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ديگــر رئــيس جمهــور 

  !آمريکا
ا و ده هـا     يون تن  از مردم دن     يليصدها م 

کـا از انتخـاب    يون نفـر از مـردم آمر      يليم
کـا  ي آمرياست جمهـور يجورج بوش به ر 

پـس از روشـن     .  انـد  يبهت زده و عصبان   
ــا ــيشــدن نت ات و محــرز شــدن ج انتخاب

 ي از شــهرهاياريانتخــاب بــوش در بســ
هر .  برپا شد  ي اعتراض يکا تظاهراتها يآمر

 يجا که تظاهرات نبـود مـردم ناسـزا مـ          
  . ا حالت بهت زده داشتنديگفتند 
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با كولـه بـاري از تجـارب و     ايران،  

دستاوردهاي مبارزاتي در آسـتانه     
مرحله . ورود به مرحله نويني است 

ــت از   ــي اش گسس ــه ويژگ اي ك
ي، بي اعتنائي    دوم خرداد  توهمات
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ــالمي،   ــوري اس ــاعي جمه و ارتج

ــر و   ــي ت ــهاي انقالب ــاذ روش اتخ
فرمهاي تشـكيالتي جـدي تـر و        

اينكـه جنـبش    . راديكالتر اسـت  
دانشجوئي بتواند اين مرحله نوين     

گذارند اساسا  برا با موفقيت از سر    
 فاكتور ذهنـي  دخالتگري فعال   به  
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   ٢ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                

ان يهمانا دانشجو " يفاکتور ذهن "منظورمان از   
کال ي رادي خط مش ي چپ است که دارا    يانقالب

ن يزاده شدن مرحله نو. رهستنديو سازش ناپذ
دانشجويان انقالبي چپ   ن است که    يبسته به ا  

فـاوت را در  دورنماي سياسـي كيفيتـا مت    ک  ي
 گسترش  ي و برا   طرح کرده  يجنبش دانشجوئ 

ان و دانش آموزان،    يان دانشجو ينفوذ آن در م   
ت ي فعاليبا حرارت و جسارت و از خودگذشتگ    

  .کنند
ــا       جنــبش دانشــحوئي ايــران در صــحنه نبــرد ب

دشمنان آزادي تجارب مهمي كسب كرده كه بدون        
شك دست مايه نبردهاي همه جانبه تـر و عميقتـر         

نه هـاي رزم    هنوز يادآوري صح  . واهد بود  آن خ  آتي
در  ،دالورانه دانشجويان و مردم بـا مـزدوران رژيـم          

 به همگان شـور    ،١٣٨٢ و خرداد    ١٣٧٨هيجده تير   
در هر دو خيزش، دانشـجويان      . و هيجان مي بخشد   

با پايداري و جسارت خود محـرك مبـارزه اقشـار و        
طبقات ديگر جامعه شدند و نقـش برجسـته اي در           

. اء كردنـد  باال رفـتن آگـاهي سياسـي عمـومي ايفـ          
جنبش دانشجوئي نـه تنهـا نقـش بسـزائي  در بـه               
شكست كشاندن عوامفريبي هاي دار و دسته هـاي         

در  نيز از اسـارت   رابلكه خود  دو خردادي ايفاء كرد   
چارچوبــه هــاي سياســي رســمي و قــانوني كــه دو 

 به آن خردادي هاي براي مهار و كنترل اين جنبش       
دي هـا كـه     دوم خردا . ل کرده بودند، رها کرد    يتحم

با اسـتفاده از قـدرت دولتـي، تشـكالت     (با تمام قوا  
وابسته به حكومـت ماننـد دفتـر تحكـيم وحـدت و        

سـعي داشـتند سياسـتهاي ضـد       ) مطبوعات رسمي 
خـود را بـه جنـبش دانشـجوئي          ي و ارتجاع  يمردم

حقنه كنند و آنرا در كانالهـاي بـي آزار و بـي بـو و              
  .خاصيت نگهدارند كامال شكست خوردند

 ي اسـالم ي  با شکست حقه دوم خرداد، جمهـور         
به سركوب آشكار جنبش دانشـجوئي      شتر از قبل    يب

روي آورده است و بـه شـكار فعـالين انقالبـي ايـن              
برخي ها بازداشـت مـي شـوند،         . جنبش مي پردازد  
برخي ها تهديد بـه اخـراج مـي        . برخي ديگر ناپديد  

شوند برخي ديگر در صـف بيـدادگاههاي رژيـم در           
ر نگهداشته مـي شـوند تـا دسـت از پـا خطـا               انتظا

با اين وجود عليرغم افـت و خيزهـا جنـبش           . نكنند
دانشجوئي بـه راه خـود ادامـه خواهـد داد و تحـت            
اوضاع سياسي جديـد مسـيرهاي نـويني را تجربـه           

ان يک عـده از دانشـجو    يـ  کـه    ي بشـرط  خواهد كرد 
باشند که بطـور    ) هر چند کوچک و فشرده    (شتاز  يپ

ــنظم و از رو ــ نقشــه معضــالت ايم ــبش را ي ن جن
   . کرده و برطرف کننديشناسائ

يكــي از معضــالت كنــوني جنــبش دانشــجويي      
ــويژه آنكــه . ضــعف ســازماني ايــن جنــبش اســت ب

ــياري از محافــل و هســته هــاي دانشــجوئي      بس
و رژيم به    نتوانستند ادامه كاري خود را حفظ كنند      

ســـادگي توانســـت ســـازماندهندگان خيزشـــها را 
 و دستگير كند و به اين ترتيب از استمرار           شناسائي

مبارزات دانشجوئي و اتحاد جنـبش دانشـجوئي بـا          
. ساير جنبشهاي تـوده اي ممانعـت بـه عمـل آورد           

باتوجه به مراقبت هاي امنيتي كه سازمان اطالعات        
و امنيت و ساير نهادهاي مـوازي انجـام مـي دهنـد      
لزوم رابطه دقيق و مطمئن بين هسته ها و محافـل          

جنبش در سطح گسـترده   گر و با    يکديدانشجوئي با   
احساس مي شود بگونـه اي كـه رژيـم بـه سـهولت         
ــه    ــي ب ــور از ســطوح گســترده و علن ــا عب ــد ب نتوان

