـه ايـن سـواالت    ؟ طبقات مختلـف  بيندچگونه مي   
شاعر قره العين    ه طاهر . مي دهند  يجوابهاي مختلف 

فرهنـگ   "جزوآيا آقاي سحابي اشعار وي را     . نيز بود 
؟  پـس از انقـالب مشـروطه تـا کنـون             نددامي  " ما

شاهد مبارزات مسلحانه خلقهاي تحت ستم ايـران،        
برپا شدن جمهـوري هـاي آذربايجـان و کردسـتان           

آقاي سحابي از فرهنگ مبـارزاتي      " قرائت. "بوده ايم 
انقالب در جريان   چيست؟  در ايران   ملل تحت ستم    
شـاهد مبـارزات   تا به امـروز      ۱۳۵۷شکست خورده   

ــوع  ــراي آزادي  عظمتن ــوع ب ــه ن ــي از هم ــاييم  ه
؛ يه سـتم ملـ    يـ عل،   تقسيم زمين   مردم، دموکراتيک

 ، کارگري  واقعي و مستقل    شورا و سنديکاي   تشكيل
جاي ايـن هـا   .  آزادي و برابري زنان بوده ايم      براي و

ي آقـاي سـحابي کجاسـت؟ جـواب         "فرهنگ ما "در  
تـا  . اينها جائي در آن فرهنـگ ندارنـد       . روشن است 

خاك ل پيش مي توان رفت و فرهنگ  چهار هزار سا  
 اما اين ها را نتـوان  زير و رو كردرا  گرفته و پوسيده 

ي كه بايد آشكارا و به صداي بلند اعالم         حقيقت! ديد
مبـارزاتي و رهـائيبخش     فرهنـگ   كرد اينسـت كـه      

 گـان  بـه فرهنـگ برد  ستمديدگان و محرومان ايران    
ب انقـال  پرولترهـا و دهقانـان در      ،قيام اسپارتاکوس 

 و انقـالب دموکراتيـک       روسـيه  سوسياليستي اکتبر 
انقالبيــون شــيلي و   ،نــوين و سوسياليســتي چــين

و رزمنـدگان   معـدنچيان بوليـوي       ،سياهان آمريکـا  
 پـرو و هنـد و فيليپـين نزديکتـر       ؛کمونيست نپـال    

 اسـالمي،    جمهـوري  است تا به فرهنگي کـه حکـام       
  .ملي مذهبي ها و سلطنت طلبان ايران معرف آنند

 فرهنگ  سنگين الشه     همين امروز و هر روز زير       
 فرهنـگ  ،غالب که فرهنـگ طبقـات حاکمـه اسـت      

. نوين مردم ايران جوانه مي زند و ريشه مـي دوانـد           
 و در نيسـت خـاک ايـران   آن فرهنـگ فقـط از     اين  

عصري که جهان يگانه شده از فرهنگ طبقه کارگر          
ــير   ــز س ــان ني ــتمديدگان جه ــود او س ــي ش . ب م

 و  نويسندگان و تاريخ نگاران    فرهنگي که سرچشمه  
و انـد   مدون کرده   آن را    ايران   هنرمندان مردمي در  

زير سرنيزه در ميان جوانان ايـران رواج مـي دهنـد          
 متـاثر از     اين فرهنـگ    بلکه .نيستيم" خودمان"فقط  

روند هاي گوناگون سياسي و فرهنگي و علمي است     
 بخـش مهمـي از   . جريـان دارد  که در سراسر جهان     

اين فرهنگ تحت تاثير تولد يک طبقه جهاني بنـام          
طبقه کارگر و يک نهضت انقالبي بين المللـي بنـام           

 اينها حقايقي   . است شكل گرفته جنبش کمونيستي   
است كه آقاي سحابي بعنوان عضو كوچكي از طبقه         

.  جهــاني نمــي خواهــد بــه زبــان بيــاوردبــورژوازي
هـا  ي كـه بورژوا    انکـار  اينهاست حقايق غيـر قابـل       

مـبهم و  " يگفتمـان  " ياسکوت وترجيح مي دهند با    
  .آن را بپوشانندتحريف شده 

  
اسطوره و مذهب بعنوان عناصـر يـک       

  مانيفست سياسي
اما آقـاي سـحابي در ادامـه جسـتجوهايش در                

 براي پيدا كردن عناصر يـك مانيفسـت    "فرهنگ ما "
 سياسي جديد بـه دسـت و پـاي اسـطوره            –فكري  

ــي مــي  ــه هــاي  هــاي ايران ــل نمون افتــد و در مقاب
خارجيش شعار ايراني، جنس ايراني بخـر سـر مـي           

اسطوره هاي مـا کـه شـاهنامه        «: به گفته وي  . دهد
يک نمونه آن است را با اسطوره هاي اروپـائي مثـل       

قهرمانـان يـا اسـطوره هــاي    . هـومر مقايسـه کنيـد   
شــاهنامه مثــل رســتم، ســياوش، فريــدون مظــاهر 

 ....دي و عدالت هسـتند شجاعت و شهامت و جوانمر  
تمام اسطوره هاي اروپائي رقيـب خـدا هسـتند، در         

  »....حالي که در ايران اسطوره ها خداپرست هستند
بايـد از ايشـان   ! از اينهمه عقـب مانـدگي  ا       حيرت

آيا شما و امثال شما وقتي مريض مي شويد        : پرسيد
براي معالجه سراغ اسطوره و مذهب و دانـش چهـار     

ش مي رويد که وقتـي پـاي سرنوشـت      هزار سال پي  
جامعه ما در ميان است، اسطوره  و مذهب و تـاريخ       

 امثـال  مسئله اينجاست كه باستان يادتان مي افتد؟ 
آقاي سحابي تـالش دارنـد چـاره اي بـراي بحـران             

چـرا كـه بـويژه       .اسالم سياسي در ايران بينديشـند     
هويـت  ايـن   از   يعنـي اكثريـت جامعـه        نسل جـوان  

 آقـاي سـحابي      آلترنـاتيو  .ردانده انـد  اسالمي روي گ  
 عربـي   اسطوره هاي  بياييد و بجاي      اين بار  چيست؟

اي نـ  ايرانـي را مب    اسـطوره هـاي   )  روايات اسـالمي  (
 اين .قرار دهيدفکري مانيفست سياسي اداره جامعه 

 نخداوند جـا "د بدست يان را بده  تبار بجاي اهللا عقل   
 البته فكر آقاي سـحابي چنـدان هـم بـديع     ". و خرد 
مدتي است كه فلسفه بافان و تئوري سازان         . نيست

حكومتي شاهنامه بدست گرفتـه انـد و پايـه هـاي             
واليت فقيه را در فرهنگ ايران باستان و حتي دين          

كفگير كه بـه تـه ديـگ     . زرتشت جستجو مي كنند   
. بخورد بايد انتظار هر توجيه و دستاويزي را داشـت       

سـحابي  كفگير تفكرات سياسي و ايدئولوژيك آقاي       
     . هم به ته ديگ خورده است

ايشـان   در مورد مزاياي اسطوره هاي ايرانـي      اما     
 بـرخالف تصـور   اوال،. نسبت به اسطوره هاي اروپائي 

رقيـب  "ينکه اسـطوره هـاي اروپـائي      ا آقاي سحابي، 
 .محسوب نمي شودنکته منفي " خدا هستند

 در واقع اگر بخواهيم تاثيرات اجتمـاعي خـداي بـا           
 بايـد ب و خـداي بـي رقيـب را مقايسـه کنـيم              رقي

بگوئيم که امروزه ايمـان بـه وجـود خـدا  انسـان را         

 …و ديو

 … و  فرشکرد

  …رستم
 -ملی جديد "مانيفست" عناصر

 مذهبی ها



   ١٤ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                
 ايمان به   و اما  منفعل و بيچاره و کند ذهن مي کند       

وجود خداي بي رقيب وي را دو برابر  منفعل و کند   
، اسـطوره هـاي   ثانيـا .  ذهن و مستاصـل مـي کنـد      

 و  نـد داراروپائي و ايراني يک وجه اشتراک اساسـي         
اين اسطوره هـا در  . آنهم محتواي اجتماعي آنهاست   

 هنري به تحکيم موقعيت حکـام و تبليـغ    آثارشکل  
 شـاهنامه   مـثال همـين   . ارزشهاي آنان مي پردازنـد    

 هنر و داستان هاي قالبدر ، مورد نظر آقاي سحابي   
. را وارونه نشان مي دهدايران باستان  تخيلي جامعه   

آن به خصلت طبقاتي     نمي توان شاهنامه  با خواندن   
 جاي خوب و بد كـامال عـوض شـده       .ي برد پجامعه  

شـاهان  جامعـه،   پويائي  علت  محرکه و   نيروي   .است
دستگاه سلطنت برده داران اسـت   ارزشهاي   .هستند

مخالفـت و قيـام مـردم عليـه      . كه ستايش مي شود   
نظم اقتصادي و مذهبي حاكم است كه محكوم مي          

خوانـدن شـاهنامه    با  چه كسي است كه امروز    . شود
 جـالل و جبـروت و ثـروت          كـه  به اين فكـر بيفتـد     

 و زور بـازو به  شاهان و ساعات فراغت بي انتهايشان       
  وابسته بـوده عرق جبين و رنج و محروميت توده ها    

ــد از روي داســتانهاي  اســت ؟ چــه كســي مــي توان
پـي  حرومين جامعـه    مشاهنامه به طرز فكر و عمل       

دم ايـران را    چنـد درصـد مـر     " شـاهان "؟ مگـر    ببرد
تشکيل مي دادند که آقاي سحابي مـي خواهـد بـا            

را رجوع به رفتار و سلوک آنان مباني فکري سياسي 
دموکراسـي  "براي اداره جامعه ايران مدون کنـد؟        

بـراي  مي تواند دمكراسي  سحابي فقط   " ايراني
 مـا   عده اي نخبه و صاحب امتيـاز در جامعـه         

  . و ربطي به مردم  نداردباشد
فـرق  به جاي اينكه به دنبال     ، در اين مبحث     ثالثا   

 باشيم بهتر است ميان اسطوره هاي ايراني و اروپائي     
 اسـطوره و  . را بفهمـيم فرق ميان اسطوره و مـذهب    

 اسطوره خياالت بشر را اما، مذهب هر دو تخيلي اند    
 را بعنـوان    ش بلکه خود  .بعنوان واقعيت جا نمي زند    
 بـا  ،کـه مـذهب  حالي در. غير واقعيت ارائه مي دهـد     

مطرح اينکه غير واقعي است خود را بعنوان واقعيت         
قدرت تخريب اجتماعي مذهب از همينجا      . مي كند 

اگـر بخـواهيم ماننـد آقـاي     بنابراين . ناشي مي شود  
 را از اسـطوره   جامعـه  مباني فکري سياسـي   سحابي  

 ي ادبي و هنـر  محدوده آثاررا ازآن  ،  ماستخراج کني 
بـه آن لبـاس واقعيـت     خـارج كـرده ايـم و    تخيلـي 

 يعني بـه آن همـان كـاركرد       . اجتماعي پوشانده ايم  
بـا واقعـي   !  آقاي سـحابي بله. را بخشيده ايم  مذهب  

نماياندن و الگو قرار دادن اسطوره ها هم مـي تـوان      
اغلب مـذاهب بـا همـين    .  درست كرد  مذهب جديد 

  .تقلب درست شده اند
کمال بـي مسـئوليتي   سر هم كردن اين حرفها،       

آقاي سحابي و هم کيشـانش را در قبـال جامعـه و             
اداره جامعه مسئله اي نيسـت کـه   . مردم مي رساند 

اسـتخراج  .  کـرد  شبتوان با اسطوره و مذهب برگزار     
مباني فکري سياسي از درون اسطوره هـاي ايرانـي          

خواهنـد  بمانند آن است که رهبران سياسـي غـرب          
شـن  را از  فيلمهاي سـاينس فيک اداره جامعه مباني  

همه بـه ريششـان     . استخراج  کنند  ) لمي تخيلي ع(
بخواهند اين فکـر را بـه مرحلـه    هم اگر . مي خندند 

 تيمارسـتان بـه   عمل در آورند بعنوان ديوانه آنها را        
 عقب مانـدگي   هم نشانه ديگري از    اين. مي فرستند 

معــه ماســت کــه مــذهب سياســي هنــوز در آن  اج
ــدار دارد و متوليــان آن بجــاي تيمارســتا  در نخري

  .مصدر امورند
يک دين جديد نيست    فقدان        مشکل جامعه ما    

زيرا صـورت   .  است دائي دين از دولت   جعدم  بلکه  
 خـدا   ؟انسان يا خدا  : مسئله در واقع اين است    

وجود خارجي ندارد و فقط در ذهن مـردم موجـود           
س تا زماني كه علم و تكامل فكري نوع بشر        پ ؛است

دودن ايـن تصـوير و      بطور كامل و قطعي موفق به ز      
 اي كـه بـه آن   بايد در حيطه تصور غيرواقعي نشده،  
 آدمها بماند  و ذهني شخصيتعلق دارد يعني حيطه  

شـناخت از جامعـه و   عنصر و نمي تواند بعنوان يك     
ــاريخ بكــار رود و ن ــد آن را در اداره  طبيعــت و ت باي

 براي جدائي دين از دولت. جامعه بشري دخالت داد   
ران يـک ضـرورت اجتنـاب ناپـذير      ايردمپيشرفت م 

و تنها ديد مترقي در مـورد  جايگـاه ديـن در             بوده  
و  هر ديدي جـز ايـن ارتجـاعي اسـت         . جامعه است 

ــد  ــي كن ــوان آن را  رد م ــل ج ــه  .الجــرم نس نتيج
باورهاي مـذهبي و دخالـت دادن آن در امـور اداره          

مـردم ايـران بـراي      . جامعه را مردم تجربه کرده اند     
علـم  . ز به اصول علمي انقالبي دارند     اداره جامعه نيا  

علم بر خالف مذهب هـيچ      . با مذهب در تضاد است    
علم يا  يـا . چيز را بر پايه ايمان کور قبول نمي کند  

  . مذهب؟ راه وسطي موجود نيست
 بين قرآن و علم      كه  مي گويد  به ما  آقاي سحابي اما  

مـي كوشـد   او . "مغايرت اصولي و ذاتي وجود ندارد     "
در باز است، باز پرنده است، پـس    "کانه  منطق کود با  

 و علم در تضاد     مذهبثابت کند که    " در پرنده است  
وي در انتهاي همان  مصـاحبه مـي گويـد          . نيستند

را در مورد قـرآن و طبيعـت و         " آيه"که، قرآن کلمه    
هـر ســه اينهـا بعنــوان   از تـاريخ اسـتفاده کــرده  و   

: هنتيجه گيري مي کند ک    او  . ياد کرده است  " کتاب"
ا توجه به اينکه اين سه لغت با هم بکار برده شده        ب«

 ي بر که معلـوم مـ  ! گفته؟يک[است معلوم مي شود  
. که بنياد و هويت هر سه، اصوال يکي اسـت         ] !شود؟

علم در کتاب طبيعت کار مي کند، به نتـايجي مـي     
رسد که اين نتايج اصوال و ذاتا نمي توانـد بـا نتـايج     

ولي علم ثابت کرده کـه      [کتاب آسماني مغاير باشد     
، اگر مغايرتي هم هست در يک برهه       !]هستندمغاير  

کداميک عـوض خواهـد     [ تاريخي عوض خواهد شد   
احکام کتاب آسـماني يـا نتيجـه گيـري هـاي            : شد

مثال علم قرن نوزدهم با ديـن و        ] . اثبات شده علم؟  
مذهب مغايرت داشت ولي از اول قرن نـوزدهم مـچ    

ئي را گذاشـتند کـه امـروز    برايد و اينشتين پايه هـا     
مـثال علـم فيزيـک اکنـون     . مويد دين وعرفان است   

  ».عرفاني است
بايد اذعان كرد كه آقاي سحابي با ترسيم رابطـه             

كوانتوم و هپروت، گامي از مهندس بازرگان كـه بـه      
ــي    ــارت م ــك و طه ــه ترمودينامي ــتجوي رابط جس

برخالف اين شامورتي   ! پرداخت جلوتر گذاشته است   
 يك شـاخه از علـوم اسـت كـه بـا             فيزيکا،  بازي ه 
ماترياليستي به كشـف حقـايق جهـان        کامال  متدي  

طبيعه و خدا اليچوجه ماوراء ه و  بهستي مي پردازد  
 هـر  . را در ايـن فرآينـد بکـار نمـي گيـرد       امثالهمو  

 عمـال   کندبهم كه خواسته چنين كاري      فيزيکداني  
راه پيشرفت تفكر خود و سايرين را سد كـرده و بـه       

بوده  .تكامل و تصحيح نظريات علمي ترمز زده است 
اند فيزيكداناني كه بـر سـر دوراهـي قـرار گرفتـه و          

 و نتيجتـا از  "پس خدا چـه مـي شـود؟    "پرسيده اند   
 آقاي احکام من در آوردي    .ادامه راه باز مانده اند    

 ۲۵در جامعـه اي کـه     مي توانـد     فقط   سحابي
سال تاريک انديشي مـذهبي در آن تبليـغ و          

 و  رويج شـده و موميـائي هـا وزارت علـوم          ت
 را مي گرداننـد خريـدار   دستگاه آموزشي اش 

در اين حرفها مال جوامعي است كـه        . داشته باشد 
 تدريس تئوري تکامـل غيـر قـانوني         شدانشگاه هاي 

قرآن منطبق بـر واقعيـات      واقعيت اينست كه    . است
امـا علـم   . عيني نيست و پر از خرافه و تخيل اسـت      

گرد و خاک خرافه و تخيل بخود بگيـرد  اگر ذره اي    
  .ديگر علم نيست

        
مخالف جدائي ديـن از     : آقاي سحابي 

  دولت
     جدائي ديـن از دولـت يکـي از عناصـر تعيـين             

 –ملـي   . کننده تحول دموکراتيـک در ايـران اسـت        
ليست  سخت در تالشند تا اين اصل را از  ها مذهبي

آقـاي  . بايدهاي جامعه تشنه تحول ما حـذف کننـد   
سحابي تا آنجا پيش مي رود که حاضـر اسـت ايـن             

 اسطوره هاي ايراني باشـد امـا         برخاسته از  دين حتا 
سرانجام با  ...بعد از مشروطيت  ...«: ي گويد مو  ا! باشد

 متمم قـانون اساسـي، بـه تعـادل و           ۲تصويب اصل   
ض فقه اسالمي   و مسئله تناق  . تفاهمي ملي رسيدند  

يا دين رايج اسـالم را بـا دموکراسـي، بصـورت اوال،           
تائيد اسالمي بودن ايران و غير قابل تغيير بودن اين   
امر و ثانيا، حضور چهار نفر از نمايندگان طـراز اول            
فقها در پارلمان براي نظارت بر مصوبات مجلس بـه          

مقالـه اسـتراتژي بنيـادي     (» .نحو مطلوبي حل شـد    
  ) تارنماي ملي مذهبي–ول  بخش ا–ملي 

بـه نحـو    "     بايد از آقاي سـحابي کـه مـي گويـد            
" ؟سـي کچه مطلوب براي  ":پرسيد" مطلوب حل شد  

اين قوانين مردم غير شيعه ايـران و المـذهبها را بـا      
شيعه ها  نامساوي مي کند؛  زنـان يعنـي نيمـي از          

در نتيجه بـا   . جمعيت را با مردان نامساوي مي کند      
انگشتي مي توان فهميد کـه قـانوني    يک حساب سر  

  . است ضد اکثريت مردم
اين نماينـدگان   : "دهد كه مي  ادامه  آقاي سحابي      

مخالفت و مغايرت اصول مصوبه را       ...طراز اول فقها،  
تـدوين  ...  .نـد با مباني فقهي و شرعي تذکر مي داد      

قــانون مــدني ايــران بعــد از مشــروطه هــم توســط 
تيجه تعـاون و تفـاهم    بزرگاني چون مدرس و داور ن     

