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بيست و پنج سال پيش نسل ما عليه 

ما عليه . تاج و تخت بپاخاست
شرايطي شورش كرديم كه همين 

عليه ظلم و : وز شما درگير آنيدامر
ستم ، بي عدالتي و استثمار، حق 
كشي و فساد، بي آيندگي و زنجيرهاي 

ما توانستيم در طي . اسارت و بردگي
مبارزات قهرمانانه رژيم سلطنتي 
محمد رضا شاه پهلوي نوكر تا به 
دندان مسلح امپرياليسم آمريكا را 
بزير كشيم؛ ما تاج را در خيابانها 

ديم اما نتوانستيم تخت را درهم غلتان
بر آن تخت آخوندهائي تكيه . شكنيم

زدند كه خيلي زود همانند حاكمان 
قبلي با مردم به زبان گلوله و آتش 

آنان با سركوب مردم و . سخن گفتند
كشتار بهترين دختران و پسران طبقه 

                 .كارگر و خلق، جامعه را به قهقرا بردند
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بيست و پنج سال پيش نسل ما عليه تاج و تخت 
ما عليه شرايطي شورش كرديم كه . بپاخاست

عليه ظلم و ستم ، بي : همين امروز شما درگير آنيد
عدالتي و استثمار، حق كشي و فساد، بي آيندگي و 

ما توانستيم در طي . زنجيرهاي اسارت و بردگي
 رژيم سلطنتي محمد رضا شاه ،ارزات قهرمانانهمب

پهلوي نوكر تا به دندان مسلح امپرياليسم آمريكا را 
بزير كشيم؛ ما تاج را در خيابانها غلتانديم اما 

بر آن تخت . نتوانستيم تخت را درهم شكنيم
آخوندهائي تكيه زدند كه خيلي زود همانند 

خن حاكمان قبلي با مردم به زبان گلوله و آتش س
آنان با سركوب مردم و كشتار بهترين . گفتند

دختران و پسران طبقه كارگر و خلق، جامعه را به 
 .قهقرا بردند

نه اينكه به سادگي در .  شكست خورد٥٧انقالب   
. ند و تسليم شودزبرابر دار و دسته خميني زانو ب

از آن . آن انقالب به خاك و خون كشيده شد! خير
اي مثبت و منفي آنرا به بايد دفاع كرد و درسه

بسياري از شما تحت تاثير تبليغات . خاطر سپرد
رايج، نسل قبلي را به خاطر انجام آن انقالب ناكام 
سرزنش مي كنيد و آن تجربه انقالبي را به زير 

متاسفانه به دليل شكافي كه بين . سئوال مي بريد
نسل انقالبي گذشته با نسل شما بوجود آمد 

 . تها وارونه به شما ارائه شدبسياري از واقعي
بسياري از انقالبي ترين، پيشروترين و آگاهترين 
عناصر نسل ما در صحنه نبردهاي گوناگون جان 
خود را از دست دادند؛ از اين رو زندگي و تجربه 

بخشي از . مبارزاتي آنان به شما منتقل نشد
بازماندگان نسل قبل نيز در هم شكسته و 

انگر ندارند و تازه برخي از پشيمانند، روحيه عصي
آنان زماني كه به فكر رهنمود سياسي دادن به شما 

 از خاتمي فريبكار و راه و ١٣٧٦مي افتند مثل سال 
اين روحيه و . روشهاي انتخاباتي دفاع مي كنند

رفتار محافظه كارانه و تسليم طلبانه، مانعي است 
كه نمي گذارد شما به زندگي و تجربه نسل قبلي 

 . ه و اعتماد پيدا كنيدعالق
 يك دليل ٥٧اما دوري جستن شما از انقالب   

اين عكس العمل منفي  شما در . مهمتر هم دارد
مقابل رژيمي است كه خود را مدافع و ادامه دهنده 

 معرفي مي كند  و با گوشخراش ترين ٥٧انقالب 
هياهوهاي تبليغاتي وانمود مي كند كه انقالب 

  ضدصحيح تر بگوييم،. يعني جمهوري اسالمي
 . انقالب جا مي زند انقالب را

 سال است كه گردانندگان اين رژيم از زبان ٢٥   
تئوري بافان و تاريخ نگاران مزدور و توسط كتابهاي 

 ٥٧درسي و برنامه هاي صدا و سيما، حقايق انقالب 
را مخدوش كرده،  تصويري كاذب از آن به شما 

.  ا در اينكار تنها نبوده اندالبته آخونده. ارائه داده اند
قدرتهاي امپرياليستي و سلطنت طلبان و 

 بازماندگان رژيم شاه، مدام در گوش ما و شما  

 
 
 
 
 
 

انقالب يعني جمهوري اسالمي؛ «خوانده اند كه 
 پس پشت دستتان را داغ كنيد و فكر انقالبي ديگر 

همصدا با اينها، نيروهاي . »را از سر بيرون كنيد
 مذهبي ها و روشنفكران -ري همچون مليسازشكا

فرصت طلبي كه خود زماني هيزم بيار آتش فتنه 
خميني و همدستانش بودند نيز كوشيده اند 
جمعبندي سراپا كذب و تحريفي از انقالب ارائه 

اينست آخر و «: دهند و به مردم بقبوالنند كه
 .»عاقبت جرات كردن و عليه نظم موجود بپاخاستن

اگر شما بخواهيد حرف امپرياليستها، به يك كالم، 
 مذهبي ها يا همان فرصت –سلطنت طلبان، ملي 

طلبان  را قبول كنيد به چنين جمعبندي هايي مي 
 :رسيد 

نقالب را آخوندها و مردم ناداني ا.رژيم شاه خوب بود
 . كه دنباله رو آنان بودند انجام دادند

انقالب يعني بقدرت رسيدن يك مشت دزد و قاتل 
 . يگر و بدتر شدن اوضاع جامعهد

هر گونه تالش براي انجام يك انقالب ديگر به 
فروپاشي جامعه منجر مي شود در نتيجه تنها راه 

پس بايد براي اصالح . چاره، احتراز از انقالب است
 .همين نظام موجود تالش كرد

 چرا؟. اين جمعبندي ها قالبي است  
 : اوال

 ! د ، اجتناب ناپذير بو٥٧انقالب 
اراده اين يا .   يك ضرورت تاريخي بود٥٧انقالب   

آن نيروي سياسي نمي توانست از وقوع آن 
مجموعه عوامل . جلوگيري كند و از آن گريزي نبود

 را اجتناب ٥٧عيني و ذهني در آن زمان، انقالب 
رژيم شاه كامال به بن بست رسيده . ناپذير كرده بود

ژيم گرفتار اقتصاد، سياست و فرهنگ آن ر. بود
شخص قلدري بنام . تناقضات العالج شده بود

محمد رضا پهلوي بر ايران حاكم بود كه سلطنت 
خود را موهبت الهي مي دانست و ايمان داشت كه 
دست بريده حضرت عباس او را بارها از خطرات 

اين فرد درست به همان ! مهلك نجات داده است
بود، در اندازه كه در مقابل مردم متفرعن و زورگو 

برابر قدرتهاي امپرياليستي تسليم و آستان بوس 
رژيم شاه ميلياردها . بود و برايشان دم تكان مي داد

دالر صرف ساختن ارتش سركوبگر و گوش به 
فرماني كرد كه وظيفه اش پاسداري از منافع 
آمريكا در منطقه خاورميانه و لشكر كشي به 

ش براي نابود كردن جنب) عمان(سرزمين ظفار 
در دوران رژيم سلطنتي هم شكاف . مردم بود

ثروت اقليت ناچيزي . طبقاتي عميقي وجود داشت
. كه به هزار فاميل مشهور بودند از پارو باال مي رفت

در مقابل، هزاران هزار كودك به قول خسرو 
با يك تب ) شاعر انقالبي جان باخته(گلسرخي 

ه خفقان و ديكتاتوري فردي شا. دوساعته مي مردند
شيره جان كارگران در كارخانه ها . حدي نداشت

ميليونها روستائي مهاجر از . كشيده مي شد
روستاهاي رو به ويراني كه در فقر غوطه مي 
خوردند ، فرار مي كردند و در كناره شهرها بدون 

فرهنگ حاكم . كوچكترين امكاناتي رها مي شدند
ملغمه اي از فرهنگ اسالمي و  امپرياليستي و 

فرهنگ بندگي : ار پانصد سال شاهنشاهي بوددوهز
در . و بردگي؛ فرهنگ سركوب و تحقير ستمديدگان

اين فرهنگ كثيف كه رژيم سلطنتي از آن حفاظت 
مي كرد، ملت ها و خلقهاي تحت ستم از 
آذربايجاني و كرد و بلوچ گرفته تا تركمن و لر و 

مثل همين امروز جوك . عرب تحقير مي شدند
ر فارس ها و اقليتهاي ملي و ساختن براي غي

مذهبي و تفرقه انداختن بين مردم مناطق مختلف 
تحقير زنان، مردساالري و پدرساالري، . رايج بود

. يكي از پايه هاي اصلي حكومت سلطنتي بود
اكثريت مردم گرفتار يك برزخ شده بودند، برزخي 
. بين مدرنيسم امپرياليستي و سنت گرايي فئودالي

ه اين بود كه زنان تحصيلكرده و از مثال ظاهر قضي
طبقات متوسط و مرفه در شهرهاي بزرگ يكسري 

اما هر جا كه زني يا . آزاديها بدست آورده اند
دختري از همين قشرها پا را از گليمش درازتر مي 
كرد، با زنجير سنت دست و پايش را مي بستند و 

كم نبودند . با شالق سنت تنبيهش مي كردند
 –ه خاطر كوچكترين سنت شكني دختراني كه ب

  توسط مديران -مثال بخاطر پوشش و آرايش
مدارس در صف صبحگاهي مورد تحقير قرار مي 

و البته هيچ جاي تعجب نيست كه تحت . گرفتند
چنان رژيمي، فساد و رشوه خواري، چاپلوسي و 

آوازه . نوكر منشي سراپاي جامعه را فراگرفته بود
اهي نيز در همه سركوب و خفقان محمد رضا ش

هر اعتراضي بشدت سركوب مي . دنيا پيچيده بود
به حساب مي ) شاه(همه مردم، بنده خدايگان . شد

خودكامگي در رژيم شاه آنقدر عريان و . آمدند
افتضاح بود كه شخص اول مملكت خودش دستور 
دستگيري و آزار مسئول روزنامه اي كه خالف 

الخره روزي با. ميلش مطلبي نوشته بود را مي داد
رسيد كه عليرغم همه سركوبها و تبليغات دروغي 
كه رژيم سلطنتي به راه انداخته بود، بي لياقتي شاه 
و اطرافيانش بر همگان عيان شد و سلطنت هرگونه 

نسل ما . مشروعيتي را در ميان مردم از دست داد
وضعيتي كه . عليه چنين وضعيتي شورش كرد

زيرا صورت مسئله امروزه براي شما نيز آشناست، 
هنوز هم مشتي : جامعه ما هنوز تغيير نكرده است

انگل و مفت خور و فاسد و مستبد بر مردم ما 
 )١. (حكومت مي كنند

 : ثانيا
 !مردم انقالب كردند نه آخوندها

 يك حركت خودجوش و اصيل مردمي ٥٧انقالب   
براي دستيابي به آزادي، استقالل و عدالت 

ا از همان ابتدا عليه جوانب آخونده. اجتماعي بود
آنان . انقالبي و مترقي آن انقالب كارشكني كردند

اوباش چماقدار حزب الهي » همه با هم«تحت شعار 
شان را به جان كمونيستها و نيروهاي انقالبي 

برخالف تاريخ دروغي كه جمهوري . انداختند
اسالمي نوشته است، نيروهاي انقالبي و كمونيست 

 خطاب به جوانان
 اره کار انقالب استهنوز چ



٣صفحه    حقيقت      ۱۳شماره 
اين .  ايفاء كردند٥٧نقالب نقش فعالي در ا

  از همان ٥٧بهيچوجه واقعيت ندارد كه انقالب 
ابتدا بازيچه دست آخوندهاي مرتجع شد و 

بر سر اينكه انقالب . رهبريش بدست خميني افتاد
به كدام سو برود و چه سرنوشتي پيدا كند، 
كشمكش حادي ميان نيروهاي انقالبي و 

ع از سوي كمونيستي از يكسو با آخوندهاي مرتج
يعني از قبل تعيين و مقدر . ديگر در جريان بود

نشده بود كه  آن انقالب اينطور پيش برود و به 
پيروزي ضد انقالب جديد و استقرار رژيم مرتجع 

نيروهاي انقالبي و  ) ٢. (اسالمي منجر شود
كمونيستي هر چند در اقليت بودند اما فعاليتهاي 

 با كشمكشهاي نسل ما. شان چشمگير بود
آخوندهاي مرتجع پس از سرنگوني شاه هم ادامه 

 صحنه مقاومت حاد و ٦٠جامعه ايران تا سال . يافت
سراسري بخش بزرگي از مردم و همه نيروهاي 
انقالبي بود كه با تمام قوا مي كوشيدند از تثبيت 

اين مبارزه تا سال . قدرت آخوندها جلوگيري كنند
ر كردستان   در گوشه و كنار كشور و مشخصا د٦٧

 و ٥٧اگر تاريخ واقعي انقالب . انقالبي ادامه يافت
سالهاي بعد از انقالب را ورق بزنيد شاهد حضور و 
تالش نيروهاي انقالبي و كمونيستي در تظاهراتهاي 
حق طلبانه توده اي، در نبردهاي خونين خياباني ، 
در اعتصابات گسترده كارگري، در قيام متهورانه و 

، در مبارزات دهقاني، در ٥٧ن  بهم٢٢مسلحانه 
مبارزات دانشجوئي، در مبارزات عليه حجاب 
اجباري، در شوراهاي تركمن صحرا، در بنكه هاي 
كردستان، در مقاومت قهرمانانه مردم سنندج و 

. خواهيد بود.... ديگر شهرها و روستاهاي كردستان و
 و چه بعد از آن ٥٧نسل انقالبي ما چه در سال 

يد و صحنه هاي حماسي آفريد كه قهرمانانه جنگ
يك نمونه برجسته آن قيام مسلحانه سربداران در 

 . در شهر آمل است١٣٦٠پنجم بهمن سال 
نسل ما تالش خود را كرد كه انقالب مردم   

مسيري ديگري را طي نمايد اما واقعيت اين است 
كه همه چيز دست ما نبود، به اندازه كافي قوي 

ت عظيم و پيچيده آمادگي نبوديم و براي آن تحوال
وقتي مي گوييم همه چيز دست ما نبود . نداشتيم

يعني اينكه نيروهاي سياسي اجتماعي قويتري در 
صحنه عمل بودند و براي ما محدوديتهايي بوجود 
مي آوردند كه نتوانيم انقالب را عمق ببخشيم و 

يكي ديگر از . سمت و سوي درستي به آن بدهيم
مهوري اسالمي هميشه سعي واقعيات تاريخي كه ج

دارد پنهانش كند اينست كه امپرياليستها، سران 
ارتش شاه و دار و دسته خميني همگي بدنبال آن 
بودند كه خيلي زود سر و ته قضيه انقالب را به هم 

همه آنها تالش كردند و سازشي را ميان . آورند
خميني و بعضي از سران ارتش ترتيب دادند تا 

 را حفظ - منجمله ارتش -قدرت ارگانهاي اساسي 
همه آنها با تمام قوا مي خواستند كه تخت را . كنند

در واقع امپرياليستها و طبقات . بدون تاج نگهدارند
حاكمه، شاه را قرباني كردند تا اساس نظام را حفظ 

با اين كار، فرصت انقالبي مهمي را از مردم . كنند
البي دزديدند و نگذاشتند يك راه حل واقعا انق

اين يكي از مهمترين تدابيري بود كه . شكل بگيرد
. ابتكار عمل را از دست نيروهاي انقالبي خارج كرد

برق پيروزي سريع چشم همه را گرفت و آچمزشان 
 .كرد

يك مسئله مهم ديگر، تاثير و تداخل اوضاع بين   
المللي با اوضاع ايران بود كه باعث پيچيدگي بيش 

در آن دوره . ه بوداز پيش صحنه انقالب شد
امپرياليسم آمريكا و شوروي سوسيال امپرياليستي 
كه شديدا با هم در رقابت بودند،  حركات يكديگر 
در عرصه ايران را چارچشمي زير نظر داشتند و 
همين باعث مي شد كه نتوانند دست به اقدامات پر 

اين وضعيت، فضاي . خطر و لجام گسيخته بزنند
د سريع انقالب بوجود آورده نسبتا مناسبي براي رش

در عين حال همين رقابت، آمريكا را واداشت . بود
كه هر چه سريعتر تكليف رژيم شاه را روشن كند 
تا  شوروي نتواند با استفاده از بحران سياسي حاكم 

اين را . بر جامعه، جا پايش را در ايران محكم كند
هم بايد گفت كه سابقه سوسياليستي شوروي و 

 آمريكائيش، موجب شده بود بعضي از چهره ضد
نيروهاي انقالبي نسبت به ماهيت و اهداف اين 
دولت توهم داشته باشند و در وجودش يك 
. پشتيبان موثر و حامي قدرتمند را جستجو كنند

اين توهم يكي از موانع مهم در راه متحد شدن 
. نيروهاي انقالبي و ايجاد يك قطب انقالبي قوي بود

فت كه خيانتهاي حزب معلوم الحالي شايد بتوان گ
چون حزب توده تاثير چنداني بر روند مبارزات 
مردم نداشت، اما توهم و سرانجام سر فرود آوردن 
جرياني مانند سازمان چريكهاي فدائي خلق در 
مقابل شوروي و سپس حمايت آشكار و بي پرده 
اكثريت اين سازمان از رژيم خميني ضربات جبران 

 . نقالب مردم زدناپذيري به ا
. اينگونه مسائل، توان نسل ما را محدود كرده بود  

نقاط ضعف كيفي . منظور صرفا توان كمي ما نيست
اگر چه ما نسلي آرمانخواه بوديم و براي . موجود بود

آينده اي متفاوت مبارزه مي كرديم، اما درك 
روشني از آنچه كه مي خواستيم بدست آوريم 

 چگونه و با چه روشي بايد بر سر اينكه. نداشتيم
نه تجربه داشتيم و . آينده را ساخت روشن نبوديم

همين باعث . نه چشمان ما به اندازه كافي باز بود
مي شد كه در مقابل نيروهاي مرتجعي چون 

درك روشني از اهداف و . خميني ضربه پذير باشيم
ابزار ضروري براي دستيابي به آن نداشتيم، شناخت 

ن و دشمنان انقالب و متحدان دور و كافي از دوستا
نتيجتا به دنباله روي . نزديك طبقه كارگر نداشتيم

از وقايع آنروز دچار شديم و نتوانستيم راه مستقلي 
ما بدون نقشه و تشكلي . براي مردم ترسيم كنيم

كه منطبق بر آگاهي علمي و متكي بر تجارب 
مبارزاتي طبقه كارگر  و خلقهاي جهان و ايران 

ا  رهبران و سازماندهندگان بداشتند، بدون باش
بويژه آنكه . ( پا به ميدان انقالب گذاشتيمتجربه

جنبش كمونيستي ايران و جهان در آن دوران به 
خاطر سرنگون شدن پرولتاريا در چين و نابود شدن 

اين ). سوسياليسم در بحران عميقي بسر مي برد
 شايستهفمان را به يوظاضعفها نمي گذاشت كه 

ما نتوانستيم در دل .  انجام دهيمن وجه ممکنيتر
  يك حزب كمونيست واقعي و ٥٧تحوالت انقالبي 

ما رزم انقالبي را . ارتش انقالبي را سازمان دهيم
اما در ميدان ديگران و آغشته به . تمرين كرديم

 ٥٧از اين رو انقالب .  دنباله روي و خطاهاي معين
وش توده عليرغم آنكه يك حركت اصيل و خودج

 از زاويه كمونيستها، حتي تمرين يك ي ولاي بود
انقالبي كه در راس آن ) ٣. (انقالب اجتماعي نبود

آگاهي انقالبي و كمونيستي نباشد، قادر نيست 
بدون . گامي درجهت تغيير اساسي جامعه بردارد
نتيجه . مردم آگاه، جامعه اي نوين نتوان ساخت

كه بر جهل و  - همچون خميني -» رهبراني«غلبه 
ناآگاهي توده ها تكيه مي كنند و آن را دامن مي 
زنند، چيزي جز عقب گرد هولناك جامعه نخواهد 

 ٥٧اين اولين و پايه اي ترين درس انقالب . بود
 ،اما .است

 
آخوندها كي بودند و چگونه قدرت 

  يافتند؟
 ربطي به دفاع آنها از ٥٧دفاع آخوندها از انقالب   

. خواستهاي مردم نداشته و نداردانقالب مردم و 
آنان از همان ابتدا با خواستهاي اساسي مردم به 
مخالفت پرداختند و از همان فرداي بقدرت 

آنها فقط به . رسيدنشان عليه مردم شمشير كشيدند
 دفاع مي كنند چون كه از ٥٧اين دليل از انقالب 

 . طريق آن به قدرت رسيده اند
ن همواره ياور سلطنت و تاريخا، روحانيت در ايرا  

. يكي از ستونهاي اصلي نظم كهنه و ارتجاعي بود
 -حتي زماني كه پس از اصالحات ارضي شاه 

آمريكا دست آخوندها از قدرت سياسي كوتاه شد و 
برخي امتيازات فئودالي آنان كاسته شد، باز هم  

روحانيت . تحت حمايت دربار سلطنتي قرار داشتند
اه آنان را از ماليات معاف كرده تنها نهادي بود كه ش

تنها نهادي بود كه ساواك امكانات در . بود
اختيارشان مي گذاشت تا آزادانه عليه كمونيسم 
تبليغ كنند و عقايد كهنه و ارتجاعي خود را به 

بود كه ’ غير حكومتي’تنها نهاد . خورد مردم دهند
يعني (حق داشت شبكه عنكبوتي تشكيالت خود 

ادانه تا دورافتاده ترين شهرها و را  آز) مساجد
اكثريت آخوندها دعاگو و . روستاها پهن كند

ثناگوي شاه بودند و زماني قيل و قال مخالفتشان 
شنيده مي شد كه دربار منافع يا امتيازاتي را از 
. آنان سلب مي كرد و پا روي دمشان مي گذاشت

علت مخالف خواني هاي بعدي امثال خميني در 
خميني همان كسي بود . ز همين بودمقابل شاه ني

 مرداد  بعنوان نوچه آيت اهللا ٢٨كه  در كودتاي 
كاشاني، دعاي خيرش را نثار كودتاچيان آمريكايي 

 )٤. (مي كرد
 شروع شد، روحانيت اساسا ٥٧وقتي كه انقالب   

نقش كنترل و مهار حركت مردم و مقابله با نفوذ 
. گرفتنيروهاي انقالبي و كمونيستي را بعهده 

اكثريت پايه هاي روحانيت و خميني درجريان 
 همان كساني كه بعدها در راس -  ٥٧انقالب 

 فرصت -كميته ها و سپاه پاسداران قرار گرفتند 
 به نرخ روزخوري بودند كه نشانه هاي  نانطلبان

. قدرت و پول را در هواداري از آيت اهللا ها ديدند
دند كه تا بسياري از آنان رياكاران حقه بازي بو

زماني كه مطمئن نشدند شاه رفتني است حتي از 
 .  شركت در تظاهراتهاي خياباني طفره مي رفتند



  ٤صفحه  ۱۳ شماره   حقيقت                

زمانيكه انقالب گسترش يافت و  ديگر شاه قادر   
به سركوب انقالب و نجات دولت خود نبود، 
امپرياليستها راه را براي قدرت گيري روحانيت 

 اروپائي و  امپرياليستهاي٥٧در دي ماه . گشودند
آمريكائي در كنفرانس گودالوپ توافق كردند كه 

حرف «از آن پس بود كه . شاه برود و  خميني بيايد
و آنان شروع كردند به » روحانيت به كرسي نشست

امپرياليسم آمريكا افرادي . چيدن ثمرات انقالب
چون ژنرال هويزر را مامور سر و سامان دادن 

دولت . رتش كردسازش تاريخي ميان روحانيت و ا
انتقالي بختيار تشكيل شد، شاه فرار كرد و زمينه 

شرط . انتقال ماشين دولتي به روحانيون فراهم شد
سازش اين بود كه ائتالف تحت رهبري خميني 
بتواند بحران انقالبي را مهار، توده هاي انقالبي را 
سركوب، دستگاه دولتي ضربه خورده را ترميم و 

نفت به بازار جهاني را تضمين تقويت، و جريان يابي 
  ) ٥. (كند

 اين سازش بزرگ ٥٧در روزهاي توفاني بهمن   
اتفاقي . تاريخي در پشت درهاي بسته در جريان بود

نبود كه خميني در آغاز قيام مردم تهران در  
 بهمن و حمله دالورانه جوانان ٢٠ و ١٩روزهاي 

 كرد انقالبي به كالنتري ها و پادگانها، بيانيه صادر
و صد البته اتفاقي . »من فرمان جهاد نداده ام«كه 

نبود كه از فرداي قيام، رژيم اسالمي شروع به خلع 
سالح مردمي كرد كه پادگان هاي ارتش آمريكايي 

 .شاه را تسخير كرده بودند
البته در اين ميان نيروهاي ملي مذهبي از جان و 

ن در آ. دل مايه گذاشتند و خميني را تقويت كردند
سازش بزرگ تاريخي، نقش محلل بعهده همين 

آنان كه در بين مردم . جريان نهضت آزادي بود
بعنوان نيروهاي ملي و مبارز ضد شاه شهرت 
داشتند و به اصطالح وجيه المله بودند، اعتبار خود 
را پشتوانه خميني قرار دادند و به گسترش نفوذ 

ده آخوندهاي مكال و دانشگاه دي. وي ياري رساندند
اي چون بازرگان و شركاء كه هميشه از خيزش 
انقالبي مردم وحشت داشتند سراسيمه و فرصت 
طلبانه زير پرچم خميني خزيدند، دولت محلل 
برايش تشكيل دادند تا قدرتش تثبيت شود، و 

 .عمامه و منبر به جاي تاج و تخت شاهي بنشيند
 نشان داد پا بپاي تشديد بحران انقالبي، ٥٧انقالب 

روهاي گوناگون طبقاتي فعالتر مي شوند و به ني
قشرها و . تبليغ و سازماندهي نيرو مي پردازند

 حتي طبقات ارتجاعي حاكم يا -طبقات مرفه تر 
 سعي مي كنند به هر طريق -بيرون از حاكميت 

كه شده انقالب را مهار و كنترل، و موقعيت ممتاز 
د آنان اهداف و برنامه هاي خو. خود را حفظ كنند

را اهداف و برنامه تمام مردم وانمود مي كنند و 
همانطور كه ديديم مثل دار و دسته خميني با 

بحث بعد از «و » وحدت كلمه«شعارهايي نظير 
مي كوشند مانع از طرح خواستهاي » مرگ شاه

اساسي، كارگران، دهقانان، زنان و جوانان و ملل 
 ارتجاعي آنان "وحدت كلمه"اگر . ستمديده شوند

رقرار شود و بحثهاي اساسي انقالب به وقت گل ني ب
 نشان داد، ٥٧موكول شود، همانطور كه انقالب 

مناسبات ارتجاعي حاكم بر جامعه دست نخورده 
 بر دست و ي بردگيهاباقي خواهد ماند و زنجير

تجربه . محكم خواهد شد پاي ستمديدگان دوباره 
ند ك يزد م  اين آموزه لنين را گوش٥٧تلخ انقالب 

اگر توده هاي تحت استثمار ياد نگيرند كه در «كه 
 شعار، منافع طبقاتي معيني  وپس هر حرف، برنامه

» .را جستجو كنند، قرباني جهالت خود خواهند شد
 . است٥٧اين مهمترين درس انقالب 

بيست و پنج سال از آن انقالب مي گذرد و امروز و 
  :هميشه

  ! فقط انقالب چاره كار است
 بود نه ٥٧ضادهاي جامعه كه محرك انقالب  آن ت  

آنهم . تنها حل نشده بلكه كيفيتا تشديد يافته اند
در شرايطي كه جمهوري اسالمي كامال فاقد 
مشروعيت سياسي است و حربه اسالم نيز ديگر 
. كارايي خود را در فريب مردم از دست داده است

امروز كه جمهوري اسالمي از همه سو در محاصره 
دارد، نيروهاي سياسي سازشكار و ارتجاعي قرار 

شما را خطاب قرار مي دهند كه مبادا اشتباه نسل 
آنان . قبل را تكرار كنيد و بفكر انقالب كردن بيفتيد

تحت عناوين گوناگون تمامي ضعفهاي انقالب قبلي 
را برجسته مي كنند تا شما را از براندازي اين نظام 

ملي مذهبي ها تا برخي نيروهاي امثال . باز دارند
مدتها سعي مي كردند مردم را قانع كنند كه يك 

حال كه با . نسل هيچوقت دو بار انقالب نمي كند
تولد نسل جديد انقالبي روبرو شده اند نوميدانه 
ضجه مي كنند كه انقالب نتيجه اي جز فروپاشي 

اين حرف را در مورد جامعه اي مي . جامعه ندارد
انند همه چيزش از هم زنند كه خودشان هم مي د

 . پاشيده يا در آستانه فروپاشي كامل است
. جامعه ايران آبستن تحوالت سياسي بزرگي است  

. بدون شك اوضاع سياسي حادتر خواهد شد
نمايندگان طبقات گوناگون، از سنگرهاي مختلف 
خواهند آمد، سينه به سينه شما خواهند ايستاد و 

و موضع خود از شما خواهند خواست كه سمت سو 
ديگر براي شما نه امكان پا پس . را روشن كنيد

سر . كشيدن و شانه خالي كردن است و نه توان فرار
خود را زير برف نمي توانيد بكنيد، تخدير و عرفان 

شما . و الكي خوش بودن هم بكارتان نخواهد آمد
 .  بايد آگاهانه انتخاب كنيد

 نمي توان از آينده نمي توان گريخت، از آينده رو  
گرفت، اما آينده هرگز به معني سرنوشت از پيش 

آينده را مي توان . تعيين شده و قضا و قدر نيست
  مبارزهبراي اينكار بايد بپاخاست، به ميدان. ساخت

آمد و آگاهانه جنگيد و آينده را منطبق بر منافع 
اگر مي خواهيد رها شويد و از . خود شكل داد

مان كاري را كنيد كه همه اعماق بيرون آييد بايد ه
. هيچكس منجي ما نخواهد شد. ما بايد انجام دهيم

رهائي از زنجير بردگي كار آساني نيست و هيچكس 
رهايي را به ما نخواهد بخشيد يا ارزان نخواهد 

با يك . كار فقط بدست خود ما ميسر است. فروخت
انقالب آگاهانه، انقالبي كه نيازمند عزم و فداكاري و 

 . سازمانيافته استتالش 
انقالب يك فن است، فني كه نيازمند ايدئولوژي   

تا به آخر انقالبي، سياست صحيح و دور انديشي 
همانطور كه مائو بزرگترين انقالبي . تاريخي است

اگر قرار است انقالبي در كار «: قرن بيستم گفته 

خوشبختانه » .باشد، بايد حزبي انقالبي موجود باشد
ه تجربه و فشرده كردن توانايي هايي كه ما با اتكا ب

حاصل نبردهاي بزرگ نسل قبل بود توانستيم يك 
يك  ) ٦. (حزب انقالبي كمونيستي را ايجاد كنيم

حزب انترناسيوناليست كه متكي بر تجارب انقالبي 
حزبي كه مي داند چه . مردم ايران و جهان است

. مي خواهد و چگونه مي تواند آنها را بدست آورد
ينكه نسل ما و نسل شما بتواند از بيراهه هاي رفته ا

و شكستهاي قابل اجتناب احتراز كند و نگذارد 
تجارب منفي گذشته تكرار شود منوط به آن است 
كه چقدر برنامه و سياست اين حزب در ميان مردم 

فراگير شدن يا نشدن . بويژه نسل جوان فراگير شود
ت در پي اين برنامه و سياست، دو نتيجه متفاو

يا باز هم برج و باروي نظم كهن :  خواهد داشت
فقط به لرزه در خواهد آمد، و يا اينبار دروازه هاي 

يا باز هم . نويني بسوي آزادي گشوده خواهد شد
مردم كوركورانه خواهند جنگيد، و يا اينبار با سري 
افراشته و چشماني باز ، دوخته شده به افق آينده و 

 .  شدن به ميدان خواهند رفتآماده براي پيروز 
 نه از تاج ،اينكه در پي مبارزات آينده ما و شما  

نشاني بماند نه از تخت، نه از عمامه اثري بماند و نه 
از منبر، اينكه حقيقتا پايه هاي يك جامعه نوين و 
انقالبي ريخته شود بر مي گردد به انتخاب آگاهانه 

نها شيوه انتخاب آن شيوه زندگي كه ت. امروز شما
شايسته برگزيدن است، يعني كار كردن و فعال 

يعني زندگي خود را وقف . بودن در راه انقالب
در . منافع اكثريت مردم ايران و جهان كردن

صورتي كه شما چنين كنيد جامعه ما براي 
نخستين بار به نسلي دست خواهد يافت كه 

 ■  .شكست را شكست خواهد داد
____________________ 

 وضيحاتت 
 براي بحث بيشتر در مورد داليل انقالب ايران  رجوع شود -۱

مندرج در مجله » ايران شكل گيري حلقه ضعيف«به مقاله 
  و ١٣٦٤ سال ،انترناسيوناليستي جهاني براي فتح شماره دو

با سالح نقد، جمعبندي از گذشته اتحاديه «همچنين جزوه 
 »)سربداران(كمونيستهاي ايران 

مونه رجوع شود به مقاله اي در مورد جمعبندي از  براي ن- ٢
نگاهي به يك « بنام ٥٧حكومت مردمي آمل طي دوران انقالب 

مندرج در حقيقت دوره دوم، » تجربه و ابتكار عمل انقالبي
اين .  ويژه دهمين سالگرد انقالب ايران٦٧ اسفند ١٤شماره 

  لنينيست-ماركسيست (مقاله در سايت حزب كمونيست ايران 
 تجارب تاريخي قابل دسترس -بخش موضوعات )   مائوئيست-

 .است
پرولتاريا و آموزه « براي بحث بيشتر رجوع شود به مقاله - ٣

  ١٤مندرج در حقيقت دوره دوم، شماره  » ٥٧هاي انقالب 
اين مقاله در .  ويژه دهمين سالگرد انقالب ايران٦٧اسفند 

 -نيست  لني-ماركسيست (سايت حزب كمونيست ايران 
 تجارب تاريخي قابل دسترس -بخش موضوعات )  مائوئيست

 .است
 براي بحث بيشتر در مورد ماهيت طبقاتي خميني رجوع - ٤

با سالح نقد، جمعبندي از گذشته اتحاديه «شود به جزوه 
 »)سربداران(كمونيستهاي ايران 

 رجوع شود به مقاله اي در نقد كتاب خاطرات ژنرال - ٥
 مندرج در مجله انترناسيوناليستي جهاني براي آمريكايي هويزر

 ١٣٦٦ سال ٩فتح شماره  
 براي آشنائي با خط مشي و اهداف درازمدت و كوتاه مدت - ٦

حزب ما رجوع شود به برنامه حزب كمونيست ايران 
 يتارنمااين برنامه در . ) مائوئيست- لنينيست -ماركسيست (

  .حزب قابل دسترس است
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منفوري مانند خامنه اي، رفسنجاني و اگر عناصر 
خاتمي يك حرف درست در عمرشان زده باشند، 