. انقالبـي برسـد   يدانشـجوئ استخوانبندي تشـكالت   
الزمه اين امر ايجاد كميته هاي مخفـي دانشـجوئي       
است كه روابط منظم جدي با يكديگر داشته باشند         

آن از تجارب سازمانهاي     تجارب هم و مهمتر از     و از 
انقالبي و كمونيستي براي ادامه كـاري خـود سـود           

  .جويند
اما همانگونه كه تجارب سالهاي اخير نشـان داد        

حل اين معضل در درجه اول يك مسـئله سياسـي           
توهم داشتن به دشمن و علنـي       . است تا تشكيالتي  

ن ضـعف   گرائي بي حساب و كتاب علت بـروز چنـي         
هر چقـدر فعـالين جنـبش دانشـجوئي         . هائي است 

نسبت به سمت اين جنبش روشن باشند، دوسـت و    
دشمن و متحدين دور و نزديك خود را بشناسـند و    
ــدت آن   ــاه م ــه اهــداف درازمــدت و  كوت نســبت ب
شناخت حاصل نمايند بهتـر مـي تواننـد بـه ادامـه             

هر چقدر فعالين دانشجوئي    . كاري آن ياري رسانند   
يتــر بــه نقــد سياســتها و روشــهاي و فرمهــاي عمق

تشكيالتي تا كنون موجـود در جنـبش دانشـحوئي          
بپردازند بهتر مي توانند به تكامل اين جنـبش هـم           
در سطح سياسي هـم در سـطح تشـكيالتي يـاري            

  . رسانند
امروزه حناي دوم خردادي هـا       درست است كه       

در ميان دانشحويان رنگـي نـدارد امـا گـرگ هـاي             
ارنگ باز هم مي تواننـد در لبـاس مـيش ظـاهر        رنگ

شوند و جنـبش دانشـجوئي را بـه كژراهـه ديگـري          
كـم نيسـتند جريانـات و تفكراتـي كـه مـي             . ببرند

خواهند در اذهان عمومي منجمله دانشـجويان جـا         
بيندازند كه فقـط بـا دخالـت و يـاري امپرياليسـم             
آمريكاست كه مي تـوان از شـر جمهـوري اسـالمي       

 همينرو در اوضاع كنوني بسـيار مهـم       از. راحت شد 
است كه جنبش دانشجوئي بـا ايـن قبيـل تفكـرات          

ع ضـد امپرياليسـتي خـود را        مواضمرزبندي كند و    
ده يکند و بطـور مشـخص بـا مـردم سـتمد     پررنگتر  

کا اشغال يسم آمر ياليعراق که کشورشان توسط امپر    
جنبش دانشجوئي .  نشان دهد يشده است همبستگ  

 بايد همچـون دهـه هـاي قبـل از           ايران مي تواند و   
ــد    ــارزه ض ــتازي در عرصــه مب ــش پيش ــالب نق انق

 بـا اشـک     ي اسالم يجمهور. امپرياليستي ايفاء كند  
 ي مردم عـراق و دادن شـعارها       يختن برا يتمساح ر 

 ي خواهد خود را مردم    ي م يستيالي ضد امپر  يتوخال
 توانـد و    ي م يجنبش دانشجوئ .  نشان دهد  يو مترق 

 يم جمهوريز نقاب از چهره  رژينه نين زميد در ا  يبا
 ي اسـالم  ي بردارد و نشان دهد که جمهـور       ياسالم

ــع   ي از دســت نشــاندگان نظــام جهــانيکــيدر واق
 ي است و از روز اول عمر خود پا به پـا          يستياليامپر

 يه ا يـ ه و پا  يـ شبرد سـرکوب مـردم و حقـوق اول        يپ
به اشكال گونـاگون بـه منـافع امپرياليسـتها          مردم،  

  . مي كندز يامروز نه و خوش خدمتي كرد
 بـا  يد بـه مرزبنـد  يـ شرو و آگاه بايان پ ي     دانشجو
 يانــه ملــي سازشــکارانه و مماشــات جويخـط مشــ 

افتن وجه اشـتراک    يشه در حال    ي ها که هم   يمذهب
را يـ  کنند زي اند توجه کاف ي اسالم يم جمهور يبا رژ 

 ي نمـ  ي، جنبش دانشجوئ  ين مرزبند يک چن يبدون  
ثر جريانات ملي مذهبي كه طي اك. تكامل يابد تواند  

خـردادي  م  اين سالها چشم اميد به جنايتكـاران دو       
داشتند، امروز از ترس آمريكا و تحت عنـوان حفـظ     
تماميت ارضي مي خواهند بار ديگر پشت جمهوري      

 تواننـد  يران هرگز نمـ يمردم ا. اسالمي صف بكشند  
م يــکــا پشــت رژيســم آمريالي مبــارزه بــا امپريبــرا

د هـر   يـ ران با يمردم ا . رندي قرار بگ  ي اسالم يجمهور
 را سـرنگون    ي اسـالم  يم جمهـور  يـ عتر رژ يچه سـر  

ن يـ  آن اسـت کـه ا      يفه جنبش دانشجوئ  يوظ. کنند
ج کنـد و مبـارزات      يغ و تـرو   يـ هدف را بالوقفـه تبل    

.   کنـد يزه سازماندهين هدف و انگي را با ا يدانشجوئ
سـم  ياليفه در رابطه با مبارزه با امپر ين وظ ي تر يفور
 اسـت  ي اسالميم جمهوريکا سرنگون کردن رژ يآمر

ن سد و مانع استقالل  يم خودش بزرگتر  ين رژ يرا ا يز
ن منـافع اسـتقالل     يبنابرا. ستهاستياليران از امپر  يا
 يجـاب مـ   ي ا يستياليران و منافع مبارزه ضد امپر     يا

 مـردم  يم هر چه زودتر بدست تواناين رژ يکند که ا  
  .سرنگون شود

 يد خصـلت کـامال مردمـ      ي با ي     جنبش دانشجوئ 
 يد نسـبت بـه تمـام   يـ ن جهـت با يبه ا. داشته باشد 

 بـه   ي اسـالم  ي کـه جمهـور    ي ها و ستم هائ    يناروائ
 دارد حسـاس    ياقشار و طبقات مختلف مردم روا م      