نهاد رسمي ديـن يعنـي روحانيـت بـا مدرنيسـم و             
درك سحابي از تفاهم دموكراسي       ."مشروطيت بود 

اتفاقا حرفهاي . و دين، يعني غلبه دين و شرايع دين
قـانون اساسـي   ايشان نشانگر اين واقعيت است كـه        

مشروطه عليرغم داشتن قيافه مـدرن و مترقـي در          
 دنبـال    كـه  آقاي سحابي . ودواقع اسير شرع و فقه ب     

چرائي شکست اصالحات از مشروطه تا بحال اسـت         
فوق الذکر خود يکي از داليل      " تفاهم"نمي بيند که    

   .و نشانه هاي شکست آن جنبش بود
كه دو دستي بـه ديـن چنـگ انداختـه                سحابي  



١٥صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره
است براي حفظ بيضه اسالم مجبور اسـت از ايـن و        

او بـا لحنـي   . ونه كندآن عاريت بگيرد و تاريخ را وار   
بنابراين اگر اروپا با کنار     « : حق به جانب مي نويسد    

گذاشتن مذهب کاتوليک به توسعه و ترقـي دسـت          
يافت، دليل مصداق ايـن حادثـه در کشـوري مثـل           

مرحــوم شـيخ محمـد عبــده در   . ايـران نمـي شـود   
مباحثه با ارنست رنان و سران بزرگان ديـن مسـيح         

د را رهـا کرديـد و جلـو         شما دين خـو   : ... گفته بود 
ــن خــود را رهــا کــرديم و عقــب   ــد و مــا دي افتادي

  ».مانديم
ن را رها کردند و نه يد" آنها"نه ! خب دروغ است       
راه بـه   مرحوم شيخ عبده    اتكاء به جفنگيات    و  ! شما

کم اينکه اروپا يا بهتر است بگوئيم       ي. جايي نمي برد  
مـورد  مارکس در  . طبقه بورژوازي، دين را رها نکرد     

 به دهقانان سلسله مراتب     ءکشيشي که با اتکا   (لوتر  
 مـذهب کليسا و امتيـازات کشيشـها را سـرنگون و           

کشيش را تبديل « او ،گفت) بنيان نهادپروتستان را 
به فرد عامي کرد زيرا هر فرد عامي را تبديل به يک  

او جسم را از اسارت زنجير رها کـرد          ...کشيش کرد 
او ايمـان بـه   ... .جير در آورد  زيرا مغز را به اسارت زن     

آتوريته را درهم شکست زيرا آتوريته ايمان را برقرار  
  ».کرد

نقل قولها از جلد سوم کليات آثار مارکس و انگلس    (
 مقاله در آمدي بر نقد فلسفه حقوق هگل          ۱۸۲ص  

Contribution to Critique of Hegel’s 
Philosophy of Law(   

ــحــاکم ادوم اينکــه، طبقــات      يران و کشــورهاي
دينشان را رها نکردند و نکرده چوقت يز ه ي ن ياسالم

دنياي غريبي است که حتا براي امـري بـه ايـن     . اند
 قبـل از    نمونه اش ايران  : روشني بايد مثال بزنيم   

 خـود را نظـر كـرده      محمدرضا شاه  انقالب كه 
حضرت عباس مي دانست و حج مـي رفـت و           

ا شبكه گسترده مسجد مي ساخت و آخونـده       
 در ايـن كشـور  کـه  اين  نمونه اش؛را پروار مي كرد 

 نمونـه   ؛ سال است سلطنت مذهبي حاکم اسـت       ۲۵
مونـه اش رسـانه     ن ؛ مذهبي هـاي ايـران     –اش ملي   

هاي ماهواره اي سلطنت طلبان ايـران كـه در نـذر            
كردن و نوحـه خـواني و تبليـغ خرافـه مـذهبي بـا             

   .سيماي جمهوري اسالمي مسابقه گذاشته اند
عقـب مانـدن بـورژوازي در    علـت   ! ي سـحابي  آقا   

کشورهاي اسالمي آن است که در عصري کـه علـم        
بطرز بيسابقه تکامـل يافـت و ابـزار کشـف حقـايق            

شـد، اينهـا   توسـط بشـر    طبيعت و تغييـر طبيعـت       
وقتي ايـن تحـوالت     . مشغول تسبيح انداختن بودند   

بيسابقه موجب تغيير طرز فکر بشر شـد و باورهـاي     
ک به يک باطل اعالم و سرنگون کرد،    کهنه بشر را ي   

در کشورهاي اسالمي طبقه بورژوازي هرچه بيشـتر      
 –نمونه اش همين ملـي      .  چسبيد هبه باورهاي کهن  

مذهبي هاي ايران که رجوع به بنيادهـاي اسـالم را        
ــب نمــاي خــود کردنــد و در دهــه       و ۱۳۴۰قط

براي مقابله بـا رواج افکـار مارکسيسـتي بـه           ۱۳۵۰
اين تاريک انديشي در ميان جوانـان       تبليغ و ترويج    
جالـب اينجاسـت کـه اکنـون مـي          . مشغول شـدند  

 فکـري   مبـاني و  برونـد   عقب تر   از اين   خواهند حتا   
اسطوره دنياي  و   هچهار هزار سال  گورهاي  خود را از    

 –ملـي    ينهمـ جالب اينجاست که    . آورندبيرون  ها  

 بـــا نظـــرات و اســـتدالالتمـــذهبي هـــا وقتـــي 
مـي  بيحوصـلگي  بـا   شـوند    تي روبرو مـي   مارکسيس

  !!"اين حرفها قديمي شده":گويند
  

براي مقابلـه   حابي  راهكارهاي آقاي س  
  با نفوذ آمريکا 

بـين  سحابي شکايت از آن مي کند که در        آقاي  
جوانان گرايش استقبال از حضور آمريکا پيـدا شـده     

 تبليـغ افکـار      ايـن امـر،    علـت به عقيـده وي     . است
 او .اسـت " دوم خـرداد  "مدرنيته غربي توسط جنـاح      

 سـال اخيـر   ۷-۶مردم سـاالري ايـن     ...  «:مي گويد 
حقوق مي خواهند ولي    . مردم را طلبکار کرده است    

براي خودشان تکليـف و مسـئوليت ملـي و وطنـي            
اگر در نظريه هاي طرح شده بـه ايـن        . قائل نيستند 

يعني بجاي تبليـغ مدرنيتـه      (مفاهيم توجه مي شد     
بـي، از فرهنـگ ايرانـي     غربي و دموکراسـي نـوع غر      

امــروز بحــث ) مــا توضــيح از –اســتفاده مــي شــد 
استقبال جوانان از حضور آمريکـا ايـن قـدر مطـرح           

   ».نمي شد
رشد گرايش استقبال از حضـور      شك نيست كه         

آمريکا يک مسئله جدي در جامعه اسـت و يکـي از      
مشــغله هــاي مهــم کمونيســتها و مشخصــا حــزب 

 تجزيـه و تحليـل ايـن        اما قبـل از ورود بـه      . ماست
 آيـا   .معضل بگذاريد سريع چند نکته را طرح کنـيم        

فکر نمي کنيد کمـي بيشـرمي الزم اسـت کـه آدم           
بخوانـد  " مردم ساالري"آنچه را در ايران حاکم است     

و بعد بگويد مردم طلبکار شـده انـد؟ چـرا گـرايش             
استقبال از حضور آمريکا در ميـان جوانـان اينقـدر           

حت کرده ولي عملکرد جمهوري سحابي را نارا آقاي  
 سـال گذشـته بـراي تـامين منـافع           ۲۵اسالمي در   

اقتصادي و سياسي قدرتهاي آمريکائي و اروپائي وي 
را سرسوزني برآشفته نمي کند؟ مگر منابع طبيعـي        

مـردم  "و ثروتهاي حاصل از کـار مـردم مـا را ايـن               
 به شکم سيري ناپـذير سـرمايه هـاي         ند كه "طلبکار

  در شـرايطي كـه     د؟نـ زير مـي کن   بين المللـي سـرا    
ــا بيــت خامنــه اي آدم دارد   ،امپرياليســم آمريکــا ت

سحابي از شعارهاي جوانـان مبنـي بـه اسـتقبال از            
در آقـاي سـحابي     نگراني   !حضور آمريکا نگران است   

. ستيي اجا  بي، نگراني  جوانان و مردم طلبکار    مورد
آمريکا در ايران حضور دارد و حضورش را هم همان     

 .تسهيل مي کننـد   امثال سحابي   حکومتي  دوستان  
تکليـف و مسـئوليت     " از   يسـحاب اگر منظور   

جـا   بـر  اين است که مردم بايد براي پا    " وطني
نگاه داشتن رژيم جمهوري اسـالمي بکوشـند     
بايد تصريح کنيم که مردم ايران هرگز نبايـد         

 بزرگتـرين   .را تقبـل کننـد    " تکليفـي "چنين  
نگون تکليف مردم در قبـال ايـن دولـت سـر      

 مردم اين رژيم را نخواهد بخشيد       .کردن آن است  
و جناياتش را فراموش نخواهند کرد، حتا اگـر ايـن           
. رِژيم توسط جنايتکار بزرگتري تهديد به مرگ شود  

 تحت پرچم اين رژيم ،روياروئي مردم ايران با آمريکا 
. و هيچيک از جناحهـايش صـورت نخواهـد گرفـت          

  .نخواهيم گذاشت که چنين شود
اسـتقبال از  "  بازگرديم به موضوع رشـد گـرايش        

جواناني که خواهان   . در ميان جوانان  " حضور آمريکا 
ــه    ــغ نظري ــتند در نتيجــه تبلي ــا هس ــور آمريک حض

، دچـار   "دوم خـرداد  "توسط جريان   " مدرنيته غربي "
رشـد ايـن گـرايش توضـيح        . ين گرايش نشده انـد    ا

  : علمي و واقعي دارد
ــاني گــرا    کــه از حضــور آمريکــا  ســحابي از جوان

استقبال مي کنند دانشجويان انجمن هاي اسـالمي        
اسـت، بايـد بگـوييم    و مشخصا دفتر تحکيم وحدت      

  آنان  به چسبيدن   دارد گرايش ربط مستقيم  كه اين   
 سياسـي و تعهدشـان بـه نظـام ارتجـاعي            به قدرت 

 حركت اين گـروه از دانشـجويان در         . بر ايران  حاكم
نگ بازي هاي بخشـي از  گرفتاري ها و زر   واقع بيان   

حاكميت اسالمي است كه مـي خواهـد خـود را بـا             
ــده  ــزرگ’آين ــه ب ــا  ’ خاورميان ــاي آمريك ــرح ه و ط

هماهنگ كند چون اين روند را حتمـي و بازگشـت          
اينها . كشتيبان را سياستي دگر آمد. ناپذير مي بيند 

هم عناصري هستند كه نمي خواهند از اين كشـتي   
ضـور آمريکـا در ميـان    اسـتقبال از ح . پيـاده شـوند  

جوانان خانواده هـاي حکـومتي از هـر جـاي ديگـر           
فرزندان سـران و کـارگزاران      . سازمان يافته تر است   

 در تالشند ) از هر دو جناح(رژيم جمهوري اسالمي 
  كـه روش  يموقعيت ممتاز پدران خود را در شرايط      

 است حفـظ   به مرگ   و باورهاي پدرانشان محتوم    ها
 ٥٧در مقطـع انقـالب       كـه    همـانطور درست  . كنند

فرزندان بسياري از سرمايه داران گردن كلفت رژيم        
از طريق اتخـاذ    هم  ن  آنا .گذشته حزب اللهي شدند   

قرائـت جديـد از     "و  " مانيفست سياسي جديـد   "يک  
از مصادره اموال پدرانشان توسـط سـرمايه        ،"قدرت

 و در    بعمل آوردنـد  داران نورسيده اسالمي ممانعت     
د براي ادغام طايفه شان در حكومـت      واقع پلي شدن  

كـم  . اتفاق مي افتـد   دوباره  عين همين دارد    . جديد
نيستند فرزندان عناصـر كليـدي حكومـت كـه بـه            
آمريكا پناهنده شده اند و از آنجـا آمريكـا را تبليـغ            

شــوراي «دبيــر  رضــائي تيمســاربچــه . مــي كننــد
. يك نمونه تصادفي نيست   » تشخيص مصلحت نظام  

 محـرک اينهـا افکـار      .وسيع هسـتند  اينها يك قشر    
 بلکه منـافع طبقـاتي شـان و        ،مدرنيته غربي نيست  

  .اينها جزو مردم نيستند. حفظ قدرت استانگيزه 
     اما گرايش استقبال از حضـور آمريکـا در ميـان        

محـروم،  بـي آينـده و    در ميان جوانـان     بويژه  مردم،  
گـرايش نيـز افکـار    ايـن  علـت  . بسيار جـدي اسـت    

ي يقـرون وسـطا   موجوديـت   . بي نيسـت  مدرنيته غر 
جمهوري اسالمي اين گـرايش را در ايـن بخـش از            
 جوانان ايجاد کرده و هر چه بيشتر اين حکومـت پـا   

ايـن  . جا بماند اين گـرايش قـوي  تـر مـي شـود       بر
گرايش، نمادي وارونه است از اينکه جوانان از ديـن         

ــد، از نظــام ييو همــه مظــاهر قــرون وســطا   بيزارن
 امـا هـيچ     ،جتماعي حاکم نفرت دارنـد    اقتصادي و ا  

ــ   ــائي بخش ــي ره ــه سياس ــدئولوژي و برنام در  ياي
ــان ــت دسترش ــا نيس ــال و  ت ــرچم آم ــه پ  آن را ب

ايـن  در شـرايطي کـه      .  آرزوهايشان تبـديل کننـد    
خواهـان زيـر و رو کـردن وضـع موجودنـد،           جوانان  

آلترناتيو کمونيستي و افکار مارکسيستي در جامعـه   
 يدئولوژيا. آنان قرار نداردقوي نيست و در دسترس 

نهضت (» اپوزيسيوني«هاي مجاز    و مشي    و خط  ها
 و  نمي زندشاننگي بدلنيز چ) آزادي و ملي مذهبي  



   ١٦ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                
زيرا ميـان ايـدئولوژي و برنامـه سياسـي        .حق دارند 

و تفـاوت مـاهوي      مذهبي ها و رژيم حـاکم        –ملي  
ي، شـرايط در چنـين     .حتا فرق ظاهري نمـي بينـد      

 که خالصي از اين وضع را وعده        آمريکا سرابي است  
  . مي دهد

     رشد اين گرايش فقط مختص به جوانان نيست         
چنــين . بلکـه ســنين مختلــف را در بـر مــي گيــرد  

افکـار  و تـداوم   تاثير روحيه شکست    تحت  گرايشي  
 اگرچه مـردم  .  است  شكل گرفته  کهنه و عقب مانده   

ــه ــا   هميش ــد ام ــرده ان ــت ک ــل زور  مقاوم  در مقاب
 روحيه شکسـت طلبانـه      ن در آنا  ،عددمتشکستهاي  

ا وجود همه عظمت و  ب۵۷انقالب  .  کرده است  ايجاد
 نتوانست ماموريت تاريخي خود را به انجام    اهميتش

 چرا که فقط سلسله شاهي را سرنگون کرد و     .رساند
قـدرت  . سلطنت روحانيت شـيعه بجـاي آن نشـاند        

دولتي به دست دارودسته ديگري از مرتجعين ايران     
 و امپرياليستها از مجراي اين دارودسته جديـد   افتاد

يك  ايران نه فقط .به نفوذ خود در ايران ادامه دادند   
نيمه فئودالي بلکـه عميقـا نيمـه    جامعه عقب مانده   

 ۲۵. مستعمره و تحت سلطه امپرياليستها باقي ماند      
 كـه  سال تبليغ تاريک انديشي مـذهبي و عبوديـت       

حاكمـه در   مذهبي ها هـم در كنـار هيئـت         –ملي  
، روحيه يورش به عرش اعال و اينكار نقش داشته اند  

در بـين  بيرون کشـيدن پيـروزي از دهـان شـير را            
 ، بسـياري از تـوده هـا       بجاي آن . کردمردم تضعيف   

ـ    انتخابپيروزي را در چيزهائي مانند       ه  خاتمي ها ب
 در ادامـه همـين      .ناطق نوري هـا مـي بيننـد        جاي

 را در   خـود   زمـاني مـي رسـد کـه پيـروزي          ،منطق
  .جستجو كنندپيروزي جورج بوش بر خامنه اي 

تحت چنـين شـرايطي و در چنـين جامعـه اي،                
و  مذهبي –يدئولوژي مندرس ملي  هيهات بتوان با ا   

نفوذ فکـري و    جلوي   ها   ي مذهب ي مل ياسيبرنامه س 
افکار و برنامه هاي را  يز .را گرفت ايدئولوژيک آمريکا   

متفـاوت از   (تي را   هـيچ آينـده متفـاو     نها  ياسياسي  
فقط تفکر   .به جوانان ارائه نمي دهند    ) وضع موجود 

مارکسيستي قادر است از امپرياليسم آمريکا درکـي    
 و تاريخچـه    ماترياليستي و همـه جانبـه از ماهيـت        

 تـا بفهمنـد کـه    ،دهدبجوانان  به   آمريکا   امپرياليسم
نظـام سـرمايه داري     بطور كلي    و   جهانياين قدرت   

هـائي بخـش نيسـت بلکـه يکـي از      نه تنها رجهاني  
منابع اصلي رنج و فالکت خلقهـاي سراسـر جهـان           

فقـط کمونيسـتها مـي     . منجمله مردم ايـران اسـت     
به جوانـان بگوينـد و از     را  توانند حقايق تاريخ ايران     

جمله نشان دهند کـه امپرياليسـم آمريکـا در ازاي           
سرکوب خونين انقالب ايران، خمينـي و دارودسـته         

  . ت رسانداش را به قدر
  

   گيرينتيجه
نست که شالوده هاي نظم  اي     ويژگي دوره کنوني    

. هـوا شـده انـد     پا در   کهن و باورهاي منطبق بر آن       
جهان نويني در بطن جهان کهنه اسـتثمار و سـتم            

 همه جهان کهن از. دست و پا مي زند تا متولد شود
و اسـتعدادهاي مخـوفش بـراي     انـه    تبهکار ابزارهاي

 ،خونريزيها. دنمي کاستفاده  اين آينده سقط  کردن  
حاصـل  كه امروز مـي بينـيم       ي  يرنج ها و بحران ها    

  امثـال آقـاي    در چنين وضـعي   .  است اين رويارويي 
سحابي با چراغ قوه در اعماق تـاريخ مـي گـردد تـا      

. ي براي ايدئولوژي منـدرس خـود بيابـد        يپيراهن نو 
 کمـدي تـراژدي ملـي مـذهبي          ديگر نقطه اوج   اين
ه مي خواهند با لباس موميائي ها خـود را           ک ستها

 .نو نوار کنند
اکثريت مردم ايران نيازمند انقـالب دموکراتيـک           

زيرا تنها ايـن انقـالب   . نوين و سوسياليستي هستند   
است که راه زندگي جديد را به آنان نشان مي دهد            

تـاريخ ايـران تـا    . و مي تواند آن را واقعيـت بخشـد        
کمين داخلـي و سـلطه   حـا  يسـورچران کنون تاريخ   

اين ها را بايد جاروب کرد      . گران خارجي بوده است   
دولت و جامعه ما نيازمند .  را بهم ريختشانو بساط

نويني است که تـاريخ ايـران ماننـد آن را           مناسبات  
 نياز دارنـد    چيزيمردم به چنين    . بخود نديده است  

و براي رسيدن به آن بايد هـر آنچـه را کـه بـر سـر          
. د و نابود کننـد    نگذارب مي گيرد زير پا      قرار شانراه

 چـه چه انسـان باشـد      . چه مدرن باشد و چه سنتي     
آينـده  . چه خارجي باشد و چه بـومي      . مافوق انسان 

مردم نياز به بازگشت به      اين. به پرولتاريا تعلق دارد   
توفـان انقـالب پرولتـري      . هيچ گذشته اي را ندارند    

