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 زنده باد اول ماه مه سرخ

 چگونه خواهد رفت؟ اين رژيم
ی سوار بر بال بمب افکن ها "يانقالب مخمل"با 

 توده ها؟ی  يا با مبارزات انقالبی آمريکائ
 ی، منافع سياسى توده ها و نيروهای اسالمیاوضاع بعد از جمهور   
 به اين سئوال گره خورده كه اين رژيم چگونه خواهد رفت؟ كه یانقالب

چه بشکل ( اين رژيم توسط امپرياليستها یچگونه بايد برود؟ سرنگون
سلما آنها و نوکرانشان را حاکم بر م") یانقالب مخمل"و يا ی نظام

اما هر چقدر مداخله . نيستی در اين، شک. سرنوشت جامعه خواهد کرد
 ی جمهوری آنان در روند سرنگونی انقالبیو تاثير انقالبيون و نقشه ها

 بيشتر باشد، هر چقدر توده ها در اينكار، ابتكار عمل و اتكاء یاسالم
ن دهند، هر چقدر وظيفه  از خود نشایبنفس و استقالل بيشتر

 رژيم را مستقيم تر بدوش خود ببينند و به عمل درآورند، یسرنگون
 یجو انقالب.  بدست خواهد آمدیدستاوردهاى بيشتر و ماندگارتر

 ی توان به پيشرويهای ايجاد خواهد شد که بر زمينه آن میپايدارتر
تر و هر چقدر توده ها آگاه تر و متشكل .  دست زدی عميقتریانقالب

 پا به ميدان مبارزه ی صادق کمونيست و انقالبی نيروهایتحت رهبر
 مبارزاتی شان شكوفاتر و افق ديدشان ی بگذارند، استعدادهایسياس

 .....گسترده تر خواهد شد
  ٢ صفحه                                                                 

  ٩  صفحھ            ايران رهبر تعيين می کندآمريکا برای مردم 
 ١١صفحھ             هولوکاستدر باره 

 ١٤صفحھ             اشغال عراق برای زنان چه به ارمغان آورده
 ١٧صفحھ      چيست؟) یلينكس پارتا( جريان حزب چپ آلمان 

 ١٩صفحھ            نشريه حقيقت گزيده ای از يک نامه رسيده به
 ٢٠صفحھ      ميليون ها بار بهتر از سرمايه داری استليسمسوسيا

 ٢٤صفحھ      بيانيه حزب به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن
  مقاومت و مبـارزه اسـت       عرصه زنان از سياسی ترين عرصه های      

 ٢٧ صفحھ              

 ان مبارز و به كارگر
!  انقالبیكمونيستهاي

 
 
 
 

 
 
 
 

 دوخته یبا چشمان.  كارگر  رسيده ايمیبه آستانه اول ماه مه روز جهان
 به آنچه تجربه یبا نگاه.  كه بايد انجام دهيمی بسياریبه آينده و كارها
 . كه از سر گذرانديمیكرديم و مبارزات

 یر اقتصادفشا.  كنيمی را همه احساس می بحران و آشوب سياس 
.  شكندیپشت طبقه ما و همه زحمتكشان و محرومان جامعه را م

در يك سو، ستم .  شودی آمريكا هر روز پر رنگتر میاحتمال تجاوز نظام
، تاخت و تاز و ی رژيم مذهبیو استثمار هست و سركوب و فريبكار

 یدر سو.  پوچ آنهای هست و وعده های امپرياليستی قدرتهایقلدر
 توده ها، ی هست و  خشم و نگرانی آيندگی و ابهام و بیمانديگر، نابسا

 . و مقاومت و مبارزه ادامه دار مردمی هست و فداكاریترديد و دلتنگ
 ٤ صفحه                                                     

 

  و ژستھای ھستھ ای جمھوری اسالمی
 !خطرات بزرگ  مردم در مقابلبی دفاع ماندن

 ٧  صفحھ 
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  ٢ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                

 و یانتظارات و توقعاتشان از آينده سياس ....
ر ه باالتر خواهد رفت؛ ی و اجتماعیتحوالت اقتصاد

 را ساده انگارانه نماينده یحكومت مرتجع جديد
 مرتجعين یخود نخواهند پنداشت؛ به وعده ها

 . دلخوش نخواهند كردیناشناخته يا قهرمانان قالب
، ی امپرياليستیاكم، دولتها مرتجعين ح

 خارج از حكومت شبانه روز ی ضدمردمینيروها
 همين است یبرا. كنند كه چنين نشود یتالش م

همين است  یبرا. کنند یم یكه اپوزيسيون ساز
 یبا يکديگر مذاکره م یاسالم یکه آمريکا و جمهور

مرتبا به  یحکومت ینمايندگان خانواده ها. کنند
همين ی برا. کنند ی و آمد ملندن و واشنگتن رفت

نمايندگان دفتر تحکيم وحدت را به کنگره آمريکا 
احزاب و جريانات بورژوا  یسراغ برخ. برند یم

و بلوچ و عرب  یآماده به خدمت کرد و آذر یفئودال
 ی نفوذ در جنبش کارگری بودجه برا. روند یم

 . دهند یاختصاص م
  كارگر وی كنند كه توده هایخواهند كار یم

 و بدست یزحمتكش به فكر كسب قدرت سياس
گرفتن سرنوشت خود و جامعه نيفتند؛ امكان و 
توان به زير كشيدن طبقات استثمارگر را در خود 

 . نبينند
خواهند تا آنجا كه امكانش هست بدون  یم

اينكه نظم و ثبات جامعه بهم بخورد، حکومت 
 فعاليت ی برایآنكه فرصت یب. دست به دست شود

 كمونيست و آزاديخواه فراهم ی گرفتن نيروهاو پايه
يك دار و دسته مرتجع برود و يك دار و . شود

 . دسته مرتجع ديگر جايش را بگيرد
خواهند اين حقيقت اساسى از چشم مردم  یم

توانند بارها  یپنهان بماند كه حكومتها و رژيمها م
 خود را به يكديگر بدهند یدست بدست شوند و جا

 ی دولت دست نخورده باقیت خصلت طبقایول
 .بماند
خواهند مردم اين درس مهم را از  یم

 دور و نزديك نياموزند كه طبقات یشكستها
سرمايه دار و زميندار بزرگ و اربابان امپرياليست 
آنها، گاه به گاه زير فشار بحران و از دست رفتن 

شوند رخت  ی حاكم مجبور میمشروعيت رژيمها
 ی و حاكميت طبقات بر هيكل زشت سلطهیجديد

خود بپوشانند تا نظام استثمار و ستم و دولت حافظ 
همانطور كه مجبور شدند رژيم . آن را نجات دهند

 .  تعويض كنندی را با رژيم اسالمیسلطنت
 ی برافتادن جمهورکه به یحوادث     اگر از دل 

 آگاهتر و ی منجر خواهد شد، توده هايیاسالم
يرون آيد، امكانات و  ضعيفتر بیمتشكل تر و دولت
 ی مبارزات انقالبی براى پيشرویفرصتهاى گرانبهاي

و حق طلبانه مردم و تقويت موقعيت كمونيستها و 
 دمكرات و ترقيخواه جامعه بدست خواهد ینيروها

بنابراين بر هم زدن و به شكست كشاندن . آمد
 ی جايگزينی برای امپرياليست- ی ارتجاعیسناريوها

 یايد در دستور كار تمام ب،ی اسالمیجمهور
بدون .  قرار گيردی مردمیكمونيستها و نيروها

 بديل یتوان راه شكل گير ی نمیچنين مبارزه ا
 كمونيست و یاتحاد نيروها.  را باز كردیانقالب
 و ترقيخواه در بطن اين مبارزه و حول اين یانقالب

و  یچالش سياس. هدف بايد شكل بگيرد
کمونيست و  ی نيروهادر مقابل یايدئولوژيک بزرگ

جواب  یاگر به اين چالش سياس. حزب ما قرار دارد
 یمردم را برا یندهيم، نخواهيم توانست توده ها

بزرگ و انجام انقالب دموکراتيک نوين و  ینبردها
 .بسيج کنيم یسوسياليست

چگونه  “ی كه مسئله اساسی     هستند احزاب
مداد السويه قل یرا عل یاسالم یرژيم جمهور” رفتن

اين جريانات عليرغم هر پوشش چپ و . كنند یم
 قادر نيستند راه را از بيراهه ی انقالبيگریادعا

 ی مردم را در برابر طرح هااينان. تشخيص دهند
 یكنند و خود نيز به راحت ی خلع سالح میارتجاع

 ها نيز یبرخ. توانند دنباله رو اين طرح ها شوند یم
كنند و در  یه م نگای به اوضاع كنونیا نوميدب

مقابل امكانات و تبليغات گسترده مرتجعين و 
 بر اوضاع ايران ی تاثيرگذاریامپرياليستها برا

ته دلشان معتقدند كه طبقه . ميخكوب شده اند
 یكارگر و كمونيستها توان مقابله با سناريوها

 را ندارند؛ پس بهتر است به ی امپرياليست-یارتجاع
كارگران را . كنند اكتفا ی هميشگیهمان كارها

 صنفى متشكل یاينجا و آنجا به گرد خواسته ها
 دور، طبقه كارگر توان یكنند تا شايد در آينده ا

غافل از اينكه .  كسب قدرت پيدا كندیمبارزه برا
امروز كارگران فقط در صورت درگير شدن در 

 يافتن ی، آگاهی تعيين كننده كنونیمبارزات سياس
 ترميم دولت یبرا ی ضد مردمیبه سناريوها

چه از طريق سرنگون (حاکم در ايران   یطبقات
و شركت فعال در ) کردن اين رژيم و يا حفظ آن

 كه با هدف بر هم زدن اين سناريوها ینبردهاي
 دست خواهند ی انقالبیيابد به آگاه یسازمان م

 كسب قدرت یيافت و در موقعيت مبارزه برا
 . قرار خواهند گرفتیسياس

 ايران ذخاير و ی، جنبش انقالبی جاردر مبارزات
نقاط قوتى دارد كه بايد آنها را تشخيص داد و به 

 ضد امپرياليست -قشر ضد ارتجاع . آن اتکاء کرد
بايد اين قشر را بدور . چپ در ايران گسترده است

. متحد کرد یتعيين کننده کنون یمبارزات سياس
کمونيست و چپ موظفند در  یاحزاب و سازمان ها

، ی امپرياليست- یارتجاعی ها یبل ائتالف سازمقا
و  یکارگر یتوده ا یيک جبهه بزرگ از جنبش ها

 –با خصلت روشن ضد ارتجاع  یزنان و دانشجوئ

 .بوجود آورند یضد امپرياليست
 ی از نقاط قوت جنبش انقالبی كردستان يك

 یائتالف ساز یبرا یايران و همچنين نقطه قوت
آن  یراديکال سياس یضاف. است یامپرياليست یها

کرد و وجود جنبش  یتوده ها یو روحيه مبارزات
توهمات . در کردستان نقطه قوت ماست یکمونيست

که  یگسترده نسبت به آمريکا و وجود گرايش راست
دوم "از اپوريسيون متشکل کرد و  یاز ائتالف بخش

 یکرد بوجود آمده است، نقطه ضعف" یها یخرداد
اما مبارزه گسترده . شود یما محسوب م یبرا

تواند نقش مهمى در بر  ی در كردستان میانقالب
 ارتجاع و امپرياليسم یهم زدن طرحها و دسيسه ها

 .  كندیطقه و سراسر ايران بازندر اين م
 جز بازماندن ی    نديدن اين نقاط قوت نتيجه ا

از وظيفه آگاه كردن، متشكل كردن و برانگيختن 
بازماندن از . آورد ی ببار نمی انقالبیمردم در نبردها

! یکسب قدرت سياس ی توده ها برایسازمانده
 بيشترين پيشرويها و كسب یبازماندن از رهبر

 یدر شرايط! عميقترين و ماندگارترين دستاوردها
 بسيج مردم به گرد ی برای بيسابقه ایكه فرصتها

اهداف رهائيبخش و تحوالت دمكراتيك و 
تن است، دل سوسياليستى در حال شكل گرف

 یخوش كردن به انجام وظايف محدود، كمونيستها
 ی چپ را فرسنگها از تاثيرگذاری و نيروهایانقالب

 و چه بسا  عقب خواهد انداختیبر اوضاع كنون
 .اندازدموجوديت آنان را نيز به خطر 

 از یاين درس تاريخ است؛ درس تلخ و گرانبهاي
 و اشتباهات و ی جنبش كمونيستیدوران جوان

در آن دوران كمونيستها . ٥٧ضعفهايش در انقالب 
 یو چپ ها آنچنان كه بايد و شايد براى دخالتگر

قدرتمند تالش نكردند و تابع سير  یسياس
آنان فداكارانه تالش .  وقايع شدندیخودبخود

 را یكردند اهداف و آرمانها و نظرات پيشرو و مترق
 در جامعه تبليغ كنند اما نتوانستند آنگونه كه
ضرورى بود خط تمايزات و برنامه عمل روشن و 

 مجزا از یصحيحى را براى بوجود آوردن صف بند
 وسيع ی و جذب توده هایجريانات مرتجع اسالم

در آن زمان ديديم که قيام خودجوش . جلو بگذارند
 و افتادن اسلحه ٥٧و قهرآميز مردم در بهمن 

بدست توده هاى وسيع خار چشم  دار و دسته 
شان با  شد و طرح سازش پشت پرده یخمين

 انتقال آرام قدرت به دست یامپرياليستها برا
 یها را بر هم زد، اما ب یمذهب  یآخوندها و مل

 در آن روزها باعث ی انقالبیكمونيستها یبرنامگ
 یمذهي یو مل یشد که ابتکار عمل بدست خمين

اين . بودند، بيفتد یکه جاده صاف کن خمين یهائ
كه مسلح شدن مردم در كردستان و را هم ديديم 

 ستها ويکمونپيشبرد جنگ مقاومت به  تقويت 

 !ه،چپ و آزاديخواکمونيستهمه نيروهای خطاب به 
اين رژيم چگونه خواهد رفت؟                        

 



٣صفحه    حقيقت        ۲۷ شماره
 یانقالبيون انجاميد و به تداوم روحيه و حال و هوا

تجربه .  در ساير مناطق كشور كمك كردیانقالب
 یانقالب گذشته نشان داد كه كمونيستها و نيروها

 یبايست عالوه بر هدايت عمل یم یچپ انقالب
رژيم شاه،  یسرنگون یمردم برا یه هامبارزات تود

سازمان يافته و  ی سياس–کارزار ايدئولوژيک 
و دارودسته  ی خمينیافشای را برا یسيستماتيک

مردم از زير نفوذ  یاش و بيرون کشيدن توده ها
 یبردند و برا یو ايدئولوژيک آنان پيش م یسياس

آغاز هر چه  سريعتر مبارزه مسلحانه با هدف کسب 
به اين ترتيب . ديدند یتدارک م یاسقدرت سي

شد که قطب  یيافت و باعث م یانقالب تعميق م
و مردم ی که در يک طرف آن خمين یقالب یبند

بودند و در طرف ديگر شاه و آمريکا، بهم بخورد و 
و آمريکا، و تضاد ی ماهيت يکسان شاه و خمين

خصمانه اينها با کمونيستها و  یو اجتماع یطبقات
مردم مثل  یو توده ها یانقالب یچپ هاکارگران و 

 . روز روشن شود
 كه جامعه ما  ی و پر مشغله ای توفانی در روزها

دارد حتى يك لحظه هم نبايد اين ی پيش رو
 .  را فراموش كردی تاريخیتجارب و درسها

 ی و انقالبی جنبش كمونيستی     همه نيروها
 ی برایوظيفه دارند معيارها و خط تمايزات روشن

جدا كردن صف مردم از دشمنان مردم، و طرح ها و 
 از طرح ها و ی مردمی مبارزاتیراه و روشها

به .  مرتجعين و امپرياليستها جلو بگذارندیروشها
ويژه در اوضاع كنونى كه امپرياليسم آمريكا با 

 ی ايران تالش میمداخله فعال در تحوالت سياس
 نجات بخش مردم و مدافع یكند چهره يك نيرو

 زنان و جوانان به خود ی و اجتماعیحقوق سياس
 و مقاصد یبدهد بايد قاطعانه ماهيت ضد مردم

اين حقيقت را در ميان مردم . واقعيش را افشا كنند
تبليغ كنند كه آمريكا در به قدرت رساندن دار و 

 و ناكام گذاشتن و منحرف كردن یدسته خمين
 به.  مستقيما نقش داشت٥٧انقالب مردم در سال 

 به كشتار كمونيستها یتقويت و تشويق رژيم اسالم
 بپاخاسته در سراسر ايران یو انقالبيون و توده ها

 نفت را غارت كرد و یبه كمك رژيم اسالم. پرداخت
خواهد ی و حاال هم به ناچار م. به جايش اسلحه داد

 بدهد و رخت ی تغييرات جدیدر رژيم اسالم
تا شايد  به تن نظام تحت سلطه اش كند یجديد

 يك دور ديگر منافعش در ايران و خاورميانه یبرا
بايد اين واقعيت را گفت كه همه . محفوظ بماند

 رژيم چه آنها كه هنوز در ظاهر به یجناح ها
دهند چه آنها كه علنا چاپلوسيش  یآمريكا فحش م

 امپرياليسم صف یرا ميكنند براى ادامه نوكر
 نام كشيده اند و مسئله اينست كه قرعه به

بايد به مردم نشان داد كه . كدامشان خواهد افتاد
 در ايران از ی مختلف طبقات ارتجاعیبخشها
 از به ميدان آمدن و فعال ی گرفته تا اسالمیسلطنت

 كه تجربه انقالب گذشته و شكست یشدن مردم
ترسند و در  ی هستند میآن را دارند و بسيار سياس

 یانقالبکمونيست و چپ  یمقابل مردم و نيروها
 .توانند بسرعت با يکديگر متحد شوند یم

 متحد و يك ی     امروز بايد يك قطب سياس
 ی گسترده و ادامه دار را عليه بازيهایجريان مبارزات

 و یو مداخالت سياس یاسالم یفريبكارانه جمهور
بايد اهداف پشت .   امپرياليستها بوجود آوردینظام

 و یع ارتجایائتالفات، طرح ها و روشها
 در ايران را به ی تغييرات سياسی برایامپرياليست

شكل روشن و انكار ناپذير به ميان توده ها برد و به 
آنچنان .  مردم تبديل كردی سياسی از آگاهیبخش

 نتواند به یروشن كه هيچ حزب و گروه و شخصيت
 شود و ی وارد چنين بازيهايیاسم اپوزيسيون مردم

 وسيع و ی توده هایاگر  چنين كرد سريعا از سو
 .  طرد شودیانقالبيون و ترقيخواهان واقع

 ناپذير و ی      حزب ما به تالش خستگ
  ی و رهبری انجام وظايف سياسیپيروزمند برا

 قرار ی كه در دستور كار جنبش انقالبیمبارزات
گرفته، و در اين راه متحد كردن صفوف خلق 

مندانه اما انجام پيگيرانه و پيروز. متعهد شده است
بلكه راه بدوش گرفتن . اين وظايف، پايان راه نيست

وظايف عظيمتر و مبارزات پر خروشتر را خواهد 
 در تحوالت و تعيين ی انقالبیبدون دخالتگر. گشود

توان نقشه  ی امروز جامعه نمی سياسیتكليف ها
 كرد و به اجرا ی بزرگ فردا را طراحینبردها
جنبش امروز را   است كهیاين مبارزات پل. درآورد

توان  ی كه نمیپل. كند یمتصل مبه جنبش فردا 
 ايستاد و از آن یو نميتوان بر جا. آن را دور زد

 . عبور نكرد
 یتمام مسئله اينست كه انقالبيون و توده ها
 یمبارز به اراده و طبق نقشه خود مسير را ط

 كه طبقات یخواهند كرد، يا ناگزير با موج
زرگ براه خواهند انداخت  بیاستثمارگر و قدرتها

رسند كه آنها  ی میشوند و به جاي یهمراه م
ما بر آنيم كه اين مسير را خودمان . ميخواهند

 آينده را با دست یترسيم كنيم و قفل دروازه ها
 یبراى اينكار بر زمينه تبليغات سياس. خود باز كنيم

 انقالب ی روز، برنامه حزب برایو مبارزات عمل
. كنيم ی را ترويج میو سوسياليستدمكراتيك نوين 

 یدر متن بوجود آوردن گسترده ترين اتحاد برا
 ی كمونيستی امروز، هسته هایانجام وظايف سياس

ترين و آگاه ترين  یمتشكل از پيشروترين و انقالب
بدين طريق در . کنيم یعناصر مبارز را ايجاد م

 ی و كمی، حزب را از نظر كيفیجريان مبارزات جار
 یکنيم و مصالح تشكيل نيرو یو تحكيم متقويت 

 ی حزب را فراهم می تحت رهبریمسلح انقالب
چرا كه طبقه كارگر و متحدان محروم و . آوريم

 یستمديده اش در شهر و روستا فقط از طريق برپاي
 ی رساندن جنگ درازمدت خلق میو به پيروز

 را كسب  كنند، در راس یتوانند قدرت سياس
 را یامعه نوين سوسياليستجامعه بنشينند و ج

، ی، تشكيالتی امروز ما تدارك سياسیكارها. بسازند
، یراه رهائ.  استی براى چنين جنگی و روحیعمل

اما لحظات تعيين کننده .  استیپيچيده و طوالن
 یدر ايران فرا م یدر سرنوشت مبارزه طبقات یا

توان در اين راه  یم یبزرگ یرسد که گامها
 .برداشت

است و منتظر  یو  از پتانسيل انقالبجامعه ممل
لحظه را دريابيم و جرات . فعال ماست یدخالتگر

 ■.صعود به قله ها را بخود دهيم
 

 فرازھایی از اساسنامھ
 )م ل م(حزب كمونیست ایران 

  عمومیبرنامھ
انجام انقالب دمكراتيك نوين تحـت رهبـري    ....

ــالب    ــه انق ــله ب ــذار بالفاص ــارگر و گ ــه ك طبق
 .سوسياليستي

ــه اي   .... ــك پاي ــوق دمكراتي ــالب، حق ــن انق اي
هقانان و توده هـاي وسـيع خلـق،         كارگران و د  

برابري زن و مـرد در همـه زمينـه هـا و همـه             
سطوح و حق ملل در تعيين سرنوشت خـويش         

انقـالب  . تا حد جدائي را برسميت مي شناسـد       
دمكراتيك نوين، ديكتاتوري دمكراتيك خلق را  
كه شكل مشخصي از ديكتاتوري پرولتارياست،      
 جايگزين ديكتاتوري طبقـات ارتجـاعي حـاكم       

 .مي كند
وظيفه مركزي انقالب عبارتست از كسـب        ....

سـرنگوني دولـت    . قدرت سياسي از طريق قهر    
ارتجاعي و وابسـته بـه امپرياليسـم جمهـوري          
اسالمي ايران از طريـق جنـگ طـوالني مـدت           

طبقه كارگر براي عملي . خلق متحقق مي شود  
كردن اين وظيفه، قشـرها و طبقـات خلقـي و           

ع زنـان را تحـت      ملل تحت ستم و تـوده وسـي       
دهقانان فقير و بي . رهبري خود متحد مي كند

زمين نيروي عمده انقالب و نزديكترين متحـد        
 .طبقه كارگر هستند

شـالوده جبهـه متحــد اسـتراتژيك، اتحــاد    ....
كارگران و دهقانان تحت رهبري طبقه كـارگر         

زمـين  "پيشبرد انقالب ارضي حول شعار      . است
تحـاد تعيـين    در شكل گيري ايـن ا     " به كشتگر 

 .كننده است
ارتش تـوده اي خلـق، مهمتـرين سـازمان         ....

 .توده اي دوران انقالب است
علت وجودي حزب، خدمت به توده هاست      ....

ــان را در انجــام انقــالب و تغييــر جهــان   تــا آن
 . رهبري كند

بدون حزب انقالبي كه راه گذشتن از پـيچ         ....
 و خم هاي مبارزه طبقاتي را ترسيم كند، توده        

بـدون  . ها قادر به كسب پيروزي نخواهند شـد       
يك رهبري انقالبي، مقاومـت تـوده هـا درهـم       
شكسته شده و آنها موفق به عبور از ميان پـيچ    

بهمين جهت در سراسر    . نخواهند شد  و خم ها  
پروسه پيشـبرد مبـارزه انقالبـي، سـاختمان و          

 . ميان توده ها حياتي است تحكيم حزب در
بـارزه طبقـاتي موجـود      و م  تا زمانيكه طبقات  

است طبقه كـارگر نيازمنـد حـزب پيشـاهنگ          
 .خويش است

ساختمان جامعه نـوين و تحقـق خواسـته         ....
هاي اساسي خلـق بـا اتكـاء بـه مبـارزه و كـار         
. آگاهانه و بي وقفه خود مردم عملي مي شـود          

گام هاي فوري را نيز فقط به پشـتوانه شـور و            
بانـه  شوق و انرژي ميليونهـا انسـان كـه داوطل         

براي پيچيده ترين و عميقترين تحوالت بسـيج   
 .شده اند، مي توان عملي كرد

 سه ابزار اساسي انقالب
 ارتش - جبهه متحد انقالبي -حزب كمونيست

 خلق



  ٤ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                

 سال گذشته، طبقه كارگر و توده ٢٧طي   .......
هاي مردم به شكل هاي مختلف در مقابل رژيم 

بار ضربات پياپی هنوز بر ايستادگي كرده اند اما 
 .داذهان سنگينی می کن

نسل ها عوض شده اند اما واقعه شكست انقالب  
 و غصب آن توسط دار و دسته خميني كه ١٣٥٧

اميد و آرزوي ده ها ميليون نفر را براي رسيدن به 
آزادي و استقالل و بهروزي به باد داد همچنان بر 

آن تجربه تلخ و . ذهن جامعه سنگيني مي كند
يا مردم آ: خونين، كماكان ترديدها را دامن مي زند

واقعا مي توانند به نيروي خود متكي شوند و 
 سرنوشت خويش را به دست گيرند؟

براي  که هشت ساله با عراقارتجاعی  جنگ     
مردم مرگ و خانه خرابي و براي طبقات استثمارگر 

ضربه ای  ،و دولتشان ثروت و ثبات به همراه داشت
نسل ها عوض شده اند ولي هنوز تبليغات . ديگر بود

ادامه دارد و " دفاع مقدس"بي وقفه رژيم بر سر 
هنوز بسياري از مردم رفتاري خنثي نسبت به آن 
جنگ ضد مردمي دارند و نمي توانند مرز روشني 
ميان خود با برپا كنندگان و بهره جويان آن جنگ 

 قدرتهاي که جمهوری اسالمی و دولت عراق و
 . ترسيم كنندبودند، امپرياليستي 

به " دوم خرداد"به را جنبش دروغين ين ضر   سوم
مردم در آغاز به اين  بخش بزرگي از . مردم زد

حركت كه توسط بخشي از تئوريسين ها و مهره 
هاي اطالعاتي ـ امنيتي سابق و آخوندهاي مكار 

بخشي از فعاالن . دورانديش به راه افتاد دل بستند
سياسي و مبارزان سابق با توجيهات گوناگون اما 

ر اثر توهمات اصالح طلبانه و نوميدي در همگي ب
 پشت ی پيروزمند،مورد امكان سازماندهي انقالب

به جاي تالش براي . صف كشيدند" دوم خرداد"
معرفي يك نظام متفاوت و مردمي به جامعه و 
يافتن راه رسيدن به آن، صحبت از ناگزيري 

ديري نپاييد كه . كردند" انتخاب از بين بد و بدتر"
. ي خاتمي و همدستانش شكست خوردجنبش جعل

طشت رسوايي دوم خرداد از بام افتاد اما زهري كه 
 .در جان جامعه چكاند همچنان تاثيرگذار است

مردم را    دشمنان می خواهند يک بار ديگرامروز   
 .کنند" انتخاب از ميان بد و بدتر"وارد تله زهرآلود 

 اين بار مي كوشند توده هاي مردم را به مرداب
انتخاب از بين حاكميت جمهوري اسالمي يا سلطه 

آمريكا در پي . امپرياليسم آمريكا بكشانند
لشگركشي تجاوزكارانه و جنايات آشكارش در 

" منجی"، اکنون مدعی است که افغانستان و عراق
مردم ايران است و مردم را به حمايت از طرح های 

ي اسالمي كه از جمهور. خود فرا می خواند
عميق توده ها نسبت به زورگويي  ي و خشمنارضايت

 ، ساله اش آگاه است٢٧و چپاول و فساد و جنايات 
فشارهای آمريکا را به فال نيک گرفته و سعی می 

. مردم را ساکت کند" خطر خارجی"کند با بهانه 
نه روز فرياد مي كشند كه خطر سران رژيم شبا

. آمريكا بيخ گوش ماست و بايد عليه آن متحد شد
ل آن كه آمريكا نه بيخ گوش ايران، بلكه قبل از حا

آن، در تك تك سلول هاي جمهوري اسالمي تنيده 
آمريکا، همان بانک جهانی و صندوق . شده است

بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی است که 
تک به تک سياست های کالن اقتصادی جمهوری 

 کایشراروپا آمريكا و . اسالمی را ديکته می کنند
باال دست جمهوري اسالمي در استثمار شديد 
كارگران و زحمتكشان و چپاول منافع و ثروت هاي 

اين فكر كه مردم مي توانند زير پرچم . ندكشور
جمهوري اسالمي جمع شوند و با نقشه هاي شوم 
امپرياليسم آمريكا براي تجاوز نظامي و كشتار 

جمهوری . مقابله كنند، يك خيال باطل است
شمنان خونريز طبقه  آمِريکا، هر دو، داسالمی و

انتخاب ميان اين . اندكارگر و توده هاي ستمديده 
 .ارتجاع يا آن امپرياليست يک قفس سياسی است

قفس سياسي تنگ و ين  اطبقه کارگر بايد عليه
ارتجاع اسالمي و امپرياليسم آمريكا  که خفقان آور
 هشدار دهد و توده های مردم را بسوی ساخته اند

جمهوري "و خارج از چارچوب يک سياست انقالبي 
 .هدايت کند" اسالمي يا آمريكا

 
بدون دخالت در سیاست طبقھ کارگر بازنده 

 است   
در ماه هاي اخير، جنبش كارگري در فرصت    

هاي مختلف بر پا شده و خواسته هاي بر حق و 
نكته اينجاست كه . ابتدايي خود را  فرياد كرده است

 به مركز ثقل مبارزات كارگري تبديل آيا سياست
شده است يا نه؟ و اگر مبارزات جاري با سياست 

 از سياست درآميخته، اين سياست چه بوده است؟
در مبارزه برای  كارگران حتي .نمي شود فرار كرد

 يشان باخواسته ها" اقتصادي ترين"و " صنفي ترين"
مبارزه برای . آن طرف انددولت و دستگاه سركوبگر 

دادهاي موقت، جلوگيري از لغو قانون قرار
بيكارسازي ها، باال بردن دستمزد يا گرفتن حقوق 
معوقه، حق ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري، حق 
اعتصاب، تبديل اول ماه مه به تعطيل رسمي به 
عنوان روز جهاني كارگر، رفع تبعيض از زنان كارگر 

ون و گرفتن دستمزد يكسان در برابر كار يكسان بد
در نظر گرفتن جنسيت كارگر، توقف سركوب 
مبارزات كارگري و آزادي فعاالن دستگير شده 
جنبش كارگري و خواسته هايي از اين دست، 

كارگران معترض را مستقيما در برابر دولت بسرعت 
دور كردن كارگران از . و نمايندگانش قرار مي دهد

سياست ضد رژيمي، نتيجه اي جز كند شدن لبه 
دعوت از كارگران . ارزات كارگري در بر نداردتيز مب

براي رو در رو نشدن با جمهوري اسالمي، يعني 
بستن چشم طبقه كارگر بر ماهيت و عملكرد واقعي 

يعني بي طرف و غير طبقاتي وانمود . رژيم حاكم
در برابر آنان يعني خوشخيال كردن . كردن دولت

 . انعامل اصلي استثمار و فالكت و تيره روزي هايش
تصور رايج اين است كه اگر مبارزات حق طلبانه    
جلو ببريم، رژيم اين مبارزات را " غير سياسي"را 

تحمل مي كند و امكان و فضاي بيشتري براي 
ولي اين . كسب خواسته هايمان به دست مي آيد

حذف سياست از مبارزه، تنها كاري كه ! توهم است
بت به اين مي كند افزايش صبر و تحمل توده ها نس

بيشتر از آن كه براي مبارزات . رژيم ستمكار است
توده ها امكانات فراهم كند، به نظام ارتجاعي 

 با .فرصت و امكان مي دهد تا از تيررس دور بماند
حذف سياست از جنبش كارگري، كارگران از 

بلكه فقط در معرض . سياست دور نخواهند ماند
: د گرفتپذيرش نوع خاصي از سياست قرار خواهن

سياست دشمنان طبقه كارگر، خواه سياستهاي 
رژيم حاكم باشد خواه سياستهايي كه قدرتهاي 

  .امپرياليستي براي ايران طراحي مي كنند
    

این رژیم تغییر خواھد كرد اما چگونھ و چھ 
 چیزی جای آن خواھد نشست؟

اينك همه نيروهاي طبقاتي دارند براي چگونگي    
 و ساختن آينده اي كه مطابق با رفتن رژيم اسالمي

. منافع و اهداف خودشان باشد تدارك مي بينند
سوال اينجاست كه آيا طبقه كارگر و پيشروانش به 
اين آينده نزديك فكر مي كنند و طرح و برنامه اي 
مطابق با اهداف انقالبي رهائيبخش و منافع ضد 

 استثماري و ترقيخواهانه خود دارند يا نه؟
 بحراني و پر هرج و مرجي كه در پيش  در روزهاي

در  ؟ به صحنه خواهند آمد طبقه کارگر چگونهاست
شرايط حمله امپرياِليسم آمريکا طبقه کارگر چه 

امروز فوري ترين هدف و راهنماي خواهد کرد؟ 
پيشروان طبقه كارگر بايد اين باشد كه قطب 
انقالبي زير پرچم طبقه ما شكل بگيرد و  به عنوان 

ر جريان سرنگون كردن جمهوري اسالمي مدعي د
اگر  .قد علم كندو مقابله با جنايت های آمريکا 

