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  سازمان بيانيه کميته مرکزی
 به مناسبت  بيست و نهمين سالگرد انقالب ایران

 رچند آموزه آنبهمن ومروری ب22
 بهمن شکست خورده باشد،دارای 22انقالب،حتی هنگامی که هم چون انقالب 

چنان پی آمدهایی مهمی درزندگی،تصورات وآرایش نيروها هست،که هيچ کس 
صرفنظرازآن که  موافق ویا مخالف آن باشد،نمی تواند خود را بفراموشی زده 

رومافوق  ارتجاعی هم بخصوص اگرحکومتی ها.و بی اعتنا ازکنارآن بگذرد
چون جمهوری اسالمی ميراث بر آن باشد که با هرلحظه تداوم حياتش،جامعه 

ازاین رو به موازات تشدید .تيرکشيدن دردی کشنده را دراندام خوداحساس کند
وخامت بحران،مساله ماندن و یانماندن چنين حکومتی آهسته آهسته ازپستوی 

انقالب وشرایط برپائی .نه می آیدذهن شمارروزافزونی ازمردم به روی صح
مجدد آن مستلزم فراهم آمدن چنان پيش شرط هائی هست که جمع شدن مجدد 
آنها در کنارهم،معموال با فاصله زمانی کوتاه امکان پذیرنيست وتکرارآن 
بویژه وقتی انقالب پيشين به حاکميت بالفصل ضدانقالب نيرومند ودارای 

يازمندگذشت زمان  وفراهم شدن شرایط پایگاه توده ای منجرشده باشد،ن
ازعوامل حياتی تکوین چنين فراشدی . برآمدجدید ونيروی محرکه نوین است

می توان به به همزمانی تشدید تضادهای درونی ضدانقالب،به آشکارشدن 
ناتوانی آن درمقياس توده ای درانجام اقدامات اصالحی درحوزه های سياسی 

اف های طبقاتی وافزایش فقر وفالکت واقتصادی و اجتماعی،تشدید شک
عمومی،وباالخره جوانه زدن جنبش های اعتراضی توده ای توسط نسل 

باین ترتيب است که تعيين تکليف باتجربه وعملکردسه دهه .جدیداشاره کرد
 هرلحظه و -آزادی وبرابری اجتماعی-وپی گيری اهداف ناکام مانده انقالب

رميان نسل جدید می یابد وسبب آن می شود هرلحظه فریادکنندگان تازه ای را د
تا خاطره انقالب ازیک یادبود صرف وبی ارتباط با آن ها،به مقوله ای قابل 
اندیشيدن وکنکاش درآموزه های مثبت ومنفی آن وباألخره چگونگی تعيين 

وباین .تکليف با ضدانقالب هاری که برسرنوشت او چنگ انداخته،تبدیل شود
وته زارهای خارگون افکنده شده وبادهای مساعدی ترتيب اخگری بدرون ب

آیا شعله فراگيرخواهد شد؟ آیا سرکوب به مثابه تنها حربه . درحال وزیدن است
دشمن برای حفظ موجودیت خود ازکارآئی الزم برخوردارخواهد بود؟ پيش 
بينی را به عهده پيشگویان وانهيم وبه چندفقره ازآموزه های انقالب بهمن 

 : بسنده کنيم
وقتی ازشکست انقالب بهمن صحبت می شود،نباید فراموش کنيم که این  -

درواقع انقالب بهمن توانست درطی یک سال .شکست ازدرون صورت گرفت
مملواز اعتراضات روبگسترش توده ای ودرطی سه روزقيام عمومی 

آنچه که انقالب بهمن .طوماردشمن رودرروی خود را به آسانی درهم به پيچيد
همين مساله است که برپی .ام گذاشت،شکست ازدرون بود ونه ازروبرورا ناک

آمدهای منفی آن وپيچيدگی برخورد با آن افزوده و پس ازگذشت نزدیک به 
 سال هنوزهم تعيين تکليف با آن را به بازبينی خود  وتعيين تکليف 30

ازاین رو به جرائت می توان گفت که .باآرایش اردوی خود تبدیل کرده است
شاید تصورکنيم که .رنوشت انقالب آتی تاحدزیادی به آن گره خورده استس

وقتی مردم امروز به ماهيت ارتجاعی وچهره نفرت انگيزجمهوری اسالمی که 
درمقطع انقالب بهمن به صورت دشمنی ناشناس دراردوی مردمی جاخوش 

. ولی چنين نيست.کرده بود پی برده باشند،تعيين تکليف صورت گرفته است
را که وجوددشمنی هم چون روحانيت کمين کرده درصف انقالب،به معنی آن چ

همواره قادرند که ) وازجمله قدرت های امپریاليستی(است ک دشمن یادشمنان 
با سوارشدن برموج اعتراضات وپنهان کردن چهره واقعی خود،سکان هدایت 

کليف با بنابراین مساله تعيين ت.انقالب را ربوده وازچنگ مردم خارج کنند
انقالب بهمن تبدیل به آن می شود که ازخود بپرسيم که چگونه چنين دشمنی 

وچگونه می توان .پليد،توانست برقلب ومغز توده های ميليونی ما مسلط شود؟
بنابراین مساله اصلی نه . ازتکرارچنين خطای بزرگی ممانعت به عمل آورد؟

ت وچون این دشمن فقط کشف یک دشمن بلکه اسلوبی برای دشمن شناسی اس
بدست خود وسواربردوش ما به سوی قدرت پرتاب شد، پس نيارمند 

وازهمين جا اساس بزرگترین آموزه انقالب بهمن پایه . خودشناسی ماست
مبارزه فقط بين دونيروی خيروشر که دربرابرهم صف آرائی :گذاری می شود

بلکه .تکرده اند و درشکل مقابله مردم با دشمن رودروی خود جاری نيس
عالوه برآن وبه موازات آن با دشمنان جاخوش کرده دراردوی انقالب و یا 
درکنارآن ومتظاهر به همسوئی با آن ومهمترازآن به مبارزه باباورها وفرهنگ 
های واپس گرای متحد ویاهمسوبا دشمن دردرون خودما ، ودرتصورات ما 

د ادامه می وبعضا دربدیهياتی که بااشکال  بت واره شده به حيات خو
  . دهند،نيزهست

وقتی ازدالیل شکست انقالب صحبت می شود، معموال به نقش رهبری  -
بی شک نقش رهبری ارتجاعی درجای خود .ارتجاعی آن هم اشاره می شود

اما گفته نمی شود که چگونه می توان ازتکرارآن جلوگيری .بسيارمهم است
بتوان یافت " رهبری انقالبی "اگرمراد ازاین تأکيد آن باشد که گویا اگریک.کرد

که انقالب را هدایت کند،مشکل حل خواهد شد وانقالب به فرجام خود خواهد 
رسيد،دراینصورت براه خطا رفته ایم و درسی ازآموزه های انقالب فرانگرفته 

چرا که مساله اصلی نه برسروجود این یا آن رهبری بلکه برسرخود اصل . ایم
ستبدادی انقالب بهمن،ازآن موقع تهی گشت که جنبش عظيم ضدا. رهبری است

که عکسش "رهبری فرهمند"بدنبال رهبری رفت وزمام خویشتن را به دست 
ازهمان موقع این جنبش،خویشتن را تفویض .را درماه جستجومی کرد،سپرد

کرد، ازخود بيگانه شد  وبه ابزاری درخدمت دیگران و اميال و منافع طبقه 
یت فقيه بردوش مردم، اوج کامل این ازخودبيگانگی عروج وال.دیگر تبدیل شد

بود و برهمين پایه بجای دیو فرارکرده،هيوالی تازه نفسی توانست سلطه شوم 
خود را مستقرکرده وازهمان لحظه به سرکوب مظاهردموکراسی،بازسازی 
مناسبات سرمایه داری و قلع وقمع شوراها وجوانه های خودگردانی 

نبش محکم برپای خود،برمطالبات شفاف خود وبرتشکل بنابراین اگرج.بپردازد
های مستقل خود نایستد و اگرزمام خود را بدست خود نگيرد،ویکدم 
ازخودگردانی وخودحکومتی خویش غفلت کند،ازهمان لحظه نطفه فاجعه بسته 

حال ازهرنوعی –چرا که کار او با هيچ رهبرفرهمند وخوش نيت . شده است
جزبدست خود نخواهيم توانست . رسيد ام نخواهد به فرج-که ميخواهدباشد

  .زنجيرهای خود را بگشائيم
پس باید بجای تأکيد برجایگزینی یک رهبری انقالبی وصالح به جای یک 
رهبری فاسد،وطرح آلترناتيوهای بيرون ازمردم وبيرون ازمتن جنبش آنها،به 

ی آن به آلترناتيوبودن خودجنبش وخودحکومتی آن وارگانهای اقتدارتوده ا
مثابه حاکميت اکثریت عظيم برخود تأکيد کنيم وتمامی تالش خود را برای 

   .بارورساختن این آلترناتيو بکارگيریم
وقتی خمينی ازهمه باهم صحبت می کرد،مزورانه منظورش جزهمراهی همه  -

اوبدنبال یک جنبش .بامن و همراهی با آنچه که اونمایندگی اش می کرد نبود
خمينی عزیزم (خص،یکدست،سربراه وبه مثابه سياهی لشکر بدون سيمای مش

وبهمين دليل بطورکامل دربرابریک جنبش .بود)بگو تاخون بریزم بود
بدون وجود یک چنين .متکثروپلوراليستی و مستقل و خودبنياد قرارداشت

جنبشی که حاصل پيوند جبنشهای اجتماعی وطبقاتی گوناگون با یگدیگر 
 است، پاگرفتن یک حرکت بزرگ وتاریخ وایجاد یک جنبش سراسری

  .ساز،آنچه که جامعه ما اکنون بدان نيازدارد، ناممکن است
وقتی ازآگاهی واهميت آن درجنبش انقالبی مردم صحبت می شود،باید روشن -

گردد که انقالب یک اقدام توده ای ميليونی است که درآن آگاهی وعمل تاریخی 
ش ازآنکه یک آگاهی پسينی وباصطالح مثبت این آگاهی بي. باهم تينده شده اند

باشد ازجهانی که هنوزوجود ندارد وباید ساخته شود،یک آگاهی منفی ناشی 
. ازبرخاستن عليه وضعيت موجود است  وعليه مظاهرگوناگون اسارت آورآن

مهم آن است که این آگاهی منفی توده ای ومعطوف به نفی مصداق های 
ازآن پس را خود .شابه دیگری همراه نباشداسارت،باتوهم به مصداق های م

حرکت وجستجوکردن درحين تغييرجهان ونقش آفرینی نيروهای آگاه براین 
حرکت انقالبی وعزم تغييرجهان  خودمهمترین .بستر بدست خواهد داد

  *******                     . بسترآگاهی است
وری اسالمی وارد نهمين سالگرد انقالب بهمن،شاهد آنيم که جمه29اکنون در

فارجدیدی ازگندیدگی وانحطاط مفرط خودشده و بهمان ميزان بوی گندیدگی 
طبقاتی -جنبش های اجتماعی.اش،مشام مردم رامی آزارد

.... کارگران،معلمان،زنان،دانشجویان واعتراضات معطوف به نافرمانی مدنی و
ود، به عليرغم  تشدید جو سرکوب وموانعی که دربرابرآن برافراشته می ش

جوانه های تازه ای . شکوفائی  وافزودن دامنه خود ادامه می دهند
اکنون بيش ازهرزمانی .ازهمبستگی درميان این جنبش ها مشهوداست

آشکارشده که جهموری اسالمی دربرابرنسل سوم وآینده سازی که دردامن 
  .خود پرورانده، قرارگرفته است

رونی حول تقسيم قدرت وغنائم سردمداران نظام نيزغرق درمنازعات سنگين د
ازیکسو وتشدید تنش های بين المللی حول برای حفظ قدرت خود و سهم 

ماجراجوئی های هسته ای رژیم . خواهی درمنطقه ازسوی دیگرهستند
نيزبردامنه بحران آن افزوده وبه مثابه وسيله ای برای سهم خواهی وتشدید 

  .فضای رعب وسرکوب درونی بکارگرفته می شود
ورنگين کردن " عدالت خواهی"وهم وعده " اصالح طلبی"شرایطی که هم در

سفره نان با شکست سخت و مفتضحانه ای مواجه شده، وکوس رسوائی آن 
دراقصی نقاط کشورشنيده می شود، وشکاف های عميق طبقاتی وفقروفالکت  
بيدادمی کند،رژیم تنها راه بقای خود را درتشدید دامنه  سرکوب وبستن 

او این کار را  با مستمسک قراردادن تهدید براندازی .ازرو می بيندشمشير
ازخارج  و پناه بردن به قوانين ضدبشری وعهده عتيق قوانين قضائی فقه و 

رژیم هم چنين با شریک کردن فرماندهان .جزای  اسالمی  پيش می برد
وسرداران وسرکردگان  نيروی سپاه درچپاول عظيم غنائم ملی وقدرت سياسی 
تالش می کند که خود را برای  روبروشدن با طوفان های محمتل آینده 

  . وبرخاسته از خيزش های توده ای آماده کند
درچنين شرایطی است که ازاندیشدن مجدد به انقالب و چگونهی سرنگون 
  . کردن حاکمانی که گوششان به ندای رنج ودرد مردم بسته است گریزی نيست

  !انزنده باد انقالب مردم ایر
  !زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادی

  )راه کارگر( کميته مرکزی کارگران انقالبی ایران 
11.11.86 -11.02.2008  
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 !چپ ایران انقالب بهمن برای یدرسها
 آرش کمانگر

 
بينم به دو مجادله و ابهام در زمينه برخورد  براى شروع بحث ضرورى مى

اولين ادعا این استكه . اره آنم ایران اش٥٧ و ٥٦هاى  با وقایع عظيم سال
را آه به " انقالب "  و قيام بودند و نباید اصطالح  آن وقایع صرفا شورش

من با این . معناى دگرگونى بنيادى و ساختارشكنانه است به آن اطالق نمود
اى و  نه از این رو آه انقالب به مفهوم تغييرات ریشه. ارزیابى مخالفم

اطر آه اوال مجادله مذآور مساله پيروزى را بنيادى نيست، بلكه بدین خ
آند، ثانيا تفاوت حرآات   ارزیابى مى شرط حياتى انقالبى دانستن یك جنبش

  هاى عظيم و فراگير انقالبى تشخيص اعتراضى معمولى را با جوشش
اى در مقطع زمانى معينى،   توده شرط انقالب پنداشتن یك جنبش. دهد نمى

ها و اهداف بنيادى و ساختارشكنانه در برابر  خواستتنها و تنها قرار دادن 
 و اهداف به پيروزى نایل آیند یا نه، حدیث  خود است، این آه این جنبش

 و قيام  ست و ابدا تاثيرى روى انقالب یا انقالبى خطاب آردن جوشش دیگرى
شوند، یعنى  اى البته به دو دسته تقسيم مى این اهداف ریشه. اى ندارد توده
توانند به دو آاتاگورى بزرگ تقسيم  بات در شرایط حاضر به یك معنا مىانقال
   .انقالبات سياسى و انقالبات اجتماعى: شوند

 انقالب سياسى انقالبى است آه صرفا سرنگونى رژیم حاآم و تغيير روبناى 
آنند آه البته  هاى فراقانونى مردم دنبال مى سياسى را از طریق جنبش

در . و خشونت آشيده شوند و یا به مسالمت برگزار گردندتوانند به قهر  مى
 اقتصادى حاآم بر جامعه، دست_انقالبات صرفا سياسى، فرماسيون اجتماعى

مانند و در سازوآارهاى آن تغييرات اساسى صورت  نخورده باقى مى 
  .گيرد نمى

 روى خود  اما انقالب اجتماعى یا جنبشى آه اهداف فراگير اجتماعى در پيش
شود آه عالوه بر واژگونى رژیم سياسى  شته باشد به انقالبى گفته مىدا

  آید و یا اهدافى پيش اقتصادى نيز برمى_حاآم درصدد تغيير سيستم اجتماعى
گذارد آه عالوه بر تغيير قدرت سياسى حاآم، ناگزیر از در هم  روی خود مى

قالبى به همين خاطر در چنين ان. شكستن مناسبات اقتصادى موجود است
برخالف انقالب صرفا سياسى، هژمونى طبقاتى بر حاآميت نيز تغيير اساسى 

حال آن آه در انقالب سياسى، جابجایى تنها در چارچوب خود . آند مى
 - مثال بورژوازى در دوران معاصر _هاى طبقه مسلط اقتصادى  قشربندى
 .پذیرد تحقق مى

 ٥٧ورمان را در سالهاى مردم آش  ما حق داریم آه نه تنها جنبش پس
هستيم آن را انقالب اجتماعى بپنداریم و نه  انقالب بناميم، بلكه حتى محق

یعنى آارگران و _چرا آه اآثریت مردم ایران  .انقالب صرفا سياسى 
در جریان آن انقالب  ، صرفا خواهان سرنگونى _ دستان شهر و روستا تهى

ى بر استقالل وآزادى شاه و تغيير نظام سلطنتى به نظام جمهورى مبتن
نبودند، بلكه عالوه بر آن ، خواهان عدالت اجتماعى و پایان دادن به 

به همين خاطر با سقوط رژیم شاه و برخالف . هاى طبقاتى بودند نابرابرى
 به منافع بورژوازى و  ميل حكام تازه به قدرت رسيده، شروع به تعرض

و یا آشت شورایى آنها، ها و تقسيم  مصادره زمين. مالآين بزرگ نمودند
داران فرارى توسط  آنترل کارگران بر آارخانجات، مصادره مساآن سرمایه

جملگى از وزن باالى مطالبات طبقاتى و اجتماعى ... ها و خانمان بى
بنابراین نباید به صرف .  حكایت دارند٥٧زحمتكشان ایران در انقالب 

ز اهميت انقالب و جایگزین شدن یك رژیم ارتجاعى بر رژیم پهلوى، ا
 .مطالبات مردم آشورمان بكاهيم

آنيم به وفور شاهد انقالبات   به تاریخ ایران و جهان نيز آه نگاه مى
ها شك نداشته   در انقالب ناميدن آن اى هستيم آه هيچ آس خورده شكست
 روسيه یا انقالب مشروطه ایران آه عليرغم ١٩٠٥مثال انقالب . است

بند،   نيم ر رژیم قاجارى نظير قانون اساسى و مجلستحميل برخى اصالحات ب
نتوانست همچون انقالبات بورژوایى قاره اروپا ، اوال نظام ارباب رعيتى را 

دارى جایگزین کند و ثانيا دموآراسى پارلمانی بورژوایى را  با نظام سرمایه
خواه در آسوت یك جمهورى همچون فرانسه و خواه در آسوت یك (  

آاره  متحقق آند، از این رو نيمه)  مشروطه نظير انگلستانسلطنت واقعا
اعم از چپ ( دچار هزیمت شد با این همه آسى در انقالب پنداشتن آن وقایع 

  .شكى ندارد) یا راست 
شود این است آه  مجادله دوم آه از سوى برخى روشنفكران  طرح مى

ست آه هم حاآمان حدود سه دهه ا البته. انقالب بهمن یك انقالب اسالمى بود
ها در  هاى تحت آنترل آن جمهورى اسالمى و هم حاآمان دول غربى و رسانه

انقالب «   به عنوان ٥٧ و ٥٦هاى  اى سال  عظيم توده جهان، از جنبش
. آنند نداشت یاد مى» بنيادگرایى مذهبى « آه هدفى جز استقرار »  اسالمى 

زرگى چون پایان دادن به نيم در پاسخ باید گفت آه اآثریت مردم با اهداف ب
 ساله و نشاندن ٢٥٠٠ثی .قرن استبداد خاندان پهلوى، برچيدن نظام مور

یك حكومت انتخابى به جاى آن، لغو سانسور و خفقان، آزادى آليه زندانيان 
 سياسى، آزادى احزاب، پایان دادن به سلطه امپریاليسم و آمریكا بر حيات 

 
 عدالت اجتماعى و غيره دست به انقالب سياسى اجتماعى ایران، استقرار

زدند، این آه در ميانه این عزم تاریخى و انسانى، بخشی از اپوزیسيون 
گرایان تحت امر خمينى، رهبرى انقالب را به دست  ارتجاعى یعنى اسالم

ها نشان دادند، موضوع  گرفتند و خود را موافق صورى اهداف عمده توده
انه مورد تحليل قرار داد واال حتى شمارى از ست آه باید آن را جداگ دیگرى

خود مقامات رژیم اسالمى نيز باور ندارند آه انقالب از همان روزها و 
هاى اول با هدف استقرار جمهورى اسالمى و والیت فقهاى شعيه شروع  ماه

 .شده بود
حال بعد از طرح این دو مجادله و ابهام به این مساله آليدى بپردازیم آه 

ها چه   چه بودند؟ و براى پيشگيرى از تكرار آن٥٧كست انقالب عوامل ش
البته در همين . توان آرد تا قبل از این آه دیر شود به مورد اجرا گذاشت مى

آند آه مخالف شكست خوردن  حوزه یك مجادله سوم نيز خودنمایى مى
شوند نخست خود جمهورى  این عده به چند دسته تقسيم مى. انقالب است

و البته تا حدودى دول و ( هاى آن در ایران و جهان  پالگى و هماسالمى 
آه معتقد به پيروزى انقالب هستند ، از دیدگاه این ) هاى غربى  رسانه

حضرات هدف انقالب استقرار جمهورى اسالمى بود آه آن نيز تحقق 
دوم افراد و نيروهایى در طيف .  سال از حيات آن  ميگذرد ٢٩پذیرفت و 
خود این طيف . را طرح مى کردند " تداوم امقالب "  آه تئورى اپوزیسيون

 ٦٢ تا ٥٧هاى نخست جریاناتى آه در سال: به دو دسته تقسيم می شدند 
را در برابر خود نهاده بودند نظير " شكوفاسازى جمهورى اسالمى " طرح 

ها و فدائيان اآثریت آه خواهان تداوم انقالب از  حزب توده، تروتسكيت
" و " ها ليبرال" و براى برچيدن نفوذ " خط امام " فاع از طریق د
مشابه . شان بودند " انقالبى و ضدامپریاليستى " در حكومت "  ها  اى حجتيه

از سوى مجاهدین خلق و جریانات مائوئيست  )  ولى بالعكس( همين سياست 
پى گرفته شد آه همچون دسته اول معتقد به ) صدر تا قبل از عزل بنى( 
ود دو پایه خوب و بد در جمهورى اسالمى بودند، منتهى از دید ایشان وج

که او ( صدر  جناح خوب، جناح اقليت رژیم یعنى نهاد ریاست جمهورى بنى
بود آه باید جناح بد یعنى حزب ) را نماینده بورژوازى ملى ایران ميپنداشتند 

اناتى نظير دوم جری. آرد گير و مغلوب مى جمهورى اسالمى و شرآا را زمين
 فدایى آه به رغم ارتجاعى دانستن آليت رژیم، مخالف  طيف اقليت جنبش

به چند .  حال آن  آه انقالب بهمن تماما شكست خورد .شكست انقالب بودند 
 :دليل

اول این آه از دل آن انقالب، رژیم ارتجاعى جدیدى سر برآورد آه مبتنى بر 
گيرى یك  ى انقالب منجر به شكلتوهم و حمایت اآثریت مردم ایران بود یعن

 عمده اهداف اجتماعى انقالب بهمن  دوم این آه بخش. حكومت  مترقی نشد

رسيد  ه به قدرت نرسيد ، چون اگر مى آورد آ چپ ایران شانس
الاقل در حوزه استقرار یک  نوع حكومت استبدادى، توتاليتر و 

خاص و آن هم صرفا تفسيرى ( مبتنى برادغام دولت و ایدئولوژى 
داشت و  تفاوت چندانى با جمهورى اسالمى نمى ) از ایدئولوژى
 اصطالح هاىبه دهى به یكى ازانواع رژیم بنابراین شكل

 سياليستى و در عمل استالينيستى و بوروآراتيك قرن بيستم،سو
مى آن .بودحاصل
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در رژیم نوپا نه تنها متحقق نشد بلكه بر آميت و آيفيت معضالت افزوده 
چند و چندین ساله " تداوم " توانيد از  گردید، سوم این آه شما موقعى مى

 نوعى قدرت دوگانه در جامعه وجود داشته یك انقالب سخن بگویيد آه اوال
ها و یا مناطقى بخشى از قدرت در دست انقالبيون و  مثال در حوزه( باشد 

رغم استقرار یك  ثانيا موقعيت انقالبى على) بخشى در دست مرتجعين باشد
دانيم این دو پارامتر  حال آن آه مى. رژیم نوپا در جامعه تداوم داشته باشد

 وجود داشت و تز تداوم انقالب فقط در همان منطقه فقط در آردستان
آرد، در اآثریت بزرگى از آشور موقعيت انقالبى بهمن  جغرافيایى صدق مى

جواب ماندن مطالبات  رغم بى  بزرگى از مردم على  تداوم نيافت و بخش٥٧
شان به رژیم خمينى توهم و سمپاتى داشتند و اساسا با  اقتصادى و سياسى

 مخالفين  اى بود آه سران رژیم توانستند از پس ن پایه تودهتكيه بر همي
 . یكى پس از دیگری برآیند متشكل خویش

پس از این پارانتز بزرگ برگردیم به موضوع اصلى مورد بحث و آن 
 .چگونگى شكست انقالب بهمن ميباشد 

 :توان برشمرد به طور خالصه عوامل زیر را مى
زمان بر  ت و آزادیخواه  آه بتواند هم غياب یك آلترناتيو سوسياليس- 1

استقالل، آزادى، عدالت اجتماعى، خودحكومتى : مطالبات اساسى چون 
هاى ساآن ایران، حاآميت آارگران و  مردم، حق تعيين سرنوشت خلق

زحمتكشان، برابرى آامل زن و مرد، دولت سكوالر و غيرایدئولوژیك و 
 .اهدافى از این دست بكوبد

ها به  توان از ميان آن محصول چندین علت دیگر بود آه مىخود این غيبت 
هاى غيرمارآسيستى و ضد  سلطه بالمنازع تفاسير و قرائت: عواملى نظير

هاى سوسياليستى هم در   چپ ایران، ضعف آگاهى دمکراتيک بر آل جنبش
ميان روشنفكران چپ و هم در ميان طبقه آارگر، ضعف سازماندهى و تشكل 

بار  اى، تاثيرات زیان هاى آارگرى و توده پ و هم در جنبش چ هم در جنبش
، ٥٠ و٤٠ و مشى چریكى در دهه ٣٠هاى حزب توده در دهه  سياست
 به پوپوليسم و بها ندادن به اهميت آليدى حضور و سازماندهى در  گرایش

ميان آارگران و دیگر اقشار مدافع انقالب اجتماعى، درك آشفته از مبارزات 
اعتقادى به اهميت مبارزه براى  تى و ضداستبدادى و بىضدامپریاليس

هاى  قيد و شرط ، بها ندادن به افشاى اندیشه هاى بى دموآراسى و آزادى
تئوآراتيک و نكوبيدن بر مطالبات سكوالریستى و الئيک ، درك صورى و 

 زنان و بنابراین محول آردن مبارزه براى  اى از مطالبات و جنبش آليشه
، عقب ماندگى وحشتناك و " موعود "  مرد به استقرار نظام برابرى زن و

 جنسى، اخالقيات  گاه ارتجاعى در زمينه مسایل مربوط به جنسيت، گرایش
توان گفت آه چپ ایران  بنابراین به جرات مى. اجتماعى و غيره اشاره آرد

رسيد الاقل در حوزه استقرار   آورد آه به قدرت نرسيد چون اگر مى شانس
و آن هم ( ت استبدادى، توتاليتر و مبتنى بر ادغام دولت و ایدئولوژى حكوم

تفاوت چندانى با جمهورى اسالمى ) صرفا تفسيرى خاص از ایدئولوژى 
اصطالح  هاى به دهى به یكى از  انواع رژیم داشت و بنابراین شكل نمى

سوسياليستى و در عمل استالينيستى و بوروآراتيك قرن بيستم، حاصل آن 
 .بود مى
رژیم پهلوى در زمينه سرآوب ) دابل استاندارد(   سياست دوگانه - 2

 از  بدین معنا آه این رژیم و مشاورین سيا و موسادش. مخالفين سياسى
را خطر _ مرزى با اتحاد شوروى آن هم در هم_جا آه خطر آمونيسم  آن