ــوده و عکــس العمــل نشــان دهــد  اگــر جنــبش  .ب
 داشته باشـد    ي مردم ي خواهد خصلت  ي م يدانشجوئ

ــبا ــان  ي ــارگران و دهقان ــارزات ک ــاران يو بد از مب ک
 از  يمين(ه محروم کردن زنان     يد عل يت کند؛ با  يحما
کـرد و تـرک و     (و ملل تحت سـتم      ) ت کشور يجمع

 شان، يه اياز حقوق مسلم پا) رهيبلوچ و ترکمن و غ
  .  داشته باشديمواضع روشن و بدون ابهام

مسائل مهم سياسي از اين دست، ربط مستقيم             
ورنمــاي دارد بــه اينكــه جنــبش دانشــجوئي چــه د

چه سمتي  دهد و يمسياسي را پيشاروي خود قرار    
جنبش دانشجوئي در ورود به دور .  کند يمرا اتخاذ   

تـوده  . تازه با زمينه هاي عيني مساعدي روبرو است 
ــا در     ــر و باره ــالهاي اخي ــي س ــجو  ط ــاي دانش ه
رويدادهاي مختلف ظرفيت خود را براي سازماندهي 

 .ات رسانده اند  جنبش هاي انقالبي دانشجوئي به اثب     
د دسـت بکـار     يـ ا پيشروان جنبش دانشجوئي ب    پس،

 شـود،   ي را که انجامشان طلـب مـ       يشوند و کارهائ  
  .انجام دهند

معيارهاي يـك جنـبش   «ن شماره به مقاله   يهمدر  
  ديتوجه کن» انقالبي دانشجوئي

  به مناسبت شانزدهم آذر، روز دانشجو



٣صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره

 کـه ضـد   ي هـائ يکـائ يت مردم جهـان و آمر   يعصبان
رکز همـه  بوش هستند، علل گوناگون  دارد اما در م      

دارودسـته بـوش   :  کنـد ي مـ يز خودنمائ يآنها دو چ  
 ي در خارج از مرزهـا يزيمصمم است جنگ و خونر   

کـا دسـت بـه    يکا را ادامه دهد و در داخـل آمر        يآمر
 يک کـالم، بـورژواز    يـ بـه   .    بزنـد   ياسيسرکوب س 

خ دست بـه اسـتفاده از       ين مقطع از تار   يکا در ا  يآمر
 حـل   ي بـرا  يسـت ي و شکل حکومت فاش    يزور نظام 
ن يا.  خود زده استي و داخلين المللي ب يبحران ها 

 آلمـان در زمـان   ي است که بـورژواز يهمان راه حل  
  .  تلر اتخاذ کرديه

 خـود را     ياست و برنامه هـا    ي     دارودسته بوش س  
ــزب    ٢ ــره حـ ــات در کنگـ ــل از انتخابـ ــاه قبـ  مـ

انتخـاب  . خواهان بـدون ابهـام روشـن کـرد       يجمهور
. است و برنامـه هاسـت     ين س بوش در واقع انتخاب آ    

گانه يکا را   ي، آمر ين کنگره بوش و دارودسته و     يدر ا 
ــن ــ خيروي ــر در مي ان ي
 يمنــــي اهريروهـــا ين

ف کـرده و    يجهان توصـ  
ــد آمر ــرا يگفتن ــا ب  يک

ــحفاظــت از خــود با د ي
ــ ــي  ين نظــاميک ماش

 متهاجم  ي، ارتش يجهان
ر قابل شکسـت در     يو غ 
ار داشته باشد کـه      ياخت

 نين بيت قوان يبدون رعا 
 يا افکار عمـوم   ي يالملل

جهـــــــان بطـــــــور 
خته بهر نقطه   يافسارگس

ا که اراده کنـد وارد      يدن
ــا. شــود ن دارودســته، ي

 را بـا    ياسـ يسم س يفاش
ــا ــ بنيدئولوژي  يادگرائي

ــذهب ــد ي آميم ــه ان . خت
ن جهت در کنگره     يبهم

 خواهان  يحزب جمهور 
ت يـ مامور" خـدا " شرم اعالم کردند که يبدون ذره ا 

" خـدا "کـا داده و در عـراق          ي به ارتـش آمر    يژه ا يو
کــا ي هــر  تانــک و موشــک ارتــش آمريشخصــا رو

آنهـا معتقدنـد    !  کنـد  يت  مـ   ينشسته و آن را هـدا     
ن الگو  ي بهتر يه دار يت  سرما  ي بر مالک  يجامعه مبتن 

ن را قبـول  ي است و هر کس که ا    ي جامعه بشر  يبرا
دارودسـته بـوش    . رحمانه مجازات شود  يد ب ينکند با 

دانسته " انتيخ"کا را   يامعه آمر در ج " يمخالف خوان "
 و  ي و حــس کنجکــاو يشــيو هــر گونــه دگراند 

ب خطرناک محسـوب    يک  ضعف و ع    ي را   يروشنگر
 باشـند؛   يآنان بشدت ضد حقوق زنان مـ      .  کنند يم

ر يت دانسته و مصممند آن را غ   ين را جنا  يسقط جن 
نـا ماننـد   يه آنان در مورد زنـان ع ي کنند؛ نظر يقانون
 چون و چرا تابع     يد ب يد زن با  ل است و معتقدن   يانج

 يآنان حزب اهللا وار بهر بارقه افکار مترقـ        . مرد باشد 

د يـ آنان معتقدند که با   .  کنند ي حمله م  ينيو ضد د  
 ي هـا  ي کـرد و آزاد    يرا معن " قابل قبول " طرز فکر   

آنهـا  . کا را محدود کردي مردم آمريدتي و عق ياسيس
  يکا معرفـ  ي مانند فرانسه را دشمن آمر     يحتا کشور 

 ين خطاب م  ياطي کنند و مسلمانان جهان را ش      يم
راهن يـ  سـپتامبر را هماننـد پ  ١١آنان واقعه   .  کنند
 يتهـا ي دهنـد  تـا  واقع  يوانه وار تکـان مـ  ي د يخون

انه ي کننـد ، و هـر حرکـت وحشـ         يمسلم را الپوشان  
کــا در خــارج و هــر حرکــت     ي آمريســتياليامپر