چنين نكنيم، دور باطل تكرار خواهد شد و آينده 
آينده اي كه . اي تيره و تار در انتظارمان خواهد بود

گوشه هايي از آن را در زندگي امروز توده هاي 
 .عراق و افغانستان مي توانيم ببينيم

 !به كارگران مبارز و كمونيستهاي انقالبي
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 از ريشه براندازيمبايد 

 كهنه جهان جور و بند،
 ....وآنگه نوين جهاني سازيم

براي در دست گرفتن سرنوشت خود، اتكا به نيروي 
خود و ساختن آينده براي اساس منافع خود، بايد 

طبقه كارگر بدون . آرمان و دورنماي روشن داشت
افزايش . آرمان و دورنما به هيچ جا نمي رسد

ي، پيدا كردن كار ثابت و دستمزد، گرفتن عيد
مطمئن، و حتي دست پيدا كردن به حق تشكل و 
اعتصاب، كه همگي خواسته هاي بر حق و انكار 
ناپذيري هستند، آرمان و دورنماي طبقه كارگر 

طبقه ما بايد براي ساختن . نيست و نبايد باشد
جامعه، نظام و دولتي مبارزه كند كه به سوي 

هر . انسان گام برداردبرچيدن بهره كشي انسان از 
شكل از ستمگري خواه جنسيتي، خواه ملي يا 

شرايطي كه يك اقليت صاحب . مذهبي را نابود كند
سرمايه و قدرت سياسي مي تواند از كار اكثريت 
محروم استفاده كند و بر قدرت خود بيفزايد را 

ذهن توده ها را از جهل و خرافه آزاد . تغيير دهد
و جسمي جوانان را ببندد، كند، راه تخدير ذهني 

سرنوشت سياسي و اداره دولت و كشور را به حزب 
ها و نهادهاي مردمي كه نماينده اتحاد انقالبي 
طبقه كارگر و بقيه قشرهاي ستمديده اند بسپارد، 
خودپرستي و امتياز طلبي و رقابت جويي 
فردي و روحيه بيرون كشيدن گليم خود 

دگرگون از آب به قيمت له كردن بقيه را 
كند و به جاي آن، شكوفايي و رهايي 
استعدادها و ابتكارات فردي و روحيه 
. خدمت به جامعه و جمع را دامن بزند

فلسفه بافي ها، ايدئولوژي هاي كهنه، 
تفكرات ضد علمي و فرهنگ و سنن 
پوسيده را به موزه تاريخ بسپارد و زمينه 
آفرينش فرهنگ و هنر نو و گسترش و 

ديدگاه علمي  هانبيني نو وفراگير كردن ج
اين آرمان و دورنما، بهشتي . را فراهم سازد

دست نيافتني كه در كتاب هاي مقدس 
اين نظامي . وعده اش را داده اند نيست

است كه شرايط مادي و واقعي ساختن آن 
به دست طبقه كارگر و توده هاي 

نظام سياسی و . ستمديده مهيا است
 يا اقتصادی و فرهنگی طبقه کارگر

 سوسياليسم، يک نظم ثابت و ابدی و الهی
كه يك قدرت مطلق در راس آن نشسته و 
مردم را مثل عروسك به بازي مي گيرد، 
مورد آزمايش قرار مي دهد و جزاي نيك 

بلكه نظامي است در . يا بد مي دهد نيست
حال تحول و دگرگوني كه بر توان مشترك 
 انسانهاي آگاه در ساختن روابط نوين ميان
خود، تغيير دنياي پيرامون خود، مهار 
. طبيعت و حفظ محيط زيست استوار است

 . اين آرمان طبقه كارگر جهاني است
 یك معیار اساسی

آينده اي كه بر پايه نفي بهره كشي    
انسان از انسان خواهيم ساخت نمي تواند و 
نبايد حتي نشاني از ستم چند هزار ساله 

ني زنان را عليه نيمي از جامعه بشري يع
ما در يك دنياي . با خود حمل كند

طبقاتي، دنياي سرمايه داري امپرياليستي، 
كه دنيايي مردساالر است زندگي مي 

ما در جامعه اي زندگي مي كنيم . كنيم
كه ايدئولوژي، ارزشها و سنت هاي حاكم 
بر آن عميقا مردساالرانه و زن ستيزانه 

صفوف طبقه كارگر نيز از آلودگي . است
هاي اين ايدئولوژي  تبعيض آميز بر كنار 

كارگران و زحمتكشان زن . نبوده و نيست
نه فقط از نگاه نظام و دولت اسالمي و 
قانون حاكم، ضعيف و درجه دوم و ناقص 
العقل به حساب مي آيند بلكه بخش 

ان نيز به ايشطبقه هم بزرگي از مردان 
يدگاه نمي اين دبا . آنان چنين مي نگرند
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ی بدون  كرد و يك جامعه کارگری انقالب شود يك

رفتار مردساالرانه، دست جمهوري . اختاستثمار س
رشته هاي پيوند بين . اسالمي را تقويت مي كند

 ی زن بايد برای برابرانکارگر .مردم را می گسلد
کامل زن و مرد چه در زمينه حقوق اجتماعی و 

مانند آزادی پوشش ، رفت و آمد، کار، سفر، (مدنی 
و چه ) حق طالق، لغو همه قوانين ضد زن و ِغيره

مانند دستمزد برابر در مقابل کار (حقوق اقتصادی 
كارگران مرد بايد حق و مبارزات .مبارزه کنند) برابر

زنان جامعه براي در هم شكستن تمام محدوديت 
هاي قانوني و سنتي و اخالقي كه جمهوري اسالمي 

مي آورد را به و نظام مردساالر برايشان به وجود 
كارگران . رسميت بشناسند و از آن حمايت كنند

مرد بايد با مبارزه و تالش زنان در راه برابري واقعي 
در محيط كار، آموزش و درون خانواده همراهي 

شورشگري و نافرماني . كنند و سد راه آن نشوند
قه كارگر و آرمان طبقه بزنان مطلقا با منافع ط

 است، بخش جدايي كارگر هماهنگ و سازگار
ناپذيري از مبارزه براي تحقق اين آرمان است، 
موتور محركه مهمي براي پيشرفت جامعه بشري و 

درجه پيشرو . تولد جامعه نوين كمونيستي است
بودن هر كارگري با برخورد تساوي طلبانه اش به 

درست همانگونه كه . زنان جامعه تعيين مي شود
به زنان، يكي از رفتار ستمگرانه و تبعيض آميز 
 . اركان نظام طبقاتي دشمنان ماست

همه تالش طبقات استثمارگر دنيا اينست كه طبقه 
 .كارگر را از آرمان و دورنمايش محروم كنند

جمهوري اسالمي و همه دولتهاي مرتجع ديگر، 
آمريكا و همه قدرتهاي امپرياليستي ديگر، در اين 

ريب مي اگر اينان دست به حيله و ف. كار متحدند
زنند يا قانون و نيروهاي سركوبگر را عليه آگاهي و 
تشكيالت و مبارزه طبقه كارگر به كار مي گيرند، 
. براي جلوگيري از تحقق اين دورنما و آرمان است

اگر امپرياليسم تبليغات منظم سياسي و 
ايدئولوژيك و فرهنگي عليه كمونيسم به راه مي 

مي كند، اگر را اعالم " مرگ كمونيسم"اندازد و 
جمهوري اسالمي با چماق دين و مذهب بر سر 
جامعه مي كوبد تا ستمديدگان را منگ و مرعوب 
كند، به خاطر ترسي است كه از اين دورنما و آرمان 

خوب مي دانند كه طبقه كارگر بدون يك . دارند
،  بخش و رهاييیدورنماي روشن و آرمان انقالب

يروزمند را به اعتماد به نفس الزم براي مبارزه پ
اگر كارگران كمونيسم را . دست نخواهد آورد

درست نشناسند و  باور كنند كه ايده اي محكوم به 
شكست بوده و ديگر مرده است، آن وقت به انتخاب 
هاي موجود يعني شكل هاي مختلف نظام ستم و 
استثمار سرمايه داري تن خواهند داد و  حداكثر به 

ن سفره قناعت گرفتن خرده ريزهايي از همي
 اگر كارگران، اسير اين فكر باشند كه .خواهند كرد

در آخرت "و " قسمت همين بوده"، "خدا خواسته"
، قدم از قدم برنخواهند "اجر خود را خواهيم گرفت

چرا كه تفكر ديني با فقر مي سازد، تقسيم . داشت
جامعه به طبقات دارا و ندار را توجيه مي كند، اميد 

را از محرومان مي گيرد و آنان را و استقالل عمل 
 .به توهم دنيايي ديگر حواله مي دهد

 شدن كارگران به دورنما و آرمان رهايي، به آگاه
شكل مستمر، در هر گام مبارزاتي و از هر روزنه 

كمونيستهاي انقالبي . ممكن، يك امر حياتي است
افشاندن و پرورش اين بذر را وظيفه دائمي خود مي 

و مردان آگاه و انقالبي، كارگر و غير زنان . دانند
كارگر، بايد بنيان ها، جهت گيري ها و خصوصيات 
كلي جامعه اي كه در بطن انقالب دمكراتيك نوين 
و سوسياليستي متولد خواهد شد را عميقا دريابند، 
در ذهن خود حك كنند و به توده هاي زحمتكش 

   .و ستمديده منتقل كنند
در قشرهاي جامعه و مشخصا بايد زمينه اين كار را 

كارگراني كه شانه به . در بين كارگران فراهم كرد
شانه يكديگر عليه اقدامات ضد كارگري دولت و 
سرمايه داران مبارزه مي كنند، گرايشات عقيدتي و 

كم نيستند كساني كه به . باورهاي متفاوتي دارند
خيال خود براي جلوگيري از تفرقه و حفظ اتحاد 

 مبارزات حق طلبانه موجود، از بحث و كارگران در
گفت و گو در مورد دورنما و آرمان و هر آنچه 
مربوط به بعد از جمهوري اسالمي است پرهيز مي 

ولي با در جا زدن بر حداقل ها و باال نبردن . كنند
افق مبارزه، نمي توان به يك اتحاد طبقاتي واقعي 

بدون تالش . در صفوف طبقه كارگر دست يافت
ي ايجاد فضاي دمكراتيك بحث و تبادل و نظر و برا

مبارزه رفيقانه ايدئولوژيك و سياسي بر سر 
خصوصيات نظام آينده، نقش دين در جامعه، و 
رابطه ايدئولوژي حاكم با توجيه و تثبيت استثمار و 
ستم طبقاتي، نمي توان انتظار يك اتحاد مستحكم 

و  موافقت هاي بي مورد با رنگ .طبقاتي را داشت
لعاب مذهبي زدن به مبارزات كارگري و صلوات 
فرستادن ها و كوتاه آمدن هاي سياسي مثال با بلند 
كردن عكس خامنه اي و خميني براي جلوگيري از 
سركوب، به جاي اينكه به اتحاد آگاهانه كارگران 
. خدمت كند، روي آنان تاثيرات فلج كننده دارد

تها مسكوت گذاشتن كمونيسم و سانسور كمونيس
در محافل مبارزاتي كارگري نيز همان چيزي است 
كه دشمنان بومي و خارجي طبقه كارگر مي 

 .خواهند
 چاره رنجبران وحدت و تشكیالت است 

 مبارزه اي را نمي توان بدون وحدت توده ها چهي   
 اين را .و متشكل كردن آنان به پيروزي رساند

و كارگران طي سالها مبارزه حق طلبانه با پوست 
زماني كه توده ها با . گوشت خود احساس كرده اند

هم متحد مي شوند، نقشه مي ريزند و نقشه 
هايشان را ماهرانه به اجرا مي گذارند و به 
پيروزيهاي حتي كوچك دست مي يابند، سرشار از 
اميد و جسارت براي ادامه و گسترش مبارزه مي 

هر جا دشمن وادار به عقب نشيني شده، . شوند
 و حيله اش در هم شكسته و كارگران به ترفند

بخشي از مطالبات خود رسيده اند، سازماندهي و 
تشكل مستقل كارگران مبارز پشتوانه و ستون اين 

براي سرنگون كردن يك رژيم . موفقيت بوده است

سركوبگر و مستبد مذهبي كه فقط مي تواند به 
انجام شود، و ) انجام جنگ انقالبي(نيروي قهر 

با توطئه ها و مداخالت و تجاوزات مقابله 
امپرياليستي، و تحقق دورنما و آرمان انقالبي طبقه 

 نياز به وحدت و تشکيالت سياسی طبقه .كارگر
 .کارگر يعنی حزب کمونيست است

بدون سازماندهي و تشكيالت، حرف از انجام همه    
كارگران و . اين كارهاي بزرگ، شوخي است

شكل شدن و پيشبرد زحمتكشان به ويژه براي مت
مبارزات سياسي در راه تحقق دورنما و آرمان 
انقالبي خود، نياز به برنامه و استراتژي و تاكتيك 

نياز به تعيين و . هاي مبارزاتي درازمدت تر دارند
تشخيص راه ها و شيوه هاي مبارزاتي و تقسيم 
كارهايي دارند كه امكان عبور از مسير پيچيده 

نياز به يك مركز رهبري . انقالب را فراهم كند
كننده تشكيالتي دارند كه بر شناخت علمي از 
مسائل ريز و درشت انقالب و  تجزيه و تحليل 

 . مراحل مبارزاتي متكي است
 ضرورت اتحاد نیروھای انقالبی

حتي براي اينكه مبارزات گوناگون توده ها به نحوي 
متشكل شود كه رژيم را درمانده كند و در موضع 

ار دهد و راه بر توطئه ها و ضربات ضعف قر
تبهكارانه اش ببندد، نياز به ياري تشكيالت هاي 

سازمان ها و احزاب مبارزي كه . انقالبي است
خواست رهايي طبفه كارگر را در دل دارند مي 
توانند و مي بايد در اين زمينه،  به وحدت عملي 

براي اين عمل متحدانه ضروري . دست پيدا كنند
وحدت عمل نيروهاي . اتحاد حزبي نيستنيازي به 

آگاه طبقه كارگر باعث خواهد شد كه بخش 
وسيعتري از جنبش چپ با مبارزات توده ها پيوند 
بخورد و بخش بزرگتري از نيروهاي صادق در 
خدمت به متشكل كردن مبارزات توده اي به كار 

در اين اتحاد مبارزاتي، آنچه بايد براي . افتد
يز توده هاي كارگر و ستمديده نيروهاي آگاه و ن

: روشن باشد اصول و معيارهاي انقالبي وحدت است
موضع شفاف و صحيح و قاطع در مورد ماهيت 
دشمنان داخلي و بين المللي مردم يعني جمهوري 
اسالمي و قدرتهاي امپرياليستي، رعايت اصل 
برابري و احترام متقابل در روابط ميان خود اعم از 

و كوچك، اين ملت و آن ملت، زن و مرد، بزرگ 
بر اين اساس است كه . كمونيست و غير كمونيست

مي توان براي پيشبرد و باال بردن سطح مبارزه 
بر تبادل نظر متحد شد و همزمان فضاي بحث و 

سر ديدگاه هاي مختلف و راه و استراتژي و 
 .  تاكتيكهاي يك انقالب واقعي را به وجود آورد

 در اول ماه مه امسال بايد اينها حرفهايي است كه
به گوش ها رساند، در موردش عميقا فكر كرد، به 
بحث و مبارزه گذاشت و  براي عملي شدنش 

  .متحدانه و آگاهانه تالش كرد
 تا ظلم را از عالم بروبيم

 نعمت خود آريم به دست
 دميم آتش را و بكوبيم

 ■ ....تا وقتي كه آهن گرم است
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تهای پهلوان پنبه سران جمهوری اسالمی با ژس
ران به جرگه قدرت های يای اعالم کردند که ا

نان از اداهای يژستهای ا! وستيهسته ای پ
 ١٦ماهای اف يمحمدرضا پهلوی که با هواپ

سی پز می داد و به يکائی و تانکهای انگليآمر
ق می کرد، يتزر" خودش و مردم  غرور ملی

 .زتر استيتوخالی تر و نفرت انگ
 

اي نماز جمعه خوان، با پرروئي هياهو    آيت اهللا ه
راه انداختند که از اين پس روز دست يابي اينان به 

را  بايد بعنوان روز ملي جشن " قدرت هسته اي"
" غرور ملي"گرفت و از مردم خواستند که احساس 

 سال ٢٧غافل از آنکه اکثريت مردم از  اينکه . کنند
مت يک  رژيم  قرون وسطائي مذهبي بر آنان حکو

از نوع  ملي و (کرده، نه تنها ذره اي احساس غرور 
نمي کنند بلکه احساس مي کنند )  غير ملي اش

غرورشان بشدت جريحه دار شده و آزادگي و 
سربلندي شان زير لگدهاي اين مرتجعين له شده 

 . است
   تلويزيون هاي دولتي در بوغ و کرنا دميدند که 

مجبور کردند ايران اتمي شده و کودکان مدارس را 
ژست هاي  اين .  به اين مناسبت جشن بگيرند

اوباش ضد مردم،  از قمپزهاي  ژنرالهاي هسته اي 
هم مردم مسخره . پاکستان  نيز خنده دارتر است

شان مي کنند و هم تحليل گران هسته اي غرب با 
لبخند  تمسخر، بشکن و باالي احمدي نژاد و 

 .همپالگي هايش را نظاره ميکنند
هسته "روزنامه نيويورک تايمز دو روز پس از خبر    
شدن ايران نوشت تحليل گران هسته اي غرب " اي

مي گويند ايران فاقد مهارت، مواد و ابزار الزم براي 
. نزديک شدن به  آرزوهاي هسته اي اش مي باشد

طبق ... هيچ چيز نسبت به قبل عوض نشده است« 
ال با  س١٠ تا ٥تخمين هاي کاخ سفيد، ايران 

درست کردن يک عدد سالح هسته اي فاصله دارد 
 به ٢٠٢٠و برخي تحليل گران مي گويند شايد  تا 

 )١(» .آن سطح برسد
  اين روزنامه از قول  ديويد آلبرايت، رئيس 
انستيتوي علوم و امنيت بين المللي در واشنگتن 
که برنامه هسته اي ايران را از نزديک زير نظر دارد، 

ا به مسئله خيلي رنگ و لعاب مي آنه« : نوشت
 » .هنوز راه بسيار درازي را بايد طي کنند.زنند

   با اين وجود، دولت بوش فورا از فرصت استفاده 
گام "کرده و خواهان آن شد که کشورهاي دنيا 

عليه ايران بردارند و ايران را تنبيه " قدرتمندي
واژه اي است که در مجامع بين " تنبيه ايران. "کنند

المللي مترادف است با اعمال تحريم هاي اقتصادي 
 .و بمباران ايران

   سياست جديد جمهوري اسالمي، مبني بر سينه 

شدن، " قدرت هسته اي"سپر کردن و مدعي 
. سياست جديد جمهوري اسالمي براي بقاء است

سياستي است براي تسريع درگيري با آمريکا از 
نگار غربي يک خبر.  طريق اتکاء به روسيه و چين

 از تهران ٨٤به نام مايکل اسلکمن در اواخر اسفند 
وقتي احمدي نژاد پست رياست « : گزارش داد

جمهوري را اشغال کرد، سياست درگير شدن با 
اين . غرب بر سر مسئله هسته اي را در پيش گرفت

تصميم از قبل توسط رهبري عاليرتبه رژيم گرفته 
ک استاد علوم ي. ... او به اجرا گذاشت. شده بود

سياسي که بطور مرتب با اعضاي وزارت امور خارجه 
صحبت مي کند به من گفت که اين استراتژي 

) از ايران(وابسته به اين پيش فرض است که روسيه 
برخي از مذاکره کنندگان .... حمايت خواهد کرد

فکر مي کنند اگر روش ) جمهوري اسالمي(
مجبور مي خصمانه اي را با غرب پيشه کنند مسکو 

شود تهران را بعنوان پايگاه قوي خود در خاورميانه 
آنها فکر مي کنند که االن راه پيشروي . انتخاب کند

 )٢(» .از طريق شرق است
   در خيال سران جمهوري اسالمي، اين سياست 

ساکت کردن : به چند هدف مي تواند خدمت کند
مردم، مرهم گذاشتن بر اختالفات درون رژيم و 

 . دوستان  بين المللييافتن 
   اين سياست تا بدانجا که روي به مردم دارد 

ملي گرائي "تالش احمقانه اي است براي تقويت 
و دميدن غرور کاذب تا شايد مردم بطور "  ايراني

 ساله اينان را ٢٧موقت جنايات و چپاولگري هاي 
تا آنجا که روي به صفوف داخل . فراموش کنند

کردن جناح هاي مختلف به رژيم دارد، هدف متحد 
تا آنجا که روي به  . دور تئوري جديد بقاء است

آمريکا و قدرت هاي اروپائي دارد، هدفشان اين 
است که آمريکا را تحريک کنند تا آمريکا حمله 

اين مرتجعين .  نظامي اش به ايران را تسريع کند
روي آن حساب مي کنند که با حمله نظامي 

نان خاورميانه در حمايت از آمريکا، احساسات مسلما
جمهوري اسالمي برانگيخته مي شود و  در داخل 
ايران، مردم بمباران شده آنقدر بهت زده و مشغول 
جمع آوري اجساد عزيزان خود خواهند شد که 
کاري به رژيم نخواهند داشت و بدين ترتيب اينان 
فرجه ديگري براي بقاء خواهند يافت؛ فرجه اي که 

 ايران با دهها و شايد صدها هزار بهايش را مردم
 .کشته خواهند پرداخت

   اين سياست،  تا آنجا که روي به قدرت هاي 
رقيب آمريکا دارد، هدف شکاف انداختن ميان 
آمريکا و اروپا با روسيه و چين را دنبال مي کند و 

شرق در "منطبق است بر استراتژي به اصطالح 
ر صفتانه که جديدا از مغزهاي نوک" مقابل غرب

با کمک شرکتهاي مشورتي غربي و روسي و (اينان 

اينان تا کنون نوکر . تراوش کرده است) چيني
فدرت هاي سرمايه داري امپرياليستي غرب بودند و 
اکنون که غرب ديگر آنان را نمي خواهد، مجبورند 
در بازار جهاني بدنبال ارباب ديگري بگردند و چشم 

 . سيه و چين دوخته انداميد را به خريداراني از رو
 کھ مردم را تھدید یسانسور اخبار خطرات

 !    کندیم
  ضديت خصمانه اين رژيم با مردم بي حد و حصر 

بر هر کس روشن است که تک تک اعضاي .  است
اين رژيم ذره اي دغدغه منافع مردم، جان مردم و 

آنان فقط به منافع طبقاتي . را ندارند" منافع ملي"
اين مرتجعين . صادي خود مي انديشندسياسي و اقت

مطبوعات را مجبور به سانسور اخبار مربوط به 
ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل 
کرده اند تا به اصطالح به مردم القاء کنند که 

مايکل اسلکمن از قول احمد زيد . است" اوضاع آرام"
آقاي زيدآبادي که « : آبادي چنين مي نويسد

ار است به من گفت، مي خواهند اوضاع را خبرنگ
به ما دستور داده اند که حتا در . آرام نشان دهند

عناوين بزرگ روزنامه ها ننويسيم که پرونده ايران 
 )٢(» .به شوراي امنيت ارجاع داده شده است

   اما جنايتکارانه تر از سانسور اخبار مربوط به 
منيت، ارجاع پرونده هسته اي  ايران به شوراي ا

سانسور اخبار مربوط به نقشه نظامي آمريکا براي 
بمباران گسترده ايران و احتمال استفاده از سالح 

اين خبر، در . هاي هسته اي در اين بمباران است
تمام مطبوعات دنيا منعکس شده و همه دنيا در 

اين خبر، نگراني بسيار . حال بحث بر سر آن است
 را برانگيخته عميق و خشم نيروهاي مترقي جهان

است و حتا برخي محافل درون هيئت حاکمه 
آمريکا را برآشفته کرده اما در مطبوعات ايران 

 ! خبري از آن نيست
سيمور هرش خبرنگار معروف آمريکائي، به         

نقل از مقامات نظامي و اطالعاتي و غير نظامي 
درون دستگاه حاکمه آمريکا، خبر تکان دهنده اي 

ت  دولت بوش در حال تدارک يک را داد و گف
مقامات . حمله هوائي گسترده عليه ايران مي باشد

نظامي و امنيتي سابق و فعلي دولت آمريکا به وي 
گروه هاي نقشه ريزي نيروي هوائي « گفته اند که 

در حال تعيين آماج حمالت بوده و به سربازان 
دستور داده شده مخفيانه وارد ايران شوند و 

بوط به هدف هاي حمالت هوائي را اطالعات مر
جمع آوري کنند و با گروه هاي اقليت ملي مخالف 

 » .حکومت، ارتباط برقرار نمايند
يکي از مقامات سابق وزارت « :    هرش مي نويسد

دفاع که اکنون در مورد مسائل حساس با کابينه 
نقشه نظامي : " بوش همکاري مي کند به من گفت

 ژستهاي هسته اي جمهوري اسالمي و
 !بي دفاع ماندن مردم در مقابل خطرات بزرگ



  ٨ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                
 شده است که يک کارزار بر اساس اين باور طراحي

بمباران ادامه دار رهبري مذهبي را خوار کرده و 
مردم را به اين نتيجه خواهد رساند که بهتر است 

وقتي من . بلند شوند و اين رژيم را سرنگون کنند
اين را شنيدم واقعا شوکه شدم و به خودم گفتم 

 »"اينها چي دود کرده اند که اينطور فکر مي کنند؟
يک مشاور کهنه کار « افه مي کند،    هرش اض

پنتاگون در زمينه جنگ عليه ترور نظريه اي مشابه 
کاخ سفيد معتقد است که تنها راه حل :" داد و گفت

عوض کردن ساختار قدرت در ايران است و اين 
 )٣(»  ."... يعني جنگ

نقشھ شامل استفاده از سالح 
 ! استی ھستھ ایھا

ي از     صدا و سيماي جمهوري اسالم
هر فرصتي براي پخش اخبار جنايات 
آمريکا در اقصي نقاط جهان استفاده 
مي کند اما وقتي که به اخبار مربوط 
به  تدارک بمباران ايران مي رسد، 

اينان گوش مردم را ! خفقان مي گيرد
خبر تمرين هاي نظامي چند قايق با 

سپاه پاسداران در خليج، کر مي کنند 
انجا اما نمي گويند که در هم

هواپيماهاي آمريکائي در حال تمرين 
طبق گزارش ! چه نوع عملياتي اند

سيمور هرش، مدتي است که 
هواپيماهاي آمريکائي از روي 
ناوهواپيمابري که در خليج فارس 
لنگر انداخته، به پرواز در مي آيند و 
ماموريت انتقال سريع بمب هاي 

انتقال . هسته اي را تمرين مي کنند
ي هسته اي، قسمتي از سريع بمب ها

نقشه فعلي کاخ سفيد براي بمباران 
 هرش مي )٣. (هوائي ايران است

يکي از نقشه هاي اوليه اي «: نويسد
که پنتاگون در زمستان گذشته به 

کاخ سفيد ارائه داد شامل استفاده از سالح هاي 
براي نابود کردن تاسيسات " بانکر باستر"هسته اي 

محو کردن ...  مي باشدهسته اي زير زميني ايران
نز شکست مهمي در زمينه طتاسيسات هسته اي ن

جاه طلبي هاي هسته اي ايران خواهد بود اما سالح 
هاي غير هسته اي قادر به اينکار نيستند  زيرا اين 

 ». متر قرار دارد٧٥تاسيسات در زيرزميني به عمق 
    اين زيرزمين را روسها براي جمهوري اسالمي 

 شبيه نمونه اي است که در دوران ساخته اند و
هرش مي گويد، . جنگ سرد در مسکو ساخته بودند

 دستگاه هاي اطالعاتي ١٩٨٠در اوائل دهه 
آمريکائي متوجه شدند که حکومت شوروي در حال 
درست کردن تجهيزات زيرزميني در بيرون مسکو 

آنان نتيجه گيري کردند که شوروي ها اين . است
مين ادامه کاري رهبري تجهيزات را  براي تض

حکومت شوروي در شرايط رخداد جنگ هسته اي، 
تسهيالت مشابهي در واشنگتن موجود . ساخته اند

تسهيالت مسکو هنوز پابرجاست و اطالعات . است
. آمريکا در مورد آنها هنوز جزو اسناد محرمانه است

هرش اضافه مي کند که در دوران جنگ سرد 

هبري آمريکا و ميان بلوک غرب و شرق به ر(
نيز صحبت از آن بود که براي نابود کردن  ) شوروي

تاسيسات هسته اي زيرزميني شوروي از سالح هاي 
 .استفاده شود" بانکر باستر"هسته اي 

   هرش از قول يک مقام اطالعاتي قديمي دولت 
تصميم گيري بسيار مشکلي « : آمريکا مي نويسد

ري را است اما  در مورد ژاپن اين تصميم گي
 ».کرديم

    مسئله حمله هسته اي به ايران آنقدر جدي 
است که موجب بروز اختالفات شديد در ميان 

نظاميان آمريکائي شده و عده اي از ارتشيان 
اما جمهوري . عاليرتبه تهديد به استعفاء کرده اند

 .  اسالمي در مورد اين خبر خفقان گرفته است
 نام مشاور    به گفته فردي که هرش از وي به

پنتاگون در امور جنگ عليه ترور ياد مي کند، نگاه 
جدي دولت بوش به استفاده از سالح هاي هسته 
اي نتيجه ظهور دوباره نظريه استفاده از سالح هاي 
هسته اي تاکتيکي، بين نظاميان پنتاگون و محافل 

يعني مسئله صرفا به . سياست ريز دولت آمريکاست
بلکه موضوع وسيع تر از . ايران محدود نمي شود

 . اين حرفهاست
   شک نيست که مسئله وسيع تر از اين 

قدرت هاي هسته اي آمريکا و فرانسه و . حرفهاست
ايران . نه از ايران. روسيه و چين از يکديگر نگرانند

بهانه اي است براي بازسازي نظام جهاني 
سالح هاي . امپرياليستي از طريق نابودي و مرگ

. ريکا به سوي ايران نشانه نرفته اندهسته اي آم
بلکه با وجود تمام شدن جنگ سرد هنوز بسوي 

تئوري . روسيه و حتا فرانسه  نشانه گيري شده اند
را جورج " استفاده پيشگيرانه از سالح هسته اي"

بوش در سخنراني ساالنه دو سال پيش و امسال 
اما ژاک شيراک رئيس جمهوري . خود بيان کرد

" تهديد ايران" چند ماه پيش تحت لواي فرانسه نيز
" پيشگيرانه"اعالم کرد که فرانسه آماده است بطور 

قدرت . از سالح هاي هسته اي اش استفاده کند
هاي بزرگ سرمايه داري هيچ ابائي از جنايت عليه 

اگر منافع سودآوري سرمايه ايجاب . بشريت ندارند
يران از آنجا که در ا.  کند دست بهر کاري مي زنند

يک رژيم بغايت مرتجع و منفور حاکم است، دست 
 .خود را تا اندازه اي باز مي بينند

     بله اوضاع اصال آرام 
نه تنها نقشه حمله ! نيست

نظامي به ايران روي ميز 
کاخ سفيد است بلکه نقشه 
تحريم اقتصادي ايران روي 

و . ميز شوراي امنيت است
اضافه بر اينها سربازان 

ارد ايران شده آمريکائي و
برخي از ژنرالهاي . اند

آمريکائي د راعتراض به 
قصد کاخ سفيد در استفاده 
از سالح هاي هسته اي در 
بمباران ايران، تهديد به 

اينها آن .  استعفا کرده اند
اخباري است که هيچ يک 
از روزنامه هاي ايران حق 

 !نوشتنش را ندارند
    هرش مي نويسد که در 

ذشته يکي اوايل زمستان گ
از مشاوران حکومت 
آمريکا، که از نزديک با 
غيرنظاميان پنتاگون کار 
مي کند  به وي گفت که 
واحدهائي در حال فعاليت 
در ميان گروهاي اقليت 
ملي در ايران که شامل 
آذري ها در شمال، بلوچ ها در جنوب شرقي و 

وي اضافه . کردها در شمال شرقي است، مي باشند
ما در حال مطالعه جغرافيائي کشور سربازان « : کرد

و پخش پول ميان عشاير قومي و استخدام 
خبرچيناني از ميان قبايل محلي و چوپانان مي 

" چشمان ما در روي زمين"اينها قرار است . باشند
هدف کلي دامن زدن به تنش هاي قومي و ....باشند

 ».تضعيف رژيم است
    براي دولت آمريکا و متخصصين نظامي و 

طالعاتي اش روشن است که جمهوري اسالمي ا
اما . داراي بمب هسته اي نيست و نخواهد شد

همانطور که براي مشروع جلوه دادن حمله به عراق 
صدام حسين " سالح هاي کشتار جمعي"در مورد 

دروغ گفتند و سند جعلي ساختند، در مورد ايران 
اما تفاوت ميان مورد عراق و ايران . نيز خواهند کرد

ن است که سران جمهوري اسالمي خودشان به آ
اين گمان که ايران بزودي صاحب بمب هسته اي 
شده و اسرائيل و کويت و عربستان سعودي و غيره 

احمدي نژاد . را تهديد خواهد کرد، دامن مي زنند
با الف و گزاف اعالم مي کند که ايران به زمره 
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قدرت هاي هسته اي پيوسته است و با گنده گوئي 

جورج . سرائيل و غرب و همه را تهديد مي کندا
ماموريت "و " دم مسيحائي"بوش که خود را صاحب 

مي داند با رقباي ديوانه اي مانند خودش " الهي
روبروست که شيعه هاي آخرالزماني خوانده مي 

سيمور هرش مي نويسد که يک ديپلمات . شوند
همه بازرسان «: عاليرتبه در وين به وي گفت

هاني انرژي اتمي از اينکه ايراني ها کاله سازمان ج
سر آنان گذاشته اند عصباني اند و برخي معتقدند 
که رهبران ايران ديوانه اند؛ ديوانگان صد در صدي 

نگراني عمده البرادعي اين است که ! گواهي شده
رهبران ايران مانند نومحافظه کاران در واشنگتن، 