 چپ و   و توان خود را صرف سرآوب جنبش آرد، همه توش عمده تلقى مى
پنداشت  آه آن را مارآسيست اسالمى مى( یا سازمان چریكى مجاهدین خلق 

نمود در همان حال تا حدودى برخالف حكومت رضاخان، امتيازات زیادى )  
ترى استفاده  ها از خشونت آم به مذهب و روحانيون داد و یا در سرآوب آن

چون مورد آرد ، به این بهانه آه مراجع تقليد و روحانيون طراز اول هم مى
ها  ها را به خيابان توانند با تحریك احساسات شيعى مردم آن  مى٤٢خرداد 
 سال به آخوندها حقوق ١٣رژیم محمدرضا شاه حتى به مدت . بكشانند

گرایانه شاه نيز تا حدودى زیاد صورى،  عالوه مدرنيسم غرب به. داد مى
مفاهيم اشرافى و تجملى بود و هدفى جهت تضعيف مذهب و جا انداختن 

 از ماهيت ضدمذهبى  بالعكس. سكوالریستى براى خود قایل نبود
 .آرد ها استفاده مى ها در نزد عوام براى آوبيدن و تخطئه آن مارآسيست

  سازماندهى و تشكل طبيعى و گسترده مالیان در مقطعى آه انقالب - 3
شگر روحانيون با ل. خواه و چپ شكل گرفت مردم در غياب یك آلترناتيو ترقى

گرانه خود آه از هزاران مسجد و مكان  ها هزار نفرى تبليغى و سازمان ده
جستند و به عالوه با قاطعيتى آه  مذهبى به عنوان ستاد حزبى بهره مى

 خمينى در زمينه سرنگونى شاه از خود نشان داد و طبعا سواستفاده  گرایش
انست رهبرى هاى بزرگى از مردم، تو هاى مذهبى بخش از اعتقادات و ریشه

 .انقالب را خيلى راحت به دست آورد
" هاى غربى از آلترناتيو   حمایت گسترده و یك طرفه دول و رسانه- 4

، عامل مهم " سرخ"خمينى براى جلوگيرى از عروج یك آلترناتيو " سبز

دیگرى بود آه محافل امپریاليستى را متقاعد آرد آه وقتى رژیم شاه را 
اخراج . تر رضایت دهند هند، بهتر است به شر آمتوانند نجات د دیگر نمى

همتا براى او و   خبرى بى خمينى از عراق و ورود او به فرانسه، یك پوشش
حال آن آه در آن موقع اآثر فعالين چپ و .  مهيا نمود هایش پالگى هم

دموآرات یا در زندان بودند و یا اگر بيرون بودند، تریبونى براى بيان 
 . نداشتند ارى براى سازماندهى جنبشنظرات خود و ابز

 اعظم نيروهاى سياسى به هژمونى خمينى  چون و چراى بخش  تسليم بى- 5
سياست ( ها و اختالفات به بعد از سرنگونى شاه  و محول آردن همه بحث

و بنابراین شكل ندادن به آگاهى و اراده مستقل مردم، یعنى به ) همه با هم 
گرایان محول  صه حياتى رهبرى را به خمينىدور از هيچ چالش  جدى، عر

 .آردند
  سنت دیرپاى استبداد در ایران و فقدان آگاهى و تربيت دموآراتيك و - 6

ها  شد نه تنها توده خواهانه و مبتنى بر مدنيت و مدرنيته آه سبب مى آزادى
  اصطالح روشنفكران و پيشروان نيز درك درستى از اهميت نفس بلكه به

 خود مبشر یكى از انواع  ك جامعه آزاد نداشته باشند، بالعكسآشيدن در ی
خواهى و  اى آه سنت آزادى بنابراین جامعه. گرى بودند استبدادى حكومت

اى دارد آه توسط این یا آن  اخالقيات دموآراتيك در آن نازل باشد، حكم ژله
 .تواند به هر شكلى درآید پيشوا، قهرمان، ليدر و حزب مى

توان از تجارب  رسيم آه چگونه مى ه این بحث آليدى روز مىجا ب از این
 و بحرانى آنونى ایران  غایت حساس بهاى انقالب بهمن براى شرایط به گران

هاى عظيم مردم در باتالق  فشانى استفاده نمود تا بار دیگر مبارزات و جان
  رضهزیمت فرو نرود و تاریخ به شكلى تراژیك مجددا تكرار نشود؟ آیا اگر ف

 مردم و یا در اوج بحران  گيریم همين فردا جمهورى اسالمى بر اثر شورش
و اختالف، از درون متالشى شده و سرنگون شود، استقرار آزادى، 

 ميليونى ٧٠دموآراسى، حقوق شهروندى و برابری در آشور آثيرالمله و 
رد ایران تضمين شده خواهد بود؟ آیا اصال با این وضعيتى آه اپوزیسيون دا

 آن خال یك آلترناتيو حقيقتا انقالبى و مترقى، مردم ریسك انقالب  و در راس
ساز را به جان خواهند خرید؟ آیا در شرایط ضعف آامل  و قيام سرنوشت

ها براى آلترناتيو  و عدم توانایى بالفعل آن_همه نيروهاى اپوزیسيون 
ن، دست زدن هاى مستقل توده ای در ایرا تر از آن قلت تشكل و مهم_ شدن

 آور، شيرازه جامعه مدنى را از هم نخواهد گسست؟ و آیا  به یك شورش
انداز سياسى ایران نيست آه  آیندگى و ظلمت چشم  از چنين بى دقيقا در هراس

شان به لب رسيده، در آغاز  رغم این آه جان توده کار و رنج آشورمان على
پرسند بجنگيم براى  خود مىآنند؟  از  این پا و آن پا مى" نبرد آخر" آردن 

چه، براى آه؟ مسلما پاسخ همه این سواالت، تن دادن به ادامه نكبت 
 را نداریم و به ٥٧مانده سال  جمهورى اسالمى نيست، اما دیگر ذهنيت عقب

گرایانه تكيه آنيم و  عبارتى نباید داشته باشيم، آه صرفا روى شعارهاى نفى
حالل همه مشكالت سرنگونى جمهورى به چشم خود و مردم خاك بپاشيم آه 

گرى را تنها با این معيارهاى  خواهى و انقالبى و ترازوى ترقى. اسالمى است
 !  است  نه دیگر بس.  آنيم نگاتيویستى، باالنس
 وظایف ما براى جلوگيرى از شكست جنبشهای اجتماعی  به باور من رئوس

 :م ایران به شرح زیر است 
خواه مردم و پژواك  ر از مبارزات آارگرى و ترقى حمایت گسترده و پيگي-1
 داخل  ها با هدف ایجاد یك همبستگی وسيع براى جنبشهای  المللى آن بين

 .آشور 
مستقل از دولت، حزب و ( هاى مستقل مردم   آمك به سازماندهى تشكل-2

هاى آارگرى محلى  در داخل آشور نظير سندیكا و اتحادیه) ایدئولوژى معين 
هاى زنان،  هاى مقاومت جوانان در محالت، تشكل ى، هستهو سراسر

 ...دانشجویان و
 مبارزه با آليت رژیم و در این راستا افشای هر گونه تالش و پروژه ای -3

که ميخواهد در چهارچوب این رژیم ، رویای تحقق دمکراسی را به مخيله 
 .خود راه دهد 

طالبات مهمى چون، جدایى گرى مداوم در زمينه م   تبليغ، ترویج و روشن-4
قيد و شرط عقيده، بيان و  هرگونه دین و ایدئولوژى از دولت، آزادى بى

تشكل، لغو آامل شكنجه و اعدام، اصل خودحكومتى مردم و مخالفت با سنت 
، تلفيق دموآراسى غيرمستقيم و مستقيم از یك سو و " دولت _حزب" 

  یگر، برپایى یك مجلسدموآراسى سياسى با دموآراسى اقتصادى از سوى د
موسسان مبتنى بر حق راى همگانى و برآمده از انقالب براى تعيين مدرن و 

هاى گروهى براى تدوین نوع نظام و  به دور از جنگ داخلى و آشمكش
طبعا ما انقالبيون سوسياليست سعى خواهيم آرد در ( قانون اساسى ایران 

تيو خود آه همانا استقرار این آارزار، حمایت اآثریت مردم را از آلترنا
 .) آزادى، سوسياليسم و حاآميت آارگران و زحمتكشان است، به دست آوریم
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  روشنگرى پيرامون اهميت مبارزه طبقاتى در آنار مبارزه ضداستبدادى -5
و بنابراین اهميت مبارزه براى عدالت اجتماعى و برابرى در آنار مبارزه 

 .براى آزادى و دموآراسى 
 زنان،  هاى اجتماعى دیگر نظير جنبش ت و پشتيبانى از جنبش  تقوی-6

هاى ملى براى حق تعيين  جوانان، دانشجویان، محيط زیست، جنبش
 ...ها و سرنوشت خلق

ناپذیر دانستن    مبارزه توامان با رفرميسم و آنارشيسم، یعنى جدایى-7
ه هاى در ده. مبارزه با اپورتونيسم راست از مبارزه با اپورتونيسم چپ

آه من مائوئيسم، ( گذشته هم سوسيال دموآراسى و هم استالينيزم 
هاى غيرمارآسيستى مدعى آمونيسم را در همين  تروتسكيسم و دیگر قرائت

 سوسياليستى و  ضربات هولناآى از دو سو به جنبش) گنجانم آاتاگورى مى
سوسياليستی  عروج مجدد جنبش. اند آارگرى جهان و ایران وارد نموده

 یك روایت و  نيرومند در گرو وداع گفتن آامل با این گرایشات و پذیرش
 .باشد  دموآراتيك مى_قرائت رادیكال

  پایان دادن به تفرقه و سكتاریسم در درون طيف چپ انقالبى و سازمان -8
دادن یك اتحاد بزرگ سوسياليستى با هدف سرنگونى جمهورى اسالمى، 

سوسياليسم ، جدایى دولت از هر _ر بهحاکميت کارگران و زحمتکشان، گذا
قيد و شرط سياسى، حق راى همگانى، حق  هاى بى نوع ایدئولوژى، آزادى

نمودن ) عرفى( تعيين سرنوشت ملل ، برابرى آامال زن و مرد، سكوالریزه 
چنين اتحادى با الگوى ... همه شئونات جامعه و اصل خودحكومتى مردم و

افراد و . تفاوت اساسى دارد"  بقه آارگرحزب واحد و طراز نوین ط" سنتى 
تشكالت در چنين اتحادى ضمن همكارى و فعاليت حول اشتراآات یاد شده، 

در واقع نه یك اتحاد عمل . آنند  خود را حفظ مى استقالل و حق گرایش
 .  حزبى-دموآراتيك است و نه یك ادغام ایدئولوژیك

رسيدن به چنين درآى از چپ انقالبى آزادیخواه ، در حال حاضر تنها با 
 خود را براى آلترناتيو شدن امتحان آند واال  تواند شانس اتحاد است آه مى

این چپ . هاى گذشته در حواشى عالم سياست باقى خواهد ماند همچون سال
از لحاظ بازتاب مطالبات اجتماعى اآثریت مردم، تنها نيرویى است آه 

  دارى جنبش  ضدسرمایه-تبدادى مالى شدن اهداف ضداس تواند از ماست مى
گرایى و  اول دست شستن از فرقه: اى جلوگيرى آند ولى به دو شرط  توده

دموآرات از _رسيدن به اتحاد، دوم مجهز شدن به قرائت رادیكال
  .سوسياليسم 

امان همه نيروهاى ارتجاعى و بورژوایى در طيف اپوزیسيون   افشاى بى-9
 بيشترى   دست به نقد شانس قاتى خویش طب-آه به دليل امكانات تاریخى

راهه بردن آن  براى به دست گرفتن رهبرى مبارزات مردم و بنابراین به بى
 . دارند

******************  
بندى فشرده ميتوان گفت آه براى جلوگيرى از تكرار تراژدى  در یك جمع 

 چپ را دموآراتيك، آلترناتيو_با قرائتى رادیكال: شكست انقالب بهمن، باید
ها را در ميان  ترین افكار و اندیشه خواهانه سازمان داد، پيشروترین و ترقى

( مردم تبليغ و ترویج نمود، مبارزه براى آزادى را از مبارزه براى برابری 
یابى آارگران و توده ها  یارى رساند و با  جدا ننمود، به تشكل)  و بالعكس

مر به تحقق رویای بزرگ مردم اراده ای تلفيق گشته از شور و شعور  ، ک
  .کشورمان برای دستيابی به یک زندگی انسانی بست 

توان به  تر و قاطع تر آستين همت باال زند ، مى هرچه چپ ایران سریع
پيروزى انقالب آتی اميدوار بود، در غير این صورت، شكست یا بن بست آن 

اى طلب  پى بردن به این واقعيت تلخ، هيچ استعداد ویژه. حتمى است
 !آند نمى

………………………………………. 

 

 خمينی و  ایدوئولوژی انقالب بهمن
 هدایت سلطان زاده

انقالبات ، همانند بستر بزرگ رودخانه ای هستند که جریانات مختلف  -1
اجتماعی و فکری در آن فرو ميریزند و لحظه بزرگ تحول را بوجود می 

گرایشات سياسی و در هر انقالب و یا تحول بزرگ تاریخی ، . آورند
از . ایدئولوژیک متفاوتی در کنار هم ونيز در تقابل باهم عمل می کنند

اینرو، ناهمگونی سياسی و ایدوئولوژیک نيروهای اجتماعی شرکت کننده 
در آن، یکی از مشخصه های هر انقالبی است ، که هر یک با هدف ها و 

ليل ،  خصلت بهمين د. انگيزه های متفاوتی قدم به ميدان می گذارند
بنيادی یک انقالب را صرفا نه بر پایه نيروهای اجتماعی شرکت کننده در 
آن  و یا خواسته های سياسی و اجتماعی متفاوت آن نيرو ها ، بلکه بر 

ممکن .  پایه نيروی پيروز و ایدوئولوژی سياسی آن می توان توضيح داد
ر دوکشور در است ترکيب اجتماعی نيروهای شرکت کننده در دوانقالب د

یک زمان واحد، بسيار نزدیک بهم ویا  مشابه هم باشد ولی نتيجه و پی 
دو انقالب ایران . آمد های سياسی و اجتماعی متفاوتی از آنها حاصل گردد

و نيکاراگوئه در زمانی نزدیک بهم و با پی آمدهائی متضاد هم را بعنوان 
آن نيروی اجتماعی که . نمونه هائی قابل ذکر در این مورد ميتوان یاد کرد

. مهر خود را بر انقالب می زند ، سرشت و خصلت آنرا نيز رقم ميزند
ایدوئولوژی سياسی نيروی فائق در انقالب ، سپس خود بعنوان نيروی 

بنابراین . مادی مهمی در شکل دادن به جامعه بعد از انقالب  عمل می کند
صرف بر شرکت ، در ارزیابی از خصلت بندی یک انقالب ، اتکاء 

نيروهای اجتماعی و استنتاج خصلت بندی آن  بر پایه معيار مشارکت 
صرف نيروها ، ضمن اینکه اهميت خاص خود را دارد ،  ما رابه ارزیابی 
درستی از یک انقالب رهنمون نخواهد کرد ، زیرا یک  نيروی اجتماعی 

 بنياد واحد ، ممکن است در شرایطی به کمونيست ها یا فاشيست ها و یا
طبقات و الیه های مختلف اجتماعی ، . گرایان از شکل دیگری رای بدهند

به الگوی سياسی و ایدوئولوژیک ثابت و الیتغيری قفل بندی نشده اند ،  
و ضرورتا از مواضع آگاهانه طبقاتی خود حرکت نمی کنند، بلکه سياليت 
سياسی  وایدوئولوژیک ،همواره یکی از مشخصه های حرکت های 

این امر ، بویژه در مورد طبقات پائين جامعه ]  1.[جتماعی بوده  استا
بيشتر صادق است ، زیرا طبقات باالی جامعه ، بدليل دسترسی بيشتر به 
فرهنگ و آگاهی ، کمتر دچار خطا در مواضع اجتماعی خود ميشوند تا 

همچنين ،روانشناسی اجتماعی یک طبقه اجتماعی ، . طبقات پائين جامعه
و کشور ، ممکن است  کامال متفاوت بوده و عکس العمل های در د

 ] 2.[سياسی و اجتماعی کامال متفاوتی  در برابر  حوادث داشته باشند
تبدیل غریزه به آگاهی اجتماعی در بين طبقات پائين ، معموال در موارد 
ویژه ای از تاریخ رخ می دهد ، و این همان لحظه ای است که دیوید هيوم 

هرگز نمی توان انکار " ف محافظه کار اسکانلندی می گفت که، فيلسو
کرد که یک اقليت حاکم  در جامعه به آسانی و برای مدتی طوالنی ميتوانند 
بر اکثریت جامعه حکومت کنند ، و باز نمی توان انکار کرد که اگر اکثریت 

 و بهمين دليل نيز". جامعه بپا خيزند ، از اراده آنان اطاعت خواهد شد 
اکثریت افراد جامعه ،در طول بيشتری از زمان  عمدتا مصرف کننده 

گذر از انفعال به آگاهی و .اندیشه های تزریق شده طبقات حاکم هستند
تبدیل آگاهی به اقدام سياسی و اجتماعی به آسانی رخ نمی دهد و حتی در 
لحظه قطب بندی اجتماعی که ممکن است بيک انقالب سياسی منتهی شود 

این همان چيزی است که .  ممکن است در مسير خطائی جریان یابد، باز
 در ایران تکرار شد و باز این همان چيزی است 1357در انقالب بهمن 

این بدان . که انگلس از آنها بعنوان انقالبات ارتجاعی در تاریخ نام ميبرد
معناست که هر انقالبی ، ضرورتا خصلت تر قی خواهانه ای ندارد ، و 

 .ینکه انقالبات ارتجاعی نيز امکان وقوع دارنددوم ا
هر انقالبی بایک الگوی فکری و ایدوئولوژی سياسی مشخصی همراه -2

است که ميتوان آنرا ایدوئولوژی عام بستر انقالب ناميد که  نيروهای 
شرکت کننده در انقالب ، برغم داشتن ایدوئولوژی های سياسی متضاد 

 ، در آن لحظه معين اشتراک نظر می یابند خود ، در این ایدوئولوژی عام
بعنوان مثال ، در . ، که ایدوئولوژی های عام دیگر را به حاشيه می راند

  ، 1357 تا مقطع انقالب بهمن در 1356فاصله قيام تبریز در سال 
ضد " تقریبا ایدوئولوژی ليبرالی کامال به پشت صحنه رانده شد و 

بهمين دليل . ط دوره انقالب تبدیل گردیدبه ایدوئولوژی مسل" امپریاليسم 
،هر گونه بحث مربوط قانون اساسی و یا بازگشت به قانون اساسی 

" ضد انقالب" مشروطيت، بيشتر بمعنی ليبراليسم و سازشکاری و
ليکن تجربه تحوالت بزرگ تاریخ نشان داده است که . تفسيرمی گردید 

و بصورت ایستا باقی نمی ایدوئولوژی عام بستر انقالب ، در همان نقطه 
در واقع ، نيروی هژمونيک ، بموازات . ماند  و خود دچار تحول می شود
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سلطه تدریجی خود بر جنبش ، تفسير ویژه خود از همان ایدوئولوژی عام 
ضد " آستانه انقالب را نيزارائه ميدهد و هرگونه تفيسر غير از آن را به 

تصادفی . پيشين منتسب می سازدو یا همدستی با نيروهای رژیم "  انقالب
نيست که نيروی هژومونيک ، برای تحکيم موقعيت خود  و جلوگيری از 
نيرو ی سياسی و یا هر ایدوئولوژی رقيب ، بالفاصله دیگر جریان ها و 

از آن پس ، .تفاسير متفاوت از خود را به ضد انقالب منتسب می سازد
انقالب ،بجز تفسيری که هرگونه تفسير سياسی از ایدوئولوژی حاکم بر 

حاکميت جدید ارائه می دهد ، محکوم و سر کوب ميشود و کسانی ميداندار 
ميگردند که شاید قبال در صف " خلوص ایدوئولوژیک" و پاسدار 

این تفسير ]  3. [همدستان رژیم پيشين ودر مقابل مخالفين آن قرار داشتند
 ، بلکه با سرعت متفاوت ، صرفا در حوزه ایدوئولوژی متوقف نميشود

بطرف نه تنها سرکوب فکری و ایدوئولوژیک مخالفين جریان مسلط ، 
" انقالب فرهنگی . " بلکه به سرکوب فيزیکی آنان نيز حرکت می کند

، یعنی انقالب " انقالبی مهمتر از خود انقالب اول"خمينی که وی از آن 
دانشجویان و بهمن نام ميبرد ، با بستن داانشگاه ها ، اخراج های وسيع 

تصفيه استادان از هر طيفی بجز حزب اللهی ها و متظاهرین به طرفداری 
آز خمينی  همراه بود  ، دقيقا در همان مسيری حرکت کرد که نازی ها در 

" خود کرده بودند و در آن بر اساس " انقالب فرهنگی" آلمان ، با 
ان و ليبرال دانشگاه ها ، تمامی مارکسيست ها و یهودی" نازیفيکاسيون 

ها را در تمام سطوح تصفيه کرده و بعدا به تعقيب و شکار آنان روی 
خمينی برای تصفيه دانشگاه " انقالب فرهنگی "از این نظر ، ]  4.[آوردند
آنها ، از همان منطق و از همان مضمونی " اسالمی کردن" ها و 

 انقالب در دوره. نازی ها در آلمان" انقالب فرهنگی" برخوردار است که 
بهمن ، هرگونه حرکت و خواسته ای بجز تفسير خمينی از انقالب ، ببهانه  

که چيزی جز " همه باهم" و شعار " وحدت کلمه " ایجاد تفرقه و عدم 
در نتيجه ،  بسياری از افراد و .همه بامن خمينی نبود ، سرکوب گردید

ی  دست عناصر حاکم در دوره بعد از انقالب ، ممکن است از بين کسان
چين شده باشند که قبال با هرگونه تحول انقالبی مخالف بوده و یا همدست 

آیا این همه مالیانی . رژیم پيشين  و یاحتی عليه فعالين انقالبی بوده اند
که تمامی ارگان های حکومتی و اقتصادی و اجتماعی کشوررا قبضه 

ل از انقالب ، کردند ، انقالبيون قبل از انقالب بوده اند؟ در سی سال قب
شاید سی مال نيز به زندان ئيفتاد و تا زمان انقالب ، یک مال نيز اعدام 

آنان وقتی انقالبی شدند که شيرازه سلطنت ازهم گسسته بود ودر ! نگردید
حالی که مردم پادگان ها را فتح می کردند ، خمينی می گفت که هنوز حکم 

 !جهاد عليه سلطنت را نداده است
 یک انقالب را ، نيرو و ایدوئولو ژی مسلط در انقالب جوهر و ماهيت

 در ایران 1357از اینرو ، نيروی حاکم بر انقالب در بهمن . تعيين ميکند
و ایدوئولوژی آنرا در قياس با انقالبات اجتماعی و ایدوئولوژی سياسی 
آنرا در کدام طيفی از انقالبات و ضد انقالبات و اندیشه های دموکراتيک و 

اکنش های ارتجاعی در تاریخ در قرون معاصر ميتوان مقوله بندی ویا و
کرد؟  و بهمين ترتيب ، انقالب پيروز بهمن ، به کدام خانواده ای از 
انقالب و ضد انقالب در تاریخ تعلق دارد؟ زیرا انقالب خود یک واژه 

خصلت . مجردی است و فقط وقوع یک تحول بزرگ را بيان می کند
د دموکراتيک آنرا بر پایه مضمون آن می توان محک دموکراتيک و یا ض

زد و مضمون آن جدا از نيروی سياسی پيروز و هدف های سياسی و 
 . ایدوئولوژیک آن تقکيک پذیر نيست

   پاره ای ممکن است چنين تصور کنند که انقالب بهمن انقالبی بود توده 
ليل انقالب باید گفت که هر انقالبی به این د! ای و با خصلتی متناقض

زیراتناقض در .  ناميده ميشود که توده ای است ، و ذاتا نيز متناقض است
ذات هر انقالبی است ، و هر فرد و نيروی اجتماعی ، از ظن خود یار و 

هرچه انقالبی توده ای تر باشد ، این تناقض  نيروهای . همراه آن ميشود
ا نيز بيشتر خواهد شرکت کننده در آن و نيز تعدد و تناقض ایدوئولوژی ه

ولی خصلت یک انقالب را از متناقض بودن آن نميتوان نتيجه گرفت . بود
ولی بر آیند ]  5.[، زیرا خصلت بندی اساسی آنرا در ابهام رها می سازد 

انقالب و خصلت بنيادی آن ، در نقطه چرخش خود بلور بندی شده و  با 
دا می کند و ایدوئولوژی مهر نيروئی که دست باالتر را در این فرآیند پي

. سياسی آن که چشم اندازی از آینده را ترسيم می کند ، مشخص می گردد
اجتماعی اینکه چرا یک نيروئی در آن –دالیل معرفتی و تاریخی ]  6[

لحظه امکان هژومونيک می یابد ، خود موضوع تحليل مستقلی است و 
ه ميخواهم بر این بلک. من در اینجا بر این جنبه از مساله نمی پردازم

زاویه از مساله نگریسته شود که تعيين خصلت بندی یک تحول بزرگ 
اجتماعی و یا یک انقالب براساس کدام معياری صورت می گيرد؟ بر 
اساس کدام معياری می توانيم بگوئيم که یک حادثه بزرگ اجتماعی ، 
 مترقی است یا ارتجاعی؟  و باز ، از آنجائی که هيچ انقالبی ، از

ایدوئولوژی سياسی پيروز خود جدا نيست ، چه ارزیابی از انقالب بهمن 
می توان داشت و به کدام خانواده از ایدوئولوژی ها و تحوالت در تاریخ 

 تعلق دارد؟ 
ایدوئولوژی سياسی انقالب اسالمی درایران و نيز طيف سياسی  پيروز در 

ماهيت نيروئی که . ردآنرا  تنها با ضد انقالبات تاریخ می توان مقایسه ک
در آن پيروز شده بود و نيز  ایدوئولوژی سياسی انقالب اسالمی ، انقالبی 
بود عليه خرد و عليه روشنگری و عليه دموکراتيسم  واز نظر مضمون 
ایدوئولوژیک خود ،  به ضد انقالبات تاریخ تعلق دارد و می توان آنرا با  

تيک  و ایدوئولوژی های واکنش های ارتجاعی عليه جنبش های دموکرا
آشفتگی و ابهام ذهنی از . شبه فاشيستی در تاریخ معاصر  مقایسه کرد

آنجا ناشی می گردد که انقالب بهمن عليه دستگاه سلطنت و حضور 
بهمين دليل ، آزادی و استقالل ، دوشعار . بيگانه در ایران متوجه بود 

ياسی  و اجتماعی این دو شعار دموکراتيک  نيروی س. اصلی انقالب بود
آزادی از فقدان آزادی ایکه دستگاه سلطنت بر . عظيمی را بسيج می کرد

جامعه و زندگی سياسی تحميل کرده بود ، و استقالل ، که مفهوم آن هم از 
فضای سياسی جنگ های ضد استعماری در آسيا و آفریقا در چند دهه 

یران مستعمره پيش از خود تغذیه می کرد  ، بی آنکه در واقعيت امر ا
رسمی کشوری باشد  ، و هم بدرجه معينی از دو کودتای سلطنتی رضا 

با پشتيبانی 1332 مرداد 28و محمد رضا شاه در 1299شاه  در اسفند 
ضد " و درست بر این دو محور بود که . قدرت های خارجی  ، متاثر بود 

آنجائی از . بعنوان تئوری اصلی انقالب بهمن ، شکل گرفت" امپریاليسم 
که سرکوب سياسی در نيم قرن پيش از آن ، توسط خانواده پهلوی پيش 
برده شده بود ، در نتيجه ، در افکار عمومی  ایرانيان، دستگاه سلطنت ، 
. هم نمود داخلی امپریاليسم را نمایندگی می کرد ، و هم نمود بيرونی آنرا 

قل قدرت زیرا سلطنت پهلوی هم با کمک کشور های خارجی در مرکز ث
سياسی نشانده شده بود و هم متحد نزدیک نيروی هژمونيک کشور های 