شركت مردم در انتخابات براي تحكيم : اين است
نظام واجب است؛ مهم نيست كه چه كساني را 

 !انتخاب مي كنند
اما مردم در اين انتخابات شركت نخواهند كرد و 

 در  واقع،. اين معضل بزرگ جمهوري اسالمي است
بخش وسيعي از مردم نه تنها اشتياقي به شركت در 
انتخابات ندارند، بلكه آرزوي تنبيه كردن اين رژيم 

 .را در سر مي پرورانند
بازار انتخابات آنچنان كساد است كه با هيچ شكل 
از تزريقات بيروني تكان نخورده است؛ رد صالحيت 
كانديداها، راه انداختن شايعه كه جناح راست مي 

 كودتا كند، تحصن نمايندگان مجلس و خواهد
تظاهرات هاي تهديد آميز مالهاي قم عليه مجلسي 
هاي متحصن، هيچكدام تكاني به اين كسادي نداده 

مردم با بي تفاوتي و تمسخر به اين بازيها مي . است
 .ار خوبستيبسنگرند و اين 

جناح هاي مختلف حكومت چندان زحمتي براي 
زد و بندهاي .  كشندتبليغ برنامه هايشان نمي

كه خودشان اسمش را مي (مافيائي پشت پرده 
، تهديد مردم در )»تعامل ميان جناحها«گذارند 

مورد عواقب شركت نكردن در انتخابات و پخش 
شايعه در مورد باطل شدن كوپن ها در صورت 
نبودن مهر انتخابات در شناسنامه ها، اجير كردن 

اي اوباش محلي براي جمع كردن مردم پ
صندوقهاي راي؛ اينهاست فعاليتهاي انتخاباتي 

با اين وصف بازار خيلي كساد . اصلي هر دو جناح
 .است

 انقالب مخملي  
» دوم خردادي«يا » اصالح طلب«جناح به اصطالح 

 روال هميشگي وعده هاي هحتا تالش نمي كند ب
اينان اميدي ندارند كه مردم دروغ و . دروغين بدهد

و يكبار ديگر شيفته وار بدنبال دغلشان را بخرند 
مشاركت «شعبده بازيشان بيفتند و از طريق 

بر بدن پوسيده جمهوري اسالمي روحي » انتخاباتي
اما بهر حال حداكثر تالش خود را براي . تازه بدمند

. كشيدن مردم به پاي صندوقهاي راي مي كنند
اينان كه از هر واقعه اي براي زدن يك ترفند 

ردن توده هاي مردم استفاده مي سياسي و گيج ك
كنند، مسئله رد صالحيتهاي كانديداهاي خود 
توسط شوراي نگهبان را بهانه قرار داده و دست به 

اين ترفندشان تيري در . تحصن در مجلس زده اند
تاريكي است كه شايد اينطور دل مردم را به رحم 
. بياورند و آنان را راضي به شركت در انتخابات كنند

از رد صالحيت ردادي ها كوشيده اند دوم خ
  را تقويت كنند اين شايعهاستفاده كرده، كانديداها 

كه جناح راست مي خواهد از طريق گرفتن اكثريت 
اما مردم بدرستي مي گويند، . مجلس، كودتا كند

 ! اصوال جناح راست چه نيازي به كودتا دارد؟

 
 
 
 
 
 

 تخاباتبه ان» اصالح طلب«جدا از اينها، جناح 
مجلس و هياهوهاي حول و حوش آن، بعنوان 

و ) ١. (تداركي براي اوضاع بعد از انتخابات مي نگرد
. مشخصا خود را براي بعد از انتخابات آماده مي كند

تحصن نمايندگان مجلس، شبيه زمينه چيني براي 
» انقالب مخملي«. است» انقالب مخملي«يك 

ي اروپاي الگوئي است كه حكام بحران زده كشورها
شرقي و جمهوري هاي شوروي سابق، براي بيرون 

آخرين . آمدن از بحران مشروعيت اتخاذ مي كنند
انقالب «روند  )٢( .ش در گرجستان رخ دادمدل

جناح «اين طور است كه به اصطالح » مخملي
رژيم دست به تحصن يا » مغلوب و مغضوب

تظاهرات در مقابل مجلس مي زند، يك عده از 
ني مرفه هم به ياريشان مي شتابند و  طبقات ميا

است » جديد«رژيم را ساقط و رهبري كه بظاهر 
در اين ميان نيروهاي نظامي هم . انتخاب مي كنند

انقالب «شده و از اين » مترقي«بطرز شگفت آوري 
از دماغ هيچيك از . حمايت مي كنند» مخملي

سران حكومت كه سالها جنايت و تبهكاري كرده 
بعد هم اگر قدرتهاي بزرگ . نمي آيدخون هم  اند
 رايشانب) اول آمريكا و بعد سازمان ملل و بعد اروپا(

تبريك و تهنيت فرستادند يعني اينكه واقعا 
. بوده و اگر نفرستادند يعني اينكه نبوده» انقالب«
اينكه چنين چيزي در ايران شدني است يا نه ) ۲(
!) ؟يعني اينكه پيامهاي تهنيت خواهد آمد يا نه(

مسئله اين است كه . موضوع بحث جداگانه ايست
جناح اصالح طلب كه خود را خبره و متخصص به 
صحنه آوردن شعبده هاي سياسي و بازي دادن 
مردم مي داند، مي خواهد تا آخرين حد ممكن 

در تمامي . براي در قدرت ماندن تالش كند
براي حل بحران مشروعيت رژيم كه ئي هاسناريو

هيچ جائي براي حركت مستقل و   اتخاذ مي كند
حتا اينان . يستخودراي توده هاي مردم ن

ملي مذهبي خود را با تهديدهاي » متحدين«
مثال، با . ديامنيتي مي ترسانند كه مبادا چنين كن

از سوي ملي مذهبي ها » زمزمه تحريم«شنيدن  
 ملي مذهبي ها كردندتشر زدن به علنا شروع به 

ذهبي ها را نشناسد فكر اگر كسي ملي مکه يبطور
قيام مسلحانه عليه » زمزمه « از زبانشانمي كند كه

 و نه به گوش رسيده استرژيم جمهوري اسالمي 
 )۳.  (»زمزمه تحريم«

يعني تصميم گيري توده (كسادي بازار انتخابات    
ميان ) هاي مردم به شركت نكردن در انتخابات 

. استخود جناح اصالح طلب نيز انشعاب انداخته 
براي اولين بار كساني از درون خود رژيم، اعالم 

مشخصا . كردند كه در انتخابات شركت نمي كنند
دفتر تحكيم وحدت كه بازوي دانشجوئي حكومت 
است پس از آخرين اجالس خود اعالم كرد در اين 

 البته اگر دفتر تحكيم . كندانتخابات شركت نمي 
 به كامال وحدت اين سياست را اتخاذ نمي كرد

 عناصر انقالبي و مترقي است تها،وظيفه كمونيس. مردم موضع خود را در مقابل رژيم روشن كرده اند
 .كه آنان را براي انقالب سازماندهي كنند

 
 مینتخابات مجلس گندابه اسالا

 نقش انتخابات
  در گمراه كردن مردم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گزيده هائي از سخنان باب آواكيان صدر حزب 
 ريكاكمونيست انقالبي آم

نقش انتخابات در رابطه با توده هاي مردم در درجه 
اول آنست كه آنان را به دام ماشين حاكميت بورژوائي 

همانطور كه در  .و دستگاه سياسي آن مي كشاند
 آيا بشر به چيزي عاليتر از اين ،دموكراسي«كتاب 

 : در اين باره گفتم»نمي تواند دست يابد؟
كنترل مي شوند؛ هيچ انتخابات ها توسط بورژوازي   

يك از تصميم هاي مهم در هيچ موردي، توسط 
انتخابات ها عمدتا براي اين . انتخابات انجام نمي شود

منظور هستند كه براي نظام، سياستها و اعمال 
طبقات حاكمه مشروعيت ايجاد كنند، و  اين تصوير 

 .دارد» مشروعيت مردمي«ساخته شود كه نظام 
 كه دولت از طريق آن  استآنانتخابات عمدتا براي 

فعاليت سياسي توده هاي مردم را كنترل كرده و 
پروسه …بداخل كانال مورد نظر خود سوق دهد

درون ) و تخاصم طبقاتي(انتخاباتي، مناسبات طبقاتي 
جامعه را مي پوشاند؛ پروسه انتخاباتي نهادي است كه 
مردم را فرد فرد و جدا از هم به مشاركت سياسي 

اين پروسه نه . ويت نظم موجود مي كشاندبراي تق
تنها مردم را به افراد مجزا و تك افتاده از يكديگر 
تبديل مي كند بلكه همچنين آنان را به لحاظ سياسي 
به وضع پاسيو مي راند و جوهر مشاركت سياسي را در 
اين انفعال فردي تعريف مي كند؛ يعني كه افراد بطور 

ن انتخاب مي پردازند؛ و تك به تك، به تائيد اين يا آ
همه انتخابها از قبل توسط قدرت فعالي كه در باالي 

نشسته، ) »شهروندان«(سر اين افراد مجزا از هم 
 )٧٠ و ٦٨ص  (.فرموله و تعريف شده اند

 انتخابات در جامعه بورژوائي روشي است كه توسط   
توليد مي » مشروعيت«آن طبقه حاكمه براي خود 

ل انحصار بر قدرت را حفظ مي كند و در همان حا
و اين انحصار، بيش از هر جا در انحصار بر نيروي . كند

. تجلي مي يابد) »مشروع«نيروي مسلح (مسلح 
انتخابات يك روش و ساز و كاري است كه توسط آن 
دولت طبقات حاكم در ميان توده هاي مردم اين 

را مي آفريند كه گويا مردم در امور دولتي توهم 
ارند و بر آن تاثير تعيين كننده اي مي دخالت د

مي گويند اين …مشاطه گران بورژوازي. گذارند
درست است كه دولت تحت سلطه قشر ممتاز است اما 

گروه هاي ) اليت(تا زماني كه در ميان اين قشر ممتاز 
 مختلف هستند كه با هم رقابت مي كنند، توده ها از 
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ي تبديل دانشجويانتوده  تمسخر  اسبابمضحكه و
 كه بطور قطع اين انتخابات را تحريم كرده مي شد

اما اين تحريم نشانه يك واقعيت ديگر هم . اند
 انعكاس نوعي تجزيه جديد در صفوف  اينهست؛

بي ارتباط با كه   استاصالح طلبان حكومتي
  دفتر تحكيمدر صفوفگرايشات آمريكائي آشكار 

اما جالب است كه سران اصالح طلب . وحدت نيست
محکوم ملي مذهبي ها را » زمزمه هاي  تحريم«كه 

علتش . ، به دفتر تحكيمي ها كاري ندارند کننديم
اين است كه سياست دفتر تحكيمي ها يك 

هاي  سياست خودسرانه و جدا از سياست ريزي
اصالح . كالن و خرد جناح اصالح طلب نيست

جو اين جاده را نيز مي خواهند براي طلبان عافيت 
خود باز نگاه دارند كه اگر روزي الزم شد از اينكه 
بخشي از آنها انتخابات را تحريم كرده بودند بعنوان 

ما، «اعتبار سياسي سود بجويند و بگويند،  
يعني انداختن (سردسته تحريم و انداختن حكومت 

 ! »بوديم) خودمان
 ملي مذهبي ها

ذهبي ها در اين انتخابات جالب توجه و رفتار ملي م
آئينه تمام نماي فالكت سياسي تاريخي طبقه 

ملي مذهبي ها كه همواره . بورژوازي ملي است
عاجزانه از حاكميت تقاضاي شركت در انتخابات 
گندابه شوراي اسالمي را داشته اند تا افتخار 
همنشيني با قاتالن حرفه اي، مفتخوران حرفه اي، 

 و جاعالن حرفه اي را بيابند، اين بار بي دروغگويان
اينها كه هميشه از حيثيت و آبروي خود ! تصميمند

مايه مي گذاشتند تا كساني از ميان تبهكاران حاكم 
انتخاب شوند و حكومت مشروعيت كسب كند، اين 

تنفر بي انتهاي مردم از ! بار نمي دانند چه كنند
 و موجوديت اين رژيم و هر دو جناح آن واضح

همين . زلزله بم هم بر آن افزوده است. مبرهن است
 شركت در انتخابات را براي ملي مذهبي ها ،مسئله

تبديل به قماري كرده است كه مي تواند آبرو و 
ملي . حيثيت سياسي شان را كامال بر باد دهد

مذهبي ها همواره از شركت در انتخابات بعنوان 
عتقاد به راه ا«استداللي براي مخالفت با انقالب و 

استفاده كرده اند، و بدون آنكه شرم » مسالمت آميز
كنند شركت در انتخابات يك مشت مافياي مسلح 

اما اين بار . خوانده اند» راه مسالمت آميز«را 
شركت «مجبورند صحبت از بديهيات كنند كه 

 .»نكردن در انتخابات مساوي با انقالبي بودن نيست
! درست است!  عجب چه شيخ ماكرامات از واقعا كه

نه شركت كردن ملي مذهبي ها جلوي انقالب را 
مي گيرد و نه شركت نكردنشان به انقالب دامن مي 

اينان كه در مقابل رژيم هميشه مذبذب و . زند
مفلوك و در مقابل مردم و نيروهاي مبارز و 
كمونيست ناصادق و پر رو هستند، بر سر دو راهي 

يشه ميان مردم و اينان كه هم. گير كرده اند
. دشمنان مردم ايستاده اند، نمي دانند چه كنند

ديگر نمي توانند با دشمن متحد شوند و كماكان 
با مردم هم نمي . آبروئي براي خود حفظ كنند

توانند متحد شوند، چون مي دانند كه مردم از هر 
فرصتي براي خرد و خاكشير كردن تماميت اين 

ابراين نمي خواهند در بن. رژيم استفاده خواهند كرد

دادن اين فرصت به توده هاي مردم حتا به اندازه 
سحابي در مصاحبه . سر سوزن سهم داشته باشند

اي، بر سر دوراهي جانكاه ملي مذهبي ها را اينطور 
اسلحه ي تمام اصالح طلب هاي «: شرح مي دهد

مردم در انتخابات شوراها نشان . ما، مردم بودند
ما خودمان خيلي .  كننددادند كه شركت نمي

از مردم خواهش كرديم راي …تالش كرديم
 ) ۴ (» . مردم اينكار را نكردندولي…دهند

قدرت هاي امپرياليستي و آينده 
 جمهوري اسالمي

اما يك دليل ديگر اينكه برخي از نيروهاي درون 
حكومت و ملي مذهبي ها در مورد شركت در اين 

 كرده اند در انتخابات ابراز ترديد و بي تصميمي
آنست كه نمي دانند قدرتهاي امپرياليستي 
تصميمشان در مورد آينده جمهوري اسالمي 

در شرايط انفراد كامل رژيم در ميان مردم، . چيست
و بحران سياسي همه جانبه اش، تمام جناح هاي 

يعني از (» غيب«رژيم منتظرند كه دست نجاتي از 
 ، جناحهر دو. برسد) سوي قدرتهاي امپرياليستي

واقعه رد صالحيت ها و انتخابات را تبديل به كانالي 
. براي مذاكره با قدرتهاي امپرياليستي كرده اند

خاتمي از سوي كليت جمهوري اسالمي در مقابل 
كه گفته بود، )  نماينده اتحاديه اروپا(خاويه سوالنا 

ايران حسن «: جواب داد» انتخابات بايد آزاد باشد«
داده است اما اروپا به تعهدات نيت خود را نشان 

تعهدات » .خود در قبال ايران عمل نكرده است
اروپا در قبال ايران، يعني اينكه قرار بود در مقابل 
سازشهائي كه ايران با قدرتهاي اروپائي و آمريكا بر 
سر امضاء قراردادهاي مربوط به نيروهاي هسته اي 

 آنها و مسائل عراق و افغانستان و خاورميانه كرده،
جناح . هم آينده رژيم را تضمين كنند اما نكرده اند

رد صالحيت «اصالح طلب نيز اعالم كرد كه مسئله 
. را تبديل به يك مسئله بين المللي خواهد كرد» ها

يعني اينكه در پوشش اين انتخابات با قدرتهاي 
امپرياليستي وارد مذاكره مستقيم بر سر آينده رژيم 

 .مي شود
 با شرايطي مصادف شده است كه اين انتخابات

آمريكا و قدرتهائي اروپائي و روسيه سخت بر سر 
اينكه چه سياستي را بايد در مورد جمهوري 

اروپائي ها كه . اسالمي اتخاذ كنند سرشاخند
» اصالح رژيم«خواهان حفظ همين رژيم از طريق 

هستند، كماكان به وابستگان خود در ميان ملي 
 مي آورند كه انتخابات را مذهبي ها و رژيم فشار

و اميدوارند كه آمريكا با جمهوري . تحريم نكنند
اسالمي از در آشتي در آيد و همان سياستي را كه 
در رابطه با ليبي اتخاذ كرد در مورد جمهوري 

اما آمريكا نيز عليرغم توافقات . اسالمي اتخاذ كند
شرط و بخشي از پنهاني سران جمهوري اسالمي با 

گذاشتن امضا زيرا از . ، بي تصميم استشروطهايش
رژيمي كه در ميان مردم كشورش چك سفيد زير 

امپرياليسم آمريكا . منفرد و منفور است، ترديد دارد
در اينكه رژيم جمهوري اسالمي ايران مي تواند 

جمهوري . نوكري وفادار باشد، شك نداردبرايش 
اسالمي در افغانستان و عراق همكاري هاي بي قيد 

ن با آمريكا كرده است و امروز بعنواي شرطو

 ...........نقش انتخابات
انتخاب اين يا آن دسته از طبقات ممتاز مي   طريق

حتا افرادي كه . دنند نقش تعيين كننده ايفا كننتوا
در ) مثال مالكوم ايكس(داراي آرمانهاي انقالبي هستند 

يعني به دام اين استدالل . دام چنين منطقي مي افتند
مثال در مورد مالكوم (مي افتند كه گويا ستمديدگان 

مي توانند از ) ايكس، خلق ستمديده سياه در آمريكا
تخاباتي گامهاي تعيين كننده اي در راه طريق پروسه ان

منافع خود بردارند بشرط آنكه در پروسه انتخاباتي به 
بمانند، و از ميان گروه » مستقل«صورت يك بلوك، 

هاي قشر ممتاز كه با هم رقابت مي كنند آنهائي را كه 
كاري به نفع ستمديدگان مي كنند با راي خود تشويق 

 زنند با راي ندادن تنبيه كنند و آنهائي را كه لطمه مي
طرز تفكر فوق اين واقعيت اساسي را نمي بيند . كنند

كه قدرت دولتي هيچ نيست مگر قدرت نهادينه اين يا 
و انتخابات ها به . آن طبقه، ديكتاتوري اين يا آن طبقه
 ».  اين واقعيت اساسي خدمت مي كنند

نقش انتخابات در حل تضادهاي درون 
 طبقه حاكمه

جا كه به تضادها و رقابتهاي درون طبقه حاكمه تا بدان
مربوط مي شود بايد گفت كه اين تضادها از طريق ساز 
و كارهاي دروني طبقه بورژوائي حل و فصل مي شوند؛ 
اين تضادها با استفاده از ساز و كارهاي دولتي حل و 

اين ها از طريق انتخابات حل و فصل . فصل مي شوند
 ماجرا اين است ظاهرحال، اما، در همان . نمي شوند

علني «كه تضادهاي درون اقشار حاكم در مقابل مردم 
و در چارچوب انتخابات مورد مبارزه قرار » مي شوند

گرفته و حل و فصل مي شوند؛ در نتيجه مردم مي 
توانند از طريق متحد شدن با اين جناح و زماني با آن 
 جناح، بر سياستهاي حاكميت تاثير قابل مالحظه اي

مرتبا بازسازي شده و حفظ مي  ظاهراين . بگذارند
بطور همه جانبه ) انتخابات رقابتي(اين ساز و كار . شود

به بورژوازي خدمت مي كند؛ اما بخصوص در رابطه با 
. استفاده از قشرهاي ميانه براي بورژوازي كارساز است

 از اين قشرها براي ايجاد ،بورژوازي از طريق انتخابات
ات اجتماعي استفاده مي كند؛ و  اين اقشار نوعي از ثب

مردم مورد مياني را به مثابه پايگاه خود در ميان 
زيرا انتخابات ها يك پروسه استفاده قرار مي دهد؛ 
د و در اين قشرهاي مياني نسياسي را نهادينه مي كن

 با امور د كه گويا در رابطهناين احساس را توليد مي كن
شي به آنها داده شده است نق دولت و حكومت و جامعه

د كه در تقويت و به تبع آن، اين اقشار احساس مي كنن
 .نظام منفعت دارند

نقش انتخابات در به دام انداختن 
 يشاهنگ انقالبيپ

عالوه بر اين، در چارچوب نظام موجود شركت در 
انتخابات براي پيشاهنگ انقالبي مثل پا گذاشتن در 

غواگرانه ايست كه آواي ا، باتالق است؛ يا بقولي
پيشاهنگ را بسوي دام و در هم شكستن كشتي اش 

ادور و بطور نمونه در ال سالو. دعوت مي كند
در اين مبارزات يك  .نيكاراگوئه اين را ديديم

 مائوئيست موجود - لنينيست -پيشاهنگ ماركسيست 
نبود، اما نيروهائي كه ادعا مي كردند انقالبي و حتا 

ي مبارزات را در دست ماركسيست هستند رهبر
 .داشتند



٧صفحه    حقيقت      ۱۳شماره 
تداركي براي در آغوش كشيدن رسمي آمريكا 
مشغول برقراري رابطه رسمي با مصر است و يك 
. پاي شاه اردن در تهران است و يكي در واشنگتن

زيرا رژيمي مي خواهد . اما آمريكا بي تصميم است
كه عالوه بر ترديد نكردن در سركوب مردم، 

.   مشروعيت در ميان مردم داشته باشدمقداري هم
هر دولتمدار ارتجاعي و امپرياليست مي داند كه 

 بهره يهفتاد ميليونبازار فقط با سركوب نمي توان 
آمريكا ترجيح مي دهد . كشي را مهار و كنترل كرد

با قرباني كردن برخي از باندهاي هيئت حاكمه 
جمهوري اسالمي و با وارد كردن نيروهاي سلطنت 
طلب به درون هيئت حاكمه، دولت طبقات 

تنشهاي . ارتجاعي در ايران را ترميم و حفظ كند
اصلي ميان آمريكا و جمهوري اسالمي، اكنون، بر 

بعالوه، رقابتهاي ميان آمريكا . سر اين مسئله است
با اتحاديه اروپا بر سر ايران و آينده ايران، يك دليل 

ميان رقابتهاي . ديگر بي تصميمي آمريكاست
امپرياليستها، در كشمكش هاي پشت پرده درون 

 . هيئت حاكمه ايران نيز تاثير مي گذارد
اهميت اين انتخابات براي هر دو جناح رژيم عمدتا 

تاثير از منظر جلب نظر قدرتهاي امپرياليستي و 
رد آينده گذاری بر تصميم گيری آنها در مو

براي هيچكدام از جناحهاي اين . رژيمشان است
. يم مناسبتشان با مردم، سرسوزني اهميت نداردرژ

آنها حتا براي ملي مذهبي ها پشيزي ارزش قائل 
آنها فقط مي خواهند به قدرتهاي . نيستند

امپرياليستي نشان دهند كه هنوز قادرند مردم را 
مهار كنند و بازي دهند و جريان يابي نفت و مافوق 

 جيبهاي آنان تضمينسودهاي افسانه اي را به 
 .   كنند

جبهه مردم بايد براي انقالب 
 سازمان يابد

نقشه ها و برنامه هاي طبقات ارتجاعي و بورژوائي و 
 طبقه كارگر.  براي ايران روشن استمپرياليستيا

 تحت رهبري پيشاهنگان كمونيستش حرف نيز بايد
خود را بزند؛ بايد جسورانه و با صداي بلند حرفش 

بخصوص جوانان، را به گوش توده هاي زحمتكش، 
 .  برساند

تمام جريانات و عناصر شناخته شده هنري و ادبي 
كه تا كنون با شركت در انتخاباتهاي اين رژيم به 
آن جاني مي دادند بهتر است از شركت در اين 

نتيجه انتخاباتها . رذالت سياسي خودداري كنند
 در زد و  واز قبل، توسط دولت) همه انتخاباتها(

در . ناحهاي آن، تعيين مي شودبندهاي ميان ج
واقع هيچ انتخاباتي بدون آنكه نتايجش از قبل 

اين مسئله در . معلوم باشد انجام نمي شود
جمهوري اسالمي پر واضح است و هيچيك از سران 

همه كساني كه در . حكومت آنرا پنهان نمي كند
اين بازيها شركت مي كردند، بايد بدانند كه در 

ني هاي سياسي و زد و پشت پرده، توطئه چي
بندهاي غير قابل تصور ميان دو جناح و ميان رژيم 
و قدرتهاي امپرياليستي در جريان است تا زمينه 
هاي تحكيم دولت طبقات ارتجاعي در ايران را از 

» جديد«طريق شكل دادن به يك رژيم ارتجاعي 
 رژيمي كه حداكثر ساختارهاي نظام. آماده كنند

عمدتا نيروهاي (حفظ كند  جمهوري اسالمي را 
در آن تفاوتها و ولي ) مسلح و امنيتي را حفظ كند

» رژيم جديد«باشد كه بتواند يك تغييراتي هم 
 ٢٥يعني تكرار تجربه . بنظر آيد و مردم را گول بزند

 !سال پيش
تمام اين حقايق . اينهايند حقايق مربوط به انتخابات

ي جدا سياسي يكبار ديگر نشان ميدهد كه قدرتهائ
از مردم و بي نهايت بيگانه نسبت به مردم و نيازها 
و آمال آنها در مورد انتخابات و نتايج آن تصميم 

و اين يك دليل ديگر است كه چرا توده . مي گيرند
هاي مردم بايد خود را از چنبره خرفت كننده و 
اسارت بار انتخابات بيرون بكشند تا بتوانند آينده 

به آگاهي انقالبي، بدست خود را با دست يافتن 
رژيم هاي ارتجاعي از طريق . خودشان رقم زنند

انتخابات مردم را بازي مي دهند به اين صورت كه 
 در سرنوشت ، با شركت در انتخابات مردمگويا

اين يكي از . مي كنند» مشاركت سياسي«كشور 
. بزرگترين دروغهاي سياسي قرن بيست و يك است

 و اشتياق مردم به اينكه  تمايالت سياسي،انتخابات
در سرنوشت خود و كشورشان دخالت كنند را 

كاركرد . بصورت مصنوعي و دروغين ارضاء مي كند
به » دخالتگر«و » فعال«انتخابات آن است كه ظاهر 

مردم مي دهد اما در واقع آنها را در تحوالت 
كاركرد . سياسي كشور منفعل و ناظر مي كند

از آن مي شود كه مردم انتخابات آن است كه مانع 
دور هم جمع شوند، حزبي درست كنند، فعال 
حزبي شوند و بطور جمعي براي منافع خود 

 چون انتخابات يك عمل فردي است كه .بجنگند
افراد روزي از روزها پاي صندوقهاي راي مي روند، 
امضاء خود را پاي يكي از مهره هاي حكومت مي 

مره و خرد گذارند و بعد بسر كار و زندگي روز
مردم موضع . كننده و تكراري شان باز مي گردند

خود را در مقابل اين رژيم و هر دو  جناحش روشن 
اما اين موضع روشن و يا تحريم كامل . كرده اند

همانطور . انتخابات مجلس مساوي با انقالب نيست
 سال پيش نشان داد انقالب به اين ٢٥كه تجربه 

ن داد كه دارودسته آن تجربه نشا. سادگي ها نيست
هاي ارتجاعي خيلي راحت مي توانند بر گرده ي 
مردمي كه خشمگين و ناراضي اند اما آگاهي 
سياسي انقالبي و رهبري انقالبي ندارند، سوار شوند 

براي يك انقالب واقعي بايد يك . و به قدرت برسند
رهبري واقعا انقالبي داشت كه هيچ قدرتي نتواند 

فقط يك حزب كمونيست . كندآن را بخرد و فاسد 
براي . مي تواند يك چنين رهبري انقالبي باشد

پيروزي انقالب، توده هاي مردم نياز به سازمان 
چون ستون فقرات دشمن نيروي . مسلح خود دارند
اما فقط يك رهبري انقالبي مي . مسلح آن است

انقالب نيازمند . تواند چنين نيروئي را سازمان دهد
بايد جوانان . قعا رهائي بخش استيك ايدئولوژي وا

انقالبي را آگاه كرد كه اين ايدئولوژي رهائي بخش 
ايدئولوژي كمونيستي است و بايد آنرا به ميان 
كارگران و دهقانان فقير و بي زمين نيز برد و 

فقط ايدئولوژي كمونيستي است كه . معرفي كرد
حقه اي نمي توانند از آن  طبقات قدرتمند با هيچ

انقالب نيازمند . قاصد خود استفاده كنندبراي م
آنست كه حداقل بخش كوچكي از توده هاي مردم 

 ...........نقش انتخابات
بطور برجسته پس از فروپاشي و (در چند سال گذشته 

ديديم كه اين نيروها از همان نوع مبارزه ) شوروي
مسلحانه اي هم كه قبال درگيرش بودند دست 

و . كشيدند و وارد پروسه انتخاباتي بورژوائي شدند
 . ديديم كه چگونه اين كار آنان را به نابودي كشاند

 اين باتالقي است كه انتظار آن دسته از نيروهاي …
 از طريق شركت يستي اصيل را كه فكر مي كنند ونكم

 بر روندهاي سياسي نددر پروسه انتخاباتي مي توان
جامعه يا امور دولتي تاثير بگذارند و شايد بتوانند ازين 
طريق شرايط را براي دست زدن به مبارزه مسلحانه 

 ....براي كسب قدرت پخته و آماده كنند، مي كشد
 اتوماتيك هر گونه شركت  من نمي گويم كه ما بطور

تاكتيكي كمونيستهاي اصيل در اين يا آن انتخابات را 
اين مسئله ايست كه بايد از آن تحليل . رد مي كنيم

نكته در آنست كه در . مشخص از شرايط مشخص كرد
اين ماجرا يك قدرت جاذبه قوي موجود است، كه مثل 

اين فكر كه گويا مي توان . كشش باتالق عمل مي كند
در پروسه انتخاباتي نه شده يركت منظم و نهادش

بورژوائي را به بخشي از استراتژي كلي براي گرفتن 
قدرت سياسي از دست بورژوازي تبديل كرد، يك 
اشتباه مهلك است و اشتباهي است كه تاريخا تاثيرات  
مرگباري بر روي بسياري از نيروهائي كه حداقل در 

يل بودند، بدو تولدشان نيروهاي كمونيستي اص
 . گذاشته است

نقش انتخابات در مشاركت سياسي توده 
 هاي مردم

بورژوازي ادعا مي كند كه جامعه دموكراسي بورژوائي 
عاليترين شكل جامعه است، و معتقد است كه در 
جامعه دموكراسي بورژوائي طريق اساسي براي 
مشاركت توده اي، يا طريق اساسي براي مشاركت در 

ما بر  اما . خاباتي استپروسه انتسياست، شركت در 
 يك سياليستي، انقالب پرولتري وجامعه سوحسب 

آلترناتيو كامال متفاوت، مشاركت توده اي به روشي 
كامال متفاوت و در سطحي كيفيتا عاليتر را برسميت 

ما قبول نمي كنيم كه نقش . شناخته و بر آن مصريم
ا آن نوع توده ها به شركت آنان در انتخاباتي از اين ي

نه تنها انتخاباتي از آن نوع كه در جامعه : تقليل يابد
 حتا از .بورژوائي موجود است، بلكه هر نوع انتخاباتي

 . آن نوع كه در جامعه سوسياليستي مي تواند باشد
كليد مشاركت توده اي در انقالب پرولتري و جامعه 
سوسياليستي عبارتست از بسيج توده هاي مردم در 

پيشبرد مبارزه انقالبي براي كسب : قاتيمبارزه طب
قدرت، و سپس ادامه انقالب در جامعه نوين 
سوسياليستي، بسوي دست يافتن به هدف نهائي 

شكلهاي گوناگوني بايد . كمونيسم در سطح جهان
تحقق  از مشاركت توده اي را اين نوعتكامل يابد كه  

 اين به معناي آن نيست كه ما . باشد و بيان آن بخشد
 هيچ نقشي براي انتخابات در جامعه سوسياليستي

  است و تابعي بودهنقش انتخابات نسبي. قائل نيستيم
 از طريق شكلهاي باز مشاركت مردم در ادامه انقال

از  اي و مبارزه طبقاتي؛ تابعي گوناگون جنبش توده 
ي و تسلط آنان در تمام ركوشش براي بسط سرو

ي و مهارت آنان در عرصه هاي جامعه، و ارتقاء توانائ
       ■  .زمينه حكومت كردن و دگرگون كردن جامعه
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 در. در گرجستان رخ داد» انقالب مخملي« آخرين نمونه -۲

اين واقعه ادوارد شواردنادزه، رئيس دولت گرجستان، 
كه از ) گرجي االصل(سرنگون شد و يك وكيل نيويوركي 

مشاور امنيت ملي كاخ (دوستان نزديك كاندالوزا رايس 
يش درآمد اين انقالب مخملي پ. بجاي وي نشست) سفيد

به دعوت اين وكيل . يكرشته تنش ها در مجلس كشور بود
يك تيم دوازده نفره كه ) در واقع بكمك آمريكا(نيويوركي 

هستند از صربستان به » انقالب مخملي«متخصص 
كه چگونه » ياد دادند«گرجستان پرواز كردند و به گرجي ها 

انجام انقالب مخملي تنش ها و تظاهراتهاي مجلس را براي 
از سوي ديگر، قدرتها به شواردنادزه گفتند كه . پيش ببرند

بهتر است مقاومت نكند و بازنشسته شده و يك زندگي بي 
 .دغدغه در اروپا يا روسيه را براي خود انتخاب كند

انقالبات «براي آنست كه در اين » مخملي«انتخاب نام 
 يم به ماليم ترين چهره هاي منفور يا ناكارآمد رژ» مخملي

 

در مورد دوستان و دشمنان خلق آگاهي كامل 
داشته باشند، و  آماده باشند تا راهي سخت و پر 
پيچ و خم را براي رهائي از نظام ستم و استثمار 
. طي كنند و بقيه را نيز در اين راه رهبري كنند

ساختن آن . بري انقالبي اينطور ساخته مي شودره
دشوار اما مسئله مرگ و زندگي براي يك انقالب 

هيچ انقالبي بدون رهبري انقالبي انجام . واقعي است
اين حقيقت را توده هاي مردم بعينه . نمي شود

براي همين وقتي كه براي انجام . احساس مي كنند
بپا مي ) نيعني انقالب كرد(مهمترين كار اين دنيا 

خيزند، بطور خودبخودي گرايش به قبول رهبري 
هر حزب مخالفي كه در صحنه دم دست است، پيدا 

براي مقابله با اين . اين خطر بزرگي است. مي كنند
خطر، عناصر پيشروي كمونيست بايد بر آهنگ 
تالشهاي خود بيفزايند و حزب را در ميان 

راتژي پيشروترين توده ها بسازند و برنامه و است
 . حزب را در ميان اين پيشروان فراگير كنند

 عدم شركت در انتخابات، براي انقالب كردن، كافي 
اما شركت نكردن در انتخابات، براي ساختن . نيست

فعاالنه ماهيت . راه انقالبي بسيار مهم است
انتخاباتها را افشا كردن، فعاالنه در هر كوي و برزن 