 ».خواهان درگيري اند
 

ما ! د به فکر مردم باشد؟ خود مردم   چه کسي باي
نه تنها دولتي نداريم که از ما در مقابل تجاوزات 
خارجي حمايت کند بلکه صاحب دولتي هستيم که 
عامدانه مي خواهد ما را گوشت دم توپ منافع 

اين رژيم مانع بزرگي در مقابل . ارتجاعي اش کند
آماده شدن، هشيار شدن، و دست به کار شدن 

ظ خود و فرزندانشان از حمالت نظامي مردم در حف
اين رژيم بايد هر چه زودتر سرنگون . آمريکاست

شود تا مردم ما بتوانند با يکديگر متحد شده و 
 .جلوي جنايتي را که در شرف تکوين است بگيرند

زماني که ما در ايران دست بکار شويم، نقشه هاي 
نظامي و اقتصادي که عليه مردم ايران تدارک ديده 

ند بي اعتبار خواهد شد؛ مردم جهان بسرعت به ا
ياري ما خواهند شتافت  و اگر دولتهاي 
امپرياليستي باالخره دست به اين جنايت بزرگ 
عليه ما بزنند، مردم آن کشورها در حمايت از ما و 

از اينکه ممکنست . انقالب ما به پا خواهند خاست
بسياري از مردم خاورميانه احساساتي شده و در 

قابل آمريکا از جمهوري اسالمي حمايت کنند، م
بايد آنان را آگاه کنيم که منافع . نبايد بهراسيم

مردم خاورميانه نه توسط اسالم گرايان به اصطالح 
ضد آمريکائي برآورده مي شود و نه توسط 

شبه نظاميان .  امپرياليستهاي به اصطالح متمدن
مرتجع زير سايه ارتش آمريکا دست به جنايت 

در مقابل هيبت وقايع دچار بهت شدن . واهند زدخ
و آرزوي غير حقيقي بودن آن را کردن، شرط 

 - رژيم جمهوري اسالمي .هشياري و عقل نيست
اين بزرگترين مانع در مقابل اتحاد و تدارک 

 بايد -هشيارانه خلق هاي ايران براي دفاع از خود 
 ■. سرنگون شود
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نه يخود در زمی ت هايکا بر فعاليسم آمريالي  امپر
. ران، افزوده استيای برا" يون سازيسياپوز"

کا  يوابسته به آمری رانيای ان گروه هايهمزمان در م
ی ون دالريلي م٧٥ک از بودجه يبر سر سهم هر 

، دعوا  براه "رانيم در اير رژييتغ"ی کا برايدولت آمر
کا طبق مدل يآمری ون سازيسياپوز. افتاده است

کا يآمر )بازارچه های بزرگ( ینگ مال هايشاپ
ی های اجناس مشابه در بسته بند. رودی ش ميپ

: شودی مختلف عرضه می متفاوت و در مغازه ها
در بسته ی چی اسالمی سلطنت طلب و جمهور

" زنی مبارزان آزاد"و " يرهبر دانشجوئ"ی های بند
خواه و  ی سو دموکرا" يکارگری کايدلسوزان سند"و 
 .شوندی ره عرضه ميو غ" چپ"

م يدفتر تحک"را، دو تن از رهبران ي    بطور مثال، اخ
ی کا سخنرانيدر کنگره آمر" يوحدت دانشجوئ

)  سيزا رايکاندول(کا ير امور خارجه آمريکردند و وز
کا داد گفت که يآمری که به سنای در گزارش

ران کاگيبا سند. او. يآ. يس. ال. اف. يای کايسند
ی م عده ايران تماس گرفته و در حال تعليا

کا در يوزارت امور خارجه آمر) ١! (کاگر استيسند
ن يز فعال است و بدين" جنبش زنان"نه ساختن يزم

م شاه و زنان ياز زنان وابسته به رژی منظور عده ا
م اصالح طلب يرژ"که سابقا از ی رانيمتخصص ا

 جمع کردند، را در واشنگتنی ت ميحما" يخاتم
 . دهدی م" يجامعه مدن"مات يکرده و به آنان تعل

، توده يخاتمی است جمهوري سال ر٨     در طول  
" ونيسياپوز"با شگرد ی مردم به اندازه کافی ها

شان آشنا شده يو جعل خواستها و شعارهای ساز
، هم ياسالمی جناح دوم خرداد جمهور. اند

سم ينيساخت و هم فمی ون دانشجوئيسياپوز
ی برا" ن چپيمتحد"راه انداخت و هم  ی الماس

زتالش کردهمراه با يخود دست و پا کرد و ن
درست " مستقل"ی کاهايخود سند" ن چپيمتحد"

شناخته ی از روش های اسيسی ن ترفندهايا. کند
آنها . در سراسر جهان استی ارتجاعی شده دولتها

ممانعت از انقالب مردم مجبورند که عالوه بر ی برا
زده و ی اسيسی بکاريو کشتار، دست به فرسرکوب 

. بپاشندی جياس و گيمردم تخم ی ان توده هايدر م
رنگ ها خود را ين نيبا همی و اوباش وی نيخم

.  سوار بر موج انقالب مردم کرده و به قدرت رساندند
همه " يآزاد"دن وعده يقبل از به قدرت رسی نيخم
ی از باندهاز با استفاده يکا نياکنون آمر.  دادی را م

و ی اسالمی سلطنت طلبان و شکنجه گران جمهور
 که حاضرند خدمات خود ی اسيواخورده سی مشت

بگذارند، قصد ی ن الملليان بين جانيار ايرا در اخت
ن تفاوت يرا دارد اما با ای رنگ مشابهياده کردن نيپ

به نام حمله ی ش درآمديپی کائين پروژه آمريکه ا
دن يبقدرت رسی اده قرار است ج. داردی نظام

ی کا با بارش مرگ و نابوديساخت آمر" ونيسياپوز"
ن  يننگ بر ا.  ران، صاف شوديبر سر مردم ا

 ! تکارانيجنا
 و وارنگ کا رنگيوابسته به آمر" ونيسياپوز"     
دوم "ن خلق و يگرفته تا مجاهدی از رضا پهلو. است

 و امروز" يهای رفراندوم"سابق و ی ها"ی خرداد
روز بقول خودشان يکه دی عناصر مرتجعی عده ا

ر يها زی از دوم خردادی  عده ا.بودند" ستيکمون"
مه جنبش رفراندوم با سلطنت طلبان متحد يخ

ی داماد سرلشگر زاهد( ون يوش همايدار. شده اند
و )   را به اجرا گذاشت٣٢ مرداد ٢٨ی که کودتا

ن يبه ا. محسن سازگارا پاسدار سابق از آن جمله اند
و گوناگون ی از تجارب غن" جنبش رفراندوم"ب يرتت

مردم را ی به سبک سلطنتی عده ا: برخوردار است
اق يبه سی سرکوب و شکنجه کرده اند و عده ا

کا اعالم يو اکنون متحدانه نسبت به آمر. ياسالم
کا که نقشه يکرده و با وزارت دفاع آمری وفادار

ی م یه دارد همکاريران را در دست تهيبمباران ا
 . کنند

ر ييتغی خود را برای نان، طرح هاياک از يهر     
طبق گزارش . کا ارائه داده انديبه آمرران، يم در ايرژ

ک مجله يکه  )٢٠٠٦مارس( ورکريويه نينشر
است، طرح سلطنت طلبان بحول دو معتبر ی هفتگ

و رفراندوم ی ملّی  تشکيل کنگره: چرخدی شعار م
کردند ی سالها موعظه منان که يا. براى تغيير رژيم

باشند و مخالف ی م" زيمبارزه مسالمت آم"طرفدار 
سوار بر بمب افکن  اند، اکنون قصد دارند" يبرانداز"

ورکر، يوي به گفته ن!به قدرت برسندی کائيآمری ها
ران که سخت در تالش ين خلق ايسازمان مجاهد

کا موسوم به ياه آمريسست ياست نام خود را از ل
ن کار يخارج کند و بابت ا" ستيترور یسازمان ها"

ی کا پولهايآمرحاکمه کنندگان دستگاه ی به الب
شکل حمله به پردازد، طرح خود را ی هنگفت م

ران ارائه داده يای مناطق جنوب" آزاد کردن"و ی نظام
ن يها و مجاهدی کائيان آمريمی فعال مذاکرات. است

 تا کا ببرنديرا به آمری م رجويان است که مريدر جر
رد و يس و زن بوش عکس بگيزا رايلوبا کاند

ی  بنا به نوشته. کنندی مناسباتشان را رسم
که جناح بوش ی وهائياز سناری کينيويورکر، 

سه .  است"ی انقالب مخمل"موسوم به کرده ی طراح
 که در استخدام جناح نو محافظه متخصص سياسى

دو نفرشان (باشند ی کا ميئت حاکمه آمريکار ه
عباس به نام ی رانيک ايک نفرشان يو ی ئکايآمر

چپ ی در سازمان های که در دوران جوانی النيم

 آمريکا برای مردم ايران
 !ن می کنديي رهبر تع
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در زمان شاه، به ی ريران بود و بعد از دستگيا

خدمت دربار شاه درآمد واکنون خادم دستگاه 
با عنوان ی را رساله اي اخ)کاستيحاکمه آمر

استراتژى نوين براى : يفراسوى تغييرات تدريج«
را " يانقالب مخمل"ی وي سنارداده و» يرانمقابله با ا

 . شنهاد کرده انديران پيم در اير رژييتغی برا
ی اسيات سيدر ادبی واژه ا" ي انقالب مخمل   "

ر يغ"ی کاست که به دخالتگريئت حاکمه آمريه
ی کشورهای م هايکا در عزل و نصب رژيآمر" ينظام

که ی کا، در کشورهائيآمر. شودی گوناگون، اتالق م
اده کند، يرا پ" يانقالب مخمل"ی خواهد استراتژی م

م يک جناح از رژيان يکند می جاد ميای اول ائتالف
م که وزارت امور ين آن رژياز مخالفی حاکم و عده ا

لشان در يشان کار کرده و از پتانسيکا رويخارجه آمر
نان حاصل يد اطمين جديل شدن به مرتجعيتبد

کند با ی می ن، سعيعالوه بر ا. کرده است
از طبقات ی مختلف، قشری روش ها

ان و کارمندان را در يانه مانند دانشجويم
ی ابانيمحدود وارد اعتراضات خی سطح
و " انتخابات"ا تن به يجناح حاکم . کند

ک يل به شريدهد و تبدی م" رفراندوم"
ی د ميجدی اسيدست دوم در ساختار س

شود ی م" هيتنب"ا اگر مقاومت کند، يشود 
ش يتهاياز شخصی ن صورت که برخيبه ا

ی ر و محاکمه ميا دستگيترور شده و 
مکرر کشور فلج ی ا با بمباران هايشوند و 

و ی وگوسالويبمباران . شودی م
 . ک نمونه استيچ، يلوسويمی ريدستگ

ران، هدف عمده ي    مشخصا در مورد ا
ممانعت از شکل " يانقالب مخمل"است يس
ان مردم يمدر ی و انقالبيآلترناتی ريگ

دوم "رنگ يکه نی قا همان هدفيدق. است
ن مورد، يدر ا. کردی دنبال م" خرداد

در ی ويآلترنات" يانقالب مخملی ويسنار"
. ستيران نيبه ای مقابل طرح حمله نظام

هر . ستينطور نيحداقل در حال حاضر ا
ران يای کا گفته است که برايس جمهور آمريچند رئ
ر يدر نظر دارد اما وزی بجز راه حل نظامی راه حل

کا بارها تکرار کرده يس جمهور آمريدفاع و معاون رئ
در ی ران، طرحيبه ای حمله نظامی وياند که سنار

ست که هر وقت الزم شد آن را ينی گانيداخل با
ز وزارت يمی است که روی رون بکشند بلکه طرحيب

اما، . شودی م" به روز"دفاع  قرار داشته و هر ماه 
نگرد ی ن طور ميکا به مسئله اي آمرئت حاکمهيه

ران يبه ای ت مجبور به حمله نظاميکه اگر در نها
و دنبال ی ون سازيسياست اپوزيشد، بکار بست س

ان يش در ميشاپيپ" يانقالب مخمل"کردن طرح 
کند،  ی د ميتولی اسيسی جيمردم گی توده ها

دموکرات ضد ی روهايست و چپ و نيکمونی روهاين
کند  وفضا ی می ست را خنثياليپر ضد ام–ارتجاع 

تدارک و ابتکار عمل مستقالنه آنها و  توده ی را برا
ن ترفند يای ايگر از مزايدی کي. بنددی مردم می ها
ئت يکا آن است که بحداکثر در هيآمری برای اسيس

در . اندازدی انشعاب می اسالمی حاکمه جمهور
م  وارد قول و يرژی تهايجه، جناح ها و شخصينت
 .شوندی کا ميبا آمری مخفی ارهاقر

ی ويکا به سناريئت حاکمه آمرينکه، هي     خالصه ا
ت يک فعاليران، بعنوان يدر ا" يانقالب مخمل"

ش يرقابل پيج غياز نتای ريشگيجهت پی ضرور
ران باالجبار بهم يکه اوضاع ای طيدر شرای نيب

داند ی کا ميسم آمرياليامپر. نگردی خت، ميخواهد ر
ران با توده يدر ا.  با عراق متفاوت استرانيکه ا

ش ي سال پ٢٧ن يک انقالب بزرگ را هميکه ی هائ
شه دار که يع و ريک چپ وسيتجربه کردند و 

ن، يبنابرا. ست است مواجهندياليقا  ضد امپريعم
ژه دارند که عالوه بر سرکوب يوی از به طرح هاين

مربوط به راه انداختن جوخه ی و طرح های نظام
از به يکه ن(ت گسترده يگ و سازمان امنمری ها

ی دوره شاه و دوره جمهوری تيامنی حفظ کادرها
    .  ز هستينی اسيسی رنگ هايشامل ن) داردی اسالم

ش برد يپی کا برايسم آمرياليامپر     بدون شک 

چ يانه، از هيران و خاورميخود در ای نقشه ها
به عراق ی فقط نگاه. غ نخواهد کرديدری تيسبع

ت گسترده جوخه ي،  فعالياشغال نظام: ميندازيب
که آشکارا حول ی رسمی مرگ و زندان های ها

نفک ين ها اجزاء اليا. چرخدی ن ميشکنجه مخالف
را مردم ی ن دموکراسيا. است" يکائيآمری دموکراس"
ن سالها يپی ليو ال سالوادور و فی ليتنام و شيو

ی تجربه کرده اند و اکنون مردم عراق تجربه م
کند ی ت ها را کرده، مين جنايکا همه ايآمر. کنند

به حداقل رساندن مقاومت ی اما برا. و خواهد کرد
ی ز استفاده مينی اسيسی له گريمردم از انواع ح

کا تا آنجا که بتواند يسم آمرياليبعالوه، امپر. کند
ی می اسالمی ن جمهوريان مخالفيرا از می عده ا

" يمردم"افه يکا، قيون ساخت آمريسيخرد تا به اپوز
ی اسالمی را از  درون جمهوری شترياما عده ب. دهد

از به ينده نيم آيچرخاندن رژی را برايخرد زی م
. مجرب داردی ر نظاميو غی و نظامی تيامنی کادرها

ست بلکه دادن وعده يلزوما با پول ن" دنيخر"ن يا
ی دهايخر. نده استيران آيدر ا" از قدرتی سهم"

صرفا ی اسالمی ز بازار جمهورکا ايآمری اسيس

مانند دفتر ی دن چند تا فعال دانشجوئيخر
اصل . اده اندين ها سربازان پيا. ستيها نی ميتحک
انجام ی اسالمی  جمهورکادرهایان يد ها از ميخر

 . شده است
ی برای نيگزيجا" يانقالب مخمل"ی ويسنار      

ل يکا بدليهر چند آمر. ستيران نيبه ای حمله نظام
ار ينه بسين زمير کردن در باتالق عراق در ايگ

بس ی کند، اما طرح نظامی محتاطانه عمل م
)  ٢.(ده استيه ديران تهيای را برای تکارانه ايجنا

د مرتبا در يت عراق را بايو واقعی ن طرح نظاميا
ان مردم افشاء کرد تا هر گونه توهم در مورد يم

از " يئکايآمری دموکراس"ی کا و وعده هايت آمريماه
 . رون روديسر مردم ب

کا و سر يسم آمرياليامپری ون سازيسي     اپوز
ن کننده، به ييار حساس و تعيدن اوضاع بسيرس

 -و چپ ضد ارتجاعی ستيجنبش کمون
زند ی ب ميران نهيست اياليضد امپر

ی اضطراری است هايکه وقت اتخاذ س
عاجل ی پاسخ دادن به  ضرورتهای برا

ی د توده هاين و نباتوای نم. زمانه است
و ی اسالمی منگنه جمهوری مردم را ال

بهره از وجود ی کا، بيسم آمرياليامپر
، به حال خود رها يک قطب انقالبي

 ■. کرد
     

 :توضیحات
١- A.F.L.C.I.O 
است که ی کائياو، سندی آی اف ال سی ا

ی کا بعد از جنگ جهانيآمری ايسازمان س
تها در سيمقابله با نفوذ کمونی دوم برا

 البته از  .ل دادي، تشکی کارگری کاهايسند
ن يدر ای اديرات زييآن زمان تا کنون تغ

ی ه هايبطور مثال پا. کا رخ داده استيسند
در تظاهرات ضد ی کا نقش مهمين سنديا

 ١٩٩٩اتل در سال يون در سيزاسيگلوبال
مهم ی های ريم گيمعذالک، تصم. داشتند

ن يست و به منافع بکا کماکان کنترل شده اين سنديا
 .کندی کا خدمت ميسم آمرياليامپری الملل

ی ن ميچنی در مقاله ای کائيک خبرنگار آزاد آمري -٢
 :سدينو

وزارت دفاع ) معاون بوش(ی ک چنيبه دستور د«     
ن يآخر"ران بعنوان يه ايعلی کا طرح حمله هوائيآمر

گر به ثمر نرسد، يدی که راه حل های در صورت" عالج
ق بکار برد يقرار است از طری حمله هوائ. شودی د مقلمدا

 پرتاب کنندهی های ائيردري و ز٢ب ی بمب افکنها
بمب ن حمالت شامل ي ا.ردي صورت گکيموشک بالست

نقش ه يترک...خواهد بودی ر هسته ايو غی هسته ای ها
ست که يل نيدلی دارد و بران يدر حمله به ای اتيح

ی را مرتبا به آنکارا سر مياخی کائيرتبه آمريمقامات عال
و ی آی س اف بيزئ، ، رابرت مولرسي رازايول کاند.زنند

. ه سفر کردنديرا به ترکي اخا يس سيپورتر گوس رئ
 ٢٠٠٥در شماره دسامبر " گليدر اشپ"ی روزنامه آلمان

چند ساعت قبل "ه گفت ي به دولت ترکسخبر داد که گو
بر داده خواهد ران به آنان خيبه ای از هر گونه حمله هوائ

ه هم مجاز خواهد بود که در همان روز به يو ترک." شد
 » .... ".ران حمله کنديپ ک ک در ای کمپ ها
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ی بخاطر آینده، بھ گذشتھ، بھ آشویتس نگاھ     
  بیندازیم

 
 ١٩٣٣ق انتخابات سـال     يها از طر  ی  که ناز ی     وقت

ان يـ هوديدند، نفرت آنـان از  يدر آلمان به قدرت رس   
ب بـه   يـ در آن زمان، آلمان قر    . لوم بود ش مع يشاپيپ
ک درصـد   يـ داشت که کمتر از     ی  هوديون  يليک م ي

ها، کار خود ی ناز. دادی ل ميت آلمان را تشک يجمع
موج مهـاجرت   . ستها آغاز کردند  يرا با سرکوب کمون   

از افـراد مـوج     ی  اريبس. ان از آلمان شروع شد    يهودي
شـدند،  ی  ان که بسرعت از آلمان خارج م      يهودياول  

ی ن، نـاز  يپس از ا  . ست بودند يان چپ و کمون   يهودي
ناقص العقل ی انه شروع به کشتن انسان ها    يها مخف 

" نامناسـب "جامعه  ی  نها را برا  يرا ا يو معلول کردند ز   
انه ناقص العقل ها    يکشتار مخف . دادندی  ص م يتشخ

جاد يای برای شيدر واقع طرح آزمای ن آلمانيو معلول
همجنس .  بعد بودمرگ در هشت سالی  اردوگاه ها 

 .ن کشتار بودنديای از هدفهای کيز يان نيگرا
ن يـ ان و قتل آنان با ايهوديه يعلی اباني   خشونت خ 

در . شدی هدف که آنان از آلمان فرار کنند، انجام م        
ان يـ هودين نورنبرگ وضع شد که  ي، قوان ١٩٣٦سال  

ــدن ــوق م ــروم و ازدواج می را از حق ــان مح ــش ان ي
ان يهودي. کردی  ر قانون يان را غ  يهودير  يان و غ  يهودي

رون يـ ته دار ب  ي آتور ی  ه مقام ها و پست ها     يرا از کل  
هـا فکـر کردنـد کـه        ی  ن زمـان، بعضـ    يدر ا . راندند

ن يـ گـر بـدتر از ا  ين لحظات گذشته اسـت و د     يبدتر
سـتال  يکر،    ١٩٣٨امـا در  سـال       . تواند بشود ی  نم

ن تـوهم بـزرگ   يا) شکستهی شه هايشب ش  (ناخت
ی کادرهـا ی  اوباش تحـت رهبـر    . ترا در هم شکس   

ان هجـوم  يهوديی به خانه ها و مغازه ها     ی  حزب ناز 
 .آوردند

بطور ی سوسیالیستی فقط اتحاد شورو
 خوشامد گفتی نامحدود بھ پناھندگان یھود

ش توسـط   يستال ناخت و اشغال اطـر     ي    بعد از کر  

ــد   ــوج بع ی آلمــان کــه در همــان ســال رخ داد، م
امـا اغلـب    .  شروع شـد  ان از آلمان    يهوديمهاجرت    

ک يفقط در واقع .  کشورها از قبول آنان سرباز زدند
: ان خوشامد گفت  يهودي به تعداد نامحدود به      کشور

ی ستياليکه در آن زمان سوسی ر شوروياتحاد جماه
ن يکا، فرانکليس جمهور آمري، رئ ١٩٣٨در سال   . بود

ل ي کشور در فرانسه تشـک ٣٢از  ی  روزولت، کنفرانس 
ن جلسـه   يا. ان معروف است  يکنفرانس او داد که به    

ی ريـ م گ يتصمی  هوديقرار بود در مورد پناهندگان      
ا ساالنه ده ها هزار نفر   يتانيکا و بر  يهر چند آمر  . کند

ن يای زايان ويرفتند اما تعداد متقاض  يپذی  می  هودي
ـ ا. ن ارقـام بـود  يـ کشورها ده برابر ا   ن دو قـدرت از  ي

. رنـد يا بپذ ان ر يـ هوديگر خواستند که    يدی  کشورها
که در آن جلسه ی تنها کشور. ن را رد کرديفرانسه ا

از ی شـتر ينده داشت و قبول کـرد کـه تعـداد ب    ينما
ــدگان  ــوديپناهن ــذی ه ــوريرا بپ ــور جمه ی رد کش

ـ بـه ا  ی  مطبوعات نـاز  . کن بود ينيدوم ن کنفـرانس   ي
ک گفت و اضـافه  يان تبريهوديرفتن يبخاطر عدم پذ  

جهان در حـال  دهد که تمام   ی  ن نشان م  يکرد که ا  
 .آلمان هستندی نژادی استهايک شدن به سينزد

س در مـه   ياس اس سـنت لـوئ     ی  مسافربری     کشت
) آلمـان (از هامبورگ   ی  آلمانی  هودي ٩٣٧ با   ١٩٣٩

ی زايـ وی  اغلبشان متقاض . به طرف کوبا حرکت کرد    
کوبا بـه آنهـا اجـازه داده بـود کـه در           . کا بودند يآمر

کـا  يآمری  زايـ  و گرفتن جواب ی  مدت انتظارشان برا  
بـه  ی  دن کشـت  يقبـل از رسـ    . وارد آن کشور شـوند    

کا بر دولت کوبا فشـار گذاشـته و         يسواحل کوبا، آمر  
م خـود را عـوض کـرده و         يآن را وادار کرد که تصم     

ان پناهنـده در خـاک کوبـا        يـ هودياده شدن   يمانع پ 
گـر، حاضـر بـه    يدی نيالتی  کايچ کشور آمر  يه. شود

کـا  يآمری  هـا ی  کـ يزدتا ن ی  کشت. رفتن آنها نشد  يپذ
روشـن شـهر    ی  ابان هـا  يکه مسافران، خ  يرفت بطور 

در سـاحل بـه انتظـار       ی  کشـت . دنديدی  را م ی  اميم
که به روزولت فرسـتاده و      ی  نشست تا جواب تلگرام   

درخواسـت کـرده بودنــد کـه بـه آنهــا پنـاه انســان      
ش يشـاپ يکـا پ يدولـت آمر . ديايدوستانه داده شود، ب   

ـ بـه ا ی چ جـواب ي هـ م خود را گرفته بود اما     يتصم ن ي

مجبور شد به اروپـا  ی در ماه ژوئن کشت   . تلگرام نداد 
به اردوگـاه  ی ن کشت ياز مسافران ا  ی  اريبس. بازگردد

 .دنديمرگ فرستاده شده و در آنجا به قتل رسی ها
ان را يـ هودي آلمان رسما مهاجرت     ١٩٤١   در سال   

 درصــد ٨٠ش از يخ، بــين تــاريــدر ا. ممنــوع کــرد
اما عمده تمرکز   . را ترک کرده بودند   ان آلمان   يهودي
ان در لهستان بـود کـه بـا تجـاوز آلمـان بـه               يهودي

ی شرويبا پ. افتادندی ر دست آلمان نازيلهستان به ز
و ورودش بـه    ی  شـرق ی  در اروپـا  ی  ارتش آلمان ناز  

ون هـا  يـ لي، ميسـت ياليسوسی ر شـورو  ياتحاد جماه 
ی ن و کشـورها يدر مناطق بال روس و اوکرائ ی  هودي

ی آلمان. آن افتادند ی  ر چکمه ها  يبه ز ی  شرقی  ااروپ
ی که در حومه هـا    ی   در کنفرانس  ١٩٤٢ها در سال    
ل يتشـک ) يبه نام وانسـ   ی  در نقطه ا  (ن  يسرسبز برل 

راه حـل  . "ب کردنـد يرا تصـو  " يراه حـل نهـائ    "شد،  
ان را بـه اردوگـاه      يهودين بود که همه     يآنها ا " ينهائ
ی  بـدن کـه قـدرت   ی  آنهـائ . در شرق بفرسـتند   ی  هائ
ه يـ بق. دنديرسـ ی کار نداشتند، به قتل م ی  برای  کاف

ی جه کـار و گرسـنگ     يگرفتند  تا در نت    ی  را به کار م   
ی نمـ ی ر فشـار کـار و گرسـنگ   يکه زی  آنهائ. رنديبم

 . دنديرسی مردند، به قتل م
ی ريـ م گ ين تصـم  يـ متفـق غـرب، از ا     ی     کشورها

ی شورا. "نگاه داشتند ی  خبردار شدند اما آن را مخف     
بـه  ی  که در ژنو مسـتقر بـود، تلگرامـ        " هوديی  انجه

کــا فرســتاد و آن را از موضــوع يوزارت خارجــه آمر
ده ين گزارش را ناد   يکا  ا  ياما دولت آمر  . خبردار کرد 

کـه او   ی  کائيک خاخام معروف آمر   يگرفت و حتا به     
ـ ز ا ين افـت کـرده بـود گفـت کـه      ين گـزارش را در   ي

ک از يـ منـابع کاتول . دهانش را ببندد و سکوت کنـد   
کـان  يکان فرسـتادند و وات    يهمان ابتدا خبر را به وات     
رغم يـــامـــا عل. دانســـتی کــامال موضـــوع را مـــ 

وس يـ ن درجـه، پـاپ پ     يشان پـائ  يکشی  درخواستها
ه کشــتار يــعلی ه ايــدوازدهــم حاضــر نشــد اطالع

ی سايالزم به تذکر است که  کل   . ان صادر کند  يهودي
ل ان را مسـبب قتـ     يهوديک تا آن زمان هنوز      يکاتول
ی مـ " حيقـاتالن مسـ  "دانسـت و آنـان را    ی  ح م يمس

خواهـد آن   ی  کـان مـ   يواتی  سايز کل يامروز ن . خواند

 در باره هولوکاست
 ی میلیون نفر از یھودیان و دیگران در کوره ھای آدم سوزی سرمایھ داری آلمان ناز١١سوزاندن 

بـه جسـد    ی که بتوانـد جـان  ی هر فرهنگ و فکر پس مانده ا. استی زيهود ستيق دامن زدن به  يرت از ط  ينژاد، رواج  فرهنگ عصر جاهل     ی  دولت احمد ی  است ها ياز س  يکی
ی ماننـد احمـد  ی بيدا کردن رقيد از پيآی بنظر م. خواندی م" تلريآدولف ه"نژاد را ی جورج بوش، احمد. نژاد قابل استفاده است   ی  احمدی  م بدمد،  برا   ين رژ يای  قرون وسطائ 

ی ن روش مـ ين حال با اينژاد، در عی احمد! است، آس رو کرده استی بينکار در مقابل جورج بوش، که مشغول رواج فرهنگ جنگ صلينژاد با ای حمدرا ا ينژاد دلخور است ز   
افکـار و فرهنـگ  نـژاد    ن احساسات عادالنه را بـه مـنجالب   يانه سوء استفاده کند و ا يعرب خاورم ی  ن و مردم کشورها   يمردم فلسط ی  ليخواهد از احساسات عادالنه ضد اسرائ     

ـ ماننـد آر ی ک و اثبات شـده ا يدرجه ی ستهاينژاد، فاشی احمد. بدوزد" انهيقهرمان مسلمانان خاورم"خود بعنوان ی برای ان کالهين ميسوق دهد و در ا    ی  پرست ل شـارون و  ي
 .  د کرده استيجورج بوش را روسف

 .استی شرمانه و ضد انسانيک دروغ بين يا. افتاده استيست اتفاق ند هولوکايگوی نژاد می ران از زبان احمديای اسالمی    جمهور
ی گر مردمان آلمان و کشورهايون تن از ديلي م٥و ی هوديون يلي م٦، يست ويونال فاشيتلر و حزب ناسيهی آلمان تحت رهبری ه داريدوم، سرمای ان جنگ جهاني    در جر 

ض يکـه بـر تبعـ   ی اسـالم ی جمهور. ستيب نيران عجيای اسالمی احمد نژاد و جمهوری ن واقعه هولناک از سويانکار ا. سوزاندی آدم سوزی تحت اشغال آلمان را در کوره ها    
ن خـود از در  يز بـا مخـالف  ي نی اسالمی جمهور. کندی می کياحساس نزدی تلرينژادپرستانه آلمان هی استهايعه و زنان بنا شده است، با  س  ير ش يت و مذاهب غ   يه ملل اقل  يعل

مردم کردستان توسـط اوبـاش   ی و قتل عام توده های ن توسط خلخاليکشتار مخالف. شدی که مرتکب شد، می اتيشتر از آن جنايتوانست ب ی  اگر م ی  نيعام در آمد و خم    قتل  
د، ي قتل رساندنشان در هر کجا کـه دستشـان رسـ   شان و بهيان و سوزاندن خانه هايها به محله بهائی حمله حزب الله . را همه بخاطر دارند   ) مانند کشتار قارنا  (سپاه پاسداران   

 .ده استيروز را بخود ندی روشنائی است که هنوز به اندازه کافی تيجنا
 .ن سالگرد هولوکاست منتشر شدي ام٦٠ به مناسبت ٢٠٠٥ه ي ژانو٣١خ ي در تارفتحی برای جهانی س خبريسرور توسط ي    مقاله ز

 



  ١٢ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                
 .در آورد" نيسيقد"پاپ را به صف 

هـود کـه    يک سازمان رزمنـده     ي،  ورشوی  گتو   در  
گـر  يل شده بـود و د     يستها تشک يکمونی  تحت رهبر 

را از درون فاضـالب بـه   ی  مقاومت،  افـراد   ی  روهاين
ی اردوگاه نفـوذ دادنـد تـا  قطارهـا        ی  هاواريدی  ورا

ان را دنبال   يهودي ی  حامل هزاران تن از خانواده ها     
مقصـد  . کرده و مقصد نامعلوم قطارها  را معلوم کند 

ون يـ ليک م يش از   يکه ب ی   بود؛ جائ  تسيآشوهمان  
 هـزار  ١٨، يهـود ير يـ غی  هزار لهسـتان  ٧٥،  يهودي

، يوشوری  ان جنگ ي هزار زندان  ١٥و  ) های  کول(روما  
ده و اجسادشان يبه قتل رسی سمی ق گاز هاياز طر

 .در کوره ها سوزانده شد
م يها لهستان را اشغال کردند، رژی که آلمانی    وقت

. ا بود سـرنگون کردنـد     يتانيلهستان را که طرفدار بر    
ورشـو  ی م را  بـه گتـو  يـ ن رژ يـ ای  از افراد باال  ی  کي

ن يـ محبـوس در ا   ی  اهـال ی  ت هـا  يـ آوردند که حکا  
ش يت اردوگـاه را بـرا  يآنـان وضـع  . ا را بشـنود   گتوه
ده  (١٠٠٠٠ح کردند و به او گفتند که روزانـه    يتشر

ی را فقــط از ورشــو بــا  قطــار بســوی هــودي) هـزار 
ان عالقـه   يـ هودياو نسبت به    . برندی  کشتارگاه ها م  

ب شـده از    يقول داد که بهر ترت    ی  نداشت ول ی  خاص
ــلهســتان ب ــه ي ــه و ب رون رفت