ده و کهنـه    بايد اين سرزمين را از هر آنچه که پوسي        
يک جامعه نوين، يک نظام     . است خوب جاروب کند   

اجتماعي ناشناخته بايد از اعماق اين جهنم سربلند        
کند تا براي اولين بار اکثريت مردم ستمديده مانند         

ما . انسان زندگي کنند و ارباب سرنوشت خود باشند   
نيازي به گذشته نداريم مگـر بـراي درس گـرفتن و     

بـراي  . ما روي به آينده داريـم     . ممانعت از تکرار آن   
دست يافتن به اين آينده بـا هـيچ چيـز سرسـازش           
نداريم زيرا جامعه کهن و پوسيده محکوم بـه نـابود           

يـک جامعـه نـوين بطـور حـتم متولـد           . شدن است 
از ميان باد و بـوران و زوزه گرگـان  ره    .خواهد شد

  ■.نجاستي اي زندگ.ميائگش يمبسوي جامعه نوين 
  :توضيحات

ي  بـا دوم خرداديهــا ســحابي اينجـا روي سـخن   در *
 يعني عبـدالكريم   شان و مشخصا نظريه پرداز     حكومت

غربي بنام کارل پوپر فيلسوف يک از سروش است که 
کـارل پـوپريکي از اعضـاي محفـل         . پيروي مـي كنـد    

 پس از جنـگ جهـاني       کهبود  " محفل وين "معروف به   
  پوزيتويسـتهاي منطـق گـرا    آنهـا   . دوم معروف شدند  

logical positivist   و ضــد کمونيســت و ضــد  
 درکي پوزيتويستي از علم ارائه  نآنا. مارکسيسم بودند 

دادند به اين صورت که هر تئوري تا زماني که عمـال            
 علـم را  .عيب و نقصي در آن يافت نشده، علـم اسـت     

 زيـرا  مـي ديدنـد   نو جامعـه  ابزار کشف حقايق جهان     
بـه  بهمين اعتبار   و   چنين امري را ناممکن مي دانستند     

تفکر دگماتيستي است زيرا يك  مارکسيسم ن آنااعتقاد
   . ادعاي کشف حقيقت دارد

  !زنده باد انقالب 
  )مارکسيسيم لنينيسم  مائوئيسم( زنده باد 

  !مرگ بر امپرياليسم
  !مرگ بر جمهوری اسالمی

 راسيسم، ناسيوناليسم، دين

  )در سه پرده(
  

   از احمد شاملو  سروده اى
  

  غوغا بر سر چيست؟
بىرنگان رنگيان را به بردگى 

  مىخوانند
به شهادت صريح سندى : مىگويند

  عتيق
  نيم روزى در زمان هاى از ياد رفته

بازماندگان توفان بزرگ را بر عرشه 
  كشتى

  به نمايش شرمگاه پدر مشترك مان
  رديدکاز خنده بىتاب 

حاليا عارفانه به كيفر خويش تن در 
  !دهيد

  
  غوغا بر سر چيست؟

بيكارگان هر گروه كنايتى ظريف را به 
  نيش خنجر

  گرد بر گرد خويش
  خطى بر خاك كشيده بودند
  !كه اينك قلمروى مقدس ما

  و كنون را بر سر يكديگر تاخته اند
  !كه پيروزمند مقدس تر است

چرا كه اين برسختن را ميزانى ديگر 
  به دست نيست

  !هياهو از اينجاست
وران خسته شمشير در يكديگر جنگا

  !نهاده اند تا حق كه راست
  

  غوغا بر سر چيست؟
ظلمت پوشانى از اعماق برآمده اند كه 

  مجريان فرمان خداييم
شمشيرى بىدسته را در مرز تباهى و 

  انسان نشانده اند
و بر سفره يى مشكوك جهان را به 
  ساده ترين لقمه يى بخش كرده اند

  !ما و دوزخيان
  !ايمفرمان خد

  !!!فرمان خدا چيست؟ خدا
  
  
به ياد احمد شاملو » چنين گويد بامداد شاعر«

برگرفته از  (۲۰۰۰پاييز _ انتشارات آرش _ 
 )مقاله ای به قلم مزدک فرهت



١٧صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره

  الري اورست: نوشته
برگردان فارسي ايـن مقالـه از روي مـتن انگليسـي         

 ارگـان حـزب     –مندرج در نشـريه کـارگر انقالبـي         
 تاريخ مـه    ۱۲۴۲ شماره   -کمونيست انقالبي آمريکا  

  .، صورت گرفته است۲۰۰۴
.  

.  اسـت ي کتشار جمعيگفتند جنگ بخاطر سالحها   
  .دا نشدي پياما چنان سالح
اما ارتبـاط عـراق   . سم استيه تروريگفتند جنگ عل  

  .دا نشديبا القاعده هرگز پ
 يان دادن بــه گورهــايـ گفتنـد جنــگ بخــاطر پا    

اما سربازان بوش صـدها تـن از مـردم      .  است يجمع
  .د سپردني جمعيعراق را در فلوجه به گورها

ــه ارمغــان آوردن    و يآزاد"گفتنــد هــدف جنــگ ب
ـ اما دستاورد ا  . به عراق است  " يدموکراس ن تجـاوز   ي

ف و بستن   ي، توق يچ نبود جز خانه گرد    يرحمانه ه يب
روزنامه ها، عقب انـداختن انتخابـات و کنتـرل آن،           

ــدان ــه جــرم ب يزن ــت و يــ کــردن مــردم ب ان مخالف
  .يتينارضا

م صـدام   يـ رژگفتند جنگ بخاطر برکنـار کـردن           
 کـه مقاومـت سـربلند       ياما در مناطق  . ن است يحس

کرده  فرمانـدهان برکنـار شـده بعـث را مبـدل بـه           
  .د کرده انديجنگ ساالران جد

 ياتـاق هـا  "ان دادن بـه     يـ گفتند جنگ بخاطر پا      
. م صدام استيرژ" ي تجاوز جنس  يشکنجه و سلولها  

ـ  ياما همه مـ    م کـه سـازمان اطالعـات ارتـش         ي دان
م را بعهــده يــ آن رژيا، اداره زنــدانهايکــا و ســيآمر

ش ي خـود را پـ     يگرفتند و شکنجه و تجـاوز جنسـ       
  .بردند

  
يا اکنون اجازه داريم در بـاره علـل         آ

  واقعي بروز اين جنگ صحبت کنيم؟
ــ  ــگ  س ــروع جن ــان ش ــهايلي    از زم  ي از گزارش

، بازخواستها و ي رسميه هايانيها،  ب  ي، افشاگر يخبر
ل در مـورد  يـ ه و تحل  يـ جز دائم همـراه بـا ت      يبحثها

. ان داشـته اسـت    يـ حمله  به عراق و اشغال آن، جر       
ن جنـگ  يـ کا در دسـت زدن بـه ا   يزه آمر يالکن  انگ  

ف گشـته و   ي واقع شده، تحر   ي اعتنائ يعمدتا مورد ب  
  .ا عامدانه پوشانده شده استي

کا در عراق اسـت، اگـر فکـر         يد چرا آمر  ي    اگر ندان 
 ياسـتها ين جنـگ فقـط مربـوط بـه س         يد که ا  يکن

ن يـ جورج بوش و دوستانش است، آنوقت خصـلت ا        
ر شتابناک  يا  از علل س    يد و   يد فهم يجنگ را نخواه  

بـه اضـطرار اوضـاع و      . د آورد يـ ع  سر در نخواه    يوقا
ــتها ــرات و فرص ــيخط ــ نخواهي آن پ ــرد  ي ــد ب ا ي

 مقابلـه بـا جنـگ حکـام     يد کـه بـرا  يد فهم ينخواه
د بـه   يـ ن توا يد کرد؟  نمـ    يه جهان، چه با   يکا عل يآمر

 يد؛ نمـ يـ  ببريسـتها پـ  يالي امپريريعمق ضربه پـذ   
کــا در عــراق و ي شکسـت آمر يد امکــان واقعــيـ توان

 حاد درست ياسيک بحران سي يرياحتمال شکل گ  
ما، را  يوان زشـت سـ    ين ح يکا، در دل ا   يدر خود آمر  

د کـه چـه     يـ نيد توانسـت بب   يدر واقع نخواه  . دينيبب
 ي و بـرا ي مبارزه توده ا   ي برا يميت بالقوه عظ  يظرف

 عوض کـردن    ي برا ي طبقات تحتان  يمقاومت از سو  
  . وجود دارد-ن حاالي هم–خ ير تاريمس
  

  کند و کاو عميق 
 کنـد کـه     يقت را ثابـت مـ     ين حق ي ا ياديمدارک ز 

 شـروع جنـگ در عـراق    يکا  برا ي آمر يه ادعاها يکل
 از حمله   يري و دروغ بود؛ از بهانه جلوگ      يبهانه تراش 

ه تـا مسـئله خلـع سـالح      کا گرفت ي به آمر  يستيترور
انه ي مردم عراق و خاورمي برايصدام، و  آوردن آزاد
  . عامدانه بوديهمه و همه دروغ ها

قت ادامه همـان  يه عراق در حق يکا عل ي    جنگ آمر 
سـم  ياليانـه هشـتاد سـاله امپر      ياست مداخله جو  يس

 ۶۰ کـه  يانـه ا يانـه اسـت؛ خاورم   يکا در خاورم  يآمر
ــا  ــد ذخ ــيدرص ــان را دير نفت ر دل دارد و راه  جه

هـدف  .  باشـد  يا مـ  يقا و آس  ين اروپا، آفر  ي ب يارتباط
  .ن منطقه و کنترل آن بوده استيکا تسلط بر ايآمر

ک يـ ر  ي تحـت تـاث  ين، جنـگ جـار  يـ     عالوه بر ا 
 سـپتامبر  ۱۱ گسـتاخانه کـه بعـد از         يبرنامه جهـان  

نه بوش به مرحله عمـل در آمـد، شـکل         يتوسط کاب 
جنـگ  "که تحت عنوان    ن جنگ نامحدود    يا.  گرفت

 ي شود در واقع جنگـ     يش برده م  يپ" سميه ترور يعل
کا ي مردم جهان است؛ آمر    يه توده ها  ي عل يستيترور
ــا ا ــب ــوذ   ي ــق نف ــه و عم ــد دارد دامن ــگ قص ن جن

 دههـا  يکا را گسـترش دهـد و بـرا     ي آمر يامپراطور
  . ن کنديسال ثبات آن را تضم

ه و دسـت نشـانده در   يـ جاد دولت تحت الحما  ي     ا
"  بزرگتـر  يامپراطور" کردن برنامه    ي عمل يعراق برا 

  . دارديک نقش محوري
شــه در ينــده در عــراق ري    مقاومــت و تالطــم فزا

ن جنـگ و اشـغال و در      ي و غارتگرانه ا   يت انگل يماه
 يتهايخته و محــدودي افسارگســي هــايجــاه طلبــ

  .کا داردي قدرت آمريواقع
  ريشه ها و علل جنگ عليه عراق

 در ي متعــددي کدامنــد؟ کتابهــان جنــگيــعلــل ا

ر شده  ي به بازار سراز   يئت دولت و  ي بوش و ه   يافشا
 ي بوش و به روابط خـانوادگ    يکه در آن به دروغ ها     

کتاتورها و حاکمان مسـتبد     يا و د  ياش با سازمان س   
 مختلف اشـاره    ي ها يانه و روابطش با کمپان    يخاورم

 افشـا  يله اطالعات قابل مالحظـه ا ينوسيشده  و بد 
ن خود نشاندهنده آن است کـه گـروه         يا.  است شده

 دارنـد، بـا     ي از مردم که نقطه نظرات متفاوت      يريکث
  .م بوش مخالفنديرژ

ق يـ ن مسـئله را عم    يم که ا  ياز به آن دار   ي    اما ما ن  
ن جنـگ نشـئت     يا. ميق تر، درک کن   ي عم يليتر، خ 

ــط ويگرفتــه از شخصــ ــوش،  رواب ــا يت معــوج ب  ب
 و يک چنـ يـ ده بوش و د  ا گذشته خانوا  يها و   يکمپان

ـ ا.  باشـد ي نو محافظه کار نمـ يگر گانگسترها يد ن ي
ــگ ر ــ  يجن ــام چرک ــاق نظ ــه در اعم ــط يش  و رواب

  . حاکم داردياجتماع
کا که زاده آن اسـت   ي آمر ين نظام و امپراطور   ي     ا

 ي جهانيه داريات سرمايات و مقتضيشه در ضرورير
د ازمنـ ي  ني جهـان يه داريسرما. سم دارند ياليا امپر ي

استثمار بازارها و منابع و کار در سراسر جهان است؛ 
ــلطه  س ين ــد س ــيازمن ــام- ياس ــدودي نظ  از ي مع

 ين هـا  ي قدرتمند بر سرزم   يه دار ي سرما يکشورها
کـا  ين سـبب امـروزه آمر   يبهمـ .  ع جهان اسـت   يوس

دالر  در نقـاط  ) ارديـ لي هـزار م ۵(ون يـ لي تر۵مبلغ  
 ۲ کرده اسـت؛ مبلـغ       يه گذار يمختلف جهان سرما  

 اختصـاص  يون دالر در سال به تجارت خـارج   يليتر
 و ي، مـال يديـ م  تولي عظـ يداده است؛ و شبکه هـا    

ده ي بر دور جهان کشـ     ي را که مانند کمربند    يتجار
 هـزار نفـر از ارتـش    ۵۰۰.  کنـد يشده اند، اداره مـ   

 ۱۸۹ کشور از ۱۲۰ در يگاه نظامي پا۷۰۰کا در يآمر
 يقر مـ کشور جهان که عضو سازمان ملل اند، مسـت     

ـ     ي آمر ي نظـام  ينه هـا  يباشد؛ هز  ش از  يکـا سـاالنه ب
 يسـابقه مـ  يخ بين در تـار  يـ ارد اسـت و ا    يلي م ۴۵۰
  .باشد

 تلـخ  ي اسـت کـه رقابتهـا    يسم آن نظام  يالي    امپر
 آورد؛ همانگونه کـه  ي بزرگ بوجود م  يان قدرتها يم

ـ         ه،  يکـا،  روسـ  ين آمر يامروز شـاهد بـروز اخـتالف ب
سـم  ياليامپر. مي هست  بزرگ يگر قدرتها يفرانسه و د  

افته است که پشتوانه اش ينظام حرص و آز سازمان      
 اسـت کـه   ي اسـت؛ نظـام  ي کشتار جمعـ   يسالحها

  . دهديهمواره به تجاوز و جنگ پا م
سـت؟ کنتـرل    يگاه عراق چ  ي جا ين نظام ي    در چن 

شـمار نفـت    ير ب يو  ذخـا   ) منجمله عراق (انه  يخاورم
دسـت  د  يـ ر کل يـ انه در صد سـال اخ     يمنطقه خاورم 

 به تسـلط بـر جهـان بـوده          ي جهان ي قدرت ها  يابي

   ؟چرا عراق
  
 

  آمريکا در جنگ عليه عراقی جهانی هایاهداف و جاه طلب
 



   ١٨ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                
  .است

 نفت در معادله آغـاز جنـگ        ي      پس باالخره جا  
نه بوش بـا دقـت و     يست؟  کاب  يه عراق چ  يکا عل يآمر

و تـا  (  مـدتها قبـل از آغـاز جنـگ          يظرافت خاصـ  
انه و  يان مسئله نقت خاورم   يجاد رابطه م  ياز ا ) کنون

. رده اســته عــراق، اجتنـاب کــ يـ کــا عليجنـگ آمر 
 هر بهانـه    ي آورده اند و برا    ي ها هر بهانه ا    يکائيآمر
کـروب  ينکه  عراق م   يمانند ا ( اجرا کرده اند     يشينما
 ي کشـتار جمعـ    يا سـالحها  ي) انترکس(اه زخم   يس

 ياز بـه آزاد   يدارد و با القاعده ارتباط دارد و عراق ن        
و ارتباطش " نفت"اما کلمه  ) گريدارد و صدتا بهانه د    

ه عراق را هرگز حتـا مـورد اشـاره قـرار     يبا جنگ عل 
  .نداده اند

 جهـان هـدف     يدات انـرژ  يـ     در واقع کنتـرل تول    
 باشد همـانطور کـه ظـرف ده هـا        ي م ۲۰۰۳جنگ  
 يک مرکـز  ين مسئله جـزو اهـداف اسـتراتژ       يسال ا 

سـت کـه    ين هـدف آن ن    يل ا يدل. کا  بوده است   يآمر
نکـه  يا ا يـ  رانند   ي بزرگ م  ين ها يکا ماش يمردم آمر 

و " يمـردان نفتـ   ) "ينـ يک چ يـ د(و معـاونش    بوش  
ه يدر واقع کل سرما.  باشنديم" يطرفدار جناح نفت"

. اند" يمردان نفت "کا  يو حاکم در آمر   ي کورپورات يدار
 شـان   ي جهـان  ي آنـان در هژمـون     يديـ نفت ابزار کل  

) معاون بوش  (ينيک چ يکبار د ياست؛ همانطور که    
 نفـت جهـان را       يابيـ ان  يگفت، هر کس کنترل جر    

 را در يداشته باشد در واقـع گلوگـاه اقتصـاد جهـان       
  .  دست دارد

ار مهم است که  ي بسياقتصاد(*) ک نهاده   ي    نفت  
د، سـود  و   يـ  تول ينـه هـا   ي آن بر هز   يمتيرات ق يتاث

آنهم نه :  گذارد ير م يه ها تاث  يتفوق در رقابت  سرما    
ت رقابـت   يـ د و سـود و قابل     ي تول ينه ها يفقط بر هز  

.  ه بطـور کـل    ي سـرما  يبلکه بـر رو    ي نفت يهايکمپان
کنتـرل  .  رود ينفت اهرم و اسباب رقابت به شمار م       

 آن يداشتن بـر نفـت فقـط بـه معنـا         
ــه ين ســت کــه کنتــرل کننــده از آن ب

اتشان يکه  ح  يه آنهائ ي عل يعنوان اهرم 
 کنـد  ي دارد استفاده ميبه نفت بستگ  

 کنترل اقتصـاد    ي است برا  يبلکه اهرم 
 يرويــ بخواهــد نيهــر قــدرت. جهــان
ــه حرکــت ينظــام  اش را در جهــان ب

 نفـت   يد مقدار قابل تـوجه    يدرآورد با 
 يشاهرگ اصل .  ار داشته باشد  يدر اخت 

ج فـارس قـرار   ينفت خام جهان در خل   
 ير نفتـ ي درصـد از ذخـا  ۶۵را يـ دارد ز

ن منطقه  ي شده  جهان در ا     ينيش ب يپ
ر گاز  ي درصد از ذخا   ۳۴  ياست و دارا  

ـ  ي است و  امروزه نزد     يعيطب  ۳۰ه  ک ب
 يعـ يدرصد از محصول نفت و گـاز طب   

  .  کنديد ميجهان را تول
 ده هـا    ين خـاطر بـرا    يکا بهم ي    آمر

، يانه دست به مانور، مداخله، قلـدر      يسال در خاورم  
) يد به استفاده از سالح هسـته ا يو حتا تهد (جنگ  

ن ي اش همواره هم   يزه و محرک اصل   يزده است؛ انگ  
ــت  ــوده اسـ ــزب (بـ ــت حـ ــه در دوران حکومـ  چـ

  ).کايا حزب دموکرات آمريخواه يجمهور
 از بقـدرت    يبانيکا در پشـت   يزه و محرک آمر   ي    انگ

ن بوده ي هم۱۹۶۰ ين در سالها  يدن صدام حس  يرس

ــ  ــت؛ بهم ــن دلياس ــالهاي ــت ۱۹۷۰ يل در س  دول
کسون از خلق کرد استفاده کرد و بعد از پشت به           ين

آنان خنجر زد تا آنجا که سبب مرگ هـزاران تـن و        
ل  يـ ن دليدن ده ها هزارتن از آنان شد؛ بهمـ آواره ش 

ک يـ  در هـر  ۱۹۸۰ يکا در سراسر سالها يدولت آمر 
ران حملـه   يـ  که بـه ا    يچه زمان ( صدام   يتهاياز جنا 