ليکن نقطه بلور بندی انقالب بهمن ، .  سر مایه داری ، یعنی آمریکا بود
آن بود که هر دو شعار آزادی و استقالل را " جمهوری اسالمی" در شعار 

ر، و در درون خود منحل  می کرد و تفسير و سنتز خود از این دوشعا
مجموعه تناقضات انقالب را  بصورت هدف و ایدوئولوژی اثباتی نيروی 

بنابراین ، الزم است در مورد نيروی سياسی و . هژمونيک ارائه می داد
 .ایدوئولوژی آن اندکی درنگ شود

در تاریخ مدرن جهان ، هر تحول دموکراتيک ، و هر اندیشه مترقی ، 
تجاعی همراه بوده است و نمونه همواره با عکس العمل های نيروهای ار

 ] 7.[ایران از مشروطيت ببعد نيز از این قاعده عمومی جدا نبوده است
اندیشه سياسی خمينی  بعنوان سکاندار اصلی، و بسياری دیگر از رهبران 
جمهوری اسالمی ، در تئوری حاکميت سياسی  و نوع نگرش آنان نسبت 

 از دستگاه قاجار و سلطنت به زندگی اجتماعی ، قرن ها عقب مانده تر
کافی است به  رساله ها ی خمينی و نوشته های اطرافيا ن او . پهلوی بود

آیا . ، نظير مطهری و حتی طالقانی در دوره پيش از انقالب مراجعه شود
ميتوان عنصر دموکراتيکی را در آنها سراغ داشت؟ اینان کدام دنيائی را 

 ]8[نمایندگی ميکردند؟
 ، انتقادی بود از مذهب ، تکيه بر خرد ، تاکيد   عصر روشنگری

برسکوالریسمی که از بطن جنگ های مذهبی ، در قرنی پيش ، و با تکيه 
بر غول های اندیشه، قدرت سياسی سکوالر را عنوان ساخته بود ،  و در 

حال . وجه غالب خود ، عليه مطلق گرائی سلطنت ها جهت گيری داشت 
اتقالب بهمن ، انتقادی بود از سکوالریسم  و آنکه ایدوئولوژی مسلط در 

همانند همجنس های  شبه فاشيستی خود در کشور های غربی ،  خرد 
گریز ، زدودن اراده آزاد  انسان در پی ریزی یک حکومت عقال نی و 
مطلوب ، و بازگشت به ایدوئولوژی حق حاکميت آسمان بر زمين  که 

. ، چيز دیگری تفسير شودنميتوانست جز حکومت یک مشت مالی انگل 
از نظر تئوری حکومتی ، ایدوئولوژی پيروز در انقالب بهمن ، حتی از 
تئوری حاکميت در عصر قاجار نيز عقب تر رفت ، زیرا عصر قاجار ، 

را در کنار هم می پذیرفت ، ليکن  " آیت اهللا" و"ظل اهللا " وجود 
را ی حکومتی را با ایدوئولوژی پيروز در انقالب بهمن ،  استبداد مطلق گ

ایدوئولوژی استبداد مذهبی  باهم تلفيق می کرد و از آن یک نظام سياسی 
توتاليتر لجام گسيخته ای عليه جامعه می ساخت که عواقب شوم آن تا 

 .چندین نسل نيز قابل ترميم نخواهد بود
اگر انقالب شکست خورده مشروطيت ، تالشی بود برای آزادی ، برای -3

ن و برابری حقوقی انسانها ، عرفی کردن نظام حقوقی حاکميت قانو
،انقالب پيروز بهمن ، انقالبی بود عليه آزادی ،طرفدار حاکميت  بی لجام  
قدرت سياسی در چهره ولی فقيه ، بی حقی مطلق سياسی شهروندان ، 
نابرابری مدنی ، شرعی کردن دستگاه قضائی ، نشستن داروغه در 
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یک نظام آپارتاید اسالمی ، که شهروندی را جایگاه قاضی  و برقراری 
 .برپایه تعلق به شاخه معينی از مذهب و جنسيت تعریف می کرد

 اگر غالب  انقالبات در تاریخ نظر بر آینده و مدرنيسم و تجدید حيات -
انقالب اسالمی در ایران ، تنها انقالبی بود که مدینه فاضله . جامعه داشتند

جامعه شبانی شبه جزیره عربستان در "  النبی مد ینه" خود را بر پایه 
هزار و چهار صد سال پيش ميخواست بنا کند و هم از اینرو بود که 
خمينی خود را در چهره چوپان و شهر وندان را در حکم گله می دید  و 

 ] 9!  [به جنگ عليه دنيای جدید برخاست
در تئوری ،  انقالبات دموکراتيک در تاریخ دویست ساله اخير ، دستکم -

انقالب اسالمی  تنها . حاکميت را از آن مردم و یا ملت تعریف می کرد
انقالبی بود که در تئوری و عمل، به سلب حاکميت از مردم  پرداخت و 

 .را تئوریزه کرد" ولی فقيه" سپردن حاکميت مردم  بدست چوپانی بنام 
 حفظ هر انقالبی در لحظه چالش با حاکميت ، یک نوع تالش برای-4

وضع موجود و نيروهائی که خواهان دگرگون ساختن وضع موجود هستند 
، یا در تعریفی دیگر ، از کنش و واکنش نيروهای انقالب و ضد انقالب در 
شکل عام خود از یکسو، و دموکراتيسم و ارتجاع در هر دو سوی صف 

 .بندیها و نيز در درون خود آنها ،  تشکيل ميگردد
 انقالب ، همانند نيروهای مخالف آن در هر دو قطب نيروهای درگير در-5

این نيرو ها و .، از گرایشات همایند و ناهمایند باهم تشکيل ميگردد
گرایشات ناهمایند ، در یک نقطه ای به همایندی نزدیک می شوند 

همایندی آنان عمدتا در مخالفت با رژیم حاکم خود را نشان می دهد  و در .
ر بستر معينی از زمان ، یکی از ایدوئولوژی ها ، این همایندی است که د

نقش هژمونيک پيدا می کند و دليل عمده آن ، قدرت نسبی نيروی 
اجتماعی تغذیه دهنده آن و تفوق یابی آن عليه دیگر نيروهای اجتماعی ، 
در این همایندی نيروهای اجتماعی ، برغم ناهمایندی های ذاتی در درون 

رو در روئی ها و . باتی خواسته های خود استخود ، بویژه در وجه  اث
دشمنی های بعدی در صف موافقين انقالب از همينجا ناشی می 

نيروی هژمونيک ، تفسير خود از خواسته های انقالب را بصورت .گردد
تفسير همگانی و مطلق از انقالب ارائه می دهد و سعی در سرکوب دیگر 

 .گرایشات ارائه می دهد
انقالب ایدوئولوژیک ، از مجرای کدام همایندی باید دید که ضد 

ایدوئولوژیک ، توانسته است مهر خود را بر کليه فرآیند انقالب زده و از 
 این طریق هژمونی خود را بر دیگر نيروها تامين کرده است؟

در صحنه داخلی ، این تئوری از نفی سلطنت ، و در درک  خود از از 
یک تئوری . ضد امپریاليسم تغذیه می کردمناسبات بين المللی ، از تئوری 

 ، نيروهای مخالف با رژیم حاکم را با هم Master Theoryعمومی یا 
هر چند که آنان تفسير واحدی از آن ممکن است نداشته .مرتبط ميسازد

راز عقب نشينی نيرو های دموکراتيک جامعه در آن بود که . باشند
لوژی سياسی خود و نتوانسته بود مرزبندی روشنی بين ایدوئو

ایدوئولوژی واپس گرای خمينی در این زمينه بوجود آورد ، و دقيقا 
بهمين دليل بود که در ماجرای گروگان گيری سفارت آمریکا به جریانی 

 . فلج و دنباله رو گروهی آدمخور تبدیل گردید
این بدان معنا نيست  که دو طيف موافق و مخالف انقالب ، هيچ نوع -5

در بسيار . هم ندارند و دیوار چينی آنان را از هم جدا می سازدپيوندی با
ی از حوزه های ایدئولوژیک  ، رابطه مستقيم و مشترکات جدی ممکن 

 .است که بين آنان وجودداشته باشد
در دوره پيش از انقالب ، سلطنت و مذهب ، در یک ائتالف -6

م ایدئولوژیک عليه دموکراسی ، و عليه جنبش سياسی چپ باه
ائتالف کاشانی و کودتا عيله مصدق و عليه حزب توده نمونه .داشتند

این خصلت ضد دموکراتيک ، . بارزی از این ائتالف ضد دموکراتيک بود
حتی . نه تنها با انقالب از بين نرفت ، بلکه سمت و سوی تازه ای یافت

زمانی که حکومت اسالمی به خشن ترین وجه به سر کوب آزادی و 
سلطنت طلب ها نيز در تبليغات خود چنين وانمود .چپ پرداختنيروی های 

می کردند که گوئی حزب توده در تمام ارگان های جمهوری اسالمی 
 .آنها همين همسوئی  را امر وز نيز حفظ کرده اند. حضور دارد

بتدریج ، با حمله سلطنت به پایگاه اجتماعی روحانيت ، ائتالف دیگری -7
ت ، با درک عاميانه ای از ضد امپریاليسم، شکل بر حول مخالفت با سلطن

گرفت که روحانيت و چپ و طيف های مختلف ليبرال ها و شبه ليبرال ها 
  .را با هم مرتبط می ساخت

 مخالفت با سلطنت که طيف های مختلف و جریان های سياسی را در -8
بر می گرفت ، مانع از رؤیت این تاریک اندیشی در کار در چهره اسالمی 

بی آنکه لحظه ای به تعمق بپردازد که تئوری حاکميت خمينی و . خود بود
اطرافيان  او ، صد ها سال از نظریه حاکميت دستگاه سلطنت نيز عقب تر 

سلطنت ودیعه " بود ، زیرا پایه تئوریک آن بر این اصل استوار بود که 

 حال". ای است الهی که از طرف مردم به پاد شاه تفویض گردیده است 
آنکه تئوری والیت فقيه خمينی ، عنصر مردم را بصراحت از تئوری 
حاکميت حذف کرده و حاکميت مستقيم از آسمان را بر عهده یک فقيه 

اندیشه های شریعتی ، بازرگان و .  ميسپرد که پاسخ گوی بنی بشری نبود
طالقانی و خمينی و مطهری ،و دیگران ، اجزاء مختلف این طيف تاریک 

دامه آن خط تاریک اندیشی مغلوب در انقالب مشروطيت اندیش و ا
آنان خواهان ضد انقالبی ایدوئولوژیک عليه اندیشه ها و سنت های .بودند

دموکراتيک انقالب مشروطه ، و تحوالت دموکراتيک فکری در نيم قرن 
 .اخير بودند

این طيف تاریک اندیش، که مذهب  ابزار ایدئولوژیک اصلی آن بود ، -9
در طيف مسلط خود ، همانگونه که گفته شد ،  از یک سو تشابهات بویژه 

نظری با عصر مقابله با روشنگری  و دموکراتيسم در اروپا داشت ، و از 
سوی دیگر ،خویشاوندی ایدوئولوژیک جدی با جریان های  نظری  

ممکن است روشنفکران عوام اندیشی چنين . فاشيسم  در اروپا داشت
شيسم  پدیده جامعه صنعتی مدرن  بوده و با سرمایه استدالل کنند که فا

باید گفت که فاشيسم ، قبل از هرچيز یک جنبش . مالی گره خورده است
توده ای واپسگرا ست ، و عناصر اوليه ایدوئولوژیک آن در واکنش عليه 
انقالب فرانسه ، عليه روشنگری ،در فراخوانی کليسا و حکومت های 

 دموکراتيک ، و نيز در واکنش نهضت استبدادی  عليه انقالبات
رمانتيسيسم طرفدار استبداد روشنگر در آلمان، و باز در تقابل با انقالب 

 ]10.  [فرانسه قرار داشت
بر خالف همه جنبش های انقالب در تاریخ ، که نظر بر آینده داشت ، -10

 .اینان او توپی و الگوهای خود را در گذشته  می ساختند
 جنبش دموکراتيک با ایدوئولوژی متحجر مذهبی ، هم درهم آميزی– 11

از نظر سياسی و هم از نظر طبقاتی ، دموکراسی را در چهارچوب یک 
ایدوئولوژی ارتجاعی منحل کرد و امکان سلطه بالمنازع آنرا فراهم 

برخالف انقالبات دموکراتيک در اروپا ، جدائی ایدودئولوژی . ساخت
مطلق گرا و استبدادی که پيوند نزدیکی روشنگری از ایدوئولوژی دولت 

با کليسای کاتوليک  داشت ، موجب اعتالی جنبش دموکراتيک و گریز 
عده ای از اشراف و روحانيون بطرف آن گردید ، در انقالب بهمن ، این 
جنبش دموکراتيک و ایدوئولوژی آن بود که بطرف ارتجاع مذهبی خمينی 

این فرآیند همچنان ادامه . ن تر کردپناهنده شد و زمينه زوال خود را آسا
دارد ، و تا زمانی که جنبش دموکراتيک خود را از پيوند ایدوئولوژیک با 
اصالح طلبان رژیم حاکم که در اتحادی جدائی ناپذیر با سيستم والیت فقيه 
قرار دارند ، رها نساخته است،  جنبش دموکراتيک در ایران نخواهد 

سياسی کشور به عامل اثر گذاری بدل توانست بطور واقعی در صحنه 
شود و همچنان در یک سرگردانی سياسی و ایدوئولوژیک ، در ميدان 

 . ایدوئولوژی مذهبی حاکم ، از سنگی به سنگی خواهد پرید
 انقالبات ، الزاما ، یک قطب بندی ایدوئولوژیک نيز بوجود می -12

يز بوجود نمی بدون انقالب مشروطيت ، شيخ فضل اهللا نوری ها ن.آورند
در یک زمان عادی ، کسانی چون شيخ فضل اهللا را ممکن بود .آمد

ليکن به موازات رادیکاليزه شدن و پيشروی . عناصری محافظه کار ناميد
دموکراتيک انقالب مشروطه ، آنان نيز رادیکاليزه شده و هرچه بيشتر 

این ارتجاع محض بنوبه خود بصورت . بطرف ارتجاع محض حرکت کردند
فاکتور مستقل ایدوئولوژیک به نسل های دیگر انتقال یافت ، که فدائيان 

بدون سنت فکری دموکراتيک  . اسالم را می توان نمونه بارز آن تلقی کرد
انقالب مشروطيت ، و حوادث تاریخی برجسته بعد از آن که عمدتا توسط 
ز جریان های چب و دموکراتيک نمایندگی ميشد ، خمينی و امثال او  ني

همانگونه که خود بعد از دست یابی بقدرت ، بار ها بر . شکل نمی گرفت
ان تا کيد ورزید ، وارث همان سنت فکری  شيخ فضل اهللا بودند و از وی 

کسانی چون مطهری ، تمام هنرشان جهت . بنام شهيد انقالب نام بردند
گيری ایدوئولویک و سياسی عليه مارکسيست ها در جامعه بود تا عليه 

بارزترین نمونه آن ، نامه مشترک طالقانی و آیت اهللا منتظری . ظام حاکمن
و الهوتی و دیگران بود که تعارض خودرا در درجه اول ، با مارکسيست 

 .ها در جامعه عنوان کرده بودند و نه ساواک و رژیم شاه
کسانی چون ژوزف دو مایستر ، سردمدار ارتجاع عليه روشنگری و 

رفدار حاکميت پاپ و کليسا  ، طرفدار انگيزاسيون ، انقالب فرانسه ، ط
مدافع حکومت های ارتجاعی در اروپا ، ازجمله تزار در روسيه ، و 
همانند خمينی ،  دشمن هر مذهبی جز مذهب خود بود ، ليکن  با همه این 
صفات سر راست ارتجاعی خود،  بر خالف خمينی ،مخالف اعمال شکنجه 

ی گرفتن اعتراف بود و در نامه خود به تزار از طرف دستگاه تزار  برا
. جنایت عليه دولت ، باید همانند هر جرم دیگری باید اثبات شود: نوشت

خمينی هرگز گرفتن اعتراف با اعمال شکنجه از طرف ساواک و اعدام 
های شاه را محکوم نکرد و در پاسخ به عده ای از مجاهدین که به دیدار 
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ربرابر این سؤال که چرا حاضر نيست حتی او در بغداد رفته بودند ،د
اعدام مجاهدین رامحکوم سازد ،  گفته بود که چنين اعالميه ای بنفع چپ 

بعبارتی دیگر او نه تنها مخالف چنين شکنجه و اعدام ها . ها تمام ميشود
از طرف شاه نبود، بلکه وقتی خود سوار بر موج انقالب ، بقدرت سياسی 

ه جزئی از نظام سياسی خود تبدیل کرده و به رسيد ،شکنجه و مرگ را ب
 .آن رسميت شرعی و قانونی داد

انقالب پيروز فرانسه ، حاکميت را از آن مردم اعالم کرد ، به تدوین - 13
اعالميه حقوق شهروندان و انسان پرداخت ، نام فصول و ماه ها و هفته 

 فصل شگفتن ها و روز ها را از نام قد یسين  کليسا به نام های طبيعت ،
گل ها و باروری گياهان و چيدن خرمن دگرگون ساخت ، کليسا ها را به 

آزادی ، برادری " معابد پرستش خرد تبد یل کردند و کودکان را با کلمات 
 .تعميد می دادند" و برابری

انقالب پيروز بهمن ، تحت رهبری خمينی ، همانند دشمنان خرد و 
 رسميت حقوقی و شرعی بخشيد ، روشنگری ، به سلب حاکميت از مردم

قوانين عصر جاهليت عربستان ، قصا ص و مثله کردن انسان را به 
جزعی قوانين کشوری تبدیل کرد ، به دشمنی با آزادی و دموکراسی 
برخاست ، زنان را نيمی از مرد اعالم کرد و مشتی الشخوار سياهپوش را 

 را به نورم عادی بر تمامی کشور مسلط ساخت و تباهی سياسی و اخالقی
آیا ایدوئولوژی رهبران جمهوری اسالمی ، از پاره ای . زندگی تبدیل کرد

 جهات ، واپسگرا تر  ازجنبش های فاشيستی در آلمان و ایتاليا نبود؟
آیا انقالب پيروز بهمن و ایدوئولوژی پيروز رهبری آن ، چيزی جز 

 بندی خود ،  پيروزی یک ضد انقالب بود؟ و آیا انقالب بهمن در خصلت
 به ضد انقالبات تاریخ تعلق ندارد؟

 2008 فوریه 4
----------------------------------------------------------------------- 

بعنوان مثال ، در آلمان قبل از جنگ اول جهانی، بخش مهمی از کارگران ]  1[
مونيستی بود به حزب سوسيال دموکرات آلمان که حاوی ایدوئولوژی و تفکر ک

 ، بخش مهمی از آنان به طرف هيتلر 1933ليکن در سال .، رای می دادند 
بهمين ترتيب ، در فرانسه بعد از جنگ جهانی ، اکثریت غالب . روی آوردند

امروز ، حزب .کارگران در آن کشور ، به حزب کمونيست رای ميدادند 
ونيست ، آراء طبقه نئونازی ژان ماری لوپن در آن کشور ، چند برابر حزب کم

و یا در آمریکا ، مسيحيان اوانگليش ، روزی . کارگر را پشت سر خود دارد
تکيه گاه مهم حزب دموکرات بوندد ، ليکن اوانگليش ها ، امروز حاميان 

 .  اصلی نومحافظه کاران و سياست های افراطی آنان را تشکيل می دهند
ن ، و ارزیابی انگلس از مقایسه مارکس از بورواژی فرانسه با آلما] 2[

روانشناسی خرده بورژوازی نروژ با روسيه ، نمونه های گویائی از آن 
انگلس معتقد بود که خرده بورژوازی روسيه ، یک طبقه اجتماعی . هستند

تحقير شده و از نظر روان شناسی سياسی فاقد عزم و اراده است ، حال آنکه 
اعی با فرهنگ و با احساس در نروژ ، خرده بورژوازی ، یک طبقه اجتم

همچنين ، کارل کائوتسکی در مقایسه دهقان .هویت اجاماعی وجود دارد
روسی با دهقان آمریکائی ، می گفت که اگر یک امکان مالی در اختيار دهقان  
روسی قرار داده شود ، دهقان خرافات زده روسی آنرا خرج زیارت می کند ، 

ف خرید تراکتور و یا باال بردن بهره حال آنکه دهقان آمریکائی آنرا بمصر
وری توليد خود می کند ، و نتيجه می گرفت که  هوشمندی وخرد ، خود یک 

 .    سرمایه بحساب می آید
پيش از انقالب ، بخش مهمی از روحانيت ، ارتباطاتی جدی با در بار ]  3[

. دندشاه داشتند و یا از حمایت های مستقيم و غير مستقيم آن بر خوردار بو
 مرداد بودند ، و یا 28کسانی چون آیت اهللا کاشانی که همدست کودتاچيان 

را " فيلسوف نما ها" ناصر مکارم شيرازی که عليه مصدق وجيزه ای بنام 
نوشته بود ، بعد از انقالب از طرف حکومت اسالمی  یا بعنوان سمبل های 

معيت دفاع از ج"و یا قاتلی بنام ریشهری ، .انقالب اسالمی معرفی شدند 
اینکه جمهوری اسالمی از مرتجع ترین . درست کرد" ارزش های انقالب

عناصر تاریخی ، برای خود سمبل های ایدوئولوژیک ساخته است ، یک امر 
طبيعی است که در انقالبی .تصادفی نيست بلکه گرایش طبيعی آنرا نشان ميدهد

یک جامعه به پاسداران نظير انقالب اسالمی ، نازل ترین افراد در اعماق تار
 .ارزش های انقالب تبدیل گردند

" مکتب اسالم" در دودهه پيش از انقالب ، دار التبليغ اسالمی درقم ، و مجله 
، آزادانه به انتشار و تبليغ ایدوئولوژی مذهبی می پرداخت و یا نمایندگان 

از رسمی تبليغ اسالمی در کشور های غربی داشت که بعنوان نمونه می توان 
دستگاه سلطنت ، مذهب . محقق داماد، بهشتی و محمد خاتمی در آلمان نام برد

را پادزهری عليه چپ ها تلقی ميکرد و از این نظر در ائتالف مستقيم و یا 
نشریه ادبی محلی با تيراژ محدود ،  حال آنکه یک.همسوئی باهم قرار داشتند

صمد بهرنگی و بهروز که توسط " هنر واجتماع" و " آدینه" نظير دوشماره 
دهقانی در تبریز  منتشر ميشد و عمدتا به فولکلور آذربایجان می پرداخت ، 

 . بالفاصله ممنوع می گردیدند

اسماعيل خوئی ، روایتی از انقالب فرهنگی و آمدن سروش به همراه ]  4[
به دانشکده تربيت معلم در آن زمان دارد، که می توان به آن " حاج آقا"یک 

 .  کردمراجعه
 ، 1905 روسيه نوشته بود که در انقالب 1905لنين در ارزیابی انقالب ]  5[

از قمارباز و سفته باز و خرده بورژوا و همه نوع آدم شرکت داشتند ، ولی  
چون تحت رهبری پرولتاریا قرار داشتند ، بنابراین انقالب خصلت دموکراتيکی 

 . داشت
ات مذهبی  هوادار خمينی، برای جلوگيری در آستانه انقالب بهمن ، جریان]  6[

از شعار های غير مذهبی ها و چپ ها و ليبرال ها ، با مينی بوس به وسط 
صفوف تظاهرات آنان ، و حتی صف مستقل دانشگاهيان می زدند تا  مانع  از 
حرکت صفوف منظم و پيوسته آنان و یا اشاعه شعار های آنان شده و تمام 

خود محدود سازند که بار ایدوئولوژیک " اهللا اکبر " شعار ها را در شعار 
در غير اینصورت ، تالش می کردند که صفوف آنها را . مشخصی داشت

 .. پراکنده سازند  و یا مانع از حرکت آنان شوند
واکنش . این امر حتی واکنش عليه کشفيات علمی را نيز در بر می گيرد]  7[

ندن کامپا نال ، دادگاه های انگيزاسيون کليسا عليه گاليله و محاکمه او ، سوزا
حتی زمانی که فالسفه و روشنفکران . و غيره ، نمونه های بارزی آن هستند

فرانسه ، نظير دیدرو ، داالمبر ، روسو و ولتر ، در متجاوز از دویست سال 
خود پرداختند که در آن اندیشه های سياسی " دائره المعارف" قبل به انتشار 
علمی تازه ای عنوان ميشد، کليسای کاتوليک  با تالش های بی و اجتماعی و 

لغت " وقفه کشيش سيلوستر برژیه ، به مقابله با آن برخاست و به انتشار 
عليه آن پرداخت که بعد از بازگشت مجدد بوربون ها به " نامه االهيات 

 .سلطنت ، بار ها و بار ها به چاپ رسيد
ن ضد مشروطه با سردمداری شيخ فضل  در کشور ما ، واکنش مشروعه طلبا

ا هللا نوری عليه انقالب مشروطه و هر نوع اندیشه مترقی ، که خمينی بارها 
نام برده است ، نشان دهنده  این است که خمينی با " شهيد انقالب"از وی بنام 

کدام جریانات فکری خویشاوندی داشته و با کدام حرکت های ایدوئولوژیک در 
.  ، قرابت های  سياسی و ایدوئولوژیک بسيار نزدیکی داردچند صد سال اخير

و یا کسانی مثل نظام العلماء مرندی ، برای جلوگيری از ایجاد مجلس ملی ، 
خود را به زنجير بستند که افتتاح مجلس قانونگزاری و وضع قانون توسط 

 "!تير اندازی به قلب امام زمان است" نمایندگان مردم ، در حکم
ذکر است که هنگامی گروهی از افسران حزب توده  که قریب دو قابل ]  8[

دهه از عمر خود را در زندان های شاه سپری کرده بودند ، و بيژن جزنی و 
یارانش در زندان های شاه تحت شکنجه قرار داشتند ، کسانی چون آیت اهللا 

( در باره تشابه زن و تخم مرغ می نوشت "  علمی"مطهری ،  رساله های 
و بخش مهمی از نيروی خود را )  او" روان شناسی جنسی" ر کتاب نظي

صرف مبارزه عليه چپ ها در دانشگاه ها صرف می کرد تا مبارزه عليه 
سلطنت و در زمره کسانی بود که بطور مستقيم و غير مستقيم ، سازمان 
امنيت را عليه افرادی چون آریان پور در دانشگاه کيش می داد که سرانجام 

 پور رابعنوان با فرهنگ ترین و برجسته ترین استاد جامعه شناس در آریان
 !ایران آنروز ، به تدریس زبان انگليسی در دانشکده الهيات محدود ساختند

مقایسه سخنان مظفر الدین قاجار در اعالم فرمان مشروطيت با اندیشه ]  9[
، نشان سياسی رهبران جمهوری اسالمی ، و از جمله با نظرات خود خمينی 

جمهوری اسالمی در پایانه " مدینته ا لنبی " دهنده این است که  ایدوئولوژی 
قرن بيستم و آغاز قرن بيست و یکم ، تالشی بود برای باز گرداندن جامعه به 

این تالش برای باز گرداندن جامعه . نظام سياسی و اجتماعی چهارده قرن پيش
ی تر از هر آنچيزی است که می قرن بيستم به عصر شبانی عربستان ، ارتجاع

مگر اینکه  برای خوش آیند گوئی برای چنان حکومتی  . توان ارتجاعی ناميد
این که انها . و یا جناحی از آن ،منکر  وجود چنين حرکاتی در تاریخ باشيم

ليکن  انکار نمی توان کرد که انان اسيب .موفق شده اند یانه، موضوع دیگری است
 .ود را  بر جامعه ایران وارد کرده اند و همچنان ادمه می دهندهای ترميم ناپذیر خ

 :مظفراالدین شاه در آن فر مان خود می گوید
آن اصول ....خردمند دانا آن کس است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند"

چنان که نمی توان  مثال .به کار امروز ما نی خورد} قدیم{ و قواعد ملکداری 
  قدیم و کاله های یک ذرعی را دیگر باره ميان طبقات امروز ، لباس های

کذالک ، امروز ،اصول فن .نوکر از وزراء و اهل قلم و لشگر متداول نمود
اداره و قواعد سياست و  مملکت داری هم  باید امروز ، ورای ایام گذشته 

این است که من مصمم شدم مجلس شورای ملی را تشکيل و تنظيم نمایم . باشد
دین وسيله بنيان اتحاد و اتفاق  دولت و  ملت بطوری که دلخواه من است تا ب. 