ی کـائ يآمرو  ی  سيمقامات انگل 
او . ت را گــزارش کنــديوضــع

م ياز مقامات برجسته رژ   ی  کي
رفـت  ی  بود و انتظار مـ    ی  قبل

دار يـ ل ديکه بالفاصله با چرچ  
ــه خــارج لهســتان  . کنــد او ب

ی مفصـل ی  ده و صـحبتها   يرس
چ يامـا هـ   . با روزولـت داشـت    

 .نشدی خبر
ی ، قطارهــا١٩٤٢   از ســال 

به ی  هوديمرتبا ذغال و    ی  بار
ی دوگاه ها گر ار يتس و د  يآشو

بدون . کردندی مرگ منتقل م  
ــه يــقطــار ای لهــاير ن کارخان

گـاز  ی مرگ و  کوره هـا  ی  ها
ــار مــ   ــرعت از ک ــوز بس ی س

ـ ا. افتادند ن سـوال جانسـوز     ي
ــاق اســت کــه چــرا ی هنــوز ب

لها را  ين ر ين ا يمتفقی  روهاين
ــد؟ در همــان  بمبــاران نکردن

ن  يمتفقـ ی  زمان بمب افکنها  
تمام بنادر اروپا را کـه تحـت        

هـا بـود مرتبـا      ی  ال آلمان اشغ
کردند تـا   ی  بمباران و نابود م   

جـاد  يای  هرج و مرج اقتصـاد    
کننـد و شـهر درسـدن را بــه    

ــ ــدل ی تل ــش ب از خــاک و آت
ـ اما ا . کرده بودند  لهـا را   ين ر ي
 چرا؟ . کردندی بمباران نم
ه جنـوب  يتس در منتها ال   يشود که آشو  ی     گفته م 

ی قرار داشـت و خـارج از بـرد بمـب افکنهـا       ی  شرق
نطـور بـود،    ي ا ١٩٤٤اما اگر تـا قبـل از        . ا بود يتانيبر

ی را عکسياخ. ن نبوديگر چني د١٩٤٤حداقل بعد از 
س يانگلـ ی  ارتش سـلطنت  ی  جاسوسی  ماهايکه هواپ 

تش گرفتـه   يآشـو ی  از باال )  ١٩٤٤(در همان زمان    
ت يـ ن حرفها واقع  يشد و ثابت شد که ا     ی  بودند، علن 

ی است که برا   ین عکس از آن نوع عکسهائ     يا. ندارد
در عکــس . شــدی تــدارک بمبــاران هــا گرفتــه مــ

ی ان، مخازن گاز  و کـوره هـا        يزندانی  ساختمان ها 
دانند ی  ن همه م  يهمچن. اننديبوضوح نما ی  آدمسوز

گـر از   يکه همان مـاه دو نفـر و مـاه بعـد دو نفـر د               
تس فرار کرده و گـزارش مفصـل وضـع را بـه             يآشو
 . ن دادنديمتفقی جاسوسی س هايسرو

اش ی دن بـه اوج جهنمـ  يتس در حـال رسـ    ي آشو  
قطارها شروع . شده بودی خالی هوديلهستان از . بود

مه ی در ماه ها. ان مجارستان کردند  يهوديبه انتقال   
ی عنـ يی  هودي هزار   ٤٤و ژوئن در عرض چند هفته       

تس يمجارسـتان را بـه آشـو      ی  هـود يت  ينصف جمع 
 .ندا فقط نظاره کرديتانيکا و بريآمر. منتقل کردند

کا يآمری  هوائی  روي   در اوت و سپتامبر همانسال، ن     
آلمان زد  ی  از مجموعه صنعت  ی  کيدست به بمباران    

 رکه نـا يبی آدمسوزی قه  با کوره ها   ي دق ٥که فقط   
ـ زيرا تلو يـ اخ. فاصله داشت  ـ  ي ک يـ ی  سـ ی  بـ ی  ون ب

ن مستند  يدر ا .تس پخش کرد  يمستند در مورد آشو   
بـه خـاطر    ی  تس به تلخـ   ياز زنان بازمانده آشو   ی  کي

گـر بـا حسـرت بمـب     يآورد که او و صدها تن د ی  م
ی کردند که از بـاال ی را نگاه م ی  کائي آمر ی  افکن ها 

دند يپرسـ ی گر مـ  يکديآنها از   . شوندی  سرشان رد م  
کننـد؟ حتـا اگـر      ی  نجـا را بمبـاران نمـ      يپس چرا ا  

گر يدی اريم، بسياز ما در بمباران کشته شوی  اريبس

 .ميمانی زنده م
ــدان١٩٤٤بــر    در اکت ــه يان آشــوي زن تس دســت ب

ان با سنگ و تبر به  يصدها تن از زندان   . شورش زدند 
که ی  از مواد منفجره ا   . طرف نگهبانان حمله کردند   

ک مخزن گاز را منفجـر  يفراهم کرده بودند    ی  قاچاق
ی روهـا ين. را آتش زدندی  ک کوره آدمسوز  يکرده و   

ختن اسـلحه بـه درون اردوگـاه        ين در مورد ر   يمتفق
 .صحبت کرده بودند اما هرگز انجامش ندادند

چگونه دخالت  يتس بدون ه  ي   در واقع، اردوگاه آشو   
 به کـار ادامـه دادنـد تـا     ١٩٤٥ه ي ژانو٢٧تا ی  رونيب
ی ر شــوروينکــه ارتــش ســرخ اتحــاد جمــاه    يا

 ٧٠٠٠آنهـا   . ديآن رس ی  به دروازه ها  ی  ستياليسوس
گــر قــدرت راه رفــتن يافتنــد کــه ديزنــده ی هــودي

 ٥٨هنگام فرار به طـرف غـرب        ی  های  ناز. ندنداشت
آنـان مصـمم    . گر را با خود بـرده بودنـد       يهزار تن د  

ز يـ را ن ی  هوديک  يبودند که حتا در آستانه شکست       
ه يعلی  ت بزرگ يسم آلمان جنا  ياليامپر. زنده نگذارند 

ی چ کاريکاهيسم آمرياليامپر. ان مرتکب شدنديهودي
از ی اريچ بلکـه بسـ    يت نکـرد کـه هـ      ين جنا يه ا يعل

ان جنگ تعـداد    يپس از پا  .  را پناه داد  ی  ان ناز يجان
. ده شـدند  يبـه محاکمـه کشـ     ی  از رهبران ناز  ی  کم

ت يـ کـا از آنهـا حما  ين بود که آمر يعلت عمده اش ا   
کـا  يان جنـگ، آمر   يـ بالفاصـله پـس از پا     . کـرد ی  م

ن خـود  ي را بعنـوان متحـد    ی  از رهبران ناز  ی  اريبس
ی دولتها. کرد، استخدام   يستياليسوسی  ه شورو يعل

کـه در  ی را بعنوان کسـان ی ون آلمانيلي م٣ن،  يمتفق

 
 ١٩٤٣سال . ترن بھ آشویتس منتقل می شوندیھودیان با 



١٣صفحه    حقيقت        ۲۷ شماره
ی ت شـده بودنـد شناسـائ     يـ دوره جنگ مرتکب جنا   

 تن به مرگ    ١١. ون محاکمه شدند  يليک م ي. کردند
کوتـاه  ی  گـر حـبس هـا     يچند تـن د   . محکوم شدند 
مـه محکـوم   ياکثرشان به پرداخت جر. مدت گرفتند 

در .  شـدند  منعی  دن به مقامات دولت   يا از رس  يشده  
ه يسـرما . با همه شان عفـو شـدند     ي، تقر ١٩٥١سال  

خـود را   ی  داران بزرگ مانند کروپ که کارخانه هـا       
ـ ی کار اردوگاه ها می رويبا ن  ی چرخاندند، تمام دارائ

ــا ــد ی ه ــس گرفتن ــود را پ ــاز  .خ ــده ن در ی فرمان
 هـزار عضـو   ١٠امـا از  . خته شد يتس، به دار آو   يآشو

تس يکشـتار آشـو  ی که مسئول اجرا. اس. نخبه اس 
 .شدندی جزئی ه هاي محکوم به تنب٧٥٠بودند، تنها 

 
آمریک ا افس  ران ھیتل  ر را نج  ات داد و تب  دیل  

جدی  د ی س  رویس جاسوس  ی ب ھ ھس  تھ مرک  ز 
  کردی آلمان غرب

پـس از  : تدپرس نوشـت يدر آسوشی را مقاله ا  ي   اخ
هــا و افســران ی ان جنــگ، هــزاران تــن از نــازيــپا

ی شناسـائ ی بـرا «شدند تا، کا آورده يبه آمر . اس.اس
ــدر می ســتيشــات کمونيگرا ــورد يان مهــاجري ن م

س يسـرو "به نـام    ی  را کتاب ياخ» .رندياستفاده قرار گ  
ــای جاسوســ ــازي ــده و ن ــای االت متح ــم " ه ــه قل ب

ی د مـ يـ ن را تائ  يـ گودا منتشر شده کـه ا     . ويدبل.يج
ی وهاين کتـاب بـر اسـاس اسـتفاده از آرشـ           يا. کند
. ش در آمـده اسـت     کـا بـه نگـار     يدولـت آمر  ی  رسم

کا يارتش آمر ی  ک و سازمان جاسوس   يکاتولی  سايکل
از بدنام ی برخی فرار قاچاقی  دست در دست هم برا    

. کردنـد ی می رون آلمان، همکار  يها به ب  ی  ن ناز يتر
ان جنـگ،   يـ سد که بالفاصله پـس از پا      ينوی  گودا م 

ی ک گـروه از افسـران آلمـان     يکا  يآمری  ايسازمان س 
در جبهه  ی  ل بخش جاسوس  را که مسئو  ی  ارتش ناز 

ل بـه هسـته     يشرق بودند جمع کرد و آنـان را تبـد         
ـ     يـ جدی  س جاسوس يسروی  مرکز ی د در آلمـان غرب
س تا به امروز پابرجا بوده و مشـغول         ين سرو يا. کرد

 !به کار است
که از عملکـرد  ی  خ پژوهان امروز  ي   آن دسته از تار   

کننـد دو  ی نه دفاع م ين زم يل و روزولت در ا    يچرچ
ن است  يک استدالل ا  ي. آورندی  ل متناقض م  استدال

دند که اگر جنگ بـه  يترسی ن  دو نفر از آن م    يکه ا 
ان اروپا معرف شود،     يهودينجات  ی  برای  عنوان جنگ 

ا بـه   يـ تانيکـا و بر   يهـود در آمر   يضد  " يافکار عموم "
بـه عبـارت    . جنگ پشت کرده و جنگ لطمه بخورد      

ی ر غربن دو کشويت مقصر مردم ا ين روا يگر، در ا  يد
کامـل نسـبت بـه    ی خبری  که در ب  ی  هستند؛ مردم 

گـر  ياستدالل د.  ها  نگاه داشته شدند   ی  ات ناز يجنا
ی آورده مـ  ی  ن نظـام  يمتخصصـ ی  شتر از سـو   يکه ب 

ی ق مربوط به کـوره هـا     ين است که اگر حقا    يشود ا 
ی فشـار مـ  ی شد، افکار عمـوم ی پخش می  آدمسوز

ده يشـ يآزاد کـردن آنهـا اند  ی بـرا ی آورد که چاره ا   
و اهـداف  ی نظـام ی  تهـا ين مسـئله بـا اولو     يشود و ا  

 . زدی جنگ لطمه می عموم
کا چه بـود    يد که اهداف آمر   يد بدان يخواهی     اگر م 

کا يآمر: ديکه فاتحش بود نگاه کن ی  به محصول جنگ  
در جهـان شـد کـه بـا         ی  اصـل ی  سـت ياليقدرت امپر 

ا، هـر  يـ تانيبر. ه جهان چاق و چلـه شـد    ياستثمار بق 
ت سابقش در جهـان     ي انگشت از موقع   ک بند يچند  

ی سـت ياليک قـدرت امپر   يـ ن تر آمد اما بعنـوان       يپائ
. کا شديک عمده آمر يل به شر  يافت و تبد  يمهم بقاء   

ن يآلمان و ژاپـن کـه تـالش کـرده بودنـد بـه همـ               
کــا بــود برســند شکســت يت کــه هــدف آمريــموقع

نکـه بـه    ينداشـتند جـز ا    ی  ن چاره ا  يبنابرا. خوردند
کـا و   يآمر. نديکا درآ يت آمر يجنای  کايت سند يعضو

نجـات  ی  ک بمـب بـرا    يـ توانستند حتا   ی  ا نم يتانيبر
. داشـتند ی  گـر يرا اهـداف د   يـ ان هدر دهند ز   يهودي

ر يـ هـا را ز   ی  ن اهداف پس از جنگ، ناز     يبخاطر هم 
 .بال و پر خود گرفتند

 

ی و ای  دئولوژیک نس  ل کش    ی مح  رک سیاس   
 یھودیان چھ بود

ن يکــه ماشــی کيدئولوژيــو ای اســيسی    محرکهــا
راند چه بـود  ی ان را م  يهوديه  يها عل ی  نازی  آدمکش

ــدرتها ــگ جهــانيمتفقــی و چــرا ق دوم ی ن در جن
م گرفتنـد چشـم     يتصـم ) ه  يس و بق  يکا و انگل  يآمر(

ن مسـئله  يـ ل ايـ ه و تحليخود را بر آن ببندند؟ تجز   
ستها يها و کمون  ی  هوديشه  يها هم ی  ناز. مهم است 

ــيرا  ــار رايا. گذاشــتندی کجــا م ــاطر نک  صــرفا بخ
از ی بلکه بخش. کردندی نمی و دروغ سازی بيعوامفر
ت يضد(سم  يتيسمی  البته آنت . شان بود ی  نيجهان ب 

افتـه  يمدتها قبل از عصر مدرن ظهور ) يبا نژاد سام  
هـا، در  ی ح دهد که چرا  نازيتواند توضی  بود اما نم  
ی ر شـورو يبـا اتحـاد جمـاه    ی  اروئيـ روی  تدارک برا 

و (دنــد يدی ر مــينــاب ناپــذکــه اجتی ســتياليسوس
ـ  يمتفقی  دوار بودند که کشورها   يام ن يـ در ا ی  ن غرب
) طرف بمانند يا ب يت کرده و    ياز آلمان حما  ی  اروئيرو
ن سطح دهشتناک و بـه نسـل     يرا به ا  ی  زيهود ست ي

ان يـ هوديهـا از    ی  ع  نـاز   ينفرت شن . رساندندی  کش
ی آلمـان در کارزارهـا    ی  که ارتـش هـا    ی  ژه زمان يبو

ـ     ن بسـت خـورده و سـپس توسـط          جبهه شرق به ب
بــه عقــب رانــده شــدند، ابعــاد " کيبلشــوی هــودي"

 .تکارانه بخود گرفتيجنا
ــهودي    موجــود نفــرت ی ان بحــق از نظــم جهــاني

ی ستياز آنان در جنبش کمون    ی  بخش بزرگ . داشتند
بـه عنـوان مشـعل    ی فعال بودند و به اتحـاد شـورو       

ی هم بـرا ی بواقع شورو . ستندينگری  بخش م ی  رهائ
دگان جهـان در کـل      يسـتمد ی  هود و هم برا   ي خلق

، چنـد صـد     يه تزار يروس. بخش بود ی  مشعل روشن 
ک هــا يبلشــو. ان بـود يــهوديی بـرا ی سـال، جهنمــ 

نجات دادند و در ی ه تزاريان را از چنگال روسيهودي
ی به آنان خوشامد گفتند و حوزه ها      ی  جنبش انقالب 

ان يـ هوديی ش از آنـان بـرا  يجامعه را که پـ    ی  عموم
خ پژوه  ير، تار يآرنو ما . شان گشودند يعه بود برو  ممنو

ی د، در طول جنـگ جهـان  يگوی می کائيمعروف آمر 
ــن از يــلي م٥/١، يدوم ارتــش ســرخ شــورو  ٤ون ت

ا يـ تحـت اشـغال   ی  ساکن قلمروهـا  ی  هوديون  يليم
 .مورد تهاجم آلمان را نجات داد

ی روهـا يگـر ن  يس ماننـد د   يکا و انگل  ي   حاکمان آمر 
ک خـود  يدئولوژيو ای اسيداف سر در جنگ، اه  يدرگ

ــتند ــه ا . را داش ــان ب ــآن ــن دلي ــورو ي ــه ش ی ل ک

ی اريان بسيدر می سم انقالبيو مارکسی ستياليسوس
ــهودياز  ــ ي ــت م ــوذ داش ــور ی ان نف ــتند حض خواس

خواسـتند افکـار   ی  آنها مـ  . ان را محدود کنند   يهودي
ــوم ــد امپری عم ــورو ياليض ــدار ش ــت و طرف را  ی س

و ی  سـت ي شوون ش احساسـات  يف کننـد و بجـا     يتضع
ن يـ خواستند ا ی  آنها م . هن پرستانه را دامن زنند    يم

ی ش برند کـه بـه نقشـه هـا    يپی جنگ را به گونه ا    
آنها خدمت کند؛ آنان بـا وجـود آنکـه          ی  ستياليامپر

بخاطر شکسـت دادن آلمـان مجبـور بـه اتحـاد بـا              
ان جنـگ   يـ شـده بودنـد امـا در همـان جر         ی  شورو

را ی  سـت ياليسسوی  نده با شـورو   يآی  اروئيتدارک رو 
 .دنديدی م

ی شود که حاکمـان ارتجـاع     ی     هر چه روشن تر م    
آن زمان جهان عمدا اجازه دادند که  آلمـان نسـل             

شـود کـه   ی ش برد، روشن تر م   يان را پ  يهوديی  کش
کننـد از آن تجربـه   ی جهان تـالش مـ  ی حکام کنون 

. نـد يشان سود بجوی اهداف کنونی گر برا يک بار د  ي
ان توسـط   يـ هوديی  نسل کش بطور مثال تحت بهانه     

دهنـد کـه بـه خلـق        ی  ل حـق مـ    يآلمان، به اسـرائ   
ـ اما مخالفـت بـا ا     . ن ستم کند  يفلسط ن کـار آنـان   ي

د روشن کرد که واقعـا چـرا چنـان          يبا. ستينی  کاف
معاون  (ی  ک چن يا آن طور که د    يآ. رخ داد ی  تيجنا

ادبود يـ در مراسـم  ) ن فرد به جورج بوشيکتريو نزد 
ت بخـاطر آن    يـ ن جنا يـ  ا تس گفـت،  يان آشـو  يقربان

در قلوب مردان النه کـرده  " طانيش"اتفاق افتاد که     
تحقـق اهـداف   ی ت بـرا يـ ن جنايـ نکـه ا  يا ا يـ بود؟    

کـه در آن  ی  نيک مع يدئولوژيو ا ی  و اقتصاد ی  اسيس
داشـتند، اتفـاق    ی  ه دار يبزرگ سرما ی  زمان قدرتها 

ـ افتاد؟ ا  ی در چـارچوب اوضـاع جهـان   ی  ن تبهکـار  ي
ی کنـون ی   آن زمـان بـا جهـان       جهان. رخ داد ی  نيمع
ی کـه قـدرت هـا     ی  اما محرکهائ . ار متفاوت بود  يبس

را بجلـو  ) منجمله آلمان(ی  ستياليامپری  ه دار يسرما
ی تـالش بـرا  : رانـد، هنـوز همـان محرکهاسـت      ی  م

کـه  ی  ه دار يدر نظـام سـرما    ی  ک امپراطور يی  برپائ
م يد تقسـ  يم و تجد  يرش تقس يمحصول اجتناب ناپذ  

 .ن استدوباره و دوباره جها
ـ     بـود کـه در مراسـم       ی  س کشـور  ي   بوش تنهـا رئ

کـا اربـاب پشـت      يهر چنـد آمر   . ب بود يتش غا يآشو
سـت او  يان فاشيحيل است و بوش و مس    يپرده اسرائ 

قــا يباشــند، معــذالک عمی ســم مــيونيطرفــدار صه
ان يهوديآنان بازگردد   " يحايمس"ی  معتقدند که وقت  

ــوزاند   ــد س ــنم خواه ــش جه ــ. را در آت از ی اريبس
بوش در انتظار آن آتش  ی  حيست مس ياداران فاش هو

ش ياساسـا بـوش و شـرکا   . کنندی می  ها روز شمار  
که بـه  ی تصرف جهان را دارند؛ نقشه هائی  نقشه ها 

کـا  يفتوحات آمر ی  ها و حتا ورا   ی  تصورات ناز ی  ورا
م اوضـاع   يدانی  ما نم . رودی  دوم م ی  در جنگ جهان  

انتظار در ی نده ايافت و چه آيچگونه تکامل خواهد    
تواننـد  ی  سـتها مـ   ياليم کـه امپر   يدانی  اما م . ماست

نند که عقل مـا حتـا از تصـور آن           يافريبی  دهشتهائ
کـا هنـوز دسـت بـه همـان سـطح          يآمر. عاجز است 

ا را از يها مرتکب شدند و همه دن   ی  که  ناز  ی  اتيجنا
ـ ا بـه ا ياما آ . خود متنفر کردند، نزده است     ل يـ ن دلي

ی ع و بـه چـه شـکل       م چه موقـ   ينيم بب يد صبر کن  يبا
 ■ خواهد کرد؟ی نيدهشت آفر



  ١٤ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                

 : گزارش تکان دھنده از عراق
 فتحی برای جھانی س خبریاز سرو

اگـر بـاز    ! كوبدی  می  كيست كه در را به اين محكم      
آيـا  ! شـوند ی  شـکنند و داخـل مـ      ی  نکنيم، در را م   

ی اند؟ آنها به خانه هـا حملـه مـ         ی  سربازان آمريکاي 
ی  را وحشـتزده مـ  کنند و بچه هـا و همـه خـانواده         

آنـان  . اين صحنه ها را در تلويزيون ديده ايـم    . کنند
کنند و مردان ی زنند، توهين می کنند، می  حمله م 

 .…برندی خانه را با خود م
ــان بســيار”  زن ۷۲. کشــته شــدندی در فلوجــه زن

يکجور کشته شدند، با يک گلوله در سرشان، و تنها         
“  بودنـد  گناهشان اين بود که در خانه را بـاز کـرده          

درتريبـون بــين  ی از شــاهدان عينـ ی شـهادت يکـ  (
 .)عراق که در استانبول برگذار شدی الملل

کوبند ممکن  ی       اما آنها که پشت درند و در را م        
باشند کـه بـزور     ی  است چماقداران و جانيان معمول    

. کننـد ی  شوند و به زنان تجاوز مـ      ی  وارد خانه ها م   
يـک  . عمول نبـود هيچ کدام از اينها قبل از اشغال م     

کـه  ی از زمـان : در تريبونـال شـهادت داد     ی  زن عراق 
عراق اشغال شـده، خشـونت عليـه زنـان و پايمـال             
کــردن سيســتماتيک حقوقشــان در حــال افــزايش 

 .است
شـود و   ی  شوند، به آنان تجاوز م    ی       زنان ربوده م  

فحشـا  ی شـوند تـا در شـبکه جهـان    ی شكار م ی  حت
به يک خبرنگار ی يک زن عراق. خريد و فروش شوند   

ربودن و تجاوز زنان تا آن حد گسترش يافته ”: گفت
. باشدی  بعدی  نگران آن است مبادا قربان    ی  که هر زن  

ی از زنـان در خيابانهـا ديـده مـ    ی  کمـ ی  تعداد خيل 
ی ها م ی  خيل! قبل از جنگ اين طور نبود، نه      . شوند

 “.ترسند كه پايشان را از در خانه بيرون بگذارند
بصـره  ی   اشغال، بخصوص در شهر جنوب          از زمان 

که توسط مذهبيون شـيعه و بـا حمايـت آمريکـا و             
پوشيدن حجاب ی شود، زنان برا  ی  انگليس کنترل م  

ها اخطـار داده  ی  به سلمان-زير فشار قرار گرفته اند    
ی شده که ريش مردان را نبايد بزننـد، بـه خياطهـا           

. زنانه در مورد دوختن لباس اخطار داده شده اسـت     
از زنان از مشاغلشان بيرون رانده شده انـد         ی  ياربس

ی  درصـد آنـان کـار مـ      ۱۰بطوريكه که اينک تنهـا      
ی به حد هشـدار دهنـده ا      “ ناموسي”ی  قتلها. کنند

بعـد از  . در کردستان در حـال افـزايش اسـت        ی  حت
جديد در سال گذشـته  و بـر        ی  تصويب قانون اساس  

اء بر اجزی  اسالمی  اينک نيروها ی  رژيم اسالم ی  قرار
از ی  اگـر مسـافر   . رانندی  زنان عراق حکم م   ی  زندگ

افغانستان وارد عراق شود خواهد گفت حتما آمريكا        
كردن زنان عـراق اسـت زيـرا       “ آزاد”سخت مشغول   

زنـان  ی  هر چه بيشتر بـه زنـدگ      ی  زنان عراق ی  زندگ
 . افته استيافغانستان شباهت 

توســط اشــغالگران ی کــردن زنــان عراقــ“ آزاد     ”
ی يکـم، بعـد اقتصـاد     . سه بعد اسـت   ی  راحداقل دا 

ر يـ گـران ز  ينه دو برابر د   ين زم يرا زنان در ا   يز. است
است که ی دوم،  فشار و ستم هاي. فشار و در عذابند   

اشـغالگران بـر زنـان روا    ی هـا ی در نتيجه وحشيگر 
رفته تا مردم را خوار کرده و روحيه آنـان را در هـم     

 امـا زنـان   ر فشارندين نظر ز  يهمه مردم از ا   . شکنند
بعد سـوم پايمـال کـردن       . پرداخته اند ی  گزافی  بها

است کـه   ی  کليه حقوق زنان  توسط حاکمان اسالم      
عراق را در کنتـرل     ی  صحنه سياس ی  نده ا يبطور فزا 

اشـغالگرانه  ی  اسـتها يگيرند و در نتيجه س    ی  خود م 
 .ت را بدست آورده اندين موقعيس ايآمريکا و انگل

ن يـ شود و ا  ی  جا تمام نم  ن  ي     ستم  بر زنان، در ا     
قـرون  ی  سـتمگر . مسئله را دردنـاکتر کـرده اسـت       

ی را بر شيوه زنـدگ    ی  بر زنان تاثيرات عميق   ی  وسطائ
را ی  مردم عراق گذاشته و روابط عقب مانده اجتماع       

 .م کرده استيتحک
زن   ان اول   ین قربانی   ان جن   گ تجاوزکاران   ھ    

 یبعد اقتصاد: آمریكا علیھ عراق
، بعـد از    يغربـ ی  قـدرتها ی  داقتصای       تحريم ها 

ش درآمـد  ي،  پـ   ۱۹۹۱تجاوز اول به عراق در سـال        
 ۲۰۰۳بود که  كه با اشغال عـراق در سـال     ی  ضربات

کـه در   ی  ، زنان يسی  بی  به گفته ب  . بر زنان وارد آمد   
نتيجه مشکالت مربوط به زايمـان جـان خـود را از            

.  به بعد، سه برابر شـد ۱۹۹۰دست داده اند، از سال  
ی که بچه هايشـان ناخواسـته سـقط مـ    ی انتعداد زن 

ی ن بخشا ناشيا.  افته استيش  يشود جهش وار افزا   
مربوط به جنگ و قرار گـرفتن       ی  عصبی  از فشار ها  

و اورانـيم   ی  شـيميائ ی  در معرض تشعشات سالحها   

 ۶۵امروز  . شود، است ی  که توسط آمريکا استفاده م    
 . کنندی درصد زنان عراق در خانه وضع حمل م

 سال جنگ با ايـران کـه باعـث مـرگ            ۸د از        بع
شـد زنـان    ی   ميالد ۸۰بيش از نيم ميليون در دهه       

از ی قرار گرفتند، چرا کـه بسـيار   ی  زير فشار بيشتر  
اين وضعيت بطور قابل    . آنها تنها نان آور خانه بودند     

مشـاغل  .  وخيمتـر شـد  ۱۹۹۱بعد از سـال    ی  توجه
ن يـ آنقـدر کـم در آمـد بودنـد کـه مـردان ا           ی  دولت

نداشتند جـز  ی شاغل را رها کردند اما زنان چاره ا    م
شان موجـود   يبرای  گريآلترناتيو د . اينکه ادامه دهند  

دستمزد کار در مزارع در پـايين تـرين سـطح     . نبود
خود بود و به زنان نصف دستمزد معمـول پرداختـه         

 .شدی م
آنچنان فالکـت بـار شـد کـه       ی       وضعيت اقتصاد 

دارتر مجبور به فـروش     نسبتا پول ی  خانواده ها ی  حت
، فريـزر  يمانند ماشين رختشوئ(خود ی  وسايل خانگ 

ن يشده اند تا مخارج روزمره خانواده را تـام     ) و غيره 
بر زنان شد ی  کاری  اين باعث افزايش فشارها   . کنند

ــار در بيـــو ن ــه کـ ــان بـ ــاز مبرمشـ ــه يـ رون خانـ
دستمزدهايشان را به نصف دستمزد مردان تقليـل         

يل به ميان آيد خـانواده هـا    مخارج تحص ی  وقت. داد
مجبور اند کـه تصـميم بگيرنـد کـه کـدام يـک از               

در ايـن مـوارد     . فرزندانشان را به مدرسه بفرسـتند     
 .شوندی معموال دختران  انتخاب نم

 ھا علیھ زنانی آمریکایی ھای گری وحش   
 ۲۰۰۳ابوغريـب در دسـامبر   ی از زنان زندان  ی     يک

.  زنـدان فرسـتاد  را بـه خـارج از  ی  مخفيانه يادداشت 
ی اين يادداشت ادعا ميکرد که زندانبانان آمريکـاي       ”

و اضـافه   … کنندی  به زنان بازداشت شده تجاوز م     
زنان را . كند كه چند تن از زنان حامله شده اندی  م

مـردان کـامال لخـت    ی کردند کـه جلـو  ی  مجبور م 
ی اين يادداشت از جنبش مقاومت عـراق مـ         . شوند

گذارنـد تـا زنـان  را از         خواهد که در زندان بمـب ب      
ی كـه وکـال   ی  در تحقيقات “ .نجات دهند ی  شرمسار

زنان باز داشت شده كرده اند به اين نتيجه رسيدند         
در ”که اين مسايل نه تنها در زندان ابوغريب بلکه            

“ .سراسر عراق بطور سيستماتيك اتفاق افتاده است      
اين قسـمت   ی  بعدی  اين نقل قول  و نقل قول ها       (

  ۲۰۰۴ مـارس  ۲۰خ يگاردين لنـدن تـار    از روزنامه   
 )باشندی م

از زنان مشکل است که در      ی  بسياری  از آنجا که برا   
ن باره صحبت کنند، يک وکيل زن، به نـام سـوآد       يا

را بعهده گرفته اسـت     ی  که وکالت چندين زن زندان    
 خارخ  -در ال ی  آمريکايی  نظامی  از پايگاه ها  ی  ازيک

ی نـان زنـدان  از زی كند و در آنجـا بـا يکـ    ی  ديدن م 
کرد بـه   ی  که گريه م  ی  او در حال  ”. كندی  صحبت م 

به ی  چند سرباز آمريکاي  ... ما گفت به او تجاوز شده       
او تالش کرده است مقاومت کند     . او تجاوز کرده اند   

جه دسـتش صـدمه     يدر نت . و مانع اين کار آنها شود     
زخم ها و بخيه را بـه مـا نشـان    ی او جا . ديده است 

ما دختر و شوهر داريـم محـض         ”او به ما گفت   . داد
ی حرفـ ی  خدا راجع به ايـن مسـائل بـا كسـ          ی  رضا

 “ “.نزنيد
جنـرال  ... ”: دهـد ی      گاردين اين چنين ادامه مـ    

ارتـش آمريکـا در   ی و تاگوبا که تحقيقات سـر  يآنتون

 اشغال عراق برای زنان      
 !چه به ارمغان آورده          

 



١٥صفحه    حقيقت        ۲۷ شماره
ــه  ــ ز۲۰۰۴ژانوي ر نظــر او انجــام شــد، يادداشــت  ي

 به نام نور از زنـدان ابوغريـب  ی را که زن ی  مخفيانه ا 
ی كند، و آنـرا دقيـق مـ   ی به بيرون فرستاده تاييد م 

 “.خواند
ی  عکسـ ۸۰۰    طبق گزارش تاگوبا  چند عکس از    

در زنـدان ابـو غريـب گرفتـه       ی  که زندانبان آمريکاي  
دهد که يک پليس ارتـش آمريکـا در         ی  اند،نشان م 

ـ “ يانجام رابطه جنس  ”حال   . اسـت ی با يک زن عراق
بانان از بـدن برهنـه     کند کـه زنـدان    ی  تاگوبا تاييد م  

. زنان بازداشت شده عکس و ويدئو تهيـه كـرده انـد      
عليرغم آنكه دولت بوش از پخـش ايـن عكـس هـا             

ــوگير ــون   ی جل ــتگاه تلويزي ــك ايس ــا ي ــرد، ام ی ك
اين عكس ها را    ی  دی  از س ی  كه يك كپ  ی  استرالياي

سـايت   ی  از آنها را بر رو    ی  بدست آورده است تعداد   
گر نشـان   يزارشات د گی  برخ. خود گذاشت ی  اينترنت

را بـه   ی  زنـان ی  سربازان آمريكـاي  ی  دهد که وقت  ی  م
كننـد، پروانـه سـوء    ی  دستگير مـ   ی  جرم تن فروش  

خـود صـادر   ی را بـرا ی بيشتری جنسی استفاده ها 
 . كنندی م

، محقـق امـور   ي     پروفسور هـودا شـاكر النـوعيم     
به عقيده  ” گويد كه،   ی  در دانشگاه بغداد م   ی  سياس
رد تجاوز قرار گرفت و توسط سربازان       مو) نور(ما او   

بعد از مرخص شدن از زنـدان    . حامله شد ی  آمريكاي
ی همسـايه هـا مـ   . ابوغريب، من بـه خانـه او رفـتم       

بـه بـاور    . گفتند كه خانواده اش از آنجا رفته اسـت        
اين سرنوشت چنـدين زن  “ .من او كشته شده است  

از آنجا كه تجاوز در جوامع   . سابق بوده است  ی  زندان
خــانواده ی بــرای و لكــه ننگــی آبرويــی بــی ســالما

از زنان درمورد آنچه ی شود، تعداد كمی محسوب م 
ی بر آنها گذشـته حـرف مـ       ی   آمريكاي ی  در زندانها 

 .زنند
ی ديگـر سـرگرم   ی       بنابرهمان گزارش، شيوه ها   

به منظور خردكـرد زنـان      ی  زندانبانان آمريكاي ی  برا
يك زن ” . ه استنيز در اين زندانها رايج بود    ی  زندان
هفتاد و چنـد سـاله را در ابوغريـب مجبـور            ی  عراق