ـ ي که کردها و ا    يکرد و چه زمان     هـا را بـه گـاز      يران
 يعنـ ي بـوده اسـت؛     يهمدسـت و  )  بسـت  يائيميش

 ۲۰۰۳ کـه در سـال   يتهـائ يه آن جنا  يکا در کل  يآمر
 برکنار کردن صدام بـر شـمرد،   يلش برا يان دال بعنو

  . بوده استيهمدست و
اکــار و ينهــا رسـما ر يســت کـه ا ي     نکتـه در آن ن 

 ي دهد که عملکردهـا    يخ نشان م  يبلکه تار . مزورند
 از  يرويـ  پ ين منطقه همواره بـر مبنـا      يکا در ا  يآمر

نکته . ي آزادي اش  بوده و نه اهدا   يمنافع امپراطور 
ه يـ ت عليـ ن هـا موجـب جنا  يه ادر آن است که هم    

 حد و حصـر شـده اسـت و در           ي ب يمردم و رنج ها   
ه آن پـا  ي و مقاومت عل  يکائيمقابل به خشم ضد آمر    

د آنگـاه هـر   يـ خ را درک کن ين تـار  ياگر ا . داده است 
ـ ا "يد  کسيزمان که بشنو   را " کـا ياالت متحـده آمر ي

 دهـد  از شـدت خشـم    يقرار مـ " يآزاد"مترادف با  
  .ن را خواهد بستتايبغض راه گلو

  
   پيش در آمد جنگ ۱۹۹۰دهه 

 ۱۹۹۰ج فـارس، در دهـه   ين جنگ خلـ ي بدنبال اول 
خته يه عراق ري عل۲۰۰۳ جنگ ينه هايه ها و زميپا

  . که به شما گفته انديلياما نه بدال. شد
نتون و بوش، کـه     ي هر دو دولت کل    يل رسم ي     دل

ر سـوال   يـ  هم آن را ز    ي عموم ي رسانه ها  يبطور کل 
 ين اســت کــه صــدام مکــررا حرفهــايــدند، ايشـ نک

 سـازمان   يچ گرفت، قطعنامه ها   يسازمان ملل را به   

 را مـورد  ين الملل ين ب يده گرفت، و  قوان    يملل را ناد  
ـ اما ا . اهانت قرار داد   ت را  يـ ت بوضـوح واقع   يـ ن روا ي
ت ندارد و در رابطه ينها واقعيا.  دهديوارونه جلوه م  

 آنهـا را بحسـاب    تـوان يبا آنچه در عراق رخ داد نم  
  .آورد

 يم صـدام از رو    يـ قت امـر آنسـت کـه رژ       ي      حق
 ي اقتصـاد  يمهايده شدن تحر  ي خواهان برچ  يناچار

 سـازمان ملـل     ين اغلب به قطعنامـه هـا      يبود بنابرا 
م صدام ين رو خلع سالح رژ   يگردن گذاشت و از هم    

مـه  ي در ني و به احتمال قو   ۱۹۹۰ يل سالها يدر اوا 
 يخاطر بعد از تجاوز نظام    ن  يبهم.  کامل شد  ۱۹۹۰

 و يکيولــوژي و بيائيميچگونــه ســالح شــيکـا ه يآمر
  .دا نشدي در عراق پيهسته ا

 ۱۹۹۰ ي سـالها  يکا در عـراق طـ     ي    اما هدف آمر  
 يا وادار کردن عراق به اجـرا      يچوجه خلع سالح    يبه

ر ييکا تغيهدف آمر.   سازمان ملل نبوديقطعنامه ها
 ير قـانون  يـ  طـور غ   کا به يل آمر ين دل يبهم. م بود يرژ

ن زد  ي صدام حس  ي سرنگون يک کودتا برا  يدست به   
 ير قـانون يکا بطور غيل آمر ين دل يبهم. که ناکام ماند  

ل ي سازمان ملل را تبد    يحاتيکار گروه بازرسان تسل   
 اطالعات در خدمت به طرح      يات جمع آور  يبه عمل 

نکه يل حتا بعد از اين دلي سوء قصد کرد؛ و بهم يها
 کشـنده   يم هـا  يسالح شد به تحر   م صدام خلع    يرژ

  .ادامه داد
    يک نکته کامال روشـن اسـت و آن اينکـه  پيـدا          

 در عـراق نـه تنهـا        ي کشتار جمع  ينکردن سالحها 
 اثبـات حقانيـت   يکا برا يمهمترين توجيه دولت آمر   

 را باطل ساخت، بلکه مهمترين عامـل      ۲۰۰۳جنگ  
ه يـ کا  در خصوص ادامه سالها تحريم عل       يتوجيه آمر 

 وادار کـردن صـدام بـه        ي بـرا  يق بعنوان ضمانت  عرا
.  سـازد يز باطل مي سازمان ملل را ن  ي قرارها ياجرا

ـ      ين تحر يا ون و يـ ليم ميم ها موجب مرگ  بيش از ن
مـن  . م تن از مردم عراق شـد يون و ن يليک م يد  يشا

 بـه عـراق کـردم بـه         ۱۹۹۱ که در سـال      يدر سفر 
 ي اقتصـاد  يم ها يان تحر يدم که اکثر قربان   يچشم د 

چرا دست انـدرکاران    .  دهند يل م يرا کودکان تشک  
 ي  کـه بـا  بـرا        ي گروه ي رسانه ها  ي و روسا  يدولت

زنـد  در مـورد ايـن     ي ر يمردم عراق اشک تمساح م    
   زنند؟ ي نميجنايات حرف

ــالها ــتمداران ۲۰۰۱ ي    در سـ ،  سياسـ
مشـغول  " آمريکا از صدام که بقول بـوش        

خـودش بـود بـه هـيچ وجـه         " کندن قبـر  
بلکه به عراق .  نداشتنديو دغدغه اواهمه 

 کـه فرصـت     يف شده بصورت هـدف    يتضع
  . کردندي دهد نگاه ميارائه م

ــه خــاطر   ــات "     شــروع جنــگ ب اطالع
ــ ــه يجاسوس ــود "  محرمان ــط  نب در . غل

ــورد     ــه در م ــات محرمان ــت اطالع حقيق
 عراق در کليت خـويش      ي نظام يتوانائيها

 ۱۹۹۸در اکتبــر  . کــامال درســت بــود   
تائيد " ي اتم ي انرژ ي بين الملل  کميسيون"

 خلع سـالح  ينمود که عراق در زمينه اتم  
 گـروه خلـع   يسال بعد  اعضا . شده  است  
 امنيت سازمان ملل  به ايـن  يسالح شورا 

قسـمت عمـده برنامـه    " نتيجه رسيد کـه    
."   عـراق از بـين رفتـه اسـت    ياسلحه ساز 

تر که بازرس سابق سازمان ملـل در       ي اسکات ر  يآقا
حات است در اين زمينه نوشـت کـه در          يلنه تس يزم

 ۹۵ تا ۹۰د کرد که    ي،  سازمان ملل تائ    ۱۹۹۰نيمه  
 ايـن   يتمـام .  درصد از خلع سالح انجام شده است      

.  اطالعـات محرمانـه اسـت      يجزئيات دال بر درسـت    
 يخالصه آنکه،  ايجاد وحشـت نسـبت بـه دسترسـ          

 عامدانه  ي،  دروغ  ي کشتار جمع  يصدام به  سالحها   

 راق را میدولت جديد عست گرفته و عمو سام فرمان را بد
 به کجا؟! راند



١٩صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره
  .ه بودو  آگاهان

 جهت نيست که کنگره آمريکا کـه سـگ دسـت        يب
 ي مربوط به وجود سالحها   يپرورده است،  دروغ ها    

 و تحقيـق    ي در عراق را مورد بـازجوئ      يکشتار جمع 
  . دهديقرار نم

 مسـئله اساسـا     ۱۹۹۰ ي    بنابراين در اواخر سالها   
.  داردي کشـتار جمعـ  ياين نبود که صدام سـالحها   

 ي بـرا  يهـم مسـئله ا    بـودن صـدام     " مستبد "يحت
اتفاقا اعمال استبداد بر مردم     .  کا نبود يحاکمان آمر 
 آمريکا بسيار مفيد و موثر      ي صدام برا  يعراق از سو  
کـا از  يل  در گذشـته حکـام آمر  يـ ن دليبـود و بهمـ  

مسئله ايـن بـود کـه       .   کردند ي م يحسين پشتيبان 
ش نفـوذ آمريکـا در      ي صدام ، باعث فرسا    يادامه بقا 

 امپراطـور جهـانخوار     يشـد و بـرا     يخليج فارس م  
  . کرديد ميمشکل تول

 ي صدام حسين ، بعد از دهسال تيرگ       ي    ادامه بقا 
روابط  و کشمکش بـا آمريکـا، بـه          

 بــه يمنزلــه تــوهين و دهــن کجــ
آمريکا در منطقـه    " ياعتبار و آبرو  "

کـا را   ي آمر ير قدرقـدرت  يبود و تصو  
 کـه   يمصـيبت .  کرد يخدشه دار م  

ازمان ملـل    سـ  يبوسيله تحريم ها  
بر شهروندان عـراق تحميـل شـد،        

 گـام   ي مداوم، نابود  يحمالت هوائ 
ــط   ــطين توس ــت فلس ــام مل ــه گ ب
ــا از   ــت آمريکـ ــرائيل و حمايـ اسـ

 مستبد منطقـه، منجـر    يحکومتها
ــر  ــکل گيـ ــدايش و شـ ــه پيـ  يبـ

از جملـه   .  گوناگون شـد   يتضادها
ــن تضــادها افــزايش جهــش وار  اي

 در سراســر يخشــم ضــد آمريکــائ
م ها در حـال از   يرتح. منطقه است 

ن رفتن بودند و درهـم شکسـته        يب
ــل آن   ــدن کام ــش ــت ي ک شکس

کـــا ي آمري بـــراي جـــدياســـيس
در همـان دوره    .   شد يمحسوب م 

ان  کشـور    يـ  کـالن م   ي نفتـ  يم ها قراردادهـا   يتحر
ــت حســين امضــا شــد و   ــا دول فرانســه و روســيه ب

 ين دو کشور در عراق را نشـان مـ         يگسترش نفود ا  
م هـا را نشـان   يکست تحر  خود ش  ين بخود يداد و ا  

  . داديم
  

تجديــد : ابعــاد جهــاني جنــگ عــراق
  سازمان تمام کره خاکي 

د ي عليه عراق با۲۰۰۳ بردن  به علل جنگ   ي پ يبرا
 سـپتامبر   ۱۱کا که بعد از       ي آمر ي جهان ياز استراتژ 

  .افتي يبه اجرا گذاشت،  آگاه
ش يکا پي آمري که عراق برا ي       مسائل و مشکالت  

 طبقـات   يستهايدف شد با تالش استراتژ    آورد، مصا 
 ي جهـان  يک اسـتراتژ  ي ي طراح يکا برا يحاکمه آمر 

 ي اتحاد جماهيرشورو يفروپاش.  م آن يد و تحک  يجد
ست مجهز  ياليب امپر يک رق ي بطور موقت    ۱۹۹۱در  

.  را از صحنه جهـان حـذف کـرد     يبه سالح هسته ا   
 در مقابل  يـک  ي بود که مانع اساس    يبي  رق  يشورو
ــاز ــوديکــا در خاورمي آمريت ــه  ب ــحــذف رق. ان ب ي

ــه واشــنگتن بــرايني نــويفرصــتها  اســتفاده ي را ب
  . گسترده تر از قدرتش در جهان داد

 روابـط دوران جنـگ     ي روسيه يـخ هـا     ي    فروپاش
 شـدن  يسرد را نيز آب نمود، بر شتاب رونـد جهـان          

افزود  ) يگلوباليزاسيون سرمايه دار   ( يه دار يسرما
د ي مراکز قدرت جد يري شکل گ  و بطور بالقوه امکان   

کا يب حکام آمر  ين ترت يبه ا . در جهان را بوجود آورد    
ــويشــهايبــا گشا ــوي ن ن ين و همزمــان مشــکالت ن

  .نيات نوين و ضروري نويبا فرصتها: مواجهه شدند
کـا،   ي آمري    بعد از يک دهه بحث در ميان بورژواز      

رژيم بوش قـدرت را بدسـت گرفـت و مصـمم شـد        
 از  يشتريزير کشيده،  و با شدت ب      صدام حسين را ب   

 ۱۱. قدرت آمريکا در سراسر جهـان اسـتفاده کنـد         
 ي پيشـبرد هـردو  ي را برا  يسپتامبر موقعيت مناسب  

اين اهداف بوجود آورد و به آنان امکان داد کـه آب            
زنـد و  بـا امضـاء    ي بزرگشـان بر يس بر استراتژ يتقد

ــد ــپتامبر يســند جدي ــوان  ۲۰۰۲ در س  تحــت عن
ـ ا" يمنيت ملـ   ا ياستراتژ"  و  ياسـت را رسـم    ين س ي

  . کننديعمل
 ي بزرگ چيست ؟ اکثر مردم، حتـ       ي    اين استراتژ 

 باشند هنوز درک     ي م ۲۰۰۳آنان که مخالف جنگ     
 يرحمي از گستره، همه جانبه بودن و عمق ب        يجامع

ـ ا ربـط عـراق را بـه ا     يـ کـا ندارنـد و      ياهداف آمر  ن ي
  . دانندي نمياستراتژ

بـه  "  بـزرگ  ين و چـالش هـا    شرايط نوي "     مقاله  
 سـپتامبر  ۱۱قلم باب آواکيان که متعاقـب حـوادث    

ن جمع بست از  ين و روشنگرتر  ينوشته شد، برنده تر   
.  دهـد يکا بدسـت مـ  يئت حاکمه آمريدستور کار ه 

نه بـاال بـردن سـطح    ي در زمير  بسزائين مقاله تاث يا
ه يکا در جنگ عل   ي آمر يت نقشه ها  يفهم من از جد   
 سپتامبر و اهداف درازمـدت تـر      ۱۱ عراق در بعد از   

  . کا و اضطرار اوضاع داشتيآمر
 آمريکـا،   ي     آواکيان ، صدر حزب کمونيست انقالب 

کا را چنـين توضـيح   يد آمر يک جد ياست استراتژ يس
اساسا عبارتست "هدف طبقه حاکمه آمريکا، : ميدهد
ر نظم کـل  يي و تغيد سازمان تمام کره خاک   ياز تجد 

 يک آسـيا  ير از منـاطق اسـتراتژ     نکـا ي ا يبرا. جهان
 و خاورميانه شروع کرده است امـا        ي و جنوب  يمرکز

ن منطقـه  يـ  ايچشمش به تمام جهـان اسـت و ورا   
 يميار بـزرگ بـا مفـاه      ي بس يآنها دستور کار  . است

  ) ۱(." ن کرده اندي خود تدويم برايار عظيبس
    زمانيکــه متوجــه شــويم عــراق صــرفا  فــاز دوم 

د است،  تازه ي جديقق استراتژکا در تحيحرکت آمر 
 ، يد سازمان  تمام کره خـاک   يتجد" به عمق اهداف    

بعد از آن   .  خواهيم برد  يپ" و تغيير نظم کل جهان      
 و  ي و جنـوب   ي مرکز ينوبت منطقه استراتژيک آسيا   

 يبرا"د که   يفقط فکرش را بکن   .  باشد يخاورميانه م 
ــتراتژ يا ــاطق اس ــار از من ــينک ــزيايک آس  و  ي مرک

ـ ".  کـرده اسـت     شـروع  انـه يو خاورم  يجنوب ن ياول
کجـا بـود؟    " جنـگ عليـه تروريسـم       "ن  ي ا يجنگها

  و متعاقب آن عراق در ي مرکزيافغانستان در آسيا  
ــه ــه خاورميان ــ. منطق ــاطق  يويژگ ــن من ــر دو اي  ه

چيست؟ آنها محل انباشت و انبـار      
 ي درصد از نفـت و گـاز طبيعـ    ۸۰

جهان هستند؛ آنها دروازه ورود به      
 از کلمات اروپا و     يترکيب( ا  ياورآس
 کـه    ي جـائ  يعني)  مترجم   –آسيا  

 درصد جمعيت جهان را داشته   ۷۵
ــدات  ۶۰و  ــل توليـ ــد از کـ  درصـ

 در جهـان را توليـد       يناخالص ملـ  
ــ ــيمــ ــد مــ ــندي کننــ .  باشــ

 امپرياليســــت،  يســــتهاياستراتژ
" غنيمـت  " يوروآسيا را بزرگتـرين    

  . آورنديجهان به حساب م
 يکا داراي آمري    دستور کار جهان

: ابعاد مختلف است که عبارتنـد از      
 که  ي از عرض اندام رقيب    يجلوگير

 ي و منطقـه ا    يبتواند تفوق جهـان   
همـان  (آمريکا را به چالش بطلبـد    

 ي کـه در کنـه تـنش هــا   يتضـاد 
ان فرانسه،  روسـيه و آلمـان  از    يم

يک طرف و آمريکا از طرف ديگـر        
  ).قرار دارد

 چه بازتر کـردن دروازه          امپرياليستها خواهان هر  
) يـا جهـان سـوم     (  نيمه مستعمره    ي  کشورها  يها
کا بتواند هر چه بيشتر و مستقيم       ي باشند  تا آمر    يم

بـه کـالم ديگـر،      . تر آنها را  کنترل و استثمار کنـد        
نخسـتين  .  زه يون به زور تفنـگ و سـرن      يزاسيگلوبال

 ياقدامات پس از اشغال عراق عبارت بود از خصوص        
 آن کشـور    ي، بازکردن درها  ي عراق يها شرکت يساز

، و وارد   ي جهـان  ي تجـارت و سـرمايه گـذار       يبه رو 
  .يکردن عراق به سازمان تجارت جهان

 کـه بـر     ي     آمريکا برآنست به هر جنبش مقـاومت      
سر راهش قرارميگيرد حملـه بـرده  و آنـرا تارومـار            

ک برچســب يــ جهــان يبــه همــه جنبشــها. ســازد
 ماننــد يقالبيــون واقعــاز ان: زده اســت" ســتيترور"

 که در ي نپال گرفته ؛ تا ناسيوناليستهائ يمائوئيستها
شـبرد مبـارزه عادالنـه    ين در حـال پ يعراق و فلسط  

ــعل ــتند و جر ي ــم هس ــف  يه امپرياليس ــات مختل ان
. کا دارنـد ي خودشان را  با آمر    ياسالمگرا که تضادها  

 ۸۰ خـود را در  يامروزه آمريکا عمليات ضد شورشـ   
  .ش داده استکشور جهان گستر

  پرچم انقالب در تظاهرات نيم ميليون نفره نيويورک عليه بوش
   الزم است، چرا ممکن است و برای چيست؟چرا: انقالب

 )باب آواکيان (



   ٢٠ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                
 اين مبحث، امپرياليستها با تکبـر      ي    در جمع بند  

 پروراننـد کـه   ي آن را در سـر مـ  ياي، رويو خودبين 
کـا را اعمـال   ين قـدرت آمر  ي نـو  يبتوانند در سـطح   

 يلمهـا ي از ف  يکـ يه عنـوان    ي آنان شـب   يايرو. کنند
 يبخـش اعظـم جهـان کـاف    : " ز باند استير جم ياخ

  "!مي خواهيست؛ همه آنرا مين
.  