الح  و به صـ ي در داخل را ضرور    يتيسرکوبگرانه امن 
کا را  يدارودسته بوش مردم آمر   .  کنند يمعرف" مردم"

 ي نقاط جهان براي خواند تا در اقصيبه جنگ فرا م  
ـ ا. کا بکشـند و کشـته شـوند     يدفاع از قدرت آمر    ن ي

ن ، ين ، احمق تـر   يدارودسته مصمم است تا  نادانتر     
 موجـود در   يروهـا ين ن ين و فاسـد تـر     ينت تر يبدط

 بدهد  ي، به آنان انرژ   کا  را بلند کند    ي آمر يامپراطور

ـ ا.  کند يشان را سازمانده  يروهايو ن  ن هـا   ين بـدتر  ي
کـا در   ي ضربت جنگ نامحـدود آمر     يرويقرار است ن  

 آن در يتي سرکوب امنيروي آن و نيخارج از مرزها
 شـناخته  يارهـا ين دارودسته حتا مع   يا. داخل باشد 

قـت  يکا را که در حق    ي آمر ي انتخابات يشده دموکراس 
 يان جنـاح هـا  يطبقات باال و در م  ي برا يدموکراس

ـ ئت حاکمه اسـت را ز     يمختلف ه  ده ير سـوال کشـ  ي
نها در کنگـره شـان بـه حـزب دمـوکرات و          يا. است
 ي آن اعالم کردند که هر گونه تـالش بـرا         يدايکاند

کمـک  "  را    ياست جمهور يدن بوش از ر   ين کش يپائ
! قلمداد خواهنـد کـرد    " انتيکا و خ  يبه دشمنان آمر  

کا بحـث  ي آمرير محافل مطبوعاتست که ديخود ن يب
ــر  ــان ک ــه ج ــات (ياســت ک ــامزد انتخاب ــزب ين  ح

 ياز ترس تـرور شـدن، کـارزار انتخابـات         )  دموکرات
دارودسته بوش  !  خود را خراب کرد تا انتخاب نشود      

کـا معتقدنـد    يش در طبقه حاکمـه آمر     يبانانيو پشت 

ن جامعه و   يئت حاکمه مشروع و مجاز ا     يآنها تنها ه  
 و ي باشـند و هـر مخـالف خـوان    يا  م  يالبته تمام دن  

 آنرا  ي ، تداوم و بقا    يداري که  پا   يحتا هر گونه سوال   
ــتهد ــد باي ــد کن ــد از مي ــته شــودي ــا. ان برداش ن ي

ف يـ  با دسـت زدن بـه کث      ٢٠٠٠دارودسته در سال    
کا را  ي آمر ياست جمهور يرنگ ها انتخابات ر   ين ن يتر

ق اشاعه ترس و    ي از طر  ٢٠٠٤ربودند و در انتخابات     
سـت طرفـدار بـوش    ياوباش فاش . عاب برنده شدند  ار

 محـالت مختلـف را در       ي هـا  يس و کالنتـر   يکه پل 
کـا  ين آمرياهپوست نشـ يار دارند، در محالت س ياخت

د کردند کـه  ياهان را تهد يه پخش کردند و س    ياعالم
ن پـس حتـا    يـ اگر در انتخابـات شـرکت کننـد، از ا         

 بچـه   يمـه راننـدگ   ي مانند جر  يبخاطر جرائم کوچک  
ـ ا! ان را به زندان خواهند انـداخت      شيها  از  يکـ ين  ي

 ياهان از حق را   ي محروم کردن س   يشان برا يروشها
ل آنکـه   يش بـدل  يشـاپ يگر پ ياه د يصدها هزار س  . بود

 يا دارا يـ  بوده و    يزندان
پرونده جرائم گونـاگون    

ــق را ــتند از حـ  يهسـ
نـه  يکاب.  محروم بودنـد  

 سال گذشته   ٤بوش در   
ــوان  و ين اساســــيقــ

ـ   را   ياستهائيس ش يکه ب
از دو قــرن در جامعــه  

کــا حــاکم اســت   يآمر
 آن ير داده و در پـ   ييتغ

ــه در   ــت ک ــال ٤اس  س
ــر از ينــده بيآ شــرمانه ت

ــ ــش در ايپ ــت ي ن جه
ــازد ــتان . بتـــ دادســـ

ــوش در  يفاش ــت ب  ٤س
 از يکــيســال گذشــته 

ــپا ــريه اي ــوق ي ت ن حق
 را  يکـائ يشهروندان آمر 

 از  يکه حـق برخـوردار    
ل دادگـاه  يل و تشک  يوک

ق در يـ  اتهامات است، به حالت تعل  به يدگي رس يبرا
 بدون حکم يکه هم اکنون هزاران زندان  يآورده  طور  

دارودسته .  برنديکا بسر م ي آمر يل در زندانها  يو وک 
 از جمله عهدنامه ژنـو  ين المللي بيبوش معاهده ها  

 ير پـا گذاشـته و نفـ   يـ  را  ز  يران جنگ يدر مورد اس  
ـ  " يکسريجاد  يکرده  است و  دست به ا         يمناطق ب

ا زده که شکنجه گاه ها      يدر نقاط مختلف دن   " قانون  
از آن جمله انـد     .  باشند ي آن م  ي مخف يو زندان ها  

  بگرام در افغانستان ،      يگاه هوائ يزندان گوانتانامو، پا  
 که تاکنون از آنها     يگري د يب و مکانها  يزندان ابوقر 

  . برده نشده استينام
اقـع  کـا کـه در و     ينده حاکمان آمر  ي سال آ  ٤     در  

 را دنبال   ياستين س يحاکمان جهان هم هستند چن    
ـ امـا ا . خواهنـد کـرد   خته يسـم افسـار گسـ   ين فاشي

را مردم جهان و    يز. ش بتازد ي تواند به پ   ي نم يبراحت

 ! سال ديگر رئيس جمهور آمريکا٤جورج بوش تا 

  )۲۰۰۳لس آنجلس ( بريگاد جوانان انقالبی کمونيست 



   ٤ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                
. کا به مقاومت در مقابل آن برخاسته انـد        يمردم آمر 