كرده بودند كه مثل يك االغ چهار دسـت و پـا راه              
پارلمـان بريتانيـا،    ی  از اعضا ی  د،  يك  يآن کلو “ .برود

ن مورد مشخص بـوده،  يق در باره ا  يکه مشغول تحق  
. ن مسئله واقعيت داشته اسـت     يکند که ا  ی  د م يتاک

 سـاعت در    ۲۳ی   مـردان زنـدان    همانندی  زنان زندان 
ی اعضــا. شــوندی قــرار داده مــی انفــرادی ســلولها

زنـدانيان كـه مرتبـا در مقابـل زنـدان      ی خانواده ها 
شوند و همچنين بقيـه زنـدانيان       ی  ابوغريب جمع م  

 .كرده اندی از زنان خودكشی گويند كه بسياری م
دال بـر ادامـه سـوء اسـتفاده از      ی  اري     شواهد بس 
كـه  ی  را وقت ياخ. عراق وجود دارد  ی  نهازنان در زندا  

در ی  از وكالء  زن تـالش كـرد از زنـان زنـدان            ی  يك
از ورود او   ی  ابوغريب ديدن كند، نگهبانـان آمريكـاي      

كـه او اعتـراض كـرد، آنهـا         ی  وقت. كردندی  جلوگير
 .تهديد كردند كه او را دستگير خواهند كرد

در عراق و حمایت ی بنیادگردایی قدرت گیر
 آمریكا

ملك فيصل توسط ژنـرال قاسـم در        ی  د ازسرنگون بع
ی از كشـورها ی ، عراق نسبت به بسـيار     ۱۹۵۸سال  

را اتخاذ  ی  نسبتا سكوالرتر ی  خاورميانه، قانون اساس  

صدام حسين بعـد از بقـدرت رسـيدن همـان           . كرد
ی طبـق ايـن قـانون اساسـ       . را برگزيد ی  قانون اساس 

تـا   یتحصـيل مجـان  . زنان قانونا با مردان برابر بودند  
آنـان  . آنان تضـمين شـده بـود      ی  برای  سطوح ابتداي 

عمال غير ممكن   ی  حق طالق داشتند و چند همسر     
زنان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن        . شده بود 
پوشـش برخـوردار   ی بردنـد واز حـق آزاد  ی  بهره مـ  

 .بودند
     اما قوانين مربوط به حقوق زنـان بعـد از جنـگ       

ی وقتـ . مال شد كم كم پاي  ) ۱۹۹۰سال  (اول خليج   
به ی  آمريكا تالش كرد صدام را ايزوله كند وعده هائ        

بقا خود ی ز برايصدام ن. شيعه دادی اسالمی گروهها
و بدست آوردن حمايت مذهبيون و رهبران عشـاير         

ی صدام چند همسـر   . از مذهب و دين استفاده كرد     
؛ و اعالم   ) زن ۴تا  ی  طبق اسالم (مردان آزاد   ی  را برا 

بـه  ی ز آزاد است و اگر مـرد ينی  سکرد که قتل نامو   
را بـه  ی توانـد و ی وفاددار بودن زنش شک کنـد مـ     

 .قتل برساند
     بعــد از اشــغال عــراق توســط آمريكــا در ســال 

نزديك ی صدام، با آغاز همكاريها ی   و سرنگون  ۲۰۰۳
هـا  ی ، اسالم ياحزاب سن ی  آمريكا و شيعه ها و برخ     

ـ   د مـردم را در كنتـرل خـو   ی زنـدگ ی بطور روزافزون
بايسـت  ی بـازهم ايـن زنـان بودنـد كـه مـ           . گرفتند

 .بيشترين بها را بپردازند
     اين اوضـاع در منـاطق شـيعه نشـين همچـون            

زنـان  . داشتی  بصره در جنوب عراق سرعت بيشتر     
آنان که از ايـن كـار   . مجبور به رعايت حجاب شدند    

زدند، خطر اذيـت و آزار، ربـوده شـدن و           ی  سرباز م 
ايـن روزهـا در بصـره       . ريدنـد خی  تجاوز را بجان مـ    

ی بدون چادر و يا حجاب كامال غير عـاد        ی  ديدن زن 
از فعالين زن به روزنامه گـاردين لنـدن         ی  يك. است

كه عمدتا وابسـته  ی  فشار مذهب ی  گفت كه گروه ها   
ی باشند به مدارس می  شيعه م ی  به احزاب بنيادگرا  

كننـد و تمـام     ی  از كالس ها را اشغال م     ی  روند، يك 
كنند تا حجاب برسر كـرده و       ی   مجبور م  دختران را 

در دانشـگاهها راحـت     ی  زنان حت . دستكش بپوشند 
ی از زنان جوان دانشجو احساس م     ی  بسيار. ستندين

كننــد كــه اگــر حجــاب بــر ســر نكننــد، از امنيــت 
دو سال گذشته بـيش از      ی  در يك . برخوردار نيستند 

در ی و مـذهب ی  فرهنگـ ی  يك دوجـين انجمـن هـا      
ی تعداد حـوادث  . هور كرده است  محيط دانشگاهها ظ  

ی ها و ميليشيای كه در آن دختران توسط همكالس     
ی شوند روزبروز افـزايش مـ   ی  احزاب شيعه تهديد م   

ی از اين حوادث در دانشگاه بصره، يكـ     ی  در يك . يابد
زن حملـه كـرده و   ی از ميليشيا ها بـه دو دانشـجو      

 .از كشته شدن آنهاستی گزارشات حاك
 حجــاب تنهــا آغــاز ســتم      نكتـه اينجاســت كــه 
در ايران، ی آيت اهللا خمين . وحشيانه عليه زنان است   

سـاختن  ی  حمله خود عليه حقوق زنان را با اجبـار        
اسـت و بـه   ی حجاب سمبل بردگ. حجاب آغاز نمود  

ی گـر مـ  ياد دينوبه خود باعث يك سلسله اشكال انق  
ر مجـاز   يغ. شودی  حجاب باعث تحقير زنان م    . شود

زنان، عالمـت آن اسـت      ی  براکردن انتخاب پوشش    
گـر داده   يدی  کارهـا ی  لـ يخی  که بـه آنـان اجـازه        

حجاب محـدود   ی  منظور و مقصود اصل   . نخواهد شد 
كردن شركت و نقش زنان در جامعه و نگاه داشـتن          

ی اين مسئله باعث عواقب روحـ     . آنان در خانه است   
زنان، و تاثيرات مخرب بر مناسبات بين آنهـا و    ی  برا

 . ن خواهد شديش از اي بجامعه شده است و
و حتـا مـردان مجـرد،    ی زنان عراقـ ی      امروزه برا 
را يـ مستقل از خانواده سخت اسـت ز ی  داشتن زندگ 
مستقل دارند و ی ل زندگيتشکی برای نه بودجه کاف

ن بازگشـت  يده نوين دو عامل باعث پد    يا. يتينه امن 
 .شان شده استی جوانان به خانه پدر

ه خود موجب احيـاء و تقويـت          اين مسئله به نوب   
ی كه در قانون اساسـ    ی  و عشاير ی  مناسبات قبيله ا  

ی در دهـه هـا    . شـود ی   ضربه خورده بود مـ     ۱۹۵۹
ی از مردم به تحصيل م    ی  گذشته كه تعداد روزافزون   

بـر  ی  شـدند ضـربات   ی  پرداختند و وارد بازار كـار مـ       
اينك تحت اشغال . وارد شده بودی مناسبات قبيله ا  



  ١٦ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                
ايـن مسـئله    . وند برعكس شـده اسـت     آمريكا، اين ر  

د سـتم بـر   يتشـد ی را برای  بنيان و اساس محكمتر   
مسـن تـرين   ی  در چنين شرايط  . کندی  زن فراهم م  

مردان، . كندی  می  مرد قوم نقش رئيس قبيله را باز      
ی باشـند و مـ    ی  حافظين و مالكين ناموس قبيله مـ      

توانند سرنوشت هر يك از زنان و دختران فاميـل را       
محکـم  ی که مناسـبات قبيلـه ا   ی  زمان. تعيين كنند 

در تضـاد بـا قـوانين    ی  باشد، چنانچه قوانين کشـور    
توانند از ی ل ميقبای آنها قرار گيرند، روسای قبيله ا

ی آزادی  اگر قانون برخـ   ی  حت. قبول آنها سرباز زنند   
زنـان مجـاز شـمارد و يـا اينكـه مـردان          ی  ها را برا  

مانع ی  بيله ا قی  خانواده با آنها موافق باشند، سنتها     
 .آن خواهد شدی اجرا

ی قانون اساس: كردن ستم برزنانی قانون  
 جدید

ی جديـد، تاسـيس رژيـم اسـالم       ی       قانون اساسـ  
مســايل ی ايــن قـانون اساسـ  . كـرد ی عـراق را نهـاي  

ماده . کندی ن م يي، از جمله حقوق زنان را تع      يمهم
عـراق  ی ، اسالم را دين رسم    ي مصوب قانون اساس   ۲

ک يکند که هيچ    ی  ح م يداند و تصر  ی  مو دولت آن    
. توانند در تضاد بـا آن باشـند   ی  ن مصوب نم  ياز قوان 
ی كند اما تا جايی  حقوق زنان را تضمين م  ۱۴ماده  

قانون . نکند“ را نقض ی  قوانين شرع ” كه اين حقوق    
جديد عراق تمام حقوق تعيين شده توسـط        ی  اساس

ا ر“ ی  بــين المللــی قراردادهـا و كنوانســيون هـا  ” 
که در تضاد با اسالم قرار      يتا جائ ” كند اما   ی  تاييد م 
.  بنابراين شريعت مبنـا گرفتـه شـده اسـت          “.نگيرند

در اغلـب مـوارد در      ی  واضح است که قوانين مـذهب     
گيرند و در ی تضاد با حقوق زنان و حقوق بشرقرار م

انكار ی  نتيجه در همه آنها حقوق زنان بصورت ضمن       
يعت، تنها پدر در شرايط     بنابر قوانين شر  . شده است 

زنـان  . تواند حضانت فرزند را بعهده بگيردی  طالق م 
مانند ارث و شهادت در دادگاهها  رسما      ی  در مسايل 

اينكه شـريعت   . آيندی  به مثابه نصف مرد بحساب م     
به دولـت،  ی چگونه قرار است بكار گرفته شود بستگ    

از ی  زنان عراق بسـيار   . ت دارد يقضات و البته روحان   
خود را از دست داده اند و در مـوارد      ی   پايه ا  حقوق

بسيار ديگر همچـون تحصـيل، بهداشـت و درمـان،        
در خطـر   ی  اشتغال و امثال آن حقوقشان بطور جد      

 .است
كه ی  وقت. از اين اوضاع بسيار مهم است     ی       ارزياب

ــر شــورا( عبــدالعزيز حكــيم  ــالب ی عــالی رهب انق
 قـرار  حكومت عـراق ی در صدر شورا  ) عراقی  اسالم

در ی  جا انداختن قـوانين شـرع     ی  برای  گرفت، تالش 
.  صورت گرفت۱۳۷مورد خانواده، تحت عنوان ماده     

هدف ماده مذکور ايـن بـود كـه قـوانين خـانواده را       
كـرده و حقـوق زنـان را        ی  منطبق بر قوانين اسـالم    

حكومت عراق ايـن مـاده را در     ی  شورا. محدود کند 
 و بحـث    اين مـاده جـر    .  تصويب كرد  ۲۰۰۳دسامبر

در محافل مختلف از جمله در درون خـود         ی  بسيار
اما اين ماده به مثابـه قـانون اعـالم       . شورا برانگيخت 

ی نشد چرا كه در آن زمان پل برمر فرمانده آمريكاي         
ی بايست آنرا تاييد كند اما بعـد از مـدت         ی  م( عراق  

در آن . آنـرا در نهايـت امضـاء نكـرد     ) اين پا و آن پا    
ن مـاده بـه قـانون را در     يل ا ي تبد های  زمان آمريكائ 

جهت منافع خود نديد؛ شايد به اين دليل كه در آن    
ی کردنـد نمـ  ی داشت و فکـر مـ     ی  زمان جنبه موقت  
ـ ک قانون موقت انتقادات ز    يارزد که بخاطر     را ی  ادي

هـا  ی  که از تجـاوز آمريكـاي     ی  از جانب زنان و کسان    
بجـان  )  ماننـد رهبـران کـرد     (حمايت كـرده بودنـد    

 احـزاب شـيعه     ۲۰۰۵كه در ژانويه    ی  اما وقت . بخرند
 نوشـتن   ی  را بـرا  ی  انتخابات را بردند، تالش ديگـر     

كه بر اساس شـريعت باشـد،       ی  جديدی  قانون اساس 
آغـــــــاز  

آنها . كردند
خواهان آن  
بودنــد كــه 
ــاه  دادگـــ

ی دينی  ها
ــايل ی مســ

ماننــــــد، 
ازدواج، 

ــالق،  طـــ
ــانت  حضــ
ــدان و  فرزن
مــوارد ارث 
ــورد  را مــ
قضــــاوت 
. قرار دهند 

ــب ی رخــــ
در ی حتـــ

صدد بودند  
کــه قــانون 

. ت شناسـد  يرا برسم ی  ره ا يعشی  دادگاه ها ی  اساس
بيــان ی در مــورد چگــونگی بحــث و جــدل طــوالن

ی احـزاب اسـالم  . نقـش اسـالم در گرفـت      ) تصريح(
شيعه كه بر حكومت عراق تسـلط دارنـد، پيشـنهاد         

قـوانين  “ منبع اصـلي ”كردند كه اسالم به مثابه   ی  م
اليكه رهبـران کـرد و ديگـر        عراق مطرح شود در ح    

اقليت ها خواهان آن بودند كه قانون اساسي، اسالم          
 .كندی قانون تلق“ از منابع اصليی يك”را به مثابه 

خواسـتند كـه    ی       بطور خالصه هر دو بخـش مـ       
امـا  . داشته باشدی در قانون اساسی  اسالم نقش اصل  
شـدن  ی  پـس از سـپر    . ديجه نرسـ  يمشاجرات به نت  

تعيـين شـده توسـط آمريكـا،     ی انضرب العجـل زمـ   
مــذاكره . بــاالخره آمريكــا مســتقيما مداخلــه كــرد 

بعدا فـاش کردنـد کـه سـفير     ی كنندگان كرد و سن  
خليل زاد پيشنهاد كرد نوشـته      ی  زلمای  عنيآمريكا  

ی قـانون گـذار   » يك منبـع اوليـه    «شود که اسالم      
حمايت از نقطـه نظـرات      ی  ن اساسا به معنا   يا. باشد
د حقوق يد شديش مذهبيون و تحدترين بخی  افراط

حمايت آشكار آمريكا از بنيادگرايان شيعه      . زنان بود 
ی خــت و باعــث شرمســاريرا برانگی اريخشــم بســ

 . شد که  از تجاوز آمريكا حمايت كرده بودندی کسان
ت که حقـوق زنـان     ين واقع يپنهان کردن ا  ی       برا

ی هـا ی كرس% ۲۵ی  لگدمال شده است، قانون اساس    
امـا ايـن صـرفا    .  را بـه زنـان اختصـاص داد       پارلمان

واقعيت تلخ اين است كه مهم نيست       . نات است يتزئ
بـا وجـود    . چند نفر زن عضو پارلمان عراق هسـتند       

زنان عراق بيشتر از    ی  جديد نسل بعد  ی  قانون اساس 
مادران خود تحت ستم قرار خواهند گرفت و اشغال       

. اسـت ی عراق توسط آمريكا، مسئول چنين وضـعيت    
منعكس كننده  ی  تا حد ی  ر چه بنيادگرايان مذهب   اگ

حاکم بر جامعه انـد و تـا        ی  واقعی  مناسبات اجتماع 
برخوردارنـد امـا واقعيـت    ی از پايگاه توده ا ی  حدود

کا به قدرت يآمری اين است كه به پشتوانه تفنگ ها  
 .کا فرمانده آنان است و نه برعکسيآمر. رسيده اند

 مدير بخش زنان و       ايزابل كول من، عضو ارشد و     
روابـط  ی  آمريكـا در شـورا    ی  برنامه سياست خـارج   

 مجلـه   ۲۰۰۶ فوريـه    – در شـماره ژانويـه       ی  خارج
كه مجله تئوريـك    ) مسايل بين الملل    ( فارين افرز   

طبقه حاكمه آمريكاست بصـورت تاييـد     ی  غير رسم 
تولد يـك  ی ماما” نويسد كه آمريكا ، ی می كننده ا 

او همچنـين خواهـان     . “در عراق شد  ی  دولت اسالم 
ی در سراسر جهـان اسـالم مـ      ی  تكرار چنين تحوالت  

كارشناسـان  ” از ی تحت حمايت آمريكـا برخـ   . شود
جديـد بكـار   ی در نوشتن قانون اساسـ “ مسايل زنان 

كه در نوشـتن قـانون    ی  گرفته شدند، ازجمله  كسان    
افغانسـتان تحـت اشـغال      ی  اسالمی  جمهوری  اساس

 .ندآمريكا سهيم بود
     حمايت آمريكا از بنيادگرايان شيعه، حمايـت از        

ی اكثريت نبود و همچنـين ايـن سياسـت بـر مبنـا           
كـه حكومـت    ی  برون رفت از يك بن بسـت سياسـ        

ی سـنت هـا   . عراق در آن گير كرده بود، نيـز نبـود         
احيــا و ی و مــرد ســاالرانه بــرای شونيســتی اســالم
ست ای ضروری و فئودالی مناسبات قبيله ای بازساز

اشغالش ی  تحكيم پايه ها  ی  و امپرياليسم آمريكا برا   
 . شديدا محتاج آن است

     محدود كردن حقوق زنان و تشديد ستم برزنان        
به تقويت جوجه ديكتاتورها و فئودالها و قبايل عقب 

امپرياليسـم آمريكـا در     ی  مانده كـه متحـدين اصـل      
تجربه افغانسـتان و اتحـاد      . عراقند منجر شده است   

ا با مرتجعترين فئودالها و جنـگ سـاالران در          آمريك
اسـت كـه آمريكـا در    ی از مسـير ی  آن كشورشمه ا  

که بطـور عـام در تضـاد        ی  ريمس: پيش گرفته است  
حاد با منافع کل مردم و بطور خاص در تضاد حـاد            

  ■. با منابع زنان قرار دارد

 



١٧صفحه    حقيقت        ۲۷ شماره

 در آلمان، که انتخابات ۲۰۰۵در انتخابات سال  
ک ائتالف ي، يشگي احزاب همبود، عالوه بری مهم
نکس يل: يبه آلمان" (حزب چپ"د به نام يجد

ست ين ليا. ارائه دادی ست انتخاباتيز لين) يپارتا
شد و ی پارلمانی  کرس۵۴موفق به کسب ی انتخابات

. در مجلس استی ون قويک فراکسياکنون 
ال يحزب سوسی عنيی ک از دو حزب اصليچيه

( ی حيت مسو حزب دموکرا) اس پ د(دموکرات 
اوردند که بتوانند به ينی رای به اندازه کاف) س د او

ن دو حزب وارد يا. ل دهنديدولت تشکی تنهائ
ی گر شدند تا با سازش هائيکديبا ی مذاکرات طوالن

از ی ل دهند و صدر اعظميتشکی نه ائتالفيک کابي
ی حيال دمکرات به حزب دموکرات مسيحزب سوس

حزب دمکرات  یخانم مرکل از سو. منتقل شود
ی وی از وزرای اري صدر اعظم شد اما بسی حيمس

ی ال دمکرات مير اقتصاد از حزب سوسيمنجمله وز
 . باشد

ال دموکرات با وجود ائتالف با حزب ي   حزب سوس
ن امر يعلت ا. اورديت الزم را بيسبزها نتوانست اکثر

ن يای ه هايان پاياست که در می عيوسی تينارضا
ن دو حزب را يه ها اين پايا. دو حزب موجود است

را دولت گرهارد يز. دانندی خائن به منافع خود م
خود، ی شرودر و حزب سبزها در دوران زمامدار

بر . را آغاز کردند" دولت رفاه"برنامه منحل کردن 
ده نبود که حزب دموکرات يچ کس هم پوشيه

در . ن روند بوده استيع ايخواهان تسری حيمس
حزب "ی ست انتخاباتيه لاست کی تين وضعيچن

ک حزب يجاد يای ه هايان آمد که  پايبه م" چپ
نجاست که فرق يسوال ا. گر را گذاشتيدی حکومت

مانند " چپ"ی گر احزاب حکومتين حزب با ديا
ست؟ و يال دموکرات و حزب سبزها چيحزب سوس

ی ن حزبيچنی رين است که شکل گيگر ايسوال د
 است؟ی محصول چه اوضاع

بود ی حزب چپ، اساسا ائتالفی تخاباتست اني   ل
و حزب دموکرات " واسگ"الت يان  تشکيم

ت فعال اسکار يو حما) پ د اس(ست ياليسوس
ال يحزب سوسی الفونتن از رهبران  با نفوذ و ناراض

ه ينده هم بر پايس حزب چپ آيتاس.  دمکرات
اين حزب هنوز . الت خواهد بودين دو تشکيادغام ا

يك كنگره ی  قرار است طرسما تشكيل نشده  و
ی اما  قبل از اينكه بطور سراسر. تشكيل شود

د به يان بايهر دو جری محلی تشكيل شود واحدها
گر در سطح يکديمثبت داده و با ی ن وحدت رايا

م يتا آنجا که ما اطالع دار. ادغام شوندی محل
گوناگون در مقابل شکل ی محلی اختالفات واحدها

را بوجود آورده ی ده اين حزب مشکالت عديای ريگ
ک جنبش توده يالت واسگ از درون يتشک .است

ش يدو سال پی ن جنبش توده ايا. بوجود آمدی ا
ی که برنامه ا" ۲۰۱۰م يتقو"به نام ی ه برنامه ايعل
. ن بردن کامل دولت رفاه است، شروع شدياز بی برا

ه يجناح چپ اتحادی انتخاباتی در واقع واسگ بازو
ن بردن دولت رفاه ي که با از باستی کارگری ها

 . مخالفند
در ی است که زمانی حزبی ادامه ) پ د اس   (

وار يدی پس از فروپاش.  حاکم بودی آلمان شرق
ک کشور يکه ی ن و بلوک شرق، آلمان شرقيبرل

سم بود در ياليتحت نام سوسی دولتی ه داريسرما
) پ د اس(پس از آن حزب . ادغام شدی آلمان غرب

ی کيآلمان ادغام شد و بعنوان ی ظام حکومتز در نين
ت و يون وفادار شروع به فعاليسياز احزاب اپوز

ن يامروز بيشترين پايه ا.  شرکت در انتخابات کرد
) پ د اس(مشكل . باشدی می حزب از آلمان شرق

آن است كه ميانگين اعضايش شصت سال است و 
. سابق در آن هستندی های از استازی بسيار

سرکوبگر آلمان ی س مخفيازمان پلسی استاز(
آن محسوب ی ن مسئله از نقاط منفيا). بودی شرق

ی آلمان می ن در بخش شرقيهر چند ا. شودی م
نها در مقام يا"ل که ين قبياز ای تواند با ادعاهائ

مسئله را " به خلق خدمت کرده اندی مامور استاز
خود قابل هضم کند اما در بخش ی ه هايپای برا
ی دار ندارد و براين استدالالت خرين اآلمای غرب
مشخصه . ستين ائتالف قابل قبول نيای ه هايپا

خواهد يك ی ن حزب ميچيست؟ ای لينكس پارتا
اما . برنامه سوسيال دموكراتيك چپ را پياده كند

اين برنامه ی اجرای آلمان پايه اقتصادی سرمايه دار
ی هاد تمام برنامه يآلمان، بای ه داريسرما. را ندارد

که مشخصه آلمان پس از جنگ ی رفاه اجتماع
هر کس وارد . دوم بود، را منحل کندی جهان

رفاه ی حکومت شود بايد نقشه حذف برنامه ها
را قبول كند زيرا ديگر ادامه آن به لحاظ ی اجتماع
 . آلمان ممكن نيستی سرمايه داری برای اقتصاد

آن بود که حزب ی ر، منطقي   در انتخابات اخ
گرهارد شرودر با ی ال دموکرات به رهبريسوس

نه تشكيل يکابی نکس پارتايکمک حزب سبزها و ل
اما . ن کننديتوانستند اكثريت را تامی دهد، زيرا م
ح داد که با حزب يال دموکرات ترجيحزب سوس

. ل دهديتشکی حکومت ائتالفی حيدموکرات مس
حمله به ی آلمان برای علتش آن است كه بورژواز

رفاه ی حذف برنامه های برای عني(م حقوق مرد
ک دولت با ثبات دارد و با  ياز به ين) ياجتماع

اء دولت رفاه است، ياحی که مدعی لينكس پارتا
هر چند . ابدين هدف دست يتوانست به ای نم

ال يحزب سوسی ناراضی پايه های لينكس پارتا
دمکرات و سبزها را به گرد خود جمع كرده است 

با ی ل حکومت ائتالفيكش تشکاما هدف استراتژي
 . ال دمکرات استيحزب سوس

ال دموکرات و ي    در حال حاضر حزب سوس
با هم متحد شده اند و اكثريت را ی حيدموکرات مس

تشكيل داده اند كه بتوانند نقشه حذف امكانات و 
اينها بر . را پيش برند" دولت رفاه"امتيازات دوران 

دارند اما ی وه انجام اين كار اختالفاتيسر ش
ن دو يا. نيستی اختالفاتشان چندان مهم و اساس

ک ائتالف توانسته اند در مجلس يل يحزب با تشک
اما جالب آن است . بدست آورندی ت نسبيک اکثري

ی  ماه۵  - ۴در ی تين اکثريکه با وجود داشتن چن
گذرد نتوانسته اند حتا ی ل دولتشان ميکه از تشک

ی انات رفاه اجتماعحذف امکی ک قانون مهم براي
بلکه . ستيعلتش اختالفاتشان ن. ب کننديتصو

 . استی ترسشان از انفجار اجتماع
دولت "و شرایط برخاستن ی مادی پایھ ھا

 "رفاه
بر بازگرداندن ی مبنی     چرا برنامه لينكس پارتا

ن است يت ايت ندارد؟ واقعيدولت رفاه امكان موفق
نه شوند يبن حزب هم وارد کايکه  اگر رهبران ا

مجبور به حذف دولت رفاه خواهند شد چرا که 
را از " دولت رفاه"ی مادی اقتصاد آلمان پايه ها

چه بود و چطور آن ی اين پايه ماد. دست داده است
 را از دست دادند؟

سم آلمان اين است كه ياليامپری از ويژگيهای    يك
منجمله ی در پايان جنگ دوم همه احزاب بورژواز

ی به ظاهر با سرمايه داری ات مسيححزب دموكر
ی می همه احزاب بورژواز! کردندی مخالفت م

م مانند آمريكا و بقيه يتوانی گفتند در آلمان نم
ه ين بود که تمام سرمايعلتش ا. جاها پيش رويم

اين . ت کرده بودنديتلر حمايداران بزرگ آلمان از ه
بعد ی بود كه حتا در قانون اساسی مسئله آنقدر جد

آلمان نوشته شد متذکر شدند که  ی  جنگ که برااز
سرمايه " (ستيتاليال کاپيسوس"آلمان يك كشور 

نام . است) ياجتماعی ه داريا سرمايال يسوسی دار
ی ه دارين سرمايا. گذاشتند" دولت رفاه"ن را يا

ال و دولت رفاه به اين شکل تعريف شد كه يسوس
مسئوليت ی مالكيت است دارای هر كس دارا"

ی پس صاحبان مالكيت نم." هم هستی تماعاج
توانند فقط به خودشان توجه كنند بلكه بايد به 

ی رسمی اين ايدئولوژ. ز توجه كننديجامعه ن
آن را . آلمان در دوره بعد از جنگ دوم بودی بورژواز

شد چون ی حتا در مدارس آموزش داده و گفته م
به ی ازي است پس ناليسوسی ه داريسرماآلمان 

ن ي سال به مردم ا۵۰. ب و سوسياليسم نداردانقال
ن مسئله را آموزش داده و آن را در يکشور ا

است دولت يدر واقع، س. ذهنشان حک کرده اند
آلمان ی بازسازی برای ک قرارداد اجتماعيرفاه، 

آلمان با دست ی و اكنون بورژواز. ران شده بوديو
را فسخ کرده است " يقرار داد اجتماع"ن يخودش ا

گر يآلمان دی ه دارين منافع سرمايه تاميا از زاوريز
. آن شده استی برای ل به مانعيندارد و تبدی کارائ

د يآلمان بای بورژواز. استی بس انفجاری ن تضاديا
ن طرف در يرا که از  زمان جنگ دوم به ای طيشرا

و ی گر توان ماديرا ديآلمان حاکم بود عوض کند ز

 جديدی يک حزب حکومتی  جديد در آلمان و شکل گيرانتخابات

 چيست؟)  لينكس پارتاي( جريان حزب چپ آلمان 



  ١٨ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                
به " رفاه"دامه دولت ا. ن آن را ندارديتامی اقتصاد

 . آلمان خواهد بودی ه داريسرمای ورشکستگی معنا
ی اجرای برای   همانطور که گفته شد بورژواز

و ی است حذف دولت رفاه با يك مشكل سياسيس
از ين نيبرخورد ا. ايدئولوژيك بزرگ مواجه است

 سال گذشته بر ۵۰که در ی مبرم با تفکر و انتظارات
ک يتواند منجر به ی  مذهن مردم حک کرده اند،

ی نکس پارتاينجاست که ليا. شودی انفجار اجتماع
ی می نان را بازينظم حاکم نقش سوپاپ اطمی برا

 . کند
ی ه هاي    امپرياليسم آلمان، پس از جنگ دوم، پا

استقرار دولت رفاه را چگونه بدست آورد؟ بعد ی ماد
از جنگ دوم امپرياليسم آلمان در بلوك غرب تحت 

در . شدی سم آمريكا سازماندهياليامپری گسرکرد
ی آلمان موقعيت ممتازی ه دارين بلوک، به سرمايا

 ت ممتاز چه بود؟ين موقعيا. داده شد
ی كاالهای برای جهانی به بازارهای کم، دسترسي   

سرمايه ی برای جهانی به بازار های  دسترس ،يآلمان
به موادخام جهان بخصوص نفت ی و دسترسی آلمان
کا که فاتح جنگ دوم و يسم آمرياليامپر. ميانهخاور

و ی بود، بازسازی جهانی ه داريالجرم سرکرده سرما
ت کرد و در يرا هدای تجديد ساختار اقتصاد جهان

ژه يت وين چارچوب تضمين كرد که آلمان موقعيا
آن بود که ی ريم گين تصميعلت ا. داشته باشدی ا

 آن که هنوز(ی شوروی ان جنگ دوم جهانيدر جر
ده يغرب رسی تا دروازه ها) بودی ستياليزمان سوس

ی ستياليز به  بلوک سوسياز آلمان را نی ميو ن
" دولت رفاه"امر ی ن، در ابتدايبنابرا. ملحق کرده بود

شرق، ی ستياليرات بلوک سوسيمقابله با تاثی برا
ب، ين ترتيبه ا. ه شديتعبی ه داريآلمان سرمای برا

آلمان ی ستياليامپری ره دايبا وجود آنکه سرما
جنگ دوم را باخت و مثل آمريكا سركرده جهان 

را که اصال جنگ را ی از آن اهدافی نشد اما بسيار
 .بخاطرش راه انداخته بود، بدست آورد

نکه جنگ دوم را باخته بود يل اي   دوم، آلمان بدل
ک يو استراتژی اتمی اجازه نداشت صاحب سالح ها

شد و تحت ی ت مي حماکايآمری از سوی ول.  شود
اين . کا قرار گرفتيآمری و هسته ای ت نظاميحما

را ياقتصاد آلمان بود زی مسئله يك امتياز بزرگ برا
نقاط ی داشته باشد که در اقصی ازيبدون آنکه ن

داشته باشد، بمب بسازد و ی جهان حضور نظام
ی جهانی ه داريره  به تمام امکانات سرمايغ

ی نسبت به کشورهاجه يدر نت. داشتی دسترس
ی اديعمل زی گر آزاديدی ستياليامپری ه داريسرما

را که ی عمل داشت كه درآمدهائی آزاد. داشت
و ی نه نظاميگر در زميدی ه داريسرمای کشورها

دولت ی نه برنامه هايکنند در زمی نه ميهزی دفاع
ه يسرمای را برای نه کند و ثبات اجتماعيرفاه هز

ن کند و آلمان را بصورت يآلمان در داخل تامی دار
. در آوردی شرقی ک قطب جذاب در مقابل اروپاي

در كل به امپرياليسم المان اجازه داده شد كه در 
 .جهان شركت كندی اقتصادی بازساز

آلمان در جنگ دوم هم به نفعش ی    سوم، نابود
متفقين ی نيروهای در نتيجه بمباران ها!  تمام شد

با تمام خانه ها يتقر) سيکا و انگليسم آمرياليامپر(
اما پس از جنگ . ن رفتيآلمان از بی و كارخانه ها

. آلمان شدی از برايک امتيل به ين فاکتور تبديا
ار مدرن تر ساخته يبسی را  از نو و با تكنولوژيز

 و اوائل دهه شصت ۵۰در دهه ی اين بازساز. شدند
ی شهرها بازساز. شدندی ابزار توليد بازساز. رخ داد 

ديگر كه كارخانه ها از بين ی اما در كشورها. ندشد
و سطح ی نرفته بودند،  با همان سيستم قبل

درست است كه . ون سابق ادامه دادنديزاسيمدرن
نابود نشدن  کارخانجات آنها در دوره جنگ به نفع 

ی چون ظرفيت توليد صنعت(آن كشورها تمام شد 
اما بعد از جنگ تبديل ) مهم استی در جنگ خيل

در ی ول. بر دوش سرمايه آنها شدی ه بار كهنه اب
کار ی کارخانه ها، بهره وری ل بازسازيآلمان بدل

ی ه  داريسرمای ت رقابتيار باال رفت و قابليبس
 .گر، باال برديدی ه هايآلمان را در مقابل سرما