رو كردن، فعاليتي است دروغ و دغل انتخابات را 
مهم براي باز كردن راه تفكر انقالبي و جا انداختن 

تفكر انقالبي يعني . ضرورت انقالب در ميان مردم
اينكه توده هاي مردم براي نجات خود منتظر 
رسيدن دستي از درون حكومت يا از سوي 
قدرتهاي امپرياليستي نباشند بلكه به نيروي خود 

ل كنند كه ما كارگران، ما اتكا كنند و از خود سوا
زنان، ما جوانان، چگونه بايد خودمان را سازمان 
بدهيم، كجا بايد خودمان را سازمان بدهيم، دانش 
خود را از سياست چگونه باال ببريم كه بتوانيم 

افشاي انتخابات و نقش آن . خودمان را نجات دهيم
در گول زدن توده هاي مردم، يكي از فعاليتهاي 

باالبردن آگاهي توده ها در مورد انقالب، مهم براي 
ضرورت آن و بي فايده بودن هر راه غير انقالبي 

در اوضاع كنوني، بحث ميان مردم بايد بروي . است
» چگونه«مي خواهيم و » چه نوع انقالبي«موضوع 

برنامه ها و . آنرا به ثمر خواهيم رساند، بچرخد
ون روشهاي غير انقالبي و اين توهم كه گويا بد

 درصد ٩٠انقالب مي توان تغييري در وضعيت 
 . مردم بوجود آورد، بايد افشا و طرد شوند

. مردم موضع خود را در مقابل رژيم روشن كرده اند
، عناصر انقالبي و مترقي است كه هاوظيفه كمونيست

 ■. آنان را براي انقالب سازماندهي كنند
______________________ 

 توضيحات
 
حكومت » اصالح طلب« كه از رهبران جريان  علوي تبار-١

از موسم انتخابات و «: جمهوري اسالمي است مي گويد
فرايندهاي مربوط به آن بهره هاي ديگري نيز مي توان 

در جريان انتخابات مي توان زمينه هاي عيني جبهه ها …!برد
حتي به » «…و ائتالف هاي سياسي جديد را فراهم ساخت 

فقيت، اگر يك برنامه ميان مدت تر و فرض پيش بيني عدم مو
بلند مدت تر داشته باشيم مي توانيم از موسم انتخابات براي 

به نقل از سايت امروز . (»پيشرفت برنامه هايمان استفاده نمائيم
 ) ١٣٨٢  آذر ١٧دو شنبه 

٢  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يادي از يك كارگر كمونيست
  

ما . اخيرا با خبر شديم كه رفيق سينا آرپناهي بطور ناگهاني در اثر بيماري قلبي در اهواز درگذشت
بدون شك زندگي . ونيست را به خانواده و يارانش تسليت مي گوئيمدرگذشت اين رفيق مبارز و كم

مبارزه جويانه اش همواره در خاطر ما باقي خواهد ماند و آرمانهايش محرك ما در ادامه مباررزه براي 
  هيئت تحريريه نشريه حقيقت -. جامعه اي نوين و انقالبي خواهد بود

 هاست ناگفته از سرشار زندگي
 كارگر مبارزين ترين آگاه و پيشروترين از يكي نفت، شركت كارگر اهيآرپن رفيق سينا

 بود، نفت شركت كارآموز و داشت سال هجده فقط كه آنگاه جواني عنفوان در او .بود
 .ماند باقي وفادار انديشه آن به خود عمر آخر تا و پذيرفت ماركسيسم را انديشه

 كار قالب در  مائوئيسم داشت-لنينيسم  -ماركسيسم  از كه انقالبي و علمي درك با سينا
اتحاديه  بعدها و خونين رزم تشكيالت در فعالي عنصر همواره تشكيالتي و منظم

آرپناهي از همان زمان نو  سينا. جاري بود طبقاتي مبارزه پيشبرد براي كمونيستهاي ايران
 كارگران نفت بشمار مي جواني و جواني يكي از فعالترين عناصر كارگري در شركت نفت و در مبارزات

 دوست و مهربان و بود صميمي و صفا با داشت، آرايش بي و ساده روحي وي .آمد
كارگراني بود كه قبل از انقالب  اولين جزء وي. بود كارگران همه داشتني، به همين دليل محبوب

 از قبل در او .خونين پيوست معروف به رزم» لنينيستهاي جنوب-ماركسيست « به تشكل ٥٧
 نفت شركت كارگران همراه در دوران انقالب به. فعاليت مي كرد گچساران و اهواز در انقالب

 منتهي به آمريكايش حاميان محمدرضاشاه پهلوي و ديكتاتوري رژيم انقالبي عليه مبارزه در
 فعالترين و مجبوبترين از يكي عنوان به اهواز در انقالب از پس او. بود فعال درجه

او طي سالهاي  . وابسته به گروه رزم خونين و اتحاديه كمونيستهاي ايران شهرت يافتانقالبي عناصر
زحمتكش  هاي توده بقيه و كارگران   بعنوان مبلغي آگاه و سازماندهي ورزيده در ميان ٥٧ - ٦٠

 خوزستان در ايران نفت كمونيست شركت كارگران او  يكي از فعالترين. به فعاليت مي پرداخت
 حاكم ارتجاع نيروهاي كارگر كمونيست برجسته اي كه پس از تهاجم وحشيانه. فتر مي بشمار

اسارت  در سال ٧حدود  و شد  دستگير٦١سال  در كمونيستي و انقالبي هاي تشكل به
 .روحي قرار گرفت فشارهاي ها و شكنجه شديدترين تحت اسالمي جمهوري او در زندان. بود
. كرد بيمارستان و پزشك درگير را او سالها  وي پاهاي بر رژيم وحشتناك شكنجه آثار

 به آزادي از بعد وي .گرديد آزاد زندان  از٦٧سال  در ها آزمون اين از او سربلند
 خصوصي شركت يك در را خود عمر اواخر و آورد روي زحمتكشي مختلف كارهاي

 .دگذران را باري مشقت زندگي خود همسر و فرزند ٣حقوقي اندك با  با نقل و حمل
آزادي از زندان  از پس و كرد كارگر طبقه و انقالب وقف عاشقانه را خود زندگي سينا

. براي اينكه زندگي شرافتمندي براي خود اختيار كند، سختي ها و فشار هاي گوناگوني را تحمل كرد
 خارج خود شخصي زندگي اصول انقالبي در از هرگز خود عمر لحظات واپسين سينا تا

تاريخ دوم ديماه  در سينا بود، مدعا اين گواه بهترين اش پيرايه بي و هساد زندگي. نشد
 . گذاشت يادگار به را فرزندش سه و همسر و درگذشت قلبي عارضه  بعلت١٣٨٢

    
 !باد پررهرو سرخش راه و شاد  يادش

 آرپناهي سينا دوستان و رفقا از     جمعي

 
 وجه كنار گذارده مي شوند و منافعشان به اشكالي ديگر و

پنهان توسط گروههاي جديدي كه در راس حاكميت قرار 
 .مي گيرند حفظ مي شود

ني بر اينكه  علوي تبار به استدالالت ملي مذهبي ها مب-۳
با انتخابات هيچ چيز تغيير نكرده و نمي كند و با وجود آنكه 
ملي مذهبي ها به رژيم خدمت كرده اند اما مرتبا توسط 
: ارگانهاي امنيتي رژيم سركوب و حبس شده اند مي گويد

اين انسان را متاثر و منفعل مي كند، اما آيا اين توجيهي «
ما را به مشي قهر و براي تسليم شدن به امواجي است كه 

در مقابل ملي مذهبي ها كه مي » غضب دعوت مي كند؟
گويند تحريم انتخابات سياست بهتري است، چون باعث مي 
شود كه تمام ارگانها در دست جناح راست يكپارچه شود و 

اين «تكليف يكسره شود، علوي تبار تهديد مي كند كه، 
 .»پاسخ ديالكتيكي و انقالبي است

 ٨٢ آبان -و با سحابي مجله آفتاب  گفت و گ-۴
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جمهوري اسالمي، نتيجه يک سازش 
رفين ط. تاريخي براي سرکوب انقالب بود

اين سازش، قدرتهاي امپرياليستي و 
ائتالف ارتجاعي حلقه زده به دور خميني 

 .بودند
هدف از سازش، حفظ نظام و دستگاه 

امپرياليستهاي غربي و در راس . دولتي بود
آنها آمريکا مي خواستند منافع اساسي و 
استراتژيک خود در منطقه و دستگاه 

را عظيمي که براي تامين آن پرورده بودند 
 .از خطر نجات دهند

جمهوري اسالمي نتيجه غلبه يک رهبري 
. ارتجاعي بر يک انقالب اصيل توده اي بود

موفقيت اين جريان ارتجاعي توسط يک 
رشته عوامل اقتصادي و سياسي درون 

 .جامعه و وقايع بين المللي ممکن شد
 عليرغم فداکاري و قهرماني ۵۷انقالب 

مالکان -ژواتوده ها قادر نشد که دولت بور
اين . وابسته به امپرياليسم را درهم شکند

کار مستلزم رهبري انقالب توسط طبقه 
کارگر و حزب پيشاهنگش و سازمان دادن 
يک جنگ انقالبي و درهم شکستن قواي 

فقدان اين امر، فرجه اي . نظامي دولتي بود
به امپرياليستها و طبقات ارتجاعي داد تا 

وده هاي محروم دستگاه دولتي را از گزند ت
استقرار جمهوري اسالمي . حفظ کنند

نقش يک ضربه گير يا چتر حفاظتي را 
 به نقل از --. براي دستگاه دولتي بازي کرد

، فصل )م ل م(برنامه حزب کمونيست ايران 
 ۵۷جمهوري اسالمي و انقالب 

 
 عليرغم فداکاريها و ۱۳۵۷انقالب بهمن 

توطئه ها و   توسطجانفشانيهاي توده هاي ميليوني
جنايات امپرياليستها و مرتجعين مذهبي در نيمه 
راه متوقف شد و به ايجاد رژيم جنايتکار اسالمي 

امپرياليسم آمريكا بزرگترين مدافع رژيم . ختم شد
که مي تواند با فهميد  اما وقتي. سلطنتي پهلوي بود

  و بِدين ترتيبهدگر متحد شيک نيروي ارتجاعي دي
 نظام ستم و استثمار را در ايران انقالب را سرکوب و

. حفظ کند، راي به رفتن شاه و آمدن خميني داد
"  در کنفرانسي که به۵۷اين سياست در ديماه 

 قدرت ۴معروف شد، از سوي " کنفرانس گوادلوپ
کنفرانس در جزيره . امپرياليستي به تصويب رسيد

گوادلوپ که مستعمره فرانسه است، به ابتکار  
يس جمهور وقت فرانسه و با ژيسکاردستن رئ

شرکت جيمي کارتر  رئيس جمهور آمريکا ، جيمز 
کاالهان نخست وزير انگلستان و هلموت اشميت 

قبل از . صدر اعظم آلمان غربي، برگزار شد
کنفرانس، سران هر يک از اين کشورها با فرستادن 

 مشاورينشان به ايران و ارزيابي از وضعيت کشور، 
 صميم مشترک به شوربراي رسيدن به يک ت

 
 
 
 
 

مشاورينشان به ايران و ارزيابي از وضعيت کشور، 
براي رسيدن به يک تصميم مشترک به شور 

همه بر اين باور بودند که تاريخ مصرف . پرداختند
شاه تمام شده و قبل از اينکه اوضاع از کنترل خارج 

ترتيب خروج شاه از . شود بايد چاره اي بجويند
کا داده شده بود بطوريکه سايروس ايران توسط آمري

ونس وزير خارجه وقت آمريکا در کنفرانس اعالم 
شاه در نظر دارد براي تعطيالت زمستاني : "داشت 

در خارج به سربرد و دولت آمريکا نيز اين تصميم 
 ".اعليحضرت را تاييد ميکند

علي رغم اينکه انقالب ايران سقط شد و به ايجاد 
جاعي اسالمي ختم گشت، جمهوري جنايتکار و ارت

اما سقوط شاه ضربه قابل توجهي به امپرياليستهاي 
بدين جهت، محافل حاکمه . آمريکايي وارد آورد

امپرياليستي بويژه در آمريکا به جمعبندي از 
آنها . توجه بسيار نشان داده اند" درسهاي ايران"

اين جمعبندي ها را در مداخالت خود در ساير 
سيا، آفريقا و آمريکاي کشورهاي تحت سلطه آ

التين در هنگام به خطر افتادن رژيم هاي ارتجاعي 
از اين رو، انقالبيون . وابسته شان به کار مي گيرند

صرفا نبايد تجارب خود و توده ها را جمعبندي 
کنند، بلکه همچنين بايد از تفکر و برنامه دشمن 
آگاه باشند تا بتوانند بطور موثر آنها را نقش برآب 

بررسي دو کتاب خاطرات ، در پرتو اين نکته. دکنن
که يکي به قلم ژنرال هويزر و ديگري به قلم گاري 

ژنرال . سيک است، حائز اهميت بسيار می باشد
هويزر عاليرتبه ترين افسر ارتش آمريکا بود که 
جهت ترتيب دادن خروج شاه از ايران و نظارت 

به مستقيم بر کليه امور ارتش ايران توسط کارتر 
کتاب او تقريبا خاطرات روزانه . ايران فرستاده شد

از فعاليتهايش طي ) گرچه شديدا سانسور شده(
يک " گاري سيک. " روزه اش می باشد۴۰ماموريت 

 است که در آن زمان افسر بازنشسته نيروي دريايي
 شوراي امنيت ملي آمريکا بعنوان در دفتر

در زير .  خدمت مي کرد،" ايران امورمتخصص"
گزيده ای از يک مقاله را که به بررسی اين دو 

اين مقاله در . ميکتاب می پردازد، منتشر می کِن
جهانی  در نشريه انترناسيوناليستی ۱۳۶۶سال 

 . چاپ شدبرای فتح
_____________________ 

 :بررسی دو کتاب 
 ماموريت در تهران
 ۱۹۸۶ –ژنرال رابرت هويزر 

 همه سرنگون مي شوند
 ۱۹۸۵ -گاري سيک 

نقطه آغازين بحث هر دو کتاب اين است که 
سلطنت پهلوي حافظ عمده منافع آمريکا در منطقه 
حياتي خليج بود، و اينکه شاه به مثابه يک ويژگي 

سيک مي . پايدار منطقه در نظر گرفته مي شد

هيچ رژيمي نمي توانست با قدرت، ثروت و "گويد 
تاد استحکامي بيش از رژيم شاه در اواسط دهه هف

حمايت از شاه به دوره بعد از ". به روي کار بيايد
 بازمي ۱۳۳۲جنگ جهاني دوم و بويژه به سال 

 يعني سالي که آمريکا نقش اصلي در يک –گردد 
کودتا را ايفا کرد و شاه بدين وسيله بورژوا 
ليبرالهاي متمرکز بدور مصدق را کنار زده و توده 

ز آن زمان به ا. ها را بدون ترحم از دم تيغ گذراند
و همه جانبه آمريکا " خاص"بعد ايران مورد توجه 

، ايجاد يک ساختار "انقالب سفيد"انجام . قرار گرفت
نظامي بزرگ از نيروهاي مسلح، ايجاد دستگاه 
اطالعاتي مدرن در شهرها، همگي در رابطه با 
امپرياليسم غرب و بويژه امپرياليسم آمريکا، انجام 

 . پذيرفتند
 طي دوره زمامداري نيکسون و فورد اين پروسه

نيکسون .  يافتیابعاد وسيعتر) ۱۹۶۹ -۱۹۷۶(
براي پرهيز از دخالت مستقيم نظامي نيروهاي 

جهان و با درس " مناطق پردردسر"آمريکايي در 
آموزي از شکست مفتضحانه آمريکا در ويتنام، سعي 

را به " ژاندارم هاي منطقه اي"کرد سياست پرورش 
 . پيش برد

ر دو کتاب، از ايران چهره يک جامعه کامال ه
سيصد هزار . وابسته به آمريکا را تصوير مي کنند

آمريکايي تام االختيار در ايران نقش مهمي در همه 
. عرصه ها، بويژه عرصه نظامي ايفا مي کردند

  اين وابستگي هاي ايران ماهيتهنگامي که بحث 
به به آمريکا پيش مي آيد، هويزر بي شرم نسبت 

کتاب . سيک کوته بين، مسئله را بهتر مي شکافد
هويزر با وضوح بيشتري نشان مي دهد که شعار 

شاه سگ قديمي انقالبيون ايراني مبني بر اينکه 
حتي . ، بسيار صحيح بودزنجيري آمريکاست

پيش از خروج شاه  از ايران، هويزر بعنوان نماينده 
مسئول کليه بعنوان ( اروپا " نايب التوليه"آمريکا و  

براي ) نيروهاي آمريکايي در ناتو و  خاورميانه
شاه و ادغام ارتش ايران در طرح الحاقي " راهنمايي"

 .ارتش آمريکا، به ايران رفته بود
هويزر براي مهم جلوه دادن خود، در کتابش بند را 

دستخط "با (وي مي گويد شخصا . به آب مي دهد
ارتش " تيمفهوم عمليات و دکترين عمليا") "خود

او با فخر فروشي اشاره مي کند . ايران را نوشته بود
که پس از بررسي طرحش توسط يک گروه از 
افسران آمريکايي، آن را به رشته تحرير درآورد و 

به تصويب " بدون هيچ تغييري"همين طرح کلي 
روساي  امور نظامي ايران و نيز خود شخص شاه 

بدين ترتيب معلوم مي شود که . رسيد
مپرياليستهاي آمريکايي نه تنها مضمون بلکه شکل ا

وقتي . نبردهاي ارتش ايران را نيز تعيين مي کردند
سال " بحران گروگان گيري"آمريکا توانست در دوره 

 خيلي راحت چندين ميليارد دالر از دارائي ۱۹۷۹
معجزه "کند، معلوم شد که اين " بلوکه"هاي ايران را 

تر از يک دفترداري و پرهياهو چيزي بيش" اقتصادي
 . حسابداري آمريکا نبود

هويزر مي گويد، در ماه هاي آخر سلطنت شاه، 
 روزانهسوليوان، سفير آمريکا در ايران، مالقاتهاي 

معموال به همراه سفير (با شاه برگزار مي کرد 
و براي راهنمايي شاه رهنمودهاي مفصل ) انگلستان

 ترتيب به گفته وي. از واشنگتن دريافت مي کرد

  ۵۷برای سرکوب انقالب : درسهای تاريخی
 آمريکا رای به رفتن شاه و آمدن خمينی داد



  ١٠صفحه  ۱۳ شماره   حقيقت                

خروج شاه از ايران توسط آمريکا داده شد و آخرين 
زر  از ژنرال هوي:حرف شاه به روساي ارتش اين بود

 !دکِني" اطاعت"
ماموريت اصلي هويزر عبارت بود از در دست گرفتن 
مسئوليت مستقيم ارتش ايران و تضمين اينکه 

حتي پس از خروج ) اساسا ارتش(قدرت دولتي 
 نخستين کار او اين بود که .شاه، پابرجا بماند

ژنرالهاي ارشد ارتش ايران را متقاعد کند که به 
او ژنرالها را مشتي بي . همراه شاه،  فرار نکنند

کفايت بزدل و دست و پاچلفتي توصيف مي کند 
که مي بايست گاهي با سرزنش هاي پرخاش 
. جويانه و گاهي با نوازشگري، کنترلشان مي کرد

ه باختگي ژنرالها پس از توصيف هويزر از روحي
او . خروج شاه از ايران،  بسيار سرگرم کننده است

پس از اينکه اطمينان حاصل کرد رهبري ارتش 
پابرجا مي ماند، تالش کرد يک مداخله نظامي را 

اگرچه نهايتا در اين کار موفق . سازمان دهي کند
چراکه هنگام ورود او به ايران وضع بيش از (نشد 

اما گزارش او تا ) رلشان خارج شده بوداندازه از کنت
حدودي نشان ميدهد که در شرايط مشابه، 
استراتژي امپرياليستهاي امريکايي چيست و چگونه 
تاکتيک دو گانه ضد انقالبي را که به تاکتيک چماق 

 .وشيريني معروف است، بکار مي برند
هويزر با وجود آنکه ماموريت و حضورش در تهران 

گره خورده بود، اما می گويد " يطرح نظام"با يک 
که دخالت نظامي کافي نبوده و همزمان شاه بايد به 

و " يک شکل دموکراتيک تر از دولت گذار کرده"
 . مي کرد" هاي حاکميتش را مدرنيزه شيوه"

کسانيکه سرکوب وحشيانه نظامي را با 
سياسي ارتجاعي ناسازگار مي " اصالحات"

نيروهاي نظامي بينند، يا کسانيکه مي گويند 
 فاشيستي هميشه به مخالفت با به اصطالح –
بر مي خيزند، بهتر است " نيروهاي غير نظامي"

 .گزارش هويزر را بخوانند
از هويزر خواسته شده بود طرحهاي احتمالي 

مثال، . گوناگوني براي دخالت ارتش تهيه کند
کودتايي که طي آن نظاميان قدرت را در دست 

 در حمايت از دولت غير نظامي بگيرند، و يا ارتش
در واپسين روزهاي رژيم . (بختياروارد عمل شود

به ). شاه، کابينه غير نظامي بختيارمنصوب شده بود
نظر ميرسد که هويزر ميان اين دو فرق زيادي نمي 

در جهت " تدارکات"گردد که او متذکر مي. بيند
او در مورد الزام . پياده کردن هر دو يکسان بود

ترکيب سياست سرکوب خونين با ها به ستاليامپري
سياست انجام اصالحات سياسي و تغيير دولت، و 
حتي دست زدن به تغييرات اساسي در خود رژيم، 

گاري سيک، چند هفته پيش از . تاکيد مي کند
که (سقوط نهايي شاه، در يک اظهار نظر محرمانه 

کند به همين  نکته اشاره مي) در کتابش نقل کرده
اگر قرار است طي يک سري حرکات : "ي گويدو م

سرکوبگرانه از شاه حمايت کنيم، بايد اين کار را با 
تواند اين درک روشن انجام دهيم که سرکوب نمي

به عنوان جانشين اصالحات سياسي، منجمله 
 ".تشکيل يک دولت جديد معتبر، به کار گرفته شود

هويزر يکي دو نکته جالب در مورد رابطه ميان 
گردد او متذکر مي. کندماق و شيريني مطرح ميچ

بدون شيريني، ) يعني کودتاي نظامي(که چماق 
سازد که او بعدا خاطرنشان مي. موثر واقع نمي شود

بجاي سرنگون (خطر کودتا، طرح  اصالح دولت 
را بيش از پيش مورد قبول خاص و ) کردن دولت
هويزر از برژينسکي که در آن زمان . عام ميسازد

مشاور امنيت ملي آمريکا در کابينه کارتربود نقل 
طرح کودتا را علني کند که به او گفت، مي

توانيم نيروهاي مخالف شاه را با مي" چرا که بريزيد
ترساندن از آلترناتيوحکومت نظامي به حمايت از 

 ".بختيار وادار کنيم
در باره بحثها و جدلهاي درون محافل حاکمه 

هترين شيوه برخورد به مسئله آمريکا بر سر اخذ ب
هنگاميکه هنوز . ايران ، مفصل نوشته شده است

حفظ سلطنت امکانپذير به نظر مي رسيد، کليه 
عالي منصبان آمريکايي در مورد حمايت کامل از 
شاه و در عين حال برداشتن گامهاي اندازه گيري 

اما با . اتفاق نظر داشتند" دموکراسي"شده بسوي 
 شاه ، تصميم گرفتند به نزديک شدن سقوط

شخصيتهاي اپوزيسيون اتکاء کرده و در عين حال 
شاه را بعنوان رئيس حکومت و رئيس نيروهاي 

بختيار حاضر به قبول خطر . مسلح، نگاه دارند
اما بازرگان . تشکيل دولت در نظام سلطنتي شد

زمان سازش با شاه را از دست رفته ديد و به 
 .دام کردتشکيل اولين دولت خميني اق

طبقه حاکمه آمريکا، ضرورتا نقش خميني را از نظر 
تماسهاي مخفيانه ميان نيروهاي . دورنداشت

 .خميني و واشنگتن از کانالهاي متعدد برقرار بود
هويزر درحاليکه  که شديدا در پي حمايت از دولت 

جهت رابطه با "بختيار بود، مکررا در مورد تالش 
او مي گويد، . فرستادبه واشنگتن پيام مي " خميني

نگراني بزرگتر من اين بود که هيچ تماسي ميان "
در حقيقت هويزر ". بختيار و خميني وجود نداشت

به  ارتشيان ايران اصرار مي کرد که آنها بايد 
و خود را براي قبول " تفکراتشان را تعديل دهند"

آماده " رهبر مذهبي"بازگشت خميني بعنوان يک 
 .کنند

ويزر را به سازش با خميني اميدوار يک دليل که ه
" نيروي سوم"مي ساخت، نگرانيش در مورد ظهور 

) وزير دفاع آمريکا ( براون : "او مي نويسد . بود
ميخواست در اين مورد نظر مرا بداند که آيا اين 

که البته . نگراني ميتواند مسئله ساز باشد يا خير
 .خود من هم از اين موضوع هراس مداوم داشتم

من به او . کثر خونريزهاي اخير زير سر آنان بودا
گفتم که دقيقا نمي دانم اين نيروي سوم کيست، 
سازمان آزاديبخش فلسطين، تروريستهاي بومي، 

من فکر مي . اکمونيستها و يا ترکيبي از همه آنه
کردم که احتماال اوباش عادي نيز در ميان آنها 

حال در )  اين نيروي سوم(بي شک . وجود دارند
هويزر، در بخشهاي ديگر کتابش . " قدرت گيري بود

در مورد تالشهاي خودش براي تماس گيري با 
نيروهاي خميني بر اين اساس که  نيروهاي 

ذينفع مي " بلوا"خميني و ارتش هر دو در مقابله با 
 .باشند، صحبت مي کند

او مي گويد اگر هم اختالفي در اين مورد وجود 
چنانچه . کانپذيري آن بودداشت، صرفا بر سر ام

سوليوان پيشنهاد داده بود که هويزر مي نويسد، 

ارتش را بيطرف کرد و خاموش نمود  و : "بايد
هنگاميکه خميني پيروزمندانه باز ميگردد، 

کامال مشخص است که . آنرا به کار گرفت
مصون نگاهداشتن قدرت دولتي موجود 

مهمترين مشغله آنها ) اساسا نيروي مسلح(
در اين ميان، همگي براي خميني نقش . دبو

 .قائل بودند
خاطر نشان کردن برخي از تدارکات مشخص هويزر 
براي وارد کردن ارتش به صحنه عمل چه در جهت 

، "دولت قانوني"کودتا و چه در راستاي حمايت از 
اوال، هويزر براي وارد آوردن ضربه در . مفيد است

يروهاي نظر داشت که به دست چيني ازافراد ن
 ازميان ۲۰۰۰۰  تا ۱۰۰۰۰مسلح ـ احتماال حدود

در تاريخ : "او مي گويد.  نفر ـ اتکاء نمايد۴۵۰۰۰۰
 با  نشان می دهدموارد متعددي وجود دارد که

ق و با تعدادی کمی از نفرات می کمک نقشه دقي
استراتژي ما . کنترل کرد اوضاع  يک کشور توان 

در برابر اين . ديعبارت بود از دفاع از تاسيسات کلي
صف آرايي توده هاي مردم هيچ شانس موفقيتي 

قصد ما در دست گرفتن همه شهرها و . نداشتند
اين شيوه هم ساده و هم ..."راههاي مراوداتي نبود

هويزر در کتابش، تعداد تلفات در ". موثرتر بود
 غير ۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰چنين عملياتي را حدود 

حدس زد که اين مي توان . نظامي برآورد مي کند
 . رقم تا چه حد قابل افزايش بود

هر کس تشريح سقوط رژيم ايران را از زبان 
امپرياليستهاي آمريکايي بشنود، متوجه ضعف 
آشکار طبقات ارتجاعي در رويارويي با خيزش 

در مورد کشوري صحبت . انقالبي توده ها ميگردد
مي کنيم که يکسال پيش از آن، کارتر در هنگام 

جزيره ثبات " بعنوان  از شاه، از آنيپذيراي
گاري سيک به همپالگي . ياد کرده بود" خاورميانه

بي شک بايد با :"هاي امپرياليستش هشدار مي دهد
رژيم قدرتمند و  هر که ر قابل اتکاء،اين ديدگاه غي

تثبيت شده اي را در برابر سرايت انقالب ايمن مي 
 ".داند، مقابله نمود

ايران به وضوح نشان داد که در عين حال، تجربه 
هيچ بحران انقالبي،  هر چقدر هم که ريشه اي 
باشد، بدون مبارزه مسلحانه تحت رهبري پرولتاريا 
در راستاي در هم کوبيدن قاطعانه و کامل دستگاه 
موجود دولتي و بدور افکندن قطعي نظم ارتجاعي 
. به تحول راستين و انقالبي جامعه نخواهد انجاميد

 ■.  مهمي براي ماستاين درس
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 کمونيستهاي ايران اتحاديهبه نقل از سند 
 )سربداران(

 با سالح نقد
 با  از سنديده اي شود، گزير نقل ميآنچه در ز
 پس از ۶۶ن سند در سال يا.  استسالح نقد

 يه اي از اسناد پايکي، بعنوان يمباحث درون
ب و منتشر ي تصو)سربداران (ستهايه کمونياتحاد

 نقادانه از ين سند جمعبندي اي اصليبخش ها. شد
ران ي ايستهايه کموني اتحادياستهايدگاه ها و سيد
 متعاقب آن ي توفاني و سالها۵۷ دوره انقالب يط

ن جزوه يمسائل مورد بحث در ا.  است۶۱تا سال 
، يسم پرولتريونالي، انترناسيقدرت دولت: عبارتند از

ستها در يه کموني اتحاديمسئله حزب، خط مش
، کردستان، ي دهقان-يشبرد انقالب، مسئله ارضيپ

 از رهبران و يران و عراق، و دادگاه گروهيجنگ ا
 ازجزوه به گسست يبخش. ۶۱ه در سال ياعضا اتحاد

ستها از خط يه کموني اتحادي انقالبيستهايکمون
 بر ۵۹-۵۸ ي که در دوره کوتاه اما توفانيراست
 نقادانه از يغلبه کرد و جمعبنده ي اتحاديرهبر

 پردازد و بخش آخر ي سربداران مي نظاميخط مش
ران پس از ي ايستهايه کموني اتحاديبه بازساز

جه يه و نتي چهارم اتحادي و شورا۶۱ضربات سال 
ده با وارد کردن ين گزيا.  اختصاص دارديريگ

 ي روان کردن مطلب، منتشر مي براياصالحات جزئ
ست ي حزب کموني در تارنمايدکل سند بزو. شود

 .قابل دسترس خواهد بود) م ل م(ران يا
 

نماينده خرده  :ماهيت طبقاتي خميني
بورژوازي سنتي يا نماينده روحانيت سنتي و 

  ؟روابط نيمه فئودالي و کمپرادوري
 ي از خمينراني ايستهايه کمونياتحادتحليل 

ل يدلبر سه  ي سنتيبعنوان نماينده خرده بورژواز
 در ميان خرده يپايه وسيع ينيخم-۱: بودتوار اس

 را ينيه خمياتحاد -۲داشت،  ي سنتيبورژواز
ت ي روحانينياقشار پائمرتبط با  که يآخوندبعنوان 

 کرد ي تعريف م است،  امالک خردانصاحب و
واز ) »يخرده بورژوائ«ي با موضع اقتصاديمالهائ(

  که قطعات بزرگي و آخوندهائيبين خمين اينرو ما
زمين را در مالکيت يا تحت کنترل خويش داشتند 

 ي بودند تفاوت ميو يا از مقربين دربار پهلو
 يبه خميننکه ي از همه ا و مهمتر-۳گذاشت، 

 ي داد تا توضيحي مي سنتيعنوان خرده بورژواز
 يآمريکا ورژيم پهلو با يت و خصومت ويضد يبرا

 ديگر صفات مشخصه عقب ياز سوئ. دداشته باش
 نيز ميتوانست در ي سنتي خرده بورژوازمانده

 غير قابل انکار يخدمت توضيح جنبه ارتجاع
 . قرار بگيردينيخم

 – ي بخصوص سوم– اين سه معيار ه بهياما اتحاد
 . ستي نگريم اساسا متفاوت يگونه است بي بايم

 
 
 
 
 

 وبود » يروحانيت سنت« نماينده ينکه خمينآاول 
بحران ودر در اوج  ياو حت. ي سنتينه خرده بورژواز
دسته از  رژيم شاه منافع آن يآستانه فروپاش

را متبلور ه داران بزرگ يسرما بزرگ و يفئودالها
 با آمريکا و  و آشکار کرد که به تقابل حاديم

.  سلطنت رسيده بودنديابقا خصوصا موجوديت و
 يک ۵۷ اين حرف آن نيست که انقالب يمعنا

 ي دستجات ارتجاعفريب يا صرفا مبارزه قدرت ميان
 بحران و خيزش ۵۷انقالب ! خير. همسان بود

 بود که رژيم دست نشانده شاه را ي اصيليانقالب
 ستها،يالي به امپري ضربه سنگينکرد وسرنگون 

 در اين .آورد  وارد،خصوصا به امپرياليسم آمريکا
در جهت منافع   سلطنتي سرنگون،مرحله از انقالب

 .قرار داشت خلق يپرولتاريا و توده ها
 ديگر بيرون يا نتيجه ا.ک.اما از اين واقعيت ا

در عين حال که متذکر ميشد ه، ياتحاد. کشيد
 ضد – انقالب دمکراتيک يوظايف اساس

 شاه تحقق نيافته، اما ي با سرنگونيامپرياليست
که تکامل انقالب را صرفا به  ن داشتيش به اگراي

ن يرتجعم از ي تعداد نسبتأ قليلد کردننابو افشا و
 تحت الحمايه م شاه کهيبجا مانده از دوران رژ

ا گرايش .ک.ابعبارت ديگر، .  تنزل دهد بودند،آمريکا
 را  از انقالبداشت که پيشرفت يا تکامل اين مرحله

 و تقريباً کمي يدر درجه اول بعنوان مسئله ا
 .نديبب مستقيم الخط يپروسه ا

ده و تبلور  را بعنوان نمايني رژيم پهلويا بدرست.ک.ا
انطباق  در يديد ول يممنافع امپرياليسم و ارتجاع 

  به آن برخوردي بگونه ابه نادرستش فوق، يبا گرا
يک رژيم ستمگر م شاه صرفا ي رژيئکرد که گو يم

ک ي  جامعه ايرانيبه تضاد اساس و نسبت يانگل
 ، خودميکه آن رژيدر حال. بوده است يده خارجيپد

 . ران بودي ا جامعهيمحصول تضاد اساس
 ي در سازمان بود که پايه اقتصادي قويگرايش

تضاد مابين « را در درجه اول به يبحران جار
 يبوم عقب نگاه داشته شده ياقتصاد سرمايه دار

 ينيمه فئودال  عقب مانده وييران با روابط توليدا
»  شودي محمايتسم ياليمسلط که از طرف امپر

تقليل ) يافت يکه تماماً در وجود شاه تجسم م(
 با غارت ۱۹۷۰ که در اواسط دهه يتضاد «- دهد

 ترکيب شده و ي و بحران امپرياليستيامپرياليست
انقالب ايران و تکامل «در مقاله . »تشديد يافته بود

 :  خوانيم کهيم»  آنيسياس
  وي مقدمات بحران انقالب۱۳۵۵ -۵۶ يسالها يط«

 .  فراهم گشت۱۳۵۶ بزرگ از سال يآغاز نبردها
 تظاهر برخورد ،ليکن در آخرين تحليل اين بحران