باز الزم ...مستحکم شود و اميدوارم  انشاء اهللا  تعالی به این آرزو نایل شوم
است خاطر شما را به این نکته معطوف داریم که تا امروز نتيجه اعمال هر 

 امروز شامل هزاران کدام ازشما ها فقط عاید به خودتان بود و بس، و لی از
تاریخ  بيداری ایرانيان ، به نقل از ". نفوس است که شما را انتخاب کرده اند

مروری در تاریخ انقالب مشروطيت ایران ، یکصدمين " ایرج پزشکزاد
 .  آلمان.، چاپ نشر البرز1385".سالگرد

 Robert Koehl: Feudal Aspects of National :در این زمينه مراجعه شود به ]  10[
Socialism, The American Political Science Review , Vol.54, No.4.( Dec.1960) 

pp.921-933 
……………………………………………………………………  
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 عليه شکنجه
 شهاب شكوهي

 2 شب از تلویزیون انگليس کانال 9 ژانویه ساعت 20حدود  
. بی سی برنامه ای پخش شد که موضوعی قابل توجه داشت.بی

می خواستند با یک تحقيق علمی بر روی چند نفر زن و محققين 
مرد بفهمند که اگر افرادی را مدتی در انزوای کامل قراردهند چه 

ابتدا به آنها تعليمات الزم را . واکنشهایی از خود نشان خواهند داد
...  فاميل و  مثل رنگها و اسم بعد هم تعدادی سئواالت ساده. دادند

بعد آنها را در محيطی شبيه .  یاد داشت کردنداز آنها شد و نتيجه را
 با   ساعت در انزوا نگه داری کردند48به زندان انفرادی به مدت 

آنها به وسيله گوشی و ميکروفن مرتب در تماس بودند وحاالت آنها 
  .را دقيقًا زیر نظر داشتند

در تمام مدت عليرغم اینکه آنها می دانستند که زیر دوربين و تحت 
کامل پزشکان هستند و می توانند درخواست توقف آزمایش کنترل 

بعد از سپری . را کنند به شدت کالفه و عصبی به نظر می رسيدند
 ساعت، آنها بيرون آمدند و راجع به احساسات خود چنين 48کردن 

زندگی خيلی شيرین و زیباست، بدون : واکنشهایی نشان دادند 
 زیاد دوام بيآورد و حتمًا تماس با دنيای بيرون انسان نمی تواند

از آنها همان سئواالت قبل را دوباره . دچار اختالالت مغزی می شود
 ساعت 48غالب جوابها غلط بود آنهم فقط پس از . پرسيدند
نتيجه گيری این شد که انزوا می تواند انسان را به شدت !. آزمایش

فرادیها بسر دچار اختالالت مغزی کند و بویژه انسانهایی که مدتها در ان
  . می برند، نمی توانند از حاالت روحی روانی طبيعی بر خوردار باشند

بعد از دیدن این فيلم من کمی به خودم شک کردم که نکند ما همه 
حال شرح می دهم که منظورم . (مشکل داریم و خودمان نمی دانيم

 حقيقتش این است که همه آدمهایی که در چنان شرایطی  )چيست
.  خواهند شد يرند به نوعی دچار مشکالت روحی روانیقرار می گ

انسانهای حساس و آسيب پذیر بویژه بيشتر در معرض خطر هستند 
ولی اساسًا سوال اینجاست که در ورای این نوع آزمایشها و اصًال 
مورد های واقعی که در سطح دنيا بسيار وجود دارند و می شود 

 که در آن آزمایش مثالهای زیادی زد، آیا نتيجه همان است
   کشورهای ما امروزه بی خبر نيستيم که در. تلویزیونی دیدیم؟ 

و اساسًا ضد مردم و یا کشور های جنگ زده چه ... دیکتاتوری 
من راه دور نمی روم وبرای کوتاه کردن . فجایعی دارد اتفاق می افتد

   . مطلب از خودم و کشورم مثال می زنم که واقعی تر باشد
ما سالهای زیادی است که به علل گوناگون که از حوصلًه در کشور 

این نوشته خارج است، شکنجه به شکل ها و شيوه های مختلفی 
از دوران بچگی و از روز اول مدرسه در هنگام . اعمال می شود
 کوچک، ضربه های چوب وفلک بر سر و   اشتباهاتی آموزش بعلت

ب و فلک حکومت  و مورد چو دستمان می ریزد تا بزرگ ميشویم
اگر حکومتهایی هم با ایدئولوژیهای . های خود کامه قرار می گيریم 

دینی از راه برسند که دیگر حتی کلمه فاجعه هم برای توضيح 
  . عملکرد آ نها بسيار ناچيز و نارسا است

من یکی از نمونه هایی هستم که بخشی : اما برگردیم به اصل مطلب
این چند !.  و در حال حاظر زنده هستماز فاجعه انسانی را لمس کرده

خط را فقط جهت اطالع و مقا یسه می نویسم تا در روشن شدن 
  .مطلب کمک کند

 زمانی که با گروهی سياسی در ایران فعاليت می کردم 62در سال  
قرار گرفتم و تالشم برای ) پاسداران(مورد محاصره پليس سياسی 

من . د و استخوانم خرد شودفرار منجر به این شد که دستم تير بخور
را با وجود خونریزی شدید و باوجود اینکه دستم آویزان بدنم بود 
   .مستقيم به شکنجه گاه بردند و سه روز متمادی با کابل به جانم افتادند

 بو گرفتن دستم که خطر دچار شدن به قانقاریا  بعد از سه روز بعلت
يم گرفتند که مرا به  بی هوشی های متعدد ، تصم را داشت ، به علت

 و  بيمارستان آنهم فقط به قصد قطع کردن دستم که زنده بمانم
 پزشکان  مذاکرات و اختالفات. بتوانند کارشان را ادامه بدهند ببرند

 بيمارستان با پاسداران موجب شد که دستم قطع  و بخصوص رئيس
نشود و پس از معالجه مختصری مرا برگرداندند و دو باره برای 

 صدای  هم زمان برای شکستن من. ته ها شکنجه ادامه پيدا کردهف
آینده برایم کامًال بوی . فریاد همسرم و دیگر رفقایم را می شنيدم

یعنی سابقه (چرا که من زمان شاه زندان بودم . مرگ را می داد
 و  ، قبل از دستگيری آخرم هم در زندان بودم)دارکه خود جرم بود

ود که از زندان فرار کردم؛ تازه اتهامات  ب  ابد حکم زندانم هم
  . فعاليت جدید هم اضافه می شد

کميته  (3000به مدت نزدیک به دو ماه در راهروهای زندان 
تا . چشم بسته مورد بازجویی قرار داشتم) مشترک ضد خرابکاری سابق

  . اینکه مرا به زندان اوین انتقال دادند و تحویل نهادی دیگر دادند
بازجویی ) دادستانی انقالب( با روش جدید و زیر نظر من دو باره
   مرا به درب آهنی در روزهای اول قبل از هر سئوالی،. مجدد شدم

 دستبند زدند تا شاهد  )شکنجه گاه زندان اوین (209زیر زمين 
 ضربه کابل  530او را . شکنجه یکی از عزیزترینهای زندگيم باشم

  . زدند شآنهم بر روی پای باند پيچی شده ا
به دو علت من آنجا بودم ، یکی وارد کردن فشار عاطفی ناشی از  

 خراب کردن و شکستن خودم بویژه با  شکنجه شدن برادرم ، دوم
چرا که گفتند نفر بعدی تو هستی خودت را (شنيدن آن همه شالق 

بعد از پایان شکنجه برادرم به من گفتند فعًال وقت ). آماده کن 
 مرا به  به طریقی دیگر به حرف خواهيم آورد ونداریم و تو را 

 ایستاده بستند که در مجموع 209درب آهنی سر راهرو های بند 
  .  شبانه روز کامل سر پا بودم 13بمدت 

.  دقيقه برای توالت و غذا باز می شدم15سه بار در روز و هر بار 
اینکه چه شرایطی را گذراندم داستانی است طوالنی که به بعد 

 روز مرا به مدت هفت ماه به  شبانه13بعد از . ول ميکنمموک
سلولی تنها انداختند که ماه های اولش هم جيره غذایی ام نصف 

آن ها حتی از روش گرسنه نگه داشتن اسير هم استفاده . بود
ميکردند چهار شبانه روز کامل در خواب بودم تا یواش یواش حالم 

ن آیا مغزم درست کار می کرد نمی دانم در آن زما. نسبتًا عادی شد
    .و یا با توجه به برسی محققين باید دچار اختالالت مغزی شده باشم

بعد از بيرون آمدن از سلول انفرادی خبردار شدم که متاسفانه 
برادرم و رفقایم همگی بطور وسيعی بعد از شکنجه فراوان اعدام 

کم اعدام خودم ابتدا ح.  سال در زندان ماند6همسرم . شده بودند
 سال را در 2مدت . گرفتم و بعد به زندان طوالنی مدت تبدیل شد

   نفره10اتاقهای در بسته با استاندارد (اتاقهای در بسته بودیم 
 نفر آن هم سالها در آن زندگی می 40 تا 30 بين  بودند ولی ما

 آخرین ضربه کاری  . عمومی شد65تا اینکه بند در سال ) کردیم
 بعد از اعدام دسته جمعی هزاران نفر از هم  67  راهم در سال

 بر پيکر خسته و مجروحم – که شاهدش بودم –بندان و رفقایم 
   . وارد شد

شرح مختصرباال از مراحل شکنجه شدن من در واقع شرح حال 
بسياری از ایرانيان مبارز و آزادی خواه و شرح حال بسياری از 

   .  استمردمان کشورهایی با حکومتهای ضد مردمی
 ما با آن چند نفر که مورد آزمایش قرار گرفتند  آیا گوشت و پوست

ولی آیا .  من شکی ندارم که آنها حقيقت را می گفتند فرق می کرد؟
این سئوال پيش نمی آید که ظرفيت انسان تا کجاست و چه عواملی 
این ظرفيت را ميتواند بطور غير قابل باوری زیاد کند؟ تجربه به من 

پاسخ شما به .  که حدی برای این ظرفيت نمی توان گذاشتآموخت
 ساعت در انزوا قرار می 48این سئوال که فرق عده ای که فقط 

گيرند و نتيجه آزمایش نشان ميدهد که تاثير روانی گرفته اند با آنها 
    و این نوع-که سالها زیر شدیدترین شکنجه ها بوده و هستند 

 چيست؟ و راه حل برای از بين - شکنجه ها همچنان ادامه دارد
بردن چنان شرایطی که امروزه در ایران، افغانستان و بعضی دیگرمانند 

    .ميشنویم چيست؟.. کشورهای افریقایی ، گواتماال و ابو غریب و
یک آزمایش . ما انسان هستيم و شکنجه عملی غير انسانيست

طور  ب - که در تلویزیون شاهدش بودیم –محدود و کوتاه مدت 
که بخشی از آن انزوای زندانيان (آشکار به ما نشان داد که شکنجه 

راه حل ما برای از . چه تاثيری بر روح و روان آدم ها دارد ) است
  3/1/2008 :تشکر با بين بردن هر نوع شکنجه ای در دنيا چيست؟
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 اسالم سياسی درخدمت امپریاليسم
  ح ریاحی:  برگردان -) بخش آخر( 
   مربوط به کشورهای خط مقدممسائل

 )افغانستان، عراق، فلسطين وایران ( 
این .  پروژه ی ایاالت متحده کنترل نظامی برسراسرکره ی زمين است 

پروژه درسطوح مختلف  مورد حمایت متحدین تحت فرمان امریکا دراروپا 
با درنظرداشت این چشم انداز، ایاالت متحده  خاورميانه . وژاپن نيز هست

 .برگزیده است" نخستين هدف نظامی"  به چهاردليل  بعنوان را 
 ا ین منطقه بشترین منابع زیرزمينی ی نفتی ی جهان را داراست -1

وکنترل مستقيم آن بدست ایاالت متحده وبا نيروی نظامی، این موقعيت 
 – اروپا وژاپن -ممتازرا دراختيارواشنکتن قرارميدهد که متحدین خود

را درزمينه ی تامين انرژی مورد نيازخود به )  چين (ورقبای احتمالی 
  .سطح  وضعيت نامطلوب  وابستگی تنزل دهد

 از این منطقه که محل تقاطع  دنيای کهن است  تدارک تهدید نظامی -2
  .دائمی عليه چين، هندوستان وروسيه آسانتر است 

 درحال حاضر این منطقه درضعف و هرج ومرجی بسرمی برد که -3
  : يروزی  تجاوزگر درآن کارآسانی است و سرانجامامکان پ

  . درمنطقه- متحد بی چون وچرای واشنگتن– حضوراسرائيل -4
افغانستان، عراق، فلسطين ( چينين تجاوزی کشورها وملت های خط مقدم 

قرارداده ) سه کشورنخست ( را دروضعيت استثنائی ی  نابودی ) وایران 
  ).ن ایرا( یا به نابودی تهدید می کند

 افغانستان
افغانستان بهترین دوره ی تاریخ مدرن خود را دربه اصطالح جمهوری 

در این دوره رژیم استبداد نوگرای  روشن بينی . کمونيستی تجربه کرد
. سرکاربود که امکان تحصيل  را برای دانش آموزان پسرودخترفراهم کرد

عی درجامعه این رژیم دشمن تاریک اندیشی وبهمين دليل ازپشتيبانی قاط
اصالحات ارضی ی آن  مجموعه اقداماتی را دربرمی گرفت . برخورداربود

دست _ پشتيبانی . که هدف آن تضعيف قدرت استبدادی رهبران قبائل بود
اکثریت دهقانان پيروزی احتمالی تحولی را تضمين می کرد  _ کم ضمنی ی

 تبليغ رسانه های گروهی غرب واسالم سياسی. که بدرستی آغازشده بود
کردند که این پروژه تماميت خواهی،  الحادی وکمونيستی است که مردم 

درواقعيت، اما، محبوبيت این رژیم که بسيار به . افغان آنرا رد می کنند
  . رژیم آتاتورک  شبيه بود ، درميان مردم آنچنان هم اندک  نبود

را خود ) خلق وپرچم ( این حقيقت که رهبران این تجربه درهردوگروه 
مدل پيشرفتی که ملت های . کمونيست می ناميدند تعجب آور نيست

باوجود همه ی مطالبی که دراین باره ( همجوارآسيای مرکزی شوروی 
داشتند درمقایسه با ) گفته شده وبه رغم رفتار استبدادی این نظام ها 

فاجعه ی اجتماعی جاری که حاصل مدیریت امپریاليسم بریتانيا دردیگر 
بود، این تاثيررا ) منجمله هندوستان وپاکستان (  همجوارکشورهای 

داشت که درافغانستان همانند بسياری ازکشورهای این منطقه ميهن 
پرستان تشویق شوند ابعاد کامل موانعی  را بررسی کنند که امپریاليسم 

دعوت شوروی . برسرراه  هرگونه تالش جهت نوگرائی بوجود می آورد
وه جهت مداخله برای نجات ازشردیگران بی ازطرف یکی ازاین دوگر

  تردید
تاثيرمنفی داشت و امکانات پيشبرد پروژه ی نوگرائی ی مردمی ملی را 

  .سوزاند
ایاالت متحده ، مخصوصا، ومتحدین سه گانه ی آن عمومن مخالفين 

همان ها . سرسخت نوگرایان افغانی اند، خواه کمونيست باشند یا نباشند
که تاریک اندیشان نوع اسالم سياسی ] ده ومتحدین آنایاالت متح[ بودند 

رژیم به اصطالح کمونيستی سران قبائل ( وسرداران  )  طالبان ( پاکستان 
را  بسيج کردند وهمانها بودند که ) را باموفقيت بی طرف نگهداشته بود 

حتی پس ازعقب نشينی شوروی،  دولت . آنها را تعليم داده ومسلح کردند
اگرحمله ی نظامی پاکستان . شان داد که ميتواند مقاومت کندنجيب اهللا ن

جهت حمایت ازطالبان وپس ازآنها حمله ی نيروهای تجدید سازمان یافته 
ی سرداران نبود که به هرج ومرج بيشتردامن زد، مقاومت نجيب اهللا 

  .دست باالرا پيداکرده بود
ن ، بخصوص  افغانستان را دخالت ایاالت متحده ، متحدین وجاسوسان آ

تحت اقتدارآنان نميتوان افغانستا ن را . اسالميست ها، به ویرانی کشاند
بازسازی کرد، آنهم اقتداری نه چندان پنهان که بدست  دلقکی پيش برده 
ميشود که دربين مردم پایگاهی ندارد وازمحل کار خود درشرکت فراملی 

  .ه استهواپيمائی ی تگزاس  باچترنجات به افغانستان منتقل شد

خيالی ای که واشنگتن، ناتووسازمان ملل ادعای  "  دمکراسی ی  " 
درحقيقت، ( نجات آنرا داشتند ،  اما برای توجيه ادامه ی حضور خود 

مطرح کردند، ازهمان آغازدروغی بيش نبود وبه مضحکه تبدیل ) اشغال 
  .شد

ی همه ی نيروها: تنها یک راه حل برای مساله ی افغانستان وجوددارد
بيگانه باید خاک این کشوررا ترک کنند وهمه ی قدرت ها را باید 

پاسخ . مجبورکرد دست از کمک مالی ومسلح کردن متحدین خود بردارند
من به آنهائی که نيت خيردارند ونگران آنند که مردم افغانستان درچنين 
صورتی بادیکتاتوری طالبان مدارا کنند، این است که حضوربيگانه تاکنون 

برجابوده است ودرصورت باقی ماندن بهترین پشتيبان برای این پا
مردم افغانستان زمانيکه  غرب مجبورشد به امورآنها ! دیکتاتوری است

_ احتماال بهترین مسير ممکن_ کمترعالقه نشان دهد  درمسيردیگری 
  .قرارگرفته بودند

ن بين غرب متمدن همواره  استبداد تاریک اندیش را دربرابر استبداد روش
ترجيح داده وخطرآنرا  برای منافع خویش بی نهایت "  کمونيست ها" 

!                                                                                                 کمتردانسته  است
  عراق

حده  بسی پيش ازآنکه بهانه حمله به هدف دیپلماسی مسلح ایاالت مت
 بدست آورد،  یابا وضعيت پس ازیازده سپتامبر 1990کویت را درسال 

بوش ازاین دستآویز ها با .  روبروشود، نابودی واقعی عراق بود2001
دروغ اگربزرگ باشد ( " دروغ  وبدبينی ی گوبلزگونه ای استفاده کرد
دليل این ." ن تن می دهندومرتب تکرارش کنی مردم باالخره بقبول آ

امرساده است وهمچگونه ارتباطی باگفتمان رهائی ی مردم عراق 
. ندارد) که واقعا هم اینطوربود( ازشردیکتاتورخونریز، صدام حسين، 

اما . عراق بخش بزرگی ازبهترین منابع نفتی کره ی زمين را داراست
يکی ای را ازاین هم مهمتر اینکه عراق موفق شده بود کادرعلمی وتکن

آموزش دهد که بهمت سنجشگری ودقت خود قادربودند ازپروژه ی ملی 
این خطرمی باید با جنگ پيشگيرانه ای  . منسجم واساسی ای حمایت کنند

ازميان برده می شد که ایاالت متحده بخود حق داده بود آنرا هرزمان 
لی وهرکجا که تصميم بگيرد بدون کمترین احترامی به قوانين بين المل

  .انجام دهد
  : سوای این مالحظه آشکار، پرسش های جدی چندی را باید بررسی کرد

 – حتی یک لجظه ی تاریخی کوتاه - نقشه واشنگتن چگونه ميتوانست- 1
  چنين پيروزی سهل وساده وخيره کننده ای بنظرآید؟ 

  وضعيت جدیدی  که ملت عراق امروزه با آن  روبروست  چيست؟– 2
   گوناگون مردم عراق به این چالش چيست؟  پاسخ بخش های-3
 راه حل های نيروهای دمکراتيک و پيشروی عراقی و عرب ونيروهای -4

  بين المللی به این وضعيت چيست؟
مردم عراق دررودرروئی با . شکست صدام حسين قابل پيش بينی بود

دشمنی که امتيازاصليش این بود که ميتوانست بامصونيت ازطریق 
به نسل کشی دست بزند، ) وبعدا استفاده ازسالح اتمی ( ی بمباران هوائ

ادامه ی مقاومت درسرزمين  : تنها پاسخ موثری که داشتند عبارت بود از
صدام حسين هم خود را کاملن صرف نابودی هرنوع . اشغال شده ی خود

وسيله ی دفاعی کرده بود که مردم دراختيارداشتند واین هد ف را با 
  ماتيک هرسازمان یا حزب سياسی ازميان بردن سيست

پيش می برد که تاریخ مدرن عراق را )  باحزب کمونيست آغازکرد (  ای 
ساخته بود،  منجمله خود حزب بعث که یکی ازبازیگران اصلی ی آن 

تحت چنين شرایطی نباید تعجب کرد  که مردم عراق بدون . دوره  بود
گيرد وحتی اینکه برخی مبارزه اجازه دادند  کشورشان مورد تهاجم قرار

چون شرکت ظاهری درانتخابات که اشغالگران سازمان داده ( رویکردها
ظاهرا ) بودند  ویا جنگ برادرکشانه ی  بين کردها، عربهای سنی وشيعه 

که  واشنگتن پایه ی محاسباتش ( بمعنی پذیرش احتمالی ی شکست بود
شایان توجه است اما آنچه . نيزنباید تعجب کرد)  را برآن گذاشته بود
علی  رغم ضعف های جدی ای که نيروهای گوناگون ( اینست که مقاومت
روزبه روز بيشتردامنه پيدا می کند  وبرپا نگهداشتن ) مقاوت داشته اند 

رژیم دست نشانده ای را غيرممکن ساخته است که بتواند به ظاهرهم نظم 
  بهررو، این نيرو. را  حفظ کند

  .را بنمایش گذاشته استشکست پروژه ی واشنگتن 
. بااین وجود، اشغال نظامی خارجی وضعيت جدیدی را بوجود آورده است

  واشنگتن . ملت عراق واقعا مورد تهدید است
( قادرنيست بکمک دولت بظاهرملی ميانجی براین کشورکنترل داشته باشد

  تامنابع نفتی آنرا بغارت برد که هدف شماره 
تن تنها راهی که ميتواند پروژه ی خود را بنابراین ، واشنگ). یک آنست 

تقسيم کشور، دست کم، به سه  . ادامه دهد متالشی کردن کشوراست
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که احتماال ازهمان آغازهدف ) کرد، عرب سنی وعرب شيعه ( کشور
آرشيوها حقيقت این امررا درآینده . ( واشنگتن درهمگامی با اسرائيل بود

کارتی است که "  داخلی جنگ" امروزه کارت .) برمال خواهد کرد
واشنگتن برای قانونی جلوه دادن ادامه ی اشغال عراق باآن بازی می 

   و-روشن است که اشغال دائمی هدف بود. کند
این تنها ابزار واشنگتن برای تضمين کنترلش : هدف باقی می ماند
  برای آنچه واشنگتن رسما بعنوان . برمنابع نفتی است

را پس ازبرقراری نظم ] عراق [ ما کشور" ال قصد خود اعالم می کند، مث
  نمی توان." ترک خواهيم کرد
باید یادآورشد که انگليسی ها هرگزازاشغال مصرکه . اعتباری قائل شد

(  شروع شد چيزی جزاینکه  این اشغال موقتی است نگفتند 1882ازسال
] اشغال [ درهمين مدت  زمان !).  ادامه پيدا کرد1956اشغالی که تا سال 

،  ایاالت متحده هرروزبخش بيشتری ازمدرسه ها ، کارخانه ها وظرفيت 
های علمی این کشوررا بااستفاده ازتمام وسائل، ازجمله  جنایت آميزتيرین 

  .آنها،  نابود کرده است
پاسخی که مردم عراق ، دست کم تاکنون،  به این چالش داده اند 

  ظریاین حد اقل ن. بنظرجوابگوی وخامت اوضاع نيست
وسائل ارتباط جمعی ی مسلط غربی .  است که ميتوان دراین مورد داشت
  تا حد مشمئز کننده ای تکرار می کنند

سنی " که عراق کشوری ساختگی است وسلطه ی سرکوبگرانه ی رژیم 
که ( صدام برشيعيان وکردها منشاء جنگ اجتناب ناپذیرداخلی است " ی

و بنابراین، )   ميتوان جلوی آنراگرفتاحتماال تنها با ادامه ی اشغال بيگانه
مقاومت به معدود اسالميست های متعصب طرفدارصدام درمثلث سنی 

بی تردید ارتباط بوجود آوردن بين این همه درغگوئی . محدود ميشود
  .کاردشواری است

پس ازپایان جنگ جهانی اول دولت بریتانيادردرهم شکستن مقاومت مردم 
  وشد ودرعراق بادشواری عظيمی روبر

هماهنگی کامل باسنت امپریاليستی خود سلطانی را به عراق صادرکرد 
وطبقه ی مالکين  بزرگ را برای پشتيبانی ازقدرت خود بوجود آورد 

اما ، علی رغم کوشش . وبدین ترتيب موقعيت ویژه ای به سنی ها داد
حزب کمونيست وحزب بعث نيروهای سياسی . مداوم، با شکست روبروشد

  را     " سنی" زمانيافته ای  بودند که قدرت سلطنتی اصلی سا
. سلطنت  مورد تنفرهمه بود،  ازسنی گرفته تا شيعه وکرد. شکست دادند

      1958رقابت خشن بين این دونيروکه ازسال
 صحنه ی اصلی مبارزه بود با پيروزی حزب بعث پایان گرفت 1963 تا 

ونوعی آرامش خاطرپيدا ودرآن زمان  قدرت های غربی ازآن استقبال  
در پروژه ی کمونيست ها امکان تکامل دمکراتيک عراق وجود . کردند
حزب بعث دراساس . این امردرمورد حزب بعث صادق نبود. داشت

ناسيوناليست وپان عربيست بود ومدل پروسی پایه ریزی وحدت آلمان را 
ا می پسندید واعضای خود را ازميان خرده بورژوازی ی عرفی ی نوگر
. بسيج می کرد  که دشمن اظهارنظرات  تاریک اندیشانه ی مذهبی بودند

وقتی جزب بعث بقدرت رسيد،  آنگونه که قابل پيش بينی بود ، به 
دیکتاتوری ای تحول یافت که تنها ميتوان آنرا ضد امپریالستی سست پایه 
ناميد، بدین  معنی که بسته به پيش آمدها واوضاع واحوال سازش 

بين قدرت بعثی ها وامپریاليسم ایاالت متحده که درمنطقه (  دوجانبه 
  .را می پذیرفت) قدرت غالب بود

این سازش ومعامله رهبرعراق را تشویق کرد تا به افراط کاری های خود 
  بزرگ بينانه دست زند، با این تصورکه 

. واشنگتن می پذیرد که او را به  متحد اصلی خود درمنطقه تبدیل کند
  تحویل اسلحه ی ( شنگتن ازبغداد حمایت وا

درجنگ بيهوده وجنایت کارانه عليه ) شيميائی موید این پشتيبانی است 
   ظاهرا به این1989 تا 1980ایران ازسال

صدام هرگزتصورش را هم نمی کرد که . حسابگری حقانيت می بخشيد
واشنگتن فریبش دهد ، تصورش را نمی کرد که نوسازی عراق برای 

 غير قابل پذیرش باشد واینکه تصميم به نابودی عراق قبال امپریاليسم
  وقتی چراغ. گرفته شده بود

درحقيقت، کویت ( سبز الحاق کویت به صدام داده شد، صدام به دام افتاد
دردوران عثمانی به استانهائی الحاق شد که عراق را بوجود آورد 

 نفتی خود وامپریاليست های انگليسی بمنظوراینکه به یکی ازکلنی های
سپس کشوررا ده سال درمحاصره ) تبدیلش کنند، آنرا ازعراق جداکردند 

ی اقتصادی قراردادند تا شيره ی جان آنرا بقصد  پيروزی شکوهمند به 
  .انتها برسانند و نيروهای مسلح ایاالت متحده  خالء موجود را پرکنند