  ؟۲۰۰۳چرا عراق در 
 ين برنامـه جهـان  يـ  ا يکا دارا ينکه آمر يبا توجه  به ا    

 عراق گذاشته اسـت؟     ياست، چرا تمرکز خود را رو     
ک عامـل بلکـه   ين انتخاب نه يکوتاه کالم آنکه، در ا   

عـراق را  . ل بـود ي دخي  و جهان يچندين عامل محل  
ــه  ــبمثاب ــره کلي ــک مه  در يدي

 ي امپراطور يصحنه شطرنج جهان  
ک يـ فـتح عـراق     : ديرينظر بگ در  

ان يــن را از ميمهـره مشــکل آفـر  
ک ي اسـتراتژ  يبرداشت،  خانه هـا    

 خــط يرا فــتح کــرد و راه را بــرا
 .د گشودي جديحمله ها
ــه ســرنگونيکــائي     آمر  ي هــا ب

 ي بـرا  يله ا يصدام به عنوان وسـ    
تحکيم تسـلط آمريکـا در خلـيج        

ــد و مــيفــارس نگــاه مــ  ي کردن
و خواستند در سراسـر جهـان جـ       

جاد کننـد و بـه   يرعب و وحشت ا  
تحــرک " ســميه تروريــجنــگ عل"
  . دهنديشتريب

ــراق را   ــود کــه ع      نقشــه آن ب
  ي بـرا ي پرشـ يل بـه سـکو  يتبـد 
 کردن اهداف گسترده تر و      يعمل

قـرار  . کا کننـد  يده آمر يدر هم تن  
ک رژيـم دسـت     يـ است اسـتقرار    

ــتياب    ــان دس ــا امک ــه آمريک ــراق، ب ــانده در ع  ينش
.  جهـان را بدهـد     ين ذخاير نفتـ   دلخواهش به دومي  

ج يکـا را در قلـب منطقـه خلـ         ي آمر ي نظام يروهاين
ب يـ ن ترت ي قرار داده  و به ا      ي مرکز ياي آس –فارس  
کـا  ي آمري نظـام يگاه هايره پا ي در زنج  يگريحلقه د 
. ن را محاصره کرده اند بوجـود آورد   يه و چ  يکه روس 

 ي بـرا ي پرشـ يقرار اسـت عـراق  بـه منزلـه سـکو           
  کـه در  يک سلسه تضـادهائ  يخورد به   کا در بر  يآمر

انه در مقابلش قرار دارد و گشـودن منطقـه           يخاورم
ــرو ــي گلوباليب ــرمايزاس ــديه داريون س ــل کن .  عم

کـا امکـان   ين اقدامات قرار اسـت بـه آمر   يمجموعه ا 
 ي جهان و اهرمها يم تر بر توليدات انرژ    يکنترل عظ 

 بـالقوه   يگر رقبـا  ين و د  يه، چ يبزرگتر در مهار روس   
  .کا بدهديآمر

 بـه  ي آزاد ي اين اقدامات نه بيـانگر اعطـا       ي    تمام
توده ها بلکـه نشـانه تـالش در بـه خـون کشـيدن               

قتل عام در   . ه آنهاست يمبارزه آنان و اعمال ترور عل     
ــب نشــاندهنده   ــزه  و عــراق و شــکنجه در ابوقري غ

 در خاورميانـه     ي دمکراس ياعطا"  آن   يماهيت واقع 
  .  کندي مغش راياست که آمريکا تبل" 

 مقامـات  يها از سـو  يل افشـاگر  ير شدن س  ي    سراز
 همچـون ريچـارد کـالرک،      يرتبه و  خبرنگـاران    يعال

نکـه  ي بـر ا   يپل اونيـل، بـاب وودوارد  و بقيـه مبنـ           

حکومـت بــوش از همــان روز اول چشـم بــر عــراق   
 سپتامبر با وجود آنکه     -۱۱داشت و بالفاصله بعد از      
 ۱۱ در حمـالت     يچ دخالت يدقيقا ميدانست عراق ه   

سپتامبر ندارد،  تدارک حمله به عراق را آغاز کـرد،           
 فتح عراق در    يک و مرکز  ينشاندهنده نقش استراتژ  

به همـين خـاطر اسـت کـه      . کاستي آمر يبرنامه ها 
 امپرياليستها همانگونه که بوش هم آنرا اذعـان       يبرا

  ."ستيمطرح ن" کرد شکست در عراق 
 ۱۱کـا واقعـه     ئـت حاکمـه آمري    ي    به يک کالم، ه   
 خود ي شمرد تا دستور کار جهانيسپتامبر را غنيمت

 سـال   ۱۰ را کـه     يرا به مرحله عمل درآورد و جنگ      
" انحـراف "ن جنـگ  يا. د، آغاز کندي ديبود تدارک م 

ــاد ن ــتياز اقتصـ ــتها از طرياليامپر. سـ ــسـ ق آن يـ
 خويش را حل ي عميق اقتصاد يخواهند  تضادها  يم

ست که بـه    يت آن ن  ن اقداما يهدف ا . و فصل نمايند  
 کمک بـه   ي کمک برساند بلکه برا    يک چند کمپان  ي

 کـه   يوانـه ا  ياين د .  در کل است   يکائيسرمايه  آمر  
 زند جورج   يت م يخته دست به جنا   يبطور افسارگس 

 يکـا يسـم آمر  ياليسـت بلکـه امپر    ين" يکـابو "بوش  
اسـت کـه در تـک و تـاب و تقالسـت کـه              " يکابو"

حکـم کـرده و      م يش را بر گرده کره خـاک      يچنگالها
  .ق تر فرو کنديعم

   
  !جنگ ناعادالنه، اشغال غير عادالنه 

 يسـت يالي ناعادالنه و امپري اهدافياگر اين جنگ برا 
 ي تواند چيـز ي ميبراه افتاده، چگونه اشغال آمريکائ  
ــه و امپرياليســت ــه يجــز غيــر عادالن  باشــد و چگون

رون يـ  از آن بيميتوان انتظار داشـت کـه امـر خـوب        
  د؟ يايب

  اگر حکام آمريکا با توسـل بـه دروغ راه خـود را               
 برافروختن آتش اين جنـگ بـاز کردنـد، چـرا            يبرا

" نکـه عـراق را      ي آنها را در مـورد ا      يامروز بايد ادعا  
و " تروريست "ا مخالفين اين جنگ       يکرده اند   " آزاد

م؟ يهستند را باور کن" حاميان صدام "آدم کش  يا   "
 بخـود   يره سرم راسـتگوئ   ک با ينان  يچه شده،  آيا ا    

  وصل کرده اند ؟ 
ن يـ هـدف اشـغال ا    .  ادامه جنگ است   ي    اشغالگر

 ي  در زمينـه هـا   يشـه ا  ياست که عراق را بطـور ر      
ر دهند تا   يي تغ ي و اقتصاد  ي، فرهنگ ي، سياس ينظام

 آمريکــا ي و جهــانيبــه پيشــبرد اهــداف منطقــه ا
اخيرا، .  خدمت کند و نه به مردم عراق و منافع آنها         

طرفدار جنگ است   کهوال استريت جورنال    روزنامه  
"  مه، با حرارت تمام اذعان کـرد کـه   ۱۳در شماره    

ش در  ي پـا  يم جا يپشت پرده ، آمريکا در حال تحک      
و توضيح داد که چگونه مقامات       . " نده عراق است  يآ

دولت : "  خواهند اطمينان يابند که      يامور اشغال م  
 ارتـش خـود   ي بـر نيروهـا  يجديد عراق کنترل کم  

ر ييــا تغيــداشــته باشــد، امکــان وضــع 
ن را نداشته باشـد و در وزارتخانـه        يقوان
 يم مهم يچ تصم ي مختلف نتواند ه   يها

  ." رديکا بگي آمريرا بدون توافق ضمن
" ند استعمار نو و نـه       ي گو ين م ي    به ا 

ست کـه عبـارت     يو مهم ن  "  عراق يآزاد
ون بار از دهـان    يليچند م "  عراق يآزاد"

 يرييـ د؛ تغ يايرون ب ي ب يکائيات آمر مقام
  . دهديدر اصل مسئله نم

  
  ديگ جوشان تضاد ها

 جنــگ در يدرک ماهيــت امپرياليســت
ن يـ  که محـرک ا    يعراق و اهداف جهان   

ن مسـئله کـه   ي درک ايجنگ است برا  
 يل بـه کابوسـ   ي تواند تبد  يچرا عراق م  

ار مهـم   يکا شود، بس  ين آمر ي حاکم يبرا
  .است

 بـاتالق را    ي، معنـ       لغت نامه وبسـتر   
ده يـ چيوضعيت پ : " چنين شرح ميدهد  

  کــه تــرک آن دشــوار يا شــکننده ايــ
آنچه اشغال آمريکا را بطور مشخص شکننده        ." است

 کند، از يک طرف، آن است   يو ترک آن را دشوار م     
 يار باالسـت؛ و از سـو      يکه برد و باخـت در آن بسـ        

کا در عراق نه    ي آمر ي دشواريها يچيديگر، رشد مارپ  
 ي بد يا اشـتباهات اصـالح شـدن    يحاصل برنامه ريز  

 اسـت کـه     يقا مربوط به اهداف ناعادالنه ا     يبلکه دق 
ن يـ رحمانـه ا  يت ب يـ  دارد و به ماه    يدر بطن آن جا   

  .گردديجنگ و اشغال برم
کا به وضوح نگراننـد     ي    قانون گذاران بلند پايه آمر    

  يموج  استراتژيک در عراق بطرز سنگ دالنه ا   " که  
روزنامه وال  ." ( ل شدن به ضد ماست      يل تبد در حا 

نهـا بطـرز    يهمه ا ) .  مه ۲۰استريت جورنال شماره      
 کنـد  يد مـ يان را تائي باب آواک يابي ارز يتعجب آور 

 بـه چنـگ     يکه گفت تالش دولتمردان آمريکا بـرا      
ل را دارد که ين پتانسيا"شتر ي بيآوردن قدرت جهان

ســتها ياليامپر... امــور را از کنترلشــان خــارج کنــد 
ان انداخته اند که نه برگرداندن آن       ي را به جر   يروند

  ■." امکان پذير است و نه کنترل آنيبه آسان
  

  توضيحات
درج " شرايط کنوني و موانع بژرگ      "  باب آواکيان    -۱

  ۲۰۰۲ ماه مه ۱۷شده در نشريه کارگر انقالبي ، 

 ۲۹در تظاهرات نيم ميليون نفری در : بريگاد انقالبی جوانان کمونيست
 اوت در نيويورک عليه کنگره حزب جمهوريخواه در آمريکا



٢١صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره

خ  مصـادف    ي در تـار   ين اخـتالف طبقـات    ير اول ظهو
ان مـرد و زن در  يـ تخاصـم م  يريـ است با شـکل گ    

ـ   يازدواج تک همسـر     ي طبقـات  ين سـتمگر  ي؛ و اول
  )انگلس(مصادف است با ستم مرد بر زن 

  
 ما بايد ديدگاه برده دارانه را، هم از حـزب و هـم از    

اين يكـي از وظـايف      . ميان توده ها ريشه كن كنيم     
  )نيلن(سياسي ماست 

  
  مائوتسه دون

ـ   يکـ ين  يمه بـرده زنـان در چـ       يت ن يموقع ن ي از اول
 بـود کـه مائوتسـه دون را بـه ضــرورت     يموضـوعات 

 کـه  يهنگـام . سرنگون کردن نظام حاکم آگاه کـرد     
ـ  ۱۹۱۹ار جوان بود، در سـال         يبس ه يـ ن اعالم ي، اول
    .  اش را بر سر مسئله زنان نگاشتيجيي تهيها
ن ين چنـ  يه از زبـان زنـان چـ       ين اعالم يمائو در ا     

ـ   «: نوشت ـ   يمـا زن در اعمـاق   ش از هـر کـس       يم و ب
م پس  ياگر ما انسان  ! ميانوس فالکت پرتاب شده ا    ياق

م يم؟ اگر انسانياست را نداريچرا اجازه شرکت در س    
م؟ مـا  ي برقرار کنيابط اجتماعوم  ريستيچرا مجاز ن 

مـان را   يم پا ي توان يم و نم  ي شو ي جمع م  توهادر پس 
شرم و اوباشان مـا را      يمردان ب . ميرون بگذار ياز در ب  

 دهند، و يگارند، ما را به فحشا سوق م   ان يچه م يباز
" بکـارت ! "رنـد ي گ يدن را از ما مـ     ي عشق ورز  يآزاد

 زنـان  ي معبد براياديتعداد ز!  زنان است يفقط برا 
ف يـ ف ساخته اند اما معابد مخصوص مردان عف       يعف

 از ماها را در مدارس زنانه راه داده       يبرخ! کجاست؟
ـ      يز مـردان ب   يـ اند اما آنجـا ن     ه مـا  شـرم و اوباشـان ب

ــ ــث  .  دهنــديآمــوزش م ــام روز در کــالس بح تم
در واقع بـه مـا      . است" همسرپاکدامن و مادر خوب   "
 مادام العمـر تخصـص      ي دهند که در فحشا    ياد م ي
چـه  .  ترسـند  ي مـا مـ    يآنهـا از سرکشـ    . ميدا کن يپ

 مــا ياريــ؟ بــه ي تــو کجــائي آزاديخــدا! يفالکتــ
د متحـد شـوند و      يزنان با ! ميدار شده ا  يما ب ! بشتاب

 کنند و   ي را که بما تجاوز م     يطانين ارواح ش  يه ا هم
 کننـد، از  ي مـا را نـابود مـ    ي و روحـ   ي جسم يآزاد

" مائوتسـه دون مقالـه     (» ! پـاک کننـد    يتيصحنه گ 
ات آثـار مـائو،    يـ  ازکل ۱۹۱۹سال  " اتحاد بزرگ خلق  

  )نگ لونيانگ پي چ-انگيس
ه افشـاگرانه در    يک اعالم يدر همان سال مائو در         

  : ن نوشتيک دختر جوان چني يباره خودکش
 يزه چائو در واقع بدنبال مرگ نبود بلکه مـ         يدوش« 

 کـه او را محاصـره      يطي کند اما شرا   يخواست زندگ 

ط او چـه    يشرا.  راند ي خودکش يکرده بود او را بسو    
ــود  -۳...  خــانواده خــودش-۲ن ي جامعــه چــ-۱: ب

ـ ا.  خواسـت  ي که نم  يخانواده شوهر  ن سـه عامـل   ي
ک قفس  ي چائو   ي شدند که برا   يله آهن يل به م  يتبد

 کـرد   ين قفس گرفتار شد سع    ي که در ا   يزن. بافتند
و ...  کند اما موفق نشـد   يله که هست زندگ   يبهر وس 

 از آنهـا    يکين سه عامل    ياگر از ا  . رديمجبور شد بم  
 شد مطمئنا او ي از آنها باز ميکيا ي نبود يله آهن يم
 ک گـروه  يـ اگر در جامعـه     .... توانست زنده بماند   يم

ت از او موجود بود، اگـر      ي در حما  ي افکار عموم  يقو
ن موجود بود کـه فـرار از خانـه    يک جهان کامال نو  ي

ـ     شــمرد، ي نمـ ي شــرافتيپـدر و مـادر را ننــگ و ب
ـ ا....  مرد يزه چائو نم  يمطمئنا دوش  ن خـانواده هـا     ي

م يد بفهم يما با .  از جامعه اند   يتابع جامعه اند؛ بخش   
ت يـ و مرتکـب جنا   چـائو و شـوهر ا      يکه خانواده ها  

ت آنان در جامعـه نهفتـه       ياما سرچشمه جنا  . شدند
ت را بـه  يـ ن دو خـانواده جنا ين درست که ا  يا. است

ت از  ين جنا يمرحله اجرا گذاشتند اما بخش بزرگ ا      
مضـافا، اگـر جامعـه      .  جامعه به آنان ابالغ شد     يسو

 خواسـتند  ين دو خـانواده مـ     يـ خوب بود، حتا اگر ا    
ن ي، جامعه به آنان چنـ      مرتکب شوند  يتين جنا يچن

  ». دادي را نميفرصت
  -" زه چـائو ي دوشـ يدر باره خودکش "مائوتسه دون،   (

 اسـتوارت   –"  مائوتسه دون  ياسيافکار س "به نقل از    
  )شرام

ق در بـاره جنـبش      يان تحق يمائوتسه دون در جر      
 که در بـاره آن جنـبش        ي هونان در مقاله ا    يدهقان

ن تحـت  يچـ نوشت، خاطر نشـان کـرد کـه مـردان       
ا اقتـدار  ي يکم، نظام دولتي: سلطه سه نظام اقتدارند   

 که در سـطح سراسـر کشـور و هـر شـهر و          ياسيس
فه که شـامل  يدوم، اقتدار طا.  شوديروستا اعمال م  

ــيارتگــاه اجــداديز ــعبات محل ــي و ش س ي آن و رئ
 اضـافه   يو. يسوم، اقتدار نظام مذهب   . خانواده است 

ن يـ ر سـلطه ا يـ که زنيزنان عالوه بر ا« :  کند که  يم
ر سـلطه اقتـدار مـرد     يـ ز سه نظام اقتدار هسـتند،    

ـ ا.  باشـند  يز مـ  ين) شوهر( ، ياسـ ي اقتـدار س   ۴ن  ي
 ومردانـه تجسـم تمـام نظـام و         ي، مذهب يفه ا يطا

 ۴ اسـت و ماننـد   يارکيـ  پاتر – ي فئودال يدئولوژيا
ر ين، بخصوص دهقانان را اس    يطناب قطور مردم چ   

د کـه   ي گو يه م مائوتسه دون در ادام   » .کرده است 
 ياســي دهقانـان شـورش کـرده و اقتـدار س    يوقتـ 

فه، مذهب  ينداران را سرنگون کردند، اقتدار طا     يزم
در ادامه رفتـار تـوده      . ز شکاف برداشت  يو شوهر ن  

 را بـا    ي ارتجـاع  ين اقتـدارها  يـ  شورشگر بـا ا    يها
« د، يـ  گوي دهـد و مـ  يح مـ ين فراوان توض يتحس

ر در جشـن   که زنان و فقرا را از حضو  يميرسم قد 
ــداديهــا ــي معبــد اج ــته ي منــع م  کــرد شکس
 شـان جمـع     –کوو در بخـش هنـگ       يزنان پا ...شد

ــداد    ــد اج ــه معب ــدند و ب ــد و  يش ــوم بردن  هج
 آن جـا  ي ها ي صندل يماتحتانشان را محکم بر رو    

... دن پرداختنديگذاشته و با لذت به خوردن و نوش 
 نقاط ياري، زنان در بسيبا برخاستن جنبش دهقان 

 زنـان کـرده     يه هـا  يازمان دادن اتحاد  شروع به س  
ش آمـده کـه سرشـان را        ياند؛ اکنون فرصت آن پ    

 يبلند کنند و اقتدار شوهران روبروز شکننده تـر مـ     
ق در بـاره  يـ  گـزارش تحق  –مائوتسـه دون    (» . شود

ک يـ  منتخب آثار مائو جلد – هونان يجنبش دهقان 
  )۱۹۲۷ مارس –
 را  نيت چـ  يـ  از جمع  يمي زنان که ن   يداريبدون ب « 

 يروزيـ ن به پ  ي دهند، جنگ مقاومت چ    يل م يتشک
، نقـل شـده در      ۱۹۳۹مائوتسـه دون،    (» . رسد ينم

                 مجله۱۹۷۵شماره ژوئن 
  ( China Reconstruct  

نـد  يتها فقـط در فرآ    يان جنس ي م ي واقع يبرابر«    
ــغت ــوالت سوسر و تيي ــتياليح ــه  يس ــل جامع  در ک

 بـر  ي مقدمـه ا   مائوتسه دون، (» .متحقق خواهد شد  

رهبران پرولتاريا در باره مسئله 
 زن و رهائي زن

 چيان چين



   ٢٢ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                
: در کتـاب " زنان به جبهه کار روان شده انـد   " مقاله  

  )ني چي در روستاهايستيالي سوسيدگرگون
 که بـا  يمائوتسه دون در صحبتهائ۱۹۵۶در سال     

ت زنـان در    يآندره مالرو داشت با صـراحت از وضـع        
البتـه  « : ديـ  گو ي کند و مـ    ي م يتين ابراز نارضا  يچ

 زنـان  ي قـانون يرابـر بعنوان گام اول مهم بـود کـه ب      
 کارهاست کـه  يلياما از آنجا به بعد خ! ن شود يتضم

ن را  ي که چ  يافکار، فرهنگ و آداب   . هنوز نشده است  
د محـو شـود و     يم انداخت، با  ي که ما بود   يتيبه وضع 