 يشديد ودر هم کوبنده رشد سريع سرمايه دار
 يايران با روابط پوسيده، ورشکسته و به تباه

 و حالت يکشيده وعالج طلب مناسبات نيمه فئودال
 ي جامعه ما بود که در چارچوب وابستگيبرزخ

 و اقتصاد ما به امپرياليسم که در اين رشد ممانعت 

 
 
 
 
 

 کند، به حدت فوق العاده و زودرس ي ميخرابکار
 .رسيد

 ي درون سرمايه داريبدين سان بحران اقتصاد
 ي امپرياليستيايران که با هجوم سرمايه ها و کاالها

 موسسات بزرگ وابسته يبه بازار ايران و دست انداز
بر موسسات متوسط و کوچک در زمينه توليد و 

 جامعه ايران يناقض اساستوزيع پيوند داشت، به ت
 را فراهم يمينه انفجار عظيمزبه شدت دامن زد و 

 .»ساخت
  )۱ صفحه – ۲۷  دوره اول شمارهحقيقته ينشر(

 ي، صفت مشخصه بحرا ن اقتصاديدر چنين تحليل
که ايران را بلرزه در آورد، نهايتاً تظاهر تضاد بين 

با ) وعقب نگاه داشته شده( نوخاسته يسرمايه بوم
 وابسته به امپرياليسم تعريف يبط نيمه فئودالروا

 )۱.(ميشود
 که ايران را لرزاند، ي بحرانيحال آنکه پايه اقتصاد

 پروسه انباشت سرمايه ي تضادهاي کيفيحدت ياب
تضاد  ي بود که بصورت تشديد کيفيامپرياليست

 شرايط  درميان امپرياليسم و ملل تحت ستم
اتحاديه .  کرد ايران بروزي اجتماع-يمعين اقتصاد

درون  در اقتصاد ملل تحت سلطه ادغام عمالً درجه
 دست کم  را ي امپرياليستيديناميسم انباشت جهان

 ي وابستگيساختار رابطهوسعت  و عمق وگرفت 
که  ( تحت سلطهيمابين امپرياليسم وکشورها) ۲(

اين جوامع  يدرون  روابطي شکل گيرکليد عمالً
 يين مسئله را نمما ا.  را ناديده انگاشت)است

 - امپرياليسم روابط عقب مانده نيمهيديديم که وقت
 را در پروسه انباشت حفظ کرده و مورد يفئودال

 ي تواند و مياستفاده قرار ميدهد، در عين حال م
 مولده را نيز در اين کشورها تکامل يبايد نيروها

و » خطرناک «ي که غالباً به شيوه هايکار(دهد 
 عظيم جمعيت ي هاي جابجائتحميل» ي پروايب«

اين اقدامات بر پايه ).  صورت ميگيرديروستائ
 ي انجام مي انباشت سرمايه امپرياليستينيازها

 عظيم اين يپذيرد ودر تضاد با منافع توده ها
.  باشدي جداگانه مي مليکشورها و تکامل اقتصادها

، اقتصاد اين يضروريات سلطه سرمايه امپرياليست
 سازد يمعوج و وسيعاً ناموزون مکشورها را کالً 

و  عظيم متمرکز يچنانکه رشد سرمايه گذاريها(
 بسيار عقب ي توان در کنار شيوه هايمدرن را م

 اينها تحت سلطه سرمايه ي که هردو-افتي افتاده
 يمنبع کسب مافوق سود برامجموعا،  و ، بودهيمال

 تحت يو عميقاً کشورها)  باشنديمامپرياليستها 
 که به تکامل مستقل ياز هر راهسلطه را 
همه .  داردي شبيه باشد دور نگاه ميکاپيتاليست

و  (ي بنيادين انباشت امپرياليستياينها، تضادها
 در سطح ياقتصاد -ي سياسي تضادهايبطور کل

 کند که بقول ي بپا ميرا تشديد کرده و آتش) جهان
 . معروف دودش بچشم خودشان ميرود

 بسيار ي شرايط ماد بوجود آورندهيچنين وضع
 يمساعد جهت پيشبرد منافع پرولتاريا و توده ها

 خميني منافع و برنامه کدام طبقات اجتماعي را نمايندگي مي کرد
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 در چنين ، از طرف ديگري ول.تحت ستم است
 از نيروها و طبقات ي است که ملغمه ايشرايط

 يگوناگون بطور اجتناب ناپذير پا به صحنه درگير
 نيست که ي اين پديده جديد. عظيم ميگذارنديها

 که اساساً بايد يوهائواپسگرايان ضد تمدن و آن نير
 بشمارشان آورد به مخالفت با امپرياليسم يارتجاع

 لنين در ۱۹۲۰بطور مثال در سال . بر ميخيزند
 و ي درباره مسائل مليپيش نويس تزهائ

لزوم مبارزه با پان اسالميسم و ...«  ازيمستعمرات
 که ميکوشند جنبش آزاديبخش يگرايشات مشابه

اروپا را با تالش در جهت عليه امپرياليسم آمريکا و 
تقويت موقعيت خوانين، زمينداران، آخوندها و غيره 

 .صحبت ميکند» در هم آميزند
  نموديم» جديد«  کامال۵۷ً آنچه در انقالب يول

قرار گرفتن اين قبيل نيروها در رأس يک خيزش 
البته در ائتالف با ساير  (ي سراسري توده ايانقالب

 يعمالً به سرنگونبود که ) ي بورژوائينيروها
 ي موجود نيروهاي و صف بنديحکومت مرکز

طرفدار امپرياليسم انجاميد و موضع غالب در دولت 
 دست به اين نيروها.  کردجديد را از آن آنان

بر   کهي حکومت؛ندزد يذهبک حکومت ميل يتشک
 نياز يقرار داشت و بر مبنا يپايه اقتصاد کمپرادور

را نيز با خود » يعشر«حکام نوين اشکال و جوانب 
 در يک دوره محدود يحکومت خمين. بهمراه داشت

 کند که از يکوشيد به غرب و خصوصاً آمريکا حال
چگونه قرار » يسلطنت اسالم«اين پس روابط با 

 در قبال ياين سياست خمين. است باشد
نماينده خرده « به يامپرياليسم بهيچوجه ارتباط

 به الزامات بودن نداشت و کامال» ي سنتيبورژواز
 يا - ايراني مربوط ميشد که بحران انقالبيگوناگون

 و همچنين حاد شدن -ضربات وارده بر امپرياليسم
بلوک غرب به  ( رقيبيتقابل دو بلوک امپرياليست

 يکا و بلوک شرق به سرکردگي آمريسرکردگ
 کرد و يل مي تحمينيم خميرژ به )يشورو
 .دانستند يستها هم آن را قابل تحمل مياليامپر

 در رأس جنبش ي نظير خمينياينکه نيروهائ
 عوامل از ي قرار گرفتند خود محصول شماريانقالب
 و قيعم بحران در يپايه ماد بود که ي مهميسياس

نتايج گسترده اقتصاد ناموزون و تحريف شده ايران 
ير و تبديالت در صنعت و يآنهمه تغ. ندداشت

 و ي سياسي که با پديده مطلقه گريکشاورز
 باند دربار همراه شده و توسط دستگاه ياقتصاد

 ي اعمال ميبوروکراتيک عظيم و متمرکز دولت
 زحمتکش يگرديد، نه تنها اکثريت عظيم توده ها

 ي که از لحاظ موقعيت اقتصاديبلکه اقشار بسيار
 يبحساب م» ممتاز« بوده واز اقشارقدرتصاحب 

را ) زرگه داران بيسرمااز زمينداران بزرگ و (آمدند 
و الزامات فشار .  قرار دادينيز در ضديت با باند پهلو

 اقشار فوق الذکر را يانباشت امپرياليست يازهاين
 يبخشاً کنار زده يا قدرتشان را به ميزان زياد

  نظام که دامنگيريبحران عظيم.  بودکردهمحدود 
 شد و بروز حاد آن در عرصه ي امپرياليستيجهان
 را به عرصه کشمکش ييروهائ سريعاً چنين ن،ايران

بنابراين در . ديکش کسب قدرت ي براي سياسيها
 ي جايصفوف گسترده مخالفين رژيم شاه نيروهائ

مانع  بوده و خود ي ارتجاعگرفتند که بدون شک

به انجام رساندن انقالب  در راه يعمده ا
هدف د ي و با بودندي ضد امپرياليست–دمکراتيک 

 آن ياگر چه برا. دندي گردي توده ها محمالت
 يحمله محسوب نم يفور دوره محدود، هدف

در دوره .  نادر نيستيدر تاريخ، اين پديده ا. شدند
 يمثال ديگر.  چين نيز چنين بوديجنگ ضد ژاپن
 مورد شبيه تر است واقعه ني ا جهات بهيکه از بعض

 در . باشدي رژيم سوموزا در نيکاراگوا ميسرنگون
 ي از جمله برخيات مختلف طبقيآنجا نيروها

نمايندگان کمپرادورها با سوموزا به مخالفت 
» کنترا« از آنها عوامل يامروز بسيار. برخواستند

از نوع (ساندنيست  يودر مقابل، نيروها. هستند
 ي ميکه توسط روسها پشتيبان) راني ا»انيفدائ«

 رژيم يدر رهبرکه  نوين يشوند نيز به کمپرادورها
 در ي حتيالبته خمين. بدل گشته اندهستند 

 خرده ي انقالب هم نماينده نيروهايحادترين روزها
 نظير آنان که امروز در نيکاراگوا به حکام -بورژوا 

 ي نبود و بيشتر م-نوين کمپرادور بدل شده اند 
 که جريان ي را همتراز با عناصر کمپرادوريتوان و
 . را شکل دادند، قرار داد) ۳(» کنترا«

ان ي ميري، از بروز درگتجاعيون اراني ماز تقابالت
. نبايد شگفت زده شدستها يالين و امپريمرتجع

 از ياين انعکاس.  هميشه رخ ميدهديچنين تقابالت
 امپرياليسم است و اين کشمکشها را يقانون آنارش

 ي يکينبايد با تضاد ميان امپرياليسم و طبقات خلق
 .دانست

 ي حامگاه وي پايدارا يخمين  است کهياين حقيقت
 و هم چنين ي سنتيخرده بورژوازان يدر م

 از اين امر نبايد يول.  از مردم بودي ديگريبخشها
 را ي سنتينتيجه گرفت که او نقش خرده بورژواز

 يد يا نماينده آن در قدرت سياسر کي ميباز
 ي پنداشتن پايگاه توده ايمساو.  آمديبحساب م

  آنست که هر شخصيتي به معنايبا خصلت طبقات
 از توده هواخواه ي را که در ميان بخشهائيسياس

.  آنان بحساب آوريميداشته باشد نماينده سياس
در ميان  يني خمايگاه محکم و محبوبيت اگر پيحت
 ندهينما يباشد بازهم  و» ي سنتيخرده بورژواز«

خرده «است و نه  ي از روحانيت سنتيبخش مهم
 .»ي سنتيبورژواز

 ي فئوداليبه پايه و روبنا، روحانيت ياز لحاظ تاريخ
در . متصل بوده و در خدمت آن قرار داشته است

 نيز روحانيت بعنوان يک نهاد يدوران حکومت پهلو
 ه، نمايند) جداگانه و منفرديونه بعنوان افراد(

 يمهم يجنبه ها حاکم و در خدمت يروابط طبقات
 از ي و همچنين جنبه هائياز روابط نيمه فئودال

امتيازات .  بوديکمپرادور- و بورژوايروابط بورژوائ
 و مهم آخوندها از طرف امپرياليسم يويژة سنت

 يغرب«محدود شد و اين کار خصوصاً از طريق 
چشمگير ايران در دوران حاکميت خاندان » کردن
ئل دهة ااو  تاي بطور کليول.  صورت گرفتيپهلو
 ي عاقبت بخير و مؤثر باقي روحانيت گروه،۱۳۴۰

 از مساجد و زيارتگاه ( يشکيالت مذهبچرخ ت. ماند
 قرض ي و صندوق هايها گرفته تا مدارس مذهب

» يشرع «ي بوسيلة ماليات ها)يالحسنة اسالم
بخصوص تجار ( از مؤمنين پردرآمد يمذهب

و از ...) ثروتمند، سوداگران بازار، بزرگ مالکان و

 قبل از دهة . چرخيدي ميطريق موقوفات مذهب
 بلند شد و ي سنتتهيآتور  دستي رژيم رو۱۳۴۰

 ياينجا بود که رودرروئ. اين آتوريته را کاهش داد
 ت خودي در کل اين نهادي حاد بوجود آمد، وليها
 که بطور مستقيم با دربار يبخش هائ صرفا نه (

 که توسط يارتباط داشتند، يا فقط آن آخوندهائ
،  گماشته شده بودندي محليدولت در پست ها
در خدمت ارتجاع حفظ گرديد ) لبلکه بمثابه يک ک

 بر آن تکيه شد تا از قابليتش جهت يو بميزان زياد
توده  موجود در مقابله با ي کمپرادورنظامحفظ 

مسلماً . استفاده شود تحت ستم و استثمار، يها
 با ي محکمي بندهاي از روحانيت سنتيبخش هائ

 داشتند، و در يک ي سنتي از خرده بورژوازياقشار
. منافع اين اقشار بودند» در خدمت «يمفهوم حت

 از آن يا گرايش به چشم پوش.ک. که اي چيزيول
فوق الذکر نيز » خدمت«داشت، اين بود که 

 و در  موجوديت در چارچوب روابط طبقايبطورکل
 موجود ياسي س-يچارچوب حفظ نظام اقتصاد

 پذيرفت و نهايتاً در خدمت آن قرار يانجام م
 بخاطر  از اين روحانيت را ي اگر بخشهائحتا. داشت

 هر ي فردي خاستگاه طبقات ويموقعيت اقتصاد
خرده « کوته بينانه يدر تعريفک، بتوان ي

 يفرد کرد، اما اين موقعيت يمعرف» يبورژواز
نان يرا اي آنان ندارد زبه نقش اجتماعي يربط

 ينده و حافظ روابط طبقاتيک نهاد، نمايبعنوان 
با تأکيد بر موقعيت بحث اتحاديه .  هستندينيمع

در   باشد،يکه خمين» يفقيرتر «ي مالياقتصاد
ل يتحل.  عاميانه بوديغلتيدن به تحليل اقتصاد

ده يناد  راروبنا و سياستشه يانه همي عامياقتصاد
 .ردي گيا دست کم مي

 با يوارد تقابل حادشاه ، رژيم ۱۳۴۰در آغاز دهة 
  از روحانيت و در عين حال باي مهميبخش ها

اين مسئله کامالً .  از جامعه شدي مهميش هابخ
 ييرات تحميليو ساير تغ» انقالب سفيد«با الزامات 
اين .  گشتي در ايران مربوط ميامپرياليست

 ي اجراي اتخاذ شده برايتحوالت  و تدابير سياس
  به زنان ويحق رأ» ياعطا«انحالل مجلس، (آنها 

يع  را تسري وقوع آشوب بزرگ و قيام سياس،)رهيغ
 ي از اقشار خلق در اين دوره گام هائيبسيار. کرد

اما .  در مخالفت با رژيم بر داشتنديمشخصاً سياس
 از مخالفتها در آن دوره بيان آشوب و تضاد يبخش

.  با اين تدابير بودي در روياروئيميان طبقات ارتجاع
 که در ابتدا با رفرم ي عمده مالکان بزرگ ارضبخش

يا » جلب«الخره اف بودند، ب مخالي امپرياليستيها
 ي عمدتاً از طريق تبديلشان به بخش ( شدنديخنث

 از ي بسياري ول) کمپرادورياز طبقة بورژواز
 ي و اقتصادي قدرت سياسبواسطهفئودالها 

کمترشان، عمدتاً کنار زده شدند و در بخش 
بشکل د که ي قدرت جدينهادها از دهات، يوسيع

حمايت شده و منصوب مستقيمتر از جانب رژيم 
 فئودالها و   ي جايگزين آتوريتة سنتند، شديم

 ي از کسانينتيجه آنکه، بسيار.  گرديدندآخوندها
 بند داشتند از مواضع يکه با روابط نيمه فئودال

 .قدرت و موقعيت ممتاز بر کنار شدند
 از جانب شاه با هدف يمضاف بر اين، تدابير فراوان

 اتخاذ شد و ينت سيمستقيم استحالة آتوريته مذهب



١٣صفحه    حقيقت      ۱۳شماره 
نيز بطور »  به زناني حق رأياعطا« نظير ياقدامات

.  داديغير مستقيم قدرت اين آتوريته را تقليل م
 تا زمان بر ۱۳۴۲ خرداد۱۵شاه عمالً بعد از قيام 

سر کار بودن، به حمالت مستقيم و غير مستقيم 
ظهور .  ادامه داديخود عليه ساختار آتوريتة مذهب

شخصيت بسيار مهم در صحنة  بعنوان يک يخمين
ير و تبديالت ي ايران، محصول اين تغيسياس

 ي به تدابير سياسي، و عکس العمليامپرياليست
 .منتج از آن بود

 که در ي ماليانندهي نما بعنواني از خمينيارزياب
 هستند، اساساً  و حافظ آنينظام کمپرادور خدمت

 يمآخوند عاليرتبه ک يست که او يل نين دليبه ا
 ي واقعي محتوا بري متکيابين ارزي ا بلکه.اشدب

تأسيس   و)يحکومت اسالمبرنامه  ( ينيخمبرنامه 
 تقويت و تحکيم سنگر که به ييک تئوکراس

، و همچنين با دي انجامروحانيت در دولت و جامعه
 که حول اين برنامه گرد آمدند، يروهائين توجه به

 . باشديم
ارائه يک  عمالً بخاطر پيشقدم شدن در يخمين

 در ميان ،يحکومت مذهبجاد يابرنامه جهت 
 نبود جز ي چيزي و برنامه و.شدآخوندها برجسته 

 .کي سرمايه بوروکراتيترجمان آخوند
 با يبحث ما اين نيست که تضاد و مخالفت خمين

.  بوديعوام فريب يآمريکا و بطور مشخص رژيم پهلو
 اين است که امپرياليستها عمالً يواقعيت تاريخ

 ي از نيروهاي مهم و وسيعيموقعيت و نفوذ بخشها
د ش را به تحليل بردند و سير وقايع آنچنان يارتجاع

 محافظت از ي برا، از ارتجاعيوني وسيعيکه بخشها
 ي تحت لوا، مواضع از کف رفته خودينظام و احيا

 ي و براي و قانون و نظم اسالمي اسالميجمهور
 .يوستندشاه پن يمخالفبه موج » نجات ايران«

 ظهور يماده يپا  که در مورديمضاف برمسائل
 ي سياسعامل مطرح کرديم، سه يامثال خمين

ان ي در جريني مهم شدن خمبسيار مهم نيز در 
 : نقش ايفا نمودندانقالب 
و با  (آخوندها نه تنها سازمان يافته بودند-۱

 سريعاً متشکل تر نيز ي بحران انقالبيرياوجگ
 و خصوصاً با ظهور ۱۳۴۰دهة  بلکه از آغاز )شدند
 منجر شد، برنامه خود را ۵۷ که به قيام يبحران

.  نيز يافتيترويج کردند، که اين امر بيان تشکيالت
 اقدامات رژيم ي با برخي خمينيوسعت پايه توده ا

 و استحاله ي سنتيحمالت شاه عليه فرهنگ اسالم(
 خود يکشش. نيز ارتباط داشت) يآتوريته مذهب

 به حمايت ي از اقشار خلقيز ميان بسيار نييبخود
از اسالم بوجود آمد زيرا اسالم از طرف حکومت 

 ي تشکيل ائتالف حتی اقشاررایب. بود» ضربهزير «
 از عقب مانده ترين عناصر سنت گرا عليه يبا برخ

اين چنين بود که . رژيم شاه مطرح گشت
 دمکراتيک در ميان -نمايندگان گرايشات بورژوا

 همراه شدند و اين امر خود به يخمينمردم با 
 در ي و افزايش محبوبيت ويگسترش پايه توده ا
 . شايان نموديميان توده ها کمک

 که پيشتر ي بنابه دالئلي بين المللي پرولتاريا-۲
 توانست يازاين گفتيم بغايت ضعيف بوده و نم

 – ي تاًثيرات سياسي قدرتمند ماديبمثابه يک نيرو
 . گذاردي بر روندانقالب ايران بجاايدئولوژيک خودرا

 ي امپرياليسم آمريکا از شل کردن دهنه نيروها-۳
 که انتظارش يبه آن شکل(وفادار خود در ارتش 

 خطراز  کرد تا» يخوددار« عليه انقالب )ميرفت
بدين ( نهايتاً غير قابل کنترل يمواجهه با وضعيت

 ها بيش از حد در اوضاع يمفهوم که دست شورو
ن ي ا.بپرهيزد) تعميق يابدانقالب بسرعت د يا باز شو

 .رات آن بودياقدامات نشانه عمق بحران و دامنه تاث
 حزب يرفيق باب آواکيان صدر کميته مرکز

 از يدرسهائ«در مقاله ،  آمريکايکمونيست انقالب
 چنين تحليل ياين مسئله را بدرست» انقالب ايران

 تادند  زيدست به اقداماتامپرياليستها «: ميکند
 در ي مشخص، و بنوعيانقالب ايران در نقطه ا

 که ينيروهائآن و » شود تمام«کوتاه مدت 
 کارکرده و راحت نان توانستند با آيمستها ياليامپر

يا بخشاً (جذبشان کنند ر فشار ي و زتر مستحيل
حرکت قرار گرفته و ن يا در پيشاپيش )جذب کنند

 .»بقدرت دست يابند
 

 يدر تحليل خود از رابطه خمين ستهايه کمونياتحاد
  دچاريبا کل انقالب دمکراتيک و ضد امپرياليست

 با جنبش ياگر چه حمايت و همبستگ.  شدلغزش
 ي وي تحت رهبري ضدشاه که بطور عينيتوده ا

 نمود واگر چه يقرار گرفته بود، در آندوره الزم م
 حمله ي بعنوان هدف فوريمطرح نکردن خمين
در آن مقطع ا .ک. بود، اما اي مدرآن شرايط صحيح

 ي خميني بودن خط و برنامه کليعمالً منکر ارتجاع
 چون يواقعيات  نادرست ازيبرداشت ها. شد

، ودسائس  ها در بين تودهيمحبوبيت وسيع خمين
 و ينيخم ميان حکومت ي و تضادهايامپرياليست

بر خط و سياست  ياديز تأثيرات ي غربيقدرتها
 ي بدانجا که وظيفه مرکز گذاشت تايا بر جا.ک.ا

 از طريق ي کسب قدرت سياس بريپرولتاريا مبن
.  نهادياز دستور کار خويش بکنارعمال  را قهر

نتيجتاً سازمان ما قادر به ترسيم خط فاصل عميق 
و روشن ميان برنامه و نظرگاه خود با بينش طبقات 

و خصوصاً آنان که قدرت را غصب کرده  (ديگر
ه عدم تدوين موضع مستقل  نشد و بواسط)بودند
خويش ر پرچم يدر ز امکان بسيج توده ها يپرولتر

 عميق در برخورد به ياين انحراف. را ازدست داد
 به ي کمونيستها بود که ارتباطيرسالت تاريخ

 نداشت، ي خمينيتحليل نادرست از جايگاه طبقات
خرده « واقعاً نماينده همان ي اگر ويزيرا حت
 خرده  راديکالتري بخشهايتيا ح» ي سنتيبورژواز
وظيفه   بايست دري بود، اين امر نمينيز م يبورژواز

 .بدهد ييري تغ آنيمرکز
 همانند يتجربه انقالب ايران و ظهور پديده ا

 پروسه انقالب در ي بر پيچيدگي تنها شاهديخمين
آنست که  بر ي و تأکيدبودهعصر امپرياليسم 

 انقالب درون از يمقطع آگاه در هيچ يپرولتاريا
 خودرا از دست داده و بدرون ينبايد استقالل طبقات

 از سير يدنباله رو.  کشيده شوديجريان خودبخود
 طبقات غير ي واز رهبريجريانات خود بخود

فشار « بر يا مبن.ک. خود را در شکل تز ايپرولتر
بيرون انداختن «بمنظور »  بر حاکميتيسياس

اران و ، منفرد نمودن سازشکي ارتجاعيجناحها
ظاهر » راديکاليزه کردن جناح ضد امپرياليسم

» پوست انداختن هيئت حاکمه «ساخت و عنوان 
 هي اتحاد اين تز بود کهيبر مبنا. بخود گرفت

 ضد ي خرده بورژوازيناپيگير«نصيحت و انتقاد از 
بر سر اين يا آن موضع و » امپرياليست در قدرت

 ،قيقتحنشريه اقدام را پيشه کرد و بطور نمونه 
 يخطر کودتا« در بر خورد به ،ارگان سازمان

چنين »  و نقش ارتش در انجام آنيامپرياليست
کمونيستها هرگز بر اين عقيده نيستند که «: نوشت

 از ابتدا تجربه همه يافراد، گروهها و طبقات اجتماع
کارها را دارند، و هرگز مخالف اين نيستند که آنها 

 يول. لعکسابلکه باز تجربيات خويش درس بگيرند 
 ما يتاريخ همين يک تجربه را در پيش رو

 کمونيستها و طبقه کارگر اينست يميگذارد؟ ويژگ
 ي درس مي بدرستگراني خود و دکه از تجربيات

 با توجه به تجربيات متعدد ي انقالبينيروها. گيرند
 ديگر، از يچه در کشور خودمان و چه درکشورها

، سوکارنو در يشيلتجربه مصدق، تجربه آلنده در 
 آوردند و هنوز ي بود که فرياد بر مرهي غ وياندونز

ل ا ح- آورند که اينگونه ارتشها کودتاگرنديهم بر م
 و ي باشد يا ملي کند که اسمشان اسالميفرق نم

در !  کجا بود آن گوش شنوايول.... يا هر چيز ديگر 
 يآن موقع گوشها مشغول شنيدن ياوه ها

ليبرالها بود و زبانها مشغول تکفير سازشکارانه بورژوا
» ؟ يانقالبيون، آيا اينطور نبود آيت اهللا خمين

، روحانيت، و تجربه يآيت اهللا خمين «۸۲حقيقت (
 ).۵ صفحه -»قدرت

 آورده شده که مضمون ينقل قول فوق از مقاله ا
 که يچيز( ي و انتقاد از خمينياصليش را افشاگر

 نادر قطع کوتاه معمالً در ادبيات سازمان در آن
ا در اينجا تجربه مصدق، .ک.ا.  داديتشکيل م) بود
» نرمش غير عاقالنه« تا  را علم کرديونزد و انيشيل

 دست نخورده از ي ارتجاعي در قبال نهادهايخمين
 يدوره شاه را مورد نقد قرار دهد و خطر کودتا

ا اگر چه به .ک. ا. گوشزد نمايديارتش را به خمين
 ي کرد، ولي اشاره مي بدرستيريخ وقايع تاييکسر

 اين ي و مرکزي اساسيهاعمالً از پرداختن به درس
 را ترويج يو نتيجتاً راه.  ورزيديتجارب اجتناب م

 با اشتباهات بغايت راست و يميکرد که اساساً تفاوت
 ي حزب کمونيست اندونزي رهبرياپورتونيست

 گذار مسالمت آميز يا يه مشي اتحاداگر چه. نداشت
 اين سياست ي کرد ولي را تبليغ نممرلمانتاريسپا

 شکل مشخص خودرا در نوع پوشيده ياپورتونيست
 از بر خورد سازشکارانه به حاکميت را نمودار يتر
ا توده ها را به مبارزه کردن و .ک.ا.  ساختيم

 خواند، تا از اين ي داشتن فرا مي انقالبيهشيار
ه وادار ب) از حکومت» يبخش«يا( طريق حکومت

از اين ! عمل در جهت منافع خلق يا ملت گردد
 ي به مشام نمي تعفن راه پارلمانينسخه اگر چه بو

 ي با عدم همخوانيکه اين امر بحد زياد (رسيد
 اما در )! شديمربوط م» يامور پارلمان« بايخمين

ت يماه  را نسبت بهيدمکراتيک واقع توهم بورژوا
 يولت مدا يگواين توهم که :  داديرواج مدولت 

هم توده ها وهم ارتجاع را ) در کوتاه مدت( تواند
 دولت ارگان سرکوب و ،کهيدر حال . کندينمايندگ

. گر استيه طبقات ديک طبقه علياعمال قدرت 
 و است  خاصي مناسبات اجتماعهنماينددولت 



  ١٤صفحه  ۱۳ شماره   حقيقت                

خط سازمان .  استي طبقاتيبزار ديکتاتورا امشخص
ست ما در دوره مورد بحث همانند حزب کموني

 مسلحانه ماشين ي در مورد مسئله سرنگونياندونز
 پرولتاريا و ي انقالبي و لزوم استقرار ديکتاتوريدولت

 ،ي طبقات ارتجاعيدهقانان جهت سرکوب تمام
ا همواره از اينکه پيشبرد .ک.ا. دچار التقاط بود
 و حاکميت يرهبر» محتاج«انقالب نهايتاً 

 به ترويج  کرد، اما همزمانيپرولتارياست صحبت م
 پرداخت که در پروسه انقالب ياين توهم م

ين يتعدر آن فاز  بوجود آيد که ي فازمکنستم
 ه،ي اتحاد. دولت  امکان پذير نباشديخصلت طبقات

پايبند اين اصل که يا بايد انقالب را عليه روابط 
 موجود دامن زد و يا يمالکيت و مناسبات اجتماع

در .  شد، نماند آن مناسبات تبديليبه وارث و حام
 نظير دمکراتيک بودن مرحله يعوض به توجيهات

در » شراکت پرولتاريا با ساير طبقات«انقالب و لزوم 
ا اين واقعيت را که در .ک.ا.  آوردي رويقدرت سياس

 انقالب، پرولتاريا ي ضد امپريالست-مرحله دمکراتيک
 موارد با ي در پاره ايحت ( با ساير طبقاتيبمفهوم
در قدرت شريک « تواندي م)يورژوائ بينيروها

 ي يک نکته اساسيرا مداوماً تکرار ميکرد ول» شود
 را ناديده ي پرولتري رهبري، يعن»شراکت«در اين 

 يروهايان نيمسئله رقابت م ه،ياتحاد. انگاشت يم
نکه کدام طبقه، يا (ي مختلف را بر سر رهبريطبقات

ادات  انتقي به پاره ا) خواهد کرديهبرگران را  ريد
 يروهاي نياستهايدر مورد سنهايتاً مسالمت آميز 

ن مبارزه، يکه ايدر حال. داد ي متقليلگر، ي ديطبقات
 . خونيني، خشن وحتيکامالً حيات است يمبارزه ا

شکل   دمکراتيک نوينيا ديکتاتور.ک.از نظر ا
 داد و ي معنا نم پرولتارياي از ديکتاتوريخاص

 ضد – مکراتيکمعلوم نبود اگر  مضمون دولت د
 ، پسنباشدا يت پرولتاريهمان حاکم يستياليامپر

 به مرحله کي از مرحله انقالب دموکراتگذار
در . امکان پذير خواهد بودچگونه  يسوسياليست

مقابل، اتحاديه از بيان اين نکته که حاکميت 
 جز يمعنائ) »يخرده بورژواز «ييا حت (يبورژواز

 رفت و اين ي ندارد طفره مي بورژوازيديکتاتور
 تحت شرايط ي بورژوازيمسئله که هر ديکتاتور

 جهان نا گزير در خدمت امپرياليسم و يامروز
 يواقعيت.  کردي ميارتجاع قرار ميگيرد را عمالً نف

ين بود ا) که نديد ( ديدي مي بايستي مهياتحادکه 
 به محض استقرار و تحکيم حکومتش يکه خمين
 موجود ي اجتماع روابطي نماينده سياسيبطور عين

 حاکم که صفت ي فئودالمناسبات کمپرادور(
 .گرديد) مشخصه جامعه ايران بود

 از جريانات يا نيز همانند بسيار.ک.خالصه کنيم، ا
 يستي کمونين المللينبش ب در تاريخ جيکمونيست

 بود که بهنگام ده تبديل شيبه نمونه تراژيک نيروئ
اراده «بنام  ي تسليم مقوله اي انقالبيظهور فرصتها

 از توده و يگشته، در مقابل جهل بخشهائ» خلق
تأثير طبقات بيگانه بر آنها سر تعظيم فرود آورده 

 انقالب ي بر رهبري خود مبنيواز رسالت تاريخ
 شده بود که پايه يا گرفتار منطق.ک.ا. چشم پوشيد
 مائو در باره ي تحريف شده از آموزش هايدر درک

 از سياست جبهه متحد اتحاديه. جبهه متحد داشت
 را يپرولتاريا تمام کسان«مائو تسه دون تنها عبارت 

 ضد - توانند در مرحله دمکراتيکيکه م
 ي انقالب متحد شوند از جمله بورژوازيامپرياليست

را ) ي عناصر ارتجاعي حتيوگاه(ميهن پرست 
آنهم بصورت (  کرديرا برداشت م» متحد ميکند

 سياست مائوتسه حال آنکه کنه خط و). يتجريد
 در مورد ي ويلمدون وخدمات تئوريک و ع

 و ي به مسئله ملايار بر خورد پرولتيچگونگ
 که پرولتاريا است بر اين نکته استوار يمستعمرات
 گوناگون از يکه نيروهارا  يانقالبد  توانيچگونه م

 مجبورند در آن شرکت ي بورژوازيجمله نيروها
 يمنافع طبقات کرده و آنرا در جهت يرهبر کنند

 اعمال يتالش آگاهانه نکردن برا. ش ببردي پخويش
و به  (ي عملي جز دنباله روي معنائي پرولتريرهبر

 ي نمياز طبقات غير پرولتر) ي سياسيميزان فراوان
 ينيز نتيجه اه ي اتحاديتوانست داشته باشد و برا

 ■ .جز اين نداشت
___________________ 

 توضيحات
تئوري بحران عمومي متکي بر ميزان زيادي تحليل به اين  -۱

 طبق اين تئوري، . بود»  تئوري رکود«کمينترن خصوصاً 

در نه ميتواند سرمايه داري را  امپرياليسم نه ميخواهد و
بنابر اين تئوري، امپرياليسم . رشد دهدکشورهاي تحت سلطه 

با ممانعت از رشد سرمايه داري در اين کشورها مي تواند 
 .  را استخراج کندد امپرياليستيحداکثر سو

بسيار مکانيکي و کمونيستها  اتحاديه اين تحليلجدا از اينکه 
  نظامبر شناخت درست از کارکردمنطبق غير علمي بود و 

، در نبودامپرياليستي و مناسباتش با کشورهاي تحت سلطه 
 بورژوا دمکراتيک و ناسيوناليستي شگرايوجود عين حال بيان 

چنين گرايشي در . کمونيستي بودف يک نيروي در ميان صفو
ميان نيروهاي کمونيستي کشورهاي تحت سلطه بروز مي يابد 

 .ستداشته او در جنبش هاي مختلف پايه 
در » تئوري وابستگي «ت اين تحليل با برداشت هاي نادرس-۲

 ،مورد رابطه ميان ملل ستمگر و تحت ستم در عصر امپرياليسم
که ميان نيروهاي چپ » ي وابستگيتئور«در . متفاوت است

، اساسا رابطه ساختاري ميان امپرياليسم و کشور رايج است
اين رابطه تحت سلطه بعنوان يک رابطه توليدي نفي ميشود و 

 . تقليل مي يابد،به مقوله غارت در محدوده گردش
نامي است که نيروهاي ارتجاعي تحت الحمايه » کنترا «-۳

نيست در حال جنگ هستند بر خود آمريکا که با رژيم ساندي
 .نهاده اند

ست ينيست لنيمارکس(به نقل از برنامه حزب کمونيست ايران 
 )ستيمائوئ

 ۱۶۵صفحه  ١٣٥٧ و انقالب ي اسالميهورجم
 
ن سازش، ين ايطرف.  سركوب انقالب بودي برايخيك سازش تاريجه ي، نتي اسالميجمهور ....