ری صدام رژیم های بعثی که پی درپی سرکارآمدند منجمله رژیم تحت رهب
پس چه . را مقصرهمه چيزميتوان دانست بجزشوراندن سنی عليه شيعه

کسی مسئول برخورد های خونين بين این دوجماعت است؟ روزی خواهيم 
  دانست که سيا

اما ازآن . چگونه  قتل عام ها را سازمان ميداده اند) وبی تردید  موساد( 
 ایجاد کرده بود گذشته، حقيقت دارد که خالء سياسی ای که رژیم صدام

ونمونه ی روش های فرصت طلبانه ی بی اصول واخالقی که به بوجود 
آورد داوطلبان رنگارنگ قدرت را تشویق کرد تا همان مسيررا درپيش 

گاه این . نيزاغلب ازآنها حمایت کرد] ایاالت متحده [ گيرند واشغالگر
کردند می داوطلبان قدرت حتی تاآن اندازه ساده لوح بودند که باورمی 

این داوطلبان مورد بحث، خواه . توانند به قدرت اشغالگرخدمت کنند
) شبه قبيله ای ی " ( آدم های مهم "  ،)شيعه یا سنی ( رهبران مذهبی 

فرضی یا تاجرهای رسوای فاسدی  که ایاالت متحده وارد کرده بود 
حتی رهبران مذهبی ای که . هرگزجایگاه سياسی واقعی درکشورنداشتند

ورد احترام مومنين بودند نفوذ سياسی ای نداشتند که مردم عراق م
که صدام بوجود آورده ( اکنون که خالئی درکارنبود . پذیرای آنان  باشند

را ] رهبران مذهبی [ ، هيچ کس حتی نمی دانست چگونه نام آنها )بود 
 آیا دیگرنيروهای براستی مردمی وملی و حتی شاید هم. تلفظ کند

دمکراتيک دررویاروئی با فضای سياسی ی جدیدی که امپریاليسم جهانی 
سازی ليبرال بوجود آورده است، اسباب وابزاربازسازی خود را خواهند 

  داشت؟ 
زمانی بود که حزب کمونيست عراق مکان  اصلی سازماندهی بهترین 

حزب کمونيست . نيروئی بود که جامعه ی عراق ميتوانست بوجود آورد
 ی مناطق کشورمستقرشده بود وبردنيای روشنفکرانی که اغلب درهمه

برحسب اتفاق متوجه شدم که مذهب  ( منشاء شيعی داشتند سلطه داشت 
  شيعه بيشتر انقالبی ، مخصوصن رهبرمذهبی بوجود آورده است وبندرت

جزب کمونيست عراق براستی مردمی وضد ! ) بوروکرات وکمپرادر
  القوه دمکرات بود واین حزب ب. امپریاليست بود

آیا  پس ازقتل عام هزاران . تمایل چندانی به مردم فریبی نداشت
نفرازبهترین رزمندگان آن بدست دیکتاتورهای بعثی، فروپاشی اتحاد 

) رویدادی که حزب کمونست عراق آمادگی آنرا نداشت ( شوروی 
م ورفتارروشنفکرانی که گمان ميکردند که بازگشتشان ازتبعيد درهيات ه

  قابل پذیرش]  ازطرف مردم [ اردوگاهان نيروهای مسلح ایاالت متحده 
است،  سرنوشت حزب کمونيست عراق خارج شدن مداوم ازصحنه ی 
  .تاریخ است؟ متاسفانه چنين امری بسيارممکن است  اما نه آنچنان ناگزیر
اما . مساله ی کردها درعراق همانند ایران وترکيه  مساله ای واقعی است

ن مورد نيزباید یاد آورشد که قدرت های غربی همواره بابدبينی ی درای
سرکوب خواست های ملت کرد . زیاد معياردوگانه ی خود را ادامه داده اند

عراق وایران هرگز به سطح خشونتی که آنکارا  در سطوح انتظامی ، 
  نظامی،  سياسی واخالقی عليه خواست های ملت کرد 

عراق ] دولت [ ایران نه ]  دولت [ نه . ست   اعمال می کند نرسيده ا
با این وجود، . تااین درجه پيش نرفته اند که وجود کردها را   انکارکنند

این : همه ی اعمال  ترکيه را بخاطراینکه عضوناتواست باید بخشيد
استدالل  وسائل ارتباط جمعی است که  یادآوری می کنند که سازمان ملل 

غرب ساالزارپرتقال راهم  ازجمله . استسازمان  ملت های دمکرات 
دمکراتهای برجسته اعالم کرد که یکی ازبنيانگزاران ناتوبود 
وهمينطورسرهنگ های یونان وژنرالهای ترکيه را طرفدارن 

  !پرشوردمکراسی ميدانست
هرزمان که جبهه های مردمی عراق ازحزب کمونيست وحزب بعث 

فت وقدرت سياسی خود را دربهترین لحظات بحرانی تاریخش شکل می گر
. اعمال می کردند، زمينه ی توافقی با احزاب اصلی کرد وجود داشت

افراط کاری های  . هميشه متحد آنها بوده اند گذشته ازاین، احزاب کرد
برای نمونه : رژیم صدام عليه شيعه ها وکرد ها بی تردید واقعی بود

ت درسال بمباران منطقه ی  بصره پس ازشکست ارتش صدام درکوی
  .عليه  کردها] شيميائی [  واستفاده ازگاز 1990

این افراط کاریها پاسخی بود به مانوورهای دیپلماسی ی مسلح واشنگتن 
  که به بسيج پيروان معجزه گر درميان شيعيان و 

افزون براین، ازجنایت کارانه  واحمقانه بودن  این . کردها پرداخته بود
آنهم  فقط به این دليل  که واشنگتن افراط کاری ها کاسته نميشود، 

اما آیا ازدیکتاتورهایی چون صدام . نتوانسته است نيروی زیادی بسيج کند
چيزدیگری انتظارميرود؟      نيروی مقاومت عليه اشغال بيگانه که تحت 

چنين . چنين شرایطی غيرمنتظره است، ممکن است معجزه آسا بنظرآید
عرب (  که مردم عراق بطورکلی نيست چرا که واقعيت اساسی اینست

ازاشغالگران متنفرند وبا جنایات آن براساس تجربه ) وکرد، سنی وشيعه 
حتی . آشنا) ترورها، بمباران ها، قتل عام ها وشکنجه ( ی روزانه 

هر نامی که مایليد ( ميتوان این را جبهه ی متحد مقاومت ملی فرض کرد 
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ت و نام ها ، اسامی سازمانها که ادعا دارد چنين اس) روی آن بگذارید 
اما . واحزاب تشکيل دهنده  وبرنامه ی مشترک خود  را تبليغ  می کند

درواقع تاکنون به همه ی دالیلی که درباال ذکرشد ، چنين نبوده است ، 
بدست  صدام واشغال ] جامعه[ منجمله نابودی ساختاراجتماعی وسياسی 

 نقصی جدی است که تفرقه گذشته ازین دالیل، چنين نقطه ضعفی. کشور
ی بين مردم  را آسان وفرصت طلبان را حتی تا آنجا تشویق می کند که 
آنها را به همدستان دشمن تبدیل کنند وآماج رهائی را به درهم ریختگی 

  . واختالل دچارسازد
چه کسی در ازبين ببرد این کاستی ها موفق خواهد بود؟ کمونيست ها می 

هم اکنون رزمندگانی که . چنين کاری برآیندباید بتوانند ازعهده ی 
( درصحنه ی مبارزه هستند ازرهبران حزب کمونيست فاصله می گيرند 

، ) که وسائل ارتباطی مسلط آنها را می شناسند ] حزب [ همان رهبران 
رهبرانی که سردرگم وسراسيمه اند وتالش می کنند نوعی حقانيت برای 

دست وپا کنند وحتی وانمود می کنند پيوستنشا ن به دولت همدست دشمن 
اما ! که با چنين حرکتی به اثربخشی مقاومت مسلحانه یاری می رسانند

تحت شرایط کنونی نيروهای سياسی زیادی ميتوانند ابتکارات تعيين کننده 
قضيه ازاین قراراست که . ای درراستای ایجاد این جبهه داشته باشند
ضعف (  ضعفهائی که دارد،نيروی مقاومت مردمی عراق، علی رغم

دقيقا . پروژه ی واشنگتن را  شکست داده است) سياسی اگرنه نظامی 
این واقعيت است که آتالنتيسيست ها ی جامعه ی اروپا را نگران کرده 

امروزه آنها ازشکست ایاالت . آنها متحدین وفادارایاالت متحده اند. است
لت های جنوب را  در متحده وحشت دارند زیرا چنين پيشامدی ظرفيت م

واداشتن سرمایه فرا ملی جهانی شده  سه قدرت امپریاليستی تقویت 
ووادارشان می کند به منافع ملت ها ی آسيا، افریقا و امریکای التين 

  . احترام بگذارند
نيروی مقاومت عراق پيشنهاد هائی ارائه داده اند که برون رفت ازاین بن 

ت متحده کمک می کند تا خود را ازاین بست را ممکن می سازد وبه ایاال
  :این نيرو پيشنهاد می کند. دام برهاند

 ایجاد مرجع صالحيت داراداری ی فراملی که با پشتيبانی شورای -1
  . امنيت سازمان ملل متحد بوجود آید

 قطع فوری ی عمليات نيروی مقاومت ومداخالت نظامی وانتظامی -2
  .نيروهای اشغالگر

 .قامات نظامی و غيرنظامی خارجی طی شش ماه خروج همه ی م-3
ژانویه ی " (المستقبل العربی"ی وزین جزئيات این پيشنهادات درمجله

 .دربيروت منتشرشد) 2006
سکوت مطلقی که وسائل ارتباط جمعی اروپا درقبال پخش این پيام 
. اختيارکرده اند گواه  برهمدردی آنها با شرکای امپریاليستشان است

روهای دمکرات وپيشروی اروپاست که با این سياست سه وظيفه ی ني
نيروی امپریاليستی فاصله بگيرند وازپيشنهادات مقاومت عراق پشتيبانی 

تنها گذاشتن مردم عراق درمبارزه با دشمن گزینه ی  قابل قبولی . کنند
چنين کاری تقویت کننده ی این ایده ی خطرناک است که ازغرب : نيست

انتظاری نمی توان داشت ودرنتيجه  به افراط کاری وملت های آن  هيچ 
 ی  برخی ازجنبش های – حتی افراط کاری های جنایت کارانه -ها

 . مقاومت کمک ميشود
هرچه نيروهای اشغالگرکشوررا سریعتر ترک کنند وهرچه پشتيبانی 

  نيروهای دمکرات دردنيا ودراروپا ازمردم عراق 
ه ای بهتربرای این ملت قربانی شده بيشترباشد، امکان بوجود آمدن آیند

هرچه مدت زمان اشغال طوالنی ترشود عواقب بعد . بيشترخواهد بود
  .ازپایان حتمی آن وخيم ترخواهد بود

 فلسطين
اززمان تدوین اعالميه ی بالفورطی جنگ جهانی اول تاکنون ملت فلسطين 

  قربانی پروژه ی استعماری ایست که 
این جمعيت ،  خواه کسی قبول  یا . ده استجمعيتی خارجی برآن تحميل کر

را برای خود " سرخ پوستان بومی " تظاهربه نادانی کند،  سرنوشت 
این پروژه هميشه  تحت حمایت بی قيد وشرط قدرت . حفظ کرده است

  امپریاليستی مسلط
درمنطقه قرارداشته ، ) درگذشته بریتانيای کبيروامروزه ایاالت متحده ( 

 ای که دراین منطقه طبق این پروژه  شکل گرفته است زیرا کشوربيگانه
تنها ميتواند متحدی بی قيد وشرط باشد که شرط بقایش این است که 
مداخالت الزم جهت وادارکردن خاورميانه ی عربی به گردن گذاشتن بر 

  . سلطه ی سرمایه داری امپریاليستی را تحقق بخشد
. ا روشن وآشکار استاین حقيقت برای همه ی ملت های افریقا وآسي

ازین روست که آنها ، درهردوقاره ، دردفاع  ازوپافشاری برحقوق ملت 
اما دراروپا مساله ی فلسطين . فلسطين بطورخود انگيخته  متحد ميشوند

تفرقه ایجاد می کند، تفرقه ای که ثمره اغتشاشی است که  ایدئولوژی 
  .                                 موافق داشته استصهيونيستی آنرا پابرجا نگهداشته وغالبن هم بازتاب

پروژه ی خاورميانه ی " امروزه حقوق مردم فلسطين  با باجرا درآمدن 
. ایاالت متحده ازهرزمان دیگری بيشتر پایمال شده  است" بزرگدتر

قرارداد اسلو ، طرح های ) پی ال او(بهررو، سازمان آزادیبخش فليسطين 
این اسرائيل . ه واشنگتن تعيين کرده بود را پذیرفتمادرید ونقشه ای  ک

بود که بطرزآشکاری به توافقات پشت پازد وبرنامه ی حتی جاه طلبانه تر 
درنتيجه  سازمان آزادیبخش فلسطين تضعيف . توسعه را به اجرا درآورد

افکارعمومی ميتواند به حق  این سازمان را بخاطرباورساده لوحانه  : شد
حمایت مقامات اشغالگرازدشمن . ان خود سرزنش کندبه صداقت دشمن

درآغاز، دست کم، وبسط فسادکاریهای زمامداران ) حماس ( اسالميست 
 بانک جهانی ، اروپا وسازمانهای –امری که کمک کنندگان ( فلسطينی 

به ) غيردولتی درمورد آن، اگرهم اطالع نداشته باشند،  سکوت می کنند
). که امری بود قابل پيش بينی ( تهی شد پيروزی انتخاباتی حماس من

سپس این خود بهانه ی دیگری بود که بالفاصله پيش کشيده شد تا حمایت 
  .بی قيدوشرط ازبرنامه های اسرائيل ، فارغ ازچندوچون آنها،را توجيه کنند

پروژه ی استعماری صهيونيستی نه تنها برای فلسطين بلکه برای ملت 
بلند پروازی های اسرائيل . د بوده استهای همجوارهمواره یک تهدی

برای ضميمه کردن صحرای سينای  مصرو ضميمه کردن عملی بلندی 
  های جوالن سوریه دال بر

درپروژه ی خاورميانه ی بزرگتر جایگاه ویژه ای به . این مدعاست
  اسرائيل ، حق انحصاری منطقه ای ی آن در داشتن

تحت " (  شریگ اجتناب ناپذیر" تجهيزات نظامی اتمی ونقش آن به مثابه 
بهانه ی مغالطه آميز اینکه اسرائيل تخصص فنی ای دارد که مردم عرب 

داده شده !)  چه نژادپرستی ی اجتناب ناپذیری . ازداشتن آن ناتوانند
  .است

دراینجا قصد آن نيست که تجزیه وتحليلی پيرامون کنش های متقابل 
عليه توسعه طلبی صهيونيستی ، پيچيده ی بين مبارزاتی ارائه دهيم  که 

. کشمکش های سياسی وگزینش هائی که درلبنان وسوریه انجام ميگيرد
رژیم بعثی سوریه بشيوه ی خود درمقابل خواست های قدرت های 

دراینکه چنين مقاومتی کمک کرده . امپریاليستی واسرائيل مقاومت می کند
) کنترل لبنان  (  است تا سوریه به جاه طلبی های سوال برانگيز دیگری

افزون براین، سوریه درلبنان  کم . حقانيت بخشد ، تردیدی نميتوان داشت
همه ميدانند که حزب . خطرترین متحدین را بدقت گزین کرده است

کمونيست لبنان مقاومت عليه تجاوزات اسرائيل درجنوب را سازماندهی 
وایرانی سوریه، مقامات لبنانی ). ازجمله برگرداندن مسيرآب( کرد 

[ همکاری تنگاتنگی بایکدیگر برای ازبين بردن این پایگاه خطرناک 
قتل رفيق . وجایگزینی ی آن با جزب اهللا داشتند]  پایگاه حزب کمونيست 

ظاهرا فرصت مداخله را دراختيار ) مساله ای  که هنوزحل نشده ( حریری 
)  آن پيشاپيش ایاالت متحده وفرانسه درپی( قدرت های امپریاليستی 

 دمشق  را – 1: قرارداد تا دوهدفی را به اجرا درآورند که درنظردشتند
مصر وعربستان ( وادارسازند درکناردولت های دست نشانده ی عرب 

قرارگيرد، یا اگر به چنين هدفی نرسند آثارونشانه های یک ) صعودی 
 بقایا ی نيروی  مقاومت – 2. قدرت فاسد بعثی را ازبين ببرند

. نابود کنند) با خواست خلع سالح حزب اهللا ( جاوزات اسرائيل را دربرابرت
  .دمکراسی،درصورت نياز ،  ميتواند درچارچوب چنين هدف هائی مطرح شود

امروزه پذیرش  پروژه ی  دردست اجرای اسرائيل بمعنی صحه گذاشتن 
این بزرگترین . برنابودی پایه ای ترین حق ملت ها یعنی حق حيات است

بودن به کسانی که چنين " ضد یهود " تهمت . يه بشریت استجنایت عل
جنایتی را مردود می شمارند تنها وسيله واسباب نفرت انگيزارعاب 

  .وتهدید است
 ایران

دراینجا قصدم بسط تجزیه  تحليل هایی نيست که الزم است درباره ی 
آیا همانطورکه برخی ازطرفداران اسالم . انقالب اسالمی صورت گيرد

سی وناظران خارجی اعالم کرده اند این انقالب اعالن و سرآغاز سيا
دگرگونی ای بود که می باید سرانجام کل منطقه  وشاید هم کل جهان 

ی که " ملت" ( " امت " مسلمين را دربربگيرد، جهانی که به این خاطر 
ناميده شده است؟ یا این انقالب رویداد ) هرگزوجود نداشته است 

 مخصوصن به این دليل که از ترکيب بی نظير تفسيرهای  منحصربفردی بود
  اسالم شيعی وناسيوناليسم ایرانی بوجود آمده بود؟

ازنقطه نظرآنچه دراین بحث مورد عالقه ی مااست فقط به دومالحظه اشاره 
  نخست اینکه رژیم اسالم سياسی در. می کنم

 جهانی شده ایران به ذات ناسازگاربا ادغام کشوردرنظام سرمایه داری ی
کنونی نيست زیرا این رژیم پایه اش براصول ليبرالی  مدیریت اقتصاد گذاشته 
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است، ملتی " ملت نيرومندی " مالحظه ی دوم اینکه ملت ایران . شده است
 تشکيل دهنده ی آن ، چه طبقات خلق - اگرنه همه ی -است که عناصر اصلی  

 شده  با شرایط تحت  چه طبقات حاکمه،  ادغام کشورشان درنظام جهانی
البته بين این دوبعد از واقعيت ایرانی تناقضی . سلطه بودن را نمی پذیرند

بعد دوم مربوط به گرایشات سياست خارجی تهران است که اراده . وجود دارد
  . ی مقاومت دربرابر دستورات بيگانه را بروزميدهد

،  درمجموع،   ناسيوناليسم قوی وبعقيده ی من–این ناسيوناليسم ایرانی 
 است که موفقيت نوسازی  ظرفيت های علمی، صنعتی -بلحاظ تاریخی مثبت

ایران یکی ازمعدود . ونظامی رژیم شاه وبدنبال آن خمينی را توضيح ميدهد
درکنار چين، هندوستان، کره ، برزیل وشاید هم ( کشورهای جنوب است 

 ی  بورژوازیی ی که دارای یک پروژه! ) معدودی دیگر، اما نه تعداد زیاد
بنظرمن ( اینکه دردرازمدت بتوان این پروژه را عملی کرد یانه . ملی است

امروزه این پروژه . موضوع اصلی بحث ما دراینجا نيست) نميتوان عملی کرد
  .درجای خود  وجود دارد

دقيقا بخاطراینکه ایران توده ی معترضی را شکل داده است که ميتواند تالش 
به شریک قابل احترام بقبوالند،  ایاالت متحده تصميم گرفته کند خود را بمثا

همانطورکه بخوبی ميدانيم درگيری . است با جنگ پيشگيرانه ای آنرا نابود کند
. برسر ظرفيت های اتمی ای است که ایران به غنی سازی آن مشغول است

 نباید حق پی گيری این برنامه را داشته چرا این کشورهمانند دیگر کشورها
باشد وبه یک قدرت نظامی اتمی تبدیل شود؟ قدرت های امپریاليستی وهمدست 
اسرائيليشان  برچه اساسی حق انحصاری برسالح نابودی جمعی را بخود 
ميدهند؟ آیا ميتوان برای این گفتمان اعتباری قائل شد  مبنی با این استدالل که  

"  نمی کنند  که هرگز ازچنين سالحی آنگونه استفاده" دمکرات" ملت های 
ممکن است استفاده کنند، آنهم زمانی که همگان ميدانند " حکومت های شرور

که ملت های دمکرات مورد بحث مسئول بزرگترین نسل کشی دوران 
معاصرند، ازجمله نسل کشی یهودیان واینکه ایاالت متحده قبال ازسالح اتمی 

  آن سربازمی زند؟ استفاده کرده وهنوزهم ازغدغن کردن مطلق وهمگانی ی 
 امروزه کشمکش های سياسی درمنطقه سه مجموعه نيروی: نتيجه گيری

آنانکه به ناسيوناليسم گذشته ی خود : مخالف  یکدیگررا دربرمی گيرد
اما درواقعيت فقط وارثين منحط وفاسد بوروکراسی های ( تکيه می کنند
 . )  پوپوليستند-عصرناسيونال

اردند وآنانکه تالش می کنند برمحور خواست آنانکه ادعای اسالم سياسی د
. متشکل شوند که با ليبراليسم اقتصادی سازگاراست" دمکراتيکی" های 

تثبيت قدرت هيچيک ازاین نيروها برای چپی که منافع طبقات مردمی را در 
درحقيقت، منافع طبقات کمپرادردرپيوند با نظام . نظردارد قابل قبول نيست

   ازطریق این سه جریان امپریاليستی ی کنونی
دیپلماسی ایاالت متحده از هرسه جریان استفاده می کند . تجلی پيدا می کند

چپی . زیرا براستفاده ازاین درگيریها بمنظور نفع انحصاری خود متمرکزاست
که سعی داشته باشد دراین درگيریها تنها ازطریق اتحاد با این یا آن یک ازاین 

که رژیم های موجود را بمنظوراجتناب ازبدترین ( وارد شود ) 3( جریانات 
بدیل یعنی اسالم سياسی ترجيح دهد یا تالش کند با دیگری بمنظوررهائی ازشر 

چپ باید تالش کند . محکوم به شکست است)  رژیم های موجود بوحدت رسد،
: خود را نشان دهد]  قدرت [ با مبارزه درزمينه هائی که محيط طبيعی آنست 

فع اقتصادی واجتماعی ی طبقات مردمی، دفاع از دمکراسی دفاع ازمنا
  .وحاکميت ملی که همه بعنوان مولفه های جدائی ناپذیر مفهوم سازی شده اند

منطقه ی خاورميانه ی بزرگتر امروزه درکشمکش بين رهبرامپریاليست وملت 
شکست پروژه ی دم . های کل جهان به مساله ای اساسی تبدیل شده است

. اشنگتن  امکان  پيشرفت درهرمنطقه ازجهان را فراهم می سازدودستگاه و
. درصورت عدم موفقيت،  همه ی این پيشرفت ها بی نهایت آسيب پذیرميشود

این بمعنی آن نيست که  به مبارزات  دردیگرمناطق جهان ، دراروپا ، 
امریکای التين یا جای دیگری کم بها دهيم، بلکه  فقط بمعنی آنست که این  

ارزات باید بخشی ازچشم اندازهمه جانبه ای باشد که به شکست واشنگتن مب
درمنطقه ای  کمک کند که برای اولين ضربه ی جنایت کارانه ی خود  دراین 

  . قرن انتخاب کرده است
 :چند توضيح نویسنده:  زیر نویس ها

هویت ها ی فرهنگی ی " یک تئوری ی سياسی است  که  =   کمونيتاریانيسم– 1 
 .را برای درک واقعيت اجتماعی پویا اساسی ميداند"  معی ج
منشاء قدرت اسالم سياسی ی کنونی درایران  بدالئلی که دربخش بعدی بحث  _ 2

  . خواهد شد،  پيوند تاریخی ی مشابه با دسيسه های امپریاليستی را نشان نمی دهد
ب  اتحادهای تاکتيکی ناشی ازوضعيت مشخص یعنی فعاليت مشترک حز- 3

کمونيست لبنان با حزب اهللا درمقاومت عليه  حمله ی اسرائيل به لبنان درتابستان 
  2008پایان  ده فوریه ی .            ،  مساله ی دیگری است2006سال

………………………………………  
 
 

 معنای موفقيت: عراق 
  کودک می ميرند،20اینجا هرروز " 

 " کودک در هر اتاق 7
معنای : عراق,اتریک کابرن تحت عنوان مقاله پ, بخش اول,: روشنگری
سرهنگ فيصل، مردی که بنا بر بخش . درج شد, بازگشت به فلوجه. موفقيت

 11اول گزارش، افتخارش خدمت در گارد ویژه صدام تا آخرین لحظه است، 
بار در جبهه جنگ با ایران شرکت داشته، بعد با شورشيان صدامی در فلوجه 

 حاال با برادرش، ابو معروف، در جبهه عليه آمریکایی ها جنگيده، و
آمریکاقرار گرفته، نویسنده را به گردش در شهرجنگ زده می برد، جایی که 

به قميت : نظریه های نئوليبرالی بدون هر مانعی به آزمایش گذاشته ميشوند
  . گزارش را که آزاد ترجمه شده ميخوانيم. جان کودکان جنگ زده

 بازگشت به فلوجه
  ن پاتریک کابر
   2008 ژانویه 28دوشنبه . ایندیپندنت

من در جاده ی . ورود به فلوجه از هرشهر دیگری در جهان دشوارتر است
 ایستگاه بازرسی را شمردم که سربازان و پليس کامال 27 فلوجه -بغداد 

: دکتر کمال در بيمارستان فلوجه به من می گوید. مسلح در آن مستقر بودند
او داشت با سيمای درهم رفته ليست . تمحاصره ی فلوجه،کامل اس

از دارو و اکسيژن گرفته : کمبودهایش را تنظيم ميکرد که شامل همه چيز بود
  . تا برق و آب سالم

 که بخش اعظم آن را 2004شهر بعد از حمله نيروهایی آمریکایی در نوامبر 
دیوارهای سوراخ . به ویرانه ای تبدیل کرد، از جهان خارج جدا شده است

وراخ شده از گلوله و ساختمان هایی که به تلی از قطعات سيمانی تبدیل شده س
  . اند، به خيابان ها حالتی داده اند که گویا جنگ تنها چند هفته قبل تمام شده است

من به تماشای پل کهنه ی روی رود فرات رفتم که اجساد سوخته دو مامور 
ه های آهنی آن آویزان امنيتی آمریکایی وابسته به بخش خصوصی رااز نرد

پل یک طرفه هنوز .  واقعه ای که به جنگ اول فلوجه منجر شد-کرده بودند 
آنجاست و مشرف به آن بقایای ساختمان های بمباران شده یا به توپ بسته 
ای شده ای قرار دارد که سقف های ویران آن ها روی خيابان ها سایه انداخته 

  . مانی آنها را بر جای نگه داشته اندو شبکه های آهنی زنگ زده قطعات سي
رئيس پليس فلوجه سرهنگ فيصل اسماعيل حسن الزبيعی تالش ميکرد به من 

وقتی مشغول تماشای پل بودیم، . نشان دهد شهرش در حال بازسازی است
جمعيت کوچکی گرد ما جمع شدند و پيرمردی که کت قهوه ای پوشيده بود 

  ." ب نداریمما آ.  ما برق نداریم": فریاد زد
. بقيه حرف او را تایيد کرده و گفتند شهر روزی یک ساعت برق دارد

سرهنگ فيصل گفت او در مورد برق و آب کاری نميتواند بکند، اما به مردی 
 . قول داد که سيم های خاردار بيرون رستوران او را بردارد

 پيش فلوجه ممکن است اندکی از گذشته بهتر شده باشد، اما راه درازی در
 ماه گذشته، از زمانی که شوراهای 6پزشکان بيمارستان تایيد کردند در . دارد