ن کـه هنـوز     ي چـ  يايـ فکر، فرهنـگ و آداب پرولتار     
 هم هنوز در ينيزن چ. د مسلط شوديوجود ندارد با 

 خواهـد کـه   يت ندارد؛ اما مـ    يجودان توده ها مو   يم
ن ينکه درست کردن ماش   يگر ا يو د . ابديت ب يموجود

  » ....ستي آزاد کردن زنان نيرختشوئ
ضــد "، نقــل شــده در کتــاب ۱۹۵۵مائوتســه دون،(

  )نوشته آندره مالرو" خاطرات
                                         

  مارکس و انگلس 
 دسـامبر  ۱۲در  بـه کوگلمـان   يمـارکس در نامـه ا  

خ ي دوکالم در باره تار    يهر کس « : سدي نو ي م ۱۸۶۸
 بـزرگ بـدون   يرات اجتماعيي فهمد که تغ   يبداند م 

  » .جوش و خروش زنان ناممکن است
 منشا " ن چاپ کتاب ي بر اوليانگلس د رمقدمه ا

 در ، سـد ي نويم"  و دولتيت خصوص يخانواده، مالک 
 انسـان  يماد يازهايد ن يد و بازتول  ي تول يل نهائ يتحل

ـ ا .خ بشـر اسـت    ين کننده در تـار    ييها، عامل تع   ن ي
د يـ ک سو، تول  ياز  .  خصلت دوگانه است   يد دارا يتول
 و ي و پوشـاک   ي غـذائ  يشت، فرآورده هـا   يله مع يوس

 ياز سـو  . ديـ ن تول يـ  ا ي بـرا  يسرپناه و ابزار ضـرور    
مختصــات . ر نســليـ د نـوع بشــر و تکث يــگـر، تول يد

 يخين مقطع تار  ا آ ين  ي مردم در ا   يسازمان اجتماع 
توسط سـطح   :  شود ين م يينها تع ي ا يتوسط هر دو  
  ».گري ديک سو و خانواده از سويتکامل کار از 

 ي و اجتمـاع ي طبقـات  يد تضـادها  يـ  گو يانگلس مـ  
ان مــرد و زن در ســلول يــجامعــه، در مناســبات م

  : شوديخانواده منعکس م
خ مصادف  ي در تار  ين اختالف طبقات  يظهور اول «    

ان مـرد و زن در  يـ  تخاصـم م يريـ است با شـکل گ    
ـ   يازدواج تک همسـر     ي طبقـات  ين سـتمگر  ي؛ و اول

هر چند ظهور تک    . مصادف است با ستم مرد بر زن      
ش بود؛ امـا  يک گام به پ ي يخي به لحاظ تار   يهمسر

 و همراه با آنها،   ي و ثروت خصوص   يهمانند برده دار  
ک گـام   يد که هر    ي گشا يخ بشر م  ي را در تار   يعصر
ز هسـت  يک گام به عقب ني ير نسب ش آن بطو  يبه پ 

 ي بـه بهـا  ي برخـ يشرفت بـرا ي و پ يک بخت يرا  ن  يز
ازدواج .  شـود يگران کسب مـ يصال ديفالکت و است 

 شکل سلول وار جامعه متمـدن اسـت       يتک همسر 
 را کـه بطـور تمـام و      يت تقابلها و تضادهائ   يکه ماه 

 توان در درون    يکمال در سطح آن جامعه فعالند م      
 منشا خانواده، – ۱۸۸۴انگلس،  (» .   کرد يآن بررس 

  ) و دولتيت خصوصيمالک
 زن خانـه دار را بصـورت    يت طبقات يانگلس موقع    

  : سدي نوي کند و ميل ميتحل) سرف(د يکارگر مق
 کـه بـه    يفـه ا  ي وظ ي باسـتان  يدر جامعه کمون  «    

 ي که از زوجهايخانوار(ت خانوار يريزنان بعنوان مد

 يداده مـ  )  شـد  ي مـ  ليمتعدد و فرزندان آنان تشک    
ه آذوقـه،  يـ فه مـردان در ته   يشد به همان اندازه وظ    

 را  ي و اجتماعـا ضـرور     يک صنعت همگان  يخصلت  
و ) پـدر سـاالر   (ارکـال   يبا ظهور خانواده پاتر   . داشت
، يشتر از آن با ظهـور خـانواده تـک همسـر           يپحتا  

 يت خـانوار خصـلت همگـان      يريمد.  رخ داد  يرييتغ
.  به جامعه نداشـت    يطگر رب يد. خود را از دست داد    

ـ   ک  يل به   يبلکه  تبد    شـد؛ زن  يخـدمت خصوص

 يخانواده مدرن بر شالوده بردگ........سرخدمتکار شد 
ن يـ ا پنهـان زن بنـا شـده اسـت وا        يـ  آشکار   يخانگ

 يل مـ  ي جامعه مـدرن را تشـک      يخانواده ها سلولها  
 يت خصوصـ ي منشا خانواده، مالک  –انگلس  (» .دهند

  )و دولت
  

  لنين 
 در مورد مسئله يه داري جامعه سرمايان در افشيلن

! يآموزش، فرهنـگ، تمـدن، آزاد     « : دي گو يزنان م 
 ي هـا ي و جمهـور  يه دار ي سرما يدر تمام کشورها  

 يني گنده همراه است بـا قـوان  ين ادعاها ي ا يبورژوائ
ف، بطرز مشمئز کننده    ي  کث  يزيرت انگ يکه بطرز ح  

 زنان را درازدواج که  خشن، يواني پست، بطرز ح   يا
 را که خارج از عقد ي کنند، بچه ايو طالق نابرابر م  

 يو  نابرابر اعـالم مـ  " ير قانون يغ"ا آمده     يازدواج بدن 
از داده و زنان را پست شمرده و يکنند، به مردان امت

  ... کنند ير ميتحق
ان کـه در  يـ مـرگ بـر دروغگو  ! ن دروغيمرگ بر ا    

، در حـال وجـود     يده ا يحال وجـود جـنس سـتمد      
 يت خصوصيحت ستم، در حال وجود مالک  طبقات ت 
 کـه در حـال    يه و سـهام و وجـود کسـان        يبر سـرما  

ــرا يترک ــالت اضــافه ب ــردن يدننــد  و از غ ــرده ک  ب
 و ي کننـد، صـحبت از آزاد  يگرسنگان اسـتفاده مـ    

ــر ــرا يبراب ــهيب ــر ا.  کننــدي مــ هم ــمــرگ ب ن ي
م ي همـه، بگـوئ    ي برا ي برابر يد بجا يائيب! انيدروغگو

ه ســتمگران و يــعل مبــارزه يش بــه ســو يپــ
اسـتثمار و  امکان  محو يش به سوياستثمارگران، پ 

قـدرت شـوراها و   "ن، يلنـ ! (ن است شعار مـا  يا. ستم
  )۳۰ات آثار يکل" ت زنانيموقع

ه و اسـتقرار دولـت   ي انقالب در روس  يروزي پس از پ  
  : د زنان گفتيت جدين در مورد موقعيا، لنيپرولتار

ـ اران ه دين دارهـا و سـرما     يهر جا که زم   «  ا تجـار  ي
سـتند و در هـر جـا کـه حکومـت مـردم              يموجود ن 

ن بـدون   ي نو يک زندگ يزحمتکش در حال ساختن     
ن استثمارگران است، در آنجـا زن و مـرد از نظـر             يا

 ي در برابر قانون لزوما برابر     ياما برابر .  برابرند يقانون
م که زن زحمـتکش بـا       يخواهيما م . ستيدر عمل ن  

ـ          ر قـانون بلکـه در     مرد زحمـتکش نـه فقـط در براب
ن شود زنان  ينکه چن ي ا يبرا. ت روز  برابر باشد    يواقع

 ي در اداره بنگاه هائينده ا يد نقش فزا  يزحمتکش با 
 شـده انـد و اداره امـور دولـت بـر          يستياليکه سوس 
 که زنان کـامال آزاد نشـده     يتا زمان . ... رنديعهده بگ 

» .ابدي کامل دست    ي تواند به رهائ   يا نم ياند، پرولتار 
ن جلـد  يات آثار لني کل–" به زنان زحمتکش"ن،  يلن(

  )۱۹۲۰، سال ۳۰
پـس از  (ن  ي بـا کـالرا زتکـ      ين در مصـاحبه ا    يلن   

 حـزب در  يبـه شـمردن کمبودهـا    )  هيانقالب روس 
« : ديـ  گويان زنان پرداخته و ميت در مينه فعال يزم

مـا هنـوز فاقـد درك    ) دولـت (بخشـهاي سراسـري   
ا در زمينـه ايجـاد      آنه. درست از اين مسئله هستند    

ــوده اي از زنــان زحمــتكش تحــت   يــك جنــبش ت
رهبـري كمونيسـتي بـه برخـورد منفعـل و صــبر و      

آنها درك نمي كنند كه رشد . انتظار عادت كرده اند  
و رهبري يك چنين جنبش توده اي بخشي مهم از          

نيمي از كل فعاليتهاي حزب     فعاليت حزب است؛    
 جنبش اينكه آنها گاهي ضرورت و ارزش يك. است

كمونيستي هدفمند، قوي و وسيع را برسميت مـي          
شناسند، بيشتر جنبه تعارفهـاي افالطـوني دارد تـا         

آنـان تهيـيج و     ... يك دلمشغولي و وظيفـه حزبـي        
تبليغ در ميان زنان و وظيفـه بـه ميـدان كشـيدن             
انقالبي نمودن آنان را  به عنوان كـاري نـه چنـدان             

ــراي   ــه عنــوان وظيفــه اي فقــط ب ــان مهــم، و ب زن
و اگر اين كار سـريعتر و       . كمونيست تلقي مي كنند   

نيرومندتر پيش نمي رود، فقط زنـان كمونيسـت را          
اين غلط اسـت، اساسـا      . مستحق سرزنش مي دانند   

ــط ــياري از  ! ... غل ــيف بس ــوز در توص ــفانه هن متاس
رفقايمان مي توان گفت كه، كمونيسـت را خـراش           

بايـد   بـراي اطمينـان    .بده تا يك عامي ظاهر شـود  
 مانند طـرز فكـر آنـان دربـاره زنـان            ،نقطه حساس 

من از زندگي كارگران با خبرم،      ...  خراش را دهيم      
اين شناخت فقـط از روي كتابهـا نيسـت؛ فعاليـت            
كمونيستي ما در ميان توده زنان، و كار سياسي مـا          
بطور كلي، تربيـت مـردان را نيـز بـه ميـزان قابـل                

گاه بـرده دارانـه   ما بايد ديد. توجهي ايجاب مي كند  
را، هم از حزب و هم از ميان تـوده هـا ريشـه كـن                

ايـن يكـي از وظـايف سياسـي ماسـت، ايـن             . كنيم
وظيفه همانقدر عاجل و ضروري است كـه تشـكيل       
نهادي از رفقاي زن و مـرد كـه از نظـر تئوريـك و                
عملي به خوبي تربيت شده باشند و كار حزبي را در      

  . ميان زنان كارگر به پيش برند
همچنـين ضـرورت عملـي، مـارا وادار بـه يـافتن       « 

منظورم . راههاي تازه آزاد كردن توده زنان مي كند       
همبستگي رفيقانه كمونيستي است و نه همبستگي       

 
 ۱۸۷۱ -يکی از رهبران کمون پاريس



٢٣صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره
ــد؛     ــي كنن ــه م ــتها موعظ ــه رفرميس ــورژوازيي ك ب
رفرميستهايي كه شور انقالبي خود را هماننـد بـوي       

ـ  . سركه ارزان از دست داده انـد       ي همبسـتگي انقالب
بايد با ابتكارات فردي همراه باشد؛ تا ايـن ابتكـارات    

» .به فعاليت جمعي تبديل شده با آن تركيـب شـود    
نوشـته  " نيخاطرات من با لن   " نقل شده در     –ن  يلن(

د ي خواندن تمام مقاله رجوع کني  برا-ن يکالرا زتک
  )۱۹۹۸، ۲۴به  مجله جهاني براي فتح شماره 

  
يســم مبــارزه طبقــاتي حتــا در سوسيال

جريـان دارد و مسـئله زنـان يکــي از    
  موضوعات کليدي آن است 

 کــه ي زمــان۱۹۷۳در ســال 
ــ ــارزه خطــ ــ ميمبــ ان يــ

ــتهايکمون ــزب يســـ  حـــ
ــيکمون ــت چــــ ن و يســــ

ــه يســتهايونيزيرو  حــزب ک
 يه دار ي خواستند سـرما   يم

ــ ــن احيرا در چ ــد در ي ا کنن
 از  يکـ ي. حال حاد شدن بود   

سـتها  ي کـه کمون   يعرصه هائ 
ـ بقابه آن اشاره کـرده و         ياي

 را نشـان    يه دار يآثار سـرما  
داده و بــر ضــرورت ادامــه   

 ي اصـرار مـ    يمبارزه طبقـات  
. ت زنـان بـود    يـ کردند، موقع 

ن يـ مائوتسه دون شخصا در ا   
ــرد  ــالم ک ــاره اع ــالب : "ب انق

نده توسط زنان و    ي آ يفرهنگ
ــرا ــود يب ــد ب ــان خواه ".    زن

 به نام   "روزنامه مردم  "۱۹۷۳سرمقاله هشت مارس    
 مقالـه اي  آسمان را بر دوش دارندزنان نيمي از    

. مهم در مبارزه دروني حزب كمونيسـت چـين بـود     
يك جريان روشنفكري محافظه كار كـه از حمايـت        

برخـوردار بـود،    )  ستهايونيزيرو(جناح راست حزب    
معتقــد بــود كــه مســئله رهــايي زن در چــين      

 يبرهبـر (جناح چـپ    . سوسياليست حل شده است   
ـ ا) نين چايق چيستها منجمله رف  يمائوئ  يابيـ ن ارزي

انكار مبارزه طبقاتي و  ي در راستايراستها را کوشش
. در خــدمت احيــاي ســرمايه داري مــي يافــت    

 در جهت جلـب     ۱۹۷۲فراخوانهايي در اواسط سال     
. توجه همگان به مسئله زن در جرايد به چاپ رسيد  

 بعنوان سند مهمي در     ۱۹۷۳سرمقاله هشت مارس    
سـت  ي حـزب کمون ان راسـت درون  يه جر يمبارزه عل 

.  ن بكار رفت و به احياي جنبش زنان كمك كرد        يچ
م زنـان   ي عظ يشرفتهاين حال که پ   ين مقاله در ع   يا

 کنـد امـا     ي را خاطرنشان مـ    يستيالين سوس يدر چ 
د يـ افته و بر لزوم ادامه مبارزه تاک يمه تمام   يکار را ن  

  :سدي نويمقاله م.  کنديم
انـه  اكثريت عظيم زنان شـهري خـود را از قيـد خ             

هايشان رهـا سـاخته انـد تـا در كارهـاي جامعـه و         
ــات    ــد و در موسس ــركت كنن ــدي ش ــاي تولي كاره

تعداد زنان كارگر و . كار كنند" هفت ماه مه"توليدي 
زنان عضو حزب به نحو قابل توجهي افـزايش يافتـه       

زنان در بسياري مناطق روستايي نيروي كـار        . است

زنـان  بسياري تشـكالت  . عمده را تشكيل مي دهند  
گروههـاي  "، "تيمهـاي كـاري هشـت مـارس       "مثل  (

دسته هاي دختران اراده "، "هشت مارس در راه آهن
به نيـروي خـارق     ") هنگ هاي زنان سرخ   "و  " آهنين

العاده اي در عرصه هاي صنعت و كشاورزي تبديل          
   … شده اند

پيروزي انقالبات دمكراتيـك و سوسياليسـتي در           
 پـاي زنـان نهـاده       چين، مسير گسترده اي را پيش     

زنان و مردان از موقعيتي برابر در عرصه هاي         . است
سياسي، اقتصادي و فرهنگي و در زندگي خانوادگي      

اما بايد توجه داشت كه چين مـدت دو         . برخوردارند
هزار سال تحت حاكميـت فئـودالي قـرار داشـت؛ و       
طبقات استثمارگر، عقايد تبعـيض گرايانـه و ريشـه       

آنها بـه  . ن را بر جاي گذاشتنددار خود نسبت به زنا   
امـروزه  . زنان بمثابه برده و زائده برخورد مي كردند       

طبقات و مبارزه طبقاتي كماكان در جامعه ما وجود 
بقاياي ايده هاي كهني كـه نسـبت بـه زنـان        . دارند

تبعيض جنسي قائل مي شود را نمي توان به يكباره    
اي غفلت از آموزش كادرهـ . و بطور كامل از بين برد 

بيشتري از زنان، پرداخت دستمزد نابرابر به زنـان و          
ــتايي،    ــاطق روس ــر در من ــار براب ــردان در ازاي ك م
جلوگيري از استخدام زنان كارگر در برخي كارخانه        
ها، و وجـود سـنتهاي فئـودالي در ازدواج، همگـي            

الزم اسـت كـه    . بازتاب آن ايـده هـاي كهـن اسـت         
فتـد و زنـان،   مبارزه اي درازمدت عليه آنهـا بـراه بي        

. ديگر بعنوان انسانهاي فرودسـت محسـوب نشـوند         
زنان و مردان بايد در ازاي كار برابر، دسـتمزد برابـر       

ــد ــت كنن ــام  . درياف ــد هنگ ــه اي نباي ــيچ كارخان ه
. استخدام نسبت به زنان تبعيض جنسي قائل شـود        

ما بايد سنتها و ايده هاي كهن در مورد ازدواج را به   
ي نـوين سوسياليسـتي را بـه        دور اندازيم و معيارها   

 .جايشان بكار گيريم
شمار كثيري كادر از ميان زنان، گام پيش نهـاده          
اين خود تبارز مهم رهايي زنان چـين و نشـانه            . اند

شماري از كادرهاي . برتري نظام سوسياليستي است 
زن خود را در مبارزه انقالبي دراز مدت آبديده كرده 

ه دارايي هاي پرارزش آنها از جمل . و مجرب شده اند   
كادرهاي بيشتري از ميان زنان بايد      . انقالب هستند 

آموزش ببينند تا بتوان پيشرفت توده هاي زنـان را          

كادرهاي رهبري در تمام سـطوح     . بهتر رهبري كرد  
بايد درصد معيني از زنان را در صفوف خـود جـاي           
دهند و بگذارند كه ايـن زنـان در كـوران مبـارزات             

وند؛ بايد آنها را جسـورانه وارد كـار         بزرگ آبديده ش  
كنند؛ با صميميت تمام آنها را آموزش دهنـد، و در          
جهت پيشرفت هر چه سـريعتر، قابليتهـاي شـان را     

 .رشد دهند
بــراي توانــاتر كــردن زنــان جهــت مشــاركت در    

فعاليتهــاي سياســي، توليــدي، كــاري و مطالعــاتي، 
ضروري است به آنها كمـك شـود تـا بـه مسـائل و             
مقوالتي نظير ازدواج، خانواده و آموزش كودكـان از         
زاويه اي پرولتري برخورد كنند و نفـوذ ايـده هـاي            

بايـد  . بورژوايي و فئودالي در اين مورد را پس بزنند        
ــان و    ــژه زن ــيات وي ــه خصوص ب
برطرف كردن مشـكالت خـاص      

همانطور كـه   . ... آنها توجه شود  
بسيار لنين به ما آموزش داده،       

زنـان را بـه     " مهم است كـه   
عرصه كار توليدي اجتماعي    

بردگي "آنها را از    ؛  وارد كنيم 
رها سازيم؛ از انقياد    " خانگي

خرفت كننده و حقارت بـار      
در زنجيرهاي ابـدي و ازلـي       
آشپزخانه و بچـه داري آزاد      

 ".كنيم
ــام   ــي در تم ــاي حزب ــه ه كميت
سطوح بايد به امـر زنـان توجـه         
كنند و آنها را از نظر سياسـي و         