 و در ي غربيستهايالي امپر... بودند،يني حلقه زده به دور خمي و ائتالف ارتجاعيستيالي امپريقدرتها
در مقابل، ... را از خطر نجات دهند...ك خودي و استراتژي خواستند منافع اساسيكا ميراس آنها آمر

 را ي كمپرادور ــ فئودالرد، منافع سرشاري را بگيئت حاكمه سلطنتي هي خواست جاي مينيائتالف خم
شرط  ....ش بچرخانديك مطلوب خويدئولوژي و اياسيرات سيي تغيب خود كند و نظام را با برخينص

 را سركوب كند و ي انقالبي را مهار كرده، توده هايرو بتواند بحران انقالبين نين بود كه ايسازش ا
ن كار را در يتها توان و خواست انجام اسياليامپر. ت كنديم و تقوي ضربه خورده را ترميدستگاه دولت

 . گشودندي اسالمين راه بر استقرار جمهوريبنابرا. دندي دي مينيخم
ن يت ايموفق.  استيل توده ايك انقالب اصي بر ي ارتجاعيك رهبريجه غلبه ي نتي اسالميجمهور

 ممكن يلمللن ايع بي درون جامعه و وقاياسي و سيك رشته عوامل اقتصادي توسط يان ارتجاعيجر
 در ي اسالميدئولوژي اي براي قدرتمنديني، پشتوانه عيمه فئودالي و ني روابط فئوداليجان سخت. شد

 دستگاه يم شاه براي رژياني كه در دو دهه پايت هائيرغم محدوديعل.  كرديجامعه فراهم م
 و ي روستائيه ها كنترل توديك برايدئولوژيك ابزار مهم ايجاد شده بود، اسالم كماكان يت ايروحان
 . شدي، محسوب ميستي كمونيدئولوژي و مقابله با نفوذ ايشهر
 يشه برخير. سم استيالي وابسته به امپرياسي و هم سي هم به لحاظ اقتصادي اسالميجمهور.... 

ران ي است كه بر عرصه ايستيالي درون امپريسم در تضادها و رقابتهاياليم با امپري رژيكشمكشها
ن ين اربابان بيم در بي رژيش از بندبازي بيزي چي اسالمي جمهوريظاهر" استقالل"....د گذارير ميتاث

 يرياتش سمت گي حي در سراسر سالهاي اسالمي جمهورياست خارجيدر واقع س. ...ستي نيالملل
ران به ي اي ــ اجتماعي ساختار اقتصادي اساسيبا توجه به وابستگ . با غرب داشته استيشتريب

 . تواند باشديز نمين ني جز ايمه مستعمراتيت دولت ني و حاكمي غربياستهياليامپر
 ي مي ارتجاعي دهد كه حكومت هاي نشان ميم سلطنتي رژي بجاي اسالمي جمهورينيگزيجا ....

است ها و ير كند؛ سيي تغي حكومتيرند؛ شعارها و روش هاي گوناگون بخود بگيتوانند شكلها
 ي دولت دست نخورده باقيت طبقاتي و اصالح شود؛ اما ماها حكيل ي مسلط تعدي هايدئولوژيا

 ين مناسبات ارتجاعيهدفشان حفاظت از ا: ك نكته مشتركندي در يرات حكومتيين تغيچن. بماند
 . استياسي و سياقتصاد
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يك بار ) پ كا كا(ران كردستان گازمان كارس  

ديگر حزب خود را منحل و تشكيالتي جديد به نام 
پ كا كا، . ايجاد كرد) كنگره خلق(» كنگره گه ل«

خود را منحل كرده يكبار  ٢٠٠٢در آوريل هم قبال 
دموكراسي حزب آزادي و (» كادك«و حزبي به نام 

آن  آخرين كنگره  در.ايجاد كرده بود) كردستان
ستان عراق د در كر٢٠٠٣حزب كه در ماه اكتبر 

كنگره گه «تشكيل شد، كادك منحل و بجاي آن 
شوراي «رهبري اين حزب كه . شدايجاد » ل

طي  نوامبر ١١خوانده مي شود در » عمومي رهبري
تا كادك منحل مي شود « : بيانيه اي اعالم كرد كه

راه را براي ايجاد يك ساختار تشكيالتي 
 دموكراتيك تر كه براي شركت طيف وسيعتري از

 ». مناسب باشد، باز كندمردم
ساختار جديد نماينده «: اين بيانيه مي گويد  

در چارچوب معيارهاي بين است، منافع خلق كرد 
تعقيب يك هدف  براي  و يت داردالمللي مشروع

سي با هدف مذاكره براي دموكراتيك و قانوني سيا
 يك راه حل صلح آميز با دولتهاي ملي حاكم،

 » . استمناسب
 علت تشكيل اين حزب جديد را اينطور ،بيانيه  

برنامه و ساختار تشكيالتي پ «توضيح مي دهد كه 
مات يك مبارزه سياسي را براي ولزمكا كا قادر نبود 

حيات مدني دموكراتيك كثرت گرا برآورده 
قاياي شكل لنينيستي حزب و ب» «…كند،

همچنين تفكر متحجر سنتي خاورميانه اي باعث 
شد كه يك ساختار سلسله مراتبي و تنگ بوجود 

گروه هاي اجتماعي جديد و عناصر د نتوانو آيد 
 ».دموكرات را در خود ادغام كند

 كنگره بيانيه شوراي عمومي رهبريبه نقل از (
 اوزگور  نوامبر، روزنامه تركي زبان١١گه ل، 

 )پليتيكا وابسته به پ كا كا
اين بيانيه درست چند روز پس از درگيري هاي   

كه ( مرزي ميان پ كا كا با پليس مرزي عراق 
و بارزاني مسعود پيشمرگه هاي جالل طالباني و 

طبق گفته . ، صادر شد)هستند يکائيسربازان آمر
سخنگوي ارتش آمريكا، در اين درگيري هفت 

 .  تن مجروح شدند١٣ه و پليس مرزي كشت
 سياستها و اهداف جديد

 ، رئيس  تشكيالت  Zubeyir Ayderزوبير آيدر   
:  گفتبيانيه كنگره گه لجديد، در تشريح نكات 

بيانيه كنگره گه ل به آمريكا فراخوان داد و گفت «
كه ما معتقديم دخالت آمريكا در عراق عليه صدام 

د جديد در حسين و به اين ترتيب آفريدن يك رون
و براي اينكه اين روند . خاورميانه، مثبت است

 . الزم است كه مسئله كرد حل شودابد، يستمرار ا
در اين بيانيه همچنين گفته شد كه حل مسئله   

استراتژي جديد آمريكا در اين منطقه و به كرد 
 خدمت تجديد ساختار اين منطقه توسط آمريكا 

 
 
 
 
 
 

تمام  شد كهاسته خوآمريكا از کرد و خواهد 
 در حل مسئله كرد، هتشكالت كرد را به مثابه واسط

 ».برسميت بشناسد
 ١٦ -اوزگور پوليتيكا  زبان يترک روزنامه به نقل از(

اخبار مربوط به تشكيل كنگره گه « مقاله  -نوامبر
 )» ل، سياستها و اهداف آن

با روشن »  كنگره گه ل«در اين مصاحبه، رهبر   
كيد كرد كه آمريكا را رئيس و ترين جمالت تا

 و سياست پ داندصاحب اصلي در خاورميانه مي 
وقعيت خود روشن كردن مكا كا اكنون عبارتست از 

از طريق همكاري با طرحهاي امپرياليسم آمريكا در 
وي روشن كرد كه پ كا كا مي خواهد . خاورميانه

بجاي خطاب قرار دادن دولت تركيه، بطور مستقيم 
شدن دغام ا بدين وسيله، راه و حرف بزند آمريكا با 

 با اكتو شره يت موجود در ترکيدر ساختار حاکم
 را براي قدرتطبقات ارتجاعي ترك در ساختار 

با » كنگره گه ل«به اين معنا، . خود هموار كند
اما در كل در مسير خط . تفاوتهائي دارد» كادك«

  پ كا او معتقد است. عمومي عبداهللا اوجاالن است
كا هر كاري الزم است بايد بكند تا در ساختار 

 . دولت تركيه ادغام شود
  كادك و پروژه جمهوريت

، پ كا كا و رهبر آن، عبداهللا ١٩٩٩در سال   
،  در فوريه آن سال.نداوجاالن، از سوريه اخراج شد

كنيا توسط يك تيم از كشور آفريقايي  در اوجاالن
 دولت جاسوسان اسرائيلي و ترك دستگير و به

اش اوجاالن، در دو دفاعيه . تركيه تحويل داده شد
اسلحه را  به پ كا كا دستور داد كه در دادگاه تركيه

 و مبارزه مسلحانه را از دستور كار پ زمين بگذارد
گفت مبارزه مسلحانه راه حل او . دنكا كا خارج ك

يك راه  به دنبال نيست و بايد از طريق صلح آميز 
 حل تضاد ميان كردها و حل دموكراتيك براي

وي طرح اصالح دولت تركيه را . بوددولت تركيه 
پروژه جمهوري «طرحي كه نام . پيش گذاشت
نام گرفت و از آن پس تبديل به » دموكراتيك

پ كا كا بطور . ترجيع بند تمام مباحث پ كا كا شد
اما اين براي ارتش . يكجانبه اعالم آتش بس كرد
همه . بل قبول نبودتركيه و آمريكا كافي و قا

كشورهاي اتحاديه اروپا پ كا كا را بعنوان يك 
 شسازمان تروريستي معرفي و غير قانوني اعالم

گر بر پ کا کا  بود ي دياين در واقع فشار. كردند
پ كا كا در سال . شودتسليم شتر يکه هر چه ب

 خود را منحل كرد و تشكيالتي كه نيروهاي ٢٠٠٢
جاعي و مترقي كرد را در وسيع تري از گرايشات ارت
كادك اعالم كرد كه . بر ميگرفت، درست كرد

پروژه جمهوري «هدفش آنست كه براي 
تيزه كردن دولت تركيه دموكراو » دموكراتيك

ک با يجاد روابط نزدي هدف کادک ا. كندفعاليت
اتكاء به  خواست با يه بود و ميدولت ستمگر ترک

ي را تسهيل قدرتهاي اروپائي و آمريكائي اين نزديك
 كادك كماكان بر برخي مطالبات ملي و. كند

برسميت شناختن ملت كرد به مثابه يك ملت، 
 پ ي رهبران و کادرها ازيعده ا. پافشاري مي كرد

 به دولت ت خودي نشان دادن حسن ني براکا کا
ما شده و در فرودگاه ي، از اروپا سوار بر هواپترِکيه

اما . ولت کردندم مقامات ديه خود را تسلي ترکيها
دولت تركيه هيچ امتيازي بابت اين سازشهاي 

 و گوش يبزرگ نداد جز آنكه صحبت به زبان كرد
چه . كرد» آزاد«دادن به موسيقي كردي را 

 ين سخاوتمندي هم به ايازي البته ن!سخاوتمند
ش با شروع مبارزه مسلحانه پ ينبود چون سالها پ

 . آمده بود بدست دان نبردي در مين آزاديکا کا ا
 پس از چهار سال آتش بس يكطرفه، كادك  

اين سياست شد و ديد كه  بي فايده بودن متوجه
 .كشاندب مذاكره نمي تواند دولت تركيه را پاي ميز

 .بنابراين يكبار ديگر آتش بس يكجانبه را ملغي كرد
به عراق در فروردين  پس از تجاوز آمريكا و بريتانيا

ميان دولت تركيه و ،  كشور و اشغال آن١٣٨٢
آمريكا بر سر سياستي كه بايد در كردستان عراق 

) كادك(اتخاذ شود، و بر سر آينده پ كا كا 
جالل طالباني و بارزاني بشدت . كشمكش بود

مخالف ورود ارتش تركيه به شمال عراق 
هميشه تركيه عالوه بر اينكه . بودند) كردستان(

قائل براي خود در كردستان عراق حق آب و گل 
 موصل و كركوك را جزء ،بورژوازي ترك(بوده 

در ) كادك(، از اينكه پ كا كا )تركيه مي داند
كردستان عراق پناه گرفته است، بشدت ناراضي بود 
و به آمريكا فشار مي آورد كه نيروهاي پ كا كا را 

براي زيرا  . آمريكا چنين نكرداما،. درهم شكند
حاکم در  احزابآمريكا، در حال حاضر، استفاده از 

 سركوب توده هاي عرب و ستان عراق جهتكرد
بنابراين، در . غير عرب منطقه بسيار مهم است

. برخورد با نيروهاي كرد با احتياط رفتار مي كند
 آمريكا و دولت تركيه به ٢٠٠٣ در اكتبر سال لبتها

توافقاتي در مورد نيروهاي پ كا كا رسيدند كه به 
هدف طرح آنست . دادندنام » طرح عمل واقعي«آن 

كه نيروهاي پ كا كا خلع سالح شده و از شمال 
به نقطه اي ديگري رانده شوند و ) كردستان(عراق 

مورد «يا عده اي از آنها به تركيه بازگردانده شده و 
پ كا كا از اين طرح بسيار ناراضي . قرار گيرند» عفو
پ كا كا براي حل مسئله به جاش آمريكائي . بود
 يطالبانروي آورد اما آمريكا به ) البانيجالل ط(

 ! گفت كاله خودت را بچسب كه باد نبرد
 اعالم» كنگره گه ل«مهمترين موضوع تشكيل   

 همكاري با امپرياليسم آمريكا گونه هرآمادگي براي
اين در واقع اعالم روي آوردن . در خاورميانه است

اعالم . پ كا كا به يك اتحاد طبقاتي ارتجاعي است
يوستن به كلوب طبقات فئودال و كمپرادور كرد پ

است كه علنا با تجاوز نظامي امپرياليسم آمريكا 
عقد اتحاد بسته اند، به اين اميد كه پس از تثبيت 

، طبقات فئودال  در عراقنيروهاي نظامي آمريكا
كمپرادور كرد نيز به اندازه طبقات فئودال و 

. ه ببرندكمپرادور ترك و فارس و عرب از قدرت بهر
رهبران پ كا كا قصد آن كرده اند كه تبديل به 

 .  مزدوران امپرياليسم آمريكا در منطقه شوند

 سياسي بزرگ در جنبش كردستان چرخشهاي 
   در سراشيبپ كاكا  



  ١٦صفحه  ۱۳ شماره   حقيقت                

خط مشي اوجاالن هميشه در اين 
 جهت سير مي كرد

 اوجاالن پس از دستگيري، در دفاعيه اش گفت،   
پ كا كا در عكس العمل به طرد شدن از سوي 

 دست به دولت تركيه و ترور و ارعاب اين دولت،
مبارزه مسلحانه زد و در طول پانزده سال مبارزه 

كه فشار (مسلحانه چشم انداز و هدف خود را 
گذاشتن بر دولت براي رسيدن به يك راه حل صلح 

) آميز و مذاكره براي كسب حقوق حقه كردها بود
 .فراموش كرد و مرتكب برخي افراطها شد

ت دفاعيات اوجاالن هر چند شكل ندامت نامه داش
اما اساسا با خط مشي سازشكارانه اوجاالن در قبل 

اوجاالن تا قبل از . از دستگيري، فرقي نداشت
 در نشريه پ كا كا به ١٩٩٠دستگيري در سالهاي 

 در ستوني تحت نام  Serxwebunسرخوبوننام 
او در . نظراتش را مي نوشت» حل المسائل مهم«

بيائيد . بيائيد منطقي باشيم«: جائي مي گويد
ما فقط  مي . ما جدائي نمي خواهيم. مذاكره كنيم

خواهيم كه هويت كردي ما نفي نشود و برسميت 
دولت تركيه با حل نكردن مسئله اي . شناخته شود

به اين سادگي آينده اش و موفقيتهايش را محدود 
او در جائي ديگر به دولت تركيه فراخوان » .مي كند

 دولت يك«مي دهد كه بايد با همكاري يكديگر 
 كرد كه مي تواند تمام خاورميانه را -فدرالي ترك

» حل المسائل«در همين . تشكيل دهند» فتح كند
رژيمهاي «مي گويد رژيمهاي خميني و حافظ اسد 

او در حل المسائلش براي كنترل . هستند» مترقي
: كردستان هم راه حل مي دهد و مي گويد

ن نيروهاي نظامي تركيه نمي توانند در كردستا«
اما اگر شانسي به . صلح و ثبات برقرار كنند

پيشمرگه پ كا كا بدهيد، مي توانند اينكار را 
اوجاالن پس از دستگيري، دو دفاعيه ارائه   ».بكنند

در اين دفاعيه .  ارتجاعي تر استيك كه يك از هداد
  مسلحانه شورشهايازها حتا با توهين و تحقير 

به خلق و ا. تياد شده اسكردها عليه دولت تركيه 
کرد و دولت ترکيه بطور مساوی انتقاد کرده و  

 علت دست زدن به مبارزه مسلحانه در ،گويدمي
در » فئودالي خاورميانه اي«كردستان غلبه تفكر 

نفي حقوق ملي كردها توسط دولت ان کردها و يم
: دفاع کرده و می گويدآتاتورك  حتا از وا. تركيه بود

خاصي از ضد دموكراتيك پاي در آتاتورك هيچ رد «
او در دفاعيه اش  ».و ضد كرد بودن نمي توان يافت

من همواره اين حرفها را زده ام «تاكيد مي كند كه 
 ».و براي تغيير دادن پ كا كا جنگيده ام
 توجيهات تئوريك پ كا كا

  راپ كا كا سياست اتحاد با امپرياليسم آمريكا  
راي سياستهاي آمريكا ب«عنوان كه اين تحت 

،  سياست وحدت با دولت »خاورميانه مثبت است
تحت را   کردتركيه و نفي حق تعيين سرنوشت ملي

عصر نوين است و بايد به وراي «عنوان كه اين 
و سياست تخطئه مبارزه » مرزهاي ملي رفت

اتخاذ » مقابله با خشونت«تحت عنوان را مسلحانه 
 توجيهات تئوريک پ کا کا در مورد .كرده است

 اذ اين سياستها، چيست؟اتخ

مثل ( تئوري هاي رهبران جنبش كردستان عراق 
براي تبديل شدن به مزدوران ) جالل طالباني

امپرياليسم آمريكا و سرمايه داري جهاني، و حتا 
» حق تعيين سرنوشت ملي«دست كشيدن از 

اينها مي گويند كه همه ملل خاورميانه . استکار آش
سم انگليس و آمريكا  امپريالي برایاز راه نوكري

مي خواهيم صاحب دولتهاي خودشان شدند، ما هم 
االن هم آمريكا رئيس است و !! همان راه را برويم

يا (پ كا كا !! براي هر كاري بايد دم رئيس را ديد
منتها، . هم همين حرف را مي زند) كنگره گه ل

براي بيان آن سعي مي كند تئوري هاي مدرن ارائه 
برزنجي و مالمصطفي و جالل كه محمود (بدهد 

بخش بزرگي از پايه هاي پ ). طالباني بلد نبودند
كا كا روشنفكران هستند، و رهبران پ كا كا خود را 

كردن اين قشر » توجيه«ملزم مي بينند كه براي 
شهري تر و حتا ی کهنه را با ِبيانی همان حرفها

خالصه اي از . بيان كنند) پست مدرنيستي(اروپائي 
كنگره «ا و تئوريهاي پ كا كا  توسط اسناد تحليله
رجوع كنيد به . (فرموله و منتشر شده است» گه ل
 در ٢٠٠٤به تاريخ دوم ژانويه » كنگره گه ل«سند 

 )www.kongra-gel.orgسايت 
مي گويد كه » كنگره گه ل«پ كا كا در اسناد   
و توضيح مي دهد » .ه استعصر نويني آغاز شد«

اين است كه از يك » عصر نوين«كه مشخصه اين 
طرف سوسياليسم شكست خورد و از طرف ديگر 
سرمايه داري جهاني خود را بازسازي كرد و پيروز 

سوسياليسم فروپاشيد «مي گويد، . از آب درآمد
چون در بر گيرنده دموكراسي، اصول جهانشمول 

رمايه داري جهاني اما نظام س. حقوق بشر، نبود
.  بيابدءح كند تا بقاتالش كرد كه خود را اصال

 فهميد كه از طريق متدهاي كالسيك و امپرياليسم
پس راه . نومستعمراتي نمي تواند بر بحران فائق آيد

تكامل بسوي يك تمدن دموكراتيك، از طريق 
 -اصالح سرمايه داري بر پايه انقالب تكنولوژيك 

امپرياليسم كه تالش مي . علمي، را در پيش گرفت
كند سلطه سرمايه در مقياس جهاني را در سطح 
نويني برقرار كند، احساس مي كند كه الزم است 
به وراي دولتهاي ملي برود، از همه ساختارهاي 

، ) ح-يعني جمهوري اسالمي ايران (تئوكراتيك 
و ) ح- ور عربستان سعوديظمن(سلطنتي 

. دست بكشد) ح -يعني ارتش تركيه (آليگارشيك 
ميان نظام سلطه گر و براي اولين بار در تاريخ 

 يك هم نظري در رابطه با حقوق بشر، مخالفينش
 ».دموكراسي و محيط زيست بوجود آمده است

دو تحريف آشكار دست به پ كا كا در اين مباحث 
اوال، وقتي صحبت از . ندزدر مورد سوسياليسم  مي 

فروپاشي شكست سوسياليسم مي كند، منظورش 
در حاليكه شوروي بهيچوجه كشور . شوروي است

سوسياليستي نبود بلكه يك كشور سرمايه داري 
دوما، داليل فروپاشي شوروي، اين . دولتي بود

علتش اين بود . نبودد، ي گويکه پ کا کا مچيزها 
در رقابت با امپرياليسم آمريكا و اروپا  يشوروكه 

مره شكست براي تسلط يافتن بر كشورهاي نومستع
اين مسئله با بحران اقتصادي و سياسي . خورد

اگر . داخلي شوروي ادغام شد و شوروي فروپاشيد
بر افتن يبراي سلطه  که يآمريكا  هم در  جنگ

 شكست بخورد، حتما فرو مي  آغاز کردهجهان
 .پاشد

 اما در مورد امپرياليسم، تحريفات از آن نوعي   
آنچنان صفات و !  است كه انسان شاخ در مي آورد

اهدافي را به سرمايه داري جهاني نسبت مي دهد 
كه نمايندگان سرمايه داري جهاني هم باورشان 

طبق گفته پ كا كا امپرياليسم مي ! نمي شود
ق انقالب علمي دنيا را بسوي تمدن يخواهد از طر

دموكراتيك ببرد و از همه دولتهاي مرتجع منطقه 
 مخالفينش سلطه گر و هم بيزار است و ميان

آقاي ! هماهنگي و تفاهم بزرگ پديده آمده است
مبارزه مسلحانه د دست زدن به ي گويماوجاالن 

» تفكر فئودالي خاورميانه اي«عليه ستم ملي از 
  اتفاقا اين،بايد گفتدر جواب به او . بلند مي شود
  پ کا کا است کهيو حرفهاي باد هوا چاپلوسي ها

در . بلند مي شود»  ايتفكر فئودالي خاورميانه«از 
منجمله تئوريسين هاي (شرايطي كه همه 

» عصر استعمار«صحبت از بازگشت ) امپرياليستها
مي كنند، پ كا كا به اين جمعبندي رسيده است 

پ ! » كشيده نوينامپرياليسم دست از استعمار«كه 
كا كا اين حرفها را در شرايطي مي زند كه 

مل مي گويد امپرياليسم آمريكا در حرف و در ع
بزور تفنگ و بمب و كشتار و زندانهاي مخوف مي 
خواهد سرمايه داري و نظام سرمايه داري را 

مداحي به پ كا كا در شرايطي . بازسازي كند
 ٢ كه امپرياليسم مي پردازد» تمدن دموكراتيك«

يعني صد برابر جمعيت كردستان (ميليارد انسان 
 محكوم به ،را در سراسر جهان در نتيجه فقر) تركيه

 . مرگ تدريجي كرده است
انسان به ياد آواز زيباي تريسي چاپمن خواننده   

عجب دنيائي : سياهپوست آمريكائي مي افتد كه
نفرت را عشق مي نامند؛ جنگ را صلح؛ ! است

 ! و آري همه ما هم آزاديم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و حدس بزنيد كه به عقيده رهبران صلح طلب پ  

مهمترين كار امپرياليستهاي آمريكائي در كا كا 

 
فعال ضد روکر  طرح از از اريک د–تهاجم هوائی 

 امپرياليست آمريکائی
 به اعتقاد پ کا کا تجاوز نظامی 

آمريکا و بريتانيا به عراق پيشروی 
 ! بسوی تمدن است

http://www.kongra-gel.org
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چه بوده » تمدن دموكراتيك«روند پيشروي بسوي 

مهمترين حلقه در «: است؟ كنگره گه ل مي نويسد
اين روند، دخالت خاورميانه اي آمريكا و بريتانيا در 

 ».عراق است
رهبران پ كا كا، كلي تئوري بافي كرده اند كه   

گذاشته و ضد خشونت چرا مبارزه مسلحانه را كنار 
اما وقتي .  و چقدر قهر مسلحانه بد استشده اند

پاي تحسين آمريكا و انگليس مي رسد، تجاوز 
مسلحانه آمريكا به عراق و تجاوز شبانه سربازان 

 ي، مآمريكائي به خانه و كاشانه و خانواده عراقي ها
 توجه . »کي تمدن دموکراتي بسويشرويپ«شود 

نيات «، دي گوياو م! ي گويدمچه اوجاالن د که يکن
طبقه حاكمه آمريكا هر چه باشد، آنچه انجام مي 

» .دهند، منطبق با ضرباهنگ دموكراسي است
اوجاالن مي گويد آمريكا در حال بهم زدن نظم 

اين «موجود در خاورميانه است و تاكيد مي كند كه 
بهم زدن نظم موجود هر چه باشد، حداقل بسيار 

مايه گرايش به آن دارد كه بر زيرا سر. مترقي است
» .حصارهاي ناسيوناليسم تنگ نظرانه فائق آيد

 )برگرفته از كليات آثار اوجاالن به انگليسي (
در نقطه مقابل اوجاالن، نيروهاي   درست  

كمونيست ، انقالبيون، نيروهاي مترقي و خلقهاي 
معتقدند ) منجمله توده هاي خلق كرد(خاورميانه 

سم آمريكا، جنگ ارتش هاي كه جنگ امپريالي
تركيه و ايران و عراق خصلتي ارتجاعي داشته و ضد 

اما بالعكس، . استپيشرفت و ضد مردم جهان 
جنگ و مبارزه مسلحانه خلقهاي تحت ستم 

 و منجمله مبارزه مسلحانه خلق كرد(خاورميانه 
عليه امپرياليستها و مرتجعين ) نيطلسمردم ف

منطبق بر پيشرفت داراي خصلتي عادالنه بوده و 
اين دو بينش در . بشر و منافع مردم جهان است

معرف دو جهان بيني طبقاتي » خشونت«مورد 
 .جهان بيني بورژوازي و پرولتاريا. متفاوت است

تغيير و «معتقد است كه » كنگره گه ل«سند   
تحول مثبت در جهان عرب نمي تواند از درون توده 

و تاكيد مي كند كه براي . »هاي عرب بيرون بيايد
» .ديناميسم خارجي الزم است«ايجاد دگرگوني 

يعني جهان عرب بايد توسط ارتشهاي امپرياليستي 
اشغال شود تا در آن تغيير و تحول مثبت صورت 

 آيا اين آيا اين يك تفكر ضد مردمي نيست؟! بگيرد
تفکر مشابه تفکر ترکهای فاشيست که می گويند 
ارتش ترکيه از طريق سرکوب خونين، کردها را 

سند كنگره گه ل مي گويد،   کرد، ِنيست؟" متمدن"
كردها برجسته ترين نيرو براي تغيير خاورميانه «

ده كردن هستند و در حال حاضر تالشهائي براي آما
کا فراخوان ي  و سپس به آمر».آنها صورت مي گيرد

مسئله كردها توجه كنيد  دهد که بهتر است به يم
هيچكس به اندازه كردها نمي تواند در امر «، زيرا

 » .بازسازي خاورميانه به نفع آمريكا نقش ايفا كند
اتحاد با : پيامي دارد دولت تركيه هم رايسند باين 

دولت تركيه مي شود، و اين دو كردها باعث تقويت 
با كمك هم مي توانند نفوذ دولت تركيه را در 
! جمهوري هاي آسيائي و خاورميانه گسترش دهند

كاسه داغ تر از آش مي خواهد براي دولت تركيه 
مثل اينكه واقعا ! امپراطوري عثماني را احياء كند

 !است» عصر نوين«

اشهاي روياهاي ارتجاعي ج  به اينها بايد گفت  
مي خواهيد سگ .  در سر داريداركردستان 

زنجيري جانيان آمريكائي و انگليسي در خاورميانه 
ريد و اما لطفا از خودتان مايه بگذا! بشويد، بفرمائيد

 و ان و دهقانانارگر ک.پاي خلق كرد را وسط نكشيد
بهتر است : گويند  خلق كرد مي انقالبيروشنفكران

ها از طرف خودشان حرف فئودالها و بورژواها و جاش
بصورت يك مجموعه يكدست را بزنند و كردها 

 مانند ملل ديگر دارای  كردها هم؛دمعرفي نكنن
انقالبی  طبقات ارتجاعی و انقالبی هستند؛ طبقات

کردستان هرگز با قدرتهای امپِرياليست و دول 
مرتجع متحد نمی شوند، زيرا آزادی خلق کرد و 

مبارزه عليه اين  گرو ديگر خلقهای خاورميانه در
   !دشمنان  است و نه در سازش و همکاری با آنان

پ كا كا پا جاي پاي اسالفش مي 
 گذارد

آمال و منش طبقات بورژوا و مالك  كنگره گه ل  
تاريخ جنبش  در. كردستان را نمايندگي مي كند

ملي كردستان، رهبران ناسيوناليست از آن نوع 
مي زند، زياد )  كاپ كا(حرفهائي كه كنگره گه ل 

فرقي ميان اين تئوري هاي به ظاهر مدرن، . زده اند
فئوداليسم «با حرفهاي بازاري جالل طالباني، يا 

مال مصطفي بارزاني و شيخ محمود » خاورميانه اي
 فرم تغيير يافته اما محتوا همان )۱ (.برزنجي نيست

مدرن تر بودن رهبران پ كا كا نسبت به . است
 امكان  مي دهد آنهانجي فقط به شيخ محمود برز

از در مورد غ را با حرفهاي صد تا يك انتشانيخكه 
بپوشانند و چون طرفدارانشان را » حزب لنيني«

 هاي مذهبي طوري تعليم داده كه  فرقهمانند
كوركورانه دنباله روي مي كنند، كسي نمي پرسد 

كه هيچوقت پ (كه كنار گذاشتن ساختار لنيني 
ه ربطي به اتحاد با امپرياليستها و چ) كا كا نداشت

 ژنرالهاي ارتش تركيه دارد؟ 
مسلح اما پ كا كا از همان ابتدا يك تشكيالت   

  خواست و ي اصالح نظام را ميعني.  بودرفرميست
اصال خواهان سرنگون كردن دولت فاشيستي تركيه 

 محدود ي هدفيمبارزه مسلحانه پ کا کا دارا. نبود
مي خواست له ينوسيپ کا کا بد. يبود و نه انقالب

نده يبه مثابه نمارا آن را وادار كند كه ه يترکدولت 
پ . سهيم كندساختار دولت ادغام و در ملت کرد 

از ستم ملي دهشتناك و غير قابل با استفاده كا كا 
تصوري كه دولت تركيه بر توده هاي كرد وارد مي 

 با اين ادعا كه پ كا كا براي رهائي كامل و كند،
مبارزه مي كند، بخش ه يدولت ترکآنان از ستم 

بزرگي از توده هاي محروم كردستان را بسوي خود 
كا دست به مبارزه مسلحانه  اگر پ كا. جلب كرد

عليه دولت تركيه نمي زد، صاحب آن پايگاه 
گسترده در ميان توده هاي محروم كردستان تركيه 

زيرا، توده ها بدرستي تشخيص مي دهند . نمي شد
 نژادپرست كه با  وكه جواب يك دولت فاشيست

سرنيزه حكومت مي كند، مبارزه مسلحانه است و 
اما . پ كا كا از چنين اشتياقي استفاده كرد. بس

بجاي آنكه به توده ها و اشتياق آنها به رها شدن 
ه ببود و  »باالئي ها«اتكاء كند، هميشه چشمش به 

ه هائي بعنوان مهر) يعني توده ها(» پائيني ها«

براي فشار گذاشتن بر باالئي ها و جائي در آن 
وقتي . براي خود باز كردن، مي نگريست» باال«

ما در اين كار دچار افراطهائي «اوجاالن مي گويد، 
پ کا کا  اساسا اين است كه شمنظور» ميشد

چشم و گوش توده هاي محروم كردستان را تا 
من ه دشيعل و به آنان ياد داد كه باز کردحدي 

توده ها و اين چيزي بود كه . دست به اسلحه ببرند
ه و جهان از آن يخواه ترکي و ترقي انقالبيروهاين

آنرا ارتش تركيه و آمريكا هرگز استقبال کردند اما 
نبخشيدند و عزم جزم كردند كه اول پ كا كا را 
خوب درهم بشكنند، و بعد به عجز و البه و تسليم 

ضعف آن را بعنوان وادار كنند و سپس از موضع 
مهار كننده توده هاي كرد، در درون نظام ادغام 

 .كنند
پ كا كا هنوز هم بخاطر مبارزه مسلحانه اش عليه   

دولت فاشيستي تركيه مورد عالقه توده هاي 
. زحمتكش كرد در تركيه و حتا ايران و عراق است

 كامال نادم شده  كابا وجود آنكه امروز رهبري پ كا
اي توده هاي محروم كردستان خيانت و به آرمانه

كرده است، اما دقيقا بخاطر آن مبارزه پانزده ساله 
كه راه توده هاي فقير را به سوي مبارزه  مسلحانه 
عليه دشمنان قسم خورده اشان باز كرد، هنوز اين 

با اينكه پ كا كا . داردعالقه در ميان توده ها وجود 
از اين عالقه گذشته خود را نفي و طرد مي كند اما 

استفاده مي كند تا پايگاهش را در ميان مردم حفظ 
براي همين مانند همه رهبران ناسيوناليست . كند

نمايندگان پ كا . سازشكار دو دوزه بازي مي كند
كا وقتي به توده ها مي رسند، حرفهاي باب طبع 

» مبارزه براي گرفتن حق كردها«آنان را در مورد 
 سياست زد و بند با مي زنند اما در واقعيت

مرتجعين و امپرياليستها و پشت كردن به مبارزات 
عادالنه خلق كرد و خلقهاي خاورميانه را در پيش 

 انحطاط سياسی پ کا کا، بسياری از .مي گيرند
اما، . مبارزين کرد را سرخورده و مايوس کرده است

آنان بجای مايوس شدن بايد ِِيک جمعبندی صحيح 
در ِاين صورت . ين واقعه بکنندو مارکسيستی از ِا

تبديل به ، سرخورده شدنبهترينشان بجای 
جنبش مبارِزينی می شوند که عِليه رهبران خائن 