بيداری نيروهای القاعده را از شهر رانده اند، تعداد کمتری تير خورده و 
قربانی انفجار بمب به بيمارستان آورده ميشود، ولی مردم هنوز با وحشت به 

  . ی آغاز شودخيابان می آیند گویی ميترسند هرلحظه تيرانداز
سرهنگ فيصل افسر سابق نيروهای ویژه صدام، با مسرت تایيد ميکند قبل از 

برادر او . ,مشغول جنگ با آمریکایی ها بودم, :اینکه رئيس پليس شود
 جنگجوی ضد 13000ابومعروف یکی از فرماندهان سابق چریک ها، کنترل 

سرهنگ . ه داردفلوجه و اطراف آن را برعهد, شوراهای بيداری, القاعده 
تاکيد ميکند خيابانهای فلوجه حاال کامال امن هستند، اما ماشين او با سرعت 
حرکت ميکند و یک پليس آن را می راند که سرو صورتش را با نقاب سفيد 

باالی خودرو یک مسلسل قرار دارد که ماشين هایی را که از . پوشانده است
  . روبرو می آیند رمانده و به کنار ميراند

ایستگاه پليس بزرگ است و با دست اندازهای روی زمين و بسته های 
همينکه به داخل حياط وارد شدیم، متوجه شدم . سيمانی محافظت می شود

. جنگ عليه القاعده ممکن است تمام شده باشد، ولی دستگيری ها ادامه دارد
که  نفری از زندانيان نمایان شدند 20در گوشه ای از ایستگاه پليس یک صف 

چشمان شان را با چشم بند سفيد پوشانده بودند و هرکدام لباس زندانی جلوی 
زندانی ها مرا به یاد عکس های مردانی انداختند که در . خود را گرفته بود

جنگ جهانی اول بينایی خود را در اثر گاز از دست داده بودند و کورمال 
اینجا کسی که می . دکورکان پشت تنها کسی که ميتوانست ببيند راه می رفتن

  . توانست ببيند، نگهبان زندان بود
من قبال عادت داشتم در یک . در خيابان اصلی ساختمان های جدیدی هست

رستوران کبابی که حاجی حسين خوانده می شد و یکی از بهترین ها در عراق 
بعد در جریان اشغال متوجه شدم نگاه های خصومت آميز را . بود غذا بخورم

مدیر رستوران توصيه کرد شاید امن تر باشد در طبقه باال . جلب ميکنمبه خود 
اندکی بعد از آن رستوران زیر بمباران های . در یک اتاق خالی غذا بخورم
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حاال دوباره آن را با زرق و برق ساخته اند و به نظر . آمریکایی ها ویران شد
  . می رسد کارو بارش گرفته است

 نفر بودند ولی هيچيک از مقامات شهر نمی 600000زمانی جمعيت فلوجه 
سرهنگ فيصل به سرمایه گذاری اميدوار است . داند حاال چقدر باقی مانده اند

مرکز توسعه بازرگانی فلوجه ,و ما را به یک ساختمان جدید سفيد می برد که 
Fallujah Business Development Centre , خوانده می شود و

. جه آمریکا منابع مالی آنرا بخشا تامين ميکندحوزه ای در وزارت امورخار
سربازان بلند قد آمریکایی برای کنفرانس در رابطه با توسعه تجاری نگهبانی 

: یکی از مشاوران یونيفرم پوش آمریکایی با حالتی نویددهنده گفت. ميدادند
یک افسر , .تاکنون یک سرمایه دار آمریکایی را جلب کرده است] این مرکز[,

اسم من سارا ست و در حوزه عمليات روانشناسی ,: آمریکایی گفتدیگر 
  .او با غرور رادیوی جدیدا تاسيس شده فلوجه را به ما نشان داد,.فعاليت ميکنم

 ساخته شد و 1930در انتهای دیگر شهر ما از یک پل آهنی گذشتيم که حدود 
 تر، یک پل نيم مایل پائين. حاال تنها راه پيوند با ساحل دوردست فرات است

مدرن هست ولی نظاميان آمریکایی آن را گرفته و محلی ها می گویند از آن 
در بخش دور دست پل، بعد از نيزارهایی . برای پارک ماشين استفاده ميکنند

 تالش ميکردند در آن پنهان شوند، در 2004که مردم در جریان حمله سال 
در طرف دیگر . ستیکطرف جاده ساختمانی است که با بمب ویران شده ا

بيمارستانی است که فرماندهان آمریکایي، کارکنان آن را متهم ميکردند بطور 
. سيستماتيک در مورد تعداد قربانيان بمبارانهای آمریکا بزرگنمایی ميکنند

دارو، , : وقتی پرسيدم بيمارستان چه کم دارد، دکتر کمال با حالت فرسوده گفت
آدم . ,يه آب، اکسيژن و وسایل پزشکیسوخت، برق، ژنراتور، سيستم تصف

نمی توانست از این فکر احتراز کند که شاید بهتر بود مباشران آمریکایی به 
  . جای مرکز توسعه بازرگاني، به بيمارستان ارسال می شدند

سرهنگ فيصل گفت اوضاع دارد بهتر ميشود ولی فریاد یک زن سياه پوش 
اینجا : " یک نفر گفت. درمان ندارندبرخاست که ميگفت بچه های آنها دارو و 

پزشکان گفتند آنها هرچه "  کودک در هر اتاق7 کودک می ميرند، 20هرروز 
مادری که بچه اش را . در توان دارند ميکنند تا به بيماران شان کمک کنند

آمریکایی ها به ما هيچ چيز ندادند، آنها برای ما فقط : " قنداق ميکرد گفت
  ." ندویرانی به بار آورد

 توضيح تصویر
اشاره نویسنده به تصاویر مشهوری است از سربازان مجروح شده بوسيله 
گازهای سمی در جنگ جهانی اول که در این صفحه نمونه ای از آن مربوط به 

در فلوجه از فسفر سفيد به .  دیده ميشود1918سربازان انگليسی در سال 
يلم مستند معروف تلویزیون بعد از انتشار ف. عنوان سالح جنگی استفاده شد

ایتاليا در مورد استفاده ازاین سالح در هردو حمله به فلوجه، ارتش آمریکا 
نخست استفاده از آن را انکار، و بعد از شهادت سربازان آمریکایی تایيد کرد، 

برای روشنی انداختن بر موضع دشمن خواندکه , وسيله مشروع,ولی آنرا یک 
  . ان آمریکایی بوددر تناقض با گزارش سرباز

استفاده از گاز به عنوان سالح در جنگ اول از همان سال اول نخست توسط 
فرانسوی ها، سپس آلمانی ها و بعد انگليسی ها صورت گرفت و در سالهای 

با وجود این عليرغم مرگبار بودن این . بعد جنگ به یک سالح عادی تبدیل شد
ینکه طرف های جنگ رسما مقيد سالح و وحشتی که بوجود آورد، و عليرغم ا

 80000به هيچ اصلی نبودند، مجموعه قربانيان این سالح همه جبهه ها حدود
 تعداد 2006در حاليکه دولت ویتنام در سال . نفر تخمين زده شده است

 نفر اعالم 4000000قربانيان گاز دیوکسين مورد استفاده در این جنگ را 
 100رد استفاده شده در ویتنام هنوز کردو غلظت گاز دیوکسيد در نواحی مو

برابر سطح استاندارد است، این در حالی است که کنوانسيون ژنو، که بعد از 
 امضا شد، استفاده از گازهای سمی در جنگ را 1925جنگ اول در سال 

 بعد از تصویب این 1961 -67تنها در در فاصله سال های . ممنوع کرده بود
 ليتر گازهای هيبریسيد روی ویتنام 7.750.000کار توسط جان اف کند، 

  ] ویکی پدیا.[ریخته شد
اساسا جنگ ویتنام در صنعت توليد سالح های شيمایی کشتار جنگی انقالب 
ایجاد کرد و بسياری از نوآوری ها و انواع جدید سالح های شيميایی طی این 

کتی جنگ و برای استفاده در ویتنام ساخته شد و شرکت مونسانتو، همان شر
. که در راس توليد دانه های ژنتيکی قراردارد، از توليد کنندگان مهم آن بود

 نفر و شمار 5000ویکی پدیا تعداد قربانيان حمله شيميایی صدام به حلبچه را 
 هزار نفر 100ایرانيانی را که در معرض حمالت شيمایی صدام قرار گرفتند 

  . ذکر کرده است
از همان فسفر سفيد استفاده کرد که در فلوجه طنز تلخ اینکه صدام در حلبچه 
هنگام حمله به فلوجه، برخی مدافعان جنگ . مورد استفاده قرار گرفته است

عراق در مقابل اعتراضات گسترده مدافعان صلح، کشتار تکان دهنده این شهر 
صورت , سنی,را چنين توجيه ميکردند که این حمله عليه همان نيروهای 

یعنی .  وفادارند و کشتارهای شيعه و کرد را به راه انداختندميگرد که به صدام
همان شورشيانی که سرهنگ فيصل و برادر او ابومعروف آن ها را نمایندگی 

  .ميکنند

.............................................  

 *دیدگاه * 
در بين نومحافظه کاران» عدم اجماع«اختالفات و   

 بر سر حمله به ایران
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یونس پارسابناب

  درآمد
گران و  ها، تحليل   مدتی است که در چين بحث بزرگی بين آکادميسين

ی پيشنهاد قانونی ساختن حق مالکيت   فعالين سياسی درباره
این بحث هنوز هم که شش ماه از تصویب . خصوصی در گرفته است

 که دهد ها نشان می بررسی این بحث. گذرد، ادامه دارد آن می
های اجتماعی در چين کنونی در چه سمتی به  تغييرات و دگردیسی
ها طرفين از  ها که در آن محتوی این بحث. دهند حرکت خود ادامه می

های خود مارکس، برای  زبان و ادبيات مارکسيستی به ویژه نوشته
دهد که چگونه در چين  کنند، نشان می اقناع طرف دیگر استفاده می

با » دولتی«و » رسمی«یک نوع مارکسيسم بر خالف روسيه، 
یک کشور از » آميز مسالمت«حمایت حزب کمونيست در خدمِت گذاِر 

ی  سوسياليستی به یک جامعه» پسا انقالبی«ی تاریخی  مرحله
  . داری هار دولتی، قرار گرفته است سرمایه

حق مالکيت «های مربوط به  در این نوشته بعد از اشاره به بحث
به بررسی فعل و انفعاالت » حق عضویت در حزب«و » خصوصی
ی خصوصی، کاالسازی و  ی سرمایه های انباشت اوليه پروسه

های بازاری  های اساسی رفرم خصوصی سازی که مؤلفه
  .پردازیم محسوب می شوند، می) »سوسياليسم بازاری«(

 حق مالکيت خصوصی و حق عضویت
ند که رشد اقتصاد حاميان قانون پيشنهادی حق مالکيت بر آن هست

طلبد که مالکيت خصوصی  سوسياليستی در چين، از حزب می
ها و دیگر نهادهای اقتصادی نه تنها قانونی و بخشی از  کارگاه

که  برای این . حقوق افراد باشد، بلکه امنيت آنها نيز باید تأمين شود
جامعه و دولت چين به این هدف برسند باید قانونی وضع و تصویب 

 در آن به طور مشخص حقوق مالکين و صاحبان امالک، گردد که
  . های تجاری و توليدی رعایت و تضمين گردد ها و شرکت کارگاه

مخالفين وضع و تصویب قانون حق مالکيت خصوصی معتقدند که 
این . قبول آن قدمی دیگر به سوی دوری از نظام سوسياليستی است

ق مالکيت خصوصی و ورزند که تصویب و قبول ح مخالفين تأکيد می
ارتقاء آن به سطح حق مالکيت عمومی، نقش کليدی دولت را در 

مضافا . اداره نهادهای تجاری و توليدی به زیر سئوال خواهد برد
گویند که این قانون جدید به طور بالقوه مالکيت  مخالفين می

های گذشته از طریق  های توليدی و کارخانجات را که در دهه کارگاه
اند، از نظر قانونی  سازی شده رتشاء توسط افراد خصوصیفساد و ا

سازی  ی خصوصی ی اینان، پروسه  به عقيده     .تأمين خواهد ساخت
از طریق ارتشاء اگر به خاطر این قانون جدید ادامه یابد، در نتيجه 

های خصوصی رواج دارد،  به استثمار کار که هم اکنون در کارگاه
  . مشروعيت خواهد داد

ان توجه است که هم مخالفين و هم موافقين این قانون برای اثبات شای
های خود و اقناع دیگران از متون مارکس و مارکسيسم استفاده  نظرگاه

مارکسيسم «ها، زبان و گفتمان بحث و تفحص،  در اکثر کنفرانس. کنند می
عليرغم دگردیسی عظيمی که اقتصاد و سيستم اجتماعی . است» دولتی

داری و   جا مناسبات سرمایه  سال گذشته به خود دیده و در آنچين در سی
جنبه حاکم پيدا کرده )  Commodification (ی کاالسازی  پروسه

ها  زبان بحث» رسمی«و یا » دولتی«است، هنوز هم یک نوع مارکسيسم 
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ئولوژی دولت وقت  ی مسائل و مطالب اقتصادی و اید به ویژه در گستره
  .گيرد ستفاده قرار میمحسوب شده و مورد ا

چه مخالفين و چه موافقين در مورد مسائل مبرم و مهمی چون حق 
مالکيت خصوصی، نوع و کيفيت مناسبات توليدی و اجتماعی و مسائل 

های  کنند که برای اثبات نظرگاه المللی تالش می حياتی ميهنی و بين
این جاست جالب . مواضعی خود از زبان و متون مارکسيستی استفاده کنند

های نئوکالسيک اقتصادی  ها و تئوری ها از اندیشه که طرفين در این بحث
ها اهميت و مقام متوفقی را قائل  داری نيز استفاده کرده و برای آن سرمایه

 . شوند می
ی تاریخی این  ی پيشينه یک نکته مهم دیگر که به این بررسی در باره

ی آن با  تی چين کنونی و رابطهکند مربوط به ساختار طبقا ها کمک می بحث
های   تا سال١٩٢١از زمان تأسيس حزب در . حزب کمونيست چين است

. اخير، عضویت در آن برای کارگران، دهقانان و روشنفکران باز بود
های  ها و کارخانه گسترش شدید تجارت و کسب کار و تأسيس کارگاه

رسيد، شرایط  به اوج خود ١٩٩٠ی  خصوصی که به تدریج در اوایل دهه
این . دار بومی به وجود آورد ی سرمایه گيری و رشد طبقه را برای شکل

ای در  داران که ناگهان صاحب ثروت و بالطبع نفوذ قابل مالحظه سرمایه
ولی . جامعه شدند، حداقل از عضویت رسمی در حزب حاکم محروم بودند

ررات و ی حاد سياسی، مق در عرض چند سال گذشته، بعد از یک مبارزه
شرایط عضویت در حزب دستخوش تحول قرارگرفته و به تجار و صاحبان 

. های کسب و کار نيز حق عضویت در حزب داده شد ها و بنگاه کارگاه
یعنی به همان شيوه و شرایط که یک کارگر و یا یک کشاورز در آمریکا 

در آید، » خواه حزب جمهوری«و » حزب دموکرات«تواند به عضویت  می
تواند به عضویت حزب کمونيست  دار می ن کنونی نيز یک سرمایهدر چي

از این نظر، به عقيده نگارنده، حزب کمونيست چين در تاریخ . چين در آید
مانيفست «از سال انتشار (ی جنبش کمونيستی جهانی  صد و شصت ساله

همتا  نظير و بی ی ساختاری بی یک پدیده)  تاکنون١٨٤٨در » کمونيست
جا باید خاطر نشان ساخت که اقال بيست و چندی سال پيش  ن ای. باشد می

داران چينی به حزب کمونيست، تعداد قابل  از قبول عضویت سرمایه
توجهی از رهبران حزب به طور مستقيم و غيرمستقيم تدریجا در آغاز 

داران صاحب نفوذ و قدرت تبدیل شده   به تجار و سرمایه١٩٩٠ی  دهه
  . بودند

أله حق مالکيت خصوصی که در کنگره خلق سرتاسری چين به غير از مس
داران در حزب   و حق عضویت سرمایه٢٠٠٧در شانزده مارس سال 

ی مهم   به تصویب رسيدند، یک مساله٢٠٠٥کمونيست چين که در سال 
گران در  ها، فعالين درون حزب و تحليل دیگری نيز بين استادان دانشگاه

شود که به نظر خيلی از  بحث گذاشته میها و تجمعات دیگر به  کنفرانس
ی چرخش و یا دگردیسی در چين از  که پروسه(های جهان  مارکسيست

داری را در سه دهه گذشته مورد  نظام سوسياليستی به نظام سرمایه
از اهميت بزرگتری برخوردار است، پروسه ) اند پژوهش و مداقه قرار داده

  .ر چين کنونی استانباشت سرمایه خصوصی و تاریخ رشد آن د
 ی خصوصی پروسه انباشت سرمایه

داری کامال با روندی که در روسيه طی شد  که گذار چين به سرمایه با این 
زیرا هر دو این کشورها به . تفاوت آشکاری داشت ولی نتيجه یکی بود

باالخره دچار یک ) انباشت سرمایه(خاطر پيروی از منطق حرکت سرمایه 
های  ده و نقش و اهميت خود را به عنوان بدیلش» مسخ«دگردیسی و 

.  سياسی در مقابل نظام جهانی سرمایه از دست دادند-نوین اجتماعی 
بار و ضروری انباشت برای تبدیل چين به یک  ی فالکت بررسی پروسه
ی حاکم با  از یک سو طبقه. داری، شایان توجه است کشور سرمایه

 توانست با محروم کردن کارگران )حزب(استفاده از وجود دستگاه عظيمی 
از شغل، مسکن و خدمات درمانی آنها را عمال به دیسپلين بازار وابسته 

 ٤٠٠این وضع موقعيت کارگران را در چين که امروز تعدادشان به . سازد
رسد، در مقام مقایسه، مشقت بارتر از وضع کارگران  ميليون نفر می

که به نحو گویائی (ری صنعتی دا ی گسترش سرمایه انگلستان در بحبوحه
) در آثار ادبی چارلز دیکنز در اواسط قرن نوزدهم منعکس است

خواهد نه تنها  از سوی دیگر، رهبری حزب و دولت چين می. است ساخته
که هنوز هم به طور زیادی در (سود، بلکه مالکيت وسایل توليد را نيز 

 از کادرهای ها است که خيلی سال. خصوصی سازد) اختيار دولت است
 دولتی با گرفتن قرضه از دولت مستقيما در بازار مشغول -رهبری حزبی 

فعاليت شده و از همان آغاز کار به پيروی از منطق حرکت سرمایه 
هجوم . پردازند به تاراج و استثمار کار و زحمت کارگران می) انباشت(

 سازی از زمان و خصوصی» آزاد«ی حزبی به بازار کادرهای برجسته
 توسط خود دن و بعضی ١٩٨٠ی  قدرقدرتی دن سيائوپين در اواسط دهه

به پيروی از دن و دیگر رهبران . اش شروع گشت از اعضای خانواده

که در واقع ” های راهزن خان“، ١٩٨٠های  عالی رتبه حزب در سال
کادرهای برجسته و فعال حزب بودند، با ورود خود به اقتصاد بازاری، 

از یک دهه در اقيانوسی از فساد، احتکار، ارتشاء، چين را در کمتر 
وسيله  فرو برده و بدین» داری سکس برده«خواری و تجارت  دزدی، رشوه

طبق . های خصوصی و شخصی توفيق یافتند به انباشت وسيعی از ثروت
که ضرورتا مارکسيست و یا ( گران آمریکایی و اروپائی  گزارش پژوهش

جا به تدریج شکاف بين   کشوری که در آن)ها نبودند سمپات مارکسيست
های آموزش و پرورش، مسکن و بهداشت  ویژه در گستره فقر و ثروت به

 تعدیل یافته بود، ١٩٧٥ - ١٩٦٠های  ای در سال به طور قابل مالحظه
در این راستا، کادرهای . رو گشت های شدیدی روبه ناگهان با نابرابری

ترین  اصلی) داران چين معاصر هیعنی اولين سرمای(الذکر حزبی  فوق
های اصلی  های بزرگ را خصوصی ساخته و پایه مؤسسات و کارخانه

در . دار را که عمدتا خصلت گانگستری داشت، بنا نهادند ی سرمایه طبقه
و استثمار » فساد اداری« این ١٩٨٩ سال پيش در ماه ژوئن ١٨واقع 

تين آن «در ميدان کارگران بود که بيشتر از هر علتی تظاهرات وسيع 
ویژه کارگران و  نارضایتی و خشم مردم به. را در پکن موجب شد» من

دهقانان، نسبت به روند فساد اداری که از ضروریات انباشت سرمایه و 
در مقام مقایسه با . سازی است، امروزه چندین برابر گشته است خصوصی

، دو  ر آنی انباشت د روسيه، در گذار چين به سرمایه داری و پروسه
های حاکم در  یکم این که چينی: توان تشخيص داد تفاوت اساسی را می

های روستائی را به   به این طرف، کمون١٩٧٨حزب و دولت از سال 
ی کارائی و قدرقدرتی حزب در چين منحل ساخته و بخش بزرگی  شکرانه

در صورتی که در روسيه هنوز هم . از کشاورزی را خصوصی کردند
های بزرگ دولتی  توجهی از توليدات کشاورزی توسط تعاونیبخش قابل 
ها در این بخش در دوره دوم  سازی گردد و تعداد خصوصی اداره می

دوم در . زمامداری والدیمير پوتين به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است
های بزرگی از صنایع را که  داران دولتی به سرعت بخش روسيه، سرمایه

در چين . های غير قانونی خصوصی ساختند ، از راهدر دست دولت بود
داری، مالکيت  گير و مشخص به سرمایه هنوز بعد از بيست سال گذار چشم

در کنار این نوع . ی قابل توجهی به جای خود باقی است دولتی تا اندازه
 دولتی هم زمان اقتصاد خصوصی و نيمه -مالکيت، مقامات حزبی 

ویژه  دیدا به منابع و بازارهای خارجی بهخصوصی را که از نظر مالی ش
این نوع . آمریکا و از نظر اقتصادی کامال رو به صدور دارد، ایجاد کردند

» صدور مدار«و یا » وابسته سازی«تغيير در اقتصاد را بعضی ناظران 
قرار » مناطق مخصوص اقتصادی«این نوع اقتصاد در . کنند تعریف می

این نوع . سو تعدادش افزایش یافته است به این ١٩٨٢گرفته و از سال 
) توليد(بازار عرضه » تقاضای«فقط برای بازار و بر اساس » مناطق«
شوند  کنند و در مقایسه با صنایعی که هنوز با مقررات دولتی اداره می می

در نتيجه بر خالف . کنند و بدون دخالت دولت عمل می» آزاد«کامال 
ظهور یک اقتصاد در داخل اقتصاد دیگر ی پوتين، در چين ما شاهد  روسيه
داری را در  ها موفق شدند که این نوع اقتصاد سرمایه این که چينی. هستيم

شود، به  کشوری بزرگ که هنوز توسط یک حزب کمونيست اداره می
وجود آورند به خاطر وجود منابع مالی بندر هنگ کنگ و کشورهای 

این کشورها بعد از . باشد ویژه آمریکا می داری پيشرفته و به سرمایه
. گذاری در چين کردند  بالفاصله شروع به سرمایه١٩٨٠ی اول  نيمه
گذاری خارجی  جا هم دوباره شاهد هستيم که بر خالف روسيه، سرمایه این

داری چين را به خصوص در  عموما منابع مالی رشد اقتصادی سرمایه
اول گذار به ی  بدین جهت شرایط در مرحله. بخش خصوصی تأمين کرد

داری در روسيه  ی مرحله گذار به سرمایه داری در چين به اندازه سرمایه
ی  ی حفظ مالکيت دولتی، پروسه دردناک و هولناک نبوده زیرا با ادامه

ی هری  به عقيده. ی سرمایه چند صباحی به تأخير افتاد انباشت اوليه
ی رهبری مائو  ی نزدیک به سی ساله مگداف این نکته از جهاتی با دوره

، که در طول آن حزب کمونيست تالش کرد که گذار به )١٩٧٦ - ١٩٤٩(
این واقعيتی است انکارناپذیر . سوسياليسم به وقوع بپيوندد، رابطه دارد

ی پيرامونی به سوسياليسم پر از تضادها  ی عقب افتاده که گذار یک جامعه
 به مدت زمان زیادی ی گذار، دراین دوره. باشد های پر پيچ و خم می و راه

ی اول، نيروهای توليدی موجود  ها در درجه احتياج است که سوسياليست
ها و واحدهای تحت کنترل کارگران و دهقانان تبدیل نموده و  را به کارگاه
های دوم نيروهای توليدی نوینی را برای برآوردن احتياجات  سپس در قدم

های بعدی یک روبنای  ماساسی کل جمعيت ایجاد کرده و باالخره در قد
المنافع را در  های مشترک  قانونی و فرهنگی بر پایه تعاونی-سياسی 

های مهم در سی سال اول بعد از انقالب در چين  این قدم. جامعه بنا نهند
در این سی سال در چين سرمایه داران و مالکيت خصوصی . برداشته شد

مدتا تحت مالکيت دولت به تدریج از بين رفتند و صنایع در کل و زمين ع
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کارگران وابسته به واحدهای توليدی خود شدند و حق کار . قرار گرفتند
مضافا فرزندان کارگران و دهقانان حق مسکن، بهداشت و . پيدا کردند

خدمات درمانی کسب کردند و آموزش و پرورش آزاد، اجباری و رایگان 
یجاد برابری در در این دوره روال و روند حاکم، تالش در جهت ا. گشت
های اقتصادی و اجتماعی و تأمين احتياجات عمومی و اصلی مردم  گستره
ی برابری در توزیع  ، چين از نظر درجه١٩٧٠ی  در اواسط دهه. بود

این وضع را . شد همتا محسوب می درآمد و تأمين احتياجات مبرم مردم، بی
هر کسی یک . خواندند می» ی آهنين برنج کاسه«در چين آن دوره به نام 

. نوع لباس آبی پوشيده و کم وبيش همه به طور نسبتا مساوی فقير بودند
 از قحطی، فقر، گرسنگی، ٧٠ و ٦٠های  ولی در آن دوره به ویژه در دهه

خانمانی و فحشاء خبری نبود و مردم در ُکل احساس امنيت اقتصادی و  بی
کمونيست از درست است که بخشی از کادرهای حزب . کردند اجتماعی می

کردند، ولی  نعمات سيستم و خدمات دولتی بيشتر از دیگران استفاده می
   . کس صاحب وسایل توليد، زمين و غيره نبود هيچ

ی چين شناسان در  ی نزدیک به سی سال که به عقيده به هر رو این دوره
ها در تاریخ  ی استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعدیل نابرابری حيطه
 به پایان عمر خود ١٩٨٠ - ١٩٧٧های  نظير بود، در سال ر بیمعاص
گيری در حرکت   یک چرخش چشم١٩٧٠ی  های آخر دهه در سال. رسيد

گذار «ی  ی چين را از جاده حزب و دولت چين به وقوع پيوست که جامعه
ثروت » پر افتخار«در آورده و به جاده » پر پيچ و خم به سوسياليسم

 با اعالم این نکته که افراد ١٩٧٨يائو پين در سال دن ش! اندوزی انداخت
ثروت اندوزی افتخار آميز «چون » ثروت کسب کنند«توانند  می
هم در تئوری و هم در عمل به )  To Get Rich Is Glorious (»است

او که بدون تردید . چرخش تاریخی در نظام اقتصادی چين مشروعيت داد
 - ١٩٧٨های  ت حاکم در سالرهبر بالمنازع و مقتدر حزب کمونيس

ی  و یا کوزه» جعبه«دانست درب چه نوع   در چين بود، می١٩٩٢
ولی او با احتياط رؤسای کمونيست را . را باز کرده است» اسرار آميزی«

به کلی بر حذر » تجارت«در مقامات دولتی و حزبی از درگيری در 
توانند  منظور دن این بود که اعضای رسمی حزب کمونيست نمی. ساخت

دن نيز مثل گورباچف معتقد بود که از طریق . داران تبدیل گردند به سرمایه
داران  تواند در چين بدون سرمایه می» سوسياليسم بازاری«رفرم و ایجاد 