از ی    در آلمان دوره چند ساله اول جنگ يعن
ت مردم را فقر و فالک.  فقر زياد بود۱۹۵۰ تا۱۹۴۵

که يار صرفه جو کرد بطورينه ها بسيدر همه زم
مردم مسن آلمان را کمتر در ی فرهنگ صرفه جوئ

اما . ديتوان دی می ه داريسرمای گر کشورهايد
کشور،  ی ن و بازسازينوی بخاطر ساختمان صنعت

مردم بطور ی زندگی  سال استانداردها۱۵در عرض 
لمان بسيار توليد در آی بهره ور.  دائم باال رفت

و . بودی سرمايه داری جلوتر از بقيه كشورها
بطور . داشتی باالئی رقابت جوئی سرمايه آلمان

 در شهر كلن يك كارخانه ۱۹۸۰مثال در اواسط 
ش در يساخت کارآئی فيستا می ن هايفورد كه ماش

ن کارخانه در انگلستان يهمان زمان از مشابه هم
از کارگران، ی مينشهر كلن با ی كارخانه . باالتر بود

ن ي درصد بيشتر از کارخانه فورد انگلستان ماش۵۰
 .کردی د ميستا توليف

دولت رفاه ی مادی دنیا عوض شد و پایھ ھا
  از بین رفت

ی ه داريان بلوک سرماي   بعد از اتمام جنگ سرد م
بلوک شرق هم (شرق ی ه داريغرب و بلوک سرما

ه  ياک بلوک سرميل به ي تبد۱۹۵۰در اواسط دهه 
مضمحل شد و در ی ، آلمان شرق)شده بودی دار

ی آلمان غربی ه داريسرما. ادغام شدی آلمان غرب
ت يز در حال از دست دادن قابلين واقعه نيقبل از ا

ن ياما بعد از ادغام دو آلمان ا. اش بودی رقابت جوئ
بلوک شرق، ی پس از فروپاش. وضع حادتر شد

نقاط جهان ی در اقصی اديزی فرصتها و دريچه ها
در . باز شد كه سرمايه ها بطرف آنها سرازير شوند

شد كه ی آلمان تبديل به منطقه ای طين شرايچن
ط اطرافش مانند  يار باالتر از محيمزد كارگر بس

دنيا عوض شد . و مجارستان و چك بودی يوگسالو
كه ديوار ی زمان. دولت رفاه از بين رفتی و پايه ماد

 درصد ۵ی در آلمان غرب یکاريبرلين ريخت، رقم ب
اما . دانستی اد ميار زين رقم را بسيبود و دولت ا
.  اين رقم به ده درصد رسيد۱۹۹۵در اواسط 
آلمان مرتبا در حال انتقال به ی كارخانه ها

مثال ب ام و، كارخانه . باشندی ديگر می كشورها
چك را خريده ی اسكاد در جمهوری ماشين ساز

كارخانه جديد اسكاد در و عالوه بر اين، يك . است
ن کارخانه، يس ايدر مراسم تاس. آنجا ساخته است

رئيس كارخانه در حال نشان دادن آن به خبرنگاران 

گفت كه اين كارخانه مدرن ی بود و با افتخار م
پرسيد پس چرا ی خبرنگار.  ترين كارخانه اروپاست

قابل ذکر است که  مهمترين ! (يك رباط هم ندارد
جوش ی ر كارخانجات ماشين سازكار رباطها د

مدير در جواب  .) ن استيدادن و رنگ كردن ماش
ن خبرنگار گفت، ما اينجا تقريبا رباط نداريم چون يا

. بجايش ما كارگر داريم. رباط ها گران هستند
ی حقوق می كارگر در اينجا يك دهم كارگر آلمان

 )۱(.گيرد
ی ه داريسرمای ف شدن قدرت رقابت جوئي    ضع

، يستياليامپری ه داريسرمای ان در بازار جهانآلم
دولت رفاه ی مادی از بين رفتن پايه های علت اساس

. سوسيال استی و به اصطالح سرمايه داری اجتماع
از يرقابت جو کردن خود نی برای ه دارين سرمايا

کار ی رويش کاسته و ساختار نينه هايدارد که از هز
 حداقل آن را را در داخل آلمان بالکل عوض کند و

عالوه . ک کندينزدی شرقی ط کار در اروپايبه شرا
ط يکار که با شرای رويک بخش نيد ين، بايبر ا

شود در داخل آلمان بوجود ی جهان سوم استثمار م
ی و ملی فرهنگی د ستمگرين تشديمالزمه ا. آورد

تمام تالش خود را ی بورژواز. ن استيه مهاجريعل
ن يب شدن جنبش مهاجريبکار خواهد برد تا از ترک

 .  گر ممانعت بعمل آورديدی اجتماعی با جنبش ها
باال بردن ی برا" دولت رفاه"   منحل کردن 

اگر . ن گام استيآلمان اولی ه داريسرمای سودآور
م که دولت ينيبی  واقع بينانه نگاه كنيم می کم

د يشا. رديانقالب را در آلمان بگی رفاه توانست جلو
فت که در شرايط دولت رفاه به جرات بتوان گ

اما . ف بوديار ضعيامکان انقالب کردن در آلمان بس
اکنون وضعيت بطور دراماتيك و تكان دهنده در 

ی با مشكل بزرگی بورژواز. حال عوض شدن است
 سال به مردم گفته است ما  ۵۰ و ۴۰روبروست زيرا 

ل ين دليم و بهميهستی سوسياليستی سرمايه دار
حذف ی برا. ستينی ستياليب سوسبه انقالی ازين

و ايدئولوژيك ی با اين مانع سياسی خدمات رفاه
بشدت در حال رشد است و ی نارضايت. روبرويند

را جمع كند و ی نقش لينكس اين است كه نارضايت
احزاب . هدايت كندی چارچوب مبارزه پارلمانی بسو

ديگر ) دولت رفاه(گويند دولت سوسيال ی ديگر م
گويد اينطور نيست ی اما لينكس متمام شده است 

واقعيت ی ول. ميتوانيم آن را ادامه دهی و ما هنوز م
امروز و . محض استی ن عوامفريبياين است كه ا

ادامه دولت رفاه امکان ی ه دارين سرمايتحت ا
 .ندارد
ل يديگر از مسائل که الزم است در تحلی    يك

. آلمان استی م مسئله تركيب جمعيتيدخالت ده
حال حاضر در آلمان بيشتر از تولد ما شاهد در 

آن با تمام كشورها فرق ی سنی منح. مرگ هستيم
توليد ی مثال در آمريكا بعد از جنگ دوم جهان. دارد

ل فقر ياما در آلمان بدل. کباره جهش يافتيمثل به 
ن جهش عقب افتاد و تازه يدوران جنگ ای و نابود

پرداخت حقوق .  شروع شد۱۹۵۵در سال 
ی نيآلمان سنگی ه دارين ها بر سرمايای زنشستگبا
هر دو نفر ی  به ازا۷۰ تا ۱۹۶۰ی در سالها. کندی م

 ۱۵گرفت اما در ی می شاغل يك نفر بازنشستگ
ک فاکتور يز ين نيا. سال آينده بالعكس خواهد شد

ی ف ميآلمان را تضعی ه داريمهم است که سرما
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ی احقوق هی ن، مجبور است بطور جديبنابرا. کند

. نکار را خواهد کرديرا قطع كند و ای بازنشستگ
شود و اگر ی ها از پول شاغلين تامين می بازنشستگ

ی هر شاغل دو بازنشسته باشد اصال شدنی به ازا
 . نيست

امتيازات ی ن، غير از اينكه سرمايه آلماني   بنابرا
سابقش را از دست داده است، در داخل مشكل 

ن عوامل آن را يامجموعه . تركيب جمعيت دارد
را بزند ی خدمات رفاهی کند که بطور جدی وادار م

و از آنجا كه اين مسئله . و دولت رفاه را منحل کند
 شود و بطور ی تواند منجر به انفجار اجتماعی م

ن انفجار ممانعت کنند، يتوانند از ای نمی اقتصاد
آن را ی اسيکنند در سطح سی می ن سعيبنابرا

عمال قرار است ی كس پارتالين.  ت کننديريمد
اين حزب در حال دامن . كندی را بازی چنين نقش

ی نکه سرمايه داريک دروغ است و آن ايزدن به 
ند يايتا مردم ب. ميتواند به دولت رفاه ادامه دهد

ک يی ت ندارد، بورژوازين مسئله واقعيبفهمند که ا
ن ستون به آن ستون ياز ا. کندی دا ميپی فرصت

ی ه هاين و پاياز فعالی ته بسيارالب. فرج است
كنند كه دارند به مردم ی لينكس اينطور فكر نم

متوهم ی ز مانند توده هايآنها ن. گويندی دروغ م
شود وضع را حداقل مانند ی واقعا باور دارند كه م

بهتر است بخود . اما امكان ندارد. سابق نگاه داشت
ند  دوران دل يجرات دهند و به مردم آلمان بگو

سم آلمان و چشم ياليژه امپريوی ستن به رشوه هاب
ت مردم جهان تمام شده يبستن به فالکت اکثر

ی سرنگونی ه مردم جهان برايد همراه بقياست و با
  .ننديسم تدارک ببياليسوسی و برقراری ه داريسرما

 توضیح
را  رباط، ارزش اضافه توليد ياين مدير حق دارد ز  -۱

همانطور که . را استثمار كردنمي كند و نمي توان رباط 
نه يهز(مارکس گفت، هرچه نسبت سرمايه متغير 

باالتر رود، سودآوري )  استخدام کارگريه دار برايسرما
نه يهز(ه بيشتر است و هر چه بخش  سرمايه ثابت يسرما
باالتر رود، سود ) ه ماشين آالتي تهيه دار برايسرما

 نمي چون ماشين آالت.  شوديه کمتر مي سرمايآور
 کار زنده است که  يروين نيا. توانند ارزش بيافرينند

 ■ .ارزش مي آفريند
 

کشور ی ا نظر اهاليان اراده يبی انتخابات ها برا   «
بشدت کنترل ی بلکه پروسه ها. ه نشده انديتعب

ت توهمات يهستند که در درجه اول به تقوی شده ا
. کنندی آلمان خدمت می در مورد دموکراس

خلق ی برای کنترل شده ای ت ها پروسه هاانتخابا
سوق دادن ی ، و براينيدر جهت معی افکار عموم

و راه حل ی اجتماعی عدالتی مربوط به بی بحثها
 –ی ه داريآن، به درون چارچوب نظام سرما

توانند ی می چه کسان. ، استيکنونی ستياليامپر
را دارند، ی د شوند، اجازه گفتن چه حرفهائيکاند

اجازه طرح شدن در ی و چه موضوعات یچه کسان
نها بشدت توسط يهمه ا: رهيرسانه ها را دارند و غ

شود؛ ی ن نظام کنترل مينگهبانان و مشاطه گران ا
که در آلمان شرکت در انتخابات و در همان يبطور

و ی ان بردن نظام اجتماعيغ ضرورت از ميحال تبل
ی اصال انتخابات! استی ر قانونيحاکم غی استثمار

طبقه ی که در آن خطر از دست دادن قدرت از سو
افتد و اگر هم ی حاکمه و نظام آن وجود دارد راه نم

از نقطه . کنندی می جش دست کاريافتاد در نتا
شتر مردم در انتخابات ينظر حاکمان آلمان هر چه ب

ست يشان بهتر است؛ مهم نيآنها شرکت کنند برا
رکت نست که شيدهند، مهم ای می که چگونه را

شتر باشد يهر چه درصد شرکت کنندگان ب. کنند
اراده "شتر ادعا کنند که انتخابات يتوانند بی آنها م
هر ی آتی ب دولت ائتالفيترک. ان کرديرا ب" مردم

اعالم تعرضشان ی چه باشد، حاکمان از انتخابات برا
هم تعرض در : ه توده ها استفاده خواهند کرديعل

و خواهند گفت که . ين الملليو هم بی سطح مل
هر . باشندی م" کيت دموکراتيمشروع"ی دارا

شان يهای رحميه بياز آنها شود و علی انتقاد
نطور يخودتان ای ول: تظاهرات شود، خواهند گفت

 »!ديخواست
هر گونه فراخوان «: ديگوی    مقاله ادامه داده و م

ست يا حزب مارکسيتوسط حزب چپ و ی را
اب مشابه، تنها به و احز) ام ال پ د(ست ينيلن

ست ينی ن ضرورين توهم که انقالب از پائيت ايتقو
تواند خودش را از درون اصالح کند ی را نظام ميز

آن است که مبارزه ی ن به معنايا ايآ. شودی منجر م
ن نظام يروزمره ای های رحميو بی عدالتی ه بيعل

آن ی بالعکس به معنا! ريست؟ خيالزم و مهم ن
، يه جنگ، تجاوز، نژادپرستياست که مبارزه عل

، فقر و هر شکل از ستم و ي، نابرابريمردساالر
د ين مبارزات باياما ا. استی استثمار مطلقا ضرور

ی ريش برده شوند که به شکل گيپی به گونه ا
و . کمک کندی الت انقالبيو تشکی انقالبی آگاه

کمک ی جنبش انقالبی ريبه شکل گی بطور کل
ش برد که يپی د به گونه ايبان مبارزات را يا. کند

توانند به ی ان آن توده ها بفهمند که ميدر جر
خود و مبارزه خودشان اتکاء کنند و ی روين

استمدار و آن ين سيشان را بدست ايدهايام
رفرم ی حتا مبارزه برا. استمدار مرتجع نسپارنديس

ش برد و به يپی ستيق رفرميتوان از طری را نم
فراخوان شرکت در . زددامن ی ستيتوهمات رفرم

 ».کندی نکار را ميقا اي سپتامبر دق۱۸انتخابات 
ی توده های تينارضای ريز، اوج گيش از هر چيپ   «

. د فراخوانده شوديمردم موجب شد که انتخابات جد
شرکت کننده در ی که تمام احزاب اصلی اما جهت... 

: سابق بودی زهاين انتخابات اتخاذ کردند همان چيا
، فقر و ستم و بطور يعدالتی تثمار، بجنگ، اس

ی ت به اندازه کافيکه بشری زهائيخالصه همه آن چ
ی هر شرکت. ان دراز تجربه کرده استيداشته و سال

شرکت ی زه هايات و انگين انتخابات فارغ از نيدر ا
. کندی ن نظام خدمت ميت ايکنندگان تنها به تقو

که م يبگذاری فه را بعهده کسانين وظيد ايائيب
ن نظام دارند و ما خودمان عهده دار يدر ای منافع

ن يل ايتبدی م که  برايشوی انجام آن کارهائ
ی و مبارزه ای ابنده مردم  به آگاهياوج ی تينارضا

گر است، يدی اش تولد جهانی ريکه جهت گ
 ■ .» .استی ضرور

 (Aufstand, Sept./Oct. 2005) 

 گزیده ای از یک نامھ رسیده بھ
 نشریھ حقیقت

 سالم!  رفقاي عزيز
خسته نباشيد، به تالش هاي بي وقفه تان در 

 . بدوش کشيدن امر انقالب درود ميفرستم
 تريبوني فراهم نموديد تا نوشته پراحساس 
مربوط به سالگرد قيام سربداران در سايت 

احساس قشنگ منعکس در . کس شودمنع
نوشته و روحيه ي آرمان خواهانه آن، 

براي کسيکه امروز با همان . شورانگيزاست
سئواالتي مواجه است که سربداران در سال 
هزار وسيصد و شصت هجري مواجه بودند، و 
نمي خواهد با سري افکنده ميدان بدشمن 
واگذارد،  شکست و پيروزي سربداران معنائي 

 .ر و بلند مدت تر داردعميقت
قيام سربداران پاسخ کساني نبود که با سري 
افکنده ميدان بدشمن واميگذارند، و برايشان 
فرق  نميکند خلق بدست تواناي خود آينده 
را ميسازد يا آنکه بزير مهميز مرتجعين 

با اين حال حرکت جسورانه . گرفتار است
و اگر نبودند کساني . سربداران شکست خورد

اين واقعيت را ديده با همان جسارت براي که 
پاسخگوئي به مسائل حل نشده کمر همت 
سفت کنند و پرچم سرخ را از زمين برداشته 
تدارک نبردهاي آتي را ببينند، اگر اين کسان 
نبودند شايد هم اکنون قيام سربداران افسانه 
اي بود براي آئين پرستان خوار که به بهاي 

راست فخر فروخته خون آن دالوران، چپ و 
 .از مردم ادعاي طلب بنمايند

 گذشت بيست و چند سال سئواالت را با 
همان حدت آن زمان در مقابل انقالبيون قرار 

در آن هنگام توده هاي بپاخاسته . داده است
در برابر سلطنت محمد رضا شاهي و فريب 
خورده از ارتجاع سياه مذهبي با حکومتي 

خود در گير جنگ با چند پاره روبرو بودند که 
امروز . هم مسلکان داخلي و خارجيش بود

توده هاي به جان آمده از بيست و چند سال 
قلدري با حکومتي سرشاخ هستند که ميرود 
تا درون جنگي بسيار گسترده تر غوطه ور 

اين حکومت چند پاره و اين جنگ . شود
ارتجاعي نيز مانند حکومت آن زمان و جنگ 

هايتأ براي سکوب توده ها ارتجاعي آن زمان ن
گری بر سر تود ه ها يو احياي ارتجاع هار د

و اينبار نيز انقالبيوني چون سربداران . ميباشد
الزم است تا براي تحقق آينده اي ديگر، 
آينده اي براي توده ها و در خدمت به آنان، 

جريان خود بخودي امور حتي اگر . بپا خيزد
و هفت چيزي چون انفجار توده اي پنجاه 

باشد بر گرده خود خميني هاي جديد را 
 .حمل خواهد کرد

يورش و . اوضاع خطيري در پيش است....
سرکوب مرتجعين نه از سر توانائي که دقيقأ 

رژيم  . بدليل استيصال و ضعفشان ميباشد
ها و ی حکومت امنيتبه با رو آوردن ی اسالم

نزاد مستاصالنه بدنبال ی  احمدو نظاميان
 ۲۳بفيه در صفحه   . است یدعملکر چنين

ه يکه نشر) زشيخ (Aufstandه  ينشر   
است در شماره سپتامبر ی انقالبی ستهايکمون

که در باره انتخابات ی  خود در مقاله ا۲۰۰۵
د آلمان منتشر کرده، خصلت عام انتخابات يجد

لت خاص و خصی ستياليامپری در کشورها
 :کندی ل مينگونه تحليد آلمان را ايانتخابات جد



  ٢٠ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                

 ريموند لوتا : نوشته
 ۲۹ -۲۸ -۲۷ی  شماره ها-نقالببرگرفته از نشريه ا

زير را ی  بخشها۲۶ در حقيقت شماره قبلی در قسمتها
کمونيسم و : بخش دوم؛  مقدمه: بخش اول: خوانديد

 .سوسياليسم

ی را رھبری بلشویکھا انقالب :بخش سوم 
 کردند کھ جھان را تکان داد

ی توده ای  اعتصابها و تظاهرات ها۱۹۱۷  در فوريه 
که امروز سن پترزبورگ نام ی کارگران در شهر

يک حکومت . دارد، تزار را سرنگون کرد
ليبرال قدرت را بدست گرفت ی ائتالف

اما نتوانست اوليه ترين نيازها و 
توده ها را برآورده کند و ی خواستها

اول ی شرکت روسيه در جنگ جهان
را ) دهشتناک و نابود کنندهی جنگ(

، بلشويکها ۱۹۱۷در اکتبر . ادامه داد
ی ت به يک قيام مسلحانه توده ادس

زدند که رژيم کهنه را بالکل جاروب 
 .کرد

که دنيا ی    جان ريد در کتاب ده روز
و ی از قهرمانی را تکان داد، شرح زنده ا

ی شور و هيجان انقالب اکتبر بدست م
تشکيالت کارگران راه آهن، : دهد

جلسات پر از تنش در کارخانه ها، 
ام، ملوانان و بيانيه ها و تدارکات قي

کارگران مسلح در ی گردان ها
به مراکز ی کرونشتات که تهاجم نهائ

يک . کنندی می را پيشتازی حکومت
. شودی نوين تشکيل می حکومت انقالب

اين حکومت بالفاصله دو حکم حيرت 
يکم، پايان شرکت : کندی انگيز صادر م

اول را اعالم ی روسيه در جنگ جهان
دهد ی  دهقانان قدرت مکند و ديگر اينکه بهی م

وسيع سلطنت تزار، نجبا و کليسا را ی که زمين ها
اين اولين اقدامات نشانه آغاز يک . تصرف کنند
. توده ها بودی بيسابقه برای و اجتماعی تغيير سياس

در اواخر . آنان باالخره رسيده بودی هنگام سرور
ی رژيم سرنگون شده دست به تالشی اکتبر، بقايا

باز گرداندن قدرت بدست خود ی رامستاصالنه ب
هزاران هزار کارگر، زن و مرد، از کارخانه ها و . زدند

دفاع از انقالب به خيابان ی برای محالت کارگر
 .آمدند

که بطور  استاندارد در ادبيات ی از دروغ هائی يک
ی تکرار می  در مورد انقالب بلشويکی ضد کمونيست

ی  يک کودتاشود اين است که اين انقالب، در واقع
داستان را اينطور . سازمان يافته توسط بلشويکها بود

بدليل از هم گسيختن نظم کهنه : کنندی حکايت م
ی بوجود آمد؛ لنين بطور غير قانونی يک خالء سياس

از طريق فريب و اعمال  بدست گرفت و قدرت را
اقتدارگرايانه موفق به تحکيم موقعيت ی سياست ها

 . خود شد
ل اين تصوير دروغين است؟ به دو به چه دلي   

ی آن شرايط ستمگرانه ای اوال، بر رو. دليل اساسي
ی که موجب خيزش ميليون ها نفر شد، پرده م

از متخصصين ی ريچارد پايپس که يک. افکند
در زمينه انقالب اکتبر روسيه است در ی بورژواز

انقالب اکتبر «گويد، ی اش می از آثار اصلی يک
ی انقالب آغاز رنج ها. را بهم زدمردم ی عادی زندگ

منظورش آن است که قبل از انقالب » .آنان بود
 !غم بودی در کار نبود؛ روسيه بی اکتبر رنج

به اوضاع روسيه در قبل از ی    پس بيائيد نگاه
ی در روستاها که اکثريت مردم زندگ. انقالب کنيم

شخم زمين عمدتا از ی کردند، دهقانان برای م
خرافات و مذهب . کردندی تفاده ماسی شخم چوب

روزمره مردم را در چنگال خود اسير کرده ی زندگ
ی را برحسب روزهای روستائيان زمان بذر پاش. بود

کتک زدن زن . کردندی تعيين می مقدس مذهب

در شهرها، امراض فراگير . يک امر معمول بود
جامعه تحت . را تيره و تار کرده بودی اهالی زندگ

حکومت ی يم خودکامه بود که براحاکميت يک رژ
ی و زندان و جاسوسی از يک شبکه گسترده پليس

زبان و فرهنگ اقليت ها سرکوب . کردی استفاده م
دوران قبل از انقالب، اين " عاديی زندگ. "شدی م

اول شد، اين ی روسيه وارد جنگ جهانی وقت. بود
دهقانان را بزور به . وضع غير قابل تحمل شد

ند و کارگران را به گوشت دم توپ بردی می سرباز
 .      تبديل کرده بودند

لنين اين واقعيت را نيز ی داستان دروغين کودتا
کند که انقالب اکتبر عميقا با عملکرد ی پنهان م

. خوردی کلکتيو و آمال کارگران و دهقانان رقم م
ی اجتماعی رخ داد که نارضايتی انقالب در فضائ

گسترده بود؛ و ی  توده اوسيع و عميق بود؛ مقاومت
 .در جريان بودی بزرگی جوشش فکر

ی   پس نقش لنين و حزب پيشاهنگ تحت رهبر
به ی وي، چه بود؟ در جامعه روسيه، هيچ جريان

دست به عمل زدن و ی اندازه اين حزب خود را برا
ی در کميته ها. کردن، آماده نکرده بودی رهبر

اها مسلح، و در شوری کارخانه ها، در نيروها
شوراها، . (پايه و تشکيالت داشت) سوويت ها(

کارگران ی و ضد رژيمی غيرقانونی مجامع نمايندگ

 سوسياليسم ميليون ها بار بهتر از سرمايه داری است
  وکمونيسم دنيائی به مراتب بهتر خواهد بود

 



٢١صفحه    حقيقت        ۲۷ شماره
قدرت ی بزرگ برای بودند که در شهرها و شهرها

برنامه و چشم انداز بلشويکها در .) کردندی مبارزه م
نظم ی ارزش ها و نهادها. جامعه طنين انداخت

وين و قدرت ن. کهنه وسيعا نقد و تحقير شد
نوين و ی اجتماعی اساس ارزش های پرولتر

 .شدی انقالبی و اقتصادی همچنين روابط اجتماع
که دنيا ی ده روز"جان ريد شرح خود از انقالب را 

 . و واقعا غلو نکرده است. خوانده است" را تکان داد
ويران از جنگ جهاني، سربازان ی    در سراسر اروپا

ی ان کشورهاو ملوانان بيجان و خسته و کارگر
شنيدند که کشور پيروزمند درگير در جنگ، وقتی 

را ی فراخوان صلح و ختم کشتار جهانی سوسياليست
 بدون فتح و الحاق،ی داده است؛ فراخوان صلح

در کيل و . تکان خوردند و به جوش آمدند
آلمان از ی دريائی هامبورگ، ملوانان شورشگر نيرو

سرخ را آنان پرچم . کردندی ادامه جنگ سرپيچ
خواندند و " شوراها"بلند کرده و قدرت نوين خود را 

تمام کشور را فراخواندند که اين راه را در پيش 
 .بگيرند

ديگر دنيا، در سياتل، در سال ی     در آن سو
 ۵ی  کارگران دست به يک اعتصاب عموم۱۹۱۹

فرياد برآورد که اين آغاز ی محلی بورژواز. روزه زدند
هر . شودی ارد سن پتزبورگ مقيام است و سياتل د

مانده بود تا سياتل تبديل به سن ی چند خيل
پتزبورگ شود اما نفوذ و مدل انقالب روسيه مثل 

چند ماه بعد از . روز روشن در ذهن کارگران بود
تسليح ضد انقالب در ی اين، دولت آمريکا برا

ی وقت. آنها روان کردی روسيه، مهمات به سو
شد، ی ت از سياتل رد محامل بار مهمای قطارها

حاضر نشدند مهمات را به داخل ی کارگران ساحل
 .ها بار بزنندی کشت

انقالب روسيه مانند آتشفشان فوران کرد، ی    وقت
 –در ماه اکتبر يک چرخش راديکال کرد ی وقت
ی و نه صرفا بورژوا دموکراتهائ(که کمونيستها ی زمان

 مثابه به) خواستند روسيه را مدرنيزه کنندی که م
  در اين –رهبران يک جامعه در صحنه ظاهر شدند 

اين پديده نوين، مو بر اندام جهان ی زمان،  از تازگ
در ی به ناگهان همه مبارزات قديم. راست شد

چشمان ترس آلود . نوين ظاهر شدندی پرتو
ستمگران و چشمان خندان ستمديدگان به آن 

ی موزکارگران خواندن روزنامه را خود آ. دوخته شد
اين موجود ی کردند تا بتوانند  آخرين خبرهای م

تازه مولود را دنبال کنند؛ در جلسات کوچک پس 
ی شدند و معنای روزنامه ها دمر می از کار رو

: کردندی کلمات عجيب و غريب تازه را بحث م
ی را که می جديدی و نام ها. شورا، سوسياليسم

ن مائوتسه دو. لنين، مارکس، استالين: شنيدند
تاثيرات انقالب اکتبر بر چين را در يک جمله 

انقالب اکتبر مارکسيسم را ی توپ ها: خالصه کرد
 .  به چين آورد

خواهيد درجه زمين لرزه انقالب اکتبر را ی م
بدانيد؟ پس به حرف وينستون چرچيل 

گوش کنيد که در ) سياستمدار امپرياليسم انگليس(
شويکها  سال پس از اينکه بل۳۰ی  يعن۱۹۴۹سال 

ما امروز داريم « : در روسيه قدرت را گرفتند گفت
دهيم که نتوانستيم ی سنگين آن را می بها

بلشويکها را در نطفه خفه کنيم و روسيه را که در 
به درون نظام ی آن زمان از پا در آمده بود به طريق

 ».دموکراتيک خود بکشانيمی عموم
مقايسه    اريک هابزمان، تاريخ پژوه در قيد حيات، 

گويد که در فاصله ميان ی او م. کندی می جالب
آمريکا ی ، جنگ داخل۱۹۱۴ تا ۱۸۱۵ی سالها

بزرگترين جنگ در تاريخ آمريکا و نيز در مقياس 
بر ی آمريکا تاثير بزرگی اما جنگ داخل. جهان بود
در حاليکه، . نقاط ديگر جهان نداشتی رخدادها

که جهان تاريخساز بود ی پديده ای انقالب بلشويک
مردم ی که برای هم بخاطر معنائ: را دگرگون کرد

مردم ی که برای روسيه داشت، هم بخاطر معنائ
طبقات ی که برای جهان داشت، هم بخاطر معنائ

جهان داشت و بخاطر ی ارتجاعی حاکمه و نيروها
 .که بر وقايع جهان گذاشتی تاثيرات

توانست مانند ی ديگر نمی جهانی    سرمايه دار
ی  پيش رود زيرا يک ششم جهان، بروسابق

امپرياليستها نگران . بسته شدی استثمار امپرياليست
اين . بودندی سرايت ايدئولوژيک انقالب بلشويک

ی غربی اروپای بود که در کشورهای عامل بزرگ
امتيازات به کارگران کردند با ی شروع  به دادن برخ

 .را تضمين کنندی اين هدف که  صلح اجتماع
را درهم ی کردند انقالب شوروی پرياليستها سع   ام

و . کردند آن را در گهواره خفه کنندی سع. بشکنند
. و کوشش خود را تکرار کردندی مرتبا اين سع

ی اولين تحريم نفت. گذاشتندی اقتصادی فشارها
انجام ی تاريخ جهان را عليه روسيه سوسياليست

ی بيرحمانه نيروها. کردندی تهديد نظام. دادند
ی همسايه روسيه در اروپای را در کشورهای انقالب
در . اروپا سرکوب کردندی و شرق مرکزی مرکز

ی دست به ساختن نيروهای درون جامعه شورو
 .اپوزيسيون زدند

 

آغاز ی توسط قدرت پرولتری انقالب اجتماع
 شودی م

 یتجربھ شورو: بخش چھارم
ی  اتحاد شورو۱۹۵۰ تا اوائل سال ۱۹۱۷  از سال  

جنگ، ی در حال جنگ بود يا در حال تدارک برايا 
جنگ و حل ی يا در حال مرهم گذاشتن بر زخمها

هيچ . مشکالت جنگ در دوره پس از اختتام جنگ
را از ی دولت مدرن ديگر در تاريخ چنين وضع سخت

اين مسئله عميقا بر شکل تکامل . سر نگذرانده است
ی رهبری سياسی های انقالب و تصميم گير

و درون ی  و مبارزات درون جامعه شورو،ی شورو
 .حزب تاثير گذاشتی رهبر

   ساختن يک جامعه نوين در شرايط کمال 
اما طبقات تحت ستم و . مطلوب، دلپذير است

اين انتخاب نيستند که ی شان دارای رهبران انقالب
هنگام . را بدلخواه تعيين کنندی اوضاع و شرايط کل

تنها يک . ده بودانقالب، روسيه يک کشور عقب مان
) بسته بودن رعيت به زمين ارباب(نسل از سرواژ 

بود و ی انقالب روسيه يک پديده توده ا. گذشته بود
در واقع انقالب با . دهقانان از آن حمايت کرده بودند

ضرورت جلب حمايت دهقانان و گسترش انقالب به 
عقب ی اجتماعی با جنبش ها. روستا مواجه شد

انقالب يک ميتنيگ . اجه شدمانده در جامعه مو
بود که جنگ آن ی جامعه ا. مودبانه شهروندان نبود

ی را  داغان کرده بود؛ جامعه که قدم در آنچنان راه
گذاشته بود که قبال هيچ ی اجتماعی دگرگونی برا

 .نکرده بودی آن راه را طی جامعه ديگر
و ی سياسی ارتجاعی  نيروها۱۹۱۸   در سال 

احياء نظم کهن ی قالب برادست به ضد انی نظام
 کشور جهان، منجمله آمريکا که سربازان ۱۷. زدند

پياده کرد، يک ارتش مشترک ی خود را در سيبر
ورود به روسيه و کمک به ضد انقالب تشکيل ی برا

قدرت را گرفتند که ی بلشويکها در شرايط. دادند
در . بودی روسيه در آستانه فروپاشی اقتصاد جنگ
مردم ی توده های با چنين اقتصادو ی چنين شرايط

. کردندی را در دفاع از انقالب و تکامل آن رهبر
ی اما به بها. پيروز شدی انقالب در جنگ داخل

. اقتصاديی و جابجائی تلفات جنگي، بيمار: سنگين
. کردی زندگيش مبارزه می برای دولت نوين پرولتر
 . جنگيدی زنده ماندن می برای يک انقالب اجتماع

ی به انقالب بلشويکی ضد کمونيستی اريخ نگار   ت
گويد اين ی زند و می بهتان می و پروژه کمونيست

اسم . محضی پروژه هيچ نيست بجز قدرت پرست
تماميت " (توتاليتاريسم"ی رمز اين تاريخ نگار

شود که هدف ی به ما گفته م. است) خواهي
مردم ی کمونيستها رام  و کنترل کردن توده ها

نوين، ی يائيد ببينيم که اين قدرت طبقاتاما ب. است
 .قدرت خود را چگونه بکار برد

 ستم بر زنی درھم شکستن زنجیرھا
از بين بردن ی پرولتاريا برای قدرت ديکتاتور    

در سال . ستم بر زن مورد استفاده قرار گرفت
 قانون نوين ازدواج تصويب شد که ازدواج را ۱۹۱۸

در جامعه قبلي، . کردی تبديل به يک مراسم مدن
دولت . گرفتی ازدواج بايد مورد تائيد کليسا قرار م
مردان قانونا از . جديد طالق را قابل دسترس کرد