 نوين و  و راه هدرککردستان پرچم شورش بلند 
 .پيروزمند را به توده ها نشان مي دهند

 جنبش هاي رهائي بخش ملي
در چارچوب اوضاع كنوني جهان جنبش هاي   

 ها و ي خط مشي کردستان برهبريستينالويناس
رفته رفته ماهيت مترقي خود را ، يرهبران بورژوائ

ک نقش ي ين جنبشها زمانيا. از كف داده اند
 يستيالي در جنبش ضد ارتجاع ضد امپريمترق

از  بيست  کردند اما ي مي منطقه بازيکشورها
 به اين سو،  به مرور آمال انقالبي خود را  قبلسال

اشته و بدنبال يافتن حامياني در ميان دول كنار گذ
. ارتجاعي منطقه و قدرتهاي امپرياليستي بوده اند

مرتبا به طبقات ارتجاعي مالك و سرمايه داران 
بزرگ ملت خود نزديكتر شده اند و حتا به دول 

 امتياز  پسخودشان نيز امتياز ازحاكم بر ارتجاعي 
نبش ملي البته هيچ جرياني به اندازه ج. داده اند

كردستان عراق در اين بيراهه اسفناك پيش نرفته 
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اما پ كا كا نيز يك نمونه بارز از اين . است
اتحاديه ميهني كردستان . دگرديسي قهقرائي است

نماينده و سخنگوی طبقات بسرعت تبديل به 
مذهب و سنتهاي مالک و سرمايه دار شد، به 

ه به  و باالخره وابست.يازات بزرگ دادفئودالی امت
 اين جهشهاي قهقرائي اساسا .امپرياليسم شد

مربوط به آن است كه ايدئولوژي ناسيوناليستي و 
برنامه ناسيوناليستي مدت مديدي نمي تواند 

 و باالجبار  در سراشيب تن دانقالبي و راديكال بمان
دادن به مناسبات طبقاتي و اجتماعي فئودالي و 

جهان مانند  اگر اوضاع .مستعمراتي موجود مي افتد
چ کشور يده باشد و هيچي سخت و پياوضاع کنون

 ير قهقرائين سي موجود نباشد، ايستياليسوس
 دگرديسي قهقرائي در عمده  . شوديع تر ميسر

عناي آن نيست كه احزاب ملي كردستان به م
تا زماني كه ! خير.  خواهد خوابيد انقالبیمبارزه ملي

وجود ستمگري ملي از سوي دولتهاي ملل غالب 
دارد مبارزات ملي هم وجود خواهد داشت و اين 

تا .  د داشتنجنبشها خصلتي عادالنه و برحق خواه
زماني كه تضاد ستمگر و ستمديده در زمينه مسئله 

 جنبشهاي عادالنه ملي سربلند ،ملي موجود است
اين تضاد آنقدر عميق است كه . د كردنخواه

 بيرون  آن  و بزرگی از دلتوفانهاي انقالبي مهم
 . آمدخواهد 

بظاهر اوضاع جهاني به نفع رشد و گسترش   
اما اين فقط ظاهر . جنبشهاي ملي انقالبي نيست

امپرياليسم آمريكا با تجاوزگري . ماجراست
 كه آغاز كرده است تضاد ملي را نيز نامحدودي

فروپاشي خود امپرياليسم آمريكا . تشديد مي كند
 . آتي استمحتمل يكي از روندهاي 

 پ کا کا و مبارزين کردستان ايران
پ كا كا بخاطر آنكه سالها عليه دولت ارتجاعي   

تركيه مبارزه مسلحانه كرد مورد عالقه توده هاي 
هر چند امروزه، . ه استكردستان ايران هم بود

رهبري پ كا كا آن مبارزات را رد مي كند و غلط 
 با اين وصف،. مي شمارد اما مبارزه اي عادالنه بود

 ا نشان داد كه بايد از تاريخ درسعاقبت پ كا ك
. گرفت و راه واقعي مبارزه را در پيش گرفت

ناسيوناليسم، و مشي رهبران ناسيوناليست، چاره 
 فرجام اسفناک ، البته.درد ستم ملي نيست

از همان اول و به يك نگاه ست يوناليناستشكالت 
. شود، اما باالخره روشن مي شود يمروشن ن
« ر كه از روز اول معلوم نبود كه باالخره كار همانطو

 مي جايي به  »  عراقاتحاديه ميهني كردستان
رسد كه به يكي از نوكران امپرياليسم هار آمريكا در 

از روز اول روشن نبود كه خط . منطقه بدل شود
مشي پ كا كا آنرا به تسليم طلبي در مقابل دولت 

اما،  .ه و امپرياليسم آمريكا مي كشاندتركي
كمونيستها از ابتدا مي دانستند كه مشي 
ناسيوناليستي اين تشكالت باالخره اينها را به اين يا 
. آن شكل به وحدت با دشمن خواهد كشاند

كمونيستها اين را مي دانستند نه بخاطر آنكه غيبگو 
برنامه  بلكه بخاطر آنكه در پشت هر خط و. هستند

 يعني به. ينندو ادعائي منافع طبقه معيني را مي ب
به تزلزل و  نگاه مي كنند؛ طبقاتيهمه چيز 

ه هر گونه ي در مبارزه علي احزاب بورژوائيريگيناپ
  به تزلزل اِِِين احزاب در مبارزه عليهمنجمله(ستم 

تجارب تاريخي را فراموش نمي  ؛آگاهند) يستم مل
بدنبال  كنند و از آنها براي آينده درس مي گيرند؛

 ر بازار خريدار دارد نمي روند بلكه آنچه كه امروز د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دورانديشند و منافع دورتر را هم مي بينند و منافع
 . درازمدت ستمديدگان را مد نظر دارند

طبقه كارگر همه ملل و زحمتكشان و خلقهاي   
همه ملل بيش تر از آنكه با طبقات بورژواي 

ر وجه خودشان وجه اشتراك داشته باشند، با يكديگ
آنها در سرنگون كردن كليت نظام . اشتراك دارند

ستم و استثمار سرمايه داري و ماقبل سرمايه داري 
آنها در ساختن آينده . وجه اشتراك دارند

شكل ستم   و هر سوسياليستي كه عاري از هرگونه
و اين مبارزه را . واستثمار باشد وجه اشتراك دارند

ر منطبق بر اين تفك. بايد متحدانه پيش ببرند
طبقه كارگر ايران يك . رسالت طبقه كارگر است

اين طبقه از ميان هر چند اعضاي . طبقه واحد است
اين . د، اما يک طبقه واحد استملل مختلف هستن

طبقه بايد متحدانه قد علم كند و انقالب را در همه 
 . جاي ايران، به صورت يك طبقه واحد، رهبري كند

سي و انقالبي كرد مي ما از رفقاي فعال سيا  
خواهيم كه اين مقاله و برنامه حزب كمونيست 

را  با )  مائوئيست– لنينيست –ماركسيست (ايران 
مطالب اين مقاله و . دقت خوانده و بحث كنند

برنامه حزب را با فعالين پ كا كا نيز در ميان 
ئي كه پس از خواندن و بحث ما از رفقا. بگذارند

ه اين تنها راه پيروزمند قانع مي شوند ك برنامه
است، مي خواهيم كه بدون هراس از سختي راه و 
بدون هراس از مقابله با روندهاي خودبخودي 
ناسيوناليستي، اين برنامه، خط مشي و اهداف حزب 

و خود . را در حداكثر توان خود تبليغ و ترويج كنند
را وقف عملي كردن اين مشي و  برنامه كرده و 

حقق رسالت طبقه كارگر ايران بدين ترتيب به ت
مي ) طبقه كارگر آگاه(فقط پرولتاريا . خدمت كنند

تواند از طريق حزب كمونيست خود پيشاپيش خلق 
قرار بگيرد و انقالب دموكراتيك را بسوي پيروزي 

در عصر كنوني يعني عصري كه . هدايت كند
امپرياليسم بر جهان و همه دولتهاي مرتجع اين 

اكم است، انقالب دموكراتيك كشور و آن كشور ح

در ايران و بقيه كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم، 
اين جنبه . بخشي از انقالب پرولتري جهاني است

انترناسيوناليستي انقالب دموكراتيك نوين در ايران 
. با هيچ چيز نمي توان تاخت زدكه آن را است 

 انترناسيوناليسم فقط يك اصل اخالقي نيست بلكه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و . در همه سياستهاي انقالبي بايد نقش بازي كند
كمترين نقشي كه بازي مي كند آنست كه با 

 امپرياليسم و دولت (هيچيك از دشمنان انقالب  
 ■. نبايد سازش كرد) حاكم

_____________________ 
 توضيحات

 نامه شيخ محمود را كه در سال  به براي ديدن شباهتها-۱
او . توجه کنيداليستهاي انگليسي نوشته است  به امپري١٩١٨

هنگامي كه بدستور انگليس در بخشي از كردستان كه اكنون 
كردستان عراق است، اعالم استقالل كرد نامه اي با امضاء چهل 

فئودال طوايف كرد به كارگزار سياسي انگليس در  سران تن از
از «: بين النهرين نوشت و خوشخدمتي خود را چنين اعالم كرد

آنجائيكه حكومت اعليحضرت قصد خود را مبني بر آزاد كردن 
خلقهاي شرق از ستم تركيه و كمك به آنها در بدست آوردن 

كه نمايندگان مردم كرد مي سراني استقالل اعالم كرده بود، 
باشند تقاضا دارند كه به تحت الحمايگي حكومت بريتانيا در 

م نشوند در عراق ادغام آمده و براي اينكه از فوايد اتحاد محرو
آنها از كارگزاري بين النهرين تقاضا دارند كه نماينده اي . شوند

با آتوريته الزم به اينجا بفرستند تا مردم كرد را از كمكهاي 
بريتانيا برخوردار كرده و امكان پيشروي مسالمت آميز در جاده 

اگر حكومت به كردها ياري . تمدن را براي آنها فراهم آورند
ساند و از آنها حمايت كند، آنها نيز بنوبه خود تضمين بر

 ».خواهند كرد دستورات و نظرات حكومت را پيش ببرند
امپرياليسم انگليس كه ديگر  ) ١٩٢٤سال ( سال بعد ٦اما 

نيازي به يك منطقه خودمختار كرد نمي ديد و بدنبال آن بود 
كه دستاوردهايش را در جهان عرب تحكيم كند، كردها را 
بمباران كرد و آنها را مجبور به تبعيت از سلطنت هاشمي كه 

همين بال را آمريكائي ها . انگليس در عراق بر پا كرده بود، نمود
دوباره بر سر رهبران ناسيوناليست كرد عراق آوردند و 
. مالمصطفي بارزاني را با وجود خوش خدمتي هايش، فروختند

ست مي دانند اما اين درسهاي تاريخي را رهبران ناسيونالي
اما توده هاي كارگر و دهقان و روشنفكران . فراموش مي كنند

منافع . انقالبي كرد نبايد اين درسهاي تاريخي را فراموش كنند
طبقاتي ما ايجاب مي كند كه اين درسها را مرور كنيم و به 

 .يادگيري از آنها بپردازيم

یه کردستان بايد مشعل دار مبارزه عل

 انقالبتحقق برای  و ارتجاع و امريالیسم

 . باشدسیالیستی دموکراتیک نوين و سو
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و خلق ماگار، يكي از ملل تحت ستم نپال 
جنگ خلق . سرزمينش واقع در غرب کشور است

، )مائوئيست(تحت رهبري حزب کمونيست نپال 
 آزاد پادشاهي نپالاين منطقه را از سلطه دولت 

 .کرده است
 ١٧٦٨خلق ماگار يك اقليت ملي است كه از سال 

از ملي قرار داشته و ميالدي به اين سو تحت ستم 
 در اين سال،. قدرت سياسي محروم بوده است

 سرزمين ،نارايان شاه از طريق جنگهاي خونين
خلق ماگار و ديگر اقليتهاي ملي نپال را كه مجموعا 
اكثريت مردم نپال را تشكيل مي دهند، فتح و به 

 چند يكشور نپال. زور سرنيزه آنان را يكپارچه كرد
 زير لحاق اين سرزمين ها،مليتي است كه از زمان ا

جامعه . اشتقرار دسلطه كاست برهمن و چتري 
 ژيم فئودالي پادشاهي مركزگراتوسط يک رنپال 

اداره مي شود و مناسبات خلقهاي ساکن اين کشور 
نه بر پايه همبستگي و اتحاد آزادانه بلکه بر پايه 

وحدت واقعي . ستمگري ملي برهمن و چتري است
ميان خلقهاي نپال فقط از طريق انقالبي که اين 

، ميسر مي م شكندزنجيرهاي ستم و تبعيض را دره
فقط انقالب دموكراتيك نوين مي تواند قدرت . شود

سياسي را از آن خلقها كرده و راه را براي تكامل 
انقالب نپال كه . افتصادي و فرهنگي آنان باز كند

حقيقت تحت رهبري مائوئيستها جريان دارد، اين 
 . استثابت کردهدر عمل را 

هاي حق تعيين سرنوشت ملي، و تشكيل حكومت 
خودمختار منطقه اي در  چارچوب يك دولت 

 الينفك از برنامه حزب كمونيست يانقالبي، بخش
براي انجام انقالب دموكراتيك ) مائوئيست(نپال 

طبق اين برنامه، خلق ماگار حكومت . نوين است
. انقالبي خودمختار منطقه اي خود را بر پا كرد

سرويس خبري جهاني براي فتح كه وابسته به 
مي باشد، ) ريم(ش انقالبي انترناسيوناليستي جنب

 : در خصوص اين واقعه مهم نوشت
تشكيل اين حكومت خودمختار انقالبي يك گام 

. انقالب سراسري نپال استپيروزي بزرگ در جهت 
 ٩حكومت خودمختار منطقه اي ماگار در تاريخ 

توده  هزار نفره ٧٥ در ميان اجتماع ٢٠٠٤ژانويه 
 ٧در روزهاي . نطقه اعالم شداين مهاي زحمتکش 

 نماينده ١٣٠ ژانويه كنگره اي متشكل از ٨و 
 طي آن يك  ومنطقه خودمختار ماگار تشكيل

 . نفره براي اداره منطقه انتخاب شد٢٧كميته 
جنگ خلق كه تحت رهبري حزب كمونيست نپال 

پيشرفتهاي جهش وار كرده و ضربات ) مائوئيست(
راه را ،  وارد كرده بر ارتش پادشاهي نپالسهمگيني

  براي بر پائي قدرت سياسي خلق در مناطق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اكنون، مردم هر منطقه. ستائي گشوده استور
را بر پا كرده و قدرت » كميته هاي متحد خلق«

سياسي و اقتصادي و فرهنگي نويني را پديده آورده 
) مائوئيست(سياست حزب كمونيست نپال . اند

همه نيروهاي ضد ميان ر پايه اتحاد آنست كه ب
 ضد ارتجاع يك دولت واحد سراسري -امپرياليست

بر پا كند كه در آن همه ملل داراي حق تعيين 
 . سرنوشت باشند

، صدر حزب كمونيست نپال انداچرفيق پرا
شوراي «و رفيق بابورام باتراي،  دبير ) مائوئيست(

نطفه رژيم  اين شورا (» متحده انقالبي خلق
 هزار ٧٥به اين اجتماع ) راسري آينده نپال استس

چند تن از . نفره پيامهاي تهنيت ارسال كردند
اعضاي كميته مركزي حزب و همچنين رفيق 
راووني از سوي جنبش انقالبي مائوئيستي 

اين …هندوستان، در اين اجتماع سخنراني كردند
 از منطقه رولپا برگزار تاوانگهكده دمراسم در 

 براي استقبال از نمايندگان و وزيپيرطاق . شد
 مناطق ديگر و سراسر كشور و  نمايندگيهيئت

پرچم هاي سرخ . ميهمانان خارجي بر پا شده بود
دهکده به اهتزاز در آمده و تپه هاي اطراف در 

 .منظره باشكوهي ايجاد كرده بود
در سال . تاريخچه مبارزاتي تاوانگ غني است

 شوراهاي محلي  مردم اين روستا انتخابات١٩٨٠
را كامال تحريم كرده و ) معروف به پانچايات ها (

اين عمل . صندوقهاي راي را خالي برگرداندند
) مشعل(مبارزاتي به دعوت حزب كمونيست نپال 

بود، ) مائوئيست(كه حزب مادر حزب كمونيست 
حزب از مردم خواست كه انتخاباتي . صورت گرفت

در چارچوب را كه تحت كنترل فئودالها بوده و 
. نظام پادشاهي انجام مي شود، تحريم كنند

بالفاصله پس از تحريم، ارتش به روستا حمله كرد 
 تاوانگ مقاومت مردم . روستا را به ويراني کشيدو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين روستا، . الهام بخش مبارزات سراسر كشور شد
 ، يكي از١٩٩٦از آغاز جنگ خلق در نپال در فوريه 

ارتش پادشاهي .  محكم آن بوده استکيه گاه هايت
مرتکب  و به آن حمله کردهنپال چندين بار 

 با.  استه شدمردم روستاجنايات دهشتناكي عليه 
 تاوانگ تسليم نشدند و الهام بخش اين وصف، مردم

 بااکنون . شدند منطقه ماگار و سراسر كشور مردم
 ، تاوانگ به يکتاسيس حكومت خودمختار ماگار

  منابع خبري.مکان تاريخي تبديل شده است
اعالم ) مائوئيست(وابسته به حزب کمونيست نپال 

 کردند که خلقهاي ديگر ملل تحت ستم نيز بزودي 
سيس حکومتهاي خودمختار منطقه اي خود را تا

■.کردخواهند

تشكیل حكومت 
خودمختار خلق 
ماگار در مناطق 

آزاد شده 

 

 امین ٢٢ مصادف با ١٣٨٢ بهمن ۵

سالگرد قیام مسلحانه سربداران در 

خاطره این مبارزه بزرگ . آمل است

را گرامی بداریم و درسهایش را 

 ! مشعل راه سرخمان کنیم

زنده باد 
خاطره رفقای 

پر ! جانباخته
رهرو باد 
 !راهشان
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. بار ديگر اسم جمهوري اسالمي با کشتار رقم خورد
صورت اعدام سيستماتيک بهترين اين کشتار اما به 

به . جوانان کشور در سياهچال هاي رژيم نبود
در . صورت بمباران و قتل عام مردم کردستان نبود

اينبار، در اثر . جبهه هاي جنگ ارتجاعي هم نبود
عقب ماندگي اقتصادي و اجتماعي، فساد و بي 
کفايتي، که جمهوري اسالمي باني و نگهبان آن 

زار نفر از مردم ما جان خود را از  ه۴۵است بيش از 
دست دادند، يک شهر و دهها روستا ويران شد و 

بدنبال زمين لرزه، . هزاران نفر آواره شدند
خبرگزاري جمهوري اسالمي پيام خميني در مورد 

اين «زلزله کرمان را چاپ کرد که گفته بود 
حوادث ناگوار ابتال و امتحاني است از طرف 

، برخي »ديدگان  مصيبتخداوند متعال براي 
روحانيون بيشرمانه از عقوبت معصيت گفتند و 
نمايندگان مجلس از لزوم تسليم در برابر دست 

زلزله . ولي واقعيت حکم ديگري مي داد.  تقدير
هاي اخير در ژاپن و کاليفرنيا خسارات انساني 

همه، توانائي بشر . بسيار محدودي به بار آورده بود
. غلبه بر طبيعت را مي ديدندقرن بيست و يکم در 

 .نيست» تسليم«بر همه معلوم بود که لزومي به 
واژه هائي » تقدير«و » عقوبت«، »امتحان الهي«

متعلق به ماقبل تاريخ اند و استفاده از آنها در اين 
عصر تنها تالشي مذبوحانه براي سرپوش جنايت و 

ديگر کسي اين خزعبالت ايده . تخدير مردم است
فاجعه بم سند ديگري شد . ا باور نداشتآليستي ر

بر محکوميت رژيمي که تنها کارکردش حفظ و 
تداوم يک ساختار عقب مانده نيمه فئودالي و 

ساختاري که بر پايه . وابسته به امپرياليسم است
وابستگي و استثمار نيروي کار ارزان سازمانيافته 

ساختاري که در آن انباشت ثروت در يک سو . است
ت فقر و عقب ماندگي در سوي ديگر صورت به قيم

مي گيرد، ساختاري که کارش استخراج مافوق سود 
براي سرمايه داري جهاني است و مقامات و 
کارگزاران حکومتي آن بجز پر کردن جيب خود و 

جمهوري . سرکوب مردم به کار ديگري نمي آيند
اسالمي در کليت خود، بعنوان ذينفع و نگهبان اين 

ساختار . ئول اصلي قتل عام بم استساختار، مس
سياسي، اقتصادي و اجتماعي ارتجاعي حاکم بر 
ايران، مردم را حتا از اوليه ترين ابزار مقابله با 

اين ساختار آنقدر . فجايع طبيعي محروم مي کند
ارتجاعي و عقب مانده است که هر چيز خوب و 

 دردرون آن تباه) مانند کمکهاي مردمي (پيشرفته 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نگاهي کوتاه به آنچه گذشت به وضوح . مي شود
 نشان مي دهد که روابط سياسي و اقتصادي و

سد : اجتماعي حاکم بر ايران سد و مانع عمده است
و مانع عمده حتا در مقابله با نيروهاي قهري 

 . طبيعت
∗∗ 

. فاجعه قبل از زمين لرزه در حال شکل گيري بود
شب .  فرستاده بودخود را) ۱(زلزله پيش قراوالن

. قبل از زلزله، غرش زمين همه را نگران کرده بود
حتي پرواز سراسيمه پرندگان و پارس بي وقفه 
. سگها حکايت از فاجعه اي مي کرد در شرف تکوين

ولي . مردم بدنبال راه چاره به ارگان ها تلفن زدند
 .به عبث

در کشور زلزله خيز، يکي از ابتدائي ترين اقدامات 
رانه، بخصوص هنگامي که خانه ها محکم پيشگي

نيستند، تجمع در ميادين و فضاهاي باز به هنگام 
اين شيوه هرچند جلوي ويراني . احساس خطر است

. را نمي گيرد، اما وسعت کشتار را محدود مي کند
مردي که از سر و صداي «طبق يکي از گزارشات 

زير زميني احساس خطر کرده بود تمام شب را در 
 ۴۰او زنده ماند ولي حدود .  اش به سر بردماشين

ولي براي اينکار » .نفر از بستگانش را از دست داد
قبل از هرچيز مردم بايد از خطرات احتمالي و 

بايد فراگرفته . راههاي حفاظت از خود آگاه باشند
. باشند که اعالم خطرهاي طبيعت را جدي بگيرند
ه اين آگاهگري بايد در سطح وسيع صورت گرفت

 اما، از رهبراني که در باره عقوبت معصيت  .باشد
عظه مي کنند و از مجلسي که فراخوان تسليم مو

در برابر دست تقدير مي دهد چگونه مي توان توقع 
مردم بايد داراي تشکالت محلي  آگاهگري داشت؟

باشند که بتوانند با يکديگر مشورت کنند، نقشه 
ولي .  کنندبريزند و در صورت لزوم يکديگر را خبر

از . چنين امري در جمهوري اسالمي ممکن نيست
دولتي که کوچکترين تالش ها براي سازماندهي 
مردمي را به اسم ضد انقالب سرکوب مي کند، 
چگونه مي توان انتظار تحمل تشکالت توده اي 

 اينکه عده اي از دانشجويان ؟محلي را داشت
 با) که فقط سه نفرشان  زنده ماندند(خوابگاه 

شنيدن صداها مي خواستند به خيابان روند ولي 
گفته شد خيابانها ناامن اند، نشان دردآور تار جهلي 

آگاهي قدرت . است که جامعه را اسير کرده است
مي آورد و جمهوري اسالمي از قدرت مردم وحشت 

مردمي که در سرنوشت خويش هيچ نقشي . دارد
 » ينمسئول«ندارند، بايد منتظر بنشينند تا شايد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولي حتي تلفنهائي که بدنبال راه چاره . کاري بکنند
هيچ فراخواني . به مسئولين زده شد بي جواب ماند

 . براي خروج از خانه ها داده نشد
بي مسئوليتي حکام در قبال جان مردم به عدم 

حتي وقتي . واکنش به پيشقراوالن زلزله ختم نشد
اک يکسان کرده و معلوم شد که زلزله بم را با خ

جان هزاران تن را گرفته است، مقامات رژيم تا 
چندين . ساعت ها خبر را پيش خود نگاه داشتند

ساعت بعد از وقوع فاجعه، امام جمعه تهران از لزوم 
انتخابات گفت و بعد از نماز، اوباش در وحدت 

هميشه در صحنه بر ضد قانون حجاب دولت فرانسه 
عداز ظهر همان روز خامنه ب. به تظاهرات پرداختند

اي در جمع زائران جز برشمردن فوائد حج چيزي 
تا هيئت دولت بخود بجنبد و . براي گفتن نداشت

تشکيل دهد، بيش از ده ساعت » طراريضا«جلسه 
 که مي گذشت ده و هر لحظه. از زلزله گذشته بود

 اولويت دولت، .ندزير آوار جان مي باختها تن 
 وقت مي خريد که چگونگي .نجات جان مردم نبود

 . جلوگيري از بحران سياسي را انديشه کند
امداد رساني يا ادامه سياست هاي ضد 

 مردمي
 هواپيما و يا نبودهيچ سازمان يا ارگاني حاضر «

هليکوپتري را براي انتقال خون به استان کرمان در 
 نورباال، رئيس هالل احمر » اختيار اين سازمان قرار دهد

دولت نه تنها قبل از زلزله به مردم هشدار ارگانهاي 
نداده بودند، نيروهاي خود را براي تخريب احتمالي 

 . نيز آماده نکرده بودند
امداد رساني دولتي عمال يک روز بعد از زلزله شروع 
شد و وقتي هم شروع شد، چيزي نبود جز ادامه 

 .سياست هاي ضد مردمي جمهوري اسالمي
 شنيدن خبر، به کمک مردم سراسر کشور به محض

شتافتند ولي دولت توان سازماندهي اين غليان 
خون مورد نياز در . همبستگي مردمي را نداشت

عرض يک بعد از ظهر از طرف مردم تامين شد ولي 
 .کسي حاضر نبود خون اهدائي را به بم برساند

کيسه هاي برنج و پتو در گل و شل باران تهران رها 
ارگان ها، پزشکان و . تشده بود و از بين مي رف

از يک طرف . پرستاران داوطلب را سر مي دواندند
به مردمي که نااميد از دولت با کمکها به طرف بم 
راه افتاده بودند مي گفتند نرويد، راهها شلوغ مي 
شود، از يک طرف مي ناليدند که وسيله نقليه براي 

تيم هاي امداد . انتقال کمک ها در دسترس نيست
. رجي در فرودگاهها سرگردان بودندرساني خا

 .تا وقتي اين رژيم برجاست، زخمهاي پيکر خلق ما را التيامي نيست. خاطره بم، همچون خاطره ساير جنايات اين رژيم پاک شدني نيست
 . حکومتی که نتوانسته چند امدادگر کارآمد تربيت کند، مجربترين شکنجه گران را در اختيار دارد

در ايران زلزله خيز، تا وقتي اين ساختار پا برجاست، . بر ايران، سد و مانع عمده در مقابله با زلزله استساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي ارتجاعي حاکم 
 :نيست» مقاوم سازي«جائي براي . همه خانه ها تله مرگند

  بست ويران استیاز پاخانه 
 نکاتي چند در مورد زلزله بم
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 رای سرکوب مبارزات خلق کرد، با ارتشي که ب

هواپيماها و هليکوپترهايش آسمان کردستان را 
 پتو هم به بم ۴۰۰۰سياه مي کرد، تا روز بعد 

بوروکراسي عظيمي که چون دوالپائي . نرسانده بود
بر گرده مردم سوار است، به کار شکني در امر امداد 

 . ادامه دادرساني 
اولين کساني که به بم رسيدند، مردم شهرهاي 
اطراف بودند و به همراه بازماندگان زلزله با دست 

خود «و به اعتراف نورباال . خالي به جنگ آوار رفتند
مردم حاضر در صحنه و نجات يافتگان از زلزله، 

  ».بيشترين نقش امدادي و نجاتي را داشتند
. نه از راه رسيدندتيم هاي  دولتي سالنه سال

از اولين محموله هاي . نابسامان و بي کفايت
 هزار نفره انتظامي ۷جمهوري اسالمي يک نيروي 

ارسال » سوء استفاده دشمن«بود که براي مقابله با 
گله هاي عظيم پاسدار و بسيجي و . شده بود

روي آواري که . ارتشي، بم ويران را قرق کردند
داد و فريادشان . دزيرش آدم بود تردد مي کردن

. مانع شنيدن ناله هاي زير آوار ماندگان مي شد
شاهدان عيني از برخورد توهين آميز فرماندهان 

شرايطي . نيروي انتظامي با زلزله زدگان مي گويند
بوجود آمد که بخش مهمي از غذا  و امکانات 
مخصوص زلزله زدگان به اينان اختصاص يافت، 

شگران صدايشان هم بخصوص که بقول يکي از گزار
نيروهاي متخصص . از قربانيان زلزله بلندتر بود

خارجي هم در اين دم  و دستگاه عقب مانده 
جمهوري اسالمي کار زيادي از پيش نبردند و عمال 

 .حکم بنز آخرين مدل در سنگالخ را پيدا کردند
شهر فورا بين ارگان هاي مختلف تقسيم شد که 

 و خارجي را به مرتبا امدادگران واقعي داخلي
ولي از تقسيم سازمانيافته . يکديگر پاس مي دادند

بي عدالتي و توهين در زمينه . کمک ها خبري نبود
يکي از زلزله زدگان . پخش کمک ها بيداد مي کرد

با ماشين هايشان شهر را دور «: خشمگين مي گفت
مي زنند و قوطي هاي کنسرو به داخل چادرها مي 

اين توهين به شرافت . نيممگر ما حيوا. اندازند
شرافت انساني در ميثاق و البته » .انساني ماست

از باالي وسايل . جمهوري اسالمي جائي ندارد
 .نقليه غذا و پتو و چادر به مردم پرت مي کردند

هرکس زورش بيشتر بود، يک چيزي گيرش مي 
 و بي روانداز گرسنهآنها که نحيف تر بودند، . آمد

از بچه هائي که از زلزله جان تعدادي . مي ماندند
سالم بدر بردند، چند روز بعد بر اثر گشنگي و سرما 

تقسيم کمک ها به حدي ناعادالنه . جان سپردند
در اعتراض به آن دست به تحصن  که مردم بم بود

حداقلي از تجسس و ارزيابي  اوليه در . زدند
مشورت با ساکنين شهر و حداقلي از سازماندهي 

ي توانست بسياري از مسائل را حل بازماندگان م
اينکار از عهده ارگان هائي که براي ولي . کند

  .سرکوب مردم ايجاد شده اند ساخته نيست
زخمي ها نيز در همين سيستم امداد ارتجاعي 

 بسياري را در هواپيماهاي باري مي .گرفتار آمدند
برخي در مسير انتقال جان سپردند،  .ريختند

با وجود اينکه .  مقصد رسيدندزخمي تر بهبسياري  
پزشکان و پرستاران بيست و چهار ساعته کار مي 
کردند، ولي بيمارستانهاي بي بودجه و امکانات 

جمهوري اسالمي که از پس شرايط روزمره هم بر 
نمي آيد توان مقابله با بحراني به اين عظمت را 

بيمارستان هائي که قرارداد بيمه نداشتند . نداشتند
 نجومي دارو و لوازم به همراهان آسيب ليستهاي

اخراج بسياري از پزشکان . ديدگان مي دادند
خارجي از بم در همان روزهاي اول بداليل نامعلوم 
و کارشکني در انتقال جراحان داوطلب به بم، باعث 
شد بسياري از زخميان جان خود را از دست 

 .بدهند
نکه اي. فاجعه بم، هرچند عظيم، ولي بي سابقه نبود

امداد جمهوري اسالمي، خود، ابعاد فاجعه را وسعت 
معمول بودن چنين . بخشيد نتيجه بي تجربگي نبود

فجايعي در کشور ما، اتفاقا دليلي شده براي ايجاد 
  مي گويد مسئول بودجه سازمان برنامه.ستاد بحران

گونه حوادث  هرساله در بودجه رديفي به اين«
ميليارد تومان  ۴۰۰يابد كه امسال  اختصاص مي

بوده است و اگر ميزان خسارات زياد باشد، از 
ولي بي » .شود هاي ديگر استفاده مي رديف

کفايتي ستاد بحران در پاسخگوئي به نيازهاي زلزله 
زدگان نشان داد که ستاد بحران نيز مفر ديگري 

در واقع جمهوري  .است براي دزدي و مفتخوري
ل گذشته  سا۲۵اسالمي در چپاول و سرکوب در 

حکومتي که . کفايت بسياري از خود نشان داده
چند امدادگر کارآمد ) و برايش مهم نبوده(نتوانسته 

تربيت کند، مجربترين شکنجه گران را در اختيار 
جماعتي که جمهوري اسالمي به بم فرستاده . دارد

بود، براي کمک به مردم نرفته بودند، رفته بودند 
 خشم مردم محافظت جمهوري اسالمي را در برابر

کنند، استفاده تبليغاتي بکنند و از بدبختي مردم 
  .براي خود قبائي بدوزند

 ضيافت الشخوران بر ويرانه هاي بم
باند بازي از همان ابتداي کمک رساني آغاز  دزدي و

ي ارگان ها. شد و جز اين نيز انتظار نمي رفت
قبل از هرچيز به فکر منافع خويش و  مختلف رژيم

دادن کمک ها در مسير باند وابسته به خويش سوق 
در حاليکه قانونا کمک ها بايد از طريق هالل . بودند

که عمال مستقل نبوده و وابسته به وزارت (احمر 
به پيش مي رفت، راديو تلوزيون از ) بهداري است

مردم مي خواست کمک هايشان را به کميته امداد 
ن ترابري ارتش مرتب از تامي. امام خميني بريزند

هوائي براي کمک رساني طفره مي رفت و دست 
. آخر نيروهاي انتظامي کمک رساني را قبضه کردند

يکي از ارگانها رسما آمبوالنسهاي تيم کمک رساني 
يک . دانمارکي را مصادره کرده به مقر خود برد

کاميون داروي پزشکان بدون مرز، در مرز زميني 
طبق . شدگم شد و چند ساعت بعد خالي پيدا 

آخرين گزارشات تابحال ميلياردها ريال داروي 
هواپيمائي کشوري که . اهدائي مفقود شده است

نمي خواست از قافله دزدان عقب بماند تصميم 
گرفت به سگهاي تجسس هم بليط بفروشد آنهم به 

پيدا کردن پول نقد براي خارجياني که به . تومان
ر تاخير کارت بانکي عادت دارند دليل ديگري شد ب

هنوز بدن جانباختگان بم سرد . در امداد رساني
. نشده اجناس اهدائي سر از بازار سياه در آورده اند

در حاليکه بازماندگان زلزله عزادار عزيزان از دست 

رفته خويش بودند، دزدان و زمين خواران به بم 
ريختند و نخل ها و زمين هاي مردم را مفت 

 بم به ضيافت جمهوري الشخوران در. خريدند
 . نشست

مسئولين سعي داشتند روستانشينان اطراف را 
مسئول دزدي ها معرفي کنند ولي با وجود اين 
همه نيروي انتظامي که براي کنترل شهر و جاده ها 

بودند که جواز » خودي ها«اعزام شده بود، تنها 
جمهوري اسالمي جوالنگاه . دزدي مي گرفتند