در خدمت سوسياليسم موفق » داری با برنامه سرمایه«به ایجاد نوعی 
 یا به وجه »سوساليسم«چه که اتفاق افتاد این بود که  ولی آن. گردد

در خدمت توسعه و رشد سرمایه داری در » مارکسيسم دولتی«آشکار 
ی خصوصی  های بازاری و پروسه بررسی رفرم. چين کنونی قرارگرفت

وقت موفق نشدند  دهد که دن و جانشينان او هيچ سازی در چين نشان می
» بازارسازی سوسياليستی«ی انباشت سرمایه را از طریق  که پروسه
هر یک از مراحل سه گانه رفرم، . رل حزب کمونيست قرار دهندتحت کنت

تضادها و تالطمات خود را که خارج از کنترل حزب بودند، به وجود 
برای حل یک یک این معضالت، رهبری حزب مجبور شد که به . آوردند

های  در این راستا تمامی رفرم. گسترش بيشتر قدرت بازار تن دردهد
در . داری گشت ر بيشتر اقتصاد سياسی سرمایهبازاری، منتج به اقتدا

داری استفاده کنيم که ساختمان  از سرمایه«که  جای این نتيجه، به
از «در واقعيت منطق حرکت سرمایه » سوسياليسم را بنا سازیم

  .در چين استفاده کرده و بهره برد» سوسياليسم برای ساختن سرمایه داری
  بخش دوم 

ی  ، در گذار چين به سرمایه داری و پروسهدر مقام مقایسه با روسيه
که  یکم این: توان تشخيص داد ، دو تفاوت اساسی را می انباشت در آن

های   به این طرف، کمون١٩٧٨های حاکم در حزب و دولت از سال  چينی
ی کارائی و قدرقدرتی حزب در چين منحل ساخته  روستائی را به شکرانه

در صورتی که در . ی کردندو بخش بزرگی از کشاورزی را خصوص
روسيه هنوز هم بخش قابل توجهی از توليدات کشاورزی توسط 

ها در این  سازی گردد و تعداد خصوصی های بزرگ دولتی اداره می تعاونی
بخش در دوره دوم زمامداری والدیمير پوتين به مقدار قابل توجهی کاهش 

های  عت بخشداران دولتی به سر دوم در روسيه، سرمایه. یافته است
های غير قانونی  بزرگی از صنایع را که در دست دولت بود، از راه

گير و  در چين هنوز بعد از بيست سال گذار چشم. خصوصی ساختند
ی قابل توجهی به جای  داری، مالکيت دولتی تا اندازه مشخص به سرمایه

ن  دولتی هم زما-در کنار این نوع مالکيت، مقامات حزبی . خود باقی است
اقتصاد خصوصی و نيمه خصوصی را که از نظر مالی شدیدا به منابع و 

ویژه آمریکا و از نظر اقتصادی کامال رو به صدور  بازارهای خارجی به
وابسته «این نوع تغيير در اقتصاد را بعضی ناظران . دارد، ایجاد کردند

مناطق «این نوع اقتصاد در . کنند تعریف می» صدور مدار«و یا » سازی
 به این سو تعدادش ١٩٨٢قرار گرفته و از سال » مخصوص اقتصادی

فقط برای بازار و بر اساس » مناطق«این نوع . افزایش یافته است
کنند و در مقایسه با صنایعی که هنوز  می) توليد(بازار عرضه » تقاضای«

و بدون دخالت دولت عمل » آزاد«شوند کامال  با مقررات دولتی اداره می
ی پوتين، در چين ما شاهد ظهور یک  در نتيجه بر خالف روسيه. کنند می

ها موفق شدند که این  این که چينی. اقتصاد در داخل اقتصاد دیگر هستيم
داری را در کشوری بزرگ که هنوز توسط یک حزب  نوع اقتصاد سرمایه
شود، به وجود آورند به خاطر وجود منابع مالی بندر  کمونيست اداره می

. باشد ویژه آمریکا می داری پيشرفته و به کشورهای سرمایههنگ کنگ و 
گذاری   بالفاصله شروع به سرمایه١٩٨٠ی اول  این کشورها بعد از نيمه

جا هم دوباره شاهد هستيم که بر خالف روسيه،  این. در چين کردند
داری چين  گذاری خارجی عموما منابع مالی رشد اقتصادی سرمایه سرمایه

بدین جهت شرایط در . بخش خصوصی تأمين کردرا به خصوص در 
ی مرحله گذار به  داری در چين به اندازه ی اول گذار به سرمایه مرحله
ی حفظ  داری در روسيه دردناک و هولناک نبوده زیرا با ادامه سرمایه

ی سرمایه چند صباحی به تأخير  ی انباشت اوليه مالکيت دولتی، پروسه
ی نزدیک به  ف این نکته از جهاتی با دورهی هری مگدا به عقيده. افتاد

، که در طول آن حزب )١٩٧٦ - ١٩٤٩(ی رهبری مائو  سی ساله
  .کمونيست تالش کرد که گذار به سوسياليسم به وقوع بپيوندد، رابطه دارد

ی  ی عقب افتاده این واقعيتی است انکارناپذیر که گذار یک جامعه 
. باشد های پر پيچ و خم می  راهپيرامونی به سوسياليسم پر از تضادها و

ها  ی گذار، به مدت زمان زیادی احتياج است که سوسياليست دراین دوره
ها و واحدهای تحت  ی اول، نيروهای توليدی موجود را به کارگاه در درجه

های دوم نيروهای  کنترل کارگران و دهقانان تبدیل نموده و سپس در قدم
تياجات اساسی کل جمعيت ایجاد کرده و توليدی نوینی را برای برآوردن اح

 قانونی و فرهنگی بر پایه -های بعدی یک روبنای سياسی  باالخره در قدم
های مهم در سی  این قدم. المنافع را در جامعه بنا نهند های مشترک تعاونی

در این سی سال در چين . سال اول بعد از انقالب در چين برداشته شد
وصی به تدریج از بين رفتند و صنایع در کل سرمایه داران و مالکيت خص

کارگران وابسته به . و زمين عمدتا تحت مالکيت دولت قرار گرفتند
مضافا فرزندان کارگران . واحدهای توليدی خود شدند و حق کار پيدا کردند

و دهقانان حق مسکن، بهداشت و خدمات درمانی کسب کردند و آموزش و 
در این دوره روال و روند حاکم، . گشتپرورش آزاد، اجباری و رایگان 

های اقتصادی و اجتماعی و تأمين  تالش در جهت ایجاد برابری در گستره
، چين از ١٩٧٠ی  در اواسط دهه. احتياجات عمومی و اصلی مردم بود

ی برابری در توزیع درآمد و تأمين احتياجات مبرم مردم،  نظر درجه
ی  کاسه«ين آن دوره به نام این وضع را در چ. شد همتا محسوب می بی

هر کسی یک نوع لباس آبی پوشيده و کم وبيش . خواندند می» آهنين برنج
ولی در آن دوره به ویژه در . همه به طور نسبتا مساوی فقير بودند

خانمانی و فحشاء خبری   از قحطی، فقر، گرسنگی، بی٧٠ و ٦٠های  دهه
درست . کردند تماعی مینبود و مردم در ُکل احساس امنيت اقتصادی و اج

است که بخشی از کادرهای حزب کمونيست از نعمات سيستم و خدمات 
کس صاحب وسایل  کردند، ولی هيچ دولتی بيشتر از دیگران استفاده می

 . توليد، زمين و غيره نبود
ی چين شناسان در  ی نزدیک به سی سال که به عقيده به هر رو این دوره

ها در تاریخ  اعی و اقتصادی و تعدیل نابرابریی استقرار عدالت اجتم حيطه
 به پایان عمر خود ١٩٨٠ - ١٩٧٧های  نظير بود، در سال معاصر بی

گيری در حرکت   یک چرخش چشم١٩٧٠ی  های آخر دهه در سال. رسيد
گذار «ی  ی چين را از جاده حزب و دولت چين به وقوع پيوست که جامعه

ثروت » پر افتخار« و به جاده در آورده» پر پيچ و خم به سوسياليسم
 با اعالم این نکته که افراد ١٩٧٨دن شيائو پين در سال ! اندوزی انداخت

ثروت اندوزی افتخار آميز «چون » ثروت کسب کنند«توانند  می
هم در تئوری و هم در عمل به ) To Get Rich Is Glorious(»است

ه بدون تردید او ک. چرخش تاریخی در نظام اقتصادی چين مشروعيت داد
 - ١٩٧٨های  رهبر بالمنازع و مقتدر حزب کمونيست حاکم در سال

ی  و یا کوزه» جعبه«دانست درب چه نوع   در چين بود، می١٩٩٢
ولی او با احتياط رؤسای کمونيست را . را باز کرده است» اسرار آميزی«

به کلی بر حذر » تجارت«در مقامات دولتی و حزبی از درگيری در 
توانند  نظور دن این بود که اعضای رسمی حزب کمونيست نمیم. ساخت

دن نيز مثل گورباچف معتقد بود که از طریق . داران تبدیل گردند به سرمایه
داران  تواند در چين بدون سرمایه می» سوسياليسم بازاری«رفرم و ایجاد 

در خدمت سوسياليسم موفق » داری با برنامه سرمایه«به ایجاد نوعی 
یا به وجه » سوساليسم«چه که اتفاق افتاد این بود که  لی آنو. گردد

در خدمت توسعه و رشد سرمایه داری در » مارکسيسم دولتی«آشکار 
ی خصوصی  های بازاری و پروسه بررسی رفرم. چين کنونی قرارگرفت
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وقت موفق نشدند  دهد که دن و جانشينان او هيچ سازی در چين نشان می
» بازارسازی سوسياليستی«ایه را از طریق ی انباشت سرم که پروسه

هر یک از مراحل سه گانه رفرم، . تحت کنترل حزب کمونيست قرار دهند
تضادها و تالطمات خود را که خارج از کنترل حزب بودند، به وجود 

برای حل یک یک این معضالت، رهبری حزب مجبور شد که به . آوردند
های  ین راستا تمامی رفرمدر ا. گسترش بيشتر قدرت بازار تن دردهد

در . داری گشت بازاری، منتج به اقتدار بيشتر اقتصاد سياسی سرمایه
داری استفاده کنيم که ساختمان  از سرمایه«که  جای این نتيجه، به

از سوسياليسم «در واقعيت منطق حرکت سرمایه » سوسياليسم را بنا سازیم
  .و بهره برددر چين استفاده کرده » برای ساختن سرمایه داری

طور مختصر، اقتصاد چين در سی سال گذشته از سه فاز مهم  به
در فاز اول . گذشته است که از هم دیگر قابل تشخيص هستند” ها رفورم“
را به » اقتصاد متمرکز با برنامه«، حزب کمونيست چين )١٩٨٣-١٩٧٨(

تدریج  جدید و صرفه جو به» اقتصاد بازار سوسياليستی«نفع ایجاد یک 
به نيروهای درون بازار در  ) ١٩٩١-١٩٨٤(در فاز دوم . عيف ساختض

، )٢٠٠٧- ١٩٩٢(در فاز سوم . امتياز داده شد» اقتصاد با برنامه«مقابل 
ها و موسسات امتياز داده شد و تفاضای  به خصوصی سازی کارگاه

درآخر، . بازارهای خارجی در مقایسه با تقاضای داخلی ارجحيت پيدا کرد
  .لکيت خصوصی نيز به تصویب رسيداصل حق ما

ها واقعا گذار جامعه چين  شایان ذکر است که در این سه فاز مهم که رفورم
داری  سوسياليستی به یک کشور سرمایه» پسا انقالبی«را از یک کشور 

های اقتصادی خود را  ميسر ساخت، رهبران حزب کمونيست دائما سياست
عی نوین درجهان قلمداد کرده و نه تنها بهترین راه برای توسعه اجتما

» بدیل«و » مدل« کشوری خود را به عنوان یک -نوع توسعه ملی 
ویژه در  ها، به کرد آن سياست معرفی کرددند، بلکه با تنظيم و عمل

، »بازار آزاد سوسياليستی«سازی و اتکاء به قوانين  های خصوصی حيطه
تی وبا استناد به تالش کردند که با مراجعه به متون کالسيک مارکسيس

ولی . های خود مارکس مورد پسند و تحسين و یا توجيه قرار دهند گفته
 تشدید شکاف بين فقر و ثروت، -ی چين  بررسی واقعيات جامعه

داری جنسی، گسترش  ی مواد مخدر و برده خانمانی و رواج گسترده بی
ی  هویژه درحيط دهد که دگردیسی در چين، به نشان می... فساد اداری و

یک . اموراقتصادی، کوچکترین رابطه و یا شباهتی با سوسياليسم ندارد
ی امورداخلی و  نگاه اجمالی به تضادهای این دگردیسی در حيطه

دهد که هم رهبران حزب کمونيست چين و هم  امورخارجی چين، نشان می
ها  بخشی از نيروهای مترقی در خارج از چين که فعل و انفعاالت و رفورم

کنند با جعل و تحریف  چين به نفع مردم و سوسياليسم ترسيم میرا در
ها را  داری و گسترش نابرابری کنند که گذار به سرمایه تاریخ، تالش می
ی اجتماعی و  ناپذیر و ضروری در جهت رسيدن به توسعه بخشی اجتناب

 .رشد اقتصادی قلمداد سازند
د که چين ممکن بخشی از نيروهای مترقی در خارج و داخل چين برآنن

است که در حال حاضر یک کشور سوسياليستی نباشد، ولی ادعا می کنند 
که پروسه تحت کنترل دگردیسی در سی سال گذشته موفق شده که با یک 
رشد سریع صنعتی، سطح زندگی اکثریت بزرگتری از مردم چين را فراهم 

خصوصی «و » بازارسازی«های  واقعيت این است که پروسه. سازد
ی روز افزون نيروهای خارجی در اقتصاد چين،  و سيطره» زیسا

هم  ها و تضادهائی را به وجود آورده که ثبات اقتصادی آن را به ناآرامی
 .کشان و کارگران چين دشوارتر ساخته است گی را بر زحمت زده و زند
ی  ها های خارجی چين در حيطه المللی نيز سياست ی بين درعرصه

کشان کشورهای جهان سوم،  کارگران و دیگر زحمتاقتصادی، احساسات 
ویژه در آسيای جنوب شرقی را عليه حضور چين در آن کشورها  به

  .برانگيخته است
  بخش سوم 

بخش قابل توجهی از رهبران حزب و دولت چين به تناقضات و تضادهائی 
اند تا  وجود آورده های دگردیسی در داخل و خارج از چين به که پروسه

توانند به  کنند که می ولی آنها ادعا می. ای واقف هستند هانداز
در این . داری برسند سرمایه» بازارهای آزاد«از راه » سوسياليسم«

، دولت )١٩٨٣-١٩٧٨(های بازاری  های بعد از آغاز رفورم راستا در سال
 محدود به مزارع کوچک  و حزب تقال کردند که رشد اقتصاد بازار را فقط

. گی و داد و ستدهای کوتاه مدت و کوچک، سازند ک بافندو صنایع کوچ
ولی منطق حرکت . آميز پيش رفتند ها در اول بسيار موفقيت این رفورم

های ناشی از قوانين حاکم بر بازار، کنترل حزب و دولت  سرمایه و رقابت
های اوليه بعد از مدتی،  را تحت الشعاع قرار داده و عليرغم موفقيت

صنایع کوچک و توليدات . ی شروع به رشد کردندمشکالت فراوان
ی کافی برای  توانستند قادر به ایجاد سرمایه بازارهای روستائی نمی

توانستند جمعيت قادر به کار رو به  دگردیسی اقتصاد چين گردند و نيز نمی
 .افزایش را استخدام کنند

، )١٨٢٥- ١٧٧٥(دراوائل رشد سرمایه داری صنعتی دراروپای آتالنتيک 
که از تخریب و ویرانی روستاها و » جمعيت قادر به کار رو به افزایش«

سرازیر شدن دهقانان به شهرهای متروپل مثل لندن، پاریس، آمستردام 
وجود آمده بود، توسط استعمارگران حاکم بر آن کشورهای  به..…و
به مستعمرات خود چون آمریکا ،استراليا و زالند جدید ” متروپل“

توانست به روشی که سرمایه   نمی١٩٨٠ی  ولی چين دهه. ندگشت صادرمی
د ر دویست سال پيش دست زدند، عمل کند … داران انگليس و فرانسه و 

 .چون مستعمره نداشت
با این که رهبری حزب عالقه نداشت کنترل بر صنایع سنگين دولتی را  

در را که » رفورم« مجبور شد که ١٩٨٠ی  رها سازد، اما در اواسط دهه
مورد اجراء قرار دهد،  ی روستائی و کشاورزی به اول قرار بود در حيطه

بدین . به صنایع در شهرها که در کنترل دولت و حزب بودند، نيز بکشاند
نظير » مشخص بازارآزاد«های  تدریج مولفه مناسبت حزب و دولت به

را معرفی ) …انعام،کميسيون و(های مادی  مزدها، انگيزه ازدیاد دست
ها با روح اقتصاد با  ها و رفورم جا که این مولفه از آن. ده و رایج ساختکر

برنامه و کنترل شده در تضاد بودند، بالفاصله در چين عالئم ناگوار 
صنایع دولتی آن طور . های متعلق به آنها ظهور کردند ها و مولفه رفورم

 برای زیرا که. که باید توليد نکردند و قروض درسطح کشور فزونی یافت
درعين حال، جمعيت رو به . اولين بار دولت از منابع خارجی قرض گرفت

های  ساخت تا کار و شغل افزایش چين فشار شدیدی را بر دولت وارد می
چون چين . جدیدی ایجاد کرده و درآمدها را به خاطر تورم افزایش دهد

 ١٨٣٠ و ١٨٢٠های  ، مثل انگلستان، فرانسه و هلند دهه١٩٨٠ی دهه
در نتيجه، در . جا صادر کند تعمره نداشت که بيکاران خود را به آنمس

 دن سيائوپن گفت که کادرهای حزب کمونيست نيز ١٩٨٠ی  اواسط دهه
از آن پس کادرها آزادی . توانند وارد در امر تجارت و داد و ستد گردند می

ها و موسسات  داران خارجی را یافتند و بنگاه شرکت و مشارکت با سرمایه
تجاری مشترک باز کردند، تا بلکه کار برای بيکاران درون حزب و خارج 

گشت، ایجاد کرده  از آن و در جامعه را که هر روز بر تعدادشان افزوده می
تدریج نقش توليدی خود را از دست  و درآمدهای مالياتی دولت را که به

 .داد، افزایش دهند می
های خارجی به  یه گذاریدر این دوره است که ما در چين شاهد سرما 

کادرهای حزب در چين مثل کادرهای حزبی در . گيری هستيم طورچشم
ها و موسسات تجاری خود را  روسيه فاقد سرمایه شخصی بودند تا کارگاه

که خود در (های دولتی نيز   در ضمن آنها صاحبان بنگاه .راه بياندازند
ها که تعدادشان به هزاران  در نتيجه این کادر .، نبودند)کردند آنها کار می

عنوان  به» سرمایه دارشدن«، به »قانونی«رسيد، بدون وجود راه  نفر می
خود را از ) انباشت اوليه(» بادآورده«های  چين ثروت» سرخ«بورژوازی

ی   شایان توجه است که پروسه .طریق فساد و ارتشاء ذخيره کردند
 ١٨٦٥(مالک متحدهو در م) ١٨٤٨ - ١٨٢٠(انباشت اوليه در انگلستان

عام مردم  ، همراه با ارعاب و قتل)٢٠٠٠- ١٩٩١(و در روسيه ) ١٨٩٠-
 ولی در چين، به  .عادی و تاراج اراضی و اموال آنان تامين گشت

ی وجود حزب مقتدری در حاکميت، آن فضائی که در آن روند  شکرانه
ه، انباشت اوليه به جلو رفت بر خالف انگلستان، ممالک متحده و روسي

در تحت » تنازع بقاء«نبود، بلکه اصل » قانون جنگل«فضا و جو 
 نمایش گذاشته شده و پياده  و دولتی به» مقررات حزبی«حاکميت و 

داران تازه به دوران رسيده بر   بدین علت بود که در چين، سرمایه .گشت
و در روسيه به » های راهزن خان«جا به  خالف ممالک متحده که در آن

لقب » بورژوازی سرخ«معروف شدند، در چين » روسیمافيای «
چين در ابتدا با تعویض مقامات دولتی و از » بورژوازی سرخ « .گرفتند

طریق خرید و فروش بين خودشان ثروت اندوخته و متمول گشتند و 
ها و ذخایر دولتی را از طریق مقررات حزبی و  سپس بالفاصله اندوخته

 این روند و  .به تصرف خود درآوردند) اءاختالس، احتکار و ارتش(دولتی 
 در فضا  .روش در مناطق روستائی نيز توسط کادرهای حزبی اتفاق افتاد

داری لجام گسيخته، دیگر به  و ميدان سقوط نظم اجتماعی به دامن سرمایه
  .شدند وجه روشن نبود که چه کسانی صاحب چه منابع و وسایلی می هيچ

داری به  سرمایه» بازار آزاد«ار به اقتصاد در یک کالم، مثل روسيه، گذ
خاطر فقدان چهارچوب رسمی و فرمایشی قوانين بورژوائی، چين را به 

داری گانگستری و  سرعت به اقيانوسی از فساد اداری، جنایت، سرمایه
 منتها  .خشونت در سطح کل جامعه برای کسب ملک و ثروت سوق داد

الت در چين تحت حاکميت سياسی و برخالف روسيه، عليه این فعل و انفعا
فکران و رهبران حزب پيوسته کوشيدند  قلدری حزب اتفاق افتاده، روشن

های   با ارجاع به آموزش ها و موسسات پژوهشی، که درمجامع، دانشگاه
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های  ی مارکسيسم و با ایجاد اغتشاش فکری و آشفتگی مارکس و در لفافه
شباهت » مسخ تاریخی و روانی«ذهنی، عليت این دگردیسی را که به یک 
 در شهرهای چين، مدیران دولتی  .داشت، مورد توجيه و تمجيد قرار دهند

که صاحب وسایل توليد گشتند، اکثر کارگران را در  و حزبی به محض این
ها هزار کارگر صنعتی مجبور  کار ساخته و بدین وسيله ده موسسات، بی

داری تمام   کادرهای سرمایه .روی آورند» بازار آزاد«شدند که به سوی 
از آن خود ساخته و عمدتا » تصاحب«ها، اماکن دولتی را از طریق  بنگاه

های هنگفتی را  از طریق فشاربرمردم، تهدید، اختالس و دزدی ثروت
بورژوازی ( ، کارفرمایان متعلق به حزب١٩٩٠ی   درطول دهه .اندوختند
اعمال فشار بر کارگران و ، با استفاده از محمل توانای حزب و با )سرخ

کارمندان دولتی و حزبی و یا از طریق فشار و تهدید بر سرمایه داران 
 در واقع بخش  .های شخصی خود ادامه دادند کوچک، به انباشت سرمایه

، در ٢٠٠٠ی  مهمی از این کارفرمایان بودند که بعدها در اواسط دهه
ران جهت عضویت در دا سرمایه ی معروف اعطای حق به درون حزب الیحه

-١٩٩٥ی   در طول دهه .حزب کمونيست را مطرح و به بحث گذاشتند
 ، رهبران نهادهای دولتی هم چون ارتش و وزارت آموزش و ٢٠٠٥

پرورش نيز همگی به تجارت و داد و ستد روی آورده و به طور کلی 
تقریبا هر روز مقادیر زیادی از وسائل توليدی و خود توليدات را تصاحب 

 در این دوره، در روستاهای چين که هنوز هم نزدیک به پنجاه و  .ردندک
گيرند، ميليونها  پنج در صد جمعيت یک و نيم ميلياردی چين را در برمی

   .ی شهرهای چين گشتند های خود اخراج و روانه دهقان چينی از زمين
ی دهقانان و دیگر  رحمانه دوباره مثل روسيه، در چين نيز اخراج بی

 وجوی  آسای آنان به شهرها در ُجست تائيان از دهات و گسيل سيلروس
ی سرمایه و از ضروریات  بار انباشت اوليه های فالکت کار، یکی از خصلت

 ١٨٧٠های   اگر در ممالک متحده سال .داری گانگستری شد رشد سرمایه
ی  ، این گانگسترها در بدنه٢٠٠٠- ١٩٩١های   و روسيه سال١٩١٠-

رفته و رشد یافتند، در چين این گانگسترها از حمایت و جامعه شکل گ
سازی و حضور   با افزایش خصوصی .هدایت حزب برخوردار گشتند

گانگسترهای حزبی که هدفی به غير از انباشت سرمایه و ثروت نداشتند، 
 گشته ١٩٨٠ی  تر از دهه بار دهقانان در روستاهای چين وخيم وضع فالکت

های گاها قهرآميز و  و گسترش ناآرامیگيری  و طبيعتا به شکل
، دولت چين اعالم ١٩٩٨ درماه مارس  .های دهقانی منجر گشت شورش

   .خواهد بخش دولتی را از طریق فروش، خصوصی سازد کرد که می
ی سياستهای  های کليدی و تعيين کننده سازی یکی ازمولفه خصوصی

نظام جهانی سرمایه نئوليبراليسم در عصر تشدید گلوباليزاسيون و تاریخ 
»  سوسياليستی-پسا انقالبی «ی  ی گذار چين از یک جامعه  پروسه  .است

های کالسيک اقتصاد  داری نه بر اساس پراتيک و تئوری به نظام سرمایه
ها و  داری، بلکه براساس آزمون سياسی بورژوازی دوران اوليه سرمایه

 تشدید جهانی شدن نئوليبراليسم عصر» بازار آزاد«حاکم بر » مقدسات«
سازی به  ی خصوصی  پروسه .گردد ریزی گشته و اعمال می سرمایه، پی

 به رهبری آمریکا و ١٩٨٠ی کليدی در آغاز دهه  عنوان یک مولفه
تشدید یافت و بالفاصله تحت ) رونالد ریگان و مارگریت تاچر(انگلستان 

ی دار در جهان سرمایه) There Is No Alterative(» تينا«شعار 
ی نئوليبراليسم بيش از سی سال  که از آغاز پدیده  با این .گسترش یافت
پایان عمرخود  ی خصوصی سازی به گذرد، هنوزهم پروسه است که می
تر از کشورهای متروپل  درآمریکا که خصوصی سازی سریع. نرسيده است

به پيش رفته، هنوز هم در اقتصاد آمریکا این » پسامدرن«ی  پيشرفته
 هنوز هم نيروهای طرفدار  .ه سطح اشباع نرسيده استپروسه ب
اند نهادهای انتظامی، امنيتی و نظامی و پليسی  سازی نتوانسته خصوصی

 ُبعد فالکت و بربریتی که قربانيان نظام جهانی  .را خصوصی سازند
شوند،  سازی دوران نئوليبراليسم شاهد می سرمایه در روند خصوصی

کتی است که قربانيان نظام در قرون اوليه تاریخ تر از ُبعد فال شدیدا عميق
خانمانی که   در نتيجه ُبعد فالکت و بی .رو بودند داری با آن روبه سرمایه

سازی تجربه  دهقانان و کارگران چين در حال حاضر به خاطر خصوصی
های پيشين گذار  سوزتر از دوره تر و خانمان نهایت سُبعانه کنند، بی می

داری رقابتی  از فئوداليسم و مرکانتاليسم به عصر سرمایهجوامع اروپائی 
 .باشد و صنعتی می
 درآمد - بخش چهارم 

دربخشهای پيشين این مقاله، علل چرخش در سياست آمریکا در 
جدید از طرف آمریکا عليه ایران » جنگ سرد«خاورميانه و آغاز یک 
 که در آن جا به چند و چون این چرخش در این. مورد بررسی قرار گرفت

هم  خواهد مسائل گوناگون ولی مرتبط به ی آمریکا می هيئت حاکمه
ی عراق را به یک جنگ استراتژیکی بين ایران و  ویژه مسئله خاورميانه به

  .پردازیم آمریکا در افکار عمومی بين المللی ترسيم کند، می

 طور فرو رفتن در باتالق جنگ و اشغال عراق و تبعات ناشی از آن که به
های پيشين این نشریه مورد شناسایی و بحث  نسبتا کافی در شماره
گيری و رواج این چرخش درسياست اخير آمریکا  قرارگرفتند، ازعلل شکل