ئولوژيك، اسـتوارانه رهبــري  ايـد 
بايد برخي از اعضاي ايـن      . كنند

كميته ها مسئوليت پيشبرد اين     
تشكالت زنان در تمام سـطوح      . كار را بعهده بگيرند   

بايد تحكيم يابند و كارشان بـه گونـه اي پيشـرفت            
حاصل كند كه بتواننـد بعنـوان دسـتيار بـا كفايـت        

و كميته هاي حزبي امـر زنـان را بـه پـيش ببرنـد،               
بعنوان تشكالتي رزمنده توده هـاي زنـان را بسـيج           

شمار معيني از كادرها بايد مسـئوليت يابنـد         . كنند
كه امر زنان را به پـيش ببرنـد؛ بايـد بياموزنـد كـه                
پيشبرد اين كار به نحو احسن در حقيقـت بـه نفـع       

بايد بر ايده غلـط تحقيـر چنـين       انقالب است؛   
  ■. كاري خط بطالن كشيده شود
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   ٢٤ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                

 ارديبهشت کارگران سقز جسـورانه اسـتبداد    ۱۲در  
جمهوري اسالمي را بـه هـيچ گرفتنـد و دسـت بـه       
. برگزاري مراسم اول ماه مه، روز جهاني کارگر، زدند

اين اقـدام بجـا و برحـق کـارگران سـقز بـا يـورش              
گر جمهـوري اسـالمي و      وحشيانه نيروهـاي سـرکوب    

در اين يورش عده زيـادي      . چاقوکشانش مواجه شد  
هر چند رژيم تحت فشار  . از کارگران دستگير شدند   

همبستگي کارگران و توده هاي مـردم کردسـتان و       
فعاليت عناصر و سازمان هاي چپ  خارج از کشـور          
و حمايت برخي از سازمان هاي کارگري بين المللي 

د و کـارگران را بـا وثيقـه        مجبور به عقب نشيني ش    
هاي سنگين آزاد کرد اما چند تن از اين کارگران را    
متهم به همکاري با سازمان کوملـه کـرده  و قصـد             

 آنــان را بــه ايــن اتهــام ۱۳۸۳ شــهريور ۲دارد روز 
اين اقدام رژيم از سر استيصال بوده و     . محاکمه کند 

هدفش ايجاد جو ترس و ارعاب در ميان کارگران و          
اينان مي خواهند با چنـگ و       . کردستان است مردم  

دندان نشان دادن قافيه را نبازند اما مثل روز روشن    
است که رژيم جمهوري اسالمي در سراسـر کشـور          
بشدت منفور بوده  و در انفراد بين المللي بسر مـي         
برد؛ بنابراين بدون شک با در پيش گرفتن سياسـت       

 شکسـته  اتحاد و مبارزه اين حرکت رژيم  نيز درهم    
ما از همـه  . خواهد شد و پيروزي بدست خواهد آمد     

کــارگران و مــردم آزاديخــواه، تشــکالت زنــان،      
دانشجوئي و هنرمنـدان متعهـد  مـي خـواهيم کـه         
خواهان آزادي بي قيد و شرط کارگران مبارز سـقز          

ما از همه فعـالين خـارج کشـور و هـواداران            . شوند
 حزب مـي خـواهيم کـه در کارزارهـاي حمايـت از            
کارگران سقز شرکت کرده و به درهم شکستن ايـن       

  .توطئه ياري رسانند
 ماه پيش از يورش به مراسم کارگران     ۳    قريب به   

، نيروهاي سرکوبگر رژيم از     ۱۳۸۲ بهمن   ۴سقز، در   
زمين و هـوا کـارگران متحصـن معـدن ذوب مـس             

در روستاي خاتون آباد را کـه بـا خواسـت           " نيروک"
 بودند به گلولـه بسـتند و        اشتغال دائم تحصن کرده   

ــادي را   ــته و شــمار زي عــده اي از کــارگران را کش
در واقـع رژيـم جمهـوري       . زخمي و دستگير کردند   

اسالمي از طريق ايـن رشـته حمـالت سـبعانه،  بـه       
کارگران يادآوري مي کند که در چارچوب اين رژيم 
حتا خواستهاي صنفي و برگزاري مراسـم مسـالمت         

اسي تلقي مي شود و هيچ      آميز کارگري يک امر سي    
يک از حقوق دموکراتيک و صـنفي کـارگران بـراي         

وقايع فوق بر اين    . رژيم قابل تحمل و احترام نيست     
حقيقت تاکيد مي گذارند کـه حتـا گـرفتن حقـوق        
صـنفي و سياســي اوليـه کــارگران در گـرو مبــارزه    
سياسي بـراي سـرنگوني رژيـم جمهـوري اسـالمي           

  .است
 سـنديکاها و اتحاديـه هـاي            اين رژيم حتا ايجاد   

کارگري را که سازمان هائي صـرفا صـنفي و بـراي             

چانه زدن بر سر حقوق صنفي اند و داراي خصلت و     
برنامه انقالبي و براندازي نظام سرمايه داري نيستند       
تحمل نمي کند و هر حرکتي براي ايجاد تشـکالت          
ــا و   ــتقل از ارگــان ه ــاي کــارگري مس و تجمــع ه

.  رژيم را جرم تلقي مي کنـد     نهادهاي ساخت دست  
اين است ماهيت کريه و مطلقا ارتجاعي و غير قابل          

براي پوشـاندن  . اصالح رژيم جمهوري اسالمي ايران 
اين ماهيت کريه، رژيم دست به ايجاد انواع و اقسام          
" تشکالت جعلي و اختراع سخنگويان  بـه اصـطالح    

مثال، براي مهار نارضايتي و خشـم     . مي زند " مردمي
مي " سازمان هاي دانشجوئي  "نشجويان براي آنان    دا

ســازد؛ بــراي مهــار خشــم زنــان بــراي آنــان       
ــراي " فمينيســتهاي اســالمي" توليــد مــي کنــد و ب

اين کارها براي   . برپا مي کند  " خانه کارگر "کارگران،  
آن است که مبارزات مردم  را مسخ و منحرف کنند       
و نگذارند کـه تبـديل بـه سـيالبي بـراي سـرنگوني        

بهمين جهـت کـارگران مبـارز       . ماميت رژيم شوند  ت
و هرگونه تشکل ساخت دسـت و      " خانه کارگر "عليه  

تحت کنترل رژيم مبـارزه مـي کننـد و حاضـر بـه              
عضويت در آنها نيستند و با تمام قـوا بـراي افشـا و         

  . طرد آنها مي کوشند
     عالوه بر اين،  کارگران کمونيست در عين حال         

کارگران مبارزه مي کننـد از      که براي حقوق صنفي     
اين حقيقت غفلت نمي کنند کـه نـه مبـارزه بـراي      
حقوق صنفي بلکـه مبـارزه سياسـي انقالبـي عليـه           
حکومت، مرکز ثقل مبـارزه طبقـاتي طبقـه کـارگر          

طبقه کارگر بايـد پرچمـدار مبـارزه سياسـي          . است
ــود   ــالمي ش ــوري اس ــم جمه ــرنگوني رژي ــراي س . ب

 صفوف ارتجـاع    بخصوص امروز که گسل عميقي در     
اصالح "ايجاد شده و کشتي شکنجه گران ديروزي و  

دوم خردادي امروزي به گل نشسته است و        " طلبان
حناي خرافه مسـالمت جـوئي ديگـر رنگـي نـدارد،            
شرايط بيش از هميشه چنين وظيفه اي را از طبقه          

کارگران سقز بخاطر برگـزاري  . کارگر طلب مي کند  
مـا بـه آنهـا      . وندمراسم اول ماه مه محاکمه مي شـ       

درود مي فرستيم و به افتخار مبارزه اين رفقا جمله        
اي را از اعالميه کارگران شيکاگو که براي تظاهرات         

و روز اول ماه مه (  صادر شده بود ۱۸۸۶اول ماه مه 
به افتخار آن مبارزه، به روز جهـاني کـارگر تبـديل            

اين اعالميـه خطـاب بـه       . نقل مي کنيم  ) شده است 
اگر ما هـر چـه زودتـر خـود را           : "مي گويد کارگران  

براي انقالبي خونين آماده نکنيم، جز فقر و بردگـي          
   ."براي فرزندانمان برجاي نخواهيم گذاشت

 
  !راني اي اسالميمرگ بر جمهور

  !ميکارگر، کارگر، زنده به کار توا
ــزب کمون ــت ايح ــس ــت يمارکس(ران ي  –س

  )ستي مائوئ–ست ينيلن
 ۱۳۸۳ مرداد  ۲۹

  
ات فوري در زمينه اقدام

  حقوق کارگران
 

  )م ل م(ران يست ايبه نقل از برنامه حزب کمون
  

 ي و راستاي فور يگامها"برنامه حزب در بخش     
 يسد که  متعاقب سـرنگون     ي نو يم" هايدگرگون

 بالفاصله ي، دولت انقالب  ي اسالم يم جمهور يرژ
  : زندير ميدست به اقدامات ز

  
ـ  و يه نهادهـا  يدن کل ي برچ -۱ ب و  ژه سـرکو  ي

ـ    يسلطه دولت و سرما     يط هـا  يه داران در مح
 زرد وابسـته    يکار؛ اعم از شوراها و انجمن ها      

ـ به دولت، مراکز توطئه و تفرقـه نظ        خانـه  "ر  ي
ـ ي، دفاتر حفاظت و کانون ها "کارگر  ي جاسوس

 مسلح ضد شورش و     يروهايدر کارخانه ها و ن    
  .ياعتصابات کارگر

لغـو  ؛ ي و ضد کارگري لغو قانون کار ارتجاع  -۲
 ي متکي استبدادين نامه انضباط  يمقررات و آئ  

 يط هـا  يا سنت در مح   يبر قانون، شرع، عرف     
  .مهيت هرگونه جريکار؛ ممنوع

 اعمال قـدرت    يت شناختن نهادها  ي برسم -۳
 کـه بـه اشـکال مختلـف در      ي کارگر يتوده ا 

پروسه انقالب شکل گرفته اند؛ سـپردن اداره        
ـ  بـزرگ مصـادره شـده بـه ا         يکارخانه ها   ني

نهادها؛ سپردن امر محافظـت از موسسـات و         
 و محصوالت بـه کـارگران در      يديامکانات تول 

  .  دشمنان انقالبيبرابر خرابکار
 کـارگر بـر     ي اعمال نظارت دولت و نهادها     -۴

 کـه  ي متوسط و کوچکيه دار ي سرما يواحدها
  .مصادره نشده اند

ن کار با اتکـاء   ين و مقررات نو   ين قوان ي تدو -۵
مات مجامع و   يشنهادات و تصم  يپبه مباحثات،   

ت شـناختن  ي؛ برسمي کارگريتشکالت توده ا  
جـاد تشـکالت    يحق اعتصاب و تظـاهرات و ا      

  ).کاي و سنديه کارگريماننند اتحاد (يکارگر
از (شـت کـارگران     يط کار و مع   ي بهبود شرا  -۶

ـ ينظر ساعات کار، شدت کار، سن کـار، ا          يمن
ـ       ؛ دسـتمزد   )يکار، زمان اسـتراحت و مرخص

زات يبر در مقابل کار برابر، صـرفنظر از تمـا    برا
ـ  ي، مـذهب  ي، مل يتيجنس  در يا رشـته کـار   ي

ـ  بـزرگ و کوچـک؛ ممنوع      يواحدها ت کـار   ي
 شـب  يط مناسـب بـرا   ين شـرا  ييکودکان؛ تع 

  . و مشاغل سختيکار
ـ ط و ين حقوق و شرا   ي تام -۷  زنـان   يژه بـرا  ي

شـنهادات و   يکارگر با رجوع بـه مباحثـات، پ       
  . ت زنان کارگرمات مجامع و تشکاليتصم

 کننـده و مسـلط      ين اقدامات، نقش رهبـر    يا
 کند و يت ميطبقه کارگر در امور جامعه را تقو  

 کـارگران  يبر توان و درجه اتحاد و همبسـتگ      
  ......  دي افزايم

سران آدمکش جمهوري اسالمي بايد محاکمه شوند و 
 !نه کارگران سقز



٢٥صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره

به نقل از سرويس خبري جهاني براي 
  ۲۰۰۴ اوت ۳۰فتح 

  
را به ) پايتخت(مائوئيستها با موفقيت شهر كاتماندو 

محاصره )  اوت به بعد۱۷از تاريخ ( هفته مدت يك
كردند و همزمان، اتحاديه هاي كارگري كه تحت 

رهبري مائوئيستها مي باشند از طريق اعتصاب  
بزرگترين و منفورترين كمپاني هاي كشور را 

،  عالوه بر مطالبات اقتصادي. تعطيل كردند
مائوئيستها به حکومت هشدار دادند که محل 

طبق آمار .  شدگان را روشن كندنگاهداري ناپدپد
م  بر پا يكه توسط خود رژ" كميسيون حقوق بشر"

شده،  تعداد ناپديد شدگان در سه سال گذشته به 
د كه همه در اسارت ي نفر رس۱۴۳۰

پس از اينكه . نيروهاي امنيتي اند
حكومت قبول كرد اين خواست 
مائوئيستها را در عرض يكماه برآورده 

 از محاصره كند مائوئيستها دست
مائوئيستها تهديد . كاتماندو برداشتند

گر از يكرده اند كه اگر تا يكماه د
ن مسئله ياقدامات حكومت در رابطه با ا

 نباشند محاصره کاتماندو را از يراض
با وجود خاتمه . سر خواهند گرفت

محاصره، كمپاني هائي كه در نتيجه 
اعتصاب تعطيل شده اند، همچنان 

  .بسته مانده اند
 از سوي كميته     فراخوان اعتصاب

حزب كمونيست نپال هاي منطقه اي 
شوراي متحده و ) مائوئيست(

شوراي .  صادر شدانقالبي خلق
 سازمان جبهه واحد تحت متحده انقالبي خلق

نده  را يرهبري حزب است و هسته حكومت خلق آ
  . دهديل ميتشک

    اينكه مائوئيستها توانستند بمدت يكهفته 
ك ورودي و خروجي پايتخت را معلق كنند و ترافي

 يمانع حركت اكثر وسائل نقليه شوند توان انقالب
ارتش رهائي در گذشته .  دهديآنان را نشان م

) كه تحت رهبري حزب مي باشد (بخش خلق
 مختلف کشور ي نواحي مرکزيبارها شهرها

بخصوص غرب کشور که منطقه قدرت (
بطور نمونه (بود را  محاصره کرده  ) ستهاستيمائوئ

اين محاصره ها رفت و آمد ).  در بهمن ماه گذشته
 کنند و يبه شهرهاي  تحت كنترل رژيم  را سد م

باعث مي شوند كه سربازان ارتش پادشاهي نپال 

گر نتوانند وارد روستاها شده  و به قتل عام و يد
ن مناطق از ين مردم ايبهم. تجاوز و غارت بپردازند
ن محاصره ها ارتش يبعالوه، ا. محاصره ها خشنودند

 را مجبور مي كنند كه براي تامين مواد يسلطنت
به . غذائي و مهمات خود از هليكوپتر استفاده کند

 كم مي ياين ترتيب از توان تعرضي ارتش سلطنت
شود و هزينه هاي نظامي رژيم را كه به حد كمر 

اما براي . شكن رسيده است بازهم بيشتر مي كند
 رهائي بخش قادر شد اين عمليات اولين ارتش

محاصره را در رابطه با پايتخت كه بزرگترين نقطه 
قوت رژيم است و قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي 

  . رژيم در آن متمركز است، انجام دهد
 کردن اين ي    نکته ديگر روشي است كه در عمل

. محاصره بکار گرفته شد و به  رژيم تحميل گشت
”  سي گزارش مي دهد، همانطور كه بي بي

فراخوان آنها پاسخي عظيم گرفت و تبليغات بزرگي 
به نفعشان شد بدون اينكه يك بمب يا مين در 

در روزهاي اول محاصره “ .جر كرده باشنداتوبان منف
ترافيك ورودي و خروجي پايتخت از چند هزار 

 تقليل يافت و تمام اينها ماشين ۱۵۰ماشين به 
 بودند يا اينكه توسط ي سلطنتهاي نظامي ارتش

شك نيست كه اگر . نظاميان اسكورت مي شدند
مائوئيستها پيشاپيش قدرت نظامي خود را نساخته 
بودند و در فرآيند جنگ درازمدت خلق، ارتش 

 نكرده بودند، نمي  را تا اين حد ضعيفيسلطنت
توانستند دستوري صادر كنند كه حتا بزرگترين 

ت از آن يه تبعكمپانيهاي حمل و نقل مجبور ب
اما اراده اي كه آنها بر حكومت و كمپانيها .  باشند

تحميل كردند بوضوح اراده بخش عظيم و فزاينده 
موفقيت محاصر “ راز”در واقع . مردم نپال بود

نجا يعليرغم نبود يك برخورد نظامي بزرگ، در هم
  .نهفته است

 که توسط      حمايت گسترده از اعتصاب
)" انقالبي(اتحاديه هاي نپال فدراسيون سراسري "

ده ها شركت و كمپاني . فراخوانده شد بيسابقه بود
مانند صنايع نساجي و فابريك و هتل و نفت و 

اكثر اين . نخريسي و غيره به تعطيلي كشانده شدند
صنايع متعلق به خانواده شاه و ملكه نپال مي 

خانواده شاه و اعوان و انصارش يك . باشند
 باشند كه بطرق گوناگون ملت يل مدارودسته فئودا

شعبه هاي محلي كمپاني . را استثمار مي كنند
هائي مانند كوكاكوال و كمپاني هاي ديگر كه چند 
مليتي هاي آمريكائي، انگليسي و فرانسوي و آلماني 

  .ز آماج اعتصاب بودنديسرمايه گذاري كرده اند ن
     مشاطه گران امپرياليسم تبليغ مي كنند كه 

ين كمپانيها براي اقتصاد نپال ا
خوبند و براي كارگران نپالي شغل 

اما واقعيت چيز . ايجاد مي كنند
سرمايه گذاري . ديگريست

امپرياليستي نه تنها كارگر ارزان 
كشور را استثمار مي كند بلكه 
جلوي رشد سرمايه نپالي را مي 

اين كمپانيها نماينده . گيرد
كمپانيهاي (سرمايه كمپرادور 

و يوغ ) بسته به امپرياليسموا
 باشند كه از يفئودالهاي نپال م

طريق دولت سرمايه داري 
بوروكرات اين طبقات، به نپال 

حزب كمونيست . تحميل مي شود
معتقد است ) مائوئيست(نپال 

تضاد عمده يا تضاد مركزي كه در 
اين مرحله جنگ خلق بايد حل كرد، تضاد ميان 

 است و دولت خلق نپال ودولت ارتجاعي نپال
ارتجاعي نپال نماينده فئوداليسم و سرمايه داري 
بوروكرات وابسته به امپرياليسم و دولت توسعه 

مائوئيستها براي سرنگون كردن . طلب هند است
اين دولت به جنگ خلق اتكاء مي كنند و نه به 

برخي از خبرنگاران ياوه سرا گزارش كرده . اعتصاب
شتند اين اعتصاب و اند كه مائوئيستها انتظار دا

در حاليكه اين . محاصره، جرقه شروع يك قيام باشد
عمليات بخشي از فرآيندي است كه حزب رهبري 
مي كند و هدفش تضعيف رژيم و آماده كردن توده 

 که حزب يام است تا در زمانيهاي شهرها به ق
 دهد در پيوند با يمناسب بودن آن را تشخيص م
ز طريق روستا، دست محاصره موفقيت آميز شهرها ا

  .به قيام در شهرها بزنند

محاصره و اعتصابات کارگری كاتماندو : نپال
  كردرا فلج 
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   ٢٦ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                
 مائوئيستي، چند هفته قبل از آغاز ي    تشكل ها

 فراخوان تعطيل صنايع و ياين عمليات، بطور علن
بلوكه كردن پايتخت را دادند تا بتوانند خلق افكار 
كنند و مردم را متشكل نمايند و به مردم زمان و 