 دزدي و زمين دزدان و زمين خواران است، و
. خواري ملک طلق حاکمان و عمالشان است

روستائيان اطراف خود قرباني زلزله بودند و مردم 
. بم، تنها کساني بودند که سهمي از کمکها نگرفتند

در حاليکه حکومتي ها که درآمدهاي افسانه اي از 
نيروي کار کشور را % ۶۰نفت به جيب مي زنند و 

  حتي از غارت مردم زير خط فقر نگاه داشته اند،
زلزله زده بم  و دزديدن کمکهاي جمع آوري شده، 

 .  دريغ نکردند
کمک هاي . اينبار ديگر صحبت از دله دزدي نيست

دعواي اصلي بر . جمع شده به ميليارد دالر مي رسد
سر اينکه چه کسي مقاطعه بازسازي ارگ بم را 
بگيرد و چه کسي مسئول کمکهاي دراز مدت و 

ولي از . هر شود هنوز شروع نشدهساختمان ش
سر امپرياليستها . همين ابتدا يک چيز روشن است

دولت دارد . از اين خوان يغما بي کاله نخواهد ماند
با ژاپني ها قرارداد ساختمان هاي مقاوم در برابر 

اينکه تکنولوژي ساختمان سازي . زلزله را ميبندد
ه ژاپني، با توجه به اينکه آب و هواي اين جزير

سرسبز با حاشيه کوير ما کامال متفاوت است، چوب 
يکي از مصالح اوليه ساختمان در آنجاست و در 
ژاپن از تکنولوژي پيشرفته براي مقابله با سرما و 
گرما استفاده مي کند، چقدر بدرد ما بخورد روشن 

در هر حال دل مشغولي شرکت هاي ژاپني . نيست
سرمايه . تو طرف ايراني قرارداد، چيز ديگري اس

گذاري هاي خارجي در کشورهاي تحت سلطه به 
منظور رشد موزون اقتصاد کشورهائي مثل ايران 

اين سرمايه گذاري ها اعوجاج را تشديد مي . نيست
کند، اقتصاد را وابسته تر مي کند، مردم را در قعر 
عقب ماندگي نگاه مي دارد و سودهاي کالنش 

اختار همه در اين س. جيب عده اي را پر مي کند
و اينجاست که زلزله . چيز در خدمت سود قرار دارد

خيزي کشور نيز به منبع درآمد و دزدي بدل مي 
 در مقياس کوچک، هالل احمرشروع به فروش .شود

چادر به مردم مسجد سليمان مي کند و اين در 
حاليست که به هنگام زلزله بم دولت از کمبود 

 هزار ۵۰ضاي چادر ناليد و از کشورهاي خارجي تقا
اين مسئله بکنار که خطر عمده زلزله در . چادر کرد

مسجد سليمان رهاشدن گازهاي سمي است و 
 هزار توماني هالل احمر مردم را در ۲۰چادرهاي 

در مقياس . برابر اين گازها حفاظت نخواهد کرد
بزرگتر، قراردادهاي عظيم داخلي و خارجي براي 

.  راه استدر» مقاوم سازي بافت هاي فرسوده«
دزدي هائي که صورت گرفت و چپاولي که در راه 
است، ادامه همان سياستي است که بم را براي 

 .کشتار زلزله آماده کرده بود
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 تله هاي مرگ 
نو، کهنه، عمومي، خصوصي، ساختمان هاي بم «

عدم رعايت مقررات ضد : يک چيز مشترک داشتند
  اکونوميست به نقل از نشريه--» زلزله
شهري است که . هري فراموش شده نيستبم ش

سردمداران جمهوري اسالمي نيز » لطف«اتفاقا از 
خاندان رفسنجاني، بم را به يکي از . بهره برده است
خود تبديل » کشاورزي و صنعتي«مراکز فعاليت 

در شراکت اين خاندان با سرمايه هاي . کرده بود
در بم توليد » داوو«کره اي صندلي هاي ماشين 

بخاطر موقعيت توريستي بم، پروژه هاي . دمي ش
وسيع ساختمان هتل و رستوران و ويالهاي 

ميلياردها تومان خرج . مسکوني در جريان بود
. احداث فرودگاهي با ترمينال بين المللي شده بود

ولي رشد بم، همچون رشد تهران و سايرشهرهاي 
 . بود  ناموزون ووابسته، رشدي بي رويه

اردي جلب سياحان به نابودي پروژهاي چند ميلي
 با .کشاورزي در منطقه ارگ جديد انجاميده بود

قيمت زمين سير صعودي » توسعه اقتصادي«
 که توانائي تحمل يک طبقه سازه اي  روي. گرفت

 و به شدساخته طبقاتي ديگر، شترا بيشتر ندا
به گراني سياست تعديل اقتصادي . رفتاجاره 

مان و آهن از مصالح ساختماني انجاميد و سي
بسياري مجبور بودند به . دسترس عموم خارج شد

همان خشت و کاه گل رضايت دهند تا سرپناه 
ديگران، ناچار به صرفه جوئي . حداقلي داشته باشند

افزايش . و حذف ابتدائي ترين اصول امنيتي شدند
صحبت از  .تقاضا به افت کيفيت مصالح کمک کرد

دي که حول نظارت بر کيفيت مصالح در اقتصا
 .دزدي و رشوه مي چرخد، نمي توان کرد

که يکي از   وزارت مسکن وشهرداري ها
وظايفشان قائدتا بايد نظارت بر ساختمان 
سازي بر طبق معيارهاي وضع شده باشد، خود 
به بزرگترين معامالت ملکي کشور بدل شده 

 زمين داللي مي کنند، تراکم مي فروشند، در .اند
از جمله براي مقابله (اي ايمني مقابل رشوه معياره

 ۶,۴  بر اثر يک زلزله ....را ناديده مي گيرند) با زلزله
 هزار نفر جان خود را از دست ۴۵ريشتري، بيش از 

 . مي دهند
اينکه ارگ دو هزار ساله فروريخت هرچند تاسف 
آور ولي عجيب نيست، ولي فرو ريختن بم، حکايت 

ه گلي فقرا تا در بم از خانه هاي کا. ديگري است
بيمارستان ها و ساختمان هاي دولتي و حتي 
ساختمان چند ميلياردي فرودگاه، همه فرو 

اين زلزله نبود که در بم آدم کشت، . ريختند
در شهري که فرودگاه بين اللملي دارد . اعوجاج بود

هنوز بسياري از مردم در خانه هاي کاه گلي زندگي 
وري که مي کنند، دزدي بحدي است که در کش

استاندار ساختماني ضد زلزله دارد حتي ساختمان 
همان اعوجاجي که . هاي نوساز نيز فرو مي ريزند

در تهران برجها را باال مي برد و در کنارش زاغه ها 
همان اعوجاجي که به باد کردن . را رشد مي دهد

کالن شهرها مي انجامد و روستاها را به قعر 
لزله خيز، تا وقتي در ايران ز. فراموشي مي سپارد

. اين ساختار پا برجاست، همه خانه ها تله مرگند
چرا که ساختار اقتصادي اجتماعي حاکم بر ايران نه 

در جهت منافع اکثريت مردم ايران و 
خودکفائي کشور بلکه در جهت اوامر 
بانک جهاني و صندوق بين اللملي پول و 
. پر کردن جيب طبقات حاکم، مي چرخد

ن استانداردهاي ضد زلزله و مشکل با تدوي
چند روزنامه اصالح طلب و گروه هاي 

جائي براي . فشار حل نمي شود و نشد
خانه از پاي . نيست» مقاوم سازي«

 . بست ويران است
کشتار بم خشم مردم سراسر ايران را 

رژيم جمهوري اسالمي که . برانگيخت
قبل از بم هم در بحران سياسي دست و 

لرزه بم سست بنياد تر پا مي زد با زمين 
رژيم به تکاپو افتاد تا جلوي زمين . شد

نه تنها بم، که . لرزه سياسي را بگيرد
کرمان نيز از وحشت سرريز کردن خشم 
. مردم عمال به اشغال نظامي در آمد

جاسوسان رژيم حول مراکز امداد رساني 
پرسه مي زدند و خواهران زينب در 

ل بيمارستان به ترويج خرافات مشغو
جمهوري اسالمي دست کمک به . بودند

کشورهاي امپرياليستي دراز کرد و اينان از فرصت 
استفاده کردند که در عين دفاع از جمهوري 

ولي . اسالمي، جاي پاي خود را نيز محکم تر کنند
خاطره بم، همچون خاطره ساير جنايات اين رژيم 

تا وقتي اين رژيم برجاست، . پاک شدني نيست
 . ر خلق ما را التيامي نيستزخمهاي پيک

 بارقه هاي اميد 
در بحبوحه خرابي و مرگ و دزدي و غارت، بارقه 

همبستگي مردم بي نظير . اميدي مي درخشيد
مردم سراسر کشور به محض شنيدن خبر به  .بود

مراکز انتقال خون در عرض چند . کمک شتافتند
 کيسه هاي برنج و روغن، .ساعت ظرفيتشان پرشد

. صبح. بسه و پول نقد بود که مي رسيدپتو و ال
ستادهاي کمک رساني . بي وقفه. شب. ظهر

 مردمي که براي .خودجوش مردمي تشکيل شد
اهداي کمک آمده بودند خود به سازماندهي و جمع 
آوري کمک مشغول شدند و قابليتشان در اينکار 

 آنان که وسيله نقليه داشتند، .تحسين برانگيز بود
دکترها . دند و بطرف بم براه افتادندکمک ها را بار ز

مردم . و پرستاران براي رفتن داوطلب شدند
شهرهاي اطراف بسيار زودتر از تيم هاي امداد 
دولتي در محل بودند و در نجات زير آوار ماندگان 

خشمشان از جمهوري اسالمي اشتياقشان . قابل تر
را به کمک رساني بيشتر مي کرد و حس همدردي 

شان را از جمهوري اسالمي وعان، نفرتشان با همن
مردم ما لياقت زندگي بهتري را . ترشعله ور

دارند و يکبار ديگر نشان دادند که بخوبي 
 .قادرند بنيانگذاران جامعه اي نوين باشند
__________________________ 

 توضيحات
 پيش لرزه هاي قبل از وقوع زلزله را اصطالحا پيشقراوالن -۱

فته دکتر عباس نژاد آهنگ رخداد و اندازه اين بگ. مي گويند
مي شد به آن «پيش لرزه ها در بم به گونه اي بوده که 

  پيک ايران تارنمای، بنقل از»مشکوک شد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 روکر طرح از اریک د-مستغالت صاحبان 

یورش توده ھا به زمین خواران، 
 !برج سازان و خونخواران

) م ل م(برنامه حزب کمونیست ايران 
روش دولت طبقه کارگر در حل 
مسئله مسکن را تشریح کرده و می 

، دست به گوید پس از پیروزی انقالب
  :اقدامات زیر خواھد زد

تمام اراضی و واحدھای مسكونی متعلق به ...

مالكان و سرمایه داران بزرگ مصادره شده و در 

اختیار كارگران و زحمتكشانی كه فاقد مسكن 

ھستند قرار می گیرد؛ كلیه دیون و تعھدات 

مالی مردم به بانكھا، سازمان اوقاف، شھرداری 

ر زمینه مسكن فعالیت و دیگر موسساتی كه د

می كنند، ملغی اعالم می شود؛ كلیه 

نھادھائی كه تحت عنوان خانه سازی به اخاذی 

مردم مشغولند بر چیده می شود؛ بورس بازی 

زمین و معامالت بزرگ بر زمین و واحدھای 

مسكونی ممنوع می شود؛ از ایجاد 

ساختمانھای لوكس و گرانقیمت و برج سازی 

قسیم بندی ھائی نظیر جلوگیری می شود؛ ت

خارج از محدوده و داخل محدوده از میان 

 .برداشته می شود

دولت پرولتری بجای پیشبرد طرحھای عظیم 

آپارتمان سازی، با بسیج توده ھا و اتكاء به 

مھارت و ابتكار آنھا، مصالح ارزانتر و فنون ساده 

تر و محلی را بكار می گیرد و امر خانه سازی را 

 به پیش می برد؛ تا نیازھای ھر چه سریعتر

طرحھای معماری و پروژه . اولیه مردم رفع شود

ھای بزرگ ساختمان سازی در ھر محل با اتكاء 

. به نظرات ساكنین آن تھیه خواھد شد

پیشنھادات و انتقادات آنھا، ویژگی ھای طبیعی 

و محیط زیستی ھر منطقه و منافع مردم 

در دیگری كه در آن منطقه بسر می برند، 

طراحی و اجرای پروژه ھا مد نظر قرار خواھد 

 .گرفت
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! مردم بم را زلزله قتل عام نكرد
 !دستان ديگري نيز در كار بودند

 گزيده ای از اطالعيه حزب در مورد زلزله بم
 ۱۳۸۲ دي  ۶ 

اندوه از دست دادن ده ها هزارتن از اهالي بم قلب 
 مردم ...مردم سراسر كشور را بدرد آورده است

اقصي نقاط ايران، مستقل از رژيم و ارگانهاي فاسد 
و دزدش دست به سازماندهي امداد رساني به مردم 

در اين واقعه هولناك مردم گوشه اي از . بم زده اند
د را براي داشتن جامعه اي كه زوي خواشتياق و آر

 تعاون و همكاري بار رنج ها از طريقدر آن انسانها 
و محنتهاي يكديگر را سبك كنند به نمايش 

ننگ و نفرت . درود بي پايان بر اين مردم. گذاشتند
 .... بر مرتجعين ضد مردم

دستان ديگري نيز . مردم بم را زلزله قتل عام نكرد
بودند  كه بايد رسواي اين جنايت آفريدن در كار 

كشتار ده ها هزار نفري در نتيجه زلزله . عالم شوند
تنها در كشورهائي رخ مي دهد كه حكومتهاي 
مرتجع، آنرا عقب مانده و در مغاك جهل  و فقر 

 .... نگاه داشته اند
در جريان اين فاجعه يكبار ديگر اين حقيقت به 

م  رژيگردانندگاناثبات رسيد كه جان مردم براي 
 به حفظ قدرت ظالمانه اينان فقط. پشيزي نمي ارزد

آنان . و منافع استثمارگرانه خويش مي انديشند
يك مشت دزدان سرگردنه و قاتالن ضد مردم 
هستند بنابراين دليلي ندارد كه براي حفاظت از 

سرمايه داران گردن . مردم سر كيسه را شل كنند
كلفت جمهوري اسالمي هرگز سهمي از سودهاي 

كه با استثمار اين مردم بدست مي را ظيمي ع
. آورند، براي حفاظت از آنان هزينه نخواهند كرد

مرتجعين حاكم براي حفظ حاكميت فاسد خود 
هزينه هاي نظامي و امنيتي سرسام آور مي كنند، 
زندان مي سازند، مامورين امنيتي استخدام و به 
جاسوسي مردم مي گمارند، اما آنجا كه حيات و 

 كارگران و دهقانان در ميان است، هرگز سر ممات
 .كيسه را شل نمي كنند

 مردم بم بعلت موقعيت جغرافيائي خاص آن كه 
در واقع . روي خط زلزله است، كشتار نشدند

سياسي ارتجاعي و نظام اقتصادي حاكميت 
آنان را  استثمارگرانه و حرص و آز طبقات حاكم

عت نيز  هر چند نيروهاي مخرب طبي.قتل عام كرد
 .همدستشان بود

هيچكس اشك تمساح ريختن خاتمي، اين رئيس 
رِئيس .. .جمهور مردم فريب و منفور را باور نكرد

  ورژيمي كه سراپايش را دزدي، فسادجمهور 
ارتشاء گرفته، رژيمي كه در واقع مجموعه اي از 
شبكه هاي بدنام غارت و احتكار و قاچاق است، 

ابهاي بانكي رژيمي كه مهره هاي اصليش حس
آور در بانكهاي م خصوصي با مبالغ سرسا

امپرياليستي دارند و از اين بابت شهره عالم اند، 
چگونه مي تواند با اشك تمساح ريختن مردم را 
بفريبد؟ رهبر مرتجع جمهوري اسالمي نيز براي 

اين آدمكشان، زلزله را . كرد» دعا «نبازماندگا
اني كه انگيزه براي كس ...مي دانند» آزمايش الهي«

و منفعتي در كاستن از مشقات مردم ندارند بايد 

هم نابودي و بي خانماني صدها هزار تن، امري 
خدا «طبيعي جلوه كند و با خونسردي آنرا 

  ....بخوانند» خواسته
مردم سراسر كشور در اوج بي اعتمادي به 

، از هر قشر و صنف دست به ايجاد مراكز حكومت
 رساني به زلزله زدگان بم ادامدجمع آوري كمك و 

 مردم خوب مي دانند كه نمي توانند امر .زده اند
 رساني به مردم بم را به اين تبهكاران واگذار امداد
در چنين شرايطي دانشجويان پيشرو و .... كنند

آگاه بايد پيشقدم شده و با استفاده از ارتباطات 
و  سراسري دانشجوئي به شكل گيري نهادها

امداد رساني مردمي كه كامال مستقل ساختارهاي 
منجمله مجزا از (د ناز حاكميت و ارگانهاي آن باش

تاريخ معاصر در .  ياري رسانند)انجمن هاي اسالمي
ايران، دانشجويان آگاه و عناصر پيشرو و مبارز در 
ياري رساندن به قربانيان زلزله ها و سيل ها و نيز 
 آموختن از زندگي و روحيه و خصلت طبقات
تحتاني و بردن آگاهي انقالبي به ميان آنان، نمونه 
 .هاي خيره كننده اي از خود بر جاي گذاشته اند

نقش دانشجويان و جوانان مبارز ضد رژيم در 
برانگيختن و سازماندهي همبستگي و تعاون 

وئين زهرا، سيل جواديه، مردمي در جريان زلزله ب
 بياد زلزله شهر كرد، طبس و سيل خوزستان

 . ندني استما
ده ها هزار كشته و زخمي و صدها هزار بيخانمان 
زلزله بم نخستين قربانيان فجايع طبيعي در ايرا ن 

مردم ايران نيز . نيستند و آخرين نيز نخواهند بود
تنها كساني در جهان نيستند كه از اينگونه فجايع 

هر ساله صدها هزار تن از توده هاي . در رنجند
ر كشورهاي عقب مانده و مردم زحمتكش خاصه د

تحت سلطه امپرياليسم، قرباني زلزله، سيل و 
اين بيشك گونه اي از جدال . قحطي مي شوند

اما در . مداوم بشريت با طبيعت و ناماليماتش است
جامعه طبقاتي، مانع عمده در اين جدال،  طبقات 

تلفات جاني و مادي . استثمارگر و دولتهاي آنند
اين وقايع طبيعي به مردم عظيم كه در هر يك از 

وارد مي شود مستقيما به اين مسئله مربوط است 
كه منابع، امكانات، علوم و ثروتهاي مادي در 

در سطح يك كشور و در   استثمارگرياقليتانحصار 
اين تلفات بخشي از كاركرد .  استسطح جهان

در . نظام سياسي و اقتصادي سرمايه داري است
اجهه با نيروي قهر دوران جاهليت، بشر در مو

طبيعت دست به آسمان بلند مي كرد و از يك 
اما اكنون بشر . ياري مي طلبيدنيروي ناموجود 

اسرار نهان زمين را كشف كرده و موفق شده 
توده . نيروهاي قهري طبيعت را مهار يا خنثي كند

هاي مردم با سرنگون كردن دولتهاي ارتجاعي و با 
كشي انسان از رها شدن از چنگال نظام بهره 

انسان، مي توانند آگاهانه و قدرتمند با بالياي 
محدود به سخن ديگر، براي . طبيعي مقابله كنند

. زلزله بايد انقالب كردكردن ابعاد هولناك لطمات 
دشمنان طبقاتي بايد سرنگون شوند تا انرژي و 

 براي قدرت خالقه و مهارت و استعدادهاي مردم
توده هاي مردم تنها .  شود آزاد،خدمت بخودشان

با داشتن قدرت سياسي، با داشتن حكومتي كه 
باشد مي توانند قدرت شان نماينده اراده و منافع
، خشكسالي را خنثي كنندمخرب زلزله ها را 

 ■ .مغلوب و سيلها را مهار كنند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چند ماه پس از آنكه امپرياليسم آمريكا در اكتبر 
به و آنجا را کرد فغانستان تجاوز  به ا٢٠٠١سال 

مدت . ، توليد ترياك گسترش يافتدر آورداشغال 
طالبان م ي قبل از اشغال افغانستان، رژيکوتاه

افغانستان در .  كشت خشخاش را ممنوع كرده بود
 تن در سال ترياك توليد ٢٠٠ كمتر از ٢٠٠١سال 

 تن ٣٤٠٠ به ٢٠٠٢اما اين رقم در سال . مي كرد
 تن نيز ٤٠٠٠ به باالي ٢٠٠٣ سال رسيد و در

 .رسيد
 هكتار زمين زير كشت ٧٤٠ حدود ٢٠٠٢در سال 

 هكتار ٨٠٠٠ به ٢٠٠٢اين رقم در سال . ترياك بود
 داشت که درصد ٩٠٠ل ديعني رشدي معا. رسيد
 .شكستنيز  را ١٩٩٩سال  ركورد

تخمين .  ميليون نفر است٢٤جمعيت افغانستان 
 ميليون ٣بيش از زده مي شود كه در حال حاضر 

چند .  مستقيما به كشت خشخاش وابسته اندرخانوا
ميليون نفر ديگر نيز گاه و بيگاه در مزارع خشخاش 

 .كار مي كنند
 اما چه كساني سودها را به جيب مي زنند؟ بر سر
كشت خشخاش در افغانستان سر و صداي زيادي 

  ودر سخنراني ها، رسانه ها. به پا شده است
 دهقانان افغانستان را مقصر قلمداد ،هكنفرانسها هم

 كه دهقانان بخاطر خودشان نديوگ يم. مي كنند
در حال فاسد كردن محيط و صدور اين فساد به 

ات متعدد گزارش. كشورهاي مختلف جهان هستند
 شود هر خانوار يمنتشر شده که در آنها گفته م

 ٣ تا ٢ن  ي بيدهقان از کشت خشخاش درآمد
و حتا برخي . آورد يم بدست هزار دالر در سال

 .رسانند دالر مي ٦٠٠٠ن رقم را به ياگزارشات 
 دالر ١٥زماني كه درآمد متوسط در كشور كمتر از 

 دالر است، چگونه اين ياوه ١٢و حتا به گفته اي 

 حفظ كشت خشخاش در افغانستان با
ساختار سياسي و اقتصادي كشور، با 

ابستگي به امپرياليسم، فئوداليسم و و
دستان نامرئي بازار جهاني  .مرتبط است

سرمايه داري، دهقاني را كه گندم مي كارد 
ورشكسته مي كند و بسوي كشت 

دستان نامرئي بازار . خشخاش مي راند
جهاني محورهاي اقتصادي افغانستان را 

بازار جهاني به افغانستان . تعيين مي كند
امتياز «در آن ه ک آنچه را بايدمي گويد كه 

بر همگان روشن  و .دارد توليد كند» نسبي
 !است که اين ترياک است

 

سرمايه داری جهانی، 
بزرگترين توليد 
کننده ترياک در 

 افغانستان



  ٢٤صفحه  ۱۳ شماره   حقيقت                

هاي محافل امپرياليستي را مي توان باور كرد؟ چرا 
اي خط فقر قرار هميليونها دهقان افغانستاني در انت

 رند؟دا
واقعيت آنست كه دهقانان افغانستان با فشار 
نيروهاي بيرحم و ظالمانه اي به طرف كشت ترياك 

از يك طرف در يك اقتصاد جهاني : رانده مي شوند
گلوباليزه قرار دارند كه در آن چاره اي ندارند جز 

با آن ممر حيات  آنكه چيزي را بكارند كه بتوانند
خله امپرياليستي و كنند و از طرف ديگر با يك مدا

 .عواقب آن روبرويند
شرايطي كه  و در ياريستم آبيک سيفقدان در 

توسط فئودالها و زمينداران موجود آب همان مقدار 
و افراد قدرتمند به سرقت مي رود، كشت خشخاش 

كشت خشخاش به اندازه گندم .  استويک آلترناتي
وه البع.  نداردازينو ساير محصوالت پايه اي به آب 

با گندم كشاورزان  دهقانان چگونه مي توانند
سوبسيد  كشورهاي ثروتمند كه توسط دولتهايشان

 ، رقابت كنند؟ شوديم
غذائي آمريكا و كشورهاي » كمكهاي بشر دوستانه«

بمبهائي  اروپائي به افغانستان تقريبا به همان اندازه
. ، مرگبار استكه بر سر مردم افغانستان ريختند

م اضافي خود را ارزان مي فروشند اين كشورها گند
. يا مجاني به كشورهائي مثل افغانستان مي دهند

اما اين گندم با نيروئي مخرب دهقان كشور هاي 
 ي ميرانيکرده و به وجهان سوم را خانه خراب 

 . کشاند
مختص افغانستان نيست بلكه تنها اين سياست 

بسياري از كشورهاي جهان سوم در زير بمباران 
است قرار دارند و تحت اين سياست مجبور اين سي
د كاالئي را توليد كنند كه پر بازده ترين نمي شو

همان نيروهاي . محصول آن كشور است
گلوباليزاسيون در بقيه كشورهاي جهان نيز بكار 

قهوه گر ي ديبرخبرخي بايد برنج بكارند، . مشغولند
. يا شكر و پنبه و باالخره كساني نفت و مس و يرغه

كشور جهان سومي از سوي نظام جهاني هر 
 كه بايد تحت داردامپرياليستي وظيفه اي در توليد 

كنترل شركت هاي چند مليتي انجام دهد و اين 
اما . وظيفه معموال توليد يك محصول مي باشد

آنچه كه وظيفه مربوط به افغانستان را ويژه و غير 
عادي مي كند آنست كه توليد ترياك از بذر 

است و قرار مضر وشني بحال جامعه خشخاش بر
در نتيجه براي . است كه غيرقانوني باشد

آنها را ي زبوجود مي آورد يتهائيدودامپرياليستها مح
اما راهش را . نمي توانند علنا به دفاع از آن برخيزند

مي كوبند و کسو، در ظاهر آنرا ياز . باز مي گذارند
ات آن دهقانان را مسئول قلمداد مي كنند و از مضر

دم مي زنند و شرايط ايجاد فشار بيشتر بر دهقانان 
با دستهاي گر، ي دياز سو اما .را فراهم مي آورند

. غيبي شان شرايط را براي توليد آن آماده مي كنند
چرا كه بازار وسيعي براي اين محصول در سراسر 
جهان بخصوص در كشورهاي امپرياليستي موجود 

دست محافل قدرتمند  هم در راست و بايد اين بازا
 .جهان و منطقه باشد

در مبادله كاالهاي غير قانوني،  يهنگفتسود بله، 
دهقانان ن يااما . بخصوص مواد مخدر، وجود دارد

اغلب . افغانستاني نيستند كه اين سودها را مي برند

 از كشت خشخاش  حتمادهقانان اگر مي توانستند
ه آن اجتناب مي كردند زيرا روند توليد و مبادل

اول بايد .  استمملو از مخاطرات دردناك و يروند
در مقابل از آنان به باندهاي تبه كار باج بدهند تا 
بعد نوبت گروه . باندهاي تبهكار ديگر حفاظت كنند

هاي مسلح وابسته به اين يا آن جنگ ساالر حاكم 
در آن منطقه مي رسد كه باج خود را تحت عنوان 

بعد نوبت مامورين . دنماليات يا خمس طلب مي كن
دولت مركزي مي رسد كه به اصطالح كشت 
خشخاش را ممنوع كرده است و چون ممنوع است 

اگر دهقانان .  بايد به آنان رشوه دهند دهقانانپس
 ها طفره روند ممكن است ياخاذاز هر يك از اين 

يا . روز بعد با مزرعه تخريب شده خود مواجه شوند
ير قانوني دستگير شده  غتي فعالاينكه تحت عنوان

البته اين در . و تمام دار و ندارشان مصادره شود
زيرا در . شرايطي است كه زمين مال دهقان باشد

اكثر موارد و يا شايد بتوان گفت اكثريت قريب به 
اتفاق مواقع دهقانان روي زمين مالك كار مي كنند 

 ٨٥بيش از مجبورند در مورد كشت خشخاش و 
نتيجه . ه به مالك بدهندربت اجادرصد محصول را با

آنكه آنچه براي دهقان باقي مي ماند، حتا پائين تر 
با اين وجود تبليغات . از حداقل سطح معيشت است

 .شيادانه امپرياليستها قطع نمي شود
توليد ترياك مستقيما به غلبه فئوداليسم و حكومت 

در اين . جنگ ساالران در افغانستان مرتبط است
 سياسي تحميل شده توسط امپرياليسم اوضاعرابطه 
ممكن است كه . تعيين كننده استعامل يك 

طوالني داشته  يقدمتكشت ترياك در افغانستان 
  ي  امروز اما توليد آن وقتي به ابعاد هولناك،باشد

 يروهاينجنگ عليه دوره رسيد كه آمريكا در 
شروع  ) ميالدي١٩٨٠دهه ( در افغانستانشوروي 

و (يروهاي بنيادگراي اسالمي ت از نيحمابه 
اين نيروها كه به نيروهاي جهادي . کرد) فئودالي

معروف بودند براي تامين هزينه و مخارج جنگشان 
عليه تجاوز شوروي به افغانستان، كشت خشخاش را 

 اي سسازماندر واقع . در مناطق خود ترغيب كردند
ن منبع درآمد جهت يق به استفاده از ايآنان را تشو

قبل از آن اعتياد .  کردي جنگ مينه هاين هزيتام
 وقتي كه نيروهاي جهادي. در كشور خيلي كم بود

 به قدرت رسيدند، كشت ١٩٩٠در اوايل دهه 
اين كشت در . خشخاش بسرعت برق افزايش يافت
 بغير از سال ،سالهاي حكومت طالبان ادامه يافت

آخر حكومت طالبان كه كشت خشخاش ممنوع 
ال توليد ترياك بشدت كاهش در همان س. بود

اينكه آنها چگونه موفق شدند اين كار را . يافت
بكنند، داليل خودش را دارد كه خارج از حوصله 

 اما آنچه مسلم است بكار بردن .اين مقاله است
شيوه هاي بسيار خشن و ارتجاعي و سركوبگرانه 
عليه دهقانان در صدر روشهاي طالبان قرار داشت و 

پائين آمدن توليد تاثير در نيز خشكسالي عامل 
بهر حال معلوم نيست كه اگر در قدرت مي . داشت

ماندند مي توانستند سطح توليد ترياك را پائين 
 .نگاه دارند يا خير

افغانستان ت يوال ٣٢ از تيوال ٢٤خشخاش در 
 تيوال ٥اما بيشتر از همه در . كشت مي شود

شان  بدختيوالمتمركز شده است كه از جمله آنها 

 اتحاد شمال ينفوذ اصل منطقه ت،يوالاين . است
 در آمريكا ياصل از متحدين اتحاد شمال. است

 از احزاب اتحاد شمال، يکي. مي باشدافغانستان 
 ياست که سابقا تحت رهبر يت اسالميجمع

 ژنرال ياحمد شاه مسعود بود و امروز تحت رهبر
  . است) ير دفاع کرزايوز(م يفه

ارالران جهادي كه از بدون شركت جنگ س
متحدين اصلي امپرياليستها، بخصوص امپرياليسم 
آمريكا، مي باشند كشت خشخاش يا كارهائي از اين 

.  انجام شودستقبيل در افغانستان اصال نمي توان
توليد ترياك بزرگترين بخش اقتصاد افغانستان 

ترياك بيش از بنا به يك تخمين، .  دهديل ميتشک
 سال ارز خارجي براي افغانستان  ميليارد دالر در٢

 براي ثروت و قدرت جنگ  درآمداين. مي آورد
، سرمايه داران  بزرگساالران محلي، فئودالها، تجار

كمپرادور و مقامات رسمي دولتي كه اشغال آمريكا 
 كشت .به خدمات آنها وابسته است، حياتي است

خشخاش در افغانستان با حفظ ساختار سياسي و 
ر، با فئوداليسم و وابستگي به اقتصادي كشو

 .امپرياليسم، مرتبط است
دستان نامرئي بازار جهاني سرمايه داري، دهقاني را 
كه گندم مي كارد ورشكسته مي كند و بسوي 

دستان نامرئي بازار جهاني . كشت خشخاش مي راند
. محورهاي اقتصادي افغانستان را تعيين مي كند

چارچوب د كه در بازار جهاني به افغانستان مي گوي
 افغانستان بايد ترياك توليد ،تقسيم كار بين المللي

 ديبابازار جهاني به افغانستان مي گويد كه . كند
 و .دارد توليد كند» امتياز نسبي«در آن که آنچه را 

بازار . اک استين تريبر همگان روشن است که ا
جهاني سرمايه داري دست در دست فئودالها و 

تبديل به سالطين مواد مخدر جنگ ساالران كه 
شده اند، دهقانان را به نابودي مي كشاند و 

اوليه ترين نيازهاي مردم نه يحتا در زمافغانستان را 
 ي کشورهاوابسته به) گندممانند  (آن كشور

آزادي افغانستان از قيود .  کندي ميستياليامپر
فئودالها و جنگ ساالران و از يوغ وابستگي به 

نها راه رهائي توده هاي افغانستان امپرياليسم، ت
 .است

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 کتاب کوچک سرخ را بخوانيد
برنامه و اساسنامه حزب کمونيست 

 – لنينيست –مارکسيست (ايران 
 )مائوئيست

انديشه رهائی بخش، اهداف بزرگ و راه 

پيروزمند انقالب ايران را در اين کتاب 

 .کوچک سرخ بيابيد

را در بين زنان و برنامه و اساسنامه حزب 

 مردان مبارز و پيشرو به بحث بگذاريد

 ! هر چه وسيعتر پخش کنيدو 
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 ،دعوت جمهوري اسالمي از كشورهاي جهان
 براي ارسال كمك به زلزله ، آمريكا ازمنجمله

 از سوي محافل بين المللي نه به عنوان ،زدگان بم
نشانه دلسوزي جمهوري اسالمي براي مردم زلزله 

وري زده بم بلكه به نشانه چراغ سبز زدن جمه
اين دعوت جمهوري . اسالمي به آمريكا تعبير شد

اسالمي از كشورهاي جهان جهت فرستادن كمك 
به زلزله زدگان بم در تضاد صد و هشتاد درجه با 

 (زلزله رودبار واقعه رد كمكهاي بين المللي در 
آن زلزله نيز . قرار داشت) سيزده سال پيش از اين

 .حداقل چهل هزار كشته بر جاي گذاشت
وقتي هواپيماهاي آمريكائي از پايگاههاي نظامي 
آمريكا در كويت بلند شده و در كرمان بر زمين 
نشستند، مطبوعات غرب خاطر نشان كردند كه اين 
اولين بار است كه هواپيماهاي نظامي آمريكائي و 
ارتشيان آمريكائي پس از جريان طبس خاك ايران 

لمس كردن خاك ايران ) ١(را لمس مي كنند 
 ،توسط هواپيماهاي نظامي و سربازان آمريكائي

زيرا اين ابرقدرت . براي آمريكا خيلي مهم است
بطور غير امپرياليستي ديگر قانع به اين نيست كه 

مه مستعمره مانند يم نيرژمستقيم و از طريق يک 
طره خود ير سيران را به زي، اجمهوري اسالمي

ريخ  جمهوری اسالمی می گويد تاهآمريکا ب. بکشد
مصرف استقالل نمائی رژيمهای مرتجع خاورميانه 

از جمهوري  در واقع خواست آمريكا. تمام شده است
اسالمي اين است كه موقعيت حضور آشكار 