که ی قوانين. قدرت  بر زن و فرزندانشان خلع شدند
کردند ی روابط خارج از ازدواج را جرم قلمداد م

. مزد زنان و مردان شاغل يکسان شد. شدندی ملغ
در سال . شدی بيمارستان مجانزايمان زنان در 

بود که ی اولين کشور اروپائی  اتحاد شورو۱۹۲۰
در روزنامه ها و مدارس . کردی سقط جنين را قانون

زنده در مورد نقش زن و مرد، ازدواج و ی بحثها
جديد که روابط ی رمان ها. خانواده براه افتاد

کردند، منتشر ی می را رويا پردازی نوينی اجتماع
 .شد

وم کهنه ستمگرانه و پدرساالرانه مورد نقد    رس
ی زنان جمهور. قرار گرفته و به چالش گرفته شدند

 که در جامعه کهن به زور ی مرکزی آسيای ها
کردند، تشويق شدند و به ی روبنده و چادر به سر م

آنان قدرت داده شد که از اين قيد و بند خود را 
 قدرت  آنکه زير کنترلی زنان اکنون بجا. برهانند

خانواده، کليسا و دولت باشند، صاحب قدرت شدند 
حال به چهره جهان . خود بجنگندی رهائی که برا

بنگريد تا اهميت همه اين ها خوب درک ی کنون



  ٢٢ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                
ی تا آن زمان هيچ يک از جوامع جهان سع. کنيد

خود را اين چنين زير ی نکرده بود که نظام جنسيت
 . و رو کند

ی بر خلقھاستم ی درھم شکستن زنجیرھا
 اقلیت

از بين بردن ستم ی برای اين قدرت نوين پرولتر   
ی انقالب بلشويک. اقليت بکار برده شدی بر خلقها

جهان را بوجود آورد؛ ی اولين دولت چند مليت
دولت . ملل قرار داشتی که اساسش بر تساوی دولت

که سابقا در ی همه مللی نوين برای سوسياليست
 بودند حق تعيين تزار تحت ستمی امپراطور

 ۱۹۱۷در سال .  سرنوشت را برسميت شناخت
خود در ی قانون حق ملل در تدريس زبان ها

 .مدارس و دانشگاه ها تصويب شد
ديگر نشان داد که ی    اتخاذ اين اقدامات و بسيار

مثال، ی برا. استی عزم جزم در حل مشکالت، واقع
. نبودندی زبان نوشتاری از ملل اقليت دارای بسيار

ی برايشان الفبا درست شد تا صاحب زبان نوشتار
را به توليد ی منابع قابل توجهی دولت شورو. شوند

ی انبوه کتاب، مجله، روزنامه، فيلم سينمائي، موسيق
فولکور و موزه در مناطق ملل اقليت اختصاص ی ها

مربوط به ملل مقرر کرد که ی سياست ها. داد
ود آن جديد بايد از خی در مناطق ملی رهبر

از ميان . ادارات روسيی مناطق باشد و نه از سو
و حکومتي، ی مردم خود آن ملل، رهبران حزب

در . مديران مدارس و آموزش و اقتصاد تعليم يافتند
. تزار، روسها ملت مسلط و ستمگر بودندی امپراطور

در دولت سوسياليستي، سرزمين روسيه به 
غير روس تخصيص داده شد؛ در ی های جمهور

ی ولت جديد از روس ها خواسته شد که زبان هاد
بر آزار و اذيت .  کشور را ياد بگيرندی غير روس

روحيه مقابله با . يهوديان نقطه پايان نهاده شد
اوليه نفوذ ی در جان و روح شوروی ملی ستمگر

 .يافت
ی آموزشی سراسری کارزارهای    دولت نوين شورو

ن جنگ در فاصله ميا. براه انداختی و بهداشت
دوم، هيچ کشور جهان ی اول و جنگ جهانی جهان

در زمينه رشد تناسب ميان تعداد دکتر و جمعيت، 
 ۸۰ به ۳۰درصد سواد از . نرسيدی شوروی به پا

 .  رسيد۱۹۳۹درصد در سال 
ديگر جهان، ی    در آن زمان، در کدامين نقطه 

ی م. در جريان بود؟ در هيچ کجای چنين وقايع
در آمريکا، . ريکا چگونه بوددانيم که وضع آم

)  سفيدان و سياهانی جدا ساز(ی آرپاتايد نژاد
ی وقت. قانون جيم کراو در اوج خود بود. قانون بود

پل رابسون، اين هنرپيشه، خواننده و فعال راديکال 
اولين بار به ی برای تبار آمريکائی بزرگ آفريقائ

انقالب در ی سفر کرد، از موفقيتهای اتحاد شورو
حيرت زده ی و ملی ره شدن بر تعصبات نژادچي
مانند ی  اتحاد شوروی و فرهنگی ملی اقليتها. شد

در جنوب آمريکا  ضرب و شتم و کشتار ی اقليتها
کامال ی دو دنيای آمريکا و اتحاد شورو. شدندی نم

 .متفاوت بودند

 جھانی خلق اولین اقتصاد سوسیالیست

 :بخش پنجم

اولین ساختمان : یتجربھ اتحاد شورو
 جھانی اقتصاد سوسیالیست

پس از او، ژوزف .  درگذشت١٩٢٤لنين در سال 
استالين رهبری حزب کمونيست را در اتحاد 

انقالب اجتماعی که از آن . شوروی بدست گرفت
سخن راندم بطور الينفک با رهبری استالين عجين 

 اين سوال مطرح بود ١٩٢٠در اواسط دهه . است
 شوروی سوسياليسم را که آيا می توان در اتحاد

ساخت؟ آيا در جامعه ای با اقتصاد و فرهنگ عقب 
مانده می توان چنين کرد؟ آيا در شرايطی که اتحاد 
شوروی به مثابه يک دولت پرولتری تنهاست و 
معلوم نيست که انقالبات ديگری در کشورهای 
ديگر رخ خواهد داد، می توان در اين کشور 

 سوسياليسم را بنا کرد؟ 
استالين قدم پيش گذاشت و برای اين نظريه    

مبارزه کرد که بله  شوروی می تواند و در اين 
در . شرايط بايد راه سوسياليستی را در پيش گيرد

و نخواهد توانست . غير اينصورت نمی تواند بقاء يابد
با اين . در نقطه ديگری به انقالب ياری برساند

ادی را جهت گيري، استالين مبارزات پيچيده و ح
برای اجتماعی کردن مالکيت صنايع و کلکتيويزه 

 .کردن کشاورزی هدايت کرد
 اوضاع اقتصادی در اتحاد ١٩٢٠   در اواسط دهه 

شوروی چگونه بود؟ زراعت به شکل سابق ديگر 
صنعت . کفاف تغذيه جمعيت شوروی را نمی داد

محدود بود و قادر به توليد کارخانه ها و ماشين 
. مدرنيزه کردن اقتصاد الزم بود، نبودهائی که برای 

روسيه جامعه ای بود که بخش روشنفکری آن 
و فقط اليه نازکی از مردم دارای . کوچک بود

. آموزش عالی در زمينه فنی و هنرهای ليبرال بودند
. و هميشه در خطر حمله نظامی امپرياليستها بود

تضادهای اقتصادی و اجتماعی واقعی در مقابل 
 واقعی که قصد داشتند جامعه و جهان انسان های

 .را بر پايه ای نوين بسازند، قرار داشت
 بقيه جهان چه ١٩٢٠   ببينيم در همان دهه 

شکلی بود؟ در اکثريت مناطق روستائی جهان 
و سرمايه داری به شکلی . فئوداليسم غلبه داشت

 .بيرحمانه و بی برنامه در حال غرق کردن جهان بود
 اتحاد شوروي، در اين يک تکه    اما اکنون در

قلمروی آزاد شده، يک جنبش پرولتری نوين به 
قدرت رسيده بود که بايد يک برنامه اقتصادی بريزد 

برنامه پنج "وقتی واژه . که به مردم خدمت کند
بيان شد، تا قبل از آن چنين " ساله سوسياليستي

بنظر .  چيزی به گوش هيچکس نخورده بود
 اوج بی حرمتی ، يزی يک اقتصادبورژوازی برنامه ر

 .و خطا بود

 یک اقتصادی برنامھ ریز
   انقالب سوسياليستی يک نوع اقتصاد نوين می    

اين به معنای آن است که توليد ديگر امر .  آفريند

توليد زير . خصوصی يک بخش اقليت جامعه نيست
و اين کلکتيو . کنترل کلکتيو جامعه قرار می گيرد

منابع . دولت پرولتری بيان می شوداز طريق کنترل 
بلکه . اقتصادی ديگر برای توليد حداکثر سود نيست

برای برآورده کردن نيازهای اساسی و منافع توده ها 
و خدمت به انقالب جهانی مورد استفاده قرار می 

توليد اجتماعی ديگر بدون نقشه از پيش . گيرند
ريخته شده يا بدون هدف اجتماعی پيش برده نمی 
شود بلکه توسط اهدافی که آگاهانه اتخاذ شده اند 

 . شکل می گيرد و در کليت خود هماهنگ می شود
 ١٩٢٨   برنامه پنج ساله در اتحاد شوروی در سال 

مجتمع های . تمرکز آن آهن و فوالد بود. آغاز شد
کارخانه . صنعتی عظيم جديد از صفر ساخته شدند

زيرا . تند در الويت قرار داش سازیهای تراکتور
و کارخانه . مناطق روستائی نيازمند تراکتور بودند

 در صورت لزوم، يعنی در صورت  سازیهای تراکتور
بروز جنگ، قابل تبديل شدن به کارخانه های تانک 

کارخانه های توليد ابزار بسرعت . سازی بودند
 .گسترش يافتند تا اقتصاد وابسته به واردات نباشد

ما در حال «: له اين بود   شعار برنامه پنج سا
ميليون ها . »ساختن يک دنيای نوين می باشيم

کارگر و دهقان با اين روحيه به شور و حرکت در 
در کارخانه ها و روستاها، مردم به بحث در . آمدند

اگر چنين : مورد برنامه اقتصادی می پرداختند
 و -اقتصادی ساخته شود چه تفاوتی در زندگی آنها

خواستهايشان را . جود خواهد آورد  بو-مردم جهان
بيان می کردند و اينکه چه چيزهائی را می توانند 
بسازند و برای ساختن آنها به چه چيزهائی نياز 

 .دارند
   برنامه های محلی ريخته می شد و تحويل مراکز 
برنامه ريزی مرکزی داده می شد که با برنامه 

ه سراسری ادغام شده و دوباره به پائين فرستاد
در کنفرانس های کارخانه، همه در مورد . شود

اينکه روند توليد را چگونه سازمان دهند حرف می 
مردم داوطلب کمک به . زدند و نظر می دادند

ساختن راه آهن در مناطق دور دست وبيابان ها می 
آنها داوطلبانه ساعات درازی را کار می . شدند
 بر سر در کارخانه های فوالد، در راه رفتن. کردند

تا پيش از اين در . کار آوازهای انقالبی می خواندند
تاريخ سابقه نداشت که مردم آگاهانه برای تحقق 
يک برنامه اقتصادی و اهداف اجتماعی آن اين 

: بگذاريد يکبار ديگر سوال کنيم. چنين بسيج شوند
در همين زمان، در باقی نقاط جهان چه خبر بود؟ 

 ١٩٣٠ود اوايل دهه اقتصاد سرمايه داری در  رک
 ٥٠ تا ٢٠دست و پا می زد و سطح بيکاری به 

اما در اتحاد شوروی بيکاری توده . درصد رسيده بود
نه تنها بيکاری خاتمه يافته . ای خاتمه يافته بود

بود بلکه اتحاد شوروی با کمبود نيروی کار مواجه 
بود زيرا برای ساختمان جامعه نوين کارهای زيادی 

 درصد رشد می ٢٠نعت ساليانه ص. طلب می شد
کرد و سهم اتحاد شوروی از توليدات صنعتی جهان 

 درصد بود  در سال ٢ فقط ١٩٢١که در سال 
 . درصد رسيد١٠ به ١٩٣٩

، ١٩٢٩کلکتيويزه کردن کشاورزی   در سال با 
حزب کمونيست دست به يک حرکت بزرگ در 

حکايت های . جهت کلکتيويزه کردن کشاورزی زد



٢٣صفحه    حقيقت        ۲۷ شماره
ستی می گويند اين نيز يک ضد کموني

به ما می گويند . بود" توتاليتاريسم استاليني"
استالين می خواست تمام قدرت را تحکيم کند و 
برای انجام اين کار بايد دهقانان را درهم می کوفت 

 .و گرسنه می کرد
.    اما اين نيز يک دروغ عجيب و غريب است
ه واقعيت آن است که کلکتيويزاسيون جوابی بود ب

تضادهای اقتصادی و اجتماعی در روستا و جوابی 
واقعيتی را که با اين . بود به نيازهای عاجل انقالب

بهتان ها می خواهند سرپوش بگذارند آن است که 
کلکتيويزاسيون آتش يک خيزش توده ای اصيل را 
در ميان دهقانان که اسير فقر و روابط اجتماعی 

از نزديک ببينيم بيائيد . برده وار بودند، روشن کرد
 اين کلکتيويزاسيون چه بود؟ 

   شوروی بطور جدی با اين مشکل روبرو بود که 
آيا می تواند بطور قابل اتکائی مواد غذائی شهرها را 
تامين کند بخصوص با اين حساب که صنعت در 
حال جهش و جمعيت شهری بسرعت در حال 

پس از انقالب، زمين در ميان دهقانان . گسترش بود
اما دهقانان مرفه، که کوالک خوانده . قسيم شدت

می شدند، در اقتصاد روستائی که غرق در 
کشاورزی خصوصی مقياس کوچک بود، در حال 

کوالکها صاحب زمينهای . قدرت يافتن بودند
بخش . صاحب آسياب ها بودند. بيشتری بودند

بزرگی از بازار دانه های خوراکی را کنترل می 
اين وضعيت قطب . دادندپول قرض می . کردند

 . بندی طبقاتی را در روستاها تشديد کرده بود
خطر واقعی بازگشت به شرايط دوران قبل از    

اين . جنگ جهانی اول، کشاورزی را تهديد ميکرد
بلکه برای . کوالکها صرفا مالکين بيگناه نبودند

اعمال حاکميت خود دارودسته هائی براه انداخته 
و  . اندهی عليه رژيم زده بودنددست به سازم. بودند

نيروهای اجتماعی ديگر را نيز در روستا به گرد 
 .خود جمع کرده بودند

زمين .    جواب رهبری انقالبي، کلکتيويزاسيون بود
بين . و ابزار زراعت تبديل به مالکيت جمعی شدند

 ميليون دارائی های ١٤، ١٩٣٣ تا ١٩٣٠سال 
زار مزرعه  ه٢٠٠کوچک دهقانی غير کارآمد با 

دولت به اين مزارع جديد . کلکتيو ادغام شدند
تراکتور و ماشين آالت می داد و آنها به دولت دانه 

يک چنين مبادله پايه ای  . های خوراکی می دادند
 .برقرار شد

   کلکتيويزاسيون عکس العمهای اجتماعی مختلفی 
بخش بزرگی از دهقانان فقير به آن . را برانگيخت

بخشهای ديگر دهقانان نمی . دخوشامد گفتن
اين  کلکتيويزاسيون .خواستند با آن همراهی کنند

دربرگيرنده اعمال زور عليه بسياری از اين دهقانان 
کارگران متعهد . بود اما يک جنبش اجتماعی بود

داوطلبانه به روستا رفتند تا در خط اول جبهه 
اين کارگران در . مبارزه عليه کوالکها درگير شوند

 .  گرفتندبدست را ره مزارع نقش رهبریادا
  در بسياری از مناطق کارگران کشاورزی و 
دهقانان فقير که سابق بر اين مرعوب کوالکها شده 
بودند، وقتی دولت را پشتيبان خود و در مقابل 

 .باندهای کوالک يافتند، دست به تصرف زمين زدند
زنان که زندگيشان توسط سنت ستمگرانه و قيود 

الرانه تعيين می شد، تبديل به رانندگان پدرسا
برای تيم ها در مزارع کشاورزی . تراکتور شدند

در برخی ديگر از . کتابخانه های سيار روانه شد
. مناطق مزارع گروه های تئاتر خود را سازمان دادند

مذهب، خرافه و سنت هائی که مثل موريانه مغز 
ردم م. آدمها را می خوردند، به چالش کشيده شدند

 جهت نوين درسرشان را باال گرفتند و با ضرباهنگ 
شروع به بحث در . جامعه هماهنگ و همراه شدند

 . مورد برنامه اقتصادی ملی و پيشرفتهای ملی کردند
داستان .     کوالکها انتقامجويانه مقاومت کردند

هائی که مخالفين سوسياليسم تعريف می کنند 
يند، کوالکها اينها می گو. هميشه يکجانبه است

کوالکها دست به . اما اين دروغ است. شدند" قرباني"
 تهاجمات سازمان يافته عليه وکمونيست کشی 

کلکتيوها می زدند، در برداشت محصول خرابکاری 
می کردند و باندهائی را برای تجاوز به زنان به 

کوالکها باالخره شکست . حرکت در می آوردند
و بسيار اخراج شده خوردند، بسياری دستگير شدند 

" خونريزی استالينيستي"اين يک . و کشته شدند
بلکه نبردی بود بر سر آينده روستاهای . نبود

نبردی بود بر سر اينکه آيا صنعتی کردن . شوروي
کشور و دگرگونی اجتماعی می تواند بجلو رود يا 
اينکه سرمايه داری احياء شده در روستا جلوی آن 

  بودی مبارزه طبقاتی حاداين يک. را خواهد گرفت
  . را رقم ميزد مرگ و زندگی قدرت دولتی که

    کلکتيويزاسيون بخش مهمی از ساختمان يک 
اما . اقتصاد سوسياليستی است و اينکار بايد می شد

مائوتسه دون نسبت به روشهای استالين در انجام 
مائو می گويد که در . اينکار انتقادهای جدی داشت

کلکتيويزاسيون قبل از آنکه دهقانان زمان استالين 
از طريق کار تعاونی در زمين و استفاده از ابزار 
تجربه کسب کنند صورت گرفت و مضافا اينکه 
دهقانان دارای يک پايه محکم سياسی و 
ايدئولوژيک که  آگاهانه برای تحقق مالکيت 

يکی ديگر . اجتماعی کلکتيوی مبارزه کنند، نبودند
تسه دون به کلکتيويزاسيون شوروی از انتقادات مائو

آن است که دولت بيش از اندازه دانه های خوراکی 
اين مسئله به روابط ميان . از روستا منتقل کرد

مائو انتقادهای . مناطق شهری و روستائی لطمه زد
ديگر هم داشت و چين مائوئيستی وظيفه 
کلکتيويزاسيون کشاورزی را بسيار متفاوت از 

که بعدا در باره آن صحبت . شوروی انجام داد
 . خواهيم کرد

   اما جنبش کلکتيويزاسيون در اتحاد شوروی 
بخشی از يک پيشتازی جسورانه و الهام بخش برای 
يافتن راهی بيرون از نظام کهنه مالکيت کوچک در 

جنبش کلکتيويزاسيون به . کشاورزی و پيشروی بود
 و بدون آن، اتحاد. محرومان روستا اميد بخشيد

 .شوروی نمی توانست آلمان نازی را شکست دهد
 :ادامه دارد

 

 در بخش آينده جنگ جهانی دوم و پس از آن 
 ■را می خوانيد

 

 ۱۹بقيه از صفحه 
  بويژه آنکه اربابان نظام اسالمی نيز با 
اجبارات مشابهی در سراسر جهان روبرو 

حکومت بوش عليرغم مخالفت . هستند
نی توده ها در سراسر جهان و عدم ميليو

همراهی همپالگی های اروپائی و آسيائی اش 
خيلی زود نبرد . وحشيانه به عراق حمله کرد

مقاومت در عراق شکل گرفت وعليرغم آنکه 
مرتجعين صدامی و اسالمی خود را بر گرده 
اين مقاومت جای داده و نتيجتأ از برائی و 

ل نبرد قدرت آن کامأل کاستند، با اين حا
مقاومت آمريکا و متحدينش را بدرون گردابی 

اين وضعيت بر يورش مهار . مهلک فرو کشيد
گسسته آمريکا   بنوعی لگام زد ولی در واقع 
ابعاد مسائل مقابل پای امپرياليست های 
آمريکائی  ايضأ ديگر امپرياليستها را بمراتب 

همان اجبارات و داليلی که . بزرگتر نمود
مريکا و ديگر امپرياليستها به باعث تهاجم آ

افغانستان و عراق شد با شدتی بيشتر در 
آنها در واقع با . مقابلشان قرار گرفته است

تکيه به ذخيره مانور دهی شان در حال 
تدارک يورشی جديد به خلق های جهان 
هستند و اينبار نيز کماکان در بوق های 
تبليغاتيشان هدف های حمله را روشن کرده 

يران در مرکز اين  قضايا قرار گرفته ا. اند
هر دو يورش به افغانستان و عراق از . است

قضا نشان داد که ميتواند خيلی سريع اتفاق 
اين پيش بينی که فعأل آمريکا قصد . بيافتد

. حمله به ايران را ندارد واقعأ حيرت آور است
بسياری اين روزها آروزها و اميال نيکشان را 

نند، اين برای آمادگی بجای واقعيت مينشا
هيچ چيز به اندازه . توده ها خوب نيست

مشکل . واقعيت قدرت تحرک بخشيدن ندارد
باين . در نوع تحرک و نمونه عينی آنست

دليل است که امروز نيز ما محتاج پيشقراوالن 
 .سربدار هستيم

ياد و خاطره ی دالوران جانباخته ی سربدار 
 ! خوش باد

 
عزيز از نامه شما و رفيق :   نشريه حقيقت

يادآوری ضرورت هشياری و انجام وظايف 
در اينجا تذکر يک نکته . امروز بسيارممنونيم
الزم می "  مقاومت عراق"را در مورد واقعيت 

در عراق اساسا مقاومت مسلحانه ای که . دانيم
از (زير رهبری و کنترل مرتجعين اسالمی 

و بعثی ها نباشد، به شکل ) نوع شيعه و سني
ما روی اين حقيقت . متشکل وجود ندارد

هيچ چيز به اندازه "تاکيد می گذاريم زيرا 
اين ". واقعيت قدرت تحرک بخشيدن ندارد

مقاومت ارتجاعی هر چند در کوتاه مدت 
شرايط سختی را برای امپرياليسم آمريکا 
ايجاد کرده است اما نقش بسيار مهمی را در 

ر ممانعت از شکل گيری مقاومت مردمی د
   ■ . می کندیعراق باز

 



  ٢٤ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                

کھ یک زن در جھان تحت ستم ی تا زمان« 
 -»!باشد، ھیچکس بواقع آزاد نیست

 مائوتسھ دون
زنان از سنن ماندگار ی    هشت مارس، روز جهان

ن روز يا. جهان است یستيو پر افتخار جنبش کمون
وغ يزنان از ی ادآور آن است که بدون رهائينشانه و 
کامل با مردان، دست ی و کسب برابری پدرساالر

که ی از زمان. امکان نداردی ستيبه جهان کمونی ابي
ن يين روز را بعنوان روز زن تعيای ستيجنبش کمون

ن روز، يت شناساندن ايبه رسمی کرد، مبارزه برا
. بخش زنان بوده استی مبارزات رهائنفک يجزء ال

نقاط جهان در ی ون ها زن در اقصيليهر سال، م
ی ر ميابان ها سرازين روز بزرگ به خيبزرگداشت ا
ستم ی رهايرا دهند که زنجی نده ايد آيشوند تا نو

کر جهان پاره يخود و پی و استثمار را  از دست و پا
 .خواهند کرد

به مثابه ران يای ستيخا جنبش کموني   تار
در ی جامعه، نقش برجسته ای روين نيشروتريپ
ی ران بازيزنان ای جنبش رهائی و شکوفائی داريب

ی م اجتماعيعظی روين نياما نتوانسته ا. کرده است
ی درهم شکستن دژهای برای را به مثابه توفان

ز  يزد و اسف انگيارتجاع و سنت و خرافات برانگ
ی شروئيعمل پاست و ي س٥٧ان انقالب يآنکه در جر

ل يز به دليامروز ن. شه نکردينه پين زميرا  در ا
در ی ستيبخش کمونی رهائی هايکمرنگ شدن تئور

ت يت آنان قادر به درک ظرفيستها، اکثريان کمونيم
 . ستنديزنان نی م جنبش رهائيعظ

د با صراحت به اطالع يقت تلخ را بايک حقي    
ی دستها رساند و از آن جمعبنينسل جوان کمون

به ی نيم خمين حمله رژياول:  کرد تا تکرار نشود
ی و رهائی انقالبی حقوق مردم و آمال و آرزوها

اما جنبش . بخش آنان، با حمله به زنان آغاز شد
جواب ی ن حمله را بيت خود ايدر کلی ستيکمون

م يرژی مرکزی از برنامه های کي سال ٢٧. گذاشت
چابش نيز در جواب به  ٢٧ و استحمله به زنان 

های وقيحاته رژيم با فقدان رزمندگی از سوی اکثر 
سازمانها و احزابی که خود را کمونيست ميدانند 

به نقد ندارد؟ ی ازين کارنامه نيا ايآ. روبرو هستيم 
ا يست؟ آين برخورد چيای و طبقاتی فکری شه هاير

ست ادامه همان ياست؟ اگر نی ستيخصلتش کمون
ا يست؟ آيه تر چافتير ييتغی روش با اشکال کم

ممانعت از ادامه آن دست به ی ست که برايبهتر ن
نکار يای م؟ کين مسئله بزنياز ای شه ايک نقد ري

نکار را انجام يد ايبای انجام خواهد شد و چه کسان
 * دهند؟

بالفاصله پس از قدرت ی اسالمی     جمهور
ن يبا ا. حمله به حقوق زنان را شروع کردی ريگ

اش را نواخت که ی اجتماع مهبرناپور يحمله  ش
ی فرصت. روابط پدرساالرانه بودی رهايت زنجيتقو

ی ن برنامه اجتماعيستها در مقابل ايبود تا کمون
ی بخش انقالب پرولتری ، برنامه رهائيارتجاع

کامل زن و مرد را به اهتزاز ی بر برابری مبتن
ن يبا ای اسالمی جمهور. ن نکردندياما چن. درآورند

. مش را اعالم کرديک رژي تئوکراتحمله، خصلت
ک نقد يدئولوژيستها کارزار ايبود تا کمونی فرصت

خرافه و مذهب و سنت دامن زنند و خواست 
ن از دولت را بلند يدی ک صد ساله جدائيدموکرات

در مقابل حکم قرون . ن نکردندياما چن. کنند
ما انقالب «زنان با شعار ی حجاب اجباری وسطائ
. ختنديابان ها ريبه خ» ميب برگردم تا به عقينکرد
ل يبه پتانسی ستيبود تا جنبش کمونی فرصت
اما جنبش ! بردی پی اجتماعی روين نيای انقالب
اوردن  پرچم مبارزه يبا به اهتزاز در نی ستيکمون

ک و يدئولوژيو ای اسين چالش سيزنان، اول
جواب ی را بی اسالمی بزرگ جمهوری اجتماع
 م چرا؟  يبپرسست يا وقتش نيآ. گذاشت

به زنان را ی نيم خميستها حمله رژي   چرا کمون
ک طبقه يک يدئولوژيو ای اسيسی صف آرائ

ده جهت استقرار و يتازه به قدرت رسی ارتجاع
ه طبقه کارگر ياش علی ستيفاشی کتاتوريم ديتحک

ل غلبه خط يدند؟ بدليه خلق را نديو بق
بارزه ، مياست انقالبيسی که مبارزه برای ستياکونوم

ی ارتجاعی ه مذهب و سنت و روابط اجتماعيعل
طبقه ی از مبارزه طبقاتی ان انسان ها را بخشيم

ل نفوذ خط راست ضد يد؛ بدليدی کارگر نم
را در ی ستياليکه حضور روابط امپری ستياليامپر

ی  اجتماع–ی م حاکم و بافت اقتصاديوجود رژ
اد مرزها قلمدی ده ماورايد و آن را پديدی جامعه نم

 .کردی م
ی ه داريسرمای ايل احيبدلی ستيجنبش کمون

ی می خود را در موضع دفاعی ستيالين سوسيدر چ
ی مذهبی روهايد و با همان تعرض و حرارت که نيد
ی دئولوژيرق خود را بلند کرده بودند،  پرچم ايب

ن و خرافات و سنت را يو مقابله با دی ستيکمون
جامعه با ی ن هايکه بدتری طيدر شرا. بلند نکرد

ی  و برنامه اجتماعی دئولوژيای کور برای مانيا
را " ن هايبهتر"ورش آوردند، وجود يخود ی ارتجاع

ت ندادن به مسئله زنان و ياهم. تزلزل فرا گرفته بود
د که ين چارچوب ديد در ايآن را بای مبارزه برا
با جامعه کهن ی ستيزات جنبش کمونيخط تما

م يذاشتن حمالت رژ جواب گی ب. کمرنگ شده بود
آن را هنوز ی نياست که سنگی به زنان، باری نيخم

 . کندی ما بر دوش خود حس می ستيجنبش کمون
و ی دئولوژيستها ربط مسئله زنان به  اي   کمون

شه کن کردن جهان کهنه ي، به ريستيبرنامه کمون
ن تعاون داوطلبانه يجهان نوی ستم و استثمار و بنا

 ربط مسئله زنان به رشد .دنديانسان ها را ند
. دنديدر احزاب خود را ندی ستيفرهنگ کمون

ی زنان می را که جنبش رهائی ميخدمات عظ

در ی ستيو فرهنگ کمونی توانست به رشد آگاه
امروز هم . دنديزحمتکش کند را ندی ان توده هايم

نامند، ی ست ميکه خود را کمونی از کسانی اريبس
در ی  نظام طبقات.ننديبی ن ها را بهم نميربط ا

سراسر جهان، در اشکال متنوع و با ولع از اسارت 
دن ين است که چرا ديسوال ا. کندی ه ميزنان تغذ

ی ه آن برايقت آشکار و عمل کردن بر پاين حقيا
نقدر سخت يران ايای ستهاياز کمونی بخش بزرگ

 است؟ 
ی ستيکمونی ه و متدولوژي  حال آنکه  نظر

م ينفک به تقسيبطور الروشن کرده که ستم بر زن 
هزاران ی جامعه به طبقات گره خورده است و ط

از ستم و استثمار آن را با ی سال همه و هر شکل
ی خود حمل کرده و محو ستم و استثمار طبقات

آن . زنان استی وابسته به رهائی نفکيبطورال
بخش زنان را در ی که مبارزه رهائ" يستيکمون"

داند، ی نمی طبقاتمحو جامعه ی خدمت مبارزه برا
مبارزه ی م و الفبايسکمونی از الفبای زيدر واقع چ

 !  داندی نمی محو جامعه طبقاتی برا
بلند ی د با صدايران بايای ستي   جنبش کمون

ک بخش يزنان ی رهائی که مبارزه برااعالم کند 
مبارزه . سم استيکمونی ن کننده از مبارزه براييتع
ی محو شکاف های رامبارزه بی عنيسم ي کمونی برا

که انسان ها ی ديمحو آن روابط تولی ، برايطبقات
محو آن روابط ی کند، برای م ميرا به طبقات تقس

است، و ی ن روابط طبقاتيکه برخاسته از ای اجتماع
و ی ن روابط اجتماعيکه نگهبان ای محو آن افکار

 .  استی اقتصاد
بلند ی د با صدايران بايای ستي   جنبش کمون

از ی زنان بخشی رهائی ح کند که مبارزه برايتصر
ن ياز هم: طبقه کارگر استی رهائی مبارزه برا

 . امروز
و چه در ی طه اجتماعيروابط زن و مرد چه در ح

ن يد بر حسب ايهمه بای و خانوادگی روابط جنس
سته يکنند نگری زنان خدمت می که چگونه به رهائ

نه يزمن يستها در ايکمون. شوندی ابيشوند و ارز
نه مسئله يدر زمی ستياخالق کمون. صاحب اخالقند
زنان ی رهائی است که مبارزه برای زنان، آن اخالق

که ی زيرحمانه در مقابل هر چيبرد و بی ش ميرا پ
له ستم بر آنان را ير کرده و بهر وسيزنان را تحق

ی ه اخالق سنتيمنجمله عل. ستديای ت کند، ميتقو
 .يو پورنوگرافی و مذهب

در رشد و ی ستيدرجه فعال بودن جنبش کمون   
زنان نشانه درجه سازش ی جنبش رهائی شکوفائ

. شرو بودن آن استيآن با دشمن و پی ريناپذ
مبارزه با دشمن بدون سازمان دادن مبارزه و ی ادعا

هوده يبی آن، ادعائی از ستون های کيورش به ي
از ی ميمبارزه با دشمن بدون اتحاد با نی ادعا. است

، يو فرهنگی و اجتماعی ن نظام اقتصاديان ايربانق
مبارزه ی نها الفبايا. استی کامال توخالی ادعائ

 ) مائوئيست– لنينيست –مارکسيست (حزب کمونيست ايران  بيانيه
 زنی به مناسبت هشت مارس روز جهان



٢٥صفحه    حقيقت        ۲۷ شماره
د فراموش ينبای ستيچ کمونياست که هی انقالب
 .کند

 !از فمینیستھا بیاموزیم
مضر ی ش فرضهايد پيما بای ستي   جنبش کمون

. سم را کنار بگذاردينيدر مورد فمی ر واقعيو غ
نه نقد يدر زم) آنی انواع بورژوائحتا (سم ينيفم

)  يارکيپاتر( ی پدرساالری و فرهنگی روابط اجتماع
سم و ي، فئوداليبرده داری که جزو شالوده نظام ها

ده يرسی مهمی است، به دستاوردهای ه داريسرما
ی د آنها را بررسيبای ستياست که جنبش کمون

ک خود جذب يکرده و نقادانه در بدنه دانش تئور
ی ستهاينيد از فميستها بخصوص بايمونک. کند

را آنان با استفاده از يز. اموزنديشتر بيست بيمارکس
نه ستم بر زن و يرا در زمی سم، دانش مهميمارکس

ی از آن برای جهانی ه دارينکه چگونه نظام سرمايا
. د کرده انديکنند، تولی خود استفاده می بقا
ام نظی سرنگونی و برنامه برای ک تئوريسم ينيفم