کند،  عاملی که درایجاد این چرخش نقش اساسی ایفاء می باشند، ولی آن می
بروز اختالفات در بين حاکمين کاخ سفيد است که تشدید آن 

بين آنها بر » عدم اجماع«ن را از هم دور ساخته و باعث کارا نومحافظه
 . سر چگونگی برخورد نظامی به ایران گشته است

  بروز اختالفات بين نو محافظه کاران 
طور نسبتا مرتب در  حاکم که به کاران   های اخير نومحافظه بررسی نوشته

منتشر » کامنتری«و » نشنال رویو«، »ویکلی استاندارد«نشریات 
دهد که آنها بر سر چگونگی برخورد نظامی به ایران  شوند، نشان می می
های اخير، با هم اختالف دارند و آن اجماعی را که پنج سال  ویژه در ماه به

گير  طور چشم ی حمله به عراق به آن دست یافته بودند، به پيش در آستانه
و » ماععدم اج«ی  شاید بهترین نمونه. اند و قابل توجهی از دست داده
ی  های درون طبقاتی در داخل هيئت حاکمه طبيعتا بروز و رشد رقابت

ی جورج بوش بين طيفی از  آمریکا، همانا اختالفاتی باشد که در کابينه
و ) وزیرامورخارجه آمریکا( کاران به رهبری کاندوليزا رایس نومحافظه

 و طيفی دیگر به رهبری دیک) وزیر امور دفاع آمریکا(رابرت گيتس 
ها  ی این اختالفات و رقابت باشد، البته پيشينه) معاون رئيس جمهور(چنی 

ویژه  ی اول ریاست جمهوری جورج بوش به کاران به دوره بين نومحافظه
در آن زمان این اختالقات بين دانلد . گردد ی حمله به عراق برمی در آستانه
و کالين سویانش از یک طرف  و هم) وزیر امور دفاع آمریکا(رامسفلد 

از طرف دیگر بروز کرد که منجر به ) وزیر امور خارجه آمریکا(پاول 
پيروزی خط نظامی رامسفلد و تضعيف و باالخره شکست خط دیپلماسی 

کاران بروز کرده،  بدون تردید اختالفاتی که امروز بين نومحافظه. پاول شد
 .باشد  و هم آشکارتر از گذشته میهم شدیدتر

 و مشاوران ارشدش مثل کاندوليزا رایس و رابرت رئيس جمهور آمریکا
های آنان برای  اند که تالش های خود به این نتيجه رسيده گيتس در بررسی

ای فوری  قبوالندن این نکته به مردم آمریکا که ایران یک تهدید هسته
در آستانه حمله نظامی گسترده و زمينی . (است، به شکست انجاميده است

القول به این اجماع رسيده  کاران حاکم متفق ومحافظهآمریکا به عراق، ن
بودند که مردم آمریکا رژیم صدام حسين و کشور عراق را به عنوان 

 ). داشتند یک تهدید جدی محسوب می» های کشتارجمعی سالح«ی  دارنده
کنند که مردم  کاران در حال حاضر چنين عنوان می این طيف از نومحافظه

ت به رژیم جمهوری اسالمی نظر مثبتی ندارند، ولی که نسب آمریکا با این
ای  اکثرا معتقدند که جمهوری اسالمی در حال حاضر دارای سالح هسته

ی نزیک نيز موفق نخواهد شد که آن موقعيت را کسب  نيست و در آینده
ی نظامی زمينی از حمایت کافی  طرح بمباران گسترده و یا حمله. نماید

این طيف از . مورد اجراء گذاشته شود نباید بهمردم برخوردار نيست پس 
بر آن هستند که ) احتماال به رهبری رایس و گيتس(نو محافظه کاران 

 .ای فاصله دارد های هسته با دستيابی به سالح» حداقل پنج سال«ایران 
 شایان توجه است که پنج سال قبل تعداد زیادی از اعضای نهادهای 

این . کردند تاکيد می» حداقل پنج سال«ر سر اطالعاتی و امنيتی آمریکا ب
اند که چون  کاران اینک تاکيد را روی این نکته گذاشته بخش از نومحافظه
های پيشرفته و پخش  ویژه سپاه قدس، با انتقال سالح سپاه پاسداران، به

آنها بين ميليشياهای عراقی منبع و عامل حمله و قتل سربازان آمریکائی 
س باید برای حفظ امنيتی سربازان آمریکائی، اقدام به در عراق هستند، پ

ویژه نيروهای  به(حمالت محدود به تاسيسات متعلق به سپاه پاسداران 
چه که در پنج سال گذشته  پس آن. در تهران و سایر نقاط ایران کرد) قدس

به عنوان ماموریت آمریکایی تحت رهبری بوش برای مقابله با توليد 
» مشروطيت«تدریج  ای ایران مطرح شده بود، ولی به هسالح و تهدید هست

و مقبوليت خود را از دست داد، اکنون بعد از چرخش در سياست آمریکا 
) ایران(» راس تروریسم بين المللی«به صورت ماموریتی برای مقابله با 

های پيشرو، باعث قتل سربازان آمریکائی  که با صدور و انتقال اسلحه
از (این چرخش در سياست آمریکا نسبت به ایران . ستگردد، درآمده ا می

ای به مقابله با آن به عنوان  مقابله با ایران به عنوان یک تهدید هسته
بخش  ضرورتا مورد موافقت) »راس نيروهای افراط گرای تروریست«

دیک چنی و تعدادی از . کاران قرارنگرفته است دیگری از نومحافظه
گذاران  یکی از بنيان(ثل نورمن پاد هارتس کاران کهنه کار م نومحافظه
کاری و پدر همسر اليات ابرامز، مشاور ارشد بوش در امور  نومحافظه
از حاميان این نظرگاه هستند که ایران تهدیدی آجل در ) امنيت ملی

 ، دفتر چنی از کاخ ٢٠٠٧در تابستان . ای است های هسته ی سالح گستره
بازنگری ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفيد در خواست کرد تا خواستار 

 های محور طرح. ی احتمالی گسترده به ایران شود های قدیمی حمله طرح
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ای  ویژه تاسيسات هسته مزبور، بمباران گسترده و سرتاسری ایران و به
) البته از منظر دست اندرکاران دفتر چنی(» مشکوک«و » شناخته شده«

تعدادی از این طيف . ان استو دیگر اماکن نظامی و زیرساختی ایر
تواند به  کاران مثل مایکل لدین، معتقدند که بمباران گسترده می نومحافظه

جدایی یک یا چند ایالت استراتژیک از بدنه ایران منجر گشته و الجرم 
احتماال نورمن پاد هارتس و شاگردانش که در . ایران را قابل کنترل سازد

دفاع آمریکا نفوذ قابل توجهی دارند، وزارت امور خارجه و وزارت امور 
. باشند در داخل رژیم بوش می» سرسخت«کاران  ترین نومحافظه افراطی

» انقالبی«ضمن ارائه چهره » کامنتری«پادهارتس در شماره پایيز مجله 
المللی  او نيز مانند هيتلر هدفش نابودی نظام بين«: نژاد نوشت از احمدی

پادهارتس …» ی نوین به رهبری ایران استحاکم بر دنيا و استقرار نظام
کاران به حق، استاد ایجاد رعب و هراس کاذب در  که در بين نومحافظه

بدون «… : دهد که  بين مردم به ویژه اقشار بينابينی است، ادامه می
یابی به یک  رودربایستی باید بپذیریم که اگر قرار است ایران را از دست

ی علمی از نيروهای  ه ای جز استفاد م، چارهای بازداری ی هسته زرادخانه
پادهارتس که از نفوذ خود در کاخ سفيد آگاه است، برای » .نظامی نداریم

این که افکار عمومی در آمریکا را بيشترازپيش با لولوخورخوره قرار 
ی  ای، تهييج سازد، در خاتمه های هسته نژاد مسلح به سالح دادن احمدی

که رئيس جمهور » «کنم از صميم قلب دعا می«: نویسد مقاله خود می
گيری اهداف  تواند ایران را از پی بتواند تنها اقدامی را که می» آمریکا

 ».شرارت بارش هم عليه ما و هم عليه اسرائيل باز دارد، انجام دهد
کاران در دفتر معاون رئيس  عليرغم نفوذی که این طيف از نومحافظه

امور خارجه و وزارت امور دفاع آمریکا و در وزارت ) دیک چنی(جمهور
گی  کارانی که توسط رایس و گيتس نمایند دارند، در حال حاضر نومحافظه

) و در واقع معماران چرخش اخير در سياسست آمریکا هستند(شوند می
این طيف معتقد به حمالت محدود آن هم . دست باال را در کاخ سفيد دارند

ویژه  سات متعلق به سپاه پاسداران بهها و مؤس با هدف انهدام پایگاه
طبق گزارش سيمون هرش در شماره اکتبر مجله . نيروهای قدس، هستند

ای که در تابستان در کاخ سفيد با حضور  در جلسه» «نيویورکر«ماهانه 
چنی برگزار شد، توافق گردید که اگر حمالت محدود به ایران انجام گيرد، 

ت استدالل بياورد که حمالت انجام شده تواند در برابر انتقادا دولت می
اقدامی تدافعی به منظور حفاظت از جان سربازان آمریکایی در عراق بوده 

کاران مثل پادهارتس،  واقعيت این است که چنی و دیگر نومحافظه» .است
اند که حمله نظامی گسترده و سراسری به  در تالش… اليات آبرامز و 

کاران با  با این که این طيف از نومحافظه. ایران هر چه زودتر تحقق پذیرد
اند که حمله به  رسيده» اجماع«دیگر اعضای دولت در کاخ سفيد به این 

ها مشخص باشد، ولی معتقدند که حمله محدود  ایران محدود و آماج حمله
ای خواهد بود که باالخره به جنگ نامحدود  به ایران در واقع آغاز پروسه

 .منجر خواهد گشتو گسترده عليه ایران 
ی محدود و مشخص عليه مؤسسات و  فکرانش برآنند که حمله  چنی و هم

داران رژیم جمهوری اسالمی را که اخيرا  های نيروهای قدس، سردم پایگاه
اند، وادار به یک  آرائی کرده های شدیدی عليه یکدیگر صف به رقابت
این .  کردالعمل نظامی عليه حضور آمریکا در خليج فارس خواهد عکس

واکنش از طرف ایران که هنوز ابعاد و زیر و بم آن از طرف نيروهای 
ویژه توسط مقامات سازمان سيا تعيين و مشخص نشده  امنيتی آمریکا به

فکرانش فرصت خواهد داد که با تکيه بر حرکت  است، به چنی و هم
نظامی جمهوری اسالمی عليه نيروهای نظامی آمریکا به عنوان یک 

عليه منافع و امنيت ملی آمریکا دوباره با ایجاد » د استراتژیکیتهدی«
رعب و هراس در دل مردم، افکار عمومی را به سوی یک جنگ گسترده 

 .عليه ایران جلب سازند
مشاورسابق امنيت ملی آمریکا در دوران ( اتفاقا، زبيق بریژینسکی 
ران نداشته کا که هيچ موافقتی با نومحافظه) ریاست جمهوری جيمی کارتر

داری آمریکایی است  ی یک جناح بزرگی از کالن سرمایه و اصال نماینده
که قاطعانه معتقد به راه مذاکره و مماشات با ایران هست، اخيرا در یکی 

های خود تاکيد کرد که واکنش احتمالی ایران به حمله محدود  از مصاحبه
ای نظامی ها عليه نيروه دامن زدن به درگيری«آمریکا ممکن است 

اگر این احتمال به وقوع بپيوندد، در . »آمریکا در عراق و افغانستان باشد
فکرانش، رژیم پرویز مشرف را در مرزهای شرقی  آن صورت چنی و هم

ایران و عربستان سعودی را در جنوب غربی ایران ترغيب خواهند ساخت 
 وارد» تروریسم«و گسترش » هالل شيعه«که تحت نام مبارزه عليه 

کاران حاکم بين خود به  به هر رو در حال حاضر، نو محافظه. معرکه گردند
اند و به خاطر موقعيت بسيار خطرناکی که در عراق با آن  توافق رسيده

اند که تمرکز تبليغاتی خود را با طرح  دست به گریبان هستند، تصميم گرفته
 این طور جلوهآنها قصد دارند . اتهام دخالت ایران در عراق به پيش ببرند

ما داریم به شرایطی که غير قابل تحمل است واکنش نشان «دهند که 
خواهند  کاران این بار بر خالف جریان حمله به عراق می نومحافظه. »دهيم می

ویژه مردم آمریکا، این احساس را تلقين کنند که دولت آمریکا  به جهانيان به
بدون تردید دشمن .  استمداخالت ایران در عراق شده» قربانی«در عراق 

داران رژیم جمهوری  نژاد و دیگر سردم ها و سخنان نامناسب احمدی تراشی
. اسالمی نيز در تقویت این احساس در بين مردم بی تاثير نبوده و نخواهد بود

ولی آن عاملی که در چرخش افکار عمومی عليه ایران و به نفع 
نوع ادعاهایی است که کند  کاران حاکم نقش مهمی بازی می نومحافظه
جدید با مطرح ساختن آنها عليه ایران » جنگ سرد«کاران در جو  نومحافظه
که به یک تهاجم نظامی و تجاوزکارانه عليه  کنند که بيش از این کوشش می

از طریق ایجاد رعب و هراس کاذب (ایران دست بزنند، افکار عمومی را 
 . خود جذب کنندهای به سوی حمایت از سياست) نسبت به ایران

 بخش دوم و پایانی 
این واکنش از طرف ایران که هنوز ابعاد و زیر و بم آن از طرف نيروهای 

ویژه توسط مقامات سازمان سيا تعيين و مشخص نشده است،  امنيتی آمریکا به
فکرانش فرصت خواهد داد که با تکيه بر حرکت نظامی جمهوری  به چنی و هم

» تهدید استراتژیکی«می آمریکا به عنوان یک اسالمی عليه نيروهای نظا
عليه منافع و امنيت ملی آمریکا دوباره با ایجاد رعب و هراس در دل مردم، 

اتفاقا، .  افکار عمومی را به سوی یک جنگ گسترده عليه ایران جلب سازند
مشاورسابق امنيت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری (زبيق بریژینسکی 

ی یک  کاران نداشته و اصال نماینده  هيچ موافقتی با نومحافظهکه) جيمی کارتر
داری آمریکایی است که قاطعانه معتقد به راه  جناح بزرگی از کالن سرمایه

های خود تاکيد  مذاکره و مماشات با ایران هست، اخيرا در یکی از مصاحبه
زدن دامن «کرد که واکنش احتمالی ایران به حمله محدود آمریکا ممکن است 

اگر .  »ها عليه نيروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان باشد به درگيری
فکرانش، رژیم پرویز  این احتمال به وقوع بپيوندد، در آن صورت چنی و هم

مشرف را در مرزهای شرقی ایران و عربستان سعودی را در جنوب غربی 
و » شيعههالل «ایران ترغيب خواهند ساخت که تحت نام مبارزه عليه 

به هر رو در حال حاضر، نو .  وارد معرکه گردند» تروریسم«گسترش 
اند و به خاطر موقعيت بسيار  کاران حاکم بين خود به توافق رسيده محافظه

اند که تمرکز  خطرناکی که در عراق با آن دست به گریبان هستند، تصميم گرفته
آنها قصد .  به پيش ببرندتبليغاتی خود را با طرح اتهام دخالت ایران در عراق 

ما داریم به شرایطی که غير قابل تحمل است «دارند این طور جلوه دهند که 
کاران این بار بر خالف جریان حمله به  نومحافظه.  »دهيم واکنش نشان می

ویژه مردم آمریکا، این احساس را تلقين کنند  خواهند به جهانيان به عراق می
بدون . مداخالت ایران در عراق شده است» بانیقر«که دولت آمریکا در عراق 

داران رژیم  نژاد و دیگر سردم ها و سخنان نامناسب احمدی تردید دشمن تراشی
جمهوری اسالمی نيز در تقویت این احساس در بين مردم بی تاثير نبوده و 

ولی آن عاملی که در چرخش افکار عمومی عليه ایران و به نفع .  نخواهد بود
کند نوع ادعاهایی است که  کاران حاکم نقش مهمی بازی می نومحافظه
جدید با مطرح ساختن آنها عليه ایران » جنگ سرد«کاران در جو  نومحافظه
که به یک تهاجم نظامی و تجاوزکارانه عليه  کنند که بيش از این کوشش می

از طریق ایجاد رعب و هراس کاذب (ایران دست بزنند، افکار عمومی را 
  . های خود جذب کنند به سوی حمایت از سياست) ایراننسبت به 

  کاران  ادعاهای نومحافظه
یکی از ادعاهای دولت آمریکا عليه ایران، افزایش ميزان حمالت صورت 

) »نفوذگر انفجاری شده«با استفاده از سالح (گرفته توسط ميليشياهای شيعه 
بمب قوی است این سالح یک نوع .  عليه سربازان آمریکایی در عراق است

شود که  ی مسی نيمه مذاب از آن خارج می که پس از اصابت، یک قطعه
دولت آمریکا بر اساس گزارش .  تواند از زره خودروهای نظامی عبورکند می

ورزد که ميليشياهای شيعه  گران فنی وزارت امور دفاع آمریکا، تاکيد می تحليل
نيروی زمينی ارتش آمریکا مقامات .  کنند این بمب را از ایران دریافت می

های ایران از   حجم حمایت٢٠٠٧های تابستان  گویند که ظرف ماه درعراق می
های رقيب و  بدون تردید جناح. ميليشياهای شيعه سير صعودی داشته است

دار  هاست که به ميليشياهای شيعه طرف مختلف درون حاکميت اسالمی سال
ی   با توجه به وجود بازار گستردهولی. رسانند خود مقداری اسلحه قاچاق می

در این بازارسياه، » بلک واتر«های بزرگی چون  اسلحه و نقش شرکت
ی  های جمهوری اسالمی در انتقال اسلحه شود تخمين زد که حجم حمایت می

هایی است که هر روز وارد عراق  قاچاق به عراق کمتراز ده درصد کل اسلحه
ویژه نيروهای مقاومت تقسيم   بهشده، بين ميليشياهای شيعه و سنی و

و مدیرعامل آن اریک پرینس نزدیک » بلک واتر«اسم .  باشند شوند، می می
مزدوران (به یک ماه است که به خاطر جنایتی که مامورین و سربازان پيمانی 

در محله منصور بغداد مرتکب شده و چندین زن و کودک ) جنگ عراق
اریک .  ها افتاده است ند، بر سر زبانقتل رساند گناه را به سالح و بی بی

 خصوصی کمپانی فراملی -پرینس، کمپانی بلک واتر را که شاخه نظامی 
شود، پس از اشغال عراق توسط نيروهای نظامی  محسوب می» هاليبرتن«

آمریکا بنياد نهاد و  بعد از نزدیک به پنج سال که از آغاز جنگ عراق 
ترین بنگاه استخدام مزدور تبدیل شده و  گذرد، بلک واتر امروز به بزرگ می
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تنها بنگاه استخدام مزدور برای » بلک واتر«.  شود تر می هر روز بزرگ
چون دارای مجوز کار » بلک واتر«اما .  شرکت در جنگ عراق نيست

در خاک عراق » ١٧دستورالعمل شماره«درعراق است و هم چنين به موجب 
وردار است، در نتيجه دیگر برخ) کاپيتوالسيون قضائی(از مصونيت 

را که با وزارت خارجه آمریکا » بلک واتر«های امنيتی قراردادهای  شرکت
به همين .  کنند بسته است، از آن شرکت و شخص اریک پرینس باز خرید می

های  ها مرتکب خالف و جنایت شوند، دادگاه دليل، اگر مزدوران این شرکت
شایان توجه است که از طریق بلک .  ندتوانند آنها را تعقيب کن آمریکا نمی

اکنون تعداد مزدوران خارجی ) پيمانی(های مزدورگيری  واتر و دیگر شرکت
در ضمن این .   هزار نفر رسيده است٦٦در عراق رسما به ) سربازان پيمانی(

ی مستخدمين،  وظيفه.  اند  هزار نفرعراقی را استخدام کرده١٠٠ها  شرکت
های  ها، تاسيسات نفتی و شخصيت ها، بانک تخانهظاهرا پاسداری از سفار

اما به بسياری از آنها هم برای شرکت در عمليات نظامی و .  دولتی است
کمپانی بلک واتر در صدور و .  شود آموزش داده می» تروریسم«جنگ با 

و فروش آنها به » بازارسياه«های پيشرفته و متعدد آمریکایی به  انتقال اسلحه
تری را نسبت به کليه  لف چریکی و شورش، نقش بزرگهای مخت گروه

گران،  کند و به نظر بعضی از تحليل کشورهای همسایه عراق بازی می
مضافا بخشی از .  شود ترین منبع فروش اسلحه در عراق محسوب می بزرگ

ها  مستخدمين و مزدوران عراقی که در سه سال گذشته به استخدام این شرکت
که از انبارهای  هائی  به اضافه اسلحه(های خود را   اسلحهاند، در واقع درآمده

بعد از مدتی کوتاه در اختيار ميليشياها، شورشيان و ) دزدند ها می این شرکت
یکی دیگرازادعاهای دولت .  دهند دیگر نيروهای درون مقاومت عراق قرارمی

 مقامات.  آمریکا عليه ایران حضور ماموران نظامی ایرانی درعراق است
کنند که یک واحد تکاوری سپاه پاسداران  نظامی و سياسی آمریکا عنوان می

در تالش است تا متحدان خود درعراق را ) احتماال متعلق به نيروهای قدس(
این » اهللا تبدیل کند که در خدمت منافع ایران باشد نيرویی شبيه حزب«به 

گاران گفتند که مقامات اخيرا در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد، به خبرن
درحال پی گرفتن رد حدود پنجاه «نيروهای امنيتی و نظامی آمریکا درعراق 

اند و در حال آموزش  ایرانی هستند که از سوی سپاه پاسداران اعزام شده
این ادعا نيز مثل ادعای پيشين .  »شورشيان شيعه در جنوب بغداد هستند

ویژه در بين شورشيان  ر بهشواهد موجود و وقایع اخي.  چندان سندیت ندارد
کاران حاکم با گسترش این شایعات و ادعاها  دهد که نو محافظه شيعه نشان می

به عنوان یک لولوخورخوره » هالل شيعه«گيری  و با توسل به خطر شکل
یژه  کنند که با انداختن رعب و هراس کاذب در دل مردم و به تالش می
ی خود درخاورميانه آماده   آیندهها، افکارعمومی را برای حرکت آمریکایی
بدون تردید رژیم جمهوری اسالمی در پنج سال گذشته، به نيروهای .  سازند

های فراوانی از نظرمالی و چه از نظر نطامی کرده  شيعه طرفدار خود، کمک
ها جناحی و سياسی بوده، در نتيجه موفق نشده تا  ولی چون این حمایت.  است

کنند، در بين  ه مقامات جنگی آمریکا ادعا میآن انسجام و وحدتی را ک
درحال حاضر نيروهای متعلق به .  وجود آورد دار خود به نيروهای شيعه طرف

کاران سنتی  گرایان و بخشی از محافظه اهللا حکيم که توسط جناح اعتدال آیت
شوند، برای تسلط بر  حمایت می) احتماال با عنایت شخص هاشمی رفسنجانی(

متعلق به مقتدا صدر که جنوب » لشگر مهدی« و جنوب عراق با ایاالت بصره
های ساکن آن منطقه در دست گرفته است، در تضاد  بغداد را بعد از اخراج سنی

های حتی خونين نظامی با  های اخير چندین بار درگيری افتاده و در ماه
می ترین مرجع رس اهللا سيستانی که عالی مضافا آیت.  نيروهای صدرداشته اند

شيعيان در عراق است تا کنون در مورد حمایت و یا عدم حمایت خود از حکيم 
جا که  در ضمن باید اشاره کرد که تا آن.  و یا صدر موضعی اتخاذ نکرده است
اهللا سيستانی با مقامات  ی آیت ی رابطه نگارنده اطالع دارد نوع و درجه

.  شخص استجمهوری اسالمی در بهترین شکلش مبهم، نامعلوم و نام
القول هستند که  مقامات نظامی و سياسی فعلی آمریکا در عراق تقریبا متفق

های درون نيروهای شيعه  بندی آنها نيز با کمبود اطالعات موثق در مورد جناح
رو  های درون رژیم جمهوری اسالمی روبه و کم و کيف ارتباط آنها با جناح

های روابط آنها با  پيچدگیهای شيعه و  دشواری مشخص کردن جناح. هستند
ها و اوضاع متالطم  توان در ناآرامی مراکز قدرت در جمهوری اسالمی را می

مقامات نظامی و سياسی .  دربصره و دیگر نواحی جنوب عراق مشاهده کرد
ی جنوب عراق را  های اخير در منطقه آمریکایی در عراق مسئول ناآرامی

ها  کنند که ایران دربسياری ازگروه عا میآنها مکررا اد.  کنند ایران اعالم می
، ٢٠٠٧اما بر اساس گزارش ماه ژوئن .  ویژه لشگرالمهدی نفوذ دارد به
ها به بصره  ثباتی و ناآرامی ، علت اصلی گسترش بی»گروه بحران بين المللی«

را، که تا سال گذشته از یک امنيت نسبی در مقام مقایسه با دیگر نواحی 
مند نهادهای رسمی، ترورهای  ی نظام سوء استفاده«عراق بهرمند بود،
کار  های تبه ای و رشد گروه های جناحی و قبيله ورزی سياسی، خصومت

کند که مقامات بلند پایه  این گزارش نتيجه گيری می.  کند ذکرمی» مافيائی
معموال برای توجيه رفتار خود و «آمریکایی در عراق همراه با مقامات عراقی 

شان خطر دخالت خارجی  های لی کردن از زیر بار مسئوليت شکستیا شانه خا
 .»کنند را مطرح می) ایران(
 

 بندی و نتيجه گيری  جمع
 
که در مورد نوع تجاوز نظامی به  کاران با این رسد که نومحافظه  به نظر می-١

اجماع «ی آن، بر خالف حمله به عراق، به  ایران با هم اختالف دارند و درباره
به » بزن و در روی سریع«ی محدود و گزینه  اند، ولی همگی با حمله دهنرسي

در این گزینه نقش اصلی به نيروی دریایی آمریکا سپرده .  اند موافقت رسيده
اگر عمليات بمباران به اجرا در بياید، همراه یک رشته عمليات .  شده است

 به عنوان کاران آشنا با فنون نظامی از آنها خواهد بود که نومحافظه
ها توسط واحدهای  این یورش.  برند اسم می» های تند و سریع یورش«

نيروهای ویژه آمریکا که در سراسر خليج فارس و دریای عمان و اقيانوس 
ویژه نيروهای  های آموزشی سپاه پاسداران به هند قراردارند، عليه پایگاه

  .قدس، انجام خواهد شد
کاران  که در اول متعلق به طيفی از نومحافظه ی محدود، با این ی حمله ـ گزینه٢

شدند، بود ولی در حال حاضر به قول  گی می که توسط کاندوليزا رایس نمایند
.  صد در صد موافق این عمليات است«سيمور هرش حتی دیک چنی نيز 

کاران  طور که در صفحات پيشين اشاره شد، بخش مهمی از نومحافظه همان
در واقع » ی محدود حمله«اعتقاد راسخ دارند که به رهبری چنی » سرسخت«

آغاز روندی خواهد بود که باالخره افکار عمومی را برای جنگ نامحدود و 
  .طوالنی عليه ایران و در خاورميانه آماده خواهد ساخت

ی این تجاوز، آنها موفق خواهند شد که  ـ این سرسختان برآنند که در پروسه٣
» هالل شيعه«های  ا استفاده از لولوخورخورهو ب» جنگ سرد«با تشدید جو 

بخش بزرگی از نيروهای بينابينی را در کشورهای » تهدیدات اتمی ایران«و 
) نظير بوتو در پاکستان مثل طرفداران بی(خاورميانه بزرگ و همجوار ایران 

به سوی همخوانی و اتحاد با آمریکا جلب کنند و پيش از حمله به ایران تمام 
اورميانه همجوار ایران را یا تسخير نظامی کنند و یا بعد از کشورهای خ

، محاصره نظامی ایران را از چهار ) و ترکيه مثل پاکستان(اخته کردن آنها «
              ٢٠٠٧دسامبر . تر سازند سو کامل
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