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عاطفه، دختـر معـصوم مـردم           
فقير و زحمتکش ما زيـر دسـت و        
پاي جانيان جمهوري اسالمي جان     
باخت و اشک حسرت بر ديـدگان       

حسرت انتقـام از  . مردم جاري شد 
اين جانيان، حسرت بلنـد کـردن       

ب که طومـار اينـان را       توفاني مهي 
يکبار براي هميشه درهـم پيچـد؛       
حسرت بر پـا کـردن آتـشي کـه          
ــده را  ــدهاي گندي ــان آخون دودم
بسوزاند و جان سرد جامعـه مـا را    

حـسرتي کـه بايـد بـه        . گرم کند 
 .اشتياق و تالش تبديل شود

، شخصا طناب ي اسالمي جمهوري دادگستري، قاضي رضائيحاج
  يقبل از اعدام، قاضـ    .  ساله انداخت  ١٦ يدار را به گردن عاطفه      

 سـه  ي و موالئيحي ذبي اش به نام ها    ي تن از ماموران انتظام    ٢و  
 شخصا او را شکنجه يقاض.  کردندي تجاوز گروهيشبانه روز به و  

نکار را کـرد تـا قـوه    ي ايقاض.  سال دارد٢٢" اعتراف کند "د که   دا
 قاتـل کودکـان   ين المللـ ي در مجامع بـ ي اسالميه جمهور يقضائ

 نقـص و  ي کـارش بـ  يدر چارچوب قانون اسـالم    ( شناخته نشود   
 ٩ توان دختر را از ي طبق قانون م   يران اسالم يرا در ا  يب بود ز  يع

پـس از  ).  کـرد يوز شرع به بعد کشت، فروخت و به او تجا   يسالگ
 از  يدند تا اثر  ي عاطفه، جسدش را شبانه دزد     ياعدام و بخاکسپار  
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   ٢ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                

، ي اسالمي جمهور ي دادگستر ي، قاض ي رضائ يحاج
 سـاله   ١٦ يشخصا طناب دار را به گـردن عاطفـه          

 تـن از مـاموران   ٢  و    يقبل از اعدام، قاضـ    . انداخت
 سه شبانه   ي و موالئ  يحي ذب ي اش به نام ها    يانتظام

 شخـصا او را  يقاض.  کردندي تجاوز گروه يروز به و  
 يقاضـ .  سال دارد  ٢٢" اعتراف کند "داد که   شکنجه  

 در  ي اسـالم  يه جمهـور  ينکار را کرد تا قوه قـضائ      يا
در (  قاتل کودکان شناخته نشود  ين الملل يمجامع ب 

ب بود  ي نقص و ع   ي کارش ب  يچارچوب قانون اسالم  
 توان دختـر را  ي طبق قانون م   يران اسالم يرا در ا  يز

جـاوز   به بعد کـشت، فروخـت و بـه او ت     ي سالگ ٩از  
 عاطفـه،   يپس از اعـدام و بخاکـسپار      ).  کرد يشرع

  .  از او نمانديدند تا اثريجسدش را شبانه دزد
 ي اسالميست که گردانندگان جمهوري     عاطفه ک

.  است يرانين از او در هراسند؟ عاطفه زن ا       ين چن يا
ـ    ي که اکنون    يده  و برده ا    يستمد  يک آتشفـشان ب

م بودنــد  کــه  در صـحنه اعــدا يمردمـ . قـرار اســت 
 هنگـام بـه دار   ي رضـائ ي دهنـد، قاضـ   يشهادت مـ  

بخاطر زبان تنـدش اعـدام      "دن عاطفه گفت او     يکش
 يعاطفه در دادگاه پرخاش کرد و به قاض      ".  شود يم

ل نداشـت امـا زبـان تنـدش         يعاطفه وک . جواب داد 
 و ي اسـالم يه نظـام جمهـور  يـ  برنده عليادعانامه ا 

 اعتـراض  ش بود؛ عاطفـه بـه  ين دوران برده دار   يقوان
مـن  :  پرتـاب کـرد و گفـت   ي قاض يحجابش را بسو  

ـ  يمجرمد اعدام شوم،    ينبا ـ  با ين واقع د اعـدام   ي
 قبـل از    يو. بـود " مهجور"ند عاطفه   ي گو يم. شوند

ن يـ ن افـراد ا ي را صادر کرد که عـاقلتر     يمرگ حکم 
  . کننديمرز و بوم صادر م

ر و زحمـتکش    ي       عاطفه، دختر معصوم مردم فق    
 جـان  ي اسـالم يان جمهوري جانيپار دست و  يما ز 

.  شـد يدگان مردم جـار يباخت و اشک حسرت بر د 
ان، حـسرت بلنـد کـردن    يـ ن جانيحسرت انتقام از ا 

شه ي هم يکبار برا ينان را   يب که طومار ا   ي مه يتوفان
 که دودمـان    يچد؛ حسرت بر پا کردن آتش     يدرهم پ 

ده را بسوزاند و جان سرد جامعه ما        ي گند يآخوندها
اق و تـالش   يد بـه اشـت    يـ  که با  يحسرت. را گرم کند  

  .ل شوديتبد
ت جگرخراش  ين جنا ي است که از وقوع ا     ي      مدت

رحمانه يقتل ب.   تازه استياما هنوز زخم.  گذرديم
ت از نوع خودش نبود و     ين جنا ي عاطفه  اول   يو قانون 

 ي و اجتمـاع ي قـانون يان فشرده ضربات کـشنده    يب
.  شـود  ي وارد مـ   ه بر زنان  ياست که هر روز و هر ثان      

ت  را يـ ن همـه جنا   يگر تاب تحمل ادامه ا    يجامعه د 
 ي اعتراض از گوشه و کنار بلنـد مـ         يصداها.  ندارد

ل ي تواند تبـد   ين واقعه م  يا. ردي گ يشود و شتاب م   
ن يـ پرونـده ا  .  شـود  ي و ملـ   يک مسئله سراسر  يبه  
 شود و   يک ادعانامه مل  يل به   ي تواند تبد  يت م يجنا

 يت جمهـور  يـ ند جنا  بعنـوان سـ    يدر سطح جهـان   
  .ديش درآيه زنان، به نماي علياسالم
  يک حقوق دان و اسـتاد دانـشگاه کـه بـسخت       ي     

م خوانـد در نامـه سرگـشاده    ي را منتقد رژ يبتوان و 
ف و يـ ه ضـمن  تعر  يس قـوه قـضائ    ي خطاب به رئ   يا

 ي با اشاره به عکس عاطفه رجب      يد از شاهرود  يتمج
تـا  : "...  کـه     هشدار داده است   يدر روزنامه ها به و    

د ي نخواه ير بار آن نگاه معصوم رهائ     يان عمر از ز   يپا
 شهرستان ي ضمن گناهکار دانستن قاضيو." داشت

ر يـ غ" کـشور در رابطـه بـا اعـدام           يوان عال ينکا و د  
ه يحاش"د،  ي گو يعاطفه اظهار نظر کرده و م     " يقانون

 آنقـدر فـراوان اسـت کـه      ين پرونده از باب قـانون     يا
ن واقعه ينده رساله ها راجع به ا   ي آ د در يمطمئن باش 

ن يالبته، وکال و حقوق دانان و فعـال   ." خواهند نوشت 
 کـردن پرونـده   ير و جهـان   ي همه گ  يحقوق بشر برا  

اورنـد  ي ب ي توانند استدالالت حقـوق    يت، م ين جنا يا
د بدانند که داد عاطفه ياما زنان و مردان جامعه ما با

 يجمهـور ران را تنهـا بـا سـرنگون کـردن     يو زنان ا  
 ي اسـالم  يزن در جمهور  .   توان گرفت  ي م ياسالم

ت را با صراحت    ين موقع يو قانون کشور ا   . برده است 
  . ده استيت بخشيرسم

 اسـت کـه     ين چه کشور  يد، ا ي     از خود سوال کن   
 کنند  ي اعدام م  ي با مرد  يزن را بخاطر رابطه جنس    

 ضـربه   ١٠٠ مرد را بخاطر همـان کـار پـس از            يول
 اسـت کـه در آن   ين کشوريکنند؟ ا يشالق آزاد م 

 عاطفه را به جرم ي رضائ يحاج. زن قانونا برده است   
ه يـ  که  مربوط بـه تنب      يو طبق قانون  "  محصنه يزنا"

ـ )  به صاحب خـود    يعني( است که به شوهر      يزن  يب
اما عاطفه مجرد بود   .  کرده، اعدام کرد   ي جنس يوفائ

د يـ  فقـط شـالق خـوردن  با        ين اسالم يو طبق قوان  
 سـه بـار   نن شـالق خـورد  ي شد و اگر ا  يمبش  ينص

!  شـد يبش مـ ي شد، بار چهارم مـرگ نـص    يتکرار م 
ده يمار و پوس  يد، چه منطق ب   يحال از خود سوال کن    

ن قانون نهفته اسـت کـه بـه زن مجـرد         ي پشت ا  يا
" ارفاق" بار ٣تا )  که هنوز صاحب ندارد   ي کس يعني(
 کنـد؟   ي کند و زن شوهردار را در جا اعـدام مـ           يم
 اسـت  ين کـشور يست و ايق عصر برده دار ن منط يا

زن .  در آن حـاکم اسـت      ين عصر برده دار   يکه قوان 
در عـصر   .  که صـاحب دارد    ي برده ا  يعنيشوهر دار   

 يانـت مـ   ي را که به صاحبش خ     ي، برده ا  يبرده دار 
گـر فکـر    ي د ي کـشتند تـا بـرده هـا        يکرد در جا م   

 ين است جمهور يا. انت به صاحب خود را نکنند     يخ
  !شينه کم و نه ب. انري اياسالم
 ي جمهـور ين جزائيب، حتا طبق قوان  ين ترت ي    با ا 
 مجـرم شـناختن زنـان    ي که هزاران راه  برا   ياسالم

عمـل  " ير قـانون  يـ غ "ي رضائ يارائه داده است، حاج   
ز يـ  ن ي اسـالم  ي جمهور يمقامات قضائ .  کرده است 

ل يـ دل. اورده انـد يـ  دانند اما دم بر نين را خوب م يا
 به  ي اسالم يت جمهور يموجود. ح است ن امر واض  يا

 جـز  ياميـ  توانـد پ يسرکوب زنان وابسته است و نم 
سـران  .  زنـان داشـته باشـد      يسرکوب و وحشت برا   

جه ين نتير خود به اي اخ ي از جلسه ها   يکيم در   يرژ
 ي جمهـور  يمسئله حجاب زنان بـرا    "ده اند که    يرس

ک مـسئله   يـ ست بلکـه    يـ  مسئله پوشـش ن    ياسالم
 ينکه بود و نبود جمهـور     ي ا يعني". ک است ياستراتژ

 ضد زن آن وابسته اسـت و     ياست ها ي به س  ياسالم
م را يت رژينه موجودين زميهرگونه کوتاه آمدن در ا  

 ي اسـالم ي  جمهـور   يزيزن سـت  .  انـدازد  يبخطر م 
ن و آداب ي خواهـد آئـ  يست که م يفقط بخاطر آن ن   

ن يـ هر چند ا  . ل کند ي اسالم را به زنان تحم     ياخالق
 خــود رنــج و يده بخــودي و پوســياعمــشغله ارتجــ

 زنـان بـه بـار آورده اسـت و       يحساب بـرا  يمصائب ب 
 است کـه مـردان جامعـه مـستمرا          ياتيمنشاء  جنا  

 ي خودکشي شوند و عامل اصليه زنان مرتکب ميعل
اما مـسئله فقـط     . ان زنان است  ي گسترده در م   يها
ن قـضات قـوه     ي دانند کـه همـ     يهمه م . ستين ن يا

ه يـ  قـوه مجر   ي انتظام يروهايو ن ه و پاسداران    يقضائ
اعـدام  "  عفـت  ياعمال منـاف  " را به جرم     يکه دختر 

 سـودآور فحـشا و   ي کنند خودشـان شـبکه هـا     يم
بـر  .  کننـد ينها را اداره مـ   يخ نش يصادرات زن به ش   

 يت نظـام اسـالم    يـ ست کـه حاکم   يده ن ي پوش يکس
پـس  . د کرده اسـت ي تولي هزار فاحشه حرفه ا ٣٠٠

ن اعدامها تحت عنوان ي ا از ي اسالم يمسئله جمهور 
ن است که سـرکوب     يست؟ جواب ا  يچ" حفظ عفت "

ک شـرط   يـ  ي اسالم يت جمهور ي موجود يزنان برا 
 را حتا پـس از      ي رضائ ين قاض ي هم يبرا. الزم است 

ر شـد و  يم دستگي اطالعات رژ  يروهاينکه توسط ن  يا
 تجـاوز  ياعتراف کرد که قبل از اعدام عاطفـه بـه و    

الق محکـوم کـرده و      کرده است، به چند ضـربه شـ       
ن ي بـد ي اسـالم يم جمهوريسران رژ. آزادش کردند 

گر به زنان بفهمانند کـه    يکبار د ي خواهند   يق م يطر
"!  د مانـد يـ د و بـرده خواه   ين نظام شما برده ا    يدر ا " 

 ي بـا اعـدام عاطفـه در مـالء عـام مـ             ي رضائ يقاض
 ي هم نمـ يزيشما زنان پش"د کند که يخواست  تاک  

  "! م آورديزگارتان خواهد و دمار از رويارز
ن ي توان جواب ا   يا م يد آ ي     حال از خود سوال کن    

ن ينکه ايز داد؟ مگر نه ايام ها را بطور مسالمت آم يپ
س خود به زنان اعالن جنـگ داده        يم از بدو تاس   يرژ
ا يـ ش برده اسـت؟ آ    ين جنگ را بطرق مختلف پ     يو ا 
ست که خشم زنـان   ين ن يستها ا يفه عاجل کمون  يوظ

 ي کـه بـرج و بـارو       يم، بـه توفـان    ي عظـ  يرويرا به ن  
ل کننـد؟   ي را درهـم شـکند، تبـد      ي اسالم يجمهور
 زن در جامعه ما آماده انـد کـه متـشکل            يتوده ها 

اما نه در تشکالت مصالحه جو و خوش آب و          . شوند
 رزمنده يبلکه در تشکالت. رنگ و دفتر و دستک دار 

 بـا   يک مبارزه جـد   ي ي زنان را برا   يرويکه بتواند ن  
زنـان  .  آمـاده کنـد   ي اسـالم  يم ضد زن جمهور   يرژ

 يآماده اند که در جنبش زنان متشکل شوند نه بـرا   
 اصالح  ي و تالش برا   ي اسالم ي با جمهور  يستيهمز

م خونخـوار و  ين رژي ايادهاي کندن بنيآن، بلکه برا 
نکه طناب دار را از گردن عاطفه هـا         ي ا يبرا. رحميب
 ي جمهـور  يارون آورند و بر گردن رهبران و سـر        يب

  ■  .دندازني بياسالم

 : ديسي عاطفه بنويباير چهره زيز
  !ي اسالميت جمهورين است سند جنايا

  د،ي و برزن را با آن پر کنيو هر کو
  ت بر خاطره آحاد مردم کشورحک شودين جناي                           آنچنان که ننگ ا
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آغـاز  ) مائوئيـست (حزب کمونيست نپـال     
  مرحله تعرض استراتژيک را اعالم نمود

  سرويس خبري جهاني براي فتح: برگرفته از
  

 آگوست، حزب ۳۱خ ي به تار  يه مطبوعات ياني     در ب 
مات اتخـاذ شـده توسـط       يتصم) م(ست نپال   يکمون

. عـالم کـرد    حزب را ا   يته مرکز يجلسه گسترده کم  
ـ ا. ن جلسه به مدت ده روز برگزار شد     يا ن نشـست  ي

 ي، در ســالني روسـتائ يگـاه ي از منـاطق پا يکـ يدر 
 رنگارنــگ و در ين بـه شـعار هـا و پارچـه هـا     يمـز 
ارتش   يژه يـ  ويتي که  توسط  گردان امن يطيشرا

ع محافظـت   ي وسـ  ي و تـوده هـا     بخش خلق يرهائ
 يته مرکز يجلسه توسط صدر کم   . شد برگزار شد  يم

 يت شـده و بـا شـرکت تمـام اعـضا          ي هدا پراچاندا
  يت هـا  ي، کـه در جبهـات و مـسئول        يته مرکز يکم

کـه در  ير از آنانيـ گوناگون در حال جنگ بوده اند بغ     
  .باشند، برگزار شدير ميدست دشمن اس
 آغاز شد ۱۹۹۶ در نپال در سال   ي      جنگ انقالب 

  کـه توسـط      جنگ درازمدت خلق   يو از استراتژ  
 يرويـ ن شد، پين تدو ي انقالب چ  ي دون ط  مائو تسه 

ک مرحله نسبتاً بلند بـه  ين جنگ خلق از    يا. کنديم
در . گذشــته اســت" کيدفــاع اسـتراتژ "نـام مرحلــه  

ــتراتژ   ــاع اس ــه  دف ــايک نيمرحل ــيروه  از ي انقالب
 مرحلـه   يد ط يفتر هستند و با   ي دشمن ضع  يروهاين
 يکـ يات چريق دست زدن به عملي از طر ي طوالن يا

ـ ا. اد کنند ي خود را ز   ين، قوا ه  دشم  يعل ن  جنـگ   ي
. ز گذشته است  ين" کيتعادل استراتژ "خلق از مرحله    

 ين  نسبتاً مـساو يک طرفيدر مرحله تعادل استراتژ   
 ي قطعـ يچکدام هنـوز قـادر بـه نـابود     يهستند و ه  

ق دست يشتر از طريست و جنگ هر چه ب   ي ن يگريد
ات متحـرک   ياس بزرگ و عمل   يزدن به  جنگ درمق    

د يـ گويحـزب نپـال م    . شوديـ مـشخص م   يو موضع 
 آنست يبمعنا" کيتعادل استراتژ"دن به مرحله    يرس

ک يکه کل جامعه وجود دو دولت مختلف را که هر       
ــد،    ــوط بخــود را دارن ــا و  موســسات مرب ــش ه ارت

ون و هم  ين مرحله، هم انقالب   يدر ا . دهديص م يتشخ
 که تعرض  ي ورود به مرحله نهائ    ي برا يم سلطنت يرژ

ام دارد و سرنوشت جنگ را بطور قطـع     ک ن ياستراتژ
ــ    ياز نظــر تئــور. شونديـ  کنـد، آمــاده م يروشـن م

ــمائوئ ــ، انقالبيستي ــامي ــه يون هنگ ــرض " مرحل تع
 کنند  کـه بتواننـد هـدف         يرا شروع م  " کياستراتژ

 مـسلح  يروهـا ي ني قطعـ ين مرحله را کـه نـابود      يا
ت خلق در سراسر کـشور      ي  حاکم  يدشمن و برقرار  

  .نداست را برآورده کن

جـاد  ي ا ۲۰۰۱بخش خلق، در سـال      ي     ارتش رهائ 
 جنـگ خلـق،    ي  نظاميروهايب  نين ترتيشد و به ا  
 بـه سـطح ارتـش       يکـ ي عمدتاً چر  يروهاياز سطح ن  

، يتـه مرکـز  يجلسه کم.  افتي، ارتقاء يمنظم انقالب 
بخش خلـق   ياعالم کرد در حال حاضر ارتـش رهـائ        

کـه   آ نـست  ين به معنـا يا.   سه  لشگر است     يدارا
 شرق و غرب کشور کـه قبـل از      يعالوه بر لشگر ها   

و )  ال ا  يپـ (  بخـش خلـق      ين توسط ارتش رهائ   يا
ک يـ افته بودند، اکنون ي حزب سازمان يتحت رهبر 

افتـه  ي کشور سازمان  يگر در  منطقه مرکز    يلشگر د 
م يــتخــت رژيست کــه  پايــنجــا منطقــه ايا. اســت
، ي نپال درآن قرار دارد و  قـدرت اقتـصاد          يسلطنت

  .م در آنجا متمرکز استي رژي و نظامياسيس
 يکسان بـر ضـرورت ارتقـاء مهارتهـا       ي     حزب به   

 بخش و گسترش وسائل، منابع و رشد        يارتش رهائ 
ه جلـسه   يـ انيب. ديـ نمايد م يـ  تعداد افـراد تاک    يفيک

پ ي  ت۹  لشگر، ۳ اعالم کرد عالوه بر    يته مرکز يکم
 بخــش را  ي کــه اکنــون ارتــش رهــائي گردانــ۲۹و 
 يايشيـ ليدهند، دسـت بـه گـسترش  م        يل م يشکت

 عـضو متـشکل در    ۱۰۰،۰۰۰خلق زده و آن  را تـا         
 بخش و در    ي ارتش رهائ  ي تحت رهبر  يگروهان ها 

ه يـ انيب. ش خواهـد داد   يه افـزا  يـ سطح بخـش و ناح    
د شـامل آمـوزش   يـ نقـشه جد  " د    يگوي م يمطبوعات

 يم توده هـا   ي تعل يد برا ي جد ي و تعرض  ي دفاع يها
ن يـ  اسـت و ا    يله بـا تجـاوز خـارج       مقاب يع برا يوس

ه يـ  دست زدن به جنگ تونل عل ي برا يشامل آمادگ 
تنـام  ي کـره و و    يدر جنگ ها  .   است يتجاوز خارج 

 حفاظـت  يکـا، اسـتفاده از تونـل هـا بـرا       يه آمر يعل
، ابــزار يرزمنـدگان و شــهروندان و حمــالت ناگهــان 

  . دشمن بودي کردن قدرت هوائي خنثي برايمهم
 هـشدار داد کـه دولــت   يه مرکـز تـ يه کميـ اني     ب

کا دست ي خواهد با اتکاء به آمريتوسعه طلب هند م
. ه جنگ خلق در نپـال بزنـد   يم عل يبه مداخله مستق  

 از ي برخــيري، دســتگيه مطبوعــاتيــانيبــه گفتــه ب
 مختلـف هنـد،   يکادرها و رهبران حزب در شهر ها  

ران، عـضو کهنـه کـار       يـ ق ک ي رف يريمنجمله دستگ 
است مداخله  ي س يش درآمدها يته دائم حزب، پ   يکم

م هند در رابطه با سـرکوب جنـگ خلـق در            يمستق
ر، پـس   ي اخ ين خطر در هفته ها    يا.  باشند ينپال م 

ش ي حـزب، افـزا    يتـه مرکـز   ياز جلسه گسترده کم   
 ير نپال، از سـو    يشر بهادور دوبا،  نخست وز     .  افتي

دار بـه مـدت   ين ديدر ا.  نو احضار شد يهند به دهل  
ر  هنـد و     يـ نگ نخـست وز   يهان س پنج روز با مانمو   

.  گر وزرا و مشاوران ارشد هند به مذاکره نشـست         يد
 مذاکرات مسئله جنگ خلق در نپـال        يموضوع اصل 

، ي اسارت بار اقتصاد   ي امضاء قراردادها  يدر ازا . بود
کـوپتر  يحکومت هند موافقت کـرده اسـت  سـه هل          

 ۱۵،۰۰۰نساس،  ي تفنگ ا  ۲۰،۰۰۰شرفته سبک،   يپ
 ۵۰۰۰، )اس ال آر(يمتريلي م۷،۶۲ک يتفنگ اتومات

ون و يعدد کـام ۸۰۰ مختلف، يبر هايمسلسل با کال  
، ) اس ي و يام پـ  (نين  ضدم  ي عدد ماش  ۱۰۰پ،  يج

م ي، سـ  يني زم ين ها يژاکت ضدگلوله، کاله خود، م    
 نپـال  يم سـلطنت ي  به رژيگر مواد جنگ يخاردار و د  

 ارتـش  ين قـول داده اسـت بـرا   يـ عالوه بـر ا  . بدهد
مـسئله  . ن کنـد  ي تـام  يان نظـام  يب نپال مر  يسلطنت
م، اکنـون  ي مداخله مـستق ي ارتش هند برا  نفرستاد

نخـست  .  علناً در مطبوعات هند مورد بحـث اسـت        
ن يران نپال و هند بر سر معاهده استرداد مجـرم       يوز

ن دو کشور بحث کردند و توافق نمودنـد آنـرا در            يب
هنـد در حـال حاضـر       . جه برسـانند  يماه اکتبر به نت   

را در  )  م(ست نپال   ي رهبران حزب کمون   چند تن از  
ـ ژينها عبارتند از موهـان با    يا. بازداشت دارد   يا، سـ ي

در حـال  . گر رهبران واعضاء حـزب ي گاجورل و د  يپ
البتـه  . ن هند است  يحاضر استرداد آنان مخالف قوان    

ست يـ ن مائوئ ي فعال يس هند هر از گاه    ي پل يروهاين
 يم سـلطنت يـ انه آنها را بـه رژ ي را ربوده و مخف    ينپال

  . دهنديل مينپال تحو
ــرو ــري     س ــه يس خب ــماليه" روزنام ــه در " اي ک

ــدو مــستقر اســت  در شــماره    ســپتامبر ۱۰کاتمان
ر ي سـف  ياتيـ مـز اف مور   يج" روزنامه خـود نوشـت،      

ن ي تـضم  يکا در نپال، امروز گفت کشورش برا      يآمر
افت نکـرده و    ي در يستها از خارج کمک   يآن که مائوئ  

ک بـا  يـ تخت نباشـند از نزد ي پاريهرگز قادر به تسخ 
هنـد  "   اضافه کرد،     ياتيمور."  کندي م يهند همکار 
بـا  .  داردهاستيـ  در حـل مـشکل مائوئ     ينقش بزرگـ  

 نپـال   ي که برا  يکيپلماتي و د  يتوجه به کمک نظام   
ده ام کـه بـه     يجه رسـ  ين نت يفراهم نموده است، به ا    

ــمائوئ ــدو را  ي ستها اجــازه داده نخواهــد شــد کاتمان
م يــکــا بــه رژيکمــک خــود آمر."  نــدير بنمايتــسخ
ون يـ لي م۴۰ون دالر بـه     يـ لي م ۲۲ نپال، از    يسلطنت

  .افته استيش يدالر درسال، افزا
دات مداخلـه گرانـه هنـد و      يـ      در واکنش به تهد   

 حزب بـه  تمـام خلـق        يته مرکز يکا جلسه کم  يآمر
: "   فراخوان داد و گفـت ي مقابله با تجاوز خارج  يبرا
ک و يدئولوژيــ، اياســي سيادان هـ يــکپارچـه در م ي

 دولـت کهـن، مداخلـه       يم طلبـ  يه تـسل  ي عل ينظام
ب الوقـوع تجـاوزات     يـ توسعه طلبانه هند و خطر قر     

استقالل نپال و مردم نپال را بـا        ... ديزي بپا خ  ينظام
تـوان حفـظ   يدان جنـگ، م   يـ ل کل کشور به م    يتبد

 يد کل مردم را رزمنـده نمـوده و اسـتراتژ          يکرد؛ با 

  خجسته و پيروز باد
  نپالتژيک در جنگ خلق                فرارسيدن مرحله تعرض استرا



   ٤ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                

 

ــا  ــق ه ــه اف ــ جديجنــگ را ب ــ عليدي ــه ي ه هرگون
 آن،   يسم و الحـاق گـر     يـ الي توسـط امپر   يدخالتگر

ن يد در چنــيــگوي ميه مطبوعـات يــانيب."  ارتقـاء داد 
ت  يـ  و حمايهمـدرد   " ي تـوان رو ي مـ يمبـارزه ا 
هن يمنجمله پرسنل مـ ( ع خلق نپال ي وسيتوده ها 

ــلطنت   ــن س ــت که ــش دول ــت درون ارت و  ) يدوس
ز يـ  هنـد، و ن     عدالتخواه يت توده ها  ين حما يهمچن

د کـرد   يـ حزب تاک . حساب کرد " مردم سراسر جهان  
 يمي رژي خلق نپال به معنا يت کامل برا  يکه حاکم 
ــلطنت ــ يس ــکلي ــ از حاکميا ش ــت فئودالي  و يستي

 ي بزرگ در اتحاد با سـتمگران خـارج        يه دار يسرما
 اسـت   ي واقعـ  يک جمهور ي يست؛  بلکه به معنا    ين

 جهـان،  که در آن مردم خودشان در اتحاد با مـردم         
  . را در دست دارندياسيقدرت س

کرشــته موضــوعات ي، يتــه مرکــزي      جلــسه کم
ــ و اياســيس ــا يک بــسيدئولوژي ــم در رابطــه ب ار مه
ک يــــ و مــــسائل تئوريستيــــ کمونيدئولوژيـــ ا

د کرد که، ي را مورد بحث قرار داد و تاکيستيمارکس
 در انقالب نپـال و خـدمت بـه       يروزيجهت کسب پ  

 اسـت کـه تمـام       يا، ضـرور  يـ  پرولتار يانقالب جهان 
( سم يـ سم ـ مائوئ يـ نيسم ـ لن يـ  مارکسيمولفه هـا 

از ) يسم علمـ  يـ الي و سوس  ياسـ يفلسفه، اقتـصاد س   
. ابـد يک، تکامل  يالکتيسم د ياليق بکاربست ماتر  يطر

  .ن رابطه اتخاذ نمودي را دريماتيجلسه تصم
 
 نپال بدسـت  قتل رهبران مائوئيست   

  ارتش سلطنتي
کمونيـست   صدر حـزب     فراخوان    -

لل و  سازمان عفو بين الم   به  ) م(نپال  
  سازمان هاي حقوق بشر

ب کمونيـست نپـال     سياست حـز    -
 و در مــورد اجـــراي عـــدالت )  م(

ــه تخلفــات  ــائيرســيدگي ب  در جن
مناطق تحت حکومت قـدرت نـوين       

  خلق

 ۲۷ - فـتح  ي برا ي جهان يس خبر يسروبرگرفته از   
   ۲۰۰۴سپتامبر

ــلطنت        ــش س ــال يارت ــن از٦ نپ ــران و  ت  رهب
دو .  سپتامبر به قتل رساند  ٥ را در    ي انقالب يکادرها

ق شـرمن کونـوار   يـ تن از  آنان عبـارت بودنـد از رف        
ست نپـال   يحزب کمون  يته مرکز يعضو کم ) شاليب(
 يارتـش رهـائ   سر لشگر ششم از     ي و کم  )ستيمائوئ(

عـضو  ) کومار(ق موهاچاندرا گوتام    ي و رف  بخش خلق 
ن پـس از شـرکت در       آنا. يته مرکز ي البدل کم  يعل
 در راه بازگـشت بـه       يته مرکز يک جلسه مهم کم   ي

     . خـود در منطقـه شـرق بودنـد         ياسيف س يسر وظا 
ک اعتـصاب   ين قتل ها    يستها در اعتراض به ا    يمائوئ

 سـپتامبر را    ٢٩ و   ٢٨ ي دو روزه در روزها    يسراسر

ست نپـال  يـ پراچاندا، صدر حـزب کمون     . فراخواندند
 صـادر کـرده و     يه ا يـ انيب سـپتامبر    ٧خ  يدر تار ) م(

 جبونانـه خـاطره   ين قتل ها  يضمن محکوم کردن ا   
ه گفـت  يانين بياو در ا  .  داشت يجانباختگان را گرام  

او اعالم کرد که . ن هستنديگزير قابل جاين رفقا غيا
افتن بـه   يـ ق دسـت    يـ ن رفقا از طر   يگرفتن  انتقام ا   

ن نقــشه تعــرض يدان نبــرد در اولــيــ در ميروزيــپ
 آن ياکنـون حـزب در حـال رهبـر    ک کـه   ياستراتژ

ـ او خاطرنشان کـرد کـه ا      .  باشد ياست ممکن م   ن ي
 کـه بطـور   "ات جـستجو يـ عمل"قتل ها در چارچوب    

 يکـ ي نپـال و هنـد در نزد       يان دولتهـا  يهماهنگ م 
.  شود صورت گرفتـه اسـت      يش برده م  يسرحدات پ 

ر چه روشن تـر خطـر تجـاوز          واقعه ه  ني گفت ا  يو
  . دهديهند به نپال را نشان م

اندرا را منفرد يم شاه گيشرفت جنگ خلق، رژ  يپ     
 ياو مـ . کا و هند کرده اسـت    يو کامال وابسته به آمر    

ــق را از طر ــخواهــد جنــگ خل ق دو روش عمــده ي
دست زدن بـه خـشونت گـسترده و         .  شکست دهد 

 تـوده  ي هـا يض مانند بمباران گردهمـائ يبدون تبع 
ــان و يا ــناپد"، کــشتن دهقان ــشتن " دي کــردن و ک

 و دست زدن به قتل رهبران      ين تن مردم عاد   هزارا
ن نپـال از همـان ابتـدا        يمرتجع .ي انقالب يو کادرها 

 ي زده اند و برايدست به شکار و قتل رهبران انقالب     
نـان اتکـا کـرده      ينکار اغلب به جاسوسان و خبرچ     يا

 در شـرق    ي در دهکـده ا    يارتش سـلطنت  را  ي اخ .اند
 نـام   هفتـه نامـه جانـادش بـه    ينپال خبرنگار جنگـ  

 در  ي خادکا را کشت و به دروغ گفـت کـه و           يبدار
ـ .  مسلحانه کـشته شـده اسـت       يريدرگ ک شـاهد   ي

 خبرنگار را   ني ا  گفت که سربازان   جانادش به   ينيع
ش را کندند و او را با قنداق تفنـگ      يگرفتند، لباسها 
 درآوردنـد و سـپس    از حدقـه   ش را يزدند و چشمها  

  .دهان و تمام صورتش را خرد کردند
ــال احــ      ــار را مقاي ــن رفت ــار يــسه کني ــا رفت د ب
 سـپتامبر   ٢در  .  خـود  يست با اسرا  يون مائوئ يانقالب

 را کـه    ي بخش خلق، رامـش راجبانـش      يارتش رهائ 
 يم سـلطنت  يـ قـات رژ  يس دپارتمـان تحق   يس پل يرئ

ک سـرباز   يـ  سـپتامبر    ٣در  . ر کردنـد  ياست دسـتگ  
 به  نـام تـارا خانـال بدسـت ارتـش             يارتش سلطنت 

نکـه تعهـد   ين دو نفر پـس از ا     يا. اد بخش افت  يرهائ
م يـ گر در کشتن مـردم نپـال توسـط رژ         يسپردند د 

 سپتامبر در حضور   ٤ شرکت نکنند در روز      يسلطنت
  . حقوق بشر آزاد شدنديخبرنگاران و سازمان ها

 در رفتـار دو  ين تفـاوت ي باعـث چنـ   يزيـ چه چ      
 خلـق   ي رهائ ين ارتش ها برا   ي ازا يکيارتش است؟   

 نـدارد و  يگري از خلق نقطه اتکاء دري جنگد و غ   يم
د بطور روزافزون صفوف خلق را متحـد کنـد تـا            يبا

 حفـظ  يگـر،  بـرا   يامـا ارتـش د    . روز شـود  يبتواند پ 
 جنگد و بطور روزافـزون  ي خلق م ي بردگ يرهايزنج

ن جنـگ،  يـ در ا. ردي گ يتش نشانه م  يخلق را در کل   
 ندارد بجـز دسـت    يچ نقطه اتکائ  ي ه يارتش سلطنت 

  .ور و ارعاب خلقزدن به تر
دن رهبـران و اعـضا      يدر چارچوب به قتـل رسـ           

ست، پراچانــدا  صــدر حــزب يــر شــده مائوئيدســتگ
 خطاب به سازمان عفو يه ايانيب) م(ست نپال   يکمون

 حقوق بشر در نپـال  يگر سازمان ها ين الملل و د   يب
ن الملل نامه يقبال سازمان عفو ب . و جهان صادر کرد   

چاندا فرستاده بـود و ضـمن         به پرا   ي سرگشاده ا  ي
ست نپـال   يم نپال، از حزب کمون    يات رژ ي جنا يافشا

 ياريـ ربـودن اخت "تقاضا کرده بود که دسـت از        ) م(
ن الملـل  يپراچاندا در جواب به عفو ب   . بردارند" ياهال

 ين اعمـال ي دسـت بـه چنـ   يروشن کرد که حزب و 
 بــر خــالف ين اعمــالينــزده اســت و در واقــع چنــ

ل روشـن  يـ و حزب بدون دال حزب است    ياستهايس
او .  زنـد  ي و بازداشت افـراد نمـ      يريدست به دستگ  

است کـه حـزب،     " حانهيدروغ وق "ک  ين  يگفت اوال ا  
 يمـ "گر اقشار مردم را     يدانش آموزان و معلمان و د     

ا بزور آنان را وادار به شـرکت در جلـسات         يو  " ديربا
دروغ ن يا.  کنديگر ميا مراسم دي و ياسيآموزش س

ـ غـات رژ  يساده تبل  صاف و    اه ( .  اسـت  ي سـلطنت  مي
ــزار ــايخبرگ ــارجي ه ــه اي خ ــ ب ــن نظري ــه ي ه ک

 و ياســيستها مــردم را بــا زور بــه مراســم سيــمائوئ
  .) خندندي آورند مي خود ميفرهنگ

اسـت حـزب در مـورد    يپراچاندا در نامـه اش س         
ح ي را تشر  ي جنائ ي عدالت در رابطه با جرمها     ياجرا
ه اکثـر منـاطق   ن خلـق کـ    ي گفت، دولـت نـو      و کرد

 را تحت کنترل دارد موظف است در رابطه       يروستائ
 احـشام   ي، نابود ي مانند قتل، تجاوز، دزد    يبا موارد 

ق کـرده و درصـورت   يـ ره تحقيـ  و غيو اموال عموم 
 يم ارتجـاع ي که به رژ   يجاسوسان. ر کند يلزوم دستگ 

 يون و رهبران انقالب   ي و انقالب  يدر کشتن مردم عاد   
 يان قـرار داده مـ     يزمره جان ز در   ي کنند ن  يکمک م 

ـ ن خلـق، تنب   يدر حکومت نـو   . شوند ه افـراد   ي
رد و افراد   ي گ يبخاطر جرائم مشخص صورت م    

 ياسي سي هاي و وفادارياسيات سيبخاطر نظر
ـ  شوند؛ در واقـع تنب   يه نم يشان تنب  ه افـراد  ي

اسـت  ي شان بـرخالف س    ياسيد س يبخاطر عقا 
 ايقات و ي که پس از تحق ي و کسان  . باشد يحزب م 

 ي شـوند، آزاد مـ  يگناه شناخته مي دادگاه ب يبرگزار
شه پـس از  يما هم  "،د کرد يق پراچاندا تاک  يرف. شوند

 يو." مي کنـ  يقات فاکتهـا را منتـشر مـ       يانجام تحق 
 بـه   ين امور يم که شما در چن    يما انتظار دار  "گفت،  

."  شـود يد که عدالت بسود خلـق جـار    ي کن ياريما  
گر سـازمان  يلل و دن المي در ادامه نامه به عفو ب    يو

 يز فروتنانه از همـه کـسان      يما ن  "گفت،   مشابه   يها
م توجه کنند که همه  ي کن يکه نگرانند درخواست م   

ک يـ  يده  يـ چيت  پ  يـ  در بحبوحـه واقع     تالشها نيا
ق پراچاندا  يرف ."ان است ي زشت در جر   يجنگ داخل 

 حقوق يما از سازمان ها"  کند که ي م يريجه گ ينت
هزاران مورد از ربوده شـدن      م که به    ي خواه يبشر م 

د و قتل که بدست يد شدن ها، شکنجه شد    يها، ناپد 
رد و مقـدار  يـ  گي صـورت مـ  يدولت کهـن ارتجـاع   

نها موجود است توجه ي سند و مدرک دال بر اياديز
شال و  يق ب ي ما رف  يته مرکز ي کم يرا رفقا ياخ. کنند

ق کومار پس از به اسارت درآمدن بشدت تحـت       يرف
ـ ا. دنديد و به قتـل رسـ      شکنجه قرار گرفتن   ک يـ ن  ي

ن يما از همه فعـال . رقابل انکار و آشکار است  يسند غ 
قـات  يم کـه دسـت بـه تحق   ي خـواه يحقوق بشر مـ  

م ي خـواه  يمـا مـ   . ن واقعه بزنند  يمستقل در مورد ا   
م کهن را بـاور     يغات رژ ي تبل ، که نگرانند  يهمه کسان 

 را دامن   ياسين نوع درکها تنها تعصبات س     يا. نکنند
ــايعالزده و ف ــضع يته ــتانه را ت ــشر دوس ــي ب  يف م

  ■."کند



٥صفحه     حقيقت         ۱۸ شماره

 يم جمهــوريــ از افــراد کهنــه کــار رژيکــيرا يـ اخ 
ل و ي تحليکسري پور،  به ارائه   ينام جالئ ه   ب ياسالم

 کرد يبطور عام و مسئله مل ي مورد مسئله ملدرنظر
 سـخنان خـود  را       يو.   پرداخته است   بطور خاص، 

گرد ن سـال  ي امـ  ۲۵ مصادف بـا     يعني (۸۳در مرداد   
ــش ــور  يلشگرک ــداران جمه ــپاه پاس ــش و س  ي ارت

)  ن خلـق کـرد    ي به کردستان و سرکوب خون     ياسالم
م وحــدت يدر نشـست دفتــر مطالعـات دفتــر تحکـ   

و در  )  ي اسـالم  يم جمهـور  يـ  رژ يشاخه دانشجوئ (
ــهر ــان   ۸۳ور يش ــاخه جوان ــست ش ــزب "در نش ح

 مندرج در ي اول. (ارائه کرده است" يمشارکت اسالم
 ۸ - مـرداد  ۱۸خ ي بتـار ۲۵۹اره  زنامه شـرق شـم    رو

سنا يـ  ايگـزار  خبر   يگزارش خبر در   ياوت  و دوم   
  ) ۲۰۰۴ سپتامبر ۱۶خ يبه تار
       

  جان کالم جالئي پور
 ي، بـرا   هـا  ي پـور بـه روش دوم خـرداد        ي     جالئ

و ظاهر الصالح کردن نظرات خود      جلوه دادن   موجه  
" يگفتمـان دموکراســ "از 

 هــر . کنــدياســتفاده مــ
 ســخنان را  ن يــ  اچنــد

 وابـسته   اني دانشجو يبرا
 و ي اسـالم يبـه جمهـور  

در چارچوب آموزش آنان   
 اما هـدف   است ارائه داده 

ــل ــي تبيو ياص ــ ني ک ي
 ي بـرا  اسـت يگاه و س  ديد

ــات  حاکمــه ا ــطبق ران ي
در قبـال  ) نـده ي و آ  حال(

ــتها ــيخواس ــت ي مل  مل
 ياسـ ي س يروهايکرد و ن  

ــت  ــتان اســـ . کردســـ
 ير آشـت ظـاه ش،  يحرفها

 ردسـتان مردم ک  با   يجوئ
ــا دارد  ــرد و  ام ــا س باطن

 يحــسابگرانه و ارتجــاع 
 که  ياستيمحور س . است

ن اسـت  يـ  دهد ا يارائه م 
 ملـل  يان طبقات بـاال  يکه م 

 طبقات بورژوا مـالک فـارس و        يعني(ران  يمختلف ا 
ک يـ  آنان، ياسيندگان سيو نما) رهيترک و کرد و غ    
ان يـ  مياتحاد مرکز: ردي شکل بگ  ياتحاد سه رتبه ا   

 يئت حاکمه فعل  يهمشتمل بر    فارس   يستهايشوون
؛ اتحاد رده بعد  سرنگون شدهران و سلطنت طلبان   يا

ان يـــ ميعنـــيعه ي شـــ– يرانـــيبحـــول محـــور ا
ــشوون ــارس و يستهاي ــوناليناس ف ــيستهاي  ي افراط
ن يـ و رده بعد اتحاد بورژوامالکـان کـرد بـا ا          . يآذر

، ضـمن  يو. ي تبعـ ي از موضع،عهي ش – يرانياتحاد ا 
د يـ د با يـ  گو ي کردها، م  ي مل يستها و انکار خوا   ينف

  ماننـد يازاتي کرد داد؛ امتي به طبقات باال  يازاتيامت
منظور از   (تيريمدسطوح مختلف   دا کردن به    يراه پ 

اختـصاص   و   )  اسـت  ي دولتـ  يارگان هـا  " تيريمد"
 از يازات اقتــصاديــ از بودجــه و امتيشتريــســهم ب

 يد کــرديــک اسـتان جد يــدرســت کـردن  ق يـ طر
حا چند نکته را يحا و تصر  ي تلو ي و  ).انياستان مکر (

گــر ماننــد ي ديهــر تقاضــا:  کنــديخاطرنــشان مــ
سم بـا  يـ  و فدرال  ي و فرهنگـ   يائي جغراف يخودمختار

کا و  ي آمر نکهي و ا   جواب خواهد گرفت؛   يچماق نظام 
لـب کـالم    !   انـد  يطرفدار دولـت مرکـز    ه هم   يترک

ات ي واقعيمتاسفم ول: ن استي پور به کردها ا   يجالئ
 يتان سخت مـ   ي برا يد وگرنه زندگ  يبول کن د ق يرا با 
  !   شود

 کند مودبانه و با لحـن سـازش و        ي م ي سع يو      
 ي مردم کردستان را خطاب قرار دهد، اما نمـ  ،يآشت

ـ . ردي خود را بگ   ي احساسات واقع  يتواند جلو   يجالئ
 سـرکوبگرانه   ياسـتها ي، ضمن موجه شـمردن س     پور

ل  سـا ۲۵ در کردسـتان در  ي اسـالم يم جمهور يرژ
 کند که اگر مردم کردسـتان در        يد م يگذشته، تهد 

 کننـد،   ي خـود پافـشار    ي ملـ  يرابطه با خواست ها   
  .  خواهند پرداخت" نينه سنگيهز"بازهم 

  
  :  برجسته استي موضوع در سخنان وسه     
 طبقـات   يستيـ  و فاش  يستيـ کم،  موضع شوون   ي     

در تحت ستم  وجود ملل   يران در مورد نف   يحاکمه ا 

 ي سـع  يو. ) خصوص در رابطه با ملت کـرد      ب(ران  يا
رائه انه ا وشنفکر ر ين موضع را در لفافه ا     ي کند ا  يم

 ي و آتـاتورک ي و از حالت خام و زمخت رضاخان     دهد
" خارج" ها را از ي تئور يکسرين  ي هم يبرا. در آورد 

 و همراه بطور مغشوشگرفته و آنها را هم    ت  يبه عار 
ـ خ ا ي در مورد تار   ي جعل يبا ادعا   يسـتفاده مـ   ران ا ي

  . کند
 خواهنـد چـشم     ي اگر کردها مـ    د،ي گو يم     دوم،  

د بداننـد کـه     يـ  خـارج ببندنـد با     يد به قـدرتها   يام
 ي را مـ ي مرکز ي دولتها هم طرف  ي خارج يقدرتها

  .رنديگ
 کـرد طـرح ارائـه    ي ائتالف با طبقات باال   يبرا،  سوم

 يمـ  ه دانـ يون انقالبـ يسي دهد و در صفوف اپوز  يم
   .در صفوف آنان دامن زندد تا تزلزل را پاش

  جالئي پور کيست؟
ران يـ  ا ي دانـشجوئ  يخبرگزار(سنا  ي ا يخبرگزار     

 را بعنوان يو) وابسته به جناح اصالح طلب حکومت
 دانشگاه  ي دانشکده علوم اجتماع   يات علم يعضو ه "

ــران ــورا "و " ته ــضو ش  يع
ــز ــشارکت يمرک ــه م  جبه
 ي مـ يمعرفـ " راني ا ياسالم
 يجالئـ د رضا  ياما حم . کند

 يست؟ و يـ پور مسلمان، ک  
 موسـس و  ي از اعـضا يکـ ي

ن ي سازمان مجاهـد   يمرکز
ــ و از پايانقــالب اســالم ه ي

ــداران    ــپاه پاس ــذاران س گ
 يست کـه و   يشک  ن  . است

در مورد کردستان صـاحب     
ه نظر است چرا که پس از ب      

ــ  ــدرت رسـ ــدن رژيقـ م يـ
 و ۱۳۵۷ در ســال ينــيخم

 بـه   يلشگر کـش  ان  يدر جر 
کردستان و سـرکوب خلـق      

 يفرمانـدار نظـام    يورد،  ک
شـد؛ او هنگـام     شهر مهاباد   
 ن خلـق کـرد   يسرکوب خون 

هم رکاب جـالدان معـروف      
ــال ــون خلخ ــران و يهمچ  و چم

ـ    يرازياد ش يف و ص  يابوشر  شـک در کنـار      ي بود و ب
 نقـده حـضور      در کشتار قارنا و قالتـان يمالحسن

ـ     ۱۳۶۲در سال   . داشت  اش در   ي در زمـان حکمران
 را  ياسـ ي س اني تـن از زنـدان     ۵۹حکم اعدام   مهاباد،  

ر لباس داده و يينکه تغي حتا پس از ا   ي و امضا کرد؛   
ن اعــدام هــا و از نقــش يــشــد از ا" اصــالح طلــب"

ــفاش ــرد يستي ــاع ک ــتان دف ــود در کردس ــا.  خ ن ي
  .  پور استي جالئي واقعيوگرافيب

  ! خميني در مهاباد، به کردها  ظامينصايح فرماندار ن
  )و خط و نشان هائي که برايشان مي کشد(  
 

 ۱۳۵۸ال  سنندج س–اعدام انقالبيون کرد  



   ٦ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                
     

عظمــت طلبــي و ســلطه جــوئي ملــت 
  حاکم
 را رانيـ ست ملـل سـاکن ا     يـ  پور حاضر ن   ي     جالئ

ـ  ا . کنـد  ي خطـاب مـ    قوم راآنان    بخواند و  ملت ن ي
 طبقـات حـاکم فـارس در      يشگيـ زبان کهنـه و هم    

ه و طبقات حاکم يران، طبقات حاکم  ترک در ترک يا
ــت  ــوده اس ــراق ب ــرب در ع ــ. ع ــرا يجالئ ــور ب  ي پ

  قـوم زيـ نکردن مسئله، ملت فارس را      " کيدموکرات"
 يمـ " يملـت  مـدن   " به نـام     يزيک چ ي خواند و    يم

ـ اقـوام ا  "د همـه    يـ  گو ي که مـ   تراشد را در بـر    " راني
ران از يالبته، عظمت طلبان ملت حاکم در ا    . رديگيم

 زده ين طور حرف ميشه ايهمبه بعد   زمان رضاشاه   
ک حکـام   يپلماتيدت که زبان    يواقع زبان    نه نيا. اند

 يران ملـت هـا  يـ ت آن اسـت کـه در ا      يـ  واقع .است
مختلف، با مـوطن و فرهنـگ و زبـان خـاص خـود              

 حقـوق برابـر     ين هـا بـا هـم دارا       يـ ود دارند و ا   وج
گـر  يک ملت بر ملل د   يستند بلکه طبقات حاکمه     ين

  . کندي مي مليستمگر
ه ملل تحـت سـتم      ي عل يادي پور احکام ز   يجالئ     

 ياو مـ  .  کنـد  يران و بخصوص ملت کرد صادر مـ       يا
 باعث شد که يه ستم مل يمبارزه خلق کرد عل   د،  يگو
 . اقتدارگرا شوند  ياسالم يم جمهور يم شاه و رژ   يرژ

کـه او اسـمش را      ( يسم کـرد  يوناليد ناس ي گو ياو م 
ــ ــذارد يم ــوناليناس" گ ــومي ــا  ") يسم ق ــضاد ب در ت

 ي خـود مـ  ي است و بعنوان شاهد مـدعا     يدموکراس
ران يـ  در ايي به اقتدارگرايسم كرديونالي ناس : "ديگو

ــان كــه نت   شــعار  جــهيكمــك كــرده اســت، همچن
ل ي تـشك  ي ادعـا  ي كردهـا و حتـ     ي برا يخودمختار

م ي به اقتدار آن رژيدولت خودمختار در دوران پهلو
 ـ دامـن زده و پـس از    يـ به عنـوان دولـت مركـز   

 ي بـرا ياري بـس ي انـسان يرويـ  و نيز انـرژ  يانقالب ن 
  » .نه شديسركوب كردن آن هز

سم يـ وناليناس کنـد کـه   يد مـ يـ  پـور تاک  ي     جالئ
ن يـ به ار پاسخ  و  د انجامد ي م ي به اقتدارگرائ  يقوم

 يي بـه اقتـدارگرا    يسم قوم يوناليپرسش كه چرا ناس   
  به طور عـام  يسم قوم يونالي ناس  ":ديگوي م انجامد  يم

ستند يـ  به طور خاص متوجه ن     يسم كرد يوناليو ناس 
سم يـ وناليآنـان ناس . دمنـد  ي مـ يا  كه در چـه كـوره     

 ي قدرت مركـز ،كنند و در مقابل يغ مي را تبل يكرد
ج يد بــه تــرو  داريشتريــكــه قــدرت و تــوان ب  

ب بـا  يـ ن ترتيـ پـرازد و بـه ا   ي مـ  يرانيسم ا يوناليناس
آنان را سـركوب    ) يياقتدارگرا(اندن خود   يبزرگ نما 

 يم پهلـو  يـ ش از انقـالب رژ    يكند همچنان كه پ     يم
 را در يـي گرا هي را و پس از انقـالب شـع        ييگرا  فارس

  » .، الم كردنديسم كرديوناليمقابل ناس
ــه ا      ــب ــن ترتي ــه ي ــه گفت ــب، ب ــور ايجالئ ول  پ
 بوجود آمد و بعد در واکنش بـه         يسم کرد يوناليناس

 کـه  ياستاد!  شدعلم يعه گر ي و ش  يآن فارس گرائ  
ـ خ را وارونه بنو   ي تار ين واضح يبه ا  د يـ سد حتمـا با   ي

 پشتش باشند تا بر سر کار      يتي امن يروهايارتش و ن  
ت ملـل   يـ  بـه محکوم   ي پـور، را   ي جالئ يقاض. بماند

جـزو طبقـات    چرا؟ چون . دهديران ميتحت ستم ا  
 کنـد  يحاکمه است و منافع طبقات حاکمه حکم م    

ک ملت بـر  يه سلطه يران بر پا  ي ا ياسيکه ساختار س  

کهنـه   يحرفها پور   يدر واقع جالئ  . گر باشد يملل د 
ــشوون ــ فــارس در ايستهاي  يستهايــران و شووني

 بعث در عراق را     يستهايه و شوون  ي در ترک  يآتاتورک
نکـه مـا شـما را       يد علـت ا   ي گو ي کند و م   يتکرار م 

د بـه   ي خواسـت  ين بود که شما مـ     يم ا يسرکوب کرد 
  . دي برسي مليبرابر

 پور ملل تحت سـتم      يي      بنا به اعتراف خود جال    
 دولــت " مــدرنيســالحها"ران بــه ضــرب و زور يــا

 بـه  ينگـاه .  داده انـد آن  ت  يـ  تن بـه حاکم    يمرکز
 در ارتبــاط بــا ي اســالمين جمهــوريکارنامـه خــون 

 ۲۲س آن در    يران، از بدو تاس   ي تحت ستم ا   يخلقها
ــاه۵۷بهمــن  ــ ي و نگ ــانون اساس ــه ق ــودالي ب  ي فئ
ـ     يران نشان م  ي ا ي اسالم يجمهور  ي دهد کـه جالئ

ـ    ي گو يپور دروغ م   ه يـ  کردهـا و بق    يد که ملت گرائ
ـ     يملل تحت ستم بـه اقتـدارگرائ        و  ي و فـارس گرائ

 يانگزاران جمهـور  يـ بن.  پـا داد   ي دولتـ  يعه گـر  يش
 از ) پور در ستون فقرات آن بـود    ي جالئ که (ياسالم

ز يـ  نه فقط در قانون بلکه در عمل ن        س آن يبدو تاس 
 گلولـه  يهنـوز زخمهـا  . ه کردنديران را تجز  يمردم ا 

افته بود که پاسدار    يکر مردم  بهبود ن    ي شاه بر پ   يها
  پور تحت فرمان امامش نوروز مردم سـنندج        يجالئ

  ۵۸  مـرداد ۲۸در  و متعاقـب آن      ديرا به خون کـش    
 قرار گرفت و در همان   يکردستان مورد هجوم نظام   

دسـت بـه     جالد   يمسار مدن يتزمان در خوزستان،      
چـه  نجاست کـه  يحال سوال ا! خلق عرب زد کشتار  

  ؟  کننديه ميران را تکه پاره و تجزي مردم ايکسان
 طــرح ينـ يست کـه خم يــده ني پوشـ ي     بـر کـس  

 دنيخود را قبـل از بقـدرت رسـ        " يحکومت اسالم "
ـ    ي پور ادعا  يجالئ. نوشته بود   ي مـ  ي مـسخره وقالب

 در بـر  ي اسـالم  ي جمهـور  يکند کـه قـانون اساسـ      
ن حقـوق   ي تـضم  يعنـ ي" يسم مدن يوناليناس"رنده  يگ

.  فارغ از ملت و نژاد و مـذهب اسـت       يبرابر شهروند 
ن ادعـا   يان دروغ است و خودش هم مجبور است         يا

 در زمـره     ي اسـالم  يجمهـور ن  يوانق. رديبگرا پس   
.  در جهـان اسـت  ين کـشور ين قـوان  يض گراتر يبعت

بـه طـرق    ران را   يـ مـردم ا   ين حکومت اسـالم   يقوان
بـه جـنس اول و      :  کند يه م يگوناگون و متنوع تجز   

، به اهل ذمـه و کفـار، بـه    دوم، به مذهب اول و دوم 
ــگ اول و دوم و غ ــفرهن ــا و  . رهي ــوچ ه ــا و بل کرده

قانونـا جـزو شـهروندان درجـه        عربهـا ترکمن هـا و     
 هـستند کـه مذهبـشان       يرا متعلق به ملل   يند ز دوم

هر چنـد  (.  استيست مذهب يمورد نفرت حکام فاش   
ک کرباسند و هر دو     ي سر و ته     يعه و سن  يمذهب ش 

ل آنکـه  يعه بـدل ينـد امـا مـذهب شـ    يون توده ها  ياف
 است و قبـل از قـدرت   ي حکام اسالميمذهب رسم 

ران بـوده   يـ ن ا ي سـالط  ينها، مذهب رسـم   ي اا يريگ
زبــان ).  سـرکوبگرانه  دارد يتيو مــوقعاسـت، مقـام   

ه ملل ي بقي است که زبان مادر ي فارس ،راني ا يرسم
 فرزندان ترک و بلوچ و عـرب و کـرد و      .ستيران ن يا

 درس و کتاب بخوانند و      يترکمن مجبورند به فارس   
 يآقـا " يملـت مـدن    ".و گوش دهند  يون و راد  يزيتلو

موجـود اسـت و نـه    ) قانون( پور نه در نوشته  يجالئ
 ظهـور ملـت   . ن حرف مفت است   يبنابرا. تيدر واقع 

سم در  يـ شه کن شدن فئودال   يون ر يخا مد ي تار يمدن
 ي، اجتماع ي، مناسبات اقتصاد  ياسيعرصه قدرت س  

خ بـا  ين بـار در تـار  ي اولي بوده است و برا يو فرهنگ 

  از درباره فدراليسمگزيده اي 
  ۱۳۸۰، بهمن ۳حقيقت شماره 

  
ــازمان    .... ــر س ــدي رهب ــداهللا مهت ــق عب ــرا رفي اخي

در گفتگـوئي   ) كومله(زحمتكشان انقالبي كردستان    
با راديو پيك ايران كه در سايت اينترنتـي بروسـكه            

ئله نصب شده است، مسائلي را در رابطه با حل مـس          
ملي در ايران و بطور مشخص كردستان، و همچنين   
در مورد هويت ايدئولوژيك سازمانشان طـرح كـرده        
كه ما فرصت را مغتنم شـمرده و بـه طـرح نظـرات            

در . خود در قبال برخي از آن موضوعات ميپـردازيم        
 موضوع كه بي ارتبـاط بـا هـم نيـستند،            ۳اينجا به   

 طرحي به نام    اول، در باره ارائه   . بسنده خواهيم كرد  
دوم، در  . ساختار فدراتيو دموكراتيـك بـراي ايـران         

باره اينكه چرا كومله از اصطالح كمونيسم در تعريف 
. جهان بيني و اهداف اجتماعي خود استفاده نميكند 

سوم، كوملـه از تجربـه تـشكيل حـزب كمونيـست            
  .چگونه جمعبندي مي كند

………  
 تعيـين  حق"ما كمونيستها پيگيرانه و با صراحت از        .

به مثابـه حـق دموكراتيـك تخطـي         " سرنوشت ملي 
حـق  . "ناپذير ملل تحت ستم در ايران دفاع ميكنيم       

يعني اينكه حتي اگر يكي از ملـل        " تعيين سرنوشت 
تحت ستم در ايران خواهان جدائي باشد، اين حق را 

اينكه استفاده از اين حق بـد اسـت يـا خـوب،       . دارد
راتيـك و درون  مساله اي است كه بايـد بطـور دموك    

خلق مورد بحث و جدل قـرار گيـرد و مـرتجعين و            
امپرياليــستها و شووينيــستها در ايــن بحــث جــائي 

حق تعيين سرنوشت همانند حق زمين براي    . ندارند
دهقان بي زمين، مانند حق طالق براي زنان، مانند          
حق داشتن مذهب و يا المذهب بودن، ماننـد حـق           

ر، ماننـد حـق     آزادي بيان، مانند حـق چـاپ و نـش         
اعتصاب براي كارگران، از حقوق دموكراتيك پايه اي 

  .مردم ماست
اما نقد ما راجع به نظرات رفيـق مهتـدي در مـورد              

  .شعار فدراتيو چيست
……….  

ما با اين حرف رفيق مهتدي موافقيم كه فدراليـسم         
يك فرم يا شكل است كه طيف گسترده اي از چپ            

بنـابراين، مـا    . ننـد تا ليبرال ميتوانند با آن توافق ك      
قصد نداريم بدون روشن شدن محتواي طرح كومله، 
. در مورد فرم فدراتيو نظر موافق يا مخـالف بـدهيم          

بدون مشخص شدن محتواي يك ساختار سياسـي،        
چنــين موافقــت و مخــالفتي امكــان ناپــذير و غيــر 

بله، هر طبقه اي ميتواند از اين شكل        . ضروري است 
محتـواي  : ريم ايـن اسـت    سوالي كه دا  . استفاده كند 

  طبقاتي دولت فدرال مورد نظر شما چيست؟
ستم ملي را يك سـاختار سياسـي طبقـاتي       

ساختار دولـت كنـوني را     . بوجود آورده است  معين  
كه ستمگري ملي يكي از اركان آن اسـت، از زمـان            

قــدرتهاي اســتعماري در اتحــاد بــا طبقــات  قاجـار، 
. د آوردنـد ارتجاعي بومي، به زور توپ و تفنگ، بوجو  

 سوال اينجاست كه چه طبقه اي و طي چه نوع 



٧صفحه     حقيقت         ۱۸ شماره
در .  در اروپــا بوجــود آمــد  يه داريرشــد ســرما 

 ي ملـ ينـابرابر " جهـان سـوم  " موسوم بـه   يکشورها
ــاالز ( ــد پدرس ــي)  يهمانن ــاهر بقايک ــ از مظ  ياي

 باعـث   يه دار يسم است؛ هر چند رشد سرما     يفئودال
 شـود امـا     ي مـ  ي مل ي کسب برابر  يرشد مبارزه برا  

 ي از شاخص ها   يکيض  ي و تبع  ين نابرابر يل ا يتحم
  . مه مستعمره استيمه فئودال نيجوامع ن

ک صورت و آنهم    يران فقط در    ي در ا  ي     ملت مدن 
 وابـسته بـه     ي نظام بورژوا مالکـ    يه سرنگون جيدر نت 
ــسم در ايــاليامپر ــابرابري  از يکــي ي ملــيران کــه ن

 يه هايطال.  دي تواند بوجود آ ي آن است، م   يانهايبن
کپارچـه، برابـر و     يک مـردم متحـد و       ي يريشکل گ 

ران خـود را    يـ ، در مبارزات متحدانه مـردم ا      يمساو
 قابل انکار ري گذشته شاهد غ   خ  ي تار .نشان داده است  

 دو  آن دوره در  درران  يـ  است که مردم ا    تين واقع يا
 يستيم فاشي که طرفدار رژ   يآنان .جبهه قرار گرفتند  

ه آن  ي که عل  ي بودند و آنان   ي اسالم ي جمهور يمذهب
 يه مرزهـا  يـ ن دو جبهـه بـر پا      ي ا . کردند يمبارزه م 

م در يـ خواه و ضـد رژ ي مردم ترق . شکل نگرفتند  يمل
کنـار  ، در ي اسـالم يه حکومـت جمهـور    يمبارزه عل 

مبــارزه مــسلحانه خلــق کــرد و مبــارزات دهقانــان 
ان ي دانـشجو ،۵۸ درسال  .ترکمن صحرا قرار داشتند   

ان فارس يش از همه دانشجويو ب ( يمبارز از هر ملت
ل يان دانـشگاه تهـران را تـشک       يت دانشجو يکه اکثر 

 ي از مراکز کمک رسان  يکيدانشگاه را به    )  دادند يم
دســتان کــرده بودنــد و بـه مبــارزه مــسلحانه در کر 

 ي برقـرار ي از مبارزه بـرا  ين کار را بخش   ي ا يبدرست
پرسـتاران  .  دانستنديران مي ا در ي مردم يدموکراس
 کمـک   ي تهـران بـرا    يمارسـتان هـا   ي ب يو دکترها 

ــان ــکيرس ــي پزش ــسلحانه  ي و داروئ ــارزه م ــه مب  ب
 ۲۸در   ينـ يدستور خم . ج شده بودند  يکردستان بس 

 و ي، بحـر ي بري قوايبه تمام "که گفت،  ۵۸مرداد  
 دهـم کـه عـازم کردسـتان شـده          ي دستور م  يهوائ

نـاظر بـر شـکل      " وغائله کردستان را خاتمـه دهنـد      
م يـ  در مقابـل رژ ين جبهـه سراسـر  ي و قوام ا يريگ

ن يبــارزه خلــق کــرد عــم.  بــودي اســالميجمهــور
ن يــداشــتن ا بــود و بــه خــاطر ي طلبــيدموکراســ

ران يسر ا ک را به سرا   يخصلت، امواج انقالب دموکرات   
 ي و همپـالگ   ينـ يخم ين برا ي هم يبرا.  فرستاد يم

  . ش قابل تحمل نبوديها
ملل تحـت   که   يل مبارزات ي پور البته بدل   ي     جالئ
ــتم ا ــس ــران ي ــه يط ــد ده ــعل چن ــاي  يه حکومته

سم يـ  شوون ي توانـد زشـت    يست کرده اند نمـ    يشوون
ک يـ سم تئوکراتيفارس و شوون  ) ي مل يعظمت طلب (
د سـه  ي گوي مين در جائ  ي بنابرا . عه را انکار کند   يش

خطـر  ران  يـ  در ا  ي دموکراسـ  يبـرا " يقوم گرائ "نوع  
 محافظـه   يسم مـذهب  يونالي دسته اول، ناس   «.  است

ران که شامل همه    ياز نظر آنها ملت ا    ... کاران است   
ــر ياســيک واحــد سيــ ياعــضا  کــه از حقــوق براب

 از شــهروندان در يبعـض . ستيــبرخـوردار باشـند، ن  
 ير خـود  يـ  غ ي تر و بعض   يان خود ري ا ياسيواحد س 
 اسـت کـه   يسم قـوم يـ وناليدسـته دوم، ناس . تر انـد  

ن هـرم  ي هرم جامعه که در پائ    يگاه آن نه در باال    يپا
 در جامعــه، يوقتــ. ران اســتيــ ايدر منــاطق قــوم

ستن بنـا بـه     ي و اراده باهم برابر ز     يسم مدن يوناليناس
سم يـ وناليف شود، مصالح و مواد ناس     ي تضع يليهر دل 

، بلـوچ و تـرکمن      يان اقـوام کـرد، آذر     يدر م  يقوم
ن مصالح بـه صـورت   ي ايط عاد يدر شرا . وجود دارد 

 در صورت ي دهد ولي خود را نشان ميمقاومت قوم
ـ ، ا يضعف حکومـت مرکـز      توانـد  ين مقاومـت مـ   ي

 ... يسم قـوم  يـ وناليب کننده ناس  يبصورت امواج تخر  
 است که از   يسم قوم يوناليدسته سوم، ناس  ). ديدر آ (

ـ  از اپوز  ي بخش يسو  در  ي اسـالم  يون جمهـور  يسي
د منظور از ي گويم. " ( شوديغ ميخارج از کشور تبل

 يست هـا  يـ وناليو ناس دسته سوم سـلطنت طلبـان       
 ۲۵۹به نقل از روزنامه شرق شماره       . ()ترک هستند 

  ) مرداد۱۸ –
 خطـر   يرو، فقـط      ن سـه خطـر    يـ ان ا ي     اما از م  

 اسـت  يعيطبن يالبته ا.  گذارديد م يدسته دوم تاک  
ت هـستند و طبعـا      يگر در حاکم  ي د يرا دسته ها  يز

 است که   يخطر آنجائ . دارند ن يت خطر ي حاکم يبرا
. دارده يـ جامعـه پا " ن هـرم يدر پائ" پور   يبقول جالئ 

در  ي از سـتم ملـ   مـردم  ي که توده هـا    ي جائ يعني
ـ ا.  خواهند از شر آن خـالص شـوند  يعذابند و م  ن ي

راتـب موجـود    اسـت کـه از سلـسله م       " ن هـرم  يپائ"
 خواهـد آن را بهـم       ي کند و مـ    ياحساس خفقان م  

ـ  يپتانـس . بزند  و دگرگـون کننـده مبـارزه        يل انقالب
قـا در  ي، دق ي ملـ  يه ستمگر ي تحت ستم عل   يخلقها

نکـه  يت مردم جامعه، فارغ از ا     ياکثر.  ن جاست يهم
نفـع  ين مبـارزات ذ   ي باشند، در ا   يمتعلق به چه ملت   

  . هستند
  

 چمــاق و سياســتا يــا نقــد راهبردهــ
  شيريني

 بقول خودش ، از سخنانش ي پور در بخش   ي     جالئ
بـه زعـم     پـردازد و     يمـ "  کردها ينقد راهبردها "به  

 ،خ مبارزات کردهـا ي تار کند که در يخودش ثابت م  
ا يـ  و   يا خودمختـار  يـ  مانند استقالل    يائ ه خواسته

. هـستند م يعقـ ن راه هـا  يـ اسم غلط بـوده و      يفدرال
سلحانه در کردسـتان    د مبـارزه مـ    يـ  گو يمشخصا م 

ـ چ يباعث شد که مـردم کـرد نتواننـد بـه هـ            ک از ي
 مبـارزه مـسلحانه     يشان برسند و اگر بجا    يخواستها

 گذاشـتند،  ي گردن مي اسالميبه چارچوب جمهور  
  ! دندي رسي ميزهائيحتما به چ

 يکـ ي کنـد ممکنـست    ي پور فکر نمـ    يا جالئ ي     آ
ران کــه بــه چــارچوب يــبپرسـد آن عــده از مــردم ا 

بـشان  ي گردن گذاشـتند چـه  نص       ي اسالم يهورجم
شد که کردها از آن محروم ماندند؟ شکست مبـارزه   
مسلحانه جنبش کردستان به دشـمنان خلـق کـرد          

ـ اما  .  بکنند ين ادعاهائ ي دهد که چن   يفرصت م  ک ي
ون کـرد روشـن     يـ  مردم وانقالب  ي توده ها  يز برا يچ

 در کردستان با وجود     يمبارزه مسلحانه انقالب  : است
ن دور، شکست خورد اما باعث شـد کـه          يه، در ا  آنک

 محروم کردستان سرشان را بلند کننـد و         يتوده ها 
. نندي کامل را ببير رهائي دورتر و امکان پذ  يافق ها 

ز لذت بخش   يچ چ يدگان ه ي محرومان و ستمد   يبرا
ست که شکنجه گـران     ي بخش تر از آن ن     يتر و رهائ  

خود را مستاصل و عـاجز کننـد و بـه چـشم خـود               
ننـد کـه   ينکار را بکننـد و بب   ي توانند ا  ينند که م  يبب

 يان بـالفطره ا   يـ  جان ي شـوند و بـرو     ي بلند م  يوقت
 کـشند تمـام   ي اسـلحه مـ   ي اسـالم  يمانند جمهور 

تـاريخ ثابـت كـرده      . ميتواند آنرا از بين ببـرد     انقالبي  
ست كه مساله ملـي در تحليـل نهـائي يـك مـساله              ا

 . طبقاتي است
يعني اينطور نيست كه كيفيت و روش  حـل مـساله            

كارگر و دهقـان و     (ملي، براي همه طبقات كردستان    
بهيچوجـه  . علـي الـسويه اسـت     ) مالك و سرمايه دار   

طبقه كارگر و طبقه مالك سرمايه دار       . اينطور نيست 
متفاوت بر سر چگونگي  كردستان دو نقطه نظر كامال      

طبقه كارگر خواهان حل كامل . حل مساله ملي دارند  
و نه ناقص مساله ملي است و روش حل آن سرنگوني       
دولت حاكم، انجام انقالب دموكراتيك نوين و كـسب      
. قدرت سياسي توسط طبقه كارگر و متحدينش است    

مهم است كه رفيق مهتدي ماهيـت طبقـاتي دولـت           
تركيـب طبقـاتي    . ا روشن كند  فدراتيو مورد نظرش ر   

دولت فدرالي چيست؟ در دولت دموكراتيك فـدراتيو       
مورد نظر كومله چه طبقـه اي قـدرت سياسـي را در          
دســت دارد؟ و چــه طبقــاتي از قــدرت سياســي     
محرومند؟ اين دولت فدراتيو دموكراتيك چه ساختار       

  اقتصادي اجتماعي دارد؟  
 رفيق مهتدي ضمن اينكـه بدرسـتي ميگويـد شـكل          
فدراتيو شكلي اسـت كـه بـراي نظامهـاي اجتمـاعي            
گوناگون قابل استفاده است، طـوري از فـرم فـدراتيو         
صحبت مي كند كـه انگـار ايـن فـرم بخـودي خـود               
متضمن بسياري از حقوق مردم اسـت و اسـتقرار آن           

منـافع مـردم   ) تحت هر ساختار اقتصادي اجتمـاعي   (
كردستان، حق تعيين سرنوشت ملـل، حـق شـراكت          

 در امور مملكت و در امور خودشان، دموكراتيزه    مردم
  .كردن ايران و غيره را تامين ميكند

با بررسـي مثالهـائي كـه خـود         . اما اين واقعيت ندارد   
رفيق مهتدي ميزند ميتوان روشـن كـرد كـه شـكل            

بهترين شكل "فدراتيو در هر جاي دنيا كه اتخاذ شده     
ـ       " اداره كشور  راي براي همه طبقات نبوده است بلكه ب

بنابراين، اگر در ايـران قـدرت   . طبقه حاكم بوده است 
سياسي در دست طبقه كـارگر و ديگـر زحمتكـشان           
باشد، آنگاه در حكومت فدرالي كردستان، زحمتكشان 
كرد صاحب مقـدرات خـود خواهنـد شـد وگرنـه در             
دولتهاي فدرال بورژوائي و فئودالي، موقعيت كارگران    

چند مثـال  . مي كندو دهقانان و زنان تغيير اساسي ن      
را كه خود رفيق مهتـدي هـم ذكـر ميكنـد بررسـي              

  .كنيم
در چـارچوب كـشور   . دولت هند دولت فدراتيو اسـت     

هند، ملل گوناگون با شدت و ضعفهائي تحـت سـتم           
آن ملل تحت ستمي كـه ثروتمنـدتر و         . ملي هستند 

اما اقوامي كه . پوستشان روشن تر است كمتر نابرابرند
ئيها به هند بـه كـم حاصـلترين و          از زمان هجوم آريا   

بدترين زمينها رانده شده اند، هنـوز آنچنـان فقيـر و          
  .  گرسنه اند كه در مزارع موش شكار كرده و ميخورند

پاكستان يك كـشور چنـد مليتـي اسـت و بـر پايـه               
ساختار فدراتيو اداره ميشود و ساختار دولتـي بـسيار        

 و هر ايالت توسـط پارلمـان محلـي       . نامتمركزي دارد 
توســط طبقــات بــورژوا مــالك خــود آن ملــت اداره  

 معذالك توده مـردم در اداره امـور خـويش و      . ميشود
نــامتمركز بــودن  . مملكــت هــيچ مــشاركتي ندارنــد

دولت بهيچوجه متضمن دموكراتيـك بـودن         ساختار
  . نيست پاكستان



   ٨ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                
ده عشق و احترام بـه آنـان        يگر به د  يدگان د يستمد

نها اثرات ماندگار و الهام بخش مبـارزه        يا.  نگرند يم
  .   مسلحانه در کردستان است

 پور از سرزنش مبـارزه مـسلحانه و         يصد جالئ      ق
 در  ي اسـالم  ي جمهـور   ني خون ي سرکوبها يادآوري

ـ  اپوز يروهـا يکردستان، تزلزل انداختن در ن     ون يسي
  .کردستان است

را "  کردهـا  يراهبردهـا " پور از    ي نقد جالئ  ي     وقت
ـ م که لـب کالمـش ا      ي شو يم متوجه م  ي خوان يم ن ي

ــت ــا نمــ ": اس ــذاريم ــو ي گ ــق ش ــس ،ديم موف  پ
ــط اســتيراهبردها ــان غل ــدون اغــراق جــوهر ".ت  ب

 سـه عامـل را بـه رخ         يو. ن اسـت  ياستداللش  هم  
 يزور نظام) يدولت مرکز(ما کم، ي:  کشديکردها م

م و ي کنـ يسرکوبتان مشتر است پس    يمان از شما ب   
 و يگـر يرانيا(ما سم يونالياسدوم، ن د؛  ي ده ينه م يهز
.  اسـت   تـر  يشـما قـو   سم  يـ وناليناساز  ) يعه گر يش

د چـون   يـ  ندار ي هـم شانـس    يسوم، به لحاظ جهـان    
  !کا با ماستيآمر

ن يـ د کـه چگونـه ا     يـ ر توجـه کن   يـ به جمالت ز       
 يانجـام مـ   " نقـد "دات سه جانبه را در پوشش       يتهد
 ي کردهـا مـ    ي پور در نقـد راهبردهـا      يجالئ.  دهد

ــ« : ديــگو ل دولــت مــستقل يتــشك"ن راهبــرد ياول
 بدون دولت   يملتنكه خود را    يبوده است و ا   " يكرد

ن ي تحقـق چنـ  ينكـه بـرا  ي نخـست ا ... . داننـد  يمـ 
 الزم است از جمله آنكه سه دولـت         ي، شروط يدولت

ل دولـت مـستقل     ي تشك  ه، اجازه يران، عراق و ترك   يا
ـ چ ي كـه هـ  يكردستان را بدهند در حال    ـ ك از اي ن ي

 كـه    يسم داخل يونالي ناس ي قو  كشورها به علت عقبه   
ـ  از كشورها ي بخـش  ييدارند، حاضـر بـه جـدا       شان ي

 ين به نقد راهبرد خودمختار يپس از ا  .  ».شوند  ينم
م بـودن   يگـر عقـ   يعلـت د  «د،  ي گو ي پردازد و م   يم

 بـا همـراه     ي آن است کـه حتـ      يراهبرد خودمختار 
 هم موفـق  يکي چريشدن آن با حرکات و جنگ ها   

 كه  يع مركز يكه دولت متمركز وس   نشده است چرا    
ا را حـذف     مـدرن مجهـز اسـت، آنهـ        يهـا   به سالح 

:  شـود ي تـر نمـ  ين توخـال ياستدالل از ا» . اند  كرده
ـ غلط است چون مـا توانـسته ا        م آنهـا را سـرکوب      ي

  !ميکن
 يش مـ  يسم پـ  يـ ن حرفها را در نقـد فدرال      ي     هم

 تـر  ير واقعيغ يکي از آن يکين يد اي گويکشد و م 
 يقدرت مركز  «شان،  ي ا ي به ادعا   چون   چرا؟. است

 ي پور ميجالئ» . داردرانيدر ا ساله ٢٥٠٠ يا سابقه
دن يسم در عـراق قابـل شـن   يـ د اگر طـرح فدرال  يگو

چون « ست  يدن هم ن  يران اصال قابل شن   ياست، در ا  
کپارچـه دارد و  ي ي است کـه شـکل  سال۲۵۰۰ران  يا
  ».و شدن نداردي به فدراتيازين

 مـستند حـرف     ي، بجا استاد دانشگاه ک  ينکه  ي     ا
ن يـ  بـه ا   ياوه بهـم ببافـد و چاخـان       ي تواند   يزدن م 

 ي سال حکومت مرکـز    ۲۵۰۰ران  ي بکند که ا   يبزرگ
ـ ا!  اسـت يتيحکـا داشته، خـود    ران حتـا در دوران  ي

 نداشت و مشخصا کردستان   يه حکومت مرکز  يصفو
  . ان بودي مکريمحلحکومت در اداره  يکنون
 آورد متوسـل  ي در استدالل کم مـ ي پور وقت  يجالئ

ــه تهد ــب ــي ــ گوي شــود و مــيد م ــر« : دي ن يبزرگت
و به ي كردن حكومت فدرات ييالت در زمان اجرا   مشك

 را در بـر     ياري بـس  يهـا   نـه يوجود خواهد آمد و هز    

 که با فرهنـگ لغـات      ي کسان يبرا ( .»خواهد داشت 
م کـه   يح دهـ  يد توضـ  يـ ستند با يـ ان آشنا ن  ين جان يا

  ). ن استي خونيسرکوب نظام" نهيهز"منظور از 
ح  پور با طـر يل مخالفت جالئ يگر از دال  ي د يکي     
سم يــد، فدراليــ گوين اســت کــه مــيــسم ايــفدرال

 يمنظـورش دســتاوردها " (تــهيمدرن" يدسـتاوردها 
 : شوديادآور مي و . کنديرا منحل م) استرضا شاه 

ران از جمله ي در اي و دولتيگسترش سازمان ادار« 
 يكاران در پـ     اگرچه محافظه . ن دستاوردهاست يهم

 د بــه بهانــهيـ  نباي در آن هــستند ولــيانحـصارطلب 
ان يـ  آن را از م  يكپـارچگ يو  يل حكومت فدرات  يتشك

م كـرد و پـس از آن   يبرد و آن را به چند قطعه تقس  
ــدرات   ــال فــ ــه دنبــ ــردن آن بــــود يبــ   » .و كــ

ل از يـ ، تحل سميـ فدرالگر  او در نقد      ي     استدالل د 
 کـه طـرح   ينهائيد ا ي گو ي م يو. اوضاع جهان است  

  را بـه   يساز  يمفهوم جهان  «  دهند، يسم را م  يفدرال
ـ انـد و بـا ا     درك نكرده  يخوب ن تـصور كـه پـس از    ي

 ي مركـز  يهـا   ك شدن حكومت  ي شدن و نزد   يجهان
ف شـدن آنهـا فرصـت       يت ضـع  يگر و در نها   يكديبه  

 يسم قــوميــونالي بــروز و ظهــور ناسي بــرايمناســب
ــرد ــد يك ــدرات ي خواهن ــت ف ــت، دم از حكوم و ياف

 شــده، ي كــه در جهــان جهــانيدر حــال. زننــد يمــ
گران عرصـه خواهنـد     ين باز يتر، مهم ي مل يها  دولت

 يف شـدن دولـت مركـز      ي ضـع  ين به معنـ   يبود و ا  
ــن ــز ي ــت مرك ــه دول ــاركرد جديست، بلك ــ ك  يدي
د، نفـع   يـ  گو يگـر او مـ    ي     به عبـارت د        » .ابدي يم

 بزرگ در آن اسـت   ي و قدرتها  ي جهان يه دار يسرما
ق اتکاء به طبقات بورژوا مـالک و  يران را از طر يکه ا 

 يلطنت طلبان و جمهـور     س يعني(ن فارس   يمرتجع
  . ش ببرديپ)  هاياسالم
 ياسـت يستها امروزه چه س  ياليکه منافع امپر  ن  يا     

 اسـت کـه در      ي کنـد، موضـوع    يکته م يرا به آنها د   
ستها همـواره   يـ کمونامـا   . ستيـ نجا مورد بحـث ن    يا

ن مسئله را روشن کنند کـه سـتم       ي کرده اند ا   يسع
سته به ک ساختار مدرن وابي از يران بخشي در ايمل

سم است و مشخصا از زمان رضاشاه به بعـد          ياليامپر
ه يــران پايــس در ايسم انگلــيــاليت امپريــموميبــا ق
ه و عراق مشخصا طبـق      يکردستان ترک .  شد يگذار

ل ي تبـد  ي لوزان و ورسـا    يستيالي امپر يعهدنامه ها 
. شـدند ه و عـراق     يـ  ترک يبه ملل تحت ستم دولتها    

ـ      محکـم   "ي پـور بـازهم بـرا      يجالب است کـه جالئ
 ي زنـد و مـ  يد مـ يـ استداللش دست به تهد  " کردن

 و  يسم فرهنگـ  يت شوون ي شدن به تقو   يد، جهان يگو
 يابي تيت هو ي تقو ز منجر خواهد شد   ي ن يراني ا ينيد

 يت قـوم يـ ت هويـ  شدن تنها بـه تقو     يپس از جهان  
 را  ينـ ي و د  يت فرهنگـ  يت هو يانجامد بلكه تقو    ينم
ت يراني ا يطين شرا يدر چن .  خواهد داشت  يز در پ  ين
شـود و   يتر مـ   يز قو ين) يرانيسم ا يوناليناس(ان  يرانيا

!! ».ز شامل شود  يان خارج از كشور را ن     يرانيچه بسا ا  
از "ران يـ ن است که طبقـات حـاکم در ا  يمنظورش ا 

 يو حتمـا رو   "  برخوردارند ي قو يستيوناليعقبه ناس 
  .  زنندي ميسم کرديوناليدست ناس
قت را به يک حقيبهتر است  پور  ي جالئ ي     اما آقا 

ار يبسشما  " يستيوناليعقبه ناس ":مي کن يادآوريشما  
مـردم  ت  يـ اکثردر تضاد بـا منـافع        بوده و    يارتجاع

 در  يسم کـرد  يـ وناليکه ناس يدر حال . ران قرار دارد  يا

در اين كشور ساختار فدراتيو در واقع ظـرف ائـتالف       
چنين ،ساختاري به . قات فئودال سرمايه دار است طب

بهترين وجهي منافع بخشهاي مختلف طبقه بـورژوا        
  .  مالك پاكستان را برآورده ميكند

در آمريكا دولت فدرالي بر پايه سطح عالي از تمركـز      
و درهم تنيدگي اقتصادي كه در نتيجه رشد سرمايه         

. نـد داري بوجود آمده، قرار دارد و به آن خدمت ميك    
با وجود آنكه ساختار فدرالي آن كـامال بـا پاكـستان         

در آنجا يكـي از بـي شـرمانه تـرين و      متفاوت است
ستم ملـي بـر     : شديدترين ستمهاي ملي برقرار است    

آمريكـاي فـدرال    . سياهان و پورتوريكوئي ها و غيره     
كه به (براي حل مساله ملي، ميان مردم بومي آمريكا 

ي آلـوده بـه ميكـرب       پتوها)  سرخپوستان مشهورند 
طاعون پخش كرد تا با نسل كشي آنان مساله ملي را 

في الحال هم براي حل مساله ملي سياهان . حل كند
. مرتبا زندان ميسازد و سياهان را در آن جـا ميدهـد    

تقريبا تمام مردان سياهپوست آمريكا حداقل يكبـار        
سياهپوسـتان و   . در طول عمر خود دستگير ميشوند     

رصد جمعيت آمريكا را تشكيل ميدهند التينها سي د
اما شمار زندانيان سـياه و التـين چنـد برابـر شـمار           

ستمگري ملي آمريكا به    . زندانيان سفيد پوست است   
درون آن محدود  نمي شود بلكه آمريكا با لگد مـال          
ــر     ــت اكث ــين سرنوش ــق تعي ــتقالل و ح ــردن اس ك
كشورهاي آسيا، آمريكاي التين و آفريقـا بزرگتـرين         

در ضـمن قابـل توجـه    . ر ملي در جهان اسـت     ستمگ
 آمريكا شـامل ايالتهـاي فـدرال    ۱۹است كه در قرن    

. بـود ) در شمال (و غير برده دار   ) در جنوب (برده دار   
اين ساختار فدرالي در واقع برسميت شناختن نظـام        
نيمه فئودالي و برده داري در جنوب و نظام سـرمايه      

  .داري در شمال بود
يستم شاهد يك ساختار فدراتيو از طرف ديگر، قرن ب 

با ماهيتي كامال متفاوت از نمونه هـائي كـه در بـاال             
  .ذكر كرديم بود

ساختار فدراتيو جمهوري سوسياليستي شوروي كـه       
 برقـرار شـد، كيفيتـا بـا         ۱۹۱۷پس از انقالب اكتبر     

دولتهاي فـدرالي نيمـه فئـودالي پاكـستان و هنـد،            
ايه داري فــدرالي بــرده داري آمريكــا، فــدرالي ســرم

اين جمهوري فدراتيو، تا قبـل از    . آمريكا متفاوت بود  
احيــــاء ســــرمايه داري در شــــوروي، خــــصلتي 

يك انقالب سياسي و اجتماعي     . سوسياليستي داشت 
سوسياليستي شده بود و طبقه كارگر چند مليتي در     

بهمين جهت حقوق . همه جا قدرت سياسي را داشت
دود بـه  طبقه كارگر و خلقهاي ملل تحت سـتم محـ       

اينكه طبقات فئودال و بورژواي ملت خودشان بر آنها 
حكومت كند نشد بلكه همزمان از ستم ملي و سـتم     

از اين مثالهاي تاريخي و معاصـر       . طبقاتي رها شدند  
ميبينيم كه روشن كردن محتواي طبقاتي اجتماعي       
. هر دولت فدرالي مساله را كيفيتـا متفـاوت ميكنـد          

اه داشتن، موجب عـدم  بحث را در چارچوب شكل نگ   
پـس سـوال   . صراحت و الجرم گيجي و ابهام ميشود      

اينجاست كه دولت فـدرالي پيـشنهاد شـده توسـط           
كومله در چارچوب  چه نظام اقتـصادي و اجتمـاعي           
پيشنهاد ميشود؟ محتواي طبقاتي آن چيـست؟ آيـا         
براي يك ايران سوسياليستي پيشنهاد ميـشود؟ اگـر      

ه را در شـعار خـود     چنين است بهتر است اين مـسال      
  .مشخص كنيد



٩صفحه     حقيقت         ۱۸ شماره
بلکـه در   . ستيـ  ن رانيمردم ا ت  ياکثرتضاد با منافع    

 يبـرا . ران قرار دارد  يتضاد با منافع طبقات حاکمه ا     
 دستور حمله به کردسـتان      يني که خم  ين وقت يهم

ــرا داد، انقالب ــون کموني ــر کمونيــست و غي ست از ي
ران به کردستان رفتند تا از آن منطقه کـه     يسراسر ا 

  .ک بود دفاع کننديگاه انقالب دموکراتيپا
  

 نوبـت بـه شـيريني مـي      چماقبعد از   
ــد   رســـــــــــــــــــــــــــــ

 حقـوق  ينفـ  کند عـالوه بـر    ي م ي سع پور  ييجال    
از کردهـا  ، ين و دروغ بافيو توه د  يتهد کردها،   يمل

 داند کـه  يمها  يتيمثل همه امن.  هم بکند  يدلجوئ
 ينيريد با شي موثر واقع شدن با  ياست چماق برا  يس

 يران انتقـاد مـ    يـ  ا يه حکومت ها  او  ب  . همراه باشد 
 ي و قـوم يسم فرهنگـ يـ وناليد را بر ناس  يکند که تاک  

ـ ا"عه گذاشته اند و     يا ش يفارس   ن بـا حقـوق برابـر       ي
ل شده اند، يمه شهروندان که از اقوام مختلف تشک ه

ــراه ن ــهم ــوال  ".ستي ــه س ــخ ب ــورد  يدر پاس در م
نكـه  ي ا يكي  «:دي گو يم وارده به كردها     يها  ضيبعت

ت داده يري از مـد ي ورود بـه سـطوح   به آنـان اجـازه   
ـ (شود   ينم ات يـ زاده در ه يهمچنان كه حضور جالل
ه گـر آن كـ    يو د ) ده نشد يسه مجلس ششم برتاب   يير

  ». ندارنديفرزندان آنها امكان آموزش زبان كرد
:  خواهد دو کـار کنـد    ياو م " ينيريش"     در بخش   

 کـرد  ي را به طبقـات بـاال      ينيکم، طرح ائتالف مع   ي
 بـه  يابيـ د، اجـازه راه  ي گو يبه آنها م  .  دهد يارائه م 
و . ر اسـت  يت کـشور امکـان پـذ      يري از مـد   يسطوح
اسـتان  ک  يـ د بتـوان    يد، شـا  يـ  گو يگر م ي د يدرجا
 از يان مشتمل بر بخشهائياستان مکر(د ي جديکرد

 ي کشور ي رسم ي ها يم بند يکردستان که در تقس   
ق يـ درسـت کـرد و از آن طر       ) جان است يجزو آذربا 

 ي طبقـات بـاال    ي را به سو   ي از بودجه مرکز   يبخش
 يخواهـد بـرا   يدوم، در ضـمن م    . ر کـرد  يکرد سـراز  

 پاشدب هون کرد دان  يسيسازمان ها و روشنفکران اپوز    
ــود آورده و گــرا    ــشان تزلــزل بوج ش يو در صفوف

 را که   يمشخصا بحث . ت کند ي را تقو  يمسالمت جوئ 
 به آنهـا    يدر مزمت مبارزه مسلحانه براه انداخته رو      

د در ارگـان هـا و   يائينکار بي ايد بجاي گو يدارد و م  
چـه دسـت و     . دي کار کن  ي اسالم ي جمهور ينهادها
  ! دلباز

 کردهــا، يقــد راهبردهــا پــور پــس از ني     جالئــ
افت اولش يره.  گذاردي خود را جلو م   يها"افتيره"
د يـ تاک" يسم مـدن  يوناليناس "يد رو ين است که با   يا

و  اند ي توخاليلي خ ي و ياما وعده ها  . گذاشته شود 
 يبـه قـانون اساسـ     وعـده دادن   ينکه بـرا  مضحک آ 

« د، يـ  گوياو مـ  . دي جو يم ي تاس ي اسالم يجمهور
 ي بـه دموكراسـ   ينـ ي و د  يم قوم سيوناليه بر ناس  يتك

 قائل بـه  يسم مدنيوناليشود چرا كه ناس    ي نم يمنته
ان فارغ از رنگ و نژاد و       يراني تمام ا  يحقوق برابر برا  

ـ  امـا ا   » .ن و مذهب آنان اسـت     يد سم يـ ونالين ناس ي
 : دهـد    ي جواب م  ين شده است؟ و   يي کجا تب  يمدن
ــوناليناس«  ــدني ــانون اساســ يسم م ــ اي در ق ران ي

    ».د قرار نگرفته است ي مورد تاكيده، ولگنجانده ش
سـازش  « ن اسـت کـه      ي پور ا  يافت دوم  جالئ   ي ره

. ه شـود  يتوصـ  » ي و قـوم   يسم مـدن  يوناليان ناس يم

کردها " ي فرهنگ ي ها يژگيو"منظورش آن است که     
  . ت شناخته شوديران برسميگر ايو ملل د
 يرا م" افتيره"ن دو   ينکه ا ي پور پس از ا    ي     جالئ

 – يرانـ يسم ا ي کند که شوون   يخرش اذعان م  دهد آ 
سم ملل تحت ستم در     يوناليعه ملت حاکم با ناس    يش

«  دهـد کـه      يتقابل قرار خواهند گرفت و هشدار م      
 ين مقاومت مـ ي، ايدر صورت ضعف حکومت مرکز    

سم يـ ونالي ناس هب کننـد  يـ تواند بـصورت امـواج تخر     
ــا هــم زيقــوم نــد يان را و فرايــرانيستن ايــ، اراده ب

ش با مشکل رو بـه      يش از پ  ي را ب  ي خواه يدموکراس
  ».رو کند
 بنـدد و    يره را مـ   يـ  پور دا  يب جالئ ين ترت ي     به ا 

 چمـاق حکومـت مقتـدر       يعنـ يدوباره به بحث اول     
  !گرددي باز ميمرکز

  
  چرا حاال؟

 يم جمهـور  يـ  رژ يق سـراپا  ي عم ياسيبحران س      
 ي تـوده هـا    يتينارضا.  را در بر گرفته است     ياسالم

کـا  يسم آمريـ اليسراسر کشور و حضور امپر    مردم در   
 يهر دو . ن بحران است  يدر منطقه، دو مولفه مهم ا     

م ين رژيبنابرا. نها در کردستان بهم گره خورده اند    يا
ـ . د بدنبال چـاره باشـد     يبا  پـور در چـارچوب    يجالئ

 ي اســت کــه بــراياتين ضــروري بــه چنــيجوابگــوئ
  . کندي ميه بافيکردستان نظر

ن يـ  به عنوان حکم صـادر کـرد ا         توان ي     آنچه م 
 ي ملـ يشرط هرگونه ضربه زدن به ستمگر ياستکه پ 

.  اسـت ي اسـالم  ي دولت جمهـور   يران سرنگون يدر ا 
 ي تواند نقش مهم   يمبارزه مسلحانه در کردستان م    

فا کند بشرط آنکه در چارچوب استقالل      ين راه ا  يدر
ک به  يپلماتي و د  ياسي س يو مبرا از هر گونه وابستگ     

ل يگـر و اســرائ ي ديستيـ الي امپريقـدرتها کـا و  يآمر
 يباني و پشتي مطمئنا همراه ين مبارزه ا  يچن. باشد

 ۲۵ران را خواهـد داشـت همـانطور کـه           ي ا يخلقها
ست بـه مبـارزه     يـ ون کمون يانقالب. ش داشت يسال پ 

نفـک از  ي الي ملـل تحـت سـتم بعنـوان بخـش          يمل
ــتکش عل   ــردم زحم ــل م ــارزه ک ــمب ــاع و ي ه ارتج

د و همواره تالش کرده اند توده        نگرن يسم م ياليامپر
قت آگـاه  ين حقيران را به اي زحمتکش سراسر ا  يها

  .کنند
   
جالئي پور و رهنمـودش بـه جنـبش          

  دانشجوئي
 شـاخه   ي ها که برا   ي از سخنران  يکي پوردر   ي  جالئ

ــه راد کــرده يــ حکومــت در دانــشگاه ايدانــشجوئ ب
لم در  يمـن مـا   : "ديـ  گو يمـ م  ي رژ يان حام يدانشجو

 يک نکته در مورد جنبش دانشجوئ     يم به   ان بحث يپا
 ياز اگذشته تا کنـون جنـبش دانـشجوئ   . اشاره کنم 

ران يـ  در ا  يسم مـدن  يونالي ناس ي از حامالن اصل   يکي
 کـه در سـال      ي خاطر فـشارهائ   هاما ب . بوده و هست  

امـد  ين پ يـ ل شده اسـت ا    ي گذشته به انها تحم    يها
 يه هـا  يانيه ها و ب   يناخواسته را داشت که در اطالع     

ــال اخ چ ــد س ــن ــر اي ــر   ي ــد و خط ــبش، نق ن جن
ران در يـ  را کـه از سـه سـو  در ا         يسم قوم يوناليناس
ـ ا. ان بوده، کمتر مورد توجه قرار داده اسـت       يجر ن ي

  نگاهي به حل مساله ملي از ديدگاه دموكراتيك
 

از سرچشمه ) ماترياليست تاريخي(تحليل واقع بينانه 
ستم ملي و بررسي تجارب تاريخي ثابت ميكنـد كـه    
حل مساله ملي در ايران بـا حـل دو مـساله عجـين              

ساله ملي در گرو   يعني حل كامل و نه ناقص م      . است
ــت ــتقالل از   : آنهاس ــاكم و اس ــت ح ــرنگوني دول س
بدون ايـن دو، بـرآورده شـدن حقـوق و       . امپرياليسم

  .منافع خلق كرد و ديگر خلقهاي ايران امكان ندارد
وقتي ميگوئيم سـتمگري ملـي يـك ركـن اساسـي            
قدرت سياسي و اقتصادي حاكم در ايران است، وقتي 

 اساسي توليد و    ميگوئيم كه ستمگري ملي يك ركن     
مناسبات  اقتصادي حـاكم در ايـران اسـت،     بازتوليد

يعني اينكه حل مساله ملي با درهم شكستن دستگاه 
دولتي و شكافتن بافت مناسبات اجتماعي اقتـصادي     

بلكـه  . دو پروسه نيـست  . حاكم در ايران عجين است    
از آنجا كـه سـتمگري ملـي داراي         . يك پروسه است  

ي، اقتـصادي واجتمـاعي     اين كاراكتر بـشدت سياسـ     
است مبارزه عليـه آن جبهـه اي بـسيار مهـم بـراي              
سرنگوني دولت حاكم و متعاقب آن در هم شكستن          

دولـت و   . مناسبات اقتصادي حـاكم در ايـران اسـت        
طبقات بورژوا مالك و اربابان امپرياليست آنها بشدت 

بـه ايـن دليـل    . در مقابل اين مساله خواهند ايـستاد   
ري طبقه كارگر و خلقهاي ايران مي  تنها اتحاد سراس  

اين مساله را با پروسه  . تواند به اين مساله پاسخ دهد     
اينطور نيست كـه جـدا      . هاي جدا نميتوان حل كرد    

مـساله  . كردن اينها از هم يك كار غير اخالقي است         
  .  آنست كه غير ممكن است

بدون استقالل از امپرياليسم نيز نميتوان مساله ملي        
ــرد  ــل ك ــط   . را ح ــي توس ــيض مل ــتمگري و تبع س

امپرياليسم به دو شكل در كـشورهاي تحـت سـلطه         
  :  توليد و بازتوليد ميشود
رشد نـاموزون سـرمايه داري      . يكم، كاركرد اقتصادي  

وابسته به امپرياليـسم در ايـران خـود بخـود ميـان              
مناطق متعلق به ملل مختلف شكاف عميـق بوجـود      

ســرمايه (انباشــت ســودآور ايــن ســرمايه . مــي آورد
وابسته به آن است كه مناطق عظيمـي    ) بوروكراتيك

از كشور عقب نگاه داشته شوند تا بتواند كـارگران را          
اينكـه بـزرگ مـالكي و روابـط         . فوق اسـتثمار كنـد    

عشيرتي و فئودالي در مناطق متعلق به ملـل تحـت         
ستم برجسته تر و قويتر از ساير نقـاط اسـت صـرفا              

يــست كـه بــه آن  محـصول يكرشــته تـدابير اداري ن  
ــود  ــل ش ــب ح ــرمايه داري  . ترتي ــاركرد س ــه ك بلك

بوروكراتيك اين عقب مانـدگي را توليـد و بازتوليـد           
  .ميكند

دوم، جدا از اينكه كاركرد اقتصادي موجود اين ستم         
ملي را بازتوليد ميكند، سياست عمدي امپرياليستها       
هم مبتني بر آن است كه ثبـات سياسـي را در ايـن           

سلطه يك ملت بر ملل ديگر حفظ      كشورها از طريق    
 .كنند

……. 
تمام اين مقاله را مي توانيد در تارنماي        : توضيح

در بخــش ) م ل م(حــزب کمونيــست ايــران   
و در فصل مربوط بـه مـسئله ملـي          " موضوعات"

 .مطالعه کنيد



   ١٠ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                
."  اسـت  ي از انتقادات من به جنـبش دانـشجوئ        يکي
  )۲۰۰۴ -۱۰ -۱۸خ يبه نقل از روزنامه شرق تار(

" يجنبش دانشجوئ "ست که   يده ن ي پوش يبر کس      
 ي دانــشجوئي پــور همــان بــازوينظــر جالئــمــورد 
اما تا آنجا کـه  .  در دانشگاه هاستي اسالم يجمهور

 يبــه جنــبش دانــشجوئ
ــ ــت  يواقع ــوط اس  مرب

 است که   يمطلقا ضرور 
ان مبارز بطـور    يدانشجو
 بر  ي به افشاگر  گسترده

اتش ين فرد و نظر   يسر ا 
در باره کردستان دست    

ـ زنند تا به ا   ب ب يـ ن ترت ي
ت  در جهت وحـد    يگام

.  ران بردارنـد  ي ا يخلقها
ان مبارز بـدون    يدانشجو

 که بـر    ي ستم مل  يافشا
ران يـ ملل تحت سـتم ا     

ــ  ي شــود نمــ يوارد م
ک يتوانند اتحاد دموکرات

ان خـود   ي در م  يو مترق 
ــد ــسئله . بوجــود آورن م

ــ ــي يســـتم ملـ  از يکـ
ــر ــوعاتيمهمت  ين موض

ــشها  ــه جنب ــت ک  ياس
ــوده ا ــاالخص يتـ  و بـ

 ايـد ب ييجنبش دانشجو 
ر سـر آن     بـ  يحيموضع صح 

راث جنــبش يــن در واقــع جــزو ميــا.  اتخــاذ کنــد
ان مبـارز نـسل     يران است که دانـشجو    ي ا يدانشجوئ

  .  کنندياز آن پاسدارد يبا يکنون
 بـا درک     ۵۸ در سـال     راني ا ي     جنبش دانشجوئ 

ران ودر  يسم در ا  ينده دموکرات ين که کردستان نما   يا
افراشـته  قـد بر   ي اسالم يسم جمهور يمقابل تئوکرات 

 يئتواند چادرهاي ميچه کس. به دفاع از آن برخاست 
  کمـک  يدانـشگاه بـرا   ان در مقابـل     يرا که دانشجو  

بـر پـا کـرده      کردسـتان   مسلحانه  به جنبش    يرسان
 يان جنبش دانـشجوئ   ياتحاد م . اوردياد ن يبه  بودند،  

 اعـالم   ينـ يو مبارزات خلق کرد آنچنان بود که خم       

ه نظـام   يز توطئه عل  گاه و کردستان مرک   دانش« : کرد
 کـه از چـار      يانيکـم نبودنـد دانـشجو     . »شده است 

 که  ي دوران ي خدمت به خلق و ط     يگوشه کشور برا  
" يانقـالب فرهنگـ   ”دانشگاهها هنـوز مـورد هجـوم        

سروش و دارودسته اش قرار نگرفتـه  بـود بـا کولـه      
 ي صـعب العبـور راهـ   ي پر از دارو و از راههـا      يپشت

شـان را بـا خلـق        ي شدند و همبستگ   يمکردستان  

کردند و در همان دوره کوتـاه آمـوزش   يکرد اعالم م 
 سرشـار از خـدمت   يه ايدند و با روح  ي د ي م ينظام

 يچـه کـس   .  دادند يبه خلق به مبارزه شان ادامه م      
 ي اصـل ي از شـعارها يکي تواند فراموش کند که    يم

تظـاهرات ده   آبادان در يپروژه ا يکايکارگران سند 
اول مـاه مـه     هزار نفـره    
دفاع از مبارزات ، ۱۳۵۸

ه يــمــردم کردســتان عل
؟  بـود  ي اسالم يجمهور

ــه ا ــا نتيهمـ ــه ينهـ جـ
ــفعال ــاينت يــ  يروهــ

 بود  يست و انقالب  يکمون
ک شـدن   يکه باعث نزد  
ــستگ ــا و يو همب  خلقه

ــت  ــم سرنوش ــان يه  ش
" يملت مـدن  . "شده بود 

م يا بهتــر اســت بگــوئيــ
کپارچــه و يک مــردم يــ

دان يمتحد و برابر، در م    
ــرد عل ــنب ــاع و ه ارتي ج

 يسم وبــــرايــــاليامپر
 ياســــتقرار جمهــــور

ــدموکرات ــويـ ن و يک نـ
 يسم، زاده مــيــاليسوس
 است پر   ين راه يا. شود

. چ و خم اما درخشان    يپ
 است کـه    ينده ا ين آ يا

 کـاخ سـتمگران     يرانه هـا  ي و يبا دستان خود بر رو    
  ■.م ساختيخواه

------- 
  

در همين شماره حقيقت به ضميمه ي : در باره فدراليسم  
  .رجوع کنيد" در باره فدراليسم"قاله به نام اين م

 

  کمونيستها و حل مسئله ملي
  

يـک  .      چشم انداز کمونيستها ايجاد جامعه و جهاني است که مردم آن به طبقات تقسيم نشده اند و هيچ شکلي از ستم در آن وجود نـدارد                  
برقراري حق تعيين سرنوشت ملل و تساوي ملـل و  بخش اساسي از رسيدن به اين هدف فائق آمدن بر شکاف ميان ملل ستمگر و تحت ستم و      

بـراي ملـل تحـت    ) به معناي تشکيل دولت جداگانه(حق تعيين سرنوشت ملي   ) م ل م  (بهمين جهت برنامه حزب کمونيست ايران       . خلقهاست
 بعنوان مطلوبترين سياستي ستم ايران را برسميت شناخته و در عين حال، اتحاد همه ملل ساکن ايران را در چارچوب يک ايران  سوسياليستي
اين برنامه، اتحاد داوطلبانه . که منافع توده هاي کارگر و دهقان همه ملل ساکن ايران را به حداکثر برآورده مي کند مورد تاکيد قرار داده است                      

  .يش گذاشته استملل مختلف در چارچوب يک کشور سوسياليستي واحد را در شکل برقراري حکومتهاي خودمختار منطقه اي هر ملت، پ
اين برنامه ايست که کمونيستها در شوروي سوسياليستي و چين سوسياليستي به مرحله اجرا در آوردند و امروزه در    . اينها صرفا وعده نيستند   

 ۱۹۱۷سـالهاي  (در کشور شوروي تا زمـاني کـه سوسياليـستي بـود     . است عملي مي شوند مائوئيستهااکثر نقاط کشور نپال که تحت حاکميت        
در اتحـاد  . سياست خودمختاري ملل ساکن اين کشورها بطور اکيد پياده شد  ) ۱۹۷۶-۱۹۴۹(و در چين تا زماني که سوسياليستي بود         )  ۱۹۵۴تا

در چين انقالبي توده هـاي ملـل مختلـف در تعيـين     . شوروي براي مللي که فقط به زبان خود صحبت مي کرد، زبان نوشتاري نيز تکامل دادند     
در مناطق اقليتهاي ملي که کمتر از هر جاي ديگر توسعه . خودمختاري دخالت مي کردند و مرتبا اين اشکال را تکامل مي دادند        اشکال مناسب   

يافته بود، صنايع ايجاد شد؛ نظام هاي بهداشتي وسيع و فراگير بر پا شد؛ انستيتوهاي مختلف براي مطالعه تاريخ و فرهنگ خلقهاي مختلف و                   
تجربه شوروي سوسياليستي و چين سوسياليستي در زمينه ريشه کن کردن ستم ملي تجاربي بيسابقه قدرتمند بود؛ اين            . اشاعه آن ايجاد شد   

تجربه  نشان  داد که راه انقالب دموکراتيک نوين و سوسياليستي مي تواند بسرعت توده هاي ملل تحت ستم را از يوغ ستم ملـي برهانـد در                   
 . بورژواي اين ملل ارائه مي دهند بي انتهاست و هرگز به جائي نمي رسدحاليکه راهي که طبقات فئودال و

 

 
   در آبادان۱۳۵۸ هتظاهرات کارگران اول ماه م

  ه پشتيبانی از مبارزات خلق کردبا شعارهای مرگ بر آمريکا، مرگ بر سرمايه، زنده باد انقالب جهانی و ب
 



١١صفحه     حقيقت         ۱۸ شماره

 
  ترفندها و هذيان هاي اشك سرما 

 يد نژاد اكران عموميزاهللا حمياشك سرما ساخته عز
ن بار  ي نخست يلم سال گذشته برا   ين ف يا. شده است 

 فجر عرضه شد و همان موقع     يينمايدر جشنواره س  
 يينمايد و منتقـدان ســ يــ چنــد از عوامـل تول يتنـ 

 را مطـرح  يي آن بحثهـا   يويوع و سـنار   درباره موضـ  
ن بود كـه اشـك سـرما        ي شان ا  يحرف همگ . كردند

 ينانه به مـاجرا يد و واقع بي جد ي خواهد با نگاه   يم
 يهايري در بستر درگ   يك رابطه عاطف  ي يريشكل گ 

نكه زن و مـرد مـاجرا در        يا. ران بپردازد يكردستان ا 
ــم ا  ــل ه ــدو ســنگر مقاب ــه  ي ــه گفت ــد ب ستاده بودن

 افـزود و بـه   يت مساله ميلم به حساس  يفدگان  نساز
د نـژاد اشـك     ي حم يبه ادعا . دي بخش ي م يژگيآن و 

ك جانبـه نگرانـه     يـ  و   يشه ا يـ سرما از چارچوب كل   
 كه در مـورد     ييلمهايحاكم بر ف  

جنگ كردسـتان سـاخته شـده       
 و  ينـ ي زم يريخارج شده و تصو   

 دو يتهايرش از شخـص   يقابل پذ 
.  كـرد ين جنگ ارائه مـ يطرف ا 

! دعاها فقط ادعـا بودنـد   ن ا ياما ا 
 اســـت يلمـــياشـــك ســـرما ف

ه جنبش مـسلحانه    ي عل يغاتيتبل
كردستان و صـد البتـه بـه نفـع       

ــرژ ــوريـ ــالميم جمهـ  و ي اسـ
 سـركوبگرش در    يدستگاه نظام 
ستند يــــكــــم ن. آن منطقــــه

ــايف ــ كــه ييلمه ط يك شــراي
 مــشخص را يخي و تـار ياسـ يس

ده يـ بستر و بهانه پرداختن به پد   
داده  قـرار    يعشق و عاطفه فرد   

. ستين ن ياند اما اشك سرما چن    
ك يـ نجـا   يدر ا . درست برعكس 

 يده و مصنوعيرابطه سر و دم بر   
 ي بـرا  ي بهانـه و پوشـش     يعاطف

ك ملـت   يتخطئه جنبش عادالنه    
  .ف چهره مبارزانش شده استيده و تحريستمد

فه روشنفكر و صلح يپلم وظيك ديست؟  يداستان چ 
ن ي ارتش متخـصص مـ    يطلب كه در بخش مهندس    

 يك منطقـه خطرنـاك اعـزام مـ    يـ  شده را بـه   يابي
شمرگه كوملـه مرتـب اطـراف     ي پ يروينجا ن يا. كنند

 ي مي گذارد و از سربازان قربانين م يگاه ارتش م  يپا
 همان منطقه كه عـضو  ي از اهال  يدختر چوپان . رديگ
ـ         ييالت روستا يتشك م ي كومله است در كمـك بـه ت

ــ ــذار و هميم ــواس  ين گ ــرت كــردن ح نطــور در پ
ه يبق.  كندي مي را بازياب نقش اصل ين  يزان م سربا

 و  ير خـوب  يدختر تحـت تـاث    . ماجرا هم روشن است   

فـه خـوش    يپلم وظ يـ  د يت و از خودگذشـتگ    يانسان
در مقابل اسـتدالل و منطـق او      . ردي گ يپ قرار م  يت

سرباز جوان هم با    .  بازد ي آورد و به او دل م      يكم م 
 يت ذاتـ  يك خـصوص  ياز قرار    كه   يوجود چشم پاك  

 است به دختـر     ي اسالم ي سركوبگر جمهور  يروهاين
 زده يين عالقه جـا يد ايظاهرا كل!  شوديعالقمند م 

 شـود دختـر چوپـان       ي شود كه سرباز متوجه م     يم
او ”:  رسـد كـه    يجه مـ  ين نت ي خواند و به ا    يرمان م 

ن يكومله قصد ترور متخصص مـ     ” . دارد يروح بزرگ 
ده و يچين جوان همه جا پي را دارد چون آوازه ا    يابي

 يگـر خـدمت مـ    يگـاه د  يك پا ي كه در    يكسالي يط
ا انفجـار   يك گلوله   ي شل يكبار هم صدا  ي يكرده حت 

دست . ترور ناموفق است! ده نشده است  يدر آنجا شن  
سرنوشت دختر و سـرباز را وسـط كـوالك و بـوران           

سرباز جان دختر كه در حال .  دهديكنار هم قرار م
را در   يچنـد روز  .  دهـد  يخ زدن است را نجات م     ي

 كومله بـا    يبخش نظام .  كنند يك غار با هم سر م     ي
 دهـد كـه همانجـا       يم به دختـرك فرمـان مـ       يسيب

د يدختر چوپان دچار ترد   . اب را برسد  ين  يحساب م 
سرانجام برفهـا  .  كندي شود و دستور را اجراء نم   يم

 كومله  يكطرف و گروه نظام   يارتش از   .  شود يآب م 
 از ماجرا سـر   روند تايگر به سمت غار م  ياز طرف د  

 كننـد و   ير م ي ها دستگ  يدختر را كومله ا   . درآورند
. رندي گي قرار مييهر دو مورد بازجو. سرباز را ارتش

 ين گذار ي دخترك را مامور م    ي امتحان وفادار  يبرا
 ي كنند و از دور او را تحت نظر م         يگاه م يك پا ينزد

 گردد امـا  يسرباز هم دوباره سر خدمت بر م    . رنديگ

در صـحنه سـوزناك   . سالح شـده اسـت    ظاهرا خلع   
 رود ي ميابين يلم سرباز طبق معمول به مي فيانيپا

ن گذاشـته   ي كه دختر چوپـان كنـار مـ        يو با عالمت  
اما افراد كومله كـه بـا       .  شود يه م ياست متوجه قض  

ك گلولـه  ينند احتماال با شل   ي ب ين صحنه را م   يدورب
دخترك هـم كـه از خـود        .  كنند ين را منفجر م   يم
ن ي مـ ي دود و رويشده به سـمت سـرباز مـ    خود  يب
  !نيهم.  شودي رود و كشته مي ميگريد
لمنامـه اشـك    ي نژاد هنگام نوشـتن ف     يدينكه حم يا

ه بـه   ي شب يلمهاي در ف  يوودي هال يسرما به ترفندها  
 يتــي امن– يا  بخـش اطالعــات يــرامبـو آگــاه بـوده   

ــور ــالميجمه ــدا اي اس ــ بع ــي ــات را در ف لم ين نك
ت يــواقع.  دهــديمــاجرا نمــ در يرييــگنجانــده تغ

قـا همـان   ي اشـك سـرما دق     يوينست كه در سنار   يا
 تماشاگر بكـار گرفتـه شـده كـه برنامـه          يروانشناس

 جهـت  ي بـرا ي آيكا و اف ب  يزان وزارت دفاع آمر   ير
در  مثال يبرا. رندي گي بكار م يدادن به افكار عموم   

شمرگه يـ  پ يروهـا ي که ن  ي ها و ترورهائ   ين گذار يم
 كـرد از آب   يان همگـ  يـ قربانقـا    کننـد اتفا   يکرد م 

لم كشته يل في كه اوايابين  يدو سرباز م  ! درآمده اند 
 هـم كـه اشـتباها در        يكـس .  شوند كرد هستند   يم

 مـداوا بـه   ي شـود و بـرا  ي مـ يان تـرور زخمـ  يـ جر
ك يـ (!) ابـد   ي ي ارتش انتقـال مـ     ييدرمانگاه صحرا 

ـ بـا ا  . رمرد كـرد اسـت    يپ  ي مـ  يينماين ترفنـد سـ    ي
القاء كنند  خواهند به تماشاگر    

ــسلحانه   ــارزه مـ ــه دود مبـ كـ
شمرگان كرد به چشم خـود      يپ

ش كمـك   ينما.  رود يكردها م 
 يعنيلم  ي قهرمان ف  يو همدرد 

 يسرباز ارتش اشغالگر جمهور   
ــتائياســالم ــا روس ــرد ي ب ان ك

” يمردم ”يه ژستها يار شب يبس
ــو در و ــ يرامب ــام و راك  در يتن

ــابق اســتيشــورو ــ.  س  يحت
ن ي متخـصص مـ  يصحنه معرف 

گــاه كــه بــا يه افــراد پا بــيابيـ 
 شـجاعانه او در     ين كـار  يريش
 خطـر كـردن گلولـه عمـل         يب

نكرده خمپاره همراه است هـم     
ــ ــحنه اوليكپ ــ ص ــي  يه معرف

ــدوها ــطالح يكومانـ ــه اصـ  بـ
 يوودي هال يلمهايقهرمان در ف  

همـان  . يهمان خونسرد . است
او . همـان ژسـت هـا     . نگاه هـا  

 را هم بلد است ي زبان كرد  يحت
 ي در چادر بـا خـود ترانـه كـرد    و به وقت استراحت 

  .  كنديزمزمه م
 است كه از يريگر سكه اشك سرما تصو   ي د يرو     

. مياز روناك شروع كنـ  .  گذارد يمبارزان كرد جلو م   
 يال خود مـ يلم به خ  يسازنده ف . همان دختر چوپان  

ـ ”ن سئوال پاسـخ دهـد كـه چـرا             يخواهد به ا   ك ي
ك مــشت يــ بــا ييدختــر معــصوم نوجــوان روســتا

! ؟”رحم همراه شـده اسـت     يست خدانشناس ب  يكمون
ف يـ  كه با سرباز دارد تعر   ييخود روناك در صحبتها   

 يروهـا يشمرگه هـا و ن يـ ن پ ي كند كه در شهر ب     يم
 شده و برادر نوجـوانش كـه در     يريم درگ يمسلح رژ 

  نقد فيلم

  ۱۳۵۸سنندج  



   ١٢ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                
ر خـورده و  يـ  تيابان مشغول كار بوده بطور اتفاق    يخ

ن واقعه را بـه شـكل   يد نژاد ا  يحم. كشته شده است  
 حـساب  يلـ ي دهد و بـاز هـم خ   يفلش بك نشان م   

نه ي بـه سـ    ينكه گلوله را چه كـس     يش ا يشده از نما  
ت يـ چـرا كـه واقع    .  كند يز م يبرادر روناك زده پره   

 به عنـوان قاتـل   يم اسالم يچهره مزدوران مسلح رژ   
. ديـ اي پـرده ب  يد رو يچوجه نبا يمردم كردستان به ه   

ع ين وقـا  ي دهد كه چنـ    ينطور جلوه م  ياشك سرما ا  
ب يـ  شـود امثـال رونـاك فر       ي باعث م  ياتفاق

 را  ي اسالم ي مبارز مخالف جمهور   يسازمانها
ن ي نژاد ا  يديحم. ر نبرد شوند  يبخورند و درگ  

 كند  يانه تالش م  يا موذ ي تواند بفهمد    يرا نم 
 ي توده هـا يمردم نفهمند كه هر لحظه زندگ     

 تحـت اسـارت و      يمردم در كردسـتان زنـدگ     
ــت  ــتم اس ــران و پــ  يپ. س ــتن دخت سران وس

ه يـ افتـه عل  يخواه كرد به مبارزه سازمان      يآزاد
نـه و   يريت د يـ ن واقع يـ دشمن سـركوبگر در ا    

شه دارد و نـه در اتفاقـات و سـوء           يـ روزمره ر 
ار بودند دختران ي بس١٣٦٠در دهه  . تفاهمات

 ي مثــل رونــاك كــه مبــارزه انقالبــييروســتا
م يـ  اشغالگر رژيه قوايشمرگان عليمسلحانه پ 

پـس  . دار كـرد  يـ لـشان ب   را در د   ييد رهـا  يام
ده سنت و خرافه ي پوس يرهايبرخاستند و زنج  

ــع   ــه زن را ض ــذهب ك ــه دوم يو م ف و درج
ــ   خــود ي كـرد را  از دســت و پـا  يقلمـداد م

ه قدرت  ير مبارزه عل  يبرداشتند و آگاهانه درگ   
شمرگه يـ حركت زنـان پ  .  حاكم شدند  ياسيس

گاه زن را در منطقه  يتصور غالب از نقش و جا     
 و عقب مانـده كردسـتان بـه         ييعمدتا روستا 

باور و احتـرام بـه   .  دگرگون كرد  ياديزان ز يم
ر و تمـسخر و     ي تحق يشرو جا يزنان مبارز و پ   

  . سنگ انداختنها را گرفت
ف شده روناك در اشـك سـرما بـا    يچهره تحر 

 ي كـه اشـك سـرما از اعـضا     ير وارونه ا  يتصو
ل يـ  گـذارد تكم   يش مـ  يشمرگه بنما يگروه پ 

الش دارد در مقابـل      نژاد ت  يديحم.  شود يم
” نگـاه ناپـاك  ”سـرباز بـه رونـاك      ” نگاه پاك ”

شرمانه يـ  ب ين تالش يا. رهبر گروه را  قرار دهد     
 اسـت كـه تجـاوز بـه زنـان          يمـ ي مدافع رژ  ياز سو 
 ثابـت شـكنجه اش      ي از روشها  يكي ياسي س يزندان

ه كننده انـواع    يش توج ين و احكام شرع   يبوده و قوان  
 او از يدف اصـل  هـ . تجاوز به كودكان و زنـان اسـت       

 اسـت  يم اسـالم يـ  رژيشگيـ نكار همان هدف هم يا
 ي اعتماد كردن مردم نسبت بـه سـازمانها        ي ب يعني

اشك سرما مناسبات .  و بدنام كردن مبارزان   ياسيس
 ين روناك و گروه را متزلزل و پر تنش نـشان مـ            يب

ك يـ نكـه رونـاك بـه    ي تر از همـه ا    ير واقع يغ. دهد
  ي اسـالم  يمهـور ر كرد ارتـش اشـغالگر ج      يسرباز غ 

د يـ شمرگه جديـ نكه چنـد پ ي كند اما از اياعتماد م 
 شود و به آنان خـصمانه       يفارس هستند برآشفته م   

 يچينكـه بعـد از سـرپ      يو سـرانجام ا   .  كنـد  ينگاه م 
ر ي او را دسـتگ    يروناك از كشتن سرباز گـروه نظـام       

اما .  زنندي بندد و كتكش مي مي كنند به صندليم
 ي اسـالم  يتش جمهـور  افراد بخش ضد اطالعات ار    

 زنند و متمدنانه از     يفقط به سرباز متهم دستبند م     
ن دروغ باف يق دوربين طريبد!  كنندي ميياو بازجو 

م شكنجه گران قرار    ي نژاد كه در خدمت رژ     يديحم
ز دشمنان مردم را به مبارزان      يدارد اعمال نفرت انگ   

 ي كه خود آماج شكنجه و كشتارند نسبت م        يانقالب
نگونه جا بجا كردن عامدانه افكـار    ي ا يلبطور ك . دهد

 مبارز ضد   يروهاي مرتجع حاكم و ن    يروهايو رفتار ن  
 مثال  يبرا.  خورد يلم به چشم م   يم در سراسر ف   يرژ

ارتـش چـرا    ”سازنده اشك سرما از جملـه معـروف         
ستم اطاعــت يـ ان كننـده س يــ بيكـه بخـوب  ” نـدارد 

ر ارتـش   ي نظ ي ارتجاع ي نظام يروهايكوركورانه در ن  
 اسـت اسـتفاده    ي اسـالم  ياه پاسداران جمهور  و سپ 

شمرگه را نـشان    ي پ يروي كند تا تفكر حاكم بر ن      يم
 در يلم فرمانده گروه نظـام   ي از ف  يدر صحنه ا  . دهد

: د كــهيـ  گويز رونــاك مـ يدآميـ مقابـل سـئوال ترد  
  ؟؟” چرا ندارديشاخه نظام”

ــوا   يف      ــته از محت ــرما گذش ــك س ــه اش  يلمنام
 ي جـا ي كه در جـا ياسي س يهايبكاري و فر  يارتجاع

 هم دارد كـه آن را       يگرياد د ي ز يآن نهفته فول ها   
 كــارگردان از يووديدگاه هــاليــد بــه حــساب ديــبا

ف اشــك ســرما و محتــاج يــقهرمــان همــه فــن حر
ن نـوع  يـ ا محتاج جلوه دادن مـردم بـه ا   يدانستن و   

نماگران يل سـ ين قبيالبته جهل ا . قهرمانان گذاشت 
ـ در مورد مسائل مبارزه انقال      در ي و سـاده انگـار    يب

 مثـال  يبـرا . د بر علت اسـت يو هم مزينگارش سنار 
ن سرباز اسـت كـه بـه    يدر  بحبوحه كوالك و برف ا     

ـ !  دهدياد ميزم روشن كردن را    يروناك ه  نكـه  يا اي
له ي خانـه اش بوسـ  يدختر چوپان كـرد در دو قـدم       

 شود و آنقدر در كوه دور       ير م يكوالك و برف غافلگ   
 شـوند و  يش تلف ميفندها چرخد كه گوس  يخود م 

 رسد انگار نـه انگـار كـه    يخ زدن م  يخودش تا مرز    
گـر  يك سكانس ديا در ي.  است يك زحمتكش بوم  ي

 يگاه مـ ي روناك چوپان كه هر روز اطراف پا      ،لمياز ف 
 شناسند بـه تنهـا      ي ها او را م    يچرخد و همه ارتش   

 زند تا كتاب رمان بخـرد و        ي شهر سر م   يكتابفروش
ضمنا همان  . رديد را بگ  ي جد يقانونري غ يه ها ياعالم

 شدن افـراد  ي محل مخفي كتابفروشيموقع پستو 
  ! هم هستي شاخه نظامياصل

در .  اشـك سـرما    يام ها يم به پ  ي رس يو باالخره م  
 گنجانـده شـده كـه       يديـ لم چند جمله كل   ين ف يا

 يان مـ  يفه خوش قلب ب   ي از زبان سرباز وظ    يهمگ
 براه  يگاه بحث ين او و فرمانده پا    يلم ب يل ف ياوا. شود

 خواهد به او    يفرمانده كهنه كار ارتش م    .  افتد يم
 اسـت و سـالح      ينجا منطقـه نظـام    يبقبوالند كه ا  

د بـه مـردم   ي زند و افراد ارتش نبايحرف آخر را م 
: ديـ  گو يسرباز در جـواب مـ     . ك شوند ي نزد يمحل
 ين مـ  ي تام ي با مردم محل   يت از راه همدرد   يامن”

 خواهـد   ينجـا مـ   ي ا س در يو نو يظاهرا سنار ” .شود
است مـشت   ي را در مقابل س    يدگاه و راه متفاوت   يد

 مثـل  يم در منـاطق يـ ان رژيـ ن و سركوب عر  يآهن
 كه داستان جلو ياما طور. شنهاد كند يكردستان پ 

 يلم حاصل مـ يان في كه در پا يجه ا ي رود و نت   يم
. نـست يه عكـس ا ي دهـد كـه قـض   يشود نشان مـ   

 ينثـ ن هـا را خ    ي توانـد مـ    يسرباز نم ” يهمدرد”
 و  ين گـذار  ي مـ  يجلـو ” يكينـرمش تـاكت   ”. كند

م روناك كه يني بيم. ردي گ يمبارزه مسلحانه را نم   
 يك مـ  يش شـل  يگاه بـسو  يلم فرمانده پا  يدر آغاز ف  

 يگـاه دورش كنـد واقعـا همـان كـس     يكرد تا از پا  
جه ينت. ها نقش داشته استين گذار ياست كه در م   

نـست كـه فرمانـده      ي اشـك سـرما ا     ي منطق يريگ
. ن الزم بود  ياست مشت آهن  ي كرد و س   ي نم اشتباه

 توهمـات مـسالمت     ياب فقـط قربـان    ين  يسرباز م 
ام يـ پ. ز اسـت يـ ط قهرآم يك محـ  يانه خود در    يجو
 جـز ضـرورت     يزيـ  اشـك سـرما چ     ي اصل ياسيس

  .ستيسركوب مبارزه حق طلبانه مردم كردستان ن
ــ ــا ف ــلم پيام ــه ايام فري ــرايبكاران ــم ب ــردم ي ه  م

 ي سرباز به رونـاك مـ      يدر صحنه ا  . كردستان دارد 
د و ي هـست  ي خـوب  يلي خ يشما كردها آدمها  ”: ديگو

د و زود دنبال حـرف    ي زود باور  يد ول ي دار يدل صاف 
اما همه درد سازندگان اشـك      ” .دي افت ين و آن م   يا

 آنـان  يتـ ي امن– يسرما و خـط دهنـدگان اطالعـات    
نست كه مردم كردستان زودباور نبودند و در دوره  يا
 و ينـ ي خم يران گول حرفها  يم ا ت مرد ي كه اكثر  يا

دار و دسته اش را خوردند و سرنوشت انقالب خـود         
 را  يگـر ي سـپردند راه د    ين اسالم يرا بدست مرتجع  

اسلحه برداشـتند و از حـق خـود         . ش گرفتند يدر پ 
دند و مقاومـت كردنـد و اوضـاع         يجنگ. دفاع كردند 

ران در آن  يـ ر نقـاط ا   ي نسبت به سا   ي متفاوت ياسيس
نكــه ســرانجام يرغم ايــو عل. دنــدخطــه بوجــود آور

 تـا بـه امـروز    ي اسالميشكست خوردند اما جمهور   
 خـود را بـر   ياسـ يهم نتوانسته سلطه همه جانبه س     

 محكـم و    يگـاه يمردم كردسـتان حـاكم كنـد و پا        
ار يام اشـك سـرما بـس   يپ. ابدين آنان بيمطمئن در ب  

  ■. ساده لوحانه است

 مجنگ ويتنا



١٣صفحه     حقيقت         ۱۸ شماره

راسم  از کارگران سقز، م    يبهشت عده ا  ي ارد ۱۲ در  
 ي کارگر را  بدون اجازه رسمياول ماه مه، روز جهان  

خانـه   "يم و مـستقل از دارودسـته هـا       ياز طرف رژ  
ن اقدام يا. برگزار کردند" ي اسالميشوراها"و  " کارگر

انه يورش وحــشيــبجــا و برحــق کــارگران ســقز بــا 
 و چاقوکشانش   ي اسالم ي سرکوبگر جمهور  يروهاين

 از کـارگران    ياديـ ورش عـده ز   ين  يدر ا . مواجه شد 
ه حــزب يــهمــانطور کــه در اطالع. ر شــدنديدســتگ

 يم تحـت فـشار همبـستگ      يـ هر چنـد رژ   «: مينوشت
ت يـ  مـردم کردسـتان و فعال      يکارگران و تـوده هـا     

 چــپ  خــارج از کــشور و يعناصــر و ســازمان هــا
، ين المللـ ي بي کارگري از سازمان ها  يت برخ يحما

 قـه ي شد و کـارگران را بـا وث       ينيمجبور به عقب نش   
ن کارگران را ين آزاد کرد اما چند تن از ا  ي سنگ يها

ــه   ــتهم بــ مــ
ــار ــا يهمکـ  بـ
کوملـه   سازمان

ــصد  کــرده  و ق
ــان را ... دارد  آن
ــه ا ــب ن اتهــام ي

. محاکمــه کنــد
م ين اقدام رژ   يا

صال ياز سر است  
بوده و هـدفش    

جاد جو ترس   يا
ــاب در  و ارعـــ

ان کـارگران   يم
و مـــــــــردم 
. کردستان است

 ينــــان مــــيا
ــا   ــد بـ خواهنـ

ه را نبازند امـا مثـل       ي دندان نشان دادن قاف    چنگ و 
 در  ي اسـالم  يم جمهـور  يـ روز روشن اسـت کـه رژ      

ـ            ن يسراسر کشور بشدت منفور بـوده  و در انفـراد ب
ش ين بدون شک با در پـ   ي برد؛ بنابرا  ي بسر م  يالملل

م  يـ ن حرکـت رژ   يـ است اتحاد و مبارزه، ا    يگرفتن س 
 بدسـت  يروزيـ ز درهم شکـسته خواهـد شـد و پ        ين

خـواه،  يما از همه کارگران و مـردم آزاد       . آمدخواهد  
 ي و هنرمندان متعهـد  مـ  يتشکالت زنان، دانشجوئ  

د و شرط کـارگران  ي قي بيم که خواهان آزاد يخواه
ن خـارج کـشور و      يما از همه فعال   . مبارز سقز شوند  

 يم کــه در کارزارهــاي خــواهيهــواداران حــزب مــ
ت از کارگران سقز شرکت کـرده و بـه درهـم            يحما

  ». رساننديارين توطئه يتن اشکس
 يش مـ  ين سـوال را پـ     يـ  همواره ا  ي هر مبارزه ا      

ش رفت تـا بـه   يد پي بايکشد که با چه خط  و روش  
شات يـ در جـواب، معمـوال گرا     . افتي دست   يروزيپ

 کننـد و  يک مختلف سر بلند مـ يدئولوژي و ا ياسيس

ـ ا. ديـ  آيش مـ ي پـ ين مبارزه نظريان فعال يدر م  ن ي
در حول و   .  است يز هر روند مبارزات   نفک ا ي ال يجزئ

ت از کارگران   ي حما ي برا يج و سازمانده  يحوش بس 
ـ ز گرايسقز در خارج کشور، ن     مختلـف   يشات خطـ ي

دگاه گروه موسوم به ير ما به نقد ديدر ز . طرح شدند 
هر چند  . مي پرداز يم" ي کارگر يستيالياتحاد سوس "
رو و نفـوذ کوچـک اسـت امـا       يـ ن گروه به لحاظ ن    يا

 کنــد کــه بطــور ي را مــدون و فرمولــه مــيشيــگرا
ن چپ خـارج    ي از فعال  ياريان بس ي در م  يخودبخود

ش نادرسـت   يک گـرا  ين  يا.  شود يد م يکشور بازتول 
د آن را  نقـد کـرد و کنـار           يـ ن با ي همـ  ياست و برا  

  .گذاشت
  ) ال اويآ( کار يمسئله سازمان جهان

 چپ کـه در خـارج   ي از عناصر و گروه ها ي     برخ
ت خـود  ي فعالاز کشور 

ت يـ را منحصر به حما   
ــا ــنفياز حرکته  ي ص

ــارگر ــل يکــ  داخــ
ــد،   ــشورکرده انــ کــ

 ياديغات مثبت ز  يتبل
ا يــ ال او يدر مـورد آ 

 يســــازمان جهــــان"
 به راه انداخته    )۱("کار
بطــور مــشخص .  انــد

ماهنامـه اتحـاد    "افراد  
ــاليسوس  يستيـــــــ

تــا آنجــا  " يکــارگر
شرفته انـــد کـــه يـــپ

ــموفق ــاط ي ت در ارتب
ــا آيريــگ ل او و  اي ب

ر شـده   يجلب نظر آن در رابطه با  کـارگران دسـتگ          
شات مشابه، ينها و گرايا! خوانده اند" يخيتار"سقز را 

 بـا جنـبش   ين المللـ ي بـ يج همبـستگ  يمسئله بـس  
 ال او يت آيـ  داخل را مترادف با جلب حما يکارگر

. ، کـرده انـد    ي غربـ  يکاها در کشورها  يو سران سند  
تـه  ين کم ي فعـال   از ياريالزم به تذکر است که  بـس       

ت از کـارگران سـقز در خـارج، مواضـع         يـ  حما يها
 ال  يآ( کـار    ي نسبت به سازمان جهـان     يدرست تر 

ج  ي خـود را متوجـه بـس       يتهاياتخاذ کرده و فعال   ) او
 غرب، کرده   ي در کشورها  ي کارگر و مترق   يتوده ها 

 تـوان گفـت کـه در        ياما متاسفانه به جرات مـ     . اند
ترادف شده است با    م" يت کارگر يفعال"خارج کشور   

ه ها و ين اتحادينشست و برخاست با سران و مسئول      
ست يـ  که اغلب معلوم ن  ي کارگر ي رسم يکاهايسند

ن يـ آنچـه در ا   . انيـ ا کارفرما ينده کارگرانند   يا نما يآ
غ و يـ ش بـرد تبل   يار کمرنـگ اسـت، پـ      يتها بس يفعال
 کـارگر در محـل کـار و    يان تـوده هـا  يج در م  يترو

. ونهاستيم آنان به اکـس    يشان و دعوت مستق   يزندگ

  مبارزات کارگران سقز و
 مباحثی که در حاشیه آن براه افتاد

کمونيستها و جنبش  گزيده اي از مقاله
  ١٥ مندرج در حقيقت شماره کارگري

 
ــئوال ــه  : س ــا در زمين ــزب م ــود ح رهنم

 يتشكيالتي براي پيشبرد مبارزات اقتصاد    
 كارگران  و ادامه كاري آن چيست؟ 

 رهنمود پايه اي همان است كه لنين در         :جواب
او بــه . شـت جلــو گذا» چـه بايــد كـرد؟  «كتـاب  

تفصيل توضيح داد كه كارگران چگونه مي توانند 
در شرايط اسـتبدادي، بـراي پيـشبرد مبـارزات          

  . جاري خود بطور مخفي متشكل شوند
وجود هسته كوچك بهم پيوسـته اي      «به قول او    

از كارگران كامال مطمئن، آزموده و آبديده كه در 
نواحي عمده داراي اشخاص مطمئني بـوده و بـر    

اعــد پنهانكــاري بــا ســازمان انقالبيــون طبــق قو
مربــوط باشــد كــامال مــي توانــد بــا اســتفاده از  
مساعدت وسيع توده ها، بدون داشتن هيچگونـه        
صورت رسمي، كليـه وظـايفي را كـه بـر عهـده             

. اسـت انجـام دهـد     ) صـنفي (سازمان حرفـه اي     
بعالوه آنچنان انجام دهد كـه مطلـوب سوسـيال          

 فقط بدين   .است) جنبش كمونيستي (دمكراسي  
وسيله است كه مي توان عليرغم تمام ژانـدارمها         

سوسـيال  ) صـنفي (به تحكيم جنبش حرفـه اي       
و نه جنبش صـنفي سـاخته دسـت         (دمكراتيك  

مـتن داخـل     (».نائـل شـد   )  حكومت و ليبرالهـا   
   ) پرانتزها از ماست

   اين رهنمود ناظر بر يك تجربه تاريخي بـزرگ     
ــ  ــرايط اســتبدادي ب ــي در ش ــشكيل انقالب راي ت

سازمانهاي توده اي كارگري است كـه متاسـفانه        
بسياري از فعالين چپ جنـبش كـارگري ايـران          

  .چشم خود را بر آن بسته اند
وقتـي پـاي    .  اما مسئله اصلي چيز ديگري است     

تشكل به وسط مي آيد مهمترين مـسئله، ادامـه     
ادامه كاري در سـطوح مختلفـي    . كاري آن است  
يـشبرد مبــارزات  هــم در سـطح پ : مطـرح اسـت  

جاري كارگران، و هم در سطح كلي تر در ارتباط 
ادامــه كــاري تــشكالت صــنفي نيــز . بـا انقــالب 

يعنـي  . نيازمند يك ستون فقـرات حزبـي اسـت        
آن را به  ’ چه بايد كرد  ’همان چيزي كه لنين در      

. عنوان سازمان انقالبيون حرفه اي تـشريح كـرد        
 اي  لنين تاكيد كرد كه بايد بين سـازمان حرفـه         

كارگران با سـازمان انقالبيـون حرفـه     ) يا صنفي (
تفاوت گذاشت و ميـان ايـن دو   ) كمونيستها(اي  

سازمان انقالبيون حرفه اي    . التقاط بوجود نياورد  
از كمونيستها تشكيل مي شود و سازمان صنفي        
كارگران از هر كارگري كه به لـزوم اتحـاد بـراي         

بي . مبارزه عليه كارفرما و حكومت پي برده است  
اگر ما كار را از «: جهت نبود كه لنين تاكيد كرد  

پــي ريــزي محكــم ســازمان اســتوار متــشكل از 
انقالبيون شروع كنيم خواهيم توانست اسـتواري       
جنبش را من حيث المجموع تامين كنيم و هـم        

را ) يكمونيــست(هـدفهاي سوسـيال دمكراتيـك    
  و هم هدفهاي ترديونيوني عملي سازيم

کارگران برزيل پس از رئيس جمهور شدن لوال رهبر حزب 
  !طرحهای رفرم اقتصادی بانک جهانی را به کنگره ميبرد



   ١٤ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                
 است به نـام  يتيازمند فعاليتماس با توده کارگران ن    

ـ از طر" يکـار تــوده ا " افتن در مقابــل يـ ق حــضور ي
ه هـا   يکارخانه ها صحبت با کارگران و پخش اطالع       

 در  ي مبـارزات  يونهاي آکـس  يبه زبـان آنـان، برگـزار      
، شرکت در مبارزات ضـد جنـگ و         يمحالت کارگر 

گـر مبـارزات    ي و  د   يه دار ي سرما ونيزاسيضد گلوبال 
نکارهـا بنوبـه خـود    يانجام ا. ن کشورها ي در ا  يانقالب

 از ي عده ايازمند کار متشکل و متحدانه و با انرژ  ين
ــال ــتيفع ــالعکس، فعال.  ن اس ــب ــا  ي ــه ب ت در رابط
 ين المللـ ي بـ ي و سـازمان هـا     ي کارگر يکاهايسند

رغم  عنـوان پـر طمطـراقش محـدود اسـت بـه            يعل
 دو نفـر از  يکـ ي دو نفـر بـا      يکيست  نشست و برخا  

 جلـسات    ين آنها و دعـوت شـدن بـه برخـ          يمسئول
  .  ه هايکاها و اتحادي سنديبوروکراتها

نـــده ينما)  ال اويآ(  کـــار ي     ســـازمان جهـــان
سـازمان  " يکـارگر  "يست بلکـه شـعبه    يکارگران ن 

ـ  يه. ملل متحد  است     يئت اجرائ
نده دولتهـا،  يرنده نمايآن در بر گ  

ــاکارفرم ــان، اتحاديـ ــا و يـ ه هـ
ــند ــارگريکاهايس ــمي ک  ي رس
 ين المللـ  يون ب يکنفدراس. "است
ــاتحاد ــاي ــش"  آزاديه ه  از يبخ

هر .  ال او استي آيبلوک کارگر
 کـار،  يچند مشغله سازمان جهان 

 در  ي به مسائل کـارگر    يدگيرس
ـ     مـدافع منـافع     يجهان است ول

ه داران يکارگران در مقابل سـرما   
ــو دولتهـــا، ن ــازما.  "ستيـ ن سـ

ــان ــاريجهـ ــار"و "  کـ " وزارت کـ
چ ي کـه دارنـد هـ      يرغم عنوان يعل
 و منـافع کـارگر      کـار  بـه    يربط

ران، وزارت کــار يــدر ا. ندارنــد
ه دار  ينده منافع طبقه سرما   ينما

ن نقـش را    ي ال او، هم   يآ. است
 ال او يآ.  دارديدر سطح جهـان  
ن ي بــي نهادهــايدر واقــع بــازو

انـک  ب و    پـول  ين الملل يصندوق ب  مانند   يالملل
نـه  ي در زم  يسـازمان تجـارت جهـان      و   يجهان

ر يـ  ز ين الملل ي ب ين نهادها يا.  است يمسائل کارگر 
اسـت  ي باشـند و س    ي م ي جهان يه دار يطره سرما يس

ران را يــ ماننــد اي کــالن کــشورهائي اقتــصاديهــا
 يدر واقـع عامـل اصـل      .  کننـد  يم مـ  ين و تنظ  ييتع

ان ي روسـتائ  ي کارگران و نابود   يکاريد فقر و ب   يتشد
ــا و آمريا و آفري آســي کــشورهادر ــايق ــيک ن، ي الت

 پـول و بانـک   ين المللـ ي صندوق بين اقتصاد يفرام
ـ    ي که فرام  يطيدر شرا .  است يجهان ن ين صـندوق ب
د استثمار و ي، موجب تشدي پول و بانک جهانيالملل

 ال يت  آي شود، ماموري گسترده کارگران ميکاريب
کـه  ين اسـت بطور ياو، آرام کردن کـارگران خـشمگ     

ان يــ واســط ميمـانع از شکــسته شـدن حلقــه هـا   
 ال  يآ. ه دار با کارگران شـود     ي طبقه سرما  يدولتها

ــ  ياو ا ــام م ــه انج ــار را چگون ــد؟ ينک ــي ده  از يک
 انـواع تـشکالت    يريـ ش کمک بـه شـکل گ      يروشها
 و  يه دار ي وفادار به چـارچوب نظـام سـرما        يکارگر

 ي چپ به بوروکراتهاين کارگري از فعاليل برخيتبد
 دوم سازمان يبعد از جنگ جهان. الت استن تشکيا

 يه کـارگر يـ ک اتحادي يريکا به شکل گ  ي آمر يايس
کمــک کــرد تــا ) ۲"( اوي آي اف ال ســيا"بـه نــام  

.  کنـد  ي مختلـف بـاز    ين نقش را در کـشورها     يهم
 ي ال او کار سـخت ي آيه داريت سرمايدن ماه يفهم

 ال او آشکارا مبلغ  و مدافع بازار است و     يآ.  ستين
بـازار  "نکـه   ي بـازار و ا    ينادش به مـدح و ثنـا      در اس 

  .  پردازدياست م" ديشرفت و رشد و توليشالوده پ
ون  در يسي افراد اپوز ي     مضحک آنجاست که برخ   

 نامنـد  يم" ين کارگر يفعال"خارج کشور که خود را      
 باشــند، ي ال او مــيو در نشــست و برخاســت بــا آ

گـار   دهنـد کـه ان     ي ال او مـ    ي از آ  يريآنچنان تصو 
ا يـ ران و جهان است و    يکارگران ا " يحام"و  " يمنج"

 ي بلـوک کـارگر  يعنـ ي( ال او يک سـوم آ   يحداقل  
ن حرفهـا  ينها با ا يا!  است ين خصلت ي چن يدارا) اش

ان کـارگران   يـ  در م  ي طبقـات  ينه تنها به رشد آگاه    
 ي آنـان را مـسخ مـ       ي کنند بلکـه آگـاه     يکمک نم 

کنند؛ بهتر است دسـت     
ــاز ا ــي ــال بردارن د ن اعم

ل بـــه يوگرنـــه تبـــد 
 يان بــورژوازيســخنگو

ــ ــيب ــ در مين الملل ان ي
ن چـپ   يکارگران و فعال  

  . شونديم
ــدف آ  ال او ي     هــــ

 ال او يآ. روشــن اســت
در " خانـه کـارگر   "مانند  

مورد مـصائب کـارگران     
زد يـ  ر ياشک تمساح مـ   

ــا در حق ــل يام ــت عام ق
ــرما ــتيه داريسـ .  اسـ

هدفش آن است کـه در      
 کـــــــه يطيشـــــــرا

ه ي ســرماونيزاســيگلوبال
 فقـــر و شـــکاف  يدار

 در جهان را بـه      يطبقات
ــطح ب ــســ  يسابقه ايــ

 ي اسـالم  ي ماننـد جمهـور    يرسانده، به دولـت هـائ     
ـ  از اتحاد  يديـ جاد شکل جد  يبفهماند که ا    يه هـا  ي

 ي مهــار و کنتــرل مبــارزات کــارگري بــرايکــارگر
 و جنـاح دوم     ياتفاقـا دولـت خـاتم     .  اسـت  يضرور

ـ ز با ايخرداد حکومت ن  ق دارنـد و  اسـت توافـ  ين سي
ــه ا ــ نيتوافقنامــ ــز ميــ  ال او و وزارت يان آيــ

ده است ين باره به امضا رسي دري اسالم يکارجمهور
.  

 دست در ي پول و بانک جهان  ين الملل ي    صندوق ب 
نـه  يجاد زم ي در حال ا   ي اسالم يم جمهور يدست رژ 

ران يون در ايزاسي گلوبال يکه تاز ي ي برا ي تازه ا  يها
ن يـ ن گامهـا در ا ي تـر سابقهيـ  از ب  يکـ ي.  باشـند  يم

ــصم ــ اخيريــم گيرابطــه،  ت ــشخ"ر ي ص يمجمــع ت
ع بـزرگ و    ينکه صنا ي بر ا  ياست مبن " مصلحت نظام 

مـه  ي و بي و معادن بزرگ و بانکداري خارج يبازرگان
 و راه آهن و حتا  نفت و گاز        يو برق و شبکه آبرسان    

 ير دولتـ  يـ بـه بخـش غ    )  ت چـاه هـا    ير از مالک  يبغ(
غاز رشـد جهـش وار فقـر و         ن تازه آ  يا. سپرده شوند 

فالکــت گــسترده کــارگران و تمــام زحمتکــشان و  
 ين وضـع  يچنـ . ران است يکارمندان و کارکنان در ا    

اما اگر كار را از سازمان وسيع كارگري كه به          . را
توده باشد شـروع    » دسترس«اصطالح بيشتر در    

واهيم كنيم، آنگاه ما نه ايـن هـدف را عملـي خـ           
   » .كرد و نه آن ديگري را

جه بـه هيچوجـه نبايـد بـه ايجـاد سـتون          در نتي 
تنهـا بـا ايجـاد و       . فقرات حزبـي كـم بهـائي داد       

گسترش آنست كه مي توان به پيـشبرد سـطوح          
گوناگوني از مبارزه و به شكل گيري انواع محافل    
و سازمانهاي توده اي يـا تجمعـات غيـر رسـمي         
كمك كرد، با آنها در ارتبـاط بـود، آنهـا را بهـم              

و طرق و فرمهـاي صـحيح       متصل و هدايت كرد     
براي تشكيل سازمانهاي حرفه اي صنفي و توده         

  . رايط استبداد را در پيش گرفتاي در ش
البته در اينجا الزمست به يك نكته كلـي تـر در         

مـسئله تـضمين   . زمينه ادامه كاري اشاره كنـيم    
ادامه كاري اين نوع تشكالت، يك امـر در خـود           

ان مي دهد تا تجارب تاريخي در ايران نش. نيست
زماني كه رژيمهاي ارتجاعي بر اثر شـكل گيـري    
بحرانهاي انقالبي و يا مبارزات توده اي انقالبي و         
گسترده تضعيف نـشوند، نمـي تـوان انتظـار پـا            
گيــري تــشكالت مــستقل كــارگري گــسترده را 

واقعيت اينست كه تحقق مطالباتي چون      . داشت
 به» آزادي تشكالت مستقل توده اي و كارگري     «

مبارزات عمومي براي سرنگوني رژيم گره خورده       
تنها با چنين چشم انداز مبارزاتي مي توان . است

دشمن را عقب نشاند و حتـي قبـل از سـرنگوني     
  . رژيم به برخي از اين مطالبات دست يافت

   در عين حال تجربه نـشان داده كـه سـركوب           
انقالبيون و جنبش انقالبي، پيش درآمـد از هـم           

در . كالت صنفي كارگران هم هـست     پاشيدن تش 
تاريخ ايران همواره ارتباط تنگاتنگي بين اين دو        

يعنـي ادامـه حيـات      . مسئله وجود داشته اسـت    
تشكالت توده اي، در بعد درازمدت كامال بستگي 

 انقالب پرولتري در ايـران      يبه چگونگي ادامه ياب   
 . دارد
…. 

مبارزات اقتصادي در بهترين حالـت و حتـي در          
ه ترين شكل كماكان در دايـره مناسـبات          رزمند

بورژوائي قرار دارد، زيرا اساسا حول فروش بهتـر         
نيروي كار و چك و چانـه زدن بـا كارفرمايـان و          

يعني سـرلوحه مبـارزات اقتـصادي،       . دولت است 
است نه  » مزد عادالنه در برابر كار عادالنه     «شعار  
تنها » الغاي كار مزدي  «. » الغاي كارمزدي «شعار

طريق پيشبرد يك مبارزه سياسي همه جانبـه    از  
 و انقالبي يعني سرنگون كـردن قـدرت سياسـي         
بورژوازي و كسب قدرت سياسـي و بـر آن پايـه            
محو مناسبات توليدي بورژوائي صورت مي گيرد       

ــت    . ــدرت دول ــز ق ــرنگوني قهرآمي ــام اول، س گ
بــورژوائي اســت كــه از ايــن مناســبات توليــدي 

  .محافظت مي كند
سي مبارزه اقتصادي اينست كه در         خصلت اسا 

بـه همـين    . مدار مناسبات موجـود مـي چرخـد       
 خاطر از نظر سياسي، خيلـي راحـت مـي توانـد           

  سياستهاي بورژوائي را در بطن خودش

 ۲۰۰۴کارگران گواداالخارا اول ماه  مه 



١٥صفحه     حقيقت         ۱۸ شماره
 خواهـد   يمسلما موجب اعتراضات گسترده کـارگر     

 آبروتر از آن اسـت کـه بتوانـد        يب" خانه کارگر . "شد
ــا" دلــسوز کــارگر"نقــش   يو مهــار کننــده حرکته

 ينجاست کـه آ ي در ا . کند ي را باز  يگسترده کارگر 
ران بـه  يـ نـد کـه در ا   ي ب ي خود مـ   ي برا يال او نقش  

ان کــارگر و يــ کــه ميديــ جديظهــور بوروکراتهــا
 يدر کـشورها .  کنند، کمک کنـد  يه دار دالل  يسرما

 آبرو و افشا شده است کـه        ي ال او آنقدر ب    ي آ يغرب
 کـه   يه کـارگر  يـ فقط رهبران گـردن کلفـت اتحاد      

د يـ ف و تمجي تعران هستند از آن يهمدست کارفرما 
ــ ــديم ــ.  کنن ــه برخ ــال" از يو البت ــارگريفع " ين ک

  ! ون چپ ما در خارج از کشوريسياپوز
  !يخيک واقعه بزرگ تاري

ت از  يـ  حما ير در کارزارهـا   ي از افراد درگ   يبرخ     
ن کـارگران  يـ کارگران سقز در خارج کشور، مبارزه ا  

 و راه يريان اول مــاه مــه و ســپس دســتگيــدر جر
خ ي در تـار ير دفاع از آنان را نقطه عطف    افتادن کارزا 

ن يـ هـر چنـد ا  ! ران خوانـده انـد  ي ايمبارزات کارگر 
 نبـود کـه    يار ارزشمند بود امـا در حـد       يمبارزه بس 

 يبرگـزار . ف کردي آن را توصين عباراتيبتوان با چن  
 و ي ضـد حکـومت  ي کارگر، دادن شعارها   يروز جهان 

 مـردم مبـارز سـقز در       ي اعتراضـ  يسپس تجمع ها  
 يم کـه خواسـتار آزاد     ي سرکوبگر رژ  يبل نهادها مقا

ار ير شده بودند، همـه از نقـاط بـس         يکارگران دستگ 
 کـه   ياما کـسان  . ن مبارزات بودند  ي ا يبرجسته و عال  

ـ ز فـوق ا   يبا عبارات غلو آم    ف ين مبـارزات را توصـ     ي
آنهـا  . زهـا نبـود  ين چ يکردند، در واقع مسئله شان ا     

 خودشان  يئ خط و پروژه بورژوا    ي کردند برا  يفکر م 
 به  يمشخصا فرد .  حاصل شده است   ي بزرگ يروزيپ

 يستيـ اليماهنامـه اتحـاد سوس    "نام  رضا مقـدم در       
 در  يخيک واقعه بـزرگ تـار     ي: "سدي نو يم" يکارگر

ران مقابل چـشمان مـا در حـال         ي ا يجنبش کارگر 
 اول مـاه  ي هايرين واقعه که با دستگ يا. وقوع است 

دادگاه آنها  ي ب يمه امسال در سقز شروع شد و بزود       
 يم اسـالم  ين رکن رژ  ين و رسواتر  ي آبروتر يتوسط ب 
 شود، به کانون و محـل تقـاطع منـافع و           يبرگزار م 

ج يرود تا نتـا يل شده است و م    ي تبد يمسائل متعدد 
ران داشـته باشـد و      ي ا ي جنبش کارگر  ي برا يرپائيد

ــو ــژه موقعيب ــواي ــ گرايت و تناســب ق شات درون ي
  )۴ و ۳." (ر دهديي مدتها تغي را برايجنبش کارگر

 يم متوجه مي خواني که مقاله را تا انتها م      ي     وقت
" يخيک واقعه بـزرگ تـار     ي" از   يم که منظور و   يشو

ه هــا و يــ اتحاديريــ شــکل گيآن اســت کــه  بــرا
شان و يـ  مورد نظـر و دلخـواه ا      ي کارگر يکاهايسند

م ينـ يبب.  شـود يباز مـ "  از باال "دوستانشان راه دارد    
، تقـاطع کـدام منـافع    "اطع منـافع تق" از   يمنظور و 

ــورش از تغ  ــت و منظ ــاس ــب قــوا "ر در يي  يتناس
ست و کـدام    يـ چ" يشات درون جنبش کـارگر    يگرا

  .را مد نظر دارد" شاتيگرا"
 در آن   ي و يت مبارزات کارگران سقز بـرا     ي     اهم

 جلــب نظــر يبــرا" خانــه کــارگر"اســت کــه نقــشه 
 و) ۵" ( آزادي کــارگريه هــايــون اتحاديکنفدراســ"

ئـت  يدار ه يرا، هنگام د  يز! ت در آن بهم خورد    يعضو
کـه  بـه     "  آزاد ي کـارگر  يه ها يون اتحاد يکنفدراس"

ـ بـه ا  " خانه کـارگر  "دعوت    از يکـ يران آمـده بـود،    ي

 همـراه بـا     ي به نـام محمـود صـالح       يکارگران سقز 
ن يـ دار بـا ا   يـ  موفق به د   يميمترجمش محسن حک  

ون يکنفدراسـ : "سديـ  نو ي مقدم مـ   يآقا. ئت شد يه
 شان  يات اعزام ي آزاد که ه   يه ها ي اتحاد ين الملل يب

ــ ــن از  يهايريش از دســتگيدو روز پ ــا دو ت  ســقز ب
ر شدگان مالقات کـرده بـود، عکـس العمـل           يدستگ

رکل يها نشان داد و دب    يرين دستگ ي نسبت به ا   يفور
 ين رابطـه موضـع  يز در همـ   ين"  کار يسازمان جهان "

نـه   و خا  ي اسـالم  ين امر شوراها  يا.  گرفت ياعتراض
 ال او در يون و آيکـارگر را در رابطـه بـا کنفدراسـ    

ن اعتبـار افـق    يـ  قـرار داد و بـه ا       يت دشـوار  يموقع
  ." ره و تار کرديشرفت پروژه آنها را تيپ

 ال او،   ينـه جلـب نظـر آ      يب، در زم  ين ترت ي     به ا 
نکـه  ي ا يل برا يک دل ين  يا. ب ناک اوت شد   يک رق ي
دارد " يشات درون جنبش کارگر   ي گرا يتناسب قوا "
 يآقـا "  يخيواقعـه بـزرگ تـار     "امـا   !  کند ير م ييتغ

 ياو خاطرنـشان مـ    .  شـود  ينجا ختم نم  يمقدم به ا  
گـر هـم ادب   يد" بيـ رق"ک يـ ن ماجرا يکند که در ا 

ش راست درون جنـبش     يگرا" مقدم  آنها     يآقا. شد
ات يـ ه"نهـا  ياننـد؟  ا   ينهـا ک  يا.  خوانـد  يم" يکارگر

ت يرد حما اند که مو  " ي کارگر يکاهايموسسان سند 
 يت بـوده و سـتون کـارگر       يـ ان اکثر يسازمان فـدائ  

ت  يان اکثريوابسته به سازمان فدائ" اخبار روز"ت يسا
نـان در اتحـاد بـا  جنـاح اصـالح      يا. مبلغ آن اسـت   
 را در ي قرار داشته و پروژه مـشترک     يطلبان حکومت 

طبـق  .  برنـد  يش مـ  ي پـ  يرابطه با جنـبش کـارگر     
 ال يآ( کـار   يهـان توافقنامه وزارت کار و سازمان ج     

ه رانـده شـده و    يد به حاش  يبا" ي اسالم يشوراها) "او
ــشورت ــش م ــوض  ينق ــود و در ع ــا داده ش ــه آنه  ب

رند که طرف انعقاد ي شکل بگيکاها و انجمنهائ  يسند
ان کـــارگران و يــ  مي دســته جمعــ  يقراردادهــا 

د که اصالح طلبان    ي گو يمقاله م . ان باشند يکارفرما
" ينـبش کـارگر   ش راست درون ج   يگرا" و   يحکومت

ن پـروژه شـوند و     يـ شبرد ا يـ  خواهند سردمدار پ   يم
 ي آقـا يعنـ ي" (يش چپ درون جنبش کـارگر   يگرا"

 خواهند بگذارند کـه آنهـا       ينم) مقدم و دوستانشان  
 يمـ " ش راستيگرا"نها به يا. نکار را بکنند  ي ا يتنهائ

د، يـ  گويمقـدم مـ  . اوريـ ند، ما را هم بحـساب ب     يگو
ن طـرح را  يـ ننـد ا  توا ي نمـ  ياصالح طلبان حکـومت   

ــ ــد چــون يعمل ــا" کنن ــي" (ي کــارگريکادره  يعن
ن وابسته به   ي هم يندارند، برا ) ي کارگر يبوروکراتها
" يش راســت درون جنــبش کــارگريگــرا"عملکــرد 
ال کرده بود که در     يهم خ " ش راست يگرا"هستند و   
بش ي کار، رق  ي جلب نظر سازمان جهان    يمسابقه برا 

ع اول ماه مه    يوقااست اما پس از     " خانه کارگر "فقط  
ش چـپ درون جنـبش   يگـرا "سقز متوجه شـد کـه    

شات مـشابه   يـ  مقدم بـر گرا    ي که آقا  ينام"(يکارگر
د آن را   يـ هم موجـود اسـت و با      ) خودشان گذاشته   

ــديبحــساب ب ــزرگ "منظــور مقــدم از . اورن واقعــه ب
ش راسـت   يگرا "ي مقدم برا  يآقا! ن است يا" يخيتار

 يلـ يکه دل کند ياستدالل م" يدرون جنبش کارگر 
رون هول دهند چون بهر حال      يگر را به ب   يکديندارد  
هـستند  " ي در درون  جنبش کارگريشيگرا"هر دو   

بـه  .  کننـد يستيـ  همز ي و خوش  ي توانند بخوب  يو م 
 يالتي مقدم محق است چون هر تشک   يک معنا آقا  ي

" چپ"افتن جفت يش راست دارد بدون  يک گرا يکه  

در تـاريخ سـرمايه داري      . بپذيرد و پرورش دهد   
كم نبودند مبارزات اقتصادي راديكـال كـارگران      
در گوشه و كنار جهان كـه سـرانجام در مقابـل            

  .بورژوازي تسليم شدند
   كمونيستها اگر آن راهي را كه لنين سياسـت         
منحرف كردن مبارزات اقتصادي ناميد در پيش       

يتي كه داشته باشند، آخر و   نگيرند، عليرغم هر ن   
عاقبت خصلت انقالبي خود را از دست خواهنـد         

  .داد
   حاال با توجه به اين بحثها حتمـا مـي پرسـيد      
كه اصوال چه نيازي به جنبش اقتـصادي طبقـه          
كارگر اسـت؟ و مـا بـا تاكيـد مـي گـوييم ايـن               
جنبش الزم است زيرا در مقابـل هـر شـكلي از            

امـا از درون   . دادستم بايد مقاومـت را سـازمان        
مبارزات اقتصادي، حداكثر چيزي كه بدست مي  

از ). آنهم نه هميشه  (آيد بهبود شرايط كار است      
درون مبارزه اقتصادي نه رهـائي از زنجيـر كـار           
مزدي بدست مي آيد و نه يك جنبش سياسـي           

ــد  ــي كن ــد م ــر بلن ــي س ــده . انقالب ــه عم وظيف
كمونيستها در قبال مبارزات اقتصادي كـارگران       
صرفا دفاع از آنها نيست، بلكـه منحـرف كـردن           
آنها از مسير خودبخودي سياست هاي بورژوائي        
و كشاندن آنها به مسير نبـرد آگاهانـه سياسـي            

كمونيستها در جريان اين مبارزات همواره      . است
بايد مسائل بزرگتري را در مـورد ماهيـت نظـام           
سرمايه داري، دولت و راه رهـائي طبقـه كـارگر          

و آگاهي كمونيـستي را بـا كـارگران         طرح كنند   
  .پيوند دهند

 كمونيستها به مبارزات اقتصادي همـانطور كـه        
نگـاه مـي   » مدرسـه جنـگ  «لنين گفت بصورت  
مدرسه جنگي كه كـارگران  . كنند نه خود جنگ   

در آن حس اتحاد و همبستگي، باالرفتن روحيه        
نبرد با دشمن و مقابله با مكر و حيله هاي دولت 

اما اگـر كـسي      .  را تجربه مي كنند    و كارفرمايان 
را خود جنگ جا بزند عمال بـه        » مدرسه جنگ «

  . فريب كارگران ياري مي رساند
………….    

ارزيابي حزب ما از برخورد گروهها      : سئوال
و جريانات چـپ در برخـورد بـه جنـبش           

  كارگري چيست؟ 
 …………… :جواب

به جرئت مي توان گفت كـه در ايـن مباحـث از      
واالي كمونيستي خبري نيـست و      افق و اهداف    

صحبتي از استراتژي انقالبي براي كسب قـدرت        
. سياسي توسط طبقه كارگر به ميـان نمـي آيـد       

مباحــث، همــه حــول چگــونگي ســازمان دادن  
مبارزات اقتصادي و تـشكالت صـنفي كـارگران         

كسي صحبتي از حزب بـه مثابـه كليـدي      . است
ترين تشكيالت طبقه كارگر و ارتـش خلـق بـه            

به اصلي ترين ابزار براي كسب قدرت سياسي مثا
  .نمي كند

   بعضي ها به دوران اوليه پيدايش ماركسيـسم        
و رابطه آن دوره كمونيستها با مبارزات اقتصادي 

و مــي گوينــد كــه  كــارگران رجــوع مــي كننــد
 صرفا يك گرايش خاص درون  كمونيستها



   ١٦ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                
 آنجاست که  معضليول.   تواند کامل شود  يخود نم 

 يالتيتشک" جناح چپ " خواهند   يت م يان اکثر يفدائ
  !  است" خانه کارگر"آن " جناح راست"شوند که 

ست يـ اليسوس"ش را ي مقدم که خود و رفقا  ي     آقا
ف ي توصـ  ي را بـرا   ي خوانـد واژه جـالب     يم" يکارگر

 يو.  بـرد ي کـار،  بکـار مـ      يت سـازمان جهـان    يماه
ن يـ  دانـد و از ا ي نمـ ي کار را ارتجاعيسازمان جهان 

ندگان يندگان دولتها، نمايت که مشتمل بر نما    يواقع
 است استفاده   ي کارگر يه ها يه داران و اتحاد   يسرما

ـ آ.  خوانـد  يم" سه جانبه گر  "کرده و آن را       يا کـس ي
 بتوانـد هـم جانـب دولتهـا و         يده است  سازمان   يشن

رد و هم  کارگران را؟ البته اگر بتـوان       يکارفرما را بگ  
 و اصـالح طلبـان      ي اسـالم  يگر و شـوراها   خانه کار 
ــومت ــدائيحک ــان اکثري و ف ــت را گراي درون "شات ي

 تــوان يبحــساب آورد حتمــا مــ" يجنــبش کــارگر
ـ ز گرا يان را ن  يندگان دولتها و کارفرما   ينما در "شات  ي

  !بحساب آورد" ي جهانيدرون جنبش کارگر
ا بقـول   ي(ها  " يست کارگر ياليسوس"ن  ي ا      پروژه  

نه تنها بـا    ") يش چپ جنبش کارگر   يگرا"خودشان  
.  اسـت  يکي ندارد، بلکه    يفرق" ش راست يگرا"پروژه  

" از بـاال "ن  پروژه ها، تـالش       ي ا يوجه اشتراک اساس  
ـ  ينهادها( جـاد  ي ا يبـرا )  و وزارت کـار    ين المللـ  ي ب

ن يفعـال " از يبرخـ .  کـارگران اسـت    يتشکالت صنف 
ننـد  ي بيدر خارج از کشور خواب آن را مـ   " يکارگر

 يه داري بــه تختــه بخــورد و ســرمايد درياکــه شــ
ــان ــ، در ايجه ــل برز ي ــم مث ــران ه ــي ال يل، سوس

ست را بعنــوان دالالن خــود يــکالي سنديدمکراتهــا
 ين ربط ياما ا . د هم بکند  يالبته شا ) ۶. (انتخاب کند 

 يه دار يسـرما . ران نخواهـد داشـت    يـ به کـارگران ا   
 که آماده خدمت باشـد اسـتفاده   ي از هر کس  يجهان
ــ ــد يم ــرما   کن ــصات س ــا از مشخ  يه داريو اتفاق

 به گذشته افـراد و      ياد کار يزه آن است که ز    يگلوبال
ا افـراد و    يـ ش محک آنـست کـه آ      يبرا. احزاب ندارد 

 را کـه از  يتهـا و ارتباطـات  ي تواننـد قابل ياحـزاب مـ  
 خـود بـه ارث بـرده انـد، در بـازار           يگذشته مبارزات 

     ؟!ل به کاال  کننديتبد
ن نهادهـا  يـ که از باال توسـط ا   ي     هر تشکل صنف  

 خواهد داشـت    ي ارتجاع يرد الجرم خصلت  يشکل بگ 
 آن يه مـصنوع ي خودش را با تجز    يو بهتر است کس   

ج يگـران را گـ  يش راست و چـپ معطـل و د   يبه گرا 
 ندارنـد   يه زحمتکشان چـاره ا    يکارگران و بق  . نکند

جز آنکه با اتکـا بـه تـشکل و مبـارزه خودشـان بـا                 
 و با حمالت سبعانه     يه دار يسرمارحمانه  ياستثمار ب 

آن عناصر و گـروه    .   بجنگند ي اسالم يم جمهور يرژ
 يابيـ  خواهند بـه تـشکل   ي چپ که صادقانه م  يها

د از سه اصل عدول  ي کارگران خدمت کنند با    يصنف
ـ  با ي واقعـا کـارگر    يتشکل صنف : نکنند د مـستقل   ي

ن شـکل   يد از پـائ   يـ  باشـد؛ و با    يد تـوده ا   يباشد؛ با 
 آن اسـت کـه تـابع         ي بودن به معنـا    مستقل. رديبگ

 مختلف ي جناح هاياستهايان و س يدولت و کارفرما  
 نباشد و ضـد آن هـا        ين الملل ي و ب  ي داخل يبورژواز

نکـه  ي ايعنـ ي بـودن   يتـوده ا  . موضع داشـته باشـد    
 کـارگران و    يقدرتش را از گسترش مبارزات توده ا      

ــدرگ ــا ي ــوده ه ــردن ت ــردم بگير ک ــ م ــه از ي رد و ن
ن ياز پـائ ".  بـاال " و از   ين الملل ي ب يها نهاد يفشارها

 و ابتکـار   ياسي س ي بر آگاه  ي متک يعنيرد  يشکل بگ 

نکـار، امـروزه بطـور     يا.  کارگر باشـد   يعمل توده ها  
 يق درست شدن هسته هاي تواند از طريمشخص م

 يکوچک کارگران مطمئن و آزموده و آگاه در نـواح    
ک ي آنان به    ير رسم يمختلف کشور و وصل شدن غ     

 يدر صورت شکسته شـدن فـضا      .  شود ي عمل گريد
و (ن تشکالت مستقل ي توان اياختناق و استبداد، م

ن ي بـ ينه تشکالت ساخته دست حکومت و نهادهـا      
ان اقـشار   يـ عتر در م  ي کـرد تـا سـر      يرا علن ) يالملل
  . ابندي از کارگران و زحمتکشان گسترش يع تريوس

 در دسـتور    ي خط و برنامه روشـن و جـد        ي     وقت
ن و احــزاب جنــبش يرد، آنگــاه فعــاليــرار گکــار قــ

شرفت يـ  توانند متحدانه بـه پ     ي و چپ م   يستيکمون
ح کـه   يخط و برنامه روشن و صح     . آن خدمت کنند  

خــط مــرز دوســت و دشــمن را خدشــه دار نکنــد، 
 کنـد و بـر      ي و ابتکارات را شـکوفا مـ       يهمواره انرژ 
  .دي افزايق و فداکار مين صديتعداد فعال

ــ تـــشکالت يريـــشـــکل گ   يواقعـ
؛ جنــبش ياســت انقالبــيکــارگران؛ س

  يستيکمون
ان  دو يـ  از نکات مـشترک جالـب توجـه م         يکي     
شات  راسـت و  يـ  مقدم آنها را  گراي که آقا  يشيگرا

  کنــديقلمــداد مــ" يدرون جنــبش کــارگر"چــپ 
 در يستيـ  جنـبش کمون   يت هر دو با دخالتگر    يضد

 اطالع از مواضع هـر دو       يبرا.  است يجنبش کارگر 
رج يـ بـه قلـم ا  " کيدئولوژيـ ه تـشکل ا يقض"له  به مقا 

) ۲۱شـماره   (ه بـارو    ين در همان شـماره نـشر      يآذر
 از يکين به انتقادات  ين مقاله آذر  يدر ا . ديرجوع کن 

ت يت که در سا ي سازمان اکثر  ي بخش کارگر  ياعضا
ــار روز" ــي"بــه نــام  " اخب ن جنــبش ي از فعــاليک

 ي کرده اسـت، جـواب مـ       يخود را معرف  " يکائيسند
 يتـ ين اکثر يـ ن بـه ا   يـ  آذر ي در واقع جوابهـا    . دهد

شتر به مذاکره در مورد شـروط قـرار داد و چانـه             يب
ـ ا. ه است تا نقـد    ي شب يزن  يمـ " کايفعـال سـند   "ن  ي

شه اختالفاتـشان  يـ ر...دوستان منتقد چپ ما   : "ديگو
آن ها . دگاه آنان در باره تشکليگردد به ديبا ما بر م 

ن بـه او   يـ آذر." ک هـستند  يدئولوژيـ طرفدار تشکل ا  
ــ ــواب م ــائ يج ــد، آنه ــشکل  ي ده ــدار ت ــه طرف  ک

ر يـ  غ ي مکتبـ  يستهايـ اليسوس"ک هستند   يدئولوژيا
فعـال  "ال ينکه خي ايسپس برا! اند و نه ما   " يکارگر

" ن يـــ راحـــت شـــود مشخـــصات ا  " کايســـند
 شـمارد   يرا م" ير کارگري غ ي مکتب يستهاياليسوس
 روزمره کـارگران    يمبارزه اقتصاد : نهايد ا ي گو يو م 
 فراتـر  يه داريل آنکه از چارچوب نظام سرمايبدلرا   
 ي مـ  يستيالي سوس ي رود فاقد عنصر الزم آگاه     ينم

 يستيالي سوس يده ها ي خواهند ا  ي، م )درست(دانند  
غ يــان کــارگران اشــاعه دهنــد و تبليــخــود را در م

 خواهنـد مبـارزات     ي،  م  )درست(ک کنند   يدئولوژيا
 تـر   ي روزمره  کارگران را بـه اشـکال عـال          ياقتصاد

ان يـ  خواهنـد از م    ي، م )درست(مبارزه ارتقاء دهند    
 ي را به درون احزاب و سـازمان هـا      يکارگران کسان 
 بـه مبـارزات   ينهـا وقعـ  ي،  ا)درسـت (خود بکـشند   

ن مبـارزات   يو ا ) !غلط( گذارند   ي نم ي کارگر يصنف
! غلــط( داننــد يمــ" يستيــ و رفرميستيــاکونوم"را 

کارگران را   يستها شما را که مبارزات اقتصاد     يکمون
 طبقـه کـارگر جـا    يبعنوان اول و آخر مبارزه طبقات  

ند و وظيفه اصلي شـان هـم   جنبش طبقه كارگر 
آنـان  . خدمت به مبارزات جاري كـارگران اسـت     

نكته مركزي ماركس در مانيفست كمونيست كه 
ضــديت بــا خــودروئي و دنبالــه روي از جنــبش 
كارگري است را ناديده مي گيرنـد يـا فرامـوش           

ــد  ــي كنن ــي  . م ــث اساس ــان بح ــست يمان"آن ف
ــکمون ــورد ف" ستيـ ــودي  را در مـ ــسفه وجـ لـ
د يـ فـست تاک  يمان.  اندازند يقلم م ستها از   يکمون

كمونيـستها  ضـمن شـركت در مبـارزه      کرد که   
ــده   ــد همــواره منــافع عمــومي و آين جــاري باي

آنچـه كـه    . كمونيستي را در نظر داشـته باشـند       
فعاليت امروز و كيفيت آنها را تعيـين مـي كنـد      
اهـداف نهــائي يعنــي كـسب قــدرت سياســي و   
 ساختن جامعه سوسياليستي و پيشروي بـسمت      

كمونيسم جهاني است نه سطح كنـوني آگـاهي          
متاسـفانه در  . كارگران و مبـارزات جـاري شـان       

فضاي كنوني جهان، اين قبيـل دنبالـه روي هـا          
ــوان اينكــه   ــه كــارگر خــودش  «تحــت عن طبق

ظـاهر  »  مستقيما بايد قدرت بگيرد نـه حـزبش       
اما مضمون ايـن  . عامه پسندي به خود مي گيرد  
سـئوال كـشيدن    حرف هيچ چيز نيست جز زير       

رســـالت طبقـــه كـــارگر و ضـــرورت رهبـــري 
  . كمونيستي

 كــساني كــه خــود را طرفــدار ي   بعــالوه برخــ
سوسياليسم و كمونيـسم مـي داننـد حاضـر بـه        
قبول اين واقعيت بـزرگ تـاريخي نيـستند كـه           
ــه صــد ســال از زمــاني كــه جنــبش   ــك ب نزدي
ــا   ــين المللــي رابطــه تنگــاتنگي ب كمونيــستي ب

قه كارگر داشت و به نوعي      مبارزات اقتصادي طب  
جنبش سوسياليستي با آن مترادف بود، گذشته       

در همان اوايل قرن بيستم، اساسا پـس از        . است
ــبش   ــين جن ــر روســيه، شــكافي ب انقــالب اكتب
كمونيستي و جنبش اقتـصادي كـارگران شـكل      

اين واقعيتي عيني اسـت كـه بايـد آن را      . گرفت
  . برسميت شناخت

ين مسئله بيشتر پرداخته  جا دارد در آينده به ا    
شود، ولي در اينجا مختصرا مي توان گفـت كـه           

 تحوالت عيني و ذهني در سـطح جهـاني         يبرخ
موجب تغيير رابطه بـين جنـبش كمونيـستي و          

عواملي چون گذر سـرمايه     . جنبش كارگري شد  
داري رقابت آزاد به امپرياليسم و شـكل گيـري          
قشر اشرافيت كارگري در كشورهاي پيشرفته و        
بــورژوا زدگــي بخــش مهمــي از كــارگران ايــن  
كشورها و پـاره اي بهبودهـا در زمينـه شـرايط            
زندگي و كار و توليد، زمينه هاي عيني مبارزات       
اقتصادي رزمنده و راديكال كـارگري بـه سـبك     

يـك  . اواخر قرن نوزده را به نوعي تـضعيف كـرد     
عامل ديگر، انتقال مركز ثقل انقالبات جهاني به         

مواجـه شـدن طبقـه       ه و  سـلط  كشورهاي تحت 
 ي و عينـ   يكارگر اين كشورها با وظيفـه ضـرور       

به عنـوان عـالي تـرين        پيشبرد مبارزه مسلحانه  
امري كه غالبا از (و طبقاتي بود شكل مبارزه ملي

كــسب قــدرت  جريــان تــدارك همــان ابتــداي
ــوده اســت  ــذير ب ــاالخره ).سياســي امكــان پ و ب

ــدرت    ــري قـ ــكل گيـ ــل، شـ ــرين عامـ مهمتـ
  در جهان بود كه تاثيرات قابلسوسياليستي



١٧صفحه     حقيقت         ۱۸ شماره
 داننـد و نـه   يست مـ يست و رفرم يد، اکونوم ي زن يم

). ۷!) ( کـارگران را   يخود مقاومت و مبارزه اقتـصاد     
ــآذر ــه ا ي ــپس ب ــن س ــاي ــي اکثرين آق ــال  "يت فع

 دهد کـه نگـران      ينان خاطر م  ياطم" ستيکاليسند
ن يچنـ "ن  د چـو  ينباش" ي مکتب يستهاياليسوس"ن  يا

در جنـبش  " فيـ  تعر بنا بـه  يستيالي سوس يفرقه ها 
 يات زنـدگ  يـ بنـا بـه واقع    !  انـد  يه ا ي حاشـ  يکارگر

  چطور؟
ــراد ــد اي      مــشکل اف ــ مانن ــاي ــ نوين آق سنده ي

در آن " ي کــارگريستهايــالياتحــاد سوس"ماهنامــه 
. گـران را ي زنند و هم دياست که هم خود را گول م  

ــر۵۷در دوره انقــالب  ــر اي رهب ــتحاد اکث ــا و ي ه ه
 در دسـت سـازمان      ي کـارگر  يکاهايشوراها و سند  

ـ از جر.  بـود يان فدائي و جر ۳ مختلف خط    يها ان ي
کـه  " (يست کارگر ياليسوس"و  " يست کارگر يکمون"
 يست کارگريده شده از کموني بري از شاخه ها  يکي

ن يـ  در ا  يچ خبـر  يبـا هـ   يتقر) منصور حکمت است  
آبـادان   ي پـروژه ا   يکايمشخصا سند . تشکالت نبود 

 يستهايـ ه کمونيـ ر اتحاديکه با ابتکـار و تحـت تـاث       
ان ي و فـدائ   ۳ش خـط    ي از گرا  يگري د يران و رفقا  يا

ن ي تري از توده ايکيبراه افتاد، به لحاظ تعداد عضو  
کا در همه مسائل و ين سند يا.  بود يتشکالت کارگر 

مشخـصا بـه    ( کـرد    ي مهم دخالت مـ    ياسيع س يوقا
 يم جمهـور يـ ه رژيـ دفاع از مبارزات خلـق کـرد عل   

 ينکـه سـازمان هـا     يبدون ا ).   پرداخت ي م ياسالم
ـ   يستيکمون ن يـ  اي را بـرا ي سـتون فقراتـ   ي و انقالب

 يريـ  فراهم کنند امکـان شـکل گ  يتشکالت کارگر 
ــا ــارگر ي ــشکالت ک ــ در آن مقين ت ــا آن ي اس و ب

د خاطرنشان کرد که يو با. سم وجود نداشت يکاليراد
ن يـ ف در ان اتحـاد و ائـتال  ين سـازمان هـا در عـ       يا

ج خط و سـازمان    يغ و ترو  ي، به تبل  يتشکالت کارگر 
  )۸. ( پرداختنديز ميان کارگران نيخود در م
ن جوان جنبش که با تجربه      ي فعال ينجا برا ي     در ا 

 ندارند چند يران آشنائي ايات جنبش کارگر يو واقع 
  . مي شمارين تجارب را مير شده از ايدرس تقط

ران يـ  ايجنـبش کـارگر  : ياسـ يکم،  مسئله س ي     
را مجبور است در مقابل ي شود ز ي م ياسيشه س يهم
 ي اجتمـاع ير جنبـشها يستد و با سـا يم حاکم با  يرژ

 کـه خواسـته اسـت       يانيهر جر . گانه شود يمتحد و   
 درســت شــدن يط بــرايجــاد شــرايتحــت عنــوان ا

ن يـ ، خالف ا  ي قانون ي کارگر يه ها يکا و اتحاد  يسند
ــديــواقع ــه بازيت حرکــت کنــد تب چــه دســت يل ب

ن بوده و در    يدر گذشته چن  .  ها شده است   يحکومت
. ن اسـت  يز چنـ  ي ن ي اسالم يم جمهور يچارچوب رژ 

م هر گونـه اعتـراض مـسالمت        ين رژ يدر چارچوب ا  
حتـا  .  شود ي م ي تلق ياسيک امر س  ي،  يز کارگر يآم

ه کـارگران در    يـ  اول ياسـ ي و س  يگرفتن حقوق صنف  
 يم جمهـور  يـ  رژ ي سرنگون ي برا ياسيگرو مبارزه س  

ـ ا.  است ياسالم کاها و  يجـاد سـند   يم حتـا ا   يـ ن رژ ي
 صـرفا   ي را کـه سـازمان هـائ       ي کارگر يه ها ياتحاد
 انـد و  ي چانه زدن بر سر حقوق صـنف ي و برا  يصنف
 نظــام ي و برانــدازي خــصلت و برنامــه انقالبــيدارا

ــ نيه داريســرما ــد و هــر يستند، تحمــل نمــي  کن
 ي کـارگر يجاد تشکالت و تجمع ها ي ا ي برا يحرکت
م را ي ساخت دست رژيل از ارگان ها و نهادهامستق

 را ين است که جنبش کارگر  يا.  کند ي م يجرم تلق 

 ي اعتراضـ يه جنبـشها ي و همسرنوشت با بق ياسيس
  .  کندي جامعه مي و ضد حکومتياسيس

 ياسـ يشات س يـ  کـه گرا   ي      دوم،  تمام طرح هائ    
 دهند برخاسته از    ي م ي جنبش کارگر  يمختلف برا 

ران و ي آنها در مورد اوضاع جهان وا     يبايل و ارز  يتحل
ـ  از د  ي درون جامعه و ناشـ     ياسي س يروند ها  دگاه ي

د چـه  يـ نکه جامعه و جهـان با     ي شان در مورد ا    يکل
ه ي کند تا طبقه کارگر و بق  يقي و از چه طر    يراتييتغ

 منبعــث از يعنــي(مــردم تحــت ســتم رهــا شــوند 
 را  ي است سطح هر طرح    يکاف. است) شانيدئولوژيا

ـ م تا ا  يراش بخ يکم . ميقـت را مـشاهده کنـ      ين حق ي
 بـه اصـطالح   يم، طرح هـا يديهمانطور که در باال د 

ــرا" ــارگر يگ ــبش ک ــپ درون جن " يش راســت و چ
م بـا سـازمان ملـل  و         يـ  رژ يوابسته به قولنامه هـا    

هـر کـس صـحبت از       .  وزارت کار اسـت    ياستهايس
 در جنـبش    ي زدائ يدئولوژي و ا  ياست زدائ يد س يفوا

 و ياسـ يک دسـتور کـار س  يما   کند حت  ي م يکارگر
  . ستي نين شکيدر ا. ن دارديک در آستيدئولوژيا

 يا مـ يـ  اسـت کـه گو  يک تصور واه  ين  ي     سوم، ا 
ز ي براه انداخت که مرز تما    يک جنبش کارگر  يتوان  

 ي جهـان يه داري سرمايح  با  حکومت و نهادها يصر
 در آن ير دولتـ يـ  و غ ينداشته باشد، همـه از دولتـ      

ل يانـه آنـرا تـشک     يراست و چـپ و م     باشند و جناح    
ک يـ  است بلکـه     يک تصور واه  ين نه تنها    يا. دهند

شات مختلف چپ   يائتالف گرا .  است يبرنامه ارتجاع 
 اسـت و نـه چـپ طرفـدار          يمنظورمان چپ انقالب  (

در درون جنبش   ) ين الملل ي ب ياستهايحکومت و س  
ـ امـا ا . ر استي کامال امکان پذ  يکارگر ن وحـدت و  ي

 يک جنــبش کــارگريــ چــارچوب ائــتالف تنهــا در
 ين شـکل گرفتـه مـ      ي که از پـائ    يمستقل و توده ا   

ــود  ــق ش ــد متحق ــ. توان ــشيدر درون چن  ين جنب
ــکمون ــستها و انقالبيــ ــيــ ــاد، يون در عــ ن اتحــ

.  کننـد يغ ميان کارگران تبليشان را در م  ياستهايس
 يان کـارگران نمـ  ين مسئله نه تنها باعث تفرقه م  يا

.  شـود يران مـ   کـارگ  يشود بلکه باعث رشـد آگـاه      
 و تقابـل نظـرات      ياسـ ي و جوشـش س    يوجود زندگ 

ــرزندگ  ــث س ــف باع ــتحکام  يمختل ــشاط و اس  و ن
 شــود و نــه باعــث ي مــي کــارگريتــشکالت صــنف

ــه در ا. ف آنيتــضع ــت جــوئيالبت  ي هــاينجــا رقاب
 گروه هـا را کـه   ي تنگ نظرانه و زشت برخ     يبورژوائ

ک مـورد نظـر   يدئولوژي و ا ياسيغ خط  س   ي تبل يبجا
 اند و در عرصـه      يغاتي دنبال خوردن نان تبل    خود به 

دن يـ ر بـا دزد يـ  مانند دکانـداران حق ياسيمبارزه س 
نـد،  ي افزا ين و آن بر انباشت خود م      ي ا يدستاوردها

  .گر استي ديم چون مسئله اي گذاري ميبه کنار
ج و همـراه    ي بدون بـس   ي      چهارم، جنبش کارگر  

مـل  گر مردم با خود، بدون عکس الع    يکردن اقشار د  
گـر  ي که حکومت به اقـشار د      ينشان دادن به مصائب   

ـ ا.  شودي تواند  قو  ي کند، نم  يوارد م  ن ين از قـوان ي
. ران اســتيــ در ايرشــد و توســعه جنــبش کــارگر

 با کارگران سـقز شـتافتند       ي که به همبستگ   يکسان
همه زحمتکـشان کردسـتان، کـارگر       . کارگر نبودند 

 يد درصـ ۹۰ت  يخود کارگران خباز و اکثر    . ستندين
 نفـر   ۱۰ر  يـ  ز يکارگران کردستان که در کارگاه ها     

ق يـ  عميونـد هـا   يمتشکلند با روسـتا و دهقانـان پ       
منگنه .  موجود است  يدر کردستان مسئله مل   . دارند

الحظه اي بر اشكال و محتوي و سمت و سوي          م
ديگر مبارزات اجتماعي منجمله مبارزات روزمره      

  . كارگران بجاي گذاشته بود
اينها واقعياتي است كـه سـالها پـيش تـشخيص           
داده شده بود و جمعبندي و سنتز آن به بخشي           
از دانــش و درك كمونيــستهاي انقالبــي تبــديل 

 ذهن اكثر فعالين    اما انگار همه اينها از    . شده بود 
. و جريانات چپ در جنبش ايران پاك شده است        

اينها آنچنان ذهني گرايي مفرطي از خـود بـروز          
بـسياري در   . مي دهند كه اعجـاب انگيـز اسـت        

آرزوي تكرار چيزهائي هستند كـه ديگـر تكـرار          
 يبه همين دليل قادر نيـستند برخـ  . نخواهد شد 

رك واقعيتهاي عيني جامعه و جهـان امـروز را د         
كنند و يا نيروها و اشكال نـوين مبـارزه اي كـه             
عليه سرمايه داري جهـاني بـراه افتـاده اسـت را           

في المثل براي بسياري از آنها قابل فهم    . دريابند
نيست كه چـرا  امـروزه در جهـان ايـن جوانـان              
ــستند كــه در صــف مقــدم مبــارزه عليــه       ه

ــد  ــرار دارن ــگ ق ــه نظــر . گلوباليزاســيون و جن ب
نها اين قبيل مبارزات ربطي به طبقه   بسياري از آ  

كارگر ندارد و حتي بنوعي مزاحم مبارزه طبقاتي 
در . اسـت ) در واقع مبـارزه اقتـصادي كـارگران      (

صحنه داخلي ايران هم اينها قادر نيستند ارتباط   
مبارزه كارگران با مبارزات زنان و جوانان را درك 

و يا اهميت الزم را به شورشهاي قهر آميز         . كنند
محالت كارگري كه يـك شـكل مهـم مبـارزات           
كارگري اسـت نمـي دهنـد و آن را ناديـده مـي        

  .گيرند
ما با چه انحـراف عمـده اي روبـرو          : سئوال

  هستيم و مختصات آن چيست؟ 
ما كماكان بـا خـط يـا گـرايش انحرافـي            : جواب

» اكونوميـسم «روبرو هستيم كه زماني لنين نـام        
ودروئي مشخصه اصليش كرنش به خ    . بر آن نهاد  

عموما از نظـر اكونوميـستها، آن جنبـشي         . است
واقعا خصلت ضـد سـرمايه داري دارد كـه خـود          
انگيخته باشد و مبارزه اقتصادي كـارگران را بـه          

 . مده مبارزه طبقـاتي دنبـال كنـد      عنوان شكل ع  
آنان هم و غم خود را سازمانيابي اين مبارزه مـي   

 كل مبـارزه  آنان غالبا مبارزه كارگران را از  . دانند
سراسـري و جنــبش قـشرها و طبقــات    سياسـي 

ديگر مانند زنان ، جوانان و دانشجويان،  دهقانان     
و ملل سـتمديده جـدا مـي كننـد و در بهتـرين       
حالت مي خواهند بـه همـان مبـارزه اقتـصادي           

  .جنبه سياسي دهند
   حال آنكه  حقيقت  آن است كه يكم، از درون     

ي كمونيستي  هيچ جنبش خودانگيخته اي  آگاه     
چـرا كـه    . زاده نخواهد شد  ) و انترناسيوناليستي (

ــم اســت و غالبــا دور از دســترس   كمونيــسم عل
كارگران و اين وظيفه كمونيـستهاست كـه ايـن          

  . علم را به ميان اين طبقه ببرند
 و به همان دليل اول، طبقه كارگر هرگز با           دوم،

ــه  ــصادي ب ــارزه اقت ــشبرد مب ــرين  پي ــدي ت كلي
 البته. ي يابدعني حزب دست نم   تشكيالت خود ي  

 ممكنست مبارزه اقتصادي بـه اشـكال گونـاگون        
 .تشكل پا بدهد اما به تشكل حزبي پا نخواهد داد

 آن آگـاهي كـه از دل مبـارزه اقتـصادي             سوم،
  بيرون مي آيد، غالبا خصلت محلي يا حرفه اي 



   ١٨ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                
 ي زنان را لـه مـ  يه داري و سرما يمه فئودال يروابط ن 

صـحنه  . رديـ  گ ي م يان آنان قربان  يکند و مرتبا از م    
کـا  يآمر.  اسـت دهيـ چيار پياست در کردستان بس يس

 در  يه را اشغال کرده و حکومت کـرد       يکشور همسا 
.  است يکائيکردستان عراق خدمتکار اشغالگران آمر    

ت کـرده و بـه کردسـتان     يل هم کماندو ترب   يو اسرائ 
ــوذ مــ  ــدينف ــ.  ده ــاين فعاليهم  ي ارتجــاعيته

 به سربلند کردن انـواع و اقـسام گـروه           يستياليامپر
 ي پا مـ ير مذهبي و غي مذهبيائي مرتجع و ماف يها

 از ينها بخش يهمه ا . دهد
مسائل طبقه کارگر است    

ــو با ــشغله ذهنــ ي  يد م
ن آن يشروان و فعــاليــپ

نـصورت  ير ا يـ در غ . باشد
شروان يــن و پين فعــاليـ ا

ن ي خواهند مـ   يچگونه م 
ک ي رشد ي مقابل پايها

 ي کـارگر  يقيجنبش حق 
ــه يرا شناســائ  کــرده و ب

 پاک کردن   يکارگران برا 
ــد؟   آنهـــا هـــشدار دهنـ

ــارگران کمون ــک ست در ي
ــ ــرا  يع ــه ب ــال ک  ين ح

 کـارگران  يحقـوق صـنف  
ن يـ  کننـد از ا    يمبارزه م 

ــت نبايحق ــق ــت ي د غفل
 يکنند که نه مبارزه بـرا     

 بلکه مبارزه يحقوق صنف
ــيس ــياس ــ علي انقالب ه ي

حکومــت، مرکــز ثقــل   
ــات ــارزه طبق ــه يمب  طبق

قت ين حق يا. کارگر است 
ک بخـش از کـارگران مبـارز        ي يد حداقل از سو   يبا

قـت، بـدون   ين حق يـ بدون درک ا  . قا درک شود  يعم
ــرا   ــستمر ب ــالش م ــاختن ايت ــ س ــل، ي ن مرکزثق

 و ي مـستقل و تـوده ا    ي جنبش کـارگر   يسازمانده
ر يـ بـا غ ياتحاد اقشار مختلـف کـارگران در آن،  تقر      

 بـدون   يچ تشکل گسترده و منعطف    يه. ممکن است 
ک هسته فـشرده و مـستحکم در مرکـز آن           يوجود  

  ■.دي آيبوجود نم
  
  
 

  :س هايپانو
1- ILO: International labor Organization 
2- AFLCIO 

ر يدادگاه دسـتگ ياول ماه مه سقز و ب"به نقل از مقاله    -۳
 ي کـارگر  يستيـ اليماهنامه اتحاد سوس  " بارو"در  " شدگان
  ۲۰۰۴ اوت -۸۳ مرداد -۲۱شماره 
سندگان ماهنامه اتحاد ين از نويرج  آذري رضا مقدم و ا-۴

آنـان از رهبـران     .  باشـند  ي بارو م  ي کارگر يستياليسوس
همراه با ۱۹۹۱بودند که در سال " رانيست ا يحزب کمون "

ست يحزب کمون"ن حزب جدا شده و يمنصور حکمت از ا 
 کردنـد و چنـد سـال بعـد از     يان گـذار يـ را بن " يکارگر

ه يز جدا شدند و اکنون نشرين" يست کارگر يحزب کمون "

منتـشر  " ي کارگر يستياليوسماهنامه اتحاد س  " به نام    يا
فه چپ، سازمان دادن همـان  يمعتقدند که وظ .  کنند يم

 يستين ها جنبش کمون   يا.  است ي کارگر يمبارزات جار 
ـ  کـارگران را تنهـا       يرا که مبـارزات صـنف      ک عرصـه از  ي

 طبقه يمبارزه کارگران دانسته و مرکز ثقل مبارزه طبقات    
 دولـت و  ي سـرنگون ي برا ي انقالب ياسيکارگر را مبارزه س   

خـود را   .  خواننـد  يم" يچپ مکتب " داند،   ينظام حاکم م  
ز ي خوانند که در اسم هم تمـا  يم" يست کارگر ياليسوس"

تا آنجـا  .  روشن کرده باشند  يستيخود را با جنبش کمون    
کـشان  يکه به اعتقادات تئور   

سم را  يـ  گردد، مارکس  يبر م 
سم يــالي از انــواع سوسيکــي
 دانند و خود را طرفـدار       يم
" سميـ  مارکس ي اصـل  هسته"

ــان از م  ــه خودشـ ــکـ ان يـ
ن يات مارکس دست چ   ينظر

" يهسته اصـل "کرده و آن را    
  .  دانندي خوانند، ميم
 دهـد  يح مـ  ي مقدم توض  -۵

ـ "ون  ين کنفدراسـ  يکه ا  ک ي
 ال  ي آ يرکن سه جانبه گر   

ــه    ــه خان ــت و چنانچ او اس
ــود در   ــق شـ ــارگر موفـ کـ

ون به منزله عـضو     يکنفدراس
ــود، آ يپذ ــه ش  ال او و يرفت
 ال او ين توافقنامه آيمچنه

ران، بطـــور يــ بــا دولــت ا  
د او را بعنـوان    يـ ک با ياتومات

ــارگر ــشکل کـ ــ ايتـ ران يـ
  ."ت بشناسديبرسم

ــوال رئــ -۶  ــور ي ل س جمه
ــ ــ برزيفعلــ ــل يــ ک يــ

ست بود که بـا توافـق     ياليست به اصطالح سوس   يکاليسند
او که تـا   . دين مقام رس  يه به ا  ي سرما ين الملل ي ب ينهادها

ــ  ــل از رئ ــوب  سيســال قب ــتاره محب ــور شــدن س  جمه
ان ضـد   يـ ک جر يـ  (يال فـوروم جهـان    ي سوسـ  ينشستها

 کنـد و    ي برگزار م  يون که هر ساله نشستهائ    يزاسيگلوبال
ال دمـوکرات اروپـا   ي سوس ي اش را احزاب حکومت    يرهبر

 يل به  ستاره  نشست هـا يبود تبد )  در دست گرفته اند   
ه ماننـد نشـست سـاالنه داووس     ي سران سرما  ين الملل يب

 شسته رفتـه تـر و لـوکس و روش         يالبته با چهره ا   . دش
  !يحرف زدن بورژوائ

  .داخل پرانتزها از ما است" غلط"و " درست"کلمات -۷
ـ  روا يبرا د بـه  يـ ت دسـت اول از نظـرات مـا رجـوع کن      ي

ـ کمون" مقالـه    ۱۵قت شماره   يحق ستها و جنـبش    ي
خ يژه تاري و۱۵قت ي و حق۸۳بهشت يخ اردي  تار"يکارگر

  ۸۳www.sarbedaran.orgبهشت يارد
 ي کـارگر ي تـوده ا ي در باره جنبش ها  يلي تحل ي برا -۸

جنبش تـوده  : دير رجوع کن  يدر دوره انقالب به مقاله ز     
 ي به جنـبش شـورائ     يبا نگاه  ي، تشكل توده ا   يا

ـ الت پ ي  و تشك   ٦٠ -٥٧ ـ مقالـه ز  (شاهنگي  ير بـرا  ي
 دوره دوم در ســال ٨قــت شــماره ين بــار در حقينخــست
 ).منتشر شد١٣٦٦
ــزب كمون ياز حق ــان ح ــت، ارگ ــق ــست اي ،  )م ل م(ران ي

 www.sarbedaran.org -١٣٨٢، مرداد ١١شماره 
  

داشته و كامال از يك آگاهي سراسري       ) صنفي (
فاصـله دارد،  ) حتي در بعد اقتصادي (و كشوري   

چه برسد به آگاهي از كـاركرد اقتـصاد جهـاني            
ــرمايه داري ــشاگريهاي  . س ــه اف ــي در زمين حت

اقتصادي همه جانبه نيز كارگران نيـاز بـه يـك           
  .  حزب انقالبي دارند

بقه كارگر كليه قشرها و      تا زماني كه ط    چهارم،
طبقات را نشناسد، از مناسبات بين تمام طبقات 
با دولت و حكومت و مناسـبات بـين خـود ايـن         
طبقات و قشرها شناخت كسب نكند، نمي توان        
صحبتي از دستيابي او به آگاهي عميق طبقاتي        

طبقه كارگر تنها از طريق شركت فعال در        . كرد
 كـه مـي   مهمترين مبارزات سياسي جاري است  

تواند از نقش و جايگاه قـشرها و طبقـات ديگـر           
آگـاه شـود و در رقابـت بـا نيروهـاي حاضـر در       

كـارگري كـه    . صحنه نقش رهبري خود را بيابد     
امروز به دفاع از ديگـر جنبـشهاي تـوده اي بـر           
نخيزد، در آنها شركت فعال نداشته باشد و براي       
تاثير گذاري بر آنها تالش نكند، هيچگاه آگاهي         

بقاتي ضروري و توان الزم براي رهبري كردن       ط
ــي آورد  ــت نم ــالب را بدس ــشي از . انق ــن بخ اي

هر . ديناميسم حركت سياسي طبقه كارگر است     
ــه كــارگر در گــسترش جنبــشهاي   ــدازه طبق ان
سياسي ضد رژيمي نقش فعـال ايفـا كنـد، هـر            
اندازه تالش كند قـشرها و طبقـات مختلـف در        

 اسـتراتژي خـود     اين جنبشها را به دور برنامه و      
متحـد و رهبـري كنـد، بـراي انقـالب و كــسب      
قدرت سياسي و اداره جامعه آينده بيشتر آماده         

  . خواهد شد
ــت بــا      ــوعات كــه در مخالف ــه ايــن موض هم
اكونوميسم مطرح كرديم، صد سال پيش توسط       

مورد بحث قرار   » چه بايد كرد؟  «لنين در كتاب    
بي جهت نيست كه امـروزه ايـن كتـاب          . گرفت
 و ابدا  مورد اشاره اين دسته از فعالين چپ   اصال

چه ’گويي انگشت اتهام لنين در . قرار نمي گيرد
اين كتـاب بـود   . متوجه خود اينهاست’ بايد كرد 

كه نقطه عزيمتي نوين و انقالبي در برخورد بـه           
جنبش كارگري و رابطه جنبش كمونيـستي بـا         
آن و بطور كلي رابطه بين عنصر آگاهي و عنصر          

  . ودي جلو گذاشتخودبخ
ــاب   ــين در آن كتـ ــيش، لنـ ــرن پـ ــك قـ    يـ
محدوديتهاي جدي مبارزه خودبخودي توده هـا   
را تشخيص داد و نيـاز بـه حـزب پيـشاهنگ را            

حزبـي  . بمثابه نيروي انقالبي آگاه پـيش كـشيد      
كـردن   كه مبارزه بسوي هدف انقالبي سـرنگون      

نظم كهن و متولد كردن جهان نوين را رهبـري          
تا بحال حقايق مبارزه طبقاتي      ماناز آن ز  . كند

ل لنــين را بنمــايش صــدها بــار درســتي تحليــ
مـا مطالعـه ايـن اثـر بـا ارزش            . گذاشته اسـت  

 را به همه مبارزين، بـويژه نـسل جـوان           يتاريخ
 . كنيميپيشنهاد م
………. 

 تمام اين مقالـه را مـي توانيـد در حقيقـت      :توضيح
م (يران  و يا در تارنماي حزب کمونيست ا      ١٥شماره  

جنـبش هـاي   "و فـصل  " موضـوعات "در بخش   ) ل م 
 مطالعه کنيد" توده اي
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١٩صفحه     حقيقت         ۱۸ شماره

  به یاد آلبرت سهرابیان
     کتاب  يک با نگاهي به

  خاطرات آلبرت سهرابيان: نام کتاب
   ز جنبش كارگري كمونيستي ايرانبرگي ا

   هانوفر آلمان–نشر بيدار 
   ١٣٧٩مهر 

 
چندي پـيش آلبـرت سـهرابيان از فعـالين جنـبش         

ــت  ــران درگذش ــارگري اي ــستي و ك ــسان . كموني ان
مبارزي كه  همـواره قلـبش بـراي بهـروزي طبقـه             

او تا آخرين لحظات زندگي خود از       . كارگر مي تپيد  
 انقالبـي خـود را   تالش باز نايـستاد و خـوش بينـي        

  . حفظ كرد
آلبرت در نوجواني به دليل فقر به اردوي كـار و             

ماننـد بـسياري از اعـضاي طبقـه         . زحمت پيوسـت  
كارنامـه  . كارگر ايران از ادامه تحصيل محروم مانـد       

ــانواده در    ــاتواني خ ــاطر ن ــه خ ــصيلي اش ب تح
پرداخت پولي به مدير رشـوه خـوار مدرسـه بـه       

ا اشـتياق سـوزانش بـه       امـ . گروگان گرفته شـد   
كسب علم و دانش و تالش و پيگيريش موجـب        
شد بر موانع فـائق آيـد و خوانـدن و نوشـتن را              

  . بياموزد
آلبرت از اقليت ارامنه كشور بود؛ به همـين              

جهت  از همان كودكي عالوه بر سـتم طبقـاتي       
. مزه تبعيض و ستم ملي و مذهبي را هم چشيد     

قطـره  ،  يض مل يتبعن  يدر باره ا  خاطرات آلبرت   
ت از اقيانوس غم و اندوه فرزندان ارامنـه          اس يا

كه به خاطر فرمـان رضاشـاه از ادامـه تحـصيل            
رضا شاه پس از بازگشت از سـفر        . محروم شدند 

ــه و  ــراتركي ــاتورك    يب ــه  آت ــخدمتي ب خوش
فاشيست دسـتور داد كليـه مـدارس ارامنـه در         

  . ايران بسته شوند
. ي سياسي دست يافتآلبرت خيلي زود به آگاه       

 سالگي به سازمان جوانـان حـزب تـوده          ١٣وي در   
گرش ي دياو و رفقا شمسي، ١٣٢٠در دهه  .پيوست

) ١(تحت رهبري كمونيستهائي چـون بـاقر امـامي          
آنـان  . خالف جريان خط حزب توده حركت كردنـد       

بر خالف رهبران حزب توده كه در پي مماشـات بـا         
هه سـازي هـاي   دشمنان مردم بودند و به دنبال جب      

بورژوائي رفتند، در جستجوي راهي بودند كه حزب        
چـه بايـد    «واقعي طبقه كارگر را بر پايه آموزشهاي        

اگر چـه او و يـارانش قـادر         . لنين بر پا دارند   » كرد؟
نشدند جوهر آموزه هاي لنين را بـه شـرايط ايـران             
تطبيق داده و موفق به عملـي كـردن ايـن وظيفـه             

 « تشكالتي چون جادي ا در اما تالشهاي شان،شوند
سـاكا   «و » يكـا  «، »سازمان شوراها «، »كروژك ها

بخـشي از ميـراث   » )سازمان انقالبي كارگران ايران (
در اين راه آنـان در      . استانقالبي طبقه كارگر ايران     

مقابــل ســركوب و ديكتــاتوري رژيــم شــاه پــس از 
 مرداد سر فرود نياوردنـد؛ از تهمتهـا و          ٢٨كودتاي  

ي ها حـزب تـوده و ديگـران نهراسـيدند؛      غرض ورز 
آلبرت در  . سالها زندانهاي رژيم شاه را تحمل كردند      

اوج سركوبها و پيگردهاي آن دوران روحيه مبارزاتي 
. خود را در زندان و بيرون از زنـدان از دسـت نـداد             

آلبرت در سالهاي دهـه چهـل شمـسي بـر خـالف             
بسياري از مبارزين نسل قبل كـه عاقبـت جـوئي و           

فيت جوئي را پيشه كرده بودند، زندگي خود را با          عا
انقالبيون ويتنـامي مقايـسه مـي كـرد كـه هـر آن              
زندگي شخصي و خانوادگي شان در اثر بمبارانهـاي       

او با . هواپيما هاي آمريكائي زير و رو و نابود مي شد    
اتكاء به احساسات انترناسيوناليستي كـه بخـشي از          

 بـا شـرايط     روحيه مبارزاتي هـر كمونيـست اسـت،       
  . دشوار آن سالها مقابله مي كرد

زندگي آلبرت سـهرابيان نمونـه اي از پتانـسيل              
كارگران پيـشرو در تبـديل شدنـشان بـه عناصـر و           

آنهـم در دوره اي كـه       . رهبران سياسي آگاه  اسـت     
بسياري از روشنفكران مبـارز منكـر ايفـاي چنـين           

ن و حتـي بـدتر از آ  . نقشي از جانب كارگران بودنـد  
زماني كه با چنين واقعيت هائي روبرو مي شدند بـا           

يكـي از   . تهمت و غرض ورزي آنرا انكار مي كردنـد        
 تـوان  ي را مين برخوردي چنينمونه هازشت ترين  

در "  سـاله يخ سـ يتـار "نام  بيژن جزني به    در کتاب   
بيژن جزني به جـاي  . ديد» ساكا«جريان  برخورد به   

كه مخالف  » اكاس«مبارزه سياسي با جرياناتي چون      
مــشي حــزب تــوده و مــشي چريكــي بودنــد انــگ  

  )  ٢.( آنها مي زدهب» سازمان دست ساخته پليس«
از زندگي و تجربـه آلبـرت سـهرابيان مـي تـوان از              

ــت  ــاگون درس گرف ــه هــاي گون ــدگي . جنب هــر زن
مبارزاتي و هر تجربه انقالبي كه حاصل بـه پراتيـك     
گذاشتن خطوط و گرايـشات فكـري مختلـف درون       
جنبش كمونيستي ايران مي باشـد، مـصالح زيـادي     

 طبقـه كـارگر    واقعـي  رهـائي براي روشن كردن راه     
چنين تجاربي را مـي تـوان و بايـد    .  فراهم مي كند 

بعنوان مصالحي براي دست يافتن بـه راه صـحيح و         
. پيروزمند انقالب در ايران مـورد اسـتفاده قـرار داد       

خـود  بررسي و جمعبندي از ايـن تجـارب انقالبـي           
جزئي از برسميت شناختن خـدمات هـر بخـشي از           
جنــبش كمونيــستي ايــران در دوره هــاي مختلــف 

اين مهمترين طريق بـراي زنـده نگهداشـتن         .  است
آرمانها، تالشـها و بهتـرين شـيوه بـراي قـدرداني و            
ــه در راه    ــت ك ــشماري اس ــاي بي بزرگداشــت جانه

آن متاسـفانه حتـي     . كمونيسم فداكاري كـرده انـد     
 بـدان تعلـق  در اواخر عمر اسي كه آلبرت جريان سي 

خاطر داشت از ارائه چنين جمعبندي هائي احتـراز         
  ) ٣.(مي كند

 سياسي كتاب خـاطرات     –از لحاظ ايدئولوژيك         
آلبرت سهرابيان منعكس كننـده دو مـسئله مهـم و     
تاريخي است كه نقش تعيين كننـده بـر سرنوشـت           

ي يكـ . جنبش كمونيستي ايـران ايفـاء كـرده اسـت        
ــت   ــاثيرات سياس ــسئله ت ــد  «م ــد ض ــه متح جبه

كـه   ،در دوران جنگ جهاني دوم اسـت      » ستيفاشي
در كنگره  ن  ي استال ي برهبر يست شورو يکمونحزب  

در مقابله با   ) يستين الملل کمون  يب(هفتم كمينترن   
و ديگـري درك از     . فاشيسم هيتلري جلـو گذاشـت     

لنـين در  » چه بايد كرد؟ «مفاهيم و درسهاي كتاب     
  .رابطه با راه انقالب در ايران است

اما قبل از بررسي اين دو مسئله  الزم است بـه                 
جنبش كمونيـستي  . ردکيك واقعيت تاريخي اشاره     

مرهون تالش كمونيستهائي است كـه از  بخشا  ايران  
نقـش برجـسته اي     ن رفقا   يا. ميان ارامنه برخاستند  

. ران داشته انددر معرفي كمونيسم به طبقه كارگر اي
در دوران انقالب مشروطه و مقاومـت انقالبيـون در          
ــسياري از    ــشاه، ب ــد علي ــاي محم ــل كودت مقاب
سوسيال دمكراتهاي ارمنـي وابـسته بـه حـزب          

قهرمانانه در قيام تبريز شركت     ه،  يروسبلشويك  
پس از پيروزي انقالب اكتبـر، بـسياري    . جستند

همچـون  كـارگران   (از كارگران مهـاجر ارمنـي      
كه سالها قبل از آن از ايـران بـه روسـيه      ) آذري

ــران    ــه اي ــه ب ــد داوطلبان ــرده بودن ــاجرت ك مه
بازگشتند و براي تقويت حزب كمونيست ايـران      

آنـان در   . دست بـه فعاليتهـاي گونـاگون زدنـد        
سخت ترين دوران استبداد رضـا شـاهي نقـش          
ــبش    ــاري جن ــه ك ــظ و ادام ــشروئي در حف پي

ــاء كردنــ   ــران ايف ــستي در اي ــرت . دكموني آلب
سهرابيان تحت تاثير چنين جو و محيطـي بـود       
كه سريعا ايده هاي كمونيسم را جـذب كـرد و           

  .آن را راهنماي زندگي و مبارزات خود قرار داد

خطاهـا،  : جبهه متحـد ضـد فاشيـستي      
  !مشكالت و پيچيدگيها

اين يك واقعيت مهم تاريخي است كه حـزب تـوده          
 بلكـه بـر   نه با اهداف و مباني يك حزب كمونيستي       

در سال  » جبهه متحد ضد فاشيستي   «پايه سياست   
دولت وقت شوروي بطور جدي     .  تشكيل شد  ١٣٢٠

حـزب كمونيـست در ايـران    ) و يـا احيـاء  (با ايجـاد    
 كه در  رااز كمونيستها يعده امخالفت كرد و حتي   

 تحت فشار قرار    مقاومت كردند   است  ين س يامقابل  
جبهـه متحـد    «سياست.  تا به آن گردن بگذارند داد

در جوانـب مهمـي يـك سياسـت         » ضد فاشيـستي  
ــود ــا. رفرميــستي ب سياســت عمــال كــشورهاي ن ي

در  و امپرياليستي را به بد و بدتر تقـسيم مـي كـرد     
خدمت به نيازهاي اتحاد شوروي بـراي  ائـتالف بـا            

يعني امپرياليستهاي آمريكـائي    (متفقين   يکشورها
ـ       ) و انگليسي  لبتـه  ا. وددر مقابله با آلمان هيتلـري ب

شوروي به عنوان كشوري سوسياليستي در جريـان        
بـه  د دسـت  يـ باجنگ جهاني دوم براي حفظ خـود   

بـا برخـي     مانورهاي تاكتيكي معـين ماننـد ائـتالف       
جبهـه  "است  يساما  .  زد يمكشورهاي امپرياليستي   

  هنگام کار در کفاشی آمور۱۳۳۳بعد از زندان 



   ٢٠ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                
 يکي تـاکت  ي مانورهـا  يبه ورا " يستي ضد فاش  دمتح
قالب كه ان ن بود   يفوق ا مشكل اصلي سياست    . رفت

 كشورهاي جهان ايرسرا از دستور كار كمونيستهاي  
 را تـابع حفـظ شـوروي      نهـا آو انقالبـات     کرد   خارج

ايـن سياسـت نـه    . سوسياليستي به هر قيمتي كـرد   
تنها تاثيرات زيانباري بر جنـبش كمونيـستي بـين           
المللي باقي گذاشت بلكه عمال بـه تقويـت خطـوط           

وي راست و رويزيوينيسم در حزب كمونيست شـور        
  ) ٤.(منجر شد

طبق ايـن سياسـت كمونيـستهاي ايرانـي بايـد              
ــي    ــار م ــه را كن ــات حاكم ــرنگوني طبق ــسئله س م
گذاشتند تا اخاللي در روند كمك رساني به شوروي  
از كانال ايران كه تحت اشغال نيروهاي متفـق قـرار      

بر پايه اين سياست غلـط بـود       . داشت صورت نگيرد  
ه رفرميستي ايجـاد  كه حزب توده به مثابه يك جبه    

سياسـت  . شد و مورد حمايت شوروي قـرار گرفـت         
. نادرست روشهاي نادرست را همراه خود ببـار آورد        

تا آنجائي كه راديو مسكو عمال كمونيستهائي چـون         
باقر امامي را كه خواهان ايجاد حزب طبقـه كـارگر           

خـاطرات  . بودند به عنوان عامل دشمن معرفي كرد      
ما را با مسائل و مـشكالت  آلبرت سهرابيان تا حدي   

  . دوران آشنا مي كند آن
در آن دوران عرصــه سياســت ايــران بــسيار         

پيچيده بود و تضادهاي گوناگون در عرصـه ملـي و           
مـسئله فقـط     . بين المللي به هم گره خورده بودنـد       

كما اينكه در بـسياري از      . ايجاد حزب يا جبهه نبود    
هاي بــويژه در كــشور(كـشورها احــزاب كمونيـست   

جبهـه  «موجود بودند ولي با اتخاذ سياست     ) اروپائي
. انقالب را به كنـاري نهادنـد      » متحد ضد فاشيستي  

در مسئله اصلي اين بود كه حزب جديـد التاسـيس      
حتي اگر نام كمونيست را هم بر خـود نهـاده    (ران  يا

مي بايست چه مشي سياسي را بـراي پيـشبرد    ) بود
سياست چگونـه   اهداف انقالب اتخاذ مي كرد و اين        

مشخـصا  (مصالح انقالب پرولتري در سـطح جهـان         
را مـد  ) دفاع از شوروي در مقابل فاشيسم هيتلـري      

پيشبرد مبارزات ضد فاشيـستي و   . نظر قرار مي داد   
مهمتـرين   از   يکـ يدفاع از شـوروي سوسياليـستي       

 در عرصــه جهــاني بــود و هــر ستهايــف کمونيوظــا
ئنـا دچـار    کرد مطمي به آن توجه نميانقالبجريان  

.  سـريعا بـه حاشـيه  رانـده مـي شـد         خطا شـده  و    
ــا    متاســفانه آلبــرت در خــاطرات خــود در رابطــه ب
فعاليتهاي  كمونيستهاي مخالف با حزب تـوده ايـن      

  . مسائل را پيش نمي كشد
رابطه سياست خارجي شوروي سوسياليستي بـا         

انقالب ايران يكي از موضوعات  قـديمي و مناقـشه           
و هست كه عدم جمعبندي همه جانبه       آميزي بوده   

ــح ــران ح يو ص ــستهاي اي ــط كموني ــه ،از آن توس  ب
جنـــبش )  ٥. (گرايـــشات ناسيوناليـــستي پـــا داد

كمونيستي ايران بارها بدرسـتي از حـزب تـوده بـه           
امـا  . مثابه يك حـزب رفرميـستي جمعبنـدي كـرد       

از دوران نهـضت  (خطاهـاي اتحـاد شـوروي       سئله  م
 تـا دوران حـزب      جنگل و جمهوري گـيالن گرفتـه      

توده و جمهوري خود مختار آذربايجان و كردسـتان   
 و تـاثيرات آن در دوره هـاي         ) مرداد ٢٨تا كودتاي   

، جنــبش كمونيــستي و انقالبــي ايــران مختلــف بــر
  . ه است و سنتز نشديجمعبند

اين جمعبنديها براي تبيين خط مشي عمـومي             
جنبش بين المللي كمونيستي ضروريست زيـرا بـاز         

 و  آوردواهيم  بوجود خـ  هاي سوسياليستي   هم كشور 
اين كشورها باز هم در محاصـره امپرياليـستها قـرار     

ن يـ د ا يـ  با يستيـ الي سوس يکشورها. خواهند گرفت 
به خود بـه مثابـه   رند که  يش گ يح را در پ   يخط صح 

منطقه پايگاهي براي پيشرفت انقالب جهـاني نگـاه         
ند و همـه چيـز خـود را تـابع پيـشرفت انقـالب         نك

  . لعكسانه بو د نكنجهاني 
در جمعبندي از اشتباهات جنبش كمونيـستي            

هميشه ضد كمونيستها و ناسيوناليستها ايـن وسـط      
ــ ــد. دبــل مــي گيرن  از گذشــته، يمــثال در جمعبن

دليل  را ي شوروياستهاي  سگرايشات ناسيوناليستي 
ـ   يعمده شكستها   يران معرفـ يـ  در اي جنبش انقالب

ر  س يستيالي سوس يند که شورو  ي گو ي کنند و م   يم
بزنگاه منافع انقالب ايران را رهـا كـرد و بـه منـافع            

 يابين ارزيادر مقابل . سياست خارجي خود چسبيد   
د يـ ستها همـواره تاک يـ ک جانبه وغلـط، کمون   ي يها

ماهيـت طبقـاتي   شکـستها  علت اصلي کرده اند که   
 في المثل بر ماهيت  . بوده است  رهبري اين جنبشها  

رهبـري جنـبش جنگـل،     يائ و خرده بورژو يبورژوائ
حزب توده  يـا فرقـه دمكـرات آذربايجـان انگـشت             

نقالب چـين تحـت      ا يروزي به پ  بدرستينهاده اند و    
ن يرا در رابطه بـا چـ      يز. اشاره کرده اند  رهبري مائو   

شـوروي هـا مــائو را بـه سـازش فراخواندنــد و     هـم  
ت يـ ن حما يدر ع  اما مائو    ؛رهنمودهاي غلطي دادند  

 غلط ياستهاين، سي و استال يتسيالي سوس ياز شورو 
 و  ينهـائ را تا پيـروزي     ن  يچانقالب  آن را رد کرد و      

اگر چـه ايـن     . ادامه داد  يستيالي نظام سوس  يبرقرار
د گفـت   يبا اما   ندو هست بوده   درست و بجا     اتتاكيد
جنــبش كمونيــستي ايــران  در جمعبنــدي از  کــه 

خطاهاي آن دوره شوروي سوسياليستي طفره رفته       
  . ا توجيه نمودو بنوعي آنر
 يستيـ اليک کـشور سوس   ي ي که شورو  ي     تا زمان 

تـضاد  ، ) ني و مرگ اسـتال    ۱۹۵۳ تا سال    يعني(بود  
بين اتحاد شوروي بعنوان يك كشور سوسياليـستي        

 نقش مهمي بر  روند تحوالت      ،با جهان امپرياليستي  
اگر چـه تـاثير ايـن تـضاد در          . سياسي ايران داشت  

 ايـن  امـا  .  بودهم مشهودرابطه با ديگر نقاط جهان     
 بـر رونـد تحـوالت       تر  بسيار مستقيم  اتتاثيرتضاد    

 در دوره پس از  هم اين مسئله . داشتران  ي ا ياسيس
پيروزي انقالب اكتبر و پايان جنگ جهاني اول خود      

فـي  . را نشان داد و هم در دوران جنگ جهاني دوم         
تـش سـرخ   المثل در هر دو دوره حضور مـستقيم ار  

شوروي در ايران مسائل و مالحظات گوناگوني را بـا       
ان مـصالح کـشور   يـ  مي در مقاطع .خود بهمراه آورد  

 ي انقـالب و جنبـشها     ي و منافع فـور    يستياليسوس
ـ ا.  آمـد ي بوجـود مـ    يران تـضادهائ  ي در ا  يانقالب ن ي

ــضاد ــه يت ــت ک ــس  اس ــشورها ي ا از پ ــاد ک  يج
و  يستيـ اليان حفـظ کـشور سوس     يـ  م يستياليسوس

و حـل آن  . ديـ  آيش مـ  ي پـ  نقالب جهـاني  شبرد ا يپ
ايـن تـضاد در برخـي مقـاطع         . ده است يچيار پ يبس

تاريخي نقشي مستقيم و تعيين كننده بر پيـشرفت        
. و همچنين شكست جنبش انقالبي در ايران داشت       

فوق  تـضاد  نقش و عملكرد   ه، آن دور  ي در بررس  )٦(
 بر روند تحوالت سياسي و مبارزه ملي و طبقـاتي        را

آن هــم در عــصر . رفــتگ  نبايــد ناديــدهدر ايــران 
امپرياليسم كه تحوالت جهاني نقشي تعيين كننـده       

  .بر اوضاع سياسي هر كشوري داراست
با توجه به چنين چارچوبه اي بايـد بـه سياسـت          

جلوگيري از احياء حزب كمونيـست و بـراه انـدازي          
يــك جبهــه رفرميــستي بنــام حــزب تــوده و كنــار 

ــال  ــتن انق ــت ارتجــاعي   گذاش ب و ســرنگوني دول
ــست ــه    . نگري ــاده انگاران ــد س ــه نباي ــن زمين در اي

مسئوليت را صرفا بر عهده كمونيـستهاي باقيمانـده     
ــران( ــدار ) از حــزب كمونيــست اي و نيروهــاي طرف

ــسم در آن ــزان   كموني ــه مي ــا ب ــداخت و ي دوران ان
بلكه به لحـاظ    . وفاداري آنان به كمونيسم شك كرد     

تري در صحنه بودنـد و بـر        عيني نيروهاي قدرتمند  
خاطرات سـهرابيان در    . آنان فشار اعمال مي كردند    

رابطه با باقر امامي تا حدودي منعكس كننـده ايـن           
  . فشارهاست

آن دوره صحنه سياسـي بـسيار پيچيـده بـود و           
در موقعيت ايدئولوژيك   »  كروژكها«جرياناتي چون   

 سياسي اي قرار نداشتند كـه بـه چنـين مـسائل             –
.  خطي پاسخ گويند و يا حتي بدان توجه كنند         مهم

آنها همچـون حـزب كمونيـست چـين از اهرمهـاي       
قدرتمندي چون ارتش خلق نيـز برخـوردار نبودنـد       
كه بتوانند سياست مستقل خـود را هـم در مبـارزه        

ارتجـاع داخلـي بـه     هم  عليه فاشيسم بين المللي و      
به همين دليل عمال در حاشيه سياسـت       . پيش برند 

گرفتند و نتوانستند نقش چنداني در تحـوالت        قرار  
  . آندوران ايفا كنند

لنـين بـراي    » چه بايد كـرد؟   «معاني  
   كشورهاي تحت سلطه

يكي از ويژگي هاي مثبت گـروه آلبـرت سـهرابيان           
چـه بايـد   «اين بود كه آنان خود را وفادار بـه خـط           

لنين مي دانستند و بر ضـرورت آگـاه شـدن      » كرد؟
برخي تالشهاي آنـان    . ي كردند طبقه كارگر تاكيد م   

براي بردن آگاهي سوسياليستي به ميان كـارگران و    
تربيت آنان بعنـوان كادرهـاي كمونيـست سـتايش          

تزهـا و   البته  برخي برداشتهاي آنـان از        . انگيز است 
 سـطحي   ،»چـه بايـد كـرد؟     «ن در مقاله    ينظرات لن 

گـروه شـان در زمينـه نظـري و        يبطور کلـ   و    بوده
اما در  . بودسم  يو آماتور  اكونوميسم   عملي آغشته به  

دوره اي كه حزب توده آموزه هاي مهم لنين را زير           
ـ » چه بايد كرد؟  «خاك كرده بود تاكيد آنان بر        ک ي

  . بودو درست خالف جريان حرکت 
پاره اي دركهـاي ايـن جريـان از حـزب طبقـه                  

كارگر،  مانند اصرار بر لزوم عضويت درصـد معينـي       
فظ تناسب ميـان اعـضاي كـارگر و         از كارگران و ح   

روشنفكردر گروه، عمال برداشتي اكونوميـستي بـود        
كـارگران   كه خـصلت پرولتـري حـزب را بـه شـمار      

 نـه خــط و   متـشكل در آن حـزب تقليـل مـي داد    
اين جريان در  . عملكرد آن حزب براي انقالب كردن     

چـه بايـد    «مجموع بر خالف رهنمـود بـسيار مهـم          
در ميـان ديگـر اقـشار و     توجهي به فعاليـت     » كرد؟

طبقات تحت ستم مانند دهقانان، ملل تحت ستم و        
به جـز در دوران سـاكا كـه شـاخه        . (زنان نمي كرد  

و مقاومـت   . زناني با مـسئوليت آلبـرت ايجـاد شـد         



٢١صفحه     حقيقت         ۱۸ شماره
آلبرت در زير شكنجه مانع گسترش ضـربات گـروه          

در اوج ديكتاتوري رژيم    ن زنان   يا. به اين شاخه شد   
ــدانيان شــاه مبــارزه شــجاعانه  ــاع از زن اي را در دف

فعاليتهاي اين جريـان  .) سياسي ساكا سازمان دادند  
 در تهران و در     – بويژه در دورانهاي اوليه فعاليت       –

ميان كارگران كارگاههاي كوچـك محـدود مانـد و          
چندان توجهي  به فعاليـت در ميـان كـارگران     آنان  

رشته هاي اصلي توليد مانند كارگران شركت نفـت         
ــه توانـــستند  .نكردنـــد ــاكا كـ  حتـــي در دوره سـ

دركارخانجات بزرگ تهران و برخي شهرهاي ديگـر        
 ،هسته هاي كارگري سازمان دهند و گسترش يابند     

عمال در چارچوبـه فعاليتهـاي اتحاديـه اي محـدود        
» چـه بايـد كـرد؟     «آنان كليدي ترين آموزه     . ماندند

يعني درگير كردن كارگران در مهمتـرين مبـارزات         
ــي روز  ــد و   سياس ــار بندن ــستند بك ــه را نتوان جامع

شناخت و ديد كارگران را نسبت بـه طبقـه خـود و          
. ديگــر اقــشار و طبقــات جامعــه  وســعت بخــشند 

سـرانجام آماتوريـسم در مـسائل سـازماني و علنــي     
ــويژه در دوره اوليــه(گرائــي  و كــم بهــائي و بــي ) ب

توجهي به اشكال پيچيده دشمن در ضـربه زدن بـه    
) بويژه در دوره فعاليت ساكا    (تي  سازمانهاي كمونيس 

  .منجر به دستگيري و  از هم پاشيدن گروه شد
اما راز عدم موفقيتهـاي ايـن جريـان در جـاي                 

ــاتواني آنــان در كــشف . ديگــري نهفتــه اســت در ن
بـراي  » چـه بايـد كـرد؟     «مفاهيم و معـاني اي كـه        

انقالب در ايران و كال كليه كشورهاي تحت سـلطه          
ساسا توسط مائوتسه دون در جريان   رازي كه ا  . دارد

پراتيك عظيم انقالب چين كشف، فرموله و تـدوين         
» چه بايد كرد؟«مائو بر پايه آموزه هاي اساسي    . شد

توانست به چگونگي سازمان دادن انقالب پرولتـري         
در كشورهاي تحت سلطه و چگونگي تامين رهبري        
طبقه كارگر بر ايـن انقالبـات و بـسيج تـوده هـاي              

نجمله كارگران و دهقانان در انقالب پاسـخ        وسيع م 
در كشورهاي تحت » چه بايد كرد؟ «بكاربست  . دهد

سلطه اي چون ايران آغاز هـر چـه سـريعتر جنـگ             
كليه فعاليتها، اشكال تشكيالتي و تبليغ      . خلق است 

و ترويج سياسـي و تربيـت كادرهـا بايـد بگونـه اي             
صورت گيـرد تـا هـر چـه سـريعتر كمونيـستها در              

تي قرار گيرند كه بتوانند جنگ خلـق را آغـاز      موقعي
ــاظر بــر انجــام وظيفــه مركــزي  . كننــد ايــن امــر ن

كمونيستها در زمينه كسب قدرت سياسي از طريق        
  . قهر است

ناكامي هاي جرياني كه آلبرت سهرابيان بدان تعلق         
داشت عمدتا مربوط بـه كـم بهـائي بـه نقـش قهـر           

. لطه بود انقالبي درامر انقالب در كشورهاي تحت س      
اينكه در اين قبيل كشورها فقـط بـا بـراه انـداختن          
جنگ خلق است كه مي توان سياست را به معنـاي          
واقعي و به روش انقالبي به ميان توده هاي گسترده     
منجمله كـارگران بـرد و آنـان را سـازمان داد و بـه       

كمونيـستها و   . مثابه طبقه حاكمه آينده آماده كـرد      
ست گرفتن ايـن مـسئله      كارگران پيشرو بدون در د    

قادر به تامين رهبري طبقه كارگر بر پروسه انقـالب   
  .نيستند

بـا  » چـه بايـد كـرد؟     «عدم تطبيق آموزه هـاي           
شرايط ايران يا منجر به سازمان دادن محافل صـرفا   
ــا در صــورت   مطالعــاتي و آموزشــي خواهــد شــد ي

 و هگسترش بي رويه گـروه منجـر بـه ضـربات شـد            
حتي اگر هم گروهـي     . ين مي رود  ادامه كاريش از ب   

 جامعـه  ياسـ ي سيکشمکشها در حاشيه   ،دوام آورد 
در درازمدت محافظه كـاري     و الجرم   قرار مي گيرد    

افراد راديكـال و     و   تقويت مي گردد   آن   و انفعال در  
جوان آن جذب گروههائي كـه در صـحنه سياسـي           

  .  شونديمفعالترند 
 با چنين   در البالي خاطرات آلبرت سهرابيان ما          

اينكـه آنـان عليـرغم      .  صحنه هائي روبـرو هـستيم     
نتوانـستند در اعتـصابات كـارگري    «تالشهاي شـان   

نقـش فعـالي در   «،  ».نقش كارسازي داشـته باشـند     
و اينكه كـال  » رويدادهاي سرنوشت ساز ايفاء نمايند    

رجـوع شـود بـه      (» .به حاشيه حوادث رانده شدند    «
د بـه غلـط     يا اينكه مجبور شدن   )  كتاب ١٢٤صفحه  

برخي مقاطع به خاطر مـسائل امنيتـي، فعاليتهـاي         
اگرچـه  . مبارزاتي شان را تعطيـل يـا منحـل كننـد        

آلبرت تالش مي كند از تجارب خود پاره اي درسها      
براي ادامه كاري فعاليت كمونيستي بگيرد امـا ايـن      

 امنيتـي  -درسها عمدتا حول و حوش مسائل فنـي         
سي براي ادامـه     سيا –است تا درسهاي ايدئولوژيك     

ک يدئولوژي ا ياسي خط س  ي در هر کار   .كاري انقالب 
ست کـه مائوتـسه     يـ ن جمله ا  يا. ن کننده است  ييتع

ــد  ــواره در جمعبنـ ــا همـ ــ از فعاليدون بارهـ ت يـ
  . کنديستها تکرار ميکمون
اما درد آور آنجاست كه اين دسته از رفقا زماني         

كه موج نوين جنـبش كمونيـستي ايـران بـراه مـي           
ن جنـبش   ي نـو  مـوج .  کننـد  ي، آن را درک نمـ     افتد
جنـبش   متولـد شـد کـه        يران زمـان  يـ  ا يستيکمون

كمونيــستي بــين المللــي تحــت رهبــري مــائو  بــا  
پس از مرگ ( کرد   ي مرزبند رويزيونيسم خروشچفي 

ــتال ــر ياس ــچف رهب ــزب کمونين، خروش ــ ح ست ي
 را در يه داري را در دسـت گرفـت و ســرما  يشـورو 
رزبنـدي كمونيـستهاي    اين م با  . )اء کرد ي اح يشورو

 از سوسياليـسم و همچنـين    يعميقتـر ک  ايراني در 
حتــي زمـاني كــه  . افتنـد ي رفرميـسم حـزب تــوده   

ــارزه   ــستي ســازمان دادن مب ــوين كموني جنــبش ن
مسلحانه را در دستور كار خـويش قـرار مـي دهـد             
افرادي چون آلبرت موضعي انفعالي و منفي نـسبت         

ش شـيوه   به آن اتخاذ مي كنند تا آنجائيكـه گـستر         
هاي سركوبگرانه ساواك را بطرز غير واقع بينانه اي         
به اتخاذ سياسـتهاي نادرسـت انقالبيـون در مقابـل      

موضعي )  كتاب٢٥٥ص . (سركوب نسبت مي دهند   
كه فاصله چنداني  با موضع حزب توده نداشته كـه           
همواره تاكيد مـي كـرد كـه بـه دليـل روي آوردن              

 شاه بر خفقـان و    رژيم ،انقالبيون به مبارزه مسلحانه   
يا به عبارتي ديگـر علـت تـشديد      ! ديكتاتوري افزود 

  !ظلم، مبارزه مظلوم است
از همينرو انتقاداتي كه آلبرت در خاطراتش نـسبت       
ــبش     ــدوره جن ــدهاي آن ــي و رون ــشي چريك ــه م ب

. کجانبه و نادرست است   ي كمونيستي طرح مي كند،   
مسئله اين است كه كمونيستها بايد ضروريات زمانه      

 را درك كنند و مسئوليتهاي خود را خـود بـر             خود
نمي توان به ديگران ايـراد گرفـت كـه      . عهده گيرند 

 بـه ضـروريات زمانـه       چرا به اين شكل يـا آن روش       
  . پاسخ مي دهند و دست به اسلحه مي برند

: مائو در رابطـه بـا مبـارزه طبقـاتي مـي گويـد                  
اري كـه   بادها مي وزند، برگها فرو مي ريزند، هر ك        «

سـازمان كـارگران   (سـاكا  «. »!مي تواني انجـام بـده     
  را بـر     يستيـ  کمون نتوانست وظايف » )انقالبي ايران 

به همـين خـاطر دوبـاره       . انجام دهد دوش گرفته و    
حاشيه نشين و نظاره گر حوادث شد و نتوانست در           

اين مـسئله   . مقابل موجهائي كه براه افتاد تاب آورد      
 –كا و خط ايـدئولوژيك  ريشه در جايگاه تاريخي سا 

ــرت  . سياســي آن داشــت كمونيــستهائي چــون آلب
متعلق به موج قبلي جنبش كمونيـستي بودنـد كـه       
متاسفانه نتوانستند به استقبال موج نـوين جنـبش          
كمونيستي در سطح ملي و بين المللـي برونـد و بـا      

آنـان اگـر چـه هيچگـاه بـه          . آن پيوند برقرار كننـد    
سوسياليـسم شـك    رسالت طبقه كارگر و ضـرورت       

نكردنــد امــا قــادر بــه درك گســستهاي انقالبــي و  
گسستهائي كـه نـشانگر     . ضروري در اين راه نشدند    

تكامل علـم و ايـدئولوژي طبقـه كـارگر در جريـان           
  . تغيير جهان بود

ــل از          ــامي قب ــاقر ام ــه ب ــي ك ــالت تراژيك جم
خودكشي بر ديوار نوشت به نوعي بيانگر اين ناتواني        

هر چه بيشتر سگ دو زدم كمتر بـه          «:تاريخي بود   
اتحـاد شـوروي راه انحـراف در        . هدفم نزديك شدم  

پيش گرفته و دارد به پرولتارياي جهان خيانت مـي      
خــسته شــده ام و ديگـر نمــي خــواهم زنــده  . كنـد 
اگـر چـه بـاقر امـامي در         )  كتـاب  ١٥١ص(» .بمانم

وصيت نامه اش از مشي حزب كمونيست چـين در          
شوروي حمايـت كـرده بـود    مقابل حزب كمونيست  

اما نتوانست همراه بـا ايـن مـوج نـوين،           ) ١٥٢ص  (
خوشبيني انقالبي خود را حفـظ و نقـش و رسـالت            

با اين وجـود ايـن دسـته از رفقـا        . خود را ايفاء كند   
عليرغم ضعفهاي شان توانـستند در برزخـي تـرين          
دوران پرچم كمونيسم را بـه  دوش كـشند و بـدان        

  . وفادار بمانند
آلبرت سهرابيان در گوشه اي از خـاطراتش بـه               

درخت بيد مجنوني در حياط زندان قزل قلعه اشاره     
مي كند كه گفته مي شد وارطان مبارز پرآوازه آنـرا     

درختي كه بواقع با خـون كمونيـستهاي   . كاشته بود 
انقالبي آبياري شد و با تالش و مقاومـت كـارگراني           

اين .  قد كشيدچون آلبرت سهرابيان مغرور و استوار   
 و سـايه    دش خواهد   ناورترتدرخت هنوز پابرجاست،    

  ■. اش همه جا را فرا خواهد گرفت
-----------------  

 
  منابع و توضيحات 

 باقر امامي از كمونيستهاي قديمي ايران بود كه نقش –١
ــي     ــان سياس ــدايت جري ــي و ه ــكل ده ــدي در ش كلي

ده هـاي  باقر امـامي از اعـضاي خـانوا      . داشت» كروژكها«
اشراف بود كه به كمونيـسم گرائيـد دولـت شـوروي بـه            
خاطر امكانات خـانوادگيش بـه وي رهنمـود داد كـه در         
دستگاه دولتي نفوذ كند و براي شوروي سوسياليستي از         
فعاليتهاي دولت انگليس در ايران اطالعـات جمـع آوري      

پس از شـهريور  . باقر امامي لو رفت و به زندان افتاد . كند
 به مخالفت با تاسيس حـزب تـوده برخاسـت و        بيست او 

چند سالي هـم در     . را بنيان نهاد  ) يا محافل (» كروژكها«
 مرداد در زندان بسر برد و تا آخـر عمـر اكثـر    ٢٨قبل از   

او تا آخر عمر . مواقع تحت نظر نهادهاي امنيتي رژيم بود
اما فشارهاي گوناگون مبارزه را     . به كمونيسم وفادار ماند   



   ٢٢ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                
 در ١٣٤٦حمل كند و سرانجام در اوائـل بهـار    نتوانست ت 

  . سالگي به زندگي خود پايان داد٦٤سن 
 در ارتباط با شيوه برخورد بيـژن جزنـي آلبـرت در              – ٢

در زنـدان از رفيـق حـسن آرديـن       «: كتابش مي نويـسد   
پرسيدم چرا رفيق جزني كه سالها با ما در زير يك سقف    

ـ         اره تاريخچـه   در زندان زندگي مي كند براي تحقيق درب
سازمان ساكا از ما كـه از اعـضاي قـديمي ايـن سـازمان          
بوديم پرس و جو و تحقيق نكرده و مبناي تاريخ نگـاري          

نظرات نادرست رفيق » تاريخ سي ساله«خود را در كتاب  
عبداهللا مهـري كـه آگـاهي انـدكي از تاريخچـه سـاكا و              

تاريخ نگاري رفيق جزني نـه      . تحوالت آن داشت قرار داد    
 آكنده از اطالعات نادرست و غيرموثـق از پيـدايش           فقط

كروژكها و تحوالت بعدي تا سازمان ساكا است بلكه اين           
رفيق به خود ترديدي راه نـداده اسـت كـه امـامي را بـه       

شگفتا كه ما را نيز عامل  . عنوان عامل پليس معرفي كند    
! پليس ندانسته و كارگران ساده و صادق ناميـده اسـت؟          

رفيق جزني براي اثبات صحت مـشي       : رفيق آردين گفت  
سياسـي  «مسلحانه و مـردود دانـستن باصـطالح مـشي           

ما نيازي به تحقيق از ما نداشته است زيرا در هر            » كاري
ص (» .صورت او بايد به بطالن خط مشي ما مـي رسـيد          

  )  كتاب٢٨٨
» راه كـارگر « آلبرت عضو افتخاري كميتـه مركـزي      – ٣

 از كتاب كه آلبـرت در  به نظر مي رسد در بخشهائي     . بود
آن اشاراتي به فروپاشـي بلـوك شـرق تحـت رهبـري و              
شوروي سوسيال امپرياليستي مي كنـد، از ديـدگاههاي         

از آنجائيكـه هـدف   . كنوني راه كارگر تاثير گرفتـه اسـت      
اصلي اين نوشته بررسي فعاليـت هـاي آلبـرت در دوران       
قبل از انقالب است ما به برخي نظرات غلطي كـه وي در   

مينه فروپاشي شوروي در كتاب ارائه مي دهد نپرداخته       ز
  . ايم
جبهه متحد ضد   « در زمينه نقد همه جانبه سياست        - ٤

رجوع شود به دو نوشته از باب آواكيان رهبر         » فاشيستي
گسـست از ايـده   «حزب كمونيست انقالبي آمريكا به نام      

پيشبرد جنبش انقالبي جهاني مسائل جهت (» هاي كهن
 توسـط اتحاديـه   ١٣٦٣كـه در سـال      ) تژيكگيري استرا 

. به فارسي برگردانده شـد ) سربداران(كمونيستهاي ايران  
آنچه پرولتاريا جهاني بايد انجام : فتح جهان «و همچنين 

 توسـط اتحاديـه كمونيـستهاي    ١٣٦٥كه در سال  » دهد
  . به فارسي برگردانده شد) سربداران(ايران 
يـق اسـتالين     شوروي سوسياليستي پس از مرگ رف      – ٥

با بقدرت رسيدن رويزيونيستها تغييـر ماهيـت داد و بـه          
يك كشور سوسيال امپرياليـستي بـدل شـد و سياسـت            

  . خارجي توسعه طلبانه و ضد انقالبي اي را اتخاذ كرد
 اين تضاد در دوره جنبش جنگل و جمهوري گـيالن    - ٦

پيشروي ارتـش سـرخ شـوروي در    . هم خود را نشان داد   
ره گشايش مهمـي را در رابطـه بـا جنـبش     ايران در آندو  

اما در عين حال ايـران جـز   . كمونيستي ايران وجود آورد 
اولين نقاطي بود كه ارتش سرخ مجبور به عقب نـشيني           
شــد و عقــب نــشيني اش هــم تــاثير بالواســطه اي  بــر 

اين عقب نشيني بـا پـاره       . شكست جنبش گيالن داشت   
ب تضعيف اي سياستهاي نادرست هم همراه بود كه موج   

برخي از ايـن  . جنبش كمونيستي ايران در آن مقطع شد     
سياستهاي نادرست تا كنون توسط افرادي غالبا با  ديـد           

يـا بـه    . ناسيوناليستي و عموما سـاده انگارانـه نقـد شـد          
ــبش     ــالين جن ــر فع ــاطرات ديگ ــر  در خ ــكالي ديگ اش
كمونيستي آنزمان مانند اردشير آوانسيان و يا اسـناد آن        

  .س استدوران منعك

،  بر بـوغ و کرنـا        يه دار ي سرما ياين دن يحاکم
سم کـار   يکمون"،  "سم مرد يکمون" دمند که      يم

ـ  ن ينکرده وعمل  ـ   "،  "ستي  بـه   يانقالبـات وقت
".  شـوند  ي رسند به استبداد ختم م     يقدرت م 

ن حرفهـا بمبـاران   يا را با ا يآنها مرتبا مردم دن   
ـ ک جنگ ا  ين  يا.  کنند يم ـ ک عل يدئولوژي ه ي

ـ  .سم اسـت  يکمون ک روش کارشـان ،  روش     ي
ــيــف تجربيــبــدجلوه دادن و تحر  يات انقالب

ـ الي سوس ير شورو ياتحادجماه ـ   يستي ن ي و چ
 ير فرهنگي و بخصوص انقالب کبيستياليسوس

 ي م ياغلب سع .  باشد ين م ي در چ  يائيپرولتار
کنند  دروغ ها و اتهاماتشان را تحت پوشـش          

  .ات ارائه دهنديواقع
 بـه  ي پـروژه ا   کاي آمر يست انقالب يحزب کمون 

. خ را آغـاز کـرده اسـت   ينام ثبت درست تـار   
 –ن انقالبـات    يق ا ياهدافش روشن کردن حقا   

شان، توام با   ي ها يروزي بزرگ و پ   يدستاوردها
  و مطرح کـردن      –شان  ياشتباهات و کمبودها  

 از  يان در جمعبنـد   يآثار و اطالعات باب آواک    
  يش بـرا  يات و نشان دادن درسـها     ين تجرب يا

ـ ا.  باشـد  يت م يامروز بشر  ن کـارزار شـامل     ي
نها به  يق کردن، نوشتن، مناظره و بردن ا      يتحق

ن کارزار در کالج ها     يتمرکز ا . ان مردم است  يم
ن کارزار آن اسـت  يهدف ا. و دانشگاه ها است   

ـ کـه کمون  ستها بــر مختـصات و موضــوعات  ي
ـ سم و تجرب  يمناظره بر سر کمون     يخيات تـار  ي

 نگذارند  ر بگذارند و  ي تاث يستياليانقالب سوس 
  .  خواهد ببرد و بدوزدي ميهر جور بورژواز

ن پروژه، ارائه اوراق فاکتهاست  يه ا يکوشش اول 
 را رد کـرده     يفات بورژواز يکه اتهامات و تحر   

  :ن استين اوراق ايعنوان ا. است
سم به شما گفتـه     ي که در باره کمون    يزي هر چ 

 کـه اغلـب  در   يسواالت: شده است غلط است   
 يسم و انقالب فرهنگ   يکمونسم،  ياليباره سوس 

  . شوديده ميپرس
  

  .دي خواني از آن را ميده اير گزي در ز
  
  

ـ ار مناقـشه انگ   ين بـس  ي چ يانقالب فرهنگ  ز ي
 ي آن را به مثابه پاکساز     ياريات بس يروا. است
ـ ن توسط  مائوتسه دون و       يمخالف ارانش کـه   ي

ـ   يبودند، شرح م  " گرسنه قدرت "  ي دهنـد و م
 بدرون هرج و مـرج      ن را ين انقالب چ  يند ا يگو

ـ    يواقعا ا . بزرگ پرتاب کرد    ين انقـالب فرهنگ
  چه بود؟

 
 ي ســالهاي طــيائيــ پرولتارير فرهنگــيــانقــالب کب

 ي توده ايک شورش انقالبي رخ داد و ١٩٧٦-١٩٦٦
انقـالب  . ون نفـر بـود    يليرنده صدها م  يبود که دربرگ  

  .بود" انقالب در انقالب"ک ي در واقع يفرهنگ
  

 نظم يني دهقان چ-ون کارگريب، انقال١٩٤٩در سال 
ـ ا. کهنه را سـرنگون کردنـد      ک نظـام   يـ ن انقـالب    ي

ان گذاشـت   ي را بن  يستيالي سوس ي و اقتصاد  ياسيس
 ي را بـرا يکه به توده ها قـدرت داد و منـافع بزرگـ      

  خيثبت درست تار
  یق در باره انقالب فرھنگيحقا

  ٢٠٠٤ اوت ٢٩ -١٢٥١ شماره    يکارگر انقالب
 بخش اول

 



٢٣صفحه     حقيقت         ۱۸ شماره

 روزنامه های بزرگ ديواری در انقالب فرهنگی چين

د  به ثبت درست     يرجوع کن .  (مردم به ارمغان آورد   
ــار  تحــت ي و اقتــصادياســي سيدســتاوردها: خيت
اما هنوز  ) ١٢٤٨ شماره   ير انقالب  کارگ - مائو يرهبر

 در ياسـ ي سي هاي و نابرابر  ي مهم اقتصاد  يتفاوتها
ــو ــه نـ ــالين سوسيجامعـ ــتيستيـ ــود داشـ .  وجـ

ک قشر ممتاز نخبـه  يز آن بود که       ين چ يخطرناکتر
 آن  ياسي س يمرکز سازمانده . دار شده بود  ين پد ينو

ن بـود و نفـوذ      يست چ يان حزب کمون  يدرست در م  
ش يکيدئولوژيــ و اياســيس

  .در حال رشد بود
   

 ١٩٦٠ يدر اواسط سـالها   
 يه دار يرهروان سـرما  

 کسب قـدرت مـانور      يبرا
رهروان آنها را   .  دادند يم

 ي مـــ يه داريســـرما
خواندند چون  رهبران باال     

ــزب کمون  ــام ح ــمق ست ي
ــ ــ يچــ ــد ولــ  ين بودنــ

ق کرده  يسم را  رق   يمارکس
ن را  ي کردند چ  ي م يو سع 

ــاظ س ــه لحـ ــيبـ  – ياسـ
شند  بکـ  ي به راه  ياقتصاد

ه ياء سـرما يکه منجر به اح 
هدف آنهـا   .  شد ي م يدار

 مجـــدد نظـــام يبرقـــرار
ن ياستثمار و برگرداندن چ 
 و  يبه تحت سلطه خـارج    

" ن بـه    يل چـ  يخالصه تبد 
 يگـار ي ب يبهشت بنگاه ها  

  آنچه که امروز  يعنيبود  " 
  !ن استيچ
  

ک يـــ يانقـــالب فرهنگـــ
ــدرت درون " ــگ قــ جنــ

ــصر ــود" يق ــالعکس. نب ! ب
ک جدال ي يانقالب فرهنگ 

 در رابطه بـا     يژرف و جد  
.  جامعـه بـود    يريجهت گ 

نکه چـه   يجدال در مورد ا   
ــسان ــدا يک ــکان ه ت ي س

جامعــــه را در دســــت  
ــت  ــد داش ــه : خواهن طبق

د يـ ک طبقه جديا  يکارگر  
  .بورژوا

  
ن، مردم يست چي حزب کمون  ي انقالب يروهايمائو و ن  

 يريـ ام کننـد تـا از قـدرت گ       يـ را فراخواندند کـه ق    
ــرما ــيه داريس ــردم را  ي نمايريوگ جل ــا م ــد؛ آنه ن

 حـزب را کـه در الک        يفراخواندند که سطوح بـاالئ    
اما .  بدهنديک فرو رفته بودند، تکان    يبورژوا بوروکرات 
ان يـ در جر . ن بـود  ي فراتر از ا   يلي خ يانقالب فرهنگ 

ـ ييـ ن انقالب توده ها دست بـه  تغ      يا  در يرات انقالب
 ، فرهنگ و ارزشها زدنـد  ياقتصاد، موسسات اجتماع  

ـ ا.  تر کـرد يست، خود را انقالبيو حزب کمون   ن آن ي

ادامـه انقـالب تحـت    " اسـت کـه مـائو آن را         يزيچ
  ) ١. (دينام" اي پرولتاريکتاتوريد

ـ   ياما آ  ـ  واقعـا    يا انقالب فرهنگ ـ ک خ ي زش ي
ـ  ي بود؟ آنچه که اغلب شن     يمردم  شـود   يده م

ترسناک در جامعـه    " هيتسو"ک  ي که ن است يا
  . بود

  و  " ني جمع کردن مخالف "يمسئله انقالب فرهنگ
  

  
ا يـ " ي کـار اجبـار  يبه اردوگاه هـا  " فرستادن مردم   

سـبک  . نبـود "  خـاص  يک گروه نظر  ي ياقتدارگرائ"
زها ين چي کامال متفاوت از ا   ي انقالب فرهنگ  يکارها
کــارگران، دهقانــان، و مــردم از همــه اقــشار،  . بــود
ـ     ير انتقاد تـوده ا    يدرگ  ي و دولتـ   ي از مقامـات حزب

ن مناظره ها در باره     ير بزرگتر يآنها درگ . فاسد شدند 
 و رابطـه    ي، فرهنگـ  ي، نظـام آموزشـ    ياسياقتصاد س 

.  مـردم شـدند    يست با توده هـا    ين حزب کمون  يماب
 ياو بـرا  . کردن نداشت " يپاکساز" به   يمائو عالقه ا  

. ن دادي از پائ  يشکست دشمن فراخوان عمل توده ا     
  عملکـرد ي از نمونـه هـا از چگـونگ    ينجا بعـض  يدر ا 

  : وجود دارديانقالب فرهنگ
  
ون هـا تـن از جوانـان در         يـ لي م . سرخ يگاردها -
آنها دولـت و    .  شدند ي سازمانده ياسي س يگادهايبر

ه يرهبران حزب را که جامعه را به عقب، به راه سرما  
آنهــا .  بردنــد، مــورد انتقــاد قــرار دادنــدي مــيدار

ــا ــه گرايعملکردهـ ــه در ي نخبـ انـ
. دندياد کش ر انتق يدانشگاه ها را به ز    

آنها کارگران و بزرگساالن جامعه را      
ــاال  يــب ــد کــه سرشــان را ب دار کردن
 ياست هـا  يته ها و س   يرند و آتور  يگ

آنهـا  . ر سوال کـشند   ي را بز  يارتجاع
به روستاها سفر کردند کـه جنـبش     

ط يرا گسترش دهند و در باره شـرا       
  .نندياقشار دهقانان آموزش بب

  
ـ  بـزرگ د   يروزنامه ها  -  .يواري

ــر روي دســت نــويرهاپوســت  يس ب
 مـدارس و کارخانـه هـا و     يوارهايد

 يروزنامــه هــا. افتنــديمحــالت راه 
ز يرت انگ ي،  صحنه ح   يار يوبزرگ د 

 از رهبـران   يراه افتادن انتقاد عموم   
کاغـذ و   .  آنان بود  ي ها يو خط مش  
همه بـدان   .  فراهم بود  يجوهر مجان 

 يروزنامــه هــا.  داشــتنديدسترســ
ـ   ير بزرگ پالتفرم فـو    يواريد  ي و ب

.  مناظره و بحث بودنـد     يواسطه برا 
ــ ــه و  يب ــوع روزنام ــزار ن ش از ده ه

 بعنوان  يجزوات توسط افراد معمول   
 بحث و منـاظره بـر       ي برا يله ا يوس

ــسائل س  ــر م ــيس ــ در مقياس اس ي
و در پکـن بـه   . (م، چـاپ شـد  يعظـ 
 روزنامه وجـود    ٩٠٠ش از   ي ب يتنهائ

  ) . داشت
  
ه ي رهــروان ســرمايســرنگون -

ن ي نـو  ي ساختارها  و خلق  يدار
ون کارگر  يلي م ٤٠ .نيقدرت از پائ  
ن در ي چـــي اصـــليدر شـــهرها

 ياسـ يده س يچي و پ  يکشمکش جد 
ــرا ــدرت از  يب ــرفتن ق ــاز پــس گ  ب

ــد  ــرکت کردن ــان، ش ــضا. نخبگ  يف
در شـهر   .  حاد و باردار بـود     ياسيس

ش از هفتـصد سـازمان      ي ب يشانگها
 ياسـ يان مناظره سياز م. در کارخانه ها وجودداشت 

ست يـ ون مائوئ ي انقالب ي کردن و تحت رهبر    و تجربه 
  .  ساخته شدنديائين قدرت پرولتاري نوينهادها

  
ـ   يا در انقالب فرهنگ   يآ  بکـار   ي خشونت بزرگ

گنـاه  ي مـردم ب   ياريرفته نشد و باعث رنج بس     
  نشد؟ 

.......................  
نـــدهيه در شـــماره آيـــبق.... دنبالــه دارد  

 



   ٢٤ صفحه   ۱۸   شماره   حقيقت                
 كـار   را بـه يـك ابـزار      » پرنده نـوپرواز  « 

 !سياسي با توده ها بدل كنيد
  !به ميان توده ها ببريد آنرا وسيعا 

  !کنيدبر سر آن بحث مردم  با 
نشريه حقيقت در نظر دارد سـتوني را بـه     
ابــراز نظــرات خواننــدگان ايــن كتــاب و 
پاسخگوئي به سـئواالت آنـان اختـصاص        

  . دهد
ــشنهادات و    ــادات، پيـ ــرات، انتقـ نظـ

مـي  مـردم   ا  ئي را که در گفتگو ب     پرسشها
و بـراي نـشريه     کـرده   گرد آوري   شنويد  

  !حقيقت ارسال داريد
 
 ٭٭٭

 
با تشکر از رفيق نادر جنوب که نظرات خود را طي         

در . نامه مفصلي براي نشريه حقيقت ارسال داشت      
ذيل آن بخش از نامه اين رفيق که مستقيما مربوط    

  . است درج مي شود» پرنده نوپرواز«به کتاب 
  

 مختصر از کتاب    يليشته پرداختن به تحل   ن نو يهدف از ا  
 )م ل م(ران يـ ست ايـ پرنده نوپرواز است که حـزب کمون    

  . استارائه داده
 از  يکـ يبعنـوان   ) سربداران( ران  ي ا يستهايه کمون ياتحاد

ط سـخت بـا تمـام نقـاط         ي در آن شرا   ي انقالب يسازمانها
همانگونه .  مناسب به ارتجاع داد يها پاسخ يضعف و نارسا  

ــه بعــد در تمــام اطالع۱۳۶۰داد کــه از خــر ــ ب ه هــا و ي
  . اتش اظهار  داشتينشر

 توسط  يه دار ي سرما ي اسالم يم منفور جمهور  يگرچه رژ 
ل تـوده  يـ د از قبيم گذشته و سرسپردگان جد   ي رژ يايبقا

 يهنوز که هنـوز اسـت از جمهـور   که ( ها   يتي و اکثر  يا
 در شکست انقـالب     )کننديت همه جانبه م   ي حما ياسالم

همه مـسائل را    ده من   ي اما به عق   .اند داشته   ينقش اساس 
 يروهــاينوان ا تــيــ ي اســالميتــوان جمهــورد بــه يــانب

بلکه . کردخالصه   شکست انقالب    ي برا يضدانقالب جهان 
 ي انقالبـ يروهايگرش خود نيوار دو طرف دارد طرف د يد

 که داشتند عمل    يفه خودشان و رسالت   يبودند، که به وظ   
  . نکردند

کصد سال است که ارتجاع حاکم يب يتوان گفت که قريم
ـ زم به قتل عـام انقالب     يالي امپر ياريب ستها و يـ ون و کموني

د بتـوان گفـت هنـوز       يشـا .  ورزد يتوده هـا مبـادرت مـ      

وجـه   دست کـم  .شروان نگرفته باشندي الزم را پ يدرسها
نـه  ي در تمـام زم    ينيت آنها خـود محـورب     ياکثرمشخصه  

و و ينها آلترنات گروه خود را ت و هر سازمان ، حزب.هاست
 و تعـداد    ين پراکنـدگ  يوجود همـ  .  داند يسرآمد همه م  

ــسرد شــد  ــه دل ــان و ي آزادن احــزاب و ســازمانها ب خواه
 دامـن  يونيـ لي مير توده هـا يهواداران طبقه کارگر و سا    

ـ ا که از    يئرويتنها ن .  زند يم ب فـراوان   يرهـاورد نـص   ن  ي
 شـود ضـد انقـالب حـاکم اسـت کـه نـوکر               يدش م يعا

 ين الملـل پـول مـ    ي و صندوق ب   يانک جهان انحصارات، ب 
  . خوردي آب هم نميباشد و طبق دستورات آنها حت

ران از ي ا يست که در کجا جنبش انقالب     ي خالصه معلوم ن  
 ي از گذشته و حال درسـ ي و پراکندگ ين همه نابسامان  يا

 يروي باال برد که ن  يخواهد گرفت تا توان خود را به نحو       
 ين همه فساد و تباه    ي و به ا   زال توده ها باورش کنند    يال

  .ان داده شوديو کشتار خانمان بر انداز پا
ست از هـر  يـ ون کمونيـ ر انقالبي سربدار و سا  ياعدام رفقا 

تـا از  . ستيـ  دردنـاک ن  يوين سنار يان ا يدسته و گروه پا   
تکـرار  د منتظـر  ياره باوم هم يري الزم را نگ   يخ درسها يتار
ه ير سـرما   وحـشتناکت  يبا ابعـاد  و  م  ي باش ين مصائب يچن
ـ آ. م داد يدست خواه   از يرا بسادگ  خود   ي گرانبها يها ا ي

ا هر روز ي شود؟ آيا مي در کشورمهيط انقالب يهر روز شرا  
ن ي کند ؟ مـن چنـ  يد ميه ها را باز تول ين سرما يجامعه ا 

 سـربداران و  يبرگـردم بـه موضـوع اصـل     .  نـدارم  يتصور
 ۵۷ انقالب يده هاي که چکييرفقااز دست دادن    يتراژد

ـ   ين شکست و مرگ آنها برا     ي تحمل ا  .ودندب  ي هـر انقالب
ـ ي تپد ضـا ي نوع بشر مي رهائيکه قلبش برا   بـس  يعه ئ

خ يب به ربـع قـرن از آن تـار   يرقاگر چه  . جان گداز است  
 را  يکـس کمتـر   د  يـ ان مد ي سـال  يطمتاسفانه  .  گذرد يم
. م بدانـد ين شکست دردنـاک سـه   يافتم که خود را در ا     ي

 يصورت م يقهر انقالبت با مخالف هي انتقادات از زاويبرخ
ـ م و   ي منصفانه به موضـوع بنگـر      ياگرکم. رديگ ا الاقـل   ي

ه هـا و نوشـته      يـ انيه ها و ب   يقبول زحمت کرده به اطالع    
م يقت آن دوران مراجعه کنـ يات حقي نشري در پي پ يها

ـ  آن نوشته ها و نو     يني روشن ب  يمتوجه ژرفا   شسندگاني
ـ    م ي شو يم  ي مـ ينـ يبش يکه چگونـه عمـق فاجعـه را پ

 يهـا و محفـل هـا   ي در عـوض سـخن وران مهمان   .کردند
 هرگـز  ي سـازمان  يها و بده بستاها   يق باز ي و رف  يخانوادگ

ف ي بـه وظـا  ياسـخگوئ پ يو به جا نداشتند   ين باور يچن
ن سـرکوبها بـسان   يمعتقد بودند که ا   ط  يارخود در آن ش   

 بـدان   ي هراز گـاه   ي اسالم يست که جمهور   گذرا يموج
فقـدان   از ي ناشيئنشهايود چنان ب  جو.  ورزد يمبادرت م 

 بـود و  ي توده اي از جنبشها  يو دنباله رو   ي انقالب يتئور
ر جامعـه و    ييـ ت تغ يبه عهـده نگـرفتن مـسئول      در  شه  ير

ـ ا کـه ب يامـر . ق قهر بـود ياز طر  ياسيکسب قدرت س   د ي
 به  ينش و اراده انقالب   يد و با ب   ي آن تدارک د   يهمواره برا 

  . رفتاتشواز خطريپ
  توانـسته انـد بـه نقـد     يست ما بخوبي مائوئياساسا رفقا 

ام يـ  و ق  ينه کار نظـام   يهمه جانبه از گذشته خود در زم      
و ه يــآن را تجز ينفــنکــات مثبــت و مبپردازنــد و آمــل 

 ي و اجتماعيبه بافت اقتصادرفقا  پرداختن  . ل کنند يتحل
 گـرفتن رشـد     يشيـ و پ ها  شـهر و اشاره به رشـد      جامعه  

ا و  ها  نسبت به روستاه    ت ساکن در شهر   يروزافزون جمع 
ت در شهرها رقم خواهد يت سرنوشت حاکمينکه در نهايا

 يدر مقابـل شـهرها روسـتاها   نکـه   يد بـر ا   يـ خورد و تاک  
ژه ي کـار بـو    يرويـ  از ن  يد که بخش  ن هم وجود دار   يفراوان

در انقـالب    آنهـا    يرويـ د از ن  يباساکن آنند و ن    يکشاورز
کـه رفقـا    ژه آن يبـو .  هستند يار مهم يماند نکات بس  غافل  

د در شهرها که    ي شد يکتاتوريکنند که وجود د   يروشن م 
ر ي طبقه کـارگر و سـا      ي از رشد آگاه   يبصورت وحشتناک 

ــازمانده ــشان و س ــ يزحمتک ــت م ــا ممانع ــدي آنه .  کن
 کنـد کـه جهـت    يشرو را ملزم م ي و پ  ي انقالب يهانسازما

 را  يان تـالش همـه جانبـه ا       ي عر يکتاتوري با د  ييارويرو
ز را ســازمان دهنــد و يــزه قهــر آممبــار. رنــدمبــذول دا

و . شـوند  يگاهيجاد ارتش خلق و مناطق پا     ي  ا  يراهگشا
 با ارتـش   ييارويرو انقالب آماده    ي حفظ دستاوردها  يبرا

و چنـد    انقـالب    دو  شور ما   کگرچه تاکنون   .باشندحاکم  
کـم مـا   يرا پشت سر نهـاده ، امـا    يم توده ا  يزش عظ يخ

 هدفش کسب کهم يبود يک حزب قدرتمند و جديفاقد  
 هـم نداشـته   يجه ارتش خلق يدر نت .  باشد ياسيقدرت س 

  . کند مردم حفاظت يمبارزات يم تا بتواند از دستاوردهايا
له يکه به وسـ   است   ي حامل تئور  »پرنده نو پرواز  «کتاب  
ن يز در انقـالب چـ  يـ ان نهاده شد و صـحت آن ن     يمائو بن 

محتاج ن کتاب   يا شک   ي ب .ا محک خورد  ينقاط دن  ريوسا
ــه هميــن وه اســت  همــه جانبــيســبرر ــاز ب  همــه ياري

ز بـه  يـ ون وفادار بـه انقـالب قهـر آم      يستها و انقالب  يکمون
ــر ــشور  يرهب ــطح ک ــارگر در س ــه ک ــت  طبق ــا  اس  ت

 يعتريبـا پـشتوانه وسـ     رفع شود و مـا      َ آن   يهايناروشنائ
  .مي کنيانقالب را سازمانده

  
ــشکر   ــا ت ــو  -                                   ب ــادر جن ب  ن

  ۲۰۰۴اکتبر 
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