سم و گذر ياليآن با سوسی نيگزيو جای ه داريسرما
ی ست، اما شالوده  و ساختار سنتيسم نيبه کمون

نظام ی ر پايکند و مرتبا زی ف ميجامعه را تضع
و افکار و ی را با ضربه زدن به روابط اجتماعی کنون

نه نقطه يهر آ. کندی می فرهنگ پدرساالرانه خال
شه کن يری ست، مبارزه برايک کمونيحرکت 

استثمارگرانه در ی و اجتماعی کردن روابط اقتصاد
ت يباشد، مسلما قادر به درک اهمی جهان کنون

اگر . خواهد بودی انقالب پرولتری سم براينيفم
سم ينيز فميق و تيعمی نقدهای ستيجنبش کمون

را جذب نکند، سلسله مراتب ی از روابط پدرساالر
د خواهد يو پدرساالرانه  درون خودش بازتولی سنت

 .د هم شده استيد گفت که بازتوليشد و در واقع با
 که به ی ران هستند کساني   در جنبش چپ ا

د به ينبا.  کنندی ستها حمله مينيجنبش زنان و فم
ن يا. سم  افتادين کمونيان دروغين مدعيدام ا

ش راست و محافظه يک گرايحمالت مشخصه 
و ی عو اجتمای اسيسی کارانه است که از سازش ها

ی برخ. نداردی ک با دشمنان مردم ابائيدئولوژيا
ه ين دسته عليکه ای مسمومی ستها از فضايکمون

 . جاد کرده اند در امان نمانده انديستها اينيفم
ست ينيکه به زنان فمی سنتی شاتيگرا
گر يکنند و مرتبا به زنان دی ست حمله ميکمون

ا د ريکنی دهند که مبادا با آنان همراهی هشدار م
نان در عرصه مبارزه يا.  ت افشا کرديد با جديبا
ت ين شکايراست و محافظه کارند اما از ای اسيس
! استی و بورژوائی براليکنند که جنبش زنان لی م

و ی بورژوائی انينان گفت آن جريد به ايبا! عجبا
و ی است که مظاهر گوناگون روابط سنتی براليل

ی  هم و غمگذارد وی را دست نخورده می پدرساالر
ی شه کن کردن آن از خود نشان نمينه ريدر زم
 .دهد

 زنانی و جنبش رھائی جنبش کارگر
پوشاندن ی برای شات راست و سنتي     گرا

زنان به استدالالت ی ت خود با جنبش رهائيضد
بت يشوند و گاه در هی ز متوسل مين" يکارگر"

ی ند برايگوی پدران زنان کارگر ظاهر شده و م
د فقط از ينباشد با" يبورژوائ"نبش زنان نکه جيا

مشت . حقوق زنان کارگر و زحمتکش دفاع کند

نان از ستم يف ايتعار. د باز کرديز باينان را نيا
مضاعف بر زن کارگر کامال مردساالرانه و متاثر از 

آنان ستم مضاعف بر زن . استی فرهنگ پدرساالر
ی مل يافت حقوق کمتر از مرد، تقليکارگر را به در

آن ی که ستم مضاعف بر زن به معنايدر حال. دهند
وغ ي، يه دارياست که عالوه بر ستم و استثمار سرما

ز بر ين ستم پدر و شوهر نيسنگ
کر زن کارگر و زحمتکش يپ

ن روابط يا. کندی می نيسنگ
ان مردان زحمتکش يستمگرانه م

ی و زنان زحمتکش مسئله ا
ک مسئله يست بلکه ينی فرد

 تمام جامعه به .استی اجتماع
افته که پدر و يسازمان ی گونه ا

ر يل به زنجيشوهر و خانواده، تبد
ک ين يا. اسارت زنان شوند

ار بزرگ و يبسی معضل اجتماع
در مقابل هر گونه ی سد

است که فقط ی شرفت اجتماعيپ
ک مبارزه يبا سازمان دادن 

توان ی می و توده ای اجتماع
اغلب ستم . ه آن مبارزه کرديعل
شود ی که به زن کارگر می هائ

است که به ی همان ستم هائ
زن . شودی ه زنان جامعه ميبق

ی نکه حقوقيکارگر عالوه بر ا
د تابع يرد، بايگی کمتر از مرد م

ه يمردان خانواده اش باشد، بر پا
. فرهنگ خرافه و سنت رفتار کند

شود و ی قانونا برده مرد حساب م
قانونا از حقوق برابر با مرد 

زن کارگر در .  استمحروم
و ی مجامع عمومی ساختار مردساالرانه و سنت

ز از يندارد، و در خانه نی جائی تشکالت کارگر
) همراه با ضرب و شتم ( ر ستم يمرد کارگر زی سو

د در جنبش ياست که بای ن ها مسائليا. است
ه يد عليبای طرح شوند، در جنبش کارگری کارگر

ت همه ي فعالکه مانعی ساختارها و فرهنگ سنت
. شود مبارزه شودی زنان کارگر می جانبه و شکوفائ

ی ست که بطور خودبخودينی مسئله زنان مسئله ا
د آن را آگاهانه يبا. طرح شودی در جنبش کارگر

به لحاظ ی طرح کرد و جا انداخت تا جنبش کارگر
درک . دا کنديکال و نو پيخصلت رادی اجتماع

ی خيو رسالت تارستها از طبقه کارگر يمحدود کمون
سم و يسم و کمونياليآن، درک محدود آنان از سوس

ن يآن، باعث شده که به ای الزامات مبارزه برا
 . دهندی فه کم بهائيوظ

ان کارگران يرا به می ن آگاهيد ايستها باي   کمون
ی ببرند که رسالت طبقه کارگر بهبود وضع فعل

کهنه و ی اي دنی نابودی رسالت و. ستيخودش ن
و روابط ی ن با  روابط اقتصادينوی ايک دنيتن ساخ

ی طبقه کارگر برا. ن انسان هاستين بينوی اجتماع
د يجنگد بای می نينوی ايدنی نکه نشان دهد برايا

اسارت زنان در جامعه و ی رهايبه شکستن زنج
آن برنامه داشته ی خانواده توجه خاص کند، برا

کارگر . ک داشته باشديباشد، خط داشته باشد، پرات

ان زن و ي م نابرابریاست که رابطهی آگاه کارگر
ن ين و زشت تريع ترياز شنی کيمرد در جامعه را 

داند و آگاه است که سازش ی جامعه می های نابرابر
م جامعه به طبقات يبا آن در واقع سازش با تقس

زشت در ی ن نابرابريآگاه است که تکرار ا. است
م يک به تحکان زن و مرد کارگر در واقع کميم

است که ی کارگر آگاه کارگر. استی نظام طبقات
ر يه زنان و سرکوب و تحقيفهمد خشونت علی م

از شبکه ی آنان به اشکال گوناگون در واقع بخش
اگر طبقه . استی طبقه بورژوازی کتاتورياعمال د

ن نگرش ينگونه ننگرد و طبق ايکارگر به مسئله ا
خود عمل ی خيعمل نکند، در واقع به رسالت تار

ل به طبقه کارگر ين دليسم به ايمارکس. کندی نم
اش در ی نگرد که رهائی ک طبقه خاص ميبعنوان 

اگر طبقه . دگان جامعه استيتمام ستمدی گرو رهائ
ی گر نميکارگر هم خود را مصروف خود کند، د

دگان جامعه گفت که طبقه يه ستمديتوان به بق
 است و طبقه تيبشری رهائی کارگر رهبر مبارزه برا

ه جهان يد در پشت پرچم آن علياست که بای خاص
له ستم بر زن فقط امر زنان يمبارزه ع. ديکهن جنگ

جنبش ی ديف کلياز وظای کيبلکه . ستين
 . استی و کارگری ستيکمون

 یجنبش کمونیستی نوسازی پیش بسو
ده است يرسی به مرحله ای ستي    جنبش کمون

د ياش بای راکندگبر ضعف ها و پی رگيچی که برا
ی مثبت و منفی د درسهايبا. کندی خود را نوساز

ی ستياليخ جوامع سوسيخ خود و بخصوص تاريتار
. ستم برپا شدند را نقادانه جذب کنديکه در قرن ب

که در جهان و در ی راتييل تغيه و تحليد به تجزيبا
ی نيمختلف رخ داده بپردازد و سنتز نوی کشورها



  ٢٦ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                
 از ذهن ما ماده در حال جهان خارج. ارائه دهد

ر و يسم که علم تفسيکمون. ر استييحرکت وتغ
د يستا بماند و بايتواند ای ر جهان است نمييتغ
و تحرک جهان خارج را در خود منعکس ی ائيپو

، دور ين نوسازيمهم ای از مولفه های کي. کند
نه مسئله يشات غلط در زميختن خطها و گراير

ی ستيجنبش کمون، ين نوسازيای برا. زنان است
ی ستيراث جنبش کمونين افتخار به ميران در عيا
ن انتقاد دو يا. د بخود انتقاد کندي، باين الملليب

 .سطح دارد
به مسئله ی ستيک جنبش کمونيکم، نگاه تئوري 

گاه يطبقه کارگر و جای گاه آن در رهائيزنان و جا
ی و مقام آن در سرنگونی ستيآن در جنبش کمون

 . سمياليو استقرار سوسی اره دينظام سرما
ران در رابطه يای ستي دوم، عملکرد جنبش کمون

 .زنانی ت جنبش رهائيبا دامن زدن و تقو
ن يشروتريپی ران، زمانيای ستي جنبش کمون

اما . ن جبهه از مبارزه بوديدر ای اجتماعی روين
که ی طين معضل بخصوص در شرايا. ستيامروزه ن

ما  ی م است، براران حاکيدر ای م مذهبيک رژي
 . شودی گران تمام شده و م

ل آن يک طرف به دلياز ی ن عقب ماندگي    ا
ی شرفتهايران قطار پيای ستياست که جنبش کمون

را از دست ی ن الملليبی ستين جنبش کمونيشيپ
ی شرفتهايها و پی ن تئوريتريد عاليبا. داده است

رون ير آوار بيرا از زی ن الملليبی ستيجنبش کمون
که خود را ی تمام کسانی ورده و به آگاهآ

ی را به جرات ميز. ميل کنيدانند تبدی ست ميکمون
ن يران در ايای ستيتوان گفت که جنبش کمون

عقب تر ) گريدی نه هايار زميو متاسفانه بس(نه يزم
ن يک کسب شده در چيو پراتی از تئور

از . مائوتسه دون استی تحت رهبری ستياليسوس
ی   سال گذشته، دانش و آگاه٣٠گر،  دريدی سو
د شده است که ينه ستم بر زن توليدر زمی ميعظ

ران نسبت به آن بطرز يای ستيجنبش کمون
برد و در ی بسر می خبری در جهل و بی دردناک

درک و جذب آن مقاومت ی برای مقابل هر تالش
 .کندی م

ق ينه مسئله زنان صرفا از طريدر زمی    نوساز
بلکه در گرو . واند انجام شودتی نمی کيآموزش تئور

در احزاب و  مبارزه دو خط کيدامن زدن به 
ی نه مين زميدر ای ستيجنبش کمونی سازمان ها

ت ها، ياز واقعی را اوال عقب ماندن آگاهيز. باشد
. نداشته باشدی ست که خصلت طبقاتينی زيچ

ی ت ها و ضرورت هاياز واقعی عقب ماندن آگاه
ی د ميتولی اجت بورژوائسمی روي، نيمبارزه طبقات

د دست به مبارزه يجاروب کردن آن بای برا. کند
 . ک زديدئولوژيو ای اسيس

ق در احزاب و سازمان يا، جا انداختن حقايثان
هرگز فقط با آموزش انجام نشده ی ستيکمونی ها

و ی اسيبلکه مستلزم دست زدن به مبارزه س. است
ی ده هاي، همواره ايبطور کل. ک بوده استيدئولوژيا
مورد قبول واقع شده ی تيشرو در ابتدا توسط اقليپ

مورد ) و آموزش(ی جه مبارزه خطيو سپس در نت
ک قانون ين يا. شودی واقع می شتريقبول عده ب

جامعه ی جهانشمول است که در همه عرصه ها

ی ، عمل مينه مبارزه طبقاتي، بخصوص در زميبشر
ی مکهنه و غلط همواره مقاومت ی ده هايا. کند

روز شدن يپی ح براين و صحينوی ده هايکنند وا
دامن . بخرج دهندی د تالش و مبارزه مستمريبا

بر سر مسئله ی گر زدن به مبارزه دو خط  و آگاه
احزاب و ی نوسازی ه هاين پاياز مهمتری کيزنان، 

د به يچ وجه نباياست و بهی ستيکمونی سازمان ها
نه و ي زمنيدر ای محصول نوساز. دادی آن کم بهائ
ی ستيک جنبش کمونيگر، تولد يدی عرصه ها

 . تا قدرتمندتر و الهام بخش تر خواهد بوديفيک
د در راس يتواند و بای ما می ستي   جنبش کمون

نقش زنان . رديزمانه خود قرار گی شرويپی ده هايا
از ی ستيجنبش کمونی ست در پاکسازيکمون

. ن کننده استييآن، تعی غلط و نوسازی خطها
ک يل به يد تبديتواند و بای ما می ستينبش کمونج

 . زنان شودی جنبش رهائی سنگر محکم برا
بخش زنان سه يدر قبال جنبش رهائی قيهر رف
در صف اول و همراه آن :  شتر ندارديانتخاب ب

ه يا در حاشينظم کهن را به لرزه در آورد، ی دژها
 نکه در مقابلشيا ايرد؛  يراد بگيستاده و به آن ايا
ن يرا اينصورت غرق خواهد شد زيستد  که در ايبا
ستادن ندارد و تازه آغاز شده يالب خشم سر ايس

ی نده ايه دار آياست که طالی ن موجيا. است
مطمئنا جنبش . ت استيبشری تابناک برا

شنهاد خواهد يپی قيراه اول را بهر رفی ستيکمون
ی ن به ضرر انقالب پرولتريجز ای را هر راهيکرد ز
 .  است

قرار ی خيران در چهار راه حوادث تاريگرايبار د
.  ش استيدر پی بزرگی اسيتحوالت س. گرفته است
وابسته به ی گر مبارزه طبقاتيک دور ديسرنوشت 

. کندی فا ميای ستياست که جنبش کمونی نقش
جنبش ی اسي س-ک يدئولوژيای بدون نوساز

ی توان بر ضعف و پراکندگی ران نميای ستيکمون
ی از مولفه های کيبدون شک . نبش فائق آمدن جيا

ح و تکامل خط جنبش ي، تصحين نوسازيمهم ا
 .نسبت به مسئله زنان استی ستيکمون

م و جرات يابيلحظه را در! وقت تنگ است رفقا
 ■! ميصعود به قله ها را بخود ده

 ٢٠٠٦ مارس ٨
-------------------------------------------------

 ١٣٦٦که در سال » آگاه و مسئله زنی ايتارپرول« جزوه -*
ک يمنتشر شد، ) سربداران(ران يای ستهايه کمونيتوسط اتحاد

 .ستينی ن نقد بود، اما کافيآغاز خوب در ا
   

 :منتشر شد
 گپی بر سر هنر

 
 !ديستها را در مورد هنر بدانيد نظر کمونياگر می خواه

 !دينه هنر شويق و همه جانبه در زمير بحث و جدل عميد در گي خواهياگر م
 !ديرا مطالعه کن»  بر سر هنريگپ«
 .ل دسترس است حزب ما قابين کتاب منتشر شده و در  تارنمايا
 حاصل گفت و گوئي است كه با يكي از رفقاي دست اندر كار فعاليتهاي هنري صورت گرفته »گپي بر سر هنر«

 با اين »گپي بر سرهنر«. در اين گفت و گو به جوانب گوناگون مرتبط با اين موضوع پرداخته شده است. است
ن مترقي و متعهد به بحث و جدل همه جانبه تر،  در ميان كمونيستها و هنرمنداافته کهيهدف انتشار خارجي 

 .باغي پر از گل يباشد بروپنجره اي  به اميد آنكه اين بحث. عميقتر و گسترده تر دامن زند
 



٢٧صفحه    حقيقت        ۲۷ شماره

از فعالين جنبش زنان در ايـران از اينکـه        ی  بسيار  
ـ داده شود هـراس دار    ی  به آن هويت سياس    د و بـه    ن

ن بهترسـت  يا بنظر مـ (همين جهت در اين جنبش      
ی افـراد سـع   ) از  اين جنـبش    ی  گفته شود در بخش   

ی معرفی  حرکت خود را چيز ديگر    ی  ميکنند محتوا 
يـا  ی  جنـبش اجتمـاع   ی  مثال تحـت نـام هـا      . کنند

واقعيت آن اسـت كـه     . زنان و غيره  ی  جنبش فرهنگ 
جنـبش زنـان در ايـران و        ی  مشاجره بر سر محتـوا    

ی بحثـ , و بيان کندی اينکه خود را چگونه بايد معرف     
در درون ايـن جنـبش اسـت و طيـف هــا و     ی جـار 

حـد و  , موضـع ی  بر مبنـا  ی  گرايشات مختلف سياس  
اين جنبش ترسـيم  ی  که برا ی  حدود مطالبات و افق   

ی متفاوت کرده و سياست هـا     ی  برخوردها, ميکنند
 .جور و واجور تببين ميکنند

جنبش زنان و دغدغه ی بحث بر سر محتوا
ا بايد از دو جهت که حول اين جريان دارد ری هاي

ی از زاويه وجود رژيمی يک. قرار دادی مورد بررس
ی بشدت هار و خطرناک که هرگونه مبارزه و اعتراض

را وحشيانه سرکوب ميکند و ميخواهد حق هرگونه 
از مردم سلب ی را از هر بخشی مقاومت و اعتراض

اما همين شرايط سرکوب و اختناق بهمراه . کند
به , وحشتناکی های تمفرط و بيعدالی بيحقوق

اينصورت يا آنصورت به مقاومت و اعتراض دامن 
 . ميزند

ی ممانعت از سرکوبگری اين گرايش که برا
بدهيم ی غير سياسی رژيم به مبارزه خود رنگ و بو

و به اصطالح همه مطالبات را صرفا در چارچوبه 
نسبتا ی گرايش, تعريف و تعيين کنيمی صنفی ها

ی يکه تجربه مبارزه بخش هادر حال. قدرتمند است
را نشان ميدهد که در  مختلف مردم مرتبا اين

هر , يجامعه خفقان زده ايران هرگونه مبارزه ا
داشته باشد و صرفا ی اندازه هم  رنگ و لعاب صنف

هم ی مطالبات حق طلبانه صنفی طرح برخی برا
  بشدت رژيمی توسط نيروها, براه افتاده باشد

و ی انتظامی تجات نيروهاحمله دس. ميشود سرکوب
ها به صفوف ی و لباس شخصی شبه نظامی نيروها

و زندان و ی ضرب و شتم و دستگير, مبارزه مردم
روتين برخورد رژيم به  , ناپديد شدنها و غيره

هر ی در اين جامعه فاشيست. مقاومت مردم است
پيدا ميکند و ی سريعا خصلت سياسی مبارزه صنف

ی اينمورد هيچ توهمدر ی اسالمی رِژيم جمهور
. ميکند مبارزه را در نطفه خفه کندی ندارد و سع

زنان مبارز و , پس بهترست فعالين جنبش مردم
اين جنبش تالش ی ارتقا و پيشروی که برای آگاه

زنان از نکبت اين رِژيم ضد ی کرده و در راه رهاي
, ترسيم ميکنندی سياست و نقشه عمل مبارزات, زن

دست از , روشن را باور کردهاين حقيقت  مثل روز 
مطالبات زنان ی توهمات خود برداشته و مبارزه برا

ی بزرگتر و در جهت سرنگونی را به مبارزه سياس

 .اين رژيم گره بزنند
جلوه دادن مبارزه و ی غير سياسی تالش برا

ممانعت از حمله رِژيم ی حتا اگر برا(مطالبات زنان 
بيهوده . تبيهوده و بسيار مضر اسی تالش) باشد

ه باينرا به تجر. شودی است چرا که مانع سرکوب نم
مضر است چرا که اين درک و . بارها ديده ايم

روحيه را به وجود ميآورد که بدون دامن زدن به 
قوانين , و قدرتمند عليه سياستی يک مبارزه سياس

ميتوان به مطالبات زنان دست , رژيمی و عملکردها
م را تضعيف کرده و يافت و يا بيشتر از آن رژي

مضر است . آن فراهم کردی سرنگونی شرايط را برا
مبارزه ی و روند واقعی چرا که بر خالف واقعيات عين

مضر است چرا که جنبش . امور استی و پيشرو

قرار ی زنان را در موقعيت ضعيف و تظلم خواه
پيشرو و راديکال ی ميدهد و قادر نيست بخشها

اين رِژيم را ی نگونزنان را که عميقا خواست سر
ی کمتر از سرنگونی دارند و منافعشان را هيچ چيز

بسيج و متحد , پاسخ نميدهدی اسالمی جمهور
, جلوه دادن مبارزه زنان" غير سياسي"تاکتيک . کند

روز "زنان اينست که ی اينکه نهايتا وظيفه مبارزات
و امثالهم را " کودکی روز جهان"يا " فقری جهان

 جوهر خود منطبق بر اين ايده در, برگزار کنند
زنان از ی عقب مانده و نادرست است که گوي

ی نرم و ظريف و احساساتی که موجوداتی آنجاي
هستند صرفا به درد اين نوع فعاليتها ميخورند و 

مردانه ی عرصه ها, يعرصه سياست و قدرت سياس
مسلما اينجا قصد . به زنان نداردی است و ربط

که توسط زنان آگاه و ی اضاتنداريم مبارزه و اعتر
افتد ی پيش گفته براه می دلسوز و به مناسبت ها

اما . اين فعاليتها خوب و مفيد اند. را تخطئه کنيم
از ی اين محدوده های هر آينه مبارزه خود را ورا

پيش تعيين شده نبريم و تالش نکنيم اين فعاليتها 
د قدرتمنی بزرگتر و به ادعا نامه ای را به مبارزه ا

اين , تبديل کنيمی اسالمی عليه رژيم جمهور
فقر و . نخواهند بردی خود راه بجايی فعاليتها بخود

ی اکثريت مردم و بيشتر از همه زنان ابعادی بينواي
و فقر ی پديده کودکان خيابان. هولناک يافته است

اما . کندی را از جا می قلب هر انسان شرافتمند
ی ژيم جمهورعامل و باعث همه اينها حاکميت ر

که الزمه بقايش فقر و ی وجود دولت. استی اسالم
خيل گسترده کودکان , فساد و اعتياد, فالکت
 .     ساله است۱۳ی و تن فروش های خيابان

ی صنف"هم مساله زنان و اينکه ی از زاويه ديگر
ديدگاه و بينش دوم . است مطرح ميشود" ييا سياس
ميست غير رفری نيروهای و يا ديدگاه برخی خرداد
از ی اين تفکر از باال و از درون جناحها. يحکومت

منطبق بر ی طبقه حاکمه سر ريز شده و در نقاط
ی از جنبش زنان می بخش هايی گرايشات رفرميست

ممانعت ی صرفا مساله اتخاذ تاکتيک برای يعن. شود
ديدگاه و نهايت , بلکه موضع. از سرکوب نيست

آن . نعکس ميکنداز جامعه را نيز می مطالبات بخش
ی از جامعه که به خاطر محدوديت های بخش هاي

بيشتر از ی و تفکرشان در نهايت چيزی طبقات
خواسته ها در چارچوب همين ی به برخی دستياب

حداکثر مطالباتشان ايجاد . خواهندی سيستم نم
ی در اين بند و آن بند قوانين اسالمی جزيی تغييرات

 به کنوانسيون است و يا در حسرت پيوستن ايران
 . سوزندی منع تبعيض از زنان م

شما هر يک از مطالبات زنان را که در نظر 
روبرو ی حاد با قوانين رژيم اسالمی بگيريد بصورت

قانون , يقانون مدن, يبا قانون اساس. شويدی م
در برابر هر خواسته . ياسالمی و مجازات های جزاي

حق , حق سفر, حق حضانت, مانند حق طالقی ا
حق عاشق , حق انتخاب پوشش, تعيين مسکن

در برابر ,  حق کنترل بر بدن خويش و غيره, شدن
اين مطالبات اوليه که شايسته هر انسان ی تمام
ی زنان را به بردگی اسالمی جمهور, استی آزاد

حافظ اين قوانين ی گرفته و با قوانينش و با نيروها
. تسرکوبگرش در برابر زنان ايستاده اسی قوای يعن

هر يک از ی انگشت نهادن بروی و واقعی بطور عين
به مصاف گرفتن قوانين و ی اين خواسته ها يعن

. در عرصه زنانی اسالمی جمهوری رسمی سياستها
از اين مطالبات بيشتر از بقيه ارکان و ی اگرچه برخ

رژيم را مورد ضرب قرار ميدهد و از اين ی ريشه ها
از ی اسالمی ورجهت طرح آنها در مبارزه عليه جمه

مانند حق (برخوردار است ی اهميت فوق العاده ا
) يلغو حجاب اجباری انتخاب پوشش و مبارزه برا

حال هر يک از اين مطالبات به اين  اما در عين
ايدئولوژيک و ی ترتيب يا آن ترتيب ريشه ها

. رژيم را مورد ضرب قرار ميدهدی کلی سياست ها

  در پارک دانشجو۱۳۸۴برخی مسائل مطرح در جنبش زنان ايران با نگاهی به هشت مارس 

 عرصه زنان از سياسی ترين عرصه های مقاومت و مبارزه است

 



  ٢٨ صفحه  ۲۷   شماره  حقيقت                
به . اقف استاست که حکومت به  آن وی اين امر

ی از بخش های همين خاطر عليرغم اينکه برخ
جنبش زنان مرتبا ادعا ميکنند که حرکت آنها 

را ی مطالبات صنفی نيست و صرفا برخی سياس
با اين وصف هنگام طرح مسالمت , بيان ميکنند

جويانه و آرام همين خواسته ها نيز وحشيانه مورد 
ين آخر. شوندی سرکوبگر واقع می حمله نيروها

 مارس زنان ۸نمونه اين تجربه را ميتوان در متينگ 
در اين متينگ . در پارک دانشجو مشاهده کرد

مطرح نبود و اين ی خواست لغو حجاب اجبار
پالکاردها ی از شعارهای خواست تبديل به يک

اما ! بود به اصطالح آرام و تميزی متينگ. نگشت
 دقيقه هم تاب تحمل اين ۱۵ی برای رژيم اسالم

را نداشت و همانطور که ميدانيم به ی دهمآيگر
آيا همين . دست زدی ضرب و شتم وحشيانه ا

که به داليل ی آن دسته دوستانی عملکرد رِژيم برا
از ) ترس از حمله رژيم يا توهم و غيره( مختلف 

تر ی ريشه ای خواسته های پيش گذاشتن برخ
ی وقتی ميکنند به فکر وا نميدارد؟ بقولی خوددار
يم بهر صورت بما اينطور حمله ميکند پس که رژ

چرا سطح خواسته ها و مطالباتمان را باالتر نبريم؟ 
و ی و قلبی چرا همه خواسته ها و تمايالت ذهن

پالرکاردهايمان ننويسيم؟ چرا ی خود را بروی عين
به متينگ ما نگاه ی نکنيم که مردم وقتی کار

نه خوب و عادالی ميکنند بتوانند عالوه بر شعارها
مزد برابر در ", "يعدالت اجتماع", " يبرابر"مثل ی ا

ی و غيره نسبت به خواسته ها" مقابل کار برابر
را ی و خاص که روزمره زندگی بسيار عين, مشخص

لغو "بر ما جهنم کرده و نفس ما را بند آورده مانند 
اين مهم ترين . آگاه شوند, و غيره" يحجاب اجبار
اين مبارزه آموخته است که بايد از ی درس سياس

 .شود
شايد عرصه زنان تحت حاکميت اين رژيم تنها 

هر گوشه ی باشد که دست گذاشتن بروی عرصه ا
با شرع و . برد رژيم را بزير ضرب ميی آن پايه ها

به همين . با نوشته ها و نا نوشته هايش. عرفش
ترين عرصه ی خاطر عرصه زنان در ايران از سياس

که در ی از همان زن. استمقاومت و مبارزه ی ها
خانواده قانون شرع را به مصاف ی مقابل دادگاهها

امر به ی که در برابر نيروهای تا دختر جوان, ميگيرد
که خارج ی تا زن, از منکر تمرد ميکندی معروف و نه

تعيين شده توسط قوانين شريعت ی از چارچوبه ها

حتا اگر خود به آن آگاه ......شود و و و ی عاشق م
با رِژيم شده ی وارد مبارزه سياسی اشند به نوعنب

. اين جامعه استی و عينی اين واقعيت جار. اند
پس وظيفه فعالين جنبش زنان اينست که اين 

جمع کردن ی واقعيت را به رسميت شناخته و برا
ی فراوان و در راه گسستن زنجيرهای های اين انرژ

شه و نق, ميليونها زن ستمديدهی انقياد از دست و پا
 .بخش را ترسيم کنندی سياست رهاي

حاکم ی  شراکت در قدرت سیاس،مسئلھ زنان
از نوع دیگر ی ای زنان قدرت سیاس. نیست

 .میخواھند
بودن جنبش زنان از ی يا صنفی موضوع سياس

شود که زنان بايد در قدرت ی اين زاويه نيز مطرح م
شريک باشند يا در مناسبات قدرت ی کنونی سياس

سردمدار طرح اين . داده شودی هم بيشتربه آنان س
حاکم ی از همين قدرت سياسی مسئله جناح هاي

اعم از . های مانند دوم خردادی نيروهاي. هستند
ی برخ. ها و امثالهمی ها يا تحکيم وحدتی مشارکت

دست , يوابسته به اين جريانات حکومتی از نيروها
مساله زنان و رابطه اش با سياست و ی بر قضا برو

هرچند . تاکيد ميگذارندی ناسبات قدرت سياسم
را در بر ميگيرند اما ی مختلفی اين نيروها طيفها

همين ها هستند . استی کنه بحث همه شان يک
کردند ی سعی که در دوره انتخابات رياست جمهور

را به محور ی در قانون اساس" رجل"موضوع تفسير 
در اين . خواسته ها و مطالبات زنان تبديل کنند

ی به سخنان الهه کواليی مورد مفيد است که نگاه
در ی و. بيندازيم) معاون دبير کل جبهه مشارکت(

 مارس در مراسم ۸خود که بمناسبت ی سخنران
انشاء اهللا احزاب «: جبهه مشارکت ايراد کرد ميگويد

جذب حمايت و ی نه فقط برای سياسی و گروهها
 سهيم کردن زنان در قدرتی کسب قدرت بلکه برا

. ( ».خود بپردازندی رفتار و برنامه های به بازساز
گزارش مراسم . ييا غير سياسی مسئله زنان؛ سياس

 – روزنامه شرق -زن ی جبهه مشارکت در روز جهان
 )۲۰۰۶ مارس ۹ – ۱۳۸۴ اسفند ۱۸ شنبه ۵

ی هنگام خواندن اين سطور آدم به اين فکر م
ی افتد که خود ايشان جزو همان دسته گروهها

است که پرداختن به مساله زنان را صرفا ی اسسي
ی در واقع و. جذب حمايت زنان ميخواهندی برا

ی ميخواهد زنان در اعمال حاکميت و در سيستم

ترين ی شريک شوند که ستم بر زن جزو پايه ا
سياست و رابطه آن با . باشدی اصول و قواعدش م

اين نيروها طرح ميشود که ی زنان از اين جهت برا
ی ر ايندوره از شراکت عمده در قدرت سياسخود د

رقيب به حاشيه ی محروم شده و توسط جناح ها
ايندسته نيروها  که عوام فريبانه در . پرتاب شده اند

مساله زنان و مطالباتشان ی دوره دوم خرداد برو
ی مانور داده و تالش کردند با وعده و وعيد برو

, ريزندبی خشم و انزجار زنان از اين سيستم آب پاک
پيام . ديگر همان راه را ميروندی امروز بطريق

خانه خراب کن و مفتضح اين دسته , يارتجاع
نيروها به زنان اينست که بيائيد در اعمال حاکميت 

سيستم را .  شريک شويدبر خودتانی و سرکوبگر
 .آخری بگذاريم و  الی دست نخورده باق

شود که ی حقيقت ماجرا آنجا بيشتر روشن م
: در ادامه همين صحبت خود ميگويدی کواليالهه 

ی  سال پيش بر اساس آموزه ها۱۴۰۰زنان در «
دين اسالم از حق تملک و اموال و اداره مستقل در 

ی برخوردار شدند و امروز ما برای اقتصادی فعاليتها
» اين حق نيازمند تالش مجدد هستيمی احيا

 ).همان جا(
ه بايد همين ها تا بحال کم نبوده و تازی يعن

در حاليکه ! دين اسالم شدی آموزه های منتظر احيا
, روزمره آنی زن ستيز و اجرای همين آموزه ها

وجود قدرتمند نظام مردساالرانه و پاتريارکال که 
جامعه و ی اسالم حافظ آنست و در تمام عرصه ها

زنان ی و رفتار و آداب روزمره نسخه آنرا برای زندگ
 سالهاست زنان و است کهی همان چيز, پيچيده

ی ويژه ای مجازات ها. کشاندهی دختران را به بندگ
نعل ) مانند سنگسار( که عليه زنان اعمال ميشود 

ضرورت . دين اسالم استی آموزه های به نعل اجرا
شوهر ی تمکين زن از مرد و اينکه تحت هر شرايط

ميتواند همسرش را مورد تجاوز قرار دهد نص 
از مهمترين ی ه يکصريح قرآن است که بمثاب
مورد تاکيد قرار ی ضروريات حفظ نظم اجتماع

و ی بنابراين حذف اين قوانين از زندگ. گرفته است
دين از دولت ی جداي, حيات روزمره جامعه و مردم

كه دين و مذهب امر صندوق خانه و ی بطور
 جزو خواسته ها و  باشدی هر کسی خصوص

د اين هر چن. ضروريات اوليه مردم و زنان ماست
خواست يك خواست اوليه و گام اول در پاره كردن 

انقياد زنان است اما در تضاد با اركان ی زنجيرها
 ■ .قرار داردی اسالمی و موجوديت جمهوری اساس
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