يم سطلنت آنها به رژ. فرصت آماده شدن بدهند
هشدار دادند كه بهتر است به مطالبات مائوئيستها 

از جمله اين مطالبات مجازات . گردن بگذارد
جنايتكاراني است كه اخيرا دست به قتل عده اي از 

در ميان اين . انقالبيون در كاتماندو زده اند
انقالبيون جانباخته باهارات دونگانا كه رهبر محبوب 

قرار دارد كه در نزديكي توده اي  از نواكوت بود 
.  نپال به قتل رسيديكاتماندو توسط ارتش سلطنت

يكي ديگر از جانباختگان 
عضو سازمان دانشجوئي 
است كه ماه پيش در 

رژيم . دادينگ كشته شد
سعي كرد مانع اعتصابات 
شود و براي اين، هزاران 
تن از پرسنل نظامي خود 
را در ناحيه آچام به 
 حركت در آورد و منطقه
بينايك و كمال بازار را 

اما ارتش . حصاركشي كرد
رهائي بخش خلق آن 
منطقه در عرض يك هفته  
آنان را مجبور به عقب 

 و بازگشتن به ينينش
  .پادگانهايشان کرد

     يكي از كمپاني هائي 
كه به آن دستور داده شد 
در صورت عدم قبول 
مطالبات در خود را تخته 
كند هتل سوالته است كه 

لق به شاه گيانندرا مي متع
شاه گيانندرا پس از قتل برادرش شاه بيرندرا . باشد

كمپاني .  تاج سلطنت بر سر گذاشت۲۰۰۱در سال 
مذكور بيانيه اي صادر كرد و گفت به خواست 

 ۴ اوت ۱۶در . مائوئيستها گردن نخواهد گذاشت
تمام . بمب هشدار دهنده در اطراف هتل منفجر شد

ن يک از ايچ يدر ه. تعطيل كردندكمپانيها بالفاصله 
 ي ها و در کل در دوره تدارک برايبمب گذار

ر يچ تلفات غيمحاصره و اعتصابات، مطبوعات ه
  . گزارش ندادندينظام

ع، محاصره يل شدن صناي    درست بعد از تعط
 يهايصاحبان خرد و کمپان. کاتماندو آغاز شد

ت از اعتصاب از حرکت در جاده ي حمايکوچک برا
 حمل و نقل يهاي کمپانيبرخ. دندي دست کشها

ستها ير قشار مائوئيات زياتايبزرگ مانند ماکالو 
ن مسئله باعث مسرت يا. ل شدنديمجبور به تعط

 ير فشارهايرا همواره زي کوچک شد زيهايکمپان
 بزرگ وابسته به دولت يهايخرد کننده کمپان

ت يدن حماي که با ديخانواده سلطنت. هستند
مه شده بود به ارتش ياعتصاب سراسگسترده از 

زه ي از رانندگان را به زور سرنيدستور داد که برخ
کوپتر ي از هليارتش سلطنت. مجبور به حرکت کنند

 ها يلي از اتوبوس ها و تريت برخر اسکويبرا

  .استفاده کرد
ندگان يات، نماين عملي    بالفاصله پس از شروع ا

 آلمان آن را ا، فرانسه ويتانيکا، بري آمريدولتها
 منفور و در يمحکوم کردند و جانب نظام ارتجاع

 که حکومت يدرست زمان. احتضار نپال را گرفتند
ل داد و اعالم ي عاجل تشکيتيک جلسه امنيشاه 

 يستها جايکماه بنا به خواست مائوئيکرد در عرض 
د شدگان را روشن خواهد کرد، وزارت امور يناپد

 صادر کرد و يه اينايکا در واشنگتن بيخارجه آمر
ن اعمال يا: " ات را محکوم کرده و گفتين عمليا

گناه نپال و اقتصاد شکننده يتاسف بار به مردم ب
طبق گفته مطبوعات نپال ."  زندينپال لطمه م

ستها يد مائوئيتهد"کا گفت، يوزارت امور خارجه آمر
 و ياسي، سيو خشونت آنها تنها به توسعه اقتصاد

 دهد که ي زند و نشان مي م نپال لطمهياجتماع
 از اعراب ي مردم نپال محليک بختي آنان نيبرا

کا قاطعانه تهد و ارعاب، ياالت متحده آمريا.  ندارد
ه يد به ارتکاب خشونت عليسم و تهديترور

 مشروع ي هايتينارضا...  کند يشهروندان را رد م
 ياسيز و سيد از طرق مسالمت آمي ها را باينپال

  ." حل کرد
 زند ين حرفها ميکا که از اي حکومت آمر   

 منافع خود در عراق و در ي است که برايحکومت
ر از از اتخاذ روش ي کند غي  ميجهان هر کار

 ارتش ين سالحهايز و منبع عمده تاميمسالمت آم
  ! نپال استيسلطنت

ک يمز در ي جيا به نام سر جفريتاني    فرستاده  بر
کوم کردن اعتصاب  محي که برايکنفرانس مطبوعات

ه ي که عليداتيما بخاطر تهد: "ل داده بود گفتيتشک
 ي و مردم نپال بطور عام ميه داري سرمايشرکتها

 ي از جايد واقعيد گفت تهدياما با." ميشود نگران
 و نوکران يستيالي سلطه امپريگر است؛ از سويد

مشاور .  فئودال وابسته به آنان استيارتجاع

 که يز در برنامه ايسف نيونيسازمان ملل و معاون 
سازمان داده "  در کاتماندويامور جهان "ياز سو

ستها خواستند که يشده بود شرکت کردند و از مائوئ
کول (سف يونيمعاون . اعتصاب را خاتمه بخشند

 کنند مردم يستها فکر مياگر مائوئ"گفت، ) چاندرا
ن گذاشته و در ي آنانند بهتر است اسلحه را زميحام

ک ين يکول چاندرا ع." بات شرکت کنندانتخا
 يند براي بيشتر از دهانه چاه را نميقورباغه که ب
 بهتر از شرکت در انتخابات ينده ايمردم نپال آ

دولت هند نخست . ندي بي نپال نمي ارتجاعيها
تخت يپا( نو يرا به دهل) شر بهادر دوبا( ر نپال يوز

ولت  به دياحضار کرد تا در مورد اوضاع جار) هند
 نو يدهل. هند گزارش دهد

 نپال را ياسيرهبران احزاب س
. ک جلسه دعوت کرديز به ين

اندرا هم قرار است يشاه گ
. ن منظور به هند بروديبهم

د کرد يهنگام اعتصاب، هند تهد
م ي رژيق هوائيکه از طر

ن خواهد کرد ي را تاميسلطنت
د ين تهدينکه اياما پس از ا

خته شدن يموجب برانگ
 و اعتراضات ضد احساسات

 شد، دولت هند يهند
. رديمجبورشد حرفش را پس بگ

اعتصابات و محاصره نه تنها 
 نپال يفئودالها و بوروکراتها

 و ين اربابان هنديبلکه همچن
ست آنان را هم تکان ياليامپر

  .داده است
    همزمان با محاصره کاتماندو، 

ست ي حزب کمونيالتيته ايکم
لق ه کاور و حکومت خيدر ناح

در آن محل، اعالم کردند که 
ه ي ناحيبطور نامحدود دست به محاصره شهر مرکز

 دوالخا و يه اي ناحيته هايکم. خواهند زد
 در دره يه  شرقيندهوپالچوک، همراه با ناحيس

ز اعالم کردند که محاصره نامحدود يکاتماندو ن
ک ين يهمچن.  کنندي خود را آغاز ميمراکز نواح

 يريه دستگي اوت عل۲۶ و ۲۵ در يحرکت اعتراض
ال را که يتيه ميم، ناحي رژي دلبخواهيها و قتل ها

 کامل يلي قرار دارد به تعطيدر شرق منطقه ترا
  .کشاند
گاد پنجم ارتش يک دسته از بري اوت  ۲۴   روز 

ه ي در ناحياتي بخش خلق دست به عمليرهائ
طبق .  زديه ارتش سلطنتيندوهاپالچوک عليس

ور چهار سرباز ارتش سلطنت گزارش مطبوعا کش
در .  نداشتنديچ تلفاتيستها هيکشته شدند و مائوئ

 يگاد سوم  ارتش رهائيک واحد از بري اوت ۲۱
ه جومال حمله يبخش خلق به ستاد ارتش در ناح

 ير کرده و سه زنداني را دستگيمقامات محل. کرد
 جانادش يستيه مائوئينشر.  را آزاد کردندياسيس

ک واحد از يکه يات در حاليعملن يگزارش داد در
 بخش خلق مشغول بلوکه کردن ارتش يارتش رهائ

 بخش خلق يک نفر از ارتش رهائي بود، يسلطنت
 نپال کشته يک نفر از ارتش سطنتيجانباخت و 

  ■. شد
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٢٧صفحه     حقيقت        ۱۷ شماره

، به مناسبت ١٣٨٣ شهريور ٦روز جمعه   
کشتار هزاران زنداني شانزدهمين سالگرد 

 و دوستان اده ها خانو،۶۷ سياسي در تابستان
انقالبيوني که در ميدان مبارزه با رژيم منفور 
جمهوري اسالمي به اسارت درآمده  و اعدام 

آنان . شدند، در گلزار خاوران اجتماع کردند
مزار جانباختگان  و تمام منطقه را گل باران 

عده زيادي از خانواده ها عکس عزيزان . کردند
ر مراسم د.  جانباخته خود را حمل مي کردند

امسال تعداد زيادي دانشجو و جوان شرکت 
ترکيب جوان شرکت کنندگان باعث . داشتند

مسرت و شادي مسن تر ها بود زيرا نسل 
جوان را ضامن تسويه حساب با جمهوري 

جمعيت بطور . اسالمي جنايتکار مي دانند
دسته جمعي سرود مي خواند و اتحاد و 
.  همبستگي و عزم خود را محکمتر مي کرد

سرود دايه دايه هشداري به دشمن بود که 
 نه فراموش ٦٧کشتار تبهکارانه تابستان 

کردني است و نه نابخشودني و اين خلق به 
حساب هر قطره خوني که ريخته شده خواهد 

  .رسيد
در فاصله اي کمتر از يک  ١٣٦٧در تابستان 

 ماه چندين هزار زنداني سياسي مرد و زن را
 تيرباران آنان را به دار به جاي. اعدام کردند

کشيدند تا خونشان مانند نهر جاري نشود، 
صداي گلوله  هاي جوخه  اعدام طنين نيفکند 
تا راز اين جنايت سر به مهر بماند، تا خلق از 
درد تکه تکه شدن جگرش سر به طغيان 

اين هزاران نفر، اين بهترين هاي . برندارد
م جامعه ما، بسادگي مي توانستند جان سال

بدر برند بشرطي که به خواستهاي پليد نيري 
و حاج داوود و فالحيان و شوشتري و ري 
شهري و مرتضوي و غيره گردن گذارند، به 
آرمان هاي خود پشت پا زنند  يا رفقايشان را 
لو دهند و  به مداح و خدمت گذار اين دون 

اما به قول شاملوي بزرگ . صفتان تبديل شوند
ند در شکستن آنان همدست توده بود

به ريش جادوگر آب دهن "پس ! زنجيرهايش
کردند و بجاي فروختن آينده ي خلق " پرتاب

آيا اين همه انقالبي . بر طناب مرگ بوسه زدند
گري و آرمان خواهي  آنان ذخيره بزرگ و 
تهي ناشدني ما براي پيمودن راه دشوار و پر 
پيچ انقالب نيست؟ آيان مي توان براي بزرگي 

  ره اندازه  و قيمتي گذاشت؟اين ذخي
 سالي که گذشت، آمران و عامالن ١٦در    

 کوشيدند اين واقعه را از حافظه ٦٧کشتار 
رسواياني از قماش خامنه اي . جامعه پاک کنند

و رفسنجاني تالش کردند نقش خود را در 
کشتار تا حد مامورين معذوري که از فرمان 

د تعدا. خميني پيروي مي کردند تنزل دهند
زيادي از بازجويان و شکنجه گران و مقامات 

هاي امروز "دوم خردادي "١٣٦٠امنيتي دهه 
بودند؛ آنان دستان خون آلود خود را شستند 
و لباس روزنامه نگاري و اصالح طلبي به تن 
کردند تا جوانان ناآشنا با وقايع آن دوران را 

 مذهبي بجاي اعتراض به اين –ملي . بفريبند
بعد از کشتار " ايشهاي سياسيگش"کشتار به 

 چشم دوختند و خائفانه در مورد اين ٦٧
دولتها و . جنايت هولناک سکوت اختيار کردند

مطبوعات کشورهاي غرب لب از لب باز 
نکردند و نگزاردند خبر اين قتل عام به افکار 

اما زخم کهنه بسته نشد .  عمومي جهان برسد
 و به همت افشاگري مبارزان آزاديخواه و

انقالبي، داغ ننگ همچنان بر پيشاني رژيم 
 سال از ١٦امروز بعد از . اسالمي باقي ماند

کشتار زندانيان سياسي، بحران موجوديت 
. جمهوري اسالمي روزبروز شديدتر مي شود

نسل جديدي به ميدان آمده که هر حرکتش 
. چهاربند اين رژيم را به لرزه در مي آورد

اگون در هر اعتراضات اقشار و طبقات گون
گوشه کشور سربلند مي کند و فرو مي نشيند 

در ميان همه . تا بار ديگر بلندتر سرکشد
جبهه هاي مبارزه که بايد عليه جمهوري 
اسالمي و براي سرنگوني اش پيش برد، 

 جايگاه ويژه اي ٦٧حسابرسي بر سر کشتار 
اين زخمي است که تنها مرهمش . دارد

   .استسرنگوني رژيم جمهوري اسالمي 
درود بر خاطره سرخ جانباختگان تابستان 

١٣٦٧  
  !مرگ بر رژيم جمهوري اسالمي

  
  تو نمي داني غريو يک عظمت

  وقتي که در شکنجه يک شکست نمي نالد 
  !                             چه کوهي است

  تو نمي داني نگاه بي مژه محکوم يک اطمينان
  وقتي که در چشم حاکم يک هراس

  ودخيره مي ش
  !                چه دريائي ست

  تو نمي داني مردن 
  وقتيکه انسان مرگ را شکست داده است

  !                             چه زندگي است
  تو نمي داني زندگي چيست، فتح چيست

  قصيده براي انسان بهمن_شاملو 

گفتگوي ميان مامور اعدام زندانيان سياسي در 
 جعفر نيري و حجت االسالم ٦٧کشتار 

رئيس دادگاههاي انقالب اسالمي مرکز مستقر  (
  )عدراوين در مقام قاضي شر

 
وقتي بعد . سه دقيقه کافي نيست«   :مامور اعدام

از ده دقيقه آنها را از چنگک پائين مي آوريم بعضي 
هنوز جان دارند ، لطفا وقت بيشتري براي اين کار 

  »بگذاريد 
 دقيقه کافي ٣ ن هما.موقت اضافي نداري«  :نيري
  »است 

چرا تير بارانشان نمي کنيم ؟؟ « : مامور اعدام 
  » اين که خيلي سريعتر است 

وقتي نعش . نيست اينجا امکاناتمان زياد« : نيري
کشها در خيابانها به حرکت در مي آيند خون 

 مي خواهيد همه عالم بفهمند ؛ازشان راه مي افتد
   »ما اينجا چکار مي کنيم؟

 
يک زنداني از زندان هاي از کتاب خاطرات به نقل (

  ) دکتر رضا غفاري– جمهوري اسالمي
  

  :توضيحات
. گلزار خاوران گورستاني است در جاده خراسان تهران

محوطه بزرگي که ديواري بدور آن کشيده شده است؛ و 
جمهوري اسالمي .  بخشي از آن گورستان بهائيان است

اسي کمونيست به خيال خود براي تحقير زندانيان سي
حزب . آنان را در اينجا بدون نام و نشان دفن کرده است

نام گذاشته بود و " لعنت آباد خاوران"اهللا به اينجا نام 
  . خلق آنجا را گلزار خاوران مي خواند

 
اسامي برخي از مقامات جمهوري اسالمي در 

  ١٣٦٧مقطع کشتار 
  خامنه اي رئيس جمهوري 

  رفسنجاني رئيس مجلس
 ي شهري وزير اطالعات محمدي ر

         حسين مرتضوي رئيس زندان اوين 
  تفالحيان قائم مقام وزير اطالعا

جعفر نيري ، رئيس دادگاههاي انقالب حجت االسالم 
  عمقام قاضي شربا اسالمي مرکز  دراوين 

حاج داود لشگري مسئول امنيت و سرکوب زندان گوهر 
  دشت

    زندان ها سازماناسماعيل شوشتري رئيس
  احمد پور محمدي  نماينده وزارت اطالعات در اوين

محمد علي مبشري حاکم شرع زندان اوين و رئيس    
  شعبه دو دادگاه

  ! سال از شيار اين زخم عميق مي گذرد١٦
  !گوني رژيم جمهوري اسالمي  استزخمي که تنها مرهمش سرن

  ! وظيفه تخطي ناپذير مبارزين بخصوص مبارزين نسل جوان است٦٧مجازات آمران و عامالن کشتار 

  !٦٧جنايت فراموش نشدني و نابخشودني تابستان 



   ٢٨ صفحه  ۱۷  شماره   حقيقت                

را به » پرنده نوپرواز «
يك ابزار كار سياسي 

  !با توده ها بدل كنيد
  ! آنرا وسيعا پخش كنيد

با توده ها بر سر آن 
  !کنيدبحث 

نشريه حقيقت در نظر دارد 
ا به ابراز نظرات ستوني ر

خوانندگان اين كتاب و 
پاسخگوئي به سئواالت آنان 

  . اختصاص دهد
نظرات، انتقادات، پيشنهادات و 

ئي را که در گفتگو با پرسشها
گرد آوري مي شنويد مردم 
و براي نشريه حقيقت کرده 

  !ارسال داريد
*** 

يک نامه زير منعكس كننده نظرات 
  براي نشريهرفيق زن جوان است که
  :حقيقت ارسال شده است

 پرنده هاي آزاده بار ديگر به 
  !پرواز در آمدند

  !همچون گذشته پر صالبت و با اقتدار 
 پرنده"راز پروازشان را بازگو مي كنند در 

  "!پروازنو 
  

باشد كه درس بگيريم از صالبت و 
همبستگي شان، از يكرنگي و مقاومتشان، 

از فداكاري و از خود گذشتگي 
  !  شان 

تجارب رفقا در گذشته همواره چراغي 
در سراسر . فرا روي آيندگان است 

كتاب نكاتي كه بسيار بارز بود همدلي و 
نكته . همراهي در فكر و عمل ياران بود

اي كه در مبارزه انقالبي حائز اهميت 
موردي در كتاب بسيار . فراوان است 

برجسته مي نمود و آن بازگو كردن 
 شصت و شكست قيام آمل در سال

موردي كه تنها در . داليل آن بود
  . مبارزات انقالبي ومردمي ديده مي شود

حكومتهاي امپرياليستي و ارتجاعي 
همواره خود را پيروز و صاحب قدرت 

زيرا _ قدرتي پوشالي و منفور _مي دانند
با توسل به زور وستم بر توده هاي 

اما شكست . مردم به دست آمده است
رافرازانه و قيام آمل شكستي س

قهرمانانه بود كه ياد و خاطره اين 
قهرماني براي هميشه در اذهان توده 

  . هاي مردم باقي خواهد ماند
بررسي دالئل اين شكست و درس 
گرفتن از آن و بكارگيري آنها در مبارزه 
. انقالبي از نكات برجسته كتاب است 

همبستگي و اراده رفقا و تفكرشان در 
تمديده و آزادي مبارزه براي مردم س

آنان يكي  ديگر از مباحث مهم كتاب 
  . است 

باشد كه بخوانيم و درس بگيريم و براي 
ساختن جامعه اي عاري از ستم و نا 
برابري كه در آن هيچ انساني انسان ديگر را 

!                                        استثمار نكند مبارزه كنيم 
                                                          ! آنروز  به اميد          

  ٢٠٠٤ آگوست ٢٤                  پرواز             

 

  !منتشر شد» پروازپرنده نو«
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