بقيه حرفها مانند . آمريكائيان را در ايران فراهم كند
اعتراض آمريكا به توليد سالحهاي هسته اي توسط 

خالت دکا به ياعتراض آمرجمهوري اسالمي، 
 كمك آن به  وجمهوري اسالمي در مسئله فلسطين

بنيادگرايان اسالمي، و انتقاد آمريكا به جمهوري 
اسالمي در زمينه فقدان آزاديهاي سياسي در ايران، 
همه و همه مسائلي فرعي و در واقع تابع و در 

آمريكا از . خدمت آن موضوع اصلي مي باشند
الل استقظاهر جمهوري اسالمي مي خواهد كه 

منشي اش در مقابل آمريكا را كنار بگذارد و جرات 
كند و بگويد كه نوكر آمريكاست و از اين موقعيت 

جمهوري اسالمي با آمريكا . نوكري ممنون است
چانه مي زند كه هنگام برقراري مناسبات علني، 
آمريكا جائي هم براي حفظ آبروي جمهوري 

د در آينده قصنکه يمهمتر ااسالمي بگذارد؛ و 
تا كنون جواب . براندازي جمهوري اسالمي را نكند

فقط تسليم بدون قيد و : آمريكا اين بوده است
علت اينكه رفسنجاني يك !  شرط پذيرفته مي شود

آمريكا عالمات مثبتي «روز مي آيد مي گويد 
آمريكا «و روز ديگر با اخم مي گويد » فرستاده

د اشتباه كرد و بيهوده فكر مي كند كه مي توان
كشمكش بر سر اين » مقاصدش را پيش ببرد

 .موضوع است
بدون شك مذاكرات پنهاني ميان آمريكا و 
. جناحهاي مختلف جمهوري اسالمي ادامه دارد

نزديكي ايران و مصر، دعوت از آمريكا براي كمك 
  به زلزله بم و فرستادن هواپيماهاي نظامي شان از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جام اين كمك، و رد و بدل كويت به بم براي ان
كردن حرفهاي آشتي جويانه ميان سران رژيم و 
سران كاخ سفيد همه نشانه آنست كه در اين 
مذاكرات مخفي ايران حاضر به قبول مواضع جديد 

 .شده است
جمهوري اسالمي، براي اينكه آمادگي اش را براي 

 آمريكا عمال نشان دهد، به عادي طپذيرش شرو
. نوكران آمريكا در منطقه پرداختهسازي روابطش با 

گفته مي شود كه پس از برقراري مناسبات رسمي 
. ميان ايران و مصر، نوبت به اسرائيل خواهد رسيد

مقامات جمهوري اسالمي ايران كه سالهاست 
مناسبات مخفي با مقامات امنيتي و نظامي اسرائيل 
دارند طبق دستور آمريكا بايد روابطشان با اسرائيل 

 . لني كنندرا ع
آمريكا در حال بافتن يك ساختار نظامي و سياسي 

و . دائم ميان ايران، تركيه، عربستان و اسرائيل است
جمهوري اسالمي با كمال ميل حاضر به شركت در 

ايران با آمريكا در مورد افغانستان و . اين پروژه است
بر سر عراق و حتا گرفتن . القاعده همكاري كرد

 و همكاريش با آمريكا در مورد .صدام همكاري كرد
افغانستان و عراق به همكاري با آمريكا در زمينه 

اما عامل بسيار . فلسطين نيز بسط يافته است
 حمايت از جمهوري اسالمي  آمريكا را در  کهمهمي

 انفراد جمهوري اسالمي در ميان ،مردد مي كند
جمهوري اسالمي بيست و پنج سال . مردم است

 سركوب را عليه مردم و نيروهاي بطور موثر چماق
آمريكا هرگز از اين بابت از . انقالبي بكار انداخت

اما هر قدرت . جمهوري اسالمي ناراحت نبود
ارتجاعي مي داند كه فقط با چماق نمي توان بر 

بلكه رژيم با ثبات رژيمي است . مردم حكومت كرد
كه عالوه بر سرنيزه حداقلي مشروعيت در ميان 

اين چيزي است كه جمهوري .  باشدمردم داشته
آخرين . اسالمي بهيچ طريق نمي تواند بدست آورد

تير تركش جمهوري اسالمي در اين زمينه بازي دو 
جناحي و اصالح طلب بازي بود كه آنهم سوخت و 

 .بهدف ننشست
در رابطه با ايران، ميان آمريكا و قدرتهاي اروپائي 

د اروپا نمي خواه. نيز كشمكش موجود است
جمهوري اسالمي آن اندازه به آغوش آمريكا برود 
كه اروپا ديگر هيچ نفوذ و نوكري در جمهوري 

و رشته هاي نزديكي سياسي . اسالمي نداشته باشد
و اقتصادي وسيع ميان جمهوري اسالمي و اروپا نيز 

اروپا حق دارد . براي آمريكا غير قابل قبول است
  شدن هراسناك باشد چون اين روزها با عميق

ميان امريكا و (شكاف ميان امپرياليستهاي غربي 
نوكراني كه سابقا به هر دو خدمت مي كردند ) اروپا

به مردم » استقالل«و خدمت همگاني را بعنوان 
خود ارائه مي دادند اكنون بايد انتخاب كنند كه 

اين . كداميك از اين قدرتها، ارباب عمده شان است
هند كه امپرياليست نوكرها اينروزها ترجيح مي د

معمر قذافي پيشاهنگ اين . قوي تر را انتخاب كنند
نوكران بظاهر مستقل است كه به شرايط آمريكا 
كامال تن داده  و براي بقيه نوكران بظاهر مستقل 

 . الگوئي ساخته است
 
 
 
 
 
 

ديپلماسي آمريكا فقط در رابطه با ايران سرعت 
تهاي در ماه هاي گذشته ديپلما. استگرفته ن

آمريكائي و اروپائي تقريبا در همه كشورهاي عمده 
 . خاورميانه و شمال آفريقا شاخ به شاخ بودند

معمر قذافي اعالم ) اول دي(روز بيستم دسامبر 
كرد كه داراي سالحهاي كشتار جمعي است و 
! حاضر است هر نوع همكاري الزمه را با آمريكا بكند

ك نفر آدرس معلوم شد صدام حسين بيگناه بود و ي
عي را اشتباهي به آمريكا داده سالحهاي كشتار جم

) رهبر ليبي( چرخش شگفت آور معمر قذافي !است
بظاهر ناگهاني بود اما اين چرخش نتيجه مذاكرات 
گسترده اي بود كه كمپانيهاي نفتي آمريكائي و 
. انگليسي از دو سال پيش با وي آغاز كرده بود

كائي و انگليسي امپرياليستهاي آمرياز قذافي 
 کرده ي قدردانياز و هممعذرت خواهی کرد و آنها 

. بقای رژيم وی رضايت دهند به قبول کردند کهو 
 و هيچ دفرانسه و آلمان گفتند، قذافي دروغ مي گوي

 به گويا، قذافي. سالح كشتار جمعي نداشته است
ه در صورت نياز،   کآمريكا و انگليس قول داده

لو ) ر كس ديگر را كه الزم بودو ه(فرانسه و آلمان 
 ساختن سالحهاي بدهد و مدعی شود که تکنولوژی

در ضمن .  اند داده آنها به ویكشتار جمعي را
قذافي در رابطه با مسئله پرداخت خون بها به 
بازماندگان مسافراني كه در عمليات انفجار هواپيما 

كه ليبي مسئول آن ) الكربي( بر فراز انگلستان 
ه است، دولت فرانسه را بسيار عصباني شناخته شد

زيرا . كرد و باعث تفريح دولتمردان آمريكائي شد
بابت خون بهاي مسافران آمريكائي چندين برابر 

 يات مشابهيکه در عملخون بهاي مسافران فرانسه 
دولت فرانسه با تهديد . پرداخت كردکشته بودند، 

ي بنظر م. وي را مجبور كرد كه قيمت را باال ببرد
رسد قذافي هنوز همه سورپريزهايش را رو نكرده 

يكي از نمايندگان مجلس اسرائيل به نام . است

  يادداشتھای سیاسی
 

سیاستھای آمريکا 
 در

  اقصی نقاط جھان

  ديپلماسی زلزله- آمريکا و ايران

 

رقابت بر سر  -  اروپاآمريکا و

 خاورمیانه و شمال آفريقا

 



  ٢٦صفحه  ۱۳ شماره   حقيقت                

افرائيم اسنه كه با پسر قذافي ديدار داشت گفت 
مردي نيست كه وسط راه بايستد و تا آخر «قذافي 

خواهد رفت و بزودي با اسرائيل هم رابطه برقرار 
 ) ژانويه۷ به نقل از بی بی سی نيوز (».خواهد كرد

ليبي يك نمونه از كشورهاي شمال آفريقاست كه 
آمريكا مشغول پنبه كردن رشته هائي است كه 
سالها كشورهاي امپرياليستي اروپائي، بخصوص 

 . فرانسه، بافته اند
در اواخر آذرماه گذشته، اتحاديه اروپا اجالس 

.  را در تونس برگزار كرداتحاديه پنج بعالوه پنج
وزير امور (ز اين اجالس، كولين پاول بالفاصله پس ا
از كشورهاي شمال آفريقا ديدار ) خارجه آمريكا

 شامل پنج كشور اتحاديه پنج بعالوه پنج. كرد
و ) فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال(اروپائي 

مراكش، الجزاير، تونس، (پنج كشور آفريقاي شمالي 
 ين کشورهايه اروپا اياتحاد. است) موريتاني و ليبي

ار ي را که در جنوب اروپا قرار داشته و بسيقائيآفر
ات خلوت خود محسوب ي باشند، حيک اروپا مينزد

 ژاك شيراك ،در اجالس اين اتحاديه.  کنديم
درست است كه «: رئيس جمهور فرانسه گفت

  استاتحاديه اروپا در حال گسترش به طرف شرق
. »شيداما از ساحل جنوبي خود نيز دست نخواهد ك

» طرح حوزه مديترانه«اتحاديه اروپا طرحي به نام 
MBIهدف اين طرح اقتصادي .  براه انداخته است

 تمام كشورهاي مديترانه ٢٠١٠آن است كه تا سال 
را در يك بلوك تجاري به اروپا متصل كند و از 

به مثابه منبع نيروي كار ن منطقه ي ايکشورها
 اتحاديه اروپا، در .ارزان و واردات ارزان استفاده كند

حال حاضر داراي قراردادهاي تجارت آزاد با 
از سوي ديگر،  بعد از . كشورهاي شمال آفريقاست

، انهي خاورميکشورهاشروع جنگ آمريكا عليه 
منطقه آمريكا سخت به شمال آفريقا كه سم ياليامپر
) بخصوص فرانسه( امپرياليستهاي اروپائي نفوذ

سفر كولين . ستمحسوب مي شود، چشم دوخته ا
 اتحاديه پنج پاول درست در روزهاي پس از اجالس

، انعكاس حركت هاي تعرضي آمريكا در بعالوه پنج
كولين پاول در سفر به . اين حيات خلوت اروپاست

مراكش اعالم كرد كه آمريكا قصد دارد در منطقه 
طرح «شمال آفريقا يك دفتر منطقه اي براي 

اين طرح . كند باز MEPI» مشاركت خاورميانه
قرار دارد و » طرح حوزه مديترانه«درست در مقابل 

با آن رقابت مي كند و با دادن اعتبارات ارزان 
موجب جلب سرمايه هاي خارجي به اين منطقه 
شده و همچنين دست اين كشورها را در 

هر معامله . معامالتشان با اروپا قوي تر مي كند
كشورهاي با » طرح مشاركت خاورميانه«تجاري كه 

اين منطقه انجام دهد، موجب كاهش نفوذ اقتصادي 
. و سياسي اتحاديه اروپا در اين منطقه خواهد شد

آمريكا دو طرح اقتصادي بزرگ را در چارچوب 
. براه انداخته است» طرح دموكراسي در خاورميانه«

» منطقه آزاد تجاري خاورميانه «يكي از آنها به نام 
 )٢. (است» ميانهطرح مشاركت خاور«و ديگري 

Free Trade Area of Middle East/ Middle East 
Partnership Initiative 

آمريكا به طرق گوناگون مراكش را از حيطه نفوذ 
امسال كمكهاي نظامي . فرانسه بيرون كشيده است

و اقتصادي به مراكش را دو برابر كرده  و با آن 
. مذاكره براي تجارت آزاد را شروع كرده است

فرانسه به مراكش در اين باره اعتراض كرده و گفته 
 ٤٠.  بايد يكي را انتخاب كندمراکش است كه 

درصد از صادرات مراكش به فرانسه است ولي فقط 
واردات مراكش از .  درصد آن به آمريكاست٩

.  درصد٦ درصد است اما از آمريكا ٣٠فرانسه 
عناصر «آمريكا از مراكش خواسته است كه نفوذ 

را در زمينه اعطاي قراردادهاي تجاري كم » نيمعي
همچنين خواستار برداشتن مقررات محدود . كند

 درصد اهالي مراكش در ٤٧. كننده كشاورزي است
تغييرات ن مناسبات، يا. روستا زندگي مي كنند

جه اش ي را به بار خواهد آورد که نتيني معاقتصادي
روستاهاي  شدن ينابود شدن دهقانان و خال

آمريكا همچنين در مناقشات ميان . استش مراك
مداخله » صحراي غربي«الجزاير و مراكش بر سر 

مي كند تا وضعيت اينجا را به حالت صلح در آورد 
 فسفات يغنداراي معادن » صحراي غربي«زيرا 
 .است

 
 
 
 
 

پل برمر، فرماندار آمريكائي عراق، در روز دوم ژانويه 
 و يطالبانجالل (رهبران كردستان عراق ٢٠٠٤

را احضار كرد و به آنها گفت كه حكومت ) يبارزان
كردي فعلي در كردستان عراق مانعي است در 

د کرد ي تاکيو. مقابل طرح هاي آمريكا براي عراق
 کردن عراق يد، طرح فدراليده کاخ سفيکه به عق

ه عراق را در بر ي ملل مختلف، خطر تجزيبر مبنا
 آنها بر سخنگوي رهبران كرد گفت كه. دارد

 داشته ١٩٩١نگاهداشتن خودمختاري كه از سال 
طرح جديد «وي گفت، . اند پافشاري خواهند كرد

كه ما سالها برايش را برمر حتا حداقل اهدافي 
به نقل از روزنامه (» .جنگيده ايم برآورده نمي كند

 ) ٢٠٠٤ ژانويه ٩ -هرالد تريبون 
 حلاعالم کردند که بناگهان، مقامات كاخ سفيد 

را جزو يت برخوردار شده است زيها از الومسئله كرد
د با آن روبرو ي است که کاخ سفين مشکالتيمهمتر

برخي از اعضاي كابينه بوش گفته اند . شده است
كردها را نصيحت كنيم چون در زمينه «كه ما بايد 

بدست آوردن بيشترين حد خودمختاري زياده روي 
كردها «د كه اين روزنامه گزارش مي ده» .كرده اند

مي خواهند نيروي پيشمرگه خود و كنترل مالياتها 
و درآمد نفت در كركوك و خانقين را در دست خود 

اما قدرت اشغالگر آمريكا اين دو مركز . نگه دارند
توليد نفت را جزو منطقه سنتي كردستان نمي 

پل برمر در گزارش خود «: اين روزنامه نوشت» .داند
 به كردها بر سر اگر«: به واشنگتن نوشت

خودمختاري زياد فشار آوريم ممكن است آنها را 
اما . عصباني كرده و ثبات شمال عراق بهم بخورد

مقامات واشنگتن اصرار كردند كه به آنها گفته شود 
كه آمريكا مخالف يك دولت مجزاي كردي در عراق 

 » .است
پشت کردن آمريکا به قولهائی که به رهبران علت 

آمريكا بدنبال آن  داده، چيست؟ کردستان عراق
هيئت حاكمه . است كه در عراق به موفقيت برسد

شکل در عراق را مترادف با » موفقيت«آمريكا 
 سازمان يافته و تحت مالكيت عراقگيری يک 

بخش كوچكي از هيئت حاكمه . آمريكا مي داند
 عراق تجزيه شود اما حتا اگرآمريكا معتقد است كه 

 ي و ممريكا بماند، كافي استنفت آن در كنترل آ
 يتفكرن يچناما . ت محسوب کرديتوان آنرا موفق

زيرا . ستيت ني اکثريکا دارايئت حاکمه آمريدر ه
عراق و آنچه آمريكا در آنجا مي كند، به خود عراق 

از نظر .  دارديرات جهاني بلکه تاثمحدود نيست
 براي يعراق سكوي پرشکا، يئت حاکمه آمريه

بنابراين مدلي كه در .  خاورميانه استبازسازي تمام
 براي بازسازيهاي يئعراق به ظهور ميرساند الگو

    .ر خواهد شدديگ
و  . بسازد» عراق جديد«آمريكا مي خواهد يك 

: به يك كالم اين است» عراق جديد«جوهر اين 
تحت (تحت الحمايه آمريكا ل عراق به کشور يتبد

. ه کردن آن و برد)الحمايه يعني مستعمره آشكار
 كه قبل از اشغال ياسي سبنابراين هر گونه ساختار

 منجمله ،عراق موجود بود بايد بهم بخورددر 
 . »حكومت كردي«و » منطقه كردي«

ئت يآنگونه که از مطالب مطبوعات وابسته به ه
برنامه كنوني آمريكا در د، ي آيکا بر ميحاکمه آمر

ق يطراز آن است كه  عراق رابطه با نيروهاي كرد
 فشار يعني(شيرينی چماق و است ياعمال س

 آنها را در ساختارهاي) گذاشتن و رشوه دادن
 ادغام نند،ي بيه مي عراق تهي که برا جديدياسيس
بعنوان بخشي از اين روند، آمريكائي ها طرح . ندك
ت آن ي که سه والرا داده اند»  واليت١٨فدراليسم «

ن ي آنکه ابا وجود. مربوط به منطقه کردستان است
ک ي خواهد قلمرو کردستان را بعنوان يطرح نم

طالباني ت بشناسد اما جالل ي به رسميمنطقه فدرال
ن طرح يابارزاني با مسعود . ه استمضاء كردآن را ا

 به  در اين طرح كردستان زيراه استخالفت كردم
هر چند طالباني . ستاشده تقسيم » واليت«سه 

 داشتن خودمختاري هم مانند بارزاني خواهان نگاه
 کردستان ي وراياهدافكردستان است اما طالباني 

خود را كانديداي جانشيني صدام هم كرده دارد و 
صدامي در كار » عراق جديد«البته، در ! است

تحت «زيرا شكل اداره آن به شكل . نخواهد بود
اما در هر حالت، . آمريكا خواهد بود» الحمايه

هم داشته » اي محلي هشته گما«آمريكائي ها بايد 
 شته هاو طالباني مي خواهد سردسته گما. باشند
 . باشد

اما تركيه و ايران نيز خواهان تضعيف خودمختاري 
در آغاز سال جديد مسيحي . كردستان عراق هستند

ر امور خارجه يوزجلسه اي سه جانبه ميان خرازي 
ر امور يوز، بشار اسد سوريه، و عبداهللا گول رانيا

آنها مي خواهند يك . كيه تشكيل شدترخارجه 
سياست مشترك در رابطه با كردستان اتخاذ كرده 

ن است كه يشان اخواست. و به آمريكا فشار آورند
آمريكا در . مانع از رشد خودمختاري كردستان شوند

يكم، :  از اين سه دولت يكرشته خواستها دارد،مقابل
، دوم. ايجاد رشته هاي پيوند نزديكتر با آمريكا
سوم، . كمك به سياستهاي آمريكا در عراق

 طرح کاخ - آمريکا و کردستان
 ی تضعیف خودمختاریسفید برا

 کردستان عراق
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آمريكا بهيچوجه نمي خواهد كه عراق . آمريكا
نظر و به اين سه دولت ارتجاعي بيشتر . تجزيه شود

 تواند ينمآمريكا . به خودمختاري كردستاندارد تا 
را يز کردستان بدهد ي به خودمختارياديازات زيامت

عه را ي وشي سني عربهاين مسئله طبقات ارتجاعيا
براي اداره عراق، نياز به کا يآمر.  کندي ميعصبان

روشنفكران و متخصصين و نظاميان عرب دارد زيرا 
بايد . ندسني ها را بايد توسط سني ها سركوب ك

. در نظام جديد ادغام کند و شيعه ها را هم سركوب
تمام .  استفاده کندها از شيعه و برای اينکار بايد

اين عوامل، باعث مي شود كه آمريكا طرح تضعيف 
. رديش بگي را در پخودمختاري كردستان عراق

 استفاده چنداني براي كارت كردستانديگر 
 تمام آن حرفها. سياستهاي امپرياليسم آمريكا ندارد

 كه براي دميدن به اشتهاي رهبران كرد مي و قولها
از سوي ديگر، . م شده است، تما دادندي و مزدند

گان شتاحزاب كردستان عراق مشتاق ترين گما
محلي و كارگزاران محلي آمريكا در جريان اشغال 

سم يالي خود را به امپري و وفادارعراق بوده اند
بعالوه آمريكا اصال نمي . کا به اثبات رسانده انديآمر

خواهد با مسئله كردستان طوري برخورد كند كه 
. خيانتش به كردها در تاريخ ثبت شوديكبار ديگر 

به اين داليل، در عين حال كه احزاب كرد و 
 را تضعيف خواهد كرد اما از  کردستانخودمختاري

 پرهيز خواهد زيستان عراق نكرد يروهاي نسركوب
 .نمود

رهبران كردستان عراق، بخصوص طالباني، هميشه 
خلقهاي  دشمنان با بدترين دشمنان خلق كرد و 

يعني با دولت جمهوري اسالمي ايران، با (يانه خاورم
) امپرياليستهاي آمريكائي و انگليسي، با دولت تركيه

ن يه اي توجيو برا.  کرده اندي و همدستيهمکار
 در يگرائواقع لزوم «همواره صحبت از است يس

د و مي گويند، اگر كردها بجاي نمي كن» سياست
اد كنند، به  اتخانهيگرامبارزه انقالبي، سياست واقع 

اما تاريخ جنبش .  ملي خود مي رسندوقحق
كردستان ثابت كرده است كه رهبران ناسيوناليست 

 سترگ بسته يت هايچشم بر واقعكرد هميشه  
ن ياابتدائي ترين واقعيت و  حقيقت سياسي . اند

اما . وست كيست و دشمن كيستاست که د
قت ين حقيشه ايست کردستان هميوناليرهبران ناس

تاريخ كردستان ثابت كرده .  زير پا مي گذارندرا 
است كه دولتهاي منطقه و امپرياليستها، دوستان 

امپرياليستهاي انگليسي و . خلق كرد نيستند
كردستان به مثابه  يملآمريكائي هميشه از جنبش 

» كارت كردستان«مهره يا بقول خود امپرياليستها 
 ه ازشداستفاده كرده اند و بعد كه نيازشان برطرف 

سياست واقع بينانه . خنجر زده اندبه آن پشت 
يعني فهميدن اينكه امپرياليسم آمريكا دولتهاي 
مرتجع وفادار بخودش را در منطقه دارد و نياز 
استراتژيكش به ارتش تركيه و ايران و سوريه بيشتر 
است تا  به خدمات مزدوري امثال طالباني و 

سيوناليست بدليل اما اين رهبران نا. اوجاالن و غيره
ديدگاه بورژوائي شان قادر نيستند اين حقيقت پايه 

توده هاي . اي را بفهمند و بر طبق آن عمل كنند
خلق كرد بايد اين گونه رهبران را كه فرق دوست و 

دشمن را نمي دانند و هميشه براي خلق كرد 
 ■ . مي كنند، طرد كنندجادي ادردسر

______________________ 
 توضيحات

 تعدادي از هواپيماها و هليكوپترهاي ارتش ١٣٥٩در سال  -۱
آمريكا مخفيانه در طبس فرود آمدند تا براي نجات كاركنان 
سفارت آمريكا كه توسط دانشجويان خط امام به گروگان 

آن عمليات . گرفته شده بودند، دست به حمله كماندوئي بزنند
اني نقص آمريكائي ها علت شكست را بروز ناگه. شكست خورد

اما خميني . فني در هواپيماها و هليكوپترهايشان ذكر كردند
ادعا كرد كه خدا دخالت كرده و از طريق وارد كردن شنهاي 

 . طبس بدرون هواپيماهاي آمريكا آنان را شكست داده است
 دسامبر ١٥ World Socialist Website منبع خبري  -۲
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 !از تارنماي جديد حزب ما ديدن كنيد
 !ما را براي كاملتر كردن آن ياري دهيد

ه ها و اسناد حزب به محض انتشار ين اطالعيآخر
 .  شوديدر تارنما قرار داده م

، يستيك ماركسي كتب كالسين تارنما برخيدر ا
ر، يجده سال اخيقت  در هيه حقيمقاالت مهم نشر

 يستيونالي انترناسيبجزوات مهم، اسناد جنبش انقال
 ي براي جهانيستيوناليو مقاالت مهم مجله انترناس

 جانباخته، ي رفقاينامه هايفتح، بعالوه زندگ
 از ترانه يده هائي و گزي از اشعار انقالبيمجموعه ا

 از يريران و جهان همراه با تصاوي اي انقالبيها
 .  شده استي گرد آور،ي جاريمبارزات انقالب

ت يه مطالب سايستفاده كنندگان كل اي راحتيبرا
 شده است، يم بنديبه موضوعات گوناگون تقس

ران ي ايد اقتصا- ياسياوضاع س: لي از قبيموضوعات
، ي، جنگ خلق و خط نظاميخيو جهان، تجارب تار

 ي زنان، ملل تحت ستم، كردستان، جنبشهايرهائ
ام ي، مذهب، فرهنگ و هنر، تجربه قيتوده ا

زندان، علم و دانش،  فلسفه، سربداران، خاطرات 
  …سم و يالي، ساختمان سوسياسياقتصاد س

 ي منظم و جذاب طراحيمجموعه فوق كه بصورت
ز قابل دسترس ي جداگانه ني ديك سيشده، در 

 . همگان است
ار كوچك است، يك كتابخانه سي ي دين سيا

ان افراد يت آگاهگرانه در مي فعالي  برايابزار
 كه يابزار.  استيستيعالقمند به جنبش كمون

 از تجارب ي را همراه با جمعبنديستي كمونيآگاه
ران و جهان را در ي طبقه كارگر در سطح ايانقالب

 را با تجارب يد انقالبيخود فشرده دارد و نسل جد
 . كندينسل قبل آشنا م

 ياريازمند يت نين سايل اي اصالح و تكميما برا
 ينه هائيد ما را در زمي توانيشما م. ميشما هست

ژه آثار ي بويستيك ماركسيپ آثار كالسيچون تا
ك به ده يپ نزديح و تايمهم مائوتسه دون، تصح

 مختلف در ينه هاي در زم- يستيكتاب ماركس
 ين المللي بيستي از گذشته جنبش كمونيجمعبند

 ين گردآوري كه توسط ما ترجمه شده و همچن-
 . دي دهياري ما را ي انقالبيسرودها و آهنگها

 يد، آنرا به همگان معرفيدن كنيت حزب ما دياز سا
ژه در ي بو-ان عالقمندان ي آنرا در مي ديد و سيكن

 .دي پخش كن-داخل كشور 
 توانند ي حزب ميق آدرس پستيعالقمندان از طر

 . را سفارش دهندي دين سيا
 . ورو استي معادل ده ي دي هر عدد سيبها
 

www.sarbedaran.org 

 جهت انتشار يک یفراخوان كمك مال
کتاب استثنائی در باره سربداران و 

   قيام آمل
 وستان مبارز رفقا و د

 
 شركت كننده ی از رفقایكیگفتگو با «مجموعه  

همراه » ام آملیدر مبارزه مسلحانه سربداران و ق
 سربداران ی نظامیه های و اطالعیاسیبا اسناد س
مبارزات  جانباخته در یر رفقای و تصاویو اسام

  زودی بهبه آمل، امیق در مسلحانه سربداران
نكار یج امخار. شودی مصورت كتاب منتشر

 .  ستیسر نی شما میاریاد است و بدون ینسبتا ز
ران ی جامعه ایط كنونین كتاب در شرای اانتشار

 یادی زیاسیس و كیدئولوژیت ایاز اهم
دان ی كه پا به مینسل جوان. برخوردار است

 گذشته ی نسل هایمبارزه نهاده از تجارب انقالب
 و ی دولتیخ نگاریتار. محروم مانده است

 كه در یی هایسی و خاطرات نویخی تاریكتابها
ابند عمدتا ی ی اجازه انتشار می اسالمیجمهور
. ددهن ی از گذشته ارائه میف شده ایر تحریتصو

 یستها و سازمانهای كوشند  تجربه كمونیمو 
تالش .  و مسكوت بگذارندرده را دفن كیانقالب

مشعل راه ن گذشته به ینست كه ایدشمنان مردم ا
 . ل نشودیتبدران یروز انقالب ارزمندگان ام

 یستیخ جنبش كمونی از تاری، بخشن مجموعهیا
 هران را به شكل مستند به ثبت رساندی ایو انقالب

 ی راهگشائی هایریجه گی ها و نتیو جمعبند
ن ییتعهای یدجمعبنن خاطرات، یا.  دهدیارائه م
 یامی و جنگ و قی از تجربه نبرد انقالبیكننده ا

 تا در کند یستها برپا شد میكمونكه به ابتكار 
 دولت طبقات ی سرنگونی برای آتینبردها
ن یا. دنران بكار گرفته شوی در ایارتجاع
ها  »د كردیچه نبا«ها و »د كردیچه با «مجموعه

 و بر  دهدیرا در برابر مخاطبان خود قرار م
شبرد ی و پی كه به هنگام سازماندهی مهملئمسا

 . اندازدید نظر من شویطرح مم  ینبرد انقالب
 کتاب و  این برای کمک مالی جهت انتشار

از خود با آدرسهای یسفارش آن به تعداد مورد ن
 .دیریحزب تماس بگ

یك كتابخانه 
 یسیار كمونیست

http://www.sarbedaran.org
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 !دشمن را بايد تنبيه كرد نه انتخاب! اين انتخابات دشمن است

 
 

ج انتخاباتها از قبل در زد ي؛ كه نتاي، دروغ و دغلبازي مترادف است با زور گوئاستي، كه در آن  سي اسالمي مانند جمهوريميشركت در انتخابات رژ
د، حراج كشور به يش عقايه مردم، استبداد و تفتينش عبارتست از تعرض به حقوق اولي شود؛ كه كارنامه ننگين مييم تعي رژي داخليو بندها

شركت در انتخابات !   چه؟يعنير كردن زنان؛ يغارت كشور، تباه كردن جوانان، اس يائي مافي سران حكومت به باندهايل خانواده هايگانگان، تبديب
  دارد؟يي چه معناي منجر شده براستي اسالميت اشرار جمهوري به تقوي قبلي تا٩٩٩ كه يطيهزارم در شرا

ت و يثيلگدمال كردن ح.  عمرش استن لحظاتي در نجات آن در آخري آبرو و سعيم بيك رژي يد آبرو براي خريشركت در انتخابات، تالش برا
 .ران استي موجود در اين دارودسته هاين، تبهكارترين، فاسدتريتكارتري سر گذاشتن و گرداندن جنايعزت مردم، و رو

ر ي زي اسالم حكامي و حرص و آز برج سازان خانواده هايگناه بم كه بخاطر فساد اقتصادي به دهها هزار مردم بي اعتنائي بيعنيشركت در انتخابات، 
 .آوار خرد شدند

ن يگر از بهتري دهها هزار تن دي جواني را اعدام كردند و سالهاياسي سي دهها هزار زندان١٣٦٠ كه در دهه ياني عفو جانيعنيشركت در انتخابات، 
 .  تباه كردندي اسالمي جمهورياهچالهاين كشور را در سيدختران و پسران ا

 برند كه سران ي پناه ميدي به گرد سفيندگي آي و بيكاري جوانان ماست كه در بي و تباهيجيبر مرگ تدرشركت در انتخابات، چشم فروبستن 
 .  زننديب مياردها تومان به جيليم از تجارت قاچاق آن مي رژير نظامي و غينظام

نقطع بر هر يغ و الي دريست و پنج سال بيم بين رژي شعور و برده شمردن زن است كه اير زن، كوچك و بياست تحقيد سيشركت در انتخابات، تائ
 .ده استي بر آن دميغاتي تبلي و بر زن و كالس درس، در هر شهر و روستا، و از هر بلند گويكو

 كارگران يكاريان و آواره شدنشان در شهر، بين و درآمد روستائيده شدن زميد گسترش فقر و فالكت، دزدي تائيعنيم، ين رژيشركت در انتخابات ا
ن كشور و فرزندانشان كه زالو ير آخوند اي در دست سران آخوند و غي افسانه ايگر جمع شدن ثروتهايتاب شدنشان به قعر فالكت، و از طرف دو پر

شان در ي گذارند و حسابهاي شان به حراج مي كشور را مثل ملك طلق پدرينيرزمي اندازند، منابع زيصفتانه بر دسترنج كارگران و دهقانان چنگ م
 .   كنندي را پر مي خارجينكهابا

 و دروغ و دغل در مقابل مردم يكطرف و پرروئي از ي و استعماريستيالي امپري به قدرتهاياست خدمت پنهانيد سي تائيعنيشركت در انتخابات، 
 . گريكشور، از طرف د

ن و اداره امور كشور؛ و به قهقراء بردن يعت در وضع قوانيرن شيد قواني است؛ تائين و خرافه بر علم و تفكر علمي ديروزيد پيشركت در انتخابات، تائ
 . جامعه به عصر جهالت بشر است

 مظنون و مشكوك  خلق ترکمن،ه كرد و ترك و عرب و بلوچ ويض علياست سركوب ملل مختلف كشور ما، تبعيد سي تائيعنيشركت در انتخابات، 
 و يعه نسبت به سني مذهب شي بر برتريان مردم مبني رواج فرهنگ عقب مانده و دروغ مان مردم؛ي ميدن تخم نفاق و دشمنياعالم كردن آنها، پاش

 .يحي و مسي و زرتشتيهودي و يبهائ
 كه سد راه رشد ي انتخاب كسانيعنيشرو تخصص دارند، ي و پيات مترقي كه در سانسور هر بارقه هنر و ادبي كسانات انتخابيعنيشركت در انتخاب، 

لمسازان و يسندگان و فياست نابود كردن شاعران و نوي هستند و سي و فرهنگيشرفت علميق و پيبوده و دشمن كتاب و تحق ي متعاليشه هاياند
 .  كنندي كشورمان را دنبال مي مردميلكرده هاين و تحصيمتخصص

 در انتخابات نشانه گرفتار آمدن در  مردميشركت توده ها! د كرد چه برسد به شركت در انتخاباتشيبه دشمن رحم نبا! ن انتخابات دشمن استيا
رون كشند تا بتوانند سرنوشت و ين چنبره خرفت كننده و اسارت بار خود را بيد از اي مردم بايتوده ها.  استياسي و جهل سيچنبره عقب ماندگ

د يبا! سم خورده مردم گذاشته اندست كه دشمنان قيانتخابات تله ا .، بدست خودشان رقم زنندي انقالبيافتن به آگاهينده خود را با دست يآ
  !دي مردم را دن دشمنان قسم خورده يه و سرنگون كردن ايز کرد و تدارک تنبيهرآگاهانه از آن پ

 
 !راني اي اسالميم جمهوريسرنگون باد رژ

 )ستي مائوئ-ست يني لن-ست يماركس(ران يست ايحزب كمون
 ١٣٨٢ يد
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