سـت؛  يکدست نيده يک پديچوجه  يکا به يجامعه آمر 
ق تر و ي هر روز عمياسي سيدر آن صف و صف کش    

 خواهـد   يدارودسته بـوش مـ    .  شود يخصمانه تر م  
ان يـ ه اطاعت کورکورانه وتـب جنـگ را  در م          يروح

ه نه گفتن يمردم اشاعه دهد اما موج مخالفت و روح 
ــن ــي ــويز بس ــتيار ق ــ.  اس ــت در چن ــو يدرس ن ج

ون نفـر بـه تظـاهرات در مقابـل       يليم م ي ن يستيفاش
 ٥ خواهـان پرداختنـد و       ي جمهور يستيکنگره فاش 

ن و  يان مخـالف  يـ ورک م يوي ن يابانهايوز تمام در خ   ر
تـرس دارودسـته بـوش از       . ز بود يس جنگ و گر   يپل

خواهـان در   ين آنچنان بود که کنگره جمهور     يمخالف
. ل شدي زره پوش تشکين هايس و ماشيمحاصره پل

نده را فقط بوش رقم ياز هم اکنون روشن است که آ
 يرويــ نينکــار بــا سرســختينخواهــد زد بلکــه در ا

  .کا مواجه خواهد شديمقاومت مردم جهان و آمر
 و  ي نظـر  يف هـا  يـ کـا ط  ي مقاومت در آمر   يروهاين

 ي انقالبـ  يستهاياز کمون :  گوناگون هستند  ياجتماع
ستها و ينيسندگان و فميست تا هنرمندان و نويمائوئ
اه و مهـاجر و  ي سـ يايـ ن حقوق بشر؛ از پرولتار   يفعال
اهان و  يد پوست و زنان تا اقشـار مرفـه تـر سـ            يسف

کــا کــه يد آمريانــه ســفي از طبقــه ميبخــش بزرگــ
بحرکــت در آمــده و مصــمم اســت در کنــار اقشــار 

ــان ــ و انقالبيتحت ــل فاشيون آمري ــا در مقاب ــم يک س
 يا و خلقهـا   يـ پرولتار. سـتد يخته بـوش با   يافسارگس

 خـود را   يه اجتماع ين و پا  يده جهان ، متحد   يستمد
ابـل   کـه در مق يصف.  کا دارنديدر داخل جامعه آمر   

 ي بالنـده و مترقـ     يرويـ سـتاده ن  يدارودسته بـوش ا   
مقاومت و مبـارزه مـردم جهـان        . کاستيجامعه آمر 

 بالنده کمک خواهد کـرد      يروين ن يکا به ا  يه آمر يعل
وال سـر بـه شـورش       يـ که درست در داخل شـکم ه      

ن دشمن قدار يت از چنگال اي بشريبردارد و به رهائ
 کـه  يدر سال هائ. مت کند يقيو خونخوار خدمات ذ   

ن و ي از متالطم تر   يکيکا  يش است جامعه آمر   يدر پ 
ر و ييــا خواهــد بــود و تغيــن نقــاط دني تــرياسـ يس

ار يرات بسـ  يع جهـان تـاث    ير وقـا  يتحوالت آن بر سـ    
 يست انقالب ينقش حزب کمون  .  خواهد داشت  ياديز

ــريآمر ــه رهب ــاب آواکيــ رفيکــا ب ــق ب ــان در اي ن ي
 ين المللــي بــيســتي جنــبش کمونيتحــوالت، بــرا

ــز. اد دارديــت فــوق العــاده زيــاهم ــرا اي ن حــزب ي
 آن جامعه بوده و     يشرو و انقالب  ي پ يروين ن يدارتريپا

 يا و خلقهـا   يـ ان کننده منـافع پرولتار    يبرنامه اش ب  
پـس از انتخـاب     .  کـا اسـت   يده جهان و آمر   يستمد

ـ  يبوش، حزب کمون   کـا خطـاب بـه      ي آمر يست انقالب
 :مردم نوشت

يم کـه  بايـد   اگر بخواهيم از يک رهبر نام ببر   
کامال طرد شود، اگر بخواهيم کشوري را نشان        
دهيم که بايد کامال غير قابل حکومـت کـردن     
شود، اگر قرار است يک امپراطوري را مشخص 
کنيم که بايد آن را در جاده جاه طلبي هـايش      
کامال متوقف کنيم و نگذاريم آينده کره زمين        

 آن رهبر، آن کشور، آن امپراطوري: را رقم زند  
  ■ ! جلوي چشمانمان است

ـ ان شماره به مقالـه      يدر هم ( ن انتخابـات اراده    ي
  .)دي رجوع کنان نکرده استيمردم را ب

  

   
  لطفا خودت را معرفي كن؟: حقيقت

. بيسـت و يـك سـالمه      .  مـن سـورنا هسـتم      :سورنا
. ني هسـتم في ازرشته هاي    يکدانشجوي سال سوم    

من عضو محفلي از دانشجويان چپ هسـتم كـه در           
بيـر فعاليتهـائي را سـازمان       کانشگاه تهران و امير     د

به دليل موقعيت خـاص خـانوادگي ام از      . مي داديم 
زمانيكـه  . دوره نوجواني با ايده هاي چپ آشنا شدم       

وارد دانشگاه شـدم از لحـاظ ايـدئولوژيك احسـاس         
تنهائي زيادي مي كردم اما زمان زيادي نگذشت كه   

 لحـاظ نـوع     با دانشجويان ديگري آشنا شدم كـه از       
تفكر بسيار با من تفاهم داشتند و اين روحيه زيادي 

جمـع مـا بــه ايـن نتيجـه رسـيد كــه      . بـه مـن داد  
بزرگترين وظيفه ما در شرايط موجود آگـاهي دادن        

طريقـي را كـه اتخـاذ       . به ديگـر دانشـجويان اسـت      
ــود    ــي ب ــابخواني جمع ــازمان دادن كت ــرديم س . ك

ايـران  گزارشاتي از تاريخچه جنبش چپ جهـاني و         
برخي آثار كالسـيك ماركسيسـتي را       . تكثير كرديم 

هم در دسـترس ديگـران قـرار مـي داديـم و يـا از              
داســـتانهاي كوتـــاه ورمـــان هـــاي معنـــي دار از 
نويسندگان مترقي يا خود بچه هاي دانشـجو بـراي          

از ايـن طريـق     . جذب ديگران استفاده مـي كـرديم      
تالش داشتيم به بازسازي حلقه گمشده بـين نسـل     

ان امروز با تاريخ گذشته جنبش چـپ در ايـران           جو
  . بپردازيم

  
م كه با يكي از فعالين چپ نسل        ي خوشحال :حقيقت

بويژه اينكه خيلي تبليغ مـي      . م شوي يمجديد آشنا   
شود كه چپ اصال در ميان دانشجويان حضور ندارد        
و نقشي در فعاليتهاي جنبش دانشجوئي ايفاء نمـي      

   نظرت در اين مورد چيست؟. كند
  

 من هم خوشحالم كـه بـا رفقـائي از نسـل             :سورنا  
قبلي آشنا شدم كه هنوز به آرمانهاي خود وفادارنـد    

اين واقعيتي اسـت كـه  بعـد از    . و فعاليت مي كنند  
 امــروزه در ،كشــتارهاي عظــيم از گروههــاي چــپ

جامعه تفكر چپ ماركسيسـتي رشـد خـود را آغـاز       
 و  ما بايد به ايـن رشـد اهميـت بـدهيم          . كرده است 

سعي كنيم در جهت تامين منافع مردم آنرا هدايت          
اين واقعيت ندارد كه چپ در ميـان       . و تقويت كنيم  

البته نمي تـوان منكـر آن       . دانشجويان حضور ندارد  
شد كه هنوز دانشـجويان چـپ در اقليـت كـوچكي       

اما در قياس با چند سـال گذشـته از          . بسر مي برند  
  .رشد شايان توجهي برخوردار بود

  
ــ ــذاري   :تحقيق ــاثير گ ــن رشــد و ت ــاي اي  نموده

  كدامند؟ 
  

 و ظهور جريان اصالح     ٧٦ بعد از دوم خرداد      :سورنا
ــر در     ــه و تفك ــدري آزادي انديش ــا ق ــا ب ــي م طلب

  نشـريات    ١٣٨٠ تـا سـال     . دانشگاهها روبرو شـديم   
. گوناگوني  در دانشگاههاي مختلف منتشر مي شـد        

كمتر نشريه اي بود كه خـط ماركسيسـتي داشـته           
اما در همين لحظه كه بـا شـما صـحبت مـي      . اشدب

كنم تعدادي از نشـريات در دانشـگاههاي مختلـف           
 وجود دارند با خط     ....گر مانند   ي د يو شهرها تهران  

ــن نشــاندهنده رويكــرد بخشــي از  . مشــي چــپ اي
ــتي در طــي    ــات ماركسيس ــه گرايش دانشــجويان ب

  ٧٦كما اينكه در طـي سـالهاي       . سالهاي اخير است  
د حــاال امكــان نشــر يــك نشــريه چــپ  ماننــ٨٠تـا 

ماركسيستي براي دانشجويان بود اما اينكـار انجـام         
ــك بخــش از نشــريات  . نمــي شــد ــروزه ي ــي ام ول

دانشــجوئي بــه اشــاعه تفكــرات ماركسيســتي مــي 
برخي از اين نشريات قـانوني انـد و برخـي           . پردازند

  . غير قانوني چاپ مي شوند
تابهاي رشد است چاپ ك اين مطلب بعدي كه مويد  

بـا يـك   . ماركسيستي در طي چند ساله اخير سـت      
نگاه ساده مي توانيم نتيجه بگيريم كه مطمئنا براي         
اين كتابها تقاضائي وجود داشـته كـه بـه چـاپ آن            

اين كتابها در دسـت بسـياري       .  مبادرت ورزيده اند  
دانشجويان كه حتي گرايش چپ هم ندارنـد ديـده          

ــود ــي ش ــل . م ــال«مث ــده بر«، »كاپيت ــرهيج ، »وم
ــاتي « ــاي طبق ــود  «، »نبرده ــئله يه ــاره مس ، »درب
منشــاء خــانواده،  «از مــاركس و »  گروندريســه«

اخـالق از   «از انگلس و    » مالكيت خصوصي و دولت     
خيلي از اينها   . كه قانوني چاپ شدند   » ديدگاه لنين 

آثار صـمد بهرنگـي، آثـار       . به چاپ چندم هم رسيد    
 ،»رامدن آ «صادق هدايت و چوبك،  رمانهائي چون        

ــاب » خــرمگس« ــدگاه  «و كت ــر از دي ــفه و هن فلس
در ميان دانشجويان » واژه نامه فلسفي«و  » ماركس

نشـر ايـن حجـم وسـيع از كتابهـاي           . هواخواه دارد 
ماركسيستي و اسـتقبال افـراد  در سـنين مختلـف        

البتـه  . نشانه خوني تازه در كالبد جنبش چـپ بـود         
نبايد همـه ايـن مسـئله را بـه حسـاب رشـد چـپ             

ذاشت بايد اينرا هم در نظر گرفت كه با  پيشرفت           گ
مناسبات سرمايه داري استفاده كاربردي از كتابهاي    

  . ماركسيستي هم مد شد
اما مهمترين نمود چپ در زمينه عملي و مبـارزاتي       

بويژه آنكه عمال ساير تفكرات رايج در جنبش        . است
 نمونه بـازر آن    که دانشجوئي به بن بست رسيده اند     

ويان دمكراسـي   جكساله اخير جنـبش دانشـ     ركود ي 
  . خواه است

  
  ممكنست بيشتر در ايـن زمينـه توضـيح           :حقيقت
  دهي؟ 

  
 به نظر من عمده ترين تاثير گرايش چپ در :سورنا

 مصاحبه با يكي از فعالين چپ جنبش دانشجوئي ايران



٥صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره
 در آن مبارزه. محسوس بودخرداد ماه سال گذشته 

دانشجويان به بيان مطالبات صنفي خود در مقابله 
اين نشانه . تندبا خصوصي سازي دانشگاهها پرداخ

مسئله پول . يك تغيير در تفكر دانشجويان هم بود
و ثروت طرح شد و اينكه  هر كي پول داشته باشد 
مي تواند به تحصيل ادامه بدهد و پولدارها مي 

 لزوما از لحاظ ه توانند به دانشگاه بيايند بدون اينك
يعني همان . علمي شايستگي اش را داشته باشند

سالمي به اشكال مختلف سعي كاري كه جمهوري ا
يكي دو روز . كرده طي چند ساله اخير انجام دهد

اول محافل عكس العمل مناسب نشان ندادند اما 
وقتي جنبش توده اي شد نقش فعالي ايفا كردند و 

مثال مضمون يكي از . اعالميه هاي زيادي پخش شد
 و اينكه چرا با توجه به بودرژيم افشا اعالميه ها 
باالي اقتصادي و كالن ايران دانشجويان ظرفيتهاي 

اگر در جهت توزيع . بايد هزينه تحصيلي بپردازند
 ديگر هيچ جوان ايراني نيمعادالنه ثروت حركت ك

 تحصيالت خود بپردازد و حتي بايد ي برانبايد پولي
و شرط انجام اينكار . از كمك هزينه برخوردار شود

شدن تغيير رژيم جمهوري اسالمي و دمكراتيزه 
به گونه اي كه تمامي نهاد ها زير . جامعه است

انتقاد باشند و امكان فرار از پاسخگوئي نداشته 
در ضمن از آزادي فردي به عنوان يك اصل . باشند

  . در جامعه تغيير يافته مورد نظر ياد شد
خرداد ماه پارسال در سـالگرد شـانزده        ه پس از    البت

ــ ١٣٨٢آذر  ــتن پالكارده ــاال رف ائي در  مــا شــاهد ب
. دانشگاه تهران با پيام اتحاد دانشجو و كارگر بـوديم  

در جريان زلزله بم نيز تعداد زيـادي از دانشـجويان          
چپ بالفاصله پس از وقوع زلزله جهت كمك رساني   

اين خـود نشـانه توجـه       . به مناطق زلزله زده رفتند    
  .ويان به مسئله محرومان جامعه استجخاص دانش

  
ــديهاي:حقيقــت ــان  چــه قشــر بن ــاتي در مي  طبق

  دانشجويان موجود است؟ 
  

 از نظــر قشــر بنــدي طبقــاتي دانشــجويان :ســورنا
در مـورد دانشـگاه     . شرايط خاص خودشان را دارند    

 چيدمان طبقاتي روبروئيم و    سراسري ما با يك نوع    
رژيم به شـدت  . در مورد دانشگاههاي آزاد نوع ديگر  

سعي مي كند نحوه چيدمان طبقاتي دانشـگاههاي         
  . راسري را شبيه به دانشگاههاي آزاد بكندس

من بيشتر در مورد دانشگاههاي سراسري بحث مي        
كنم چونكه فعاليـت سياسـي در آنهـا پـر رنگتـر از              

ما در اين دانشگاهها با سه قشر   . دانشگاههاي آزادند 
عمــده از لحــاظ وضــعيت مــالي و پايگــاه طبقــاتي 

  . روبروئيم
تي و اقشار   يك قشر فرزندان صاحب منصبان حكوم     

مرفه جامعه هستند كه عمدتا با اسـتفاده از روابـط           
كـه ايـن    . خاص و بدون كنكور وارد دانشگاه شـدند       

ــگاههاي    ــد دانش ــانزده درص ــا پ ــا ده ت ــر تقريب قش
معموال اينان از لحاظ    . سراسري  را اشغال مي كنند     

ولـي  . اطالعات سياسي در سطح پائيني قرار دارنـد       
تفكـرات طبقـاتي شـان    در موقع لزوم به حمايت از    

  .مي پردازند
قشر دوم دانشجويان از اقشار متوسط جامعه اند كه         

آنها از . عمدتا با زحمت فراوان به دانشگاه راه يافتند   
امكانات مالي پدر و مادر شان براي آمادگي شـركت    

اين قشـر حـدودا هفتـاد       . در كنكور استفاده كردند   
بيشــتر . درصــد دانشــگاههاي را شــامل مــي شــود

انشجويان اين قشر در فعاليتهاي  سياسي حضـور          د
  . پر رنگ ندارند

قشر سوم شامل دانشـجوياني كـه منشـاء طبقـاتي           
غالبا به خاطر  بهره هوشي بسيار باال        . تحتاني دارند 

ــد و عمــدتا از شهرســتانهاي   ــه دانشــگاه راه يافتن ب
اينــان تقريبــا پــانزده تــا بيســت درصــد . كوچكنــد

ايـن قشـر اگـر در    . نددانشجويان را شامل مـي شـو   
ابتداي ورود به دانشگاه توسط تنـدروهاي مـذهبي         
. جذب نشوند استعداد حركات مبارزاتي قوي دارنـد       

البته تعداد معدودي از اينها به خاطر دسـتيابي بـه           
برخي امكانات جذب بسيج دانشجوئي مي شوند اما        
اكثرا با كار و زحمت خود مخارج تحصيلي شـان را           

  . تامين مي كنند
اما گروه  . ماهيت قشرهاي اول و سوم مشخص است      

دوم كـه وســيع هـم هســتند داراي گروهبنــديهاي   
عـده اي از خـانواده    . فرهنگي خاص خود مي باشند    

هاي تكنوكراتهاي درجه دو و فرزندان مديران ميانه     
حكومتي اند و عده اي ديگر فرزندان كسبه متوسط         
و عــده اي ديگــر فرزنــدان كارمنــدان دولــت و     

عده اي هم از خانواده هائي  . تهاي خصوصي اند  شرك
هستند كه از سابقه سياسي مخالفـت بـا جمهـوري       

ــد حضــور آنهــا در جنبشــهاي . اســالمي برخوردارن
  . دانشجوئي بسيار پررنگ است

از لحاظ روبنائي آنهائيكـه بـه بـازاري هـا و كسـبه              
متوسط مرتبطند از ديد سياسي پائينتر برخوردارند       

امـا  . ي هم بسيار سنتي تر هستند     و از لحاظ فرهنگ   
ــدي    ــاي كارمن ــانواده ه ــه از خ ــجوياني ك آن دانش
هستند از لحاظ فرهنگي مدرنتر و سياسي تـر مـي           

  . باشند
فرزندان مديران مياني جمهوري اسالمي با توجه به        
. خانواده هاي مـذهبي كـه دارنـد نصـفه نيمـه انـد             

فرهنگ سنتي خانواده را حمـل مـي      آنان  بخشي از   
 با توجه به امكانات مالي خوبي كه دارند بـه           كنند و 

  . فرهنگ مدرن هم دسترسي دارند
  

   منظورت از فرهنگ مدرن چي هست؟ :حقيقت
  

 منظورم اين است كه امكان انتخاب آزادانـه         :سورنا
آنهـا  . را دارند و اسير انتخابهاي پدر و مادر نيسـتند    

ــه ( ــديران ميان ــدان م ــير ) قشــر فرزن ــت اس در نهاي
 پدر و مادر خود هستند ولـي در مسـائل           انتخابهاي

مثـال سـاده آن دوسـت       . جزئي آزادي هائي دارنـد    
پسر يك خانواده سنتي بـرايش      . دختر داشتن است  

دوست دختر داشتن از نظر خانواده گنـاه محسـوب         
در .  نمي كنـد   را تحمل  آن   ش  مي شود و خانواده ا    

يك خانواده با فرهنگ مدرن دوست دختـر داشـتن      
ن حقي است كه در حد اعتدال بايد از       براي پسر شا  

اما در ايدئولوژي خانواده فرزندان     . آن استفاده كنند  
بـه  مديران مياني دوست دختر داشتن محكوم است  

ــل عمــل انجــام شــده  همــين جهــت  آنهــا در مقاب
و فقـط  . خودشان را به كوچه علي چـپ مـي زننـد          

حرمت ميان به اصطالح سعي مي كنند با اين روش    

هيچگـاه جرئـت    هـم   فرزنـد   و   شود   خودشان حفظ 
  .  كندمنمي كند كه رسما اعال

 اخيـر يـك اليـه     ياينرا هم ناگفته نگذارم كه سالها     
بسيار نازك از الت و لوتها و لومپنها هم به دانشگاه            

اينها معموال فرزنـدان تـازه بـه دوران         . راه يافته اند  
رسيده هايند كـه بـا خريـد سـئواالت كنكـور وارد             

  . انددانشگاه شده 
ــت ــدي    : حقيق ــر بن ــورد قش ــاتي د رم ــا اطالع آي

ــويژه شــهرهاي  دانشــگاهها در شهرســتانها داري؟ ب
  مناطق محرومتر مانند كردستان و بلوچستان؟ 

  
در مورد كردسـتان اينـرا      .  نه متاسفانه ندارم   :سورنا

مي دانم كه سياست رژيم در سالهاي اخير هر چـه            
ــود    ــا ب ــتن آنه ــر نگهداش ــر و فقي ــدا. محرومت د تع

دانشگاهها و دانشجويان ايـن منـاطق نسـبتا كمتـر        
ــي از     ــش مهم ــه بخ ــويم ك ــم بگ ــرا ه ــت و اين اس
دانشجويان شهرستانها را دانشجويان تهراني تشكيل  

  . مي دهند
  

ــت  ــه اي  :حقيق ــي و منطق ــه تركيــب مليت  از زاوي
  وضعيت دانشجويان چگونه است؟

  
 تضاد زيادي بين دانشجويان تهرانـي و غيـر          :سورنا

. اين در دانشگاهها مشهود اسـت . ي وجود دارد  تهران
اين تضاد بيشتر ناشي از تضادهاي فرهنگي ساكنان        

فـي المثـل    . يك شهر بزرگ است با شهرستاني هـا       
روابط قوي و محكمـي ميـان دانشـجويان كـرد بـا             

  . دانشجويان فارس موجود نيست
  

 از زاويه تركيب جنسـيتي وضـعيت رشـته      :حقيقت
  ست؟ هاي دانشگاهي چگونه ا

  
 در رشته هاي فني نظير مكانيك و عمران و         :سورنا

پسران در كنكور . صنايع برق اكثريت با پسران است 
حتـي در  . بيشتر اين رشته ها را انتخاب مـي كننـد   

دانشگاههاي آزاد اسالمي از ثبـت نـام دختـران در           
در . آورند رشته هاي نامبرده جلوگيري به عمل مي      

مائي و علـوم انسـاني   رشته هاي پزشكي و زبان و ما    
نظير مددكاري اكثريت بـا دانشـحويان دختـر مـي           

  .باشد
  

 صف بندي هـاي كلـي سياسـي در ميـان            :حقيقت
  دانشجويان از چه قرار است؟ 

  
 بطور تقريبي مي توانم بگويم كه نود درصـد       :سورنا

دانشجويان در فعاليتهاي سياسي شركتي ندارنـد و        
ـ  . از نظر تفكر سياسـي ضـعيفند       ود درصـد  از ايـن ن

نصف شان تقريبا جز كساني هستند كه در آخـرين          
مرحله هر فعاليتي قدم پيش مي گذارنـد و درگيـر           

البتـه از ايـن زاويـه مهـم انـد و            . مبارزه مي شـوند   
  .  سرنوشت يك مبارزه معين را تعيين مي كنند

از ده درصد باقي مانده كـه از نظـر سياسـي نسـبتا         
جويان وابسـته   دانش يفعالند ميتوان گفت كه تعداد    

 مـذهبي  -به دفتر تحكيم وحدت و گروههاي ملـي      
 داراي خط فكر مستقل و كامال مخالف        يتعداد. اند



   ٦ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                
ــت   ــكوالرها دانس ــا را جــزو س ــوان آنه ــي ت ــد م . ان
. تعدادكمتر ي  هم گرايشـات ماركسيسـتي دارنـد          

 هم بسيج دانشجوئي انـد كـه نقـش    اقليت ناچيزی  
ن فقيـر بـه     برخـي از دانشـجويا    . سركوبگرانه دارنـد  

خاطر امكانات جزو بسيج مي شوند و لـيكن عمـدتا       
بسيج دانشـجوئي از فرزنـدان وابسـتگان  رژيـم يـا             

برخـي از فرزنـدان     . کشته شدگان جنگنـد   فرزندان  
  . بازاري ها هم عضو بسيج دانشجوئي هستند

 گـروه بنـدي هـاي سياسـي مشـخص در        :حقيقت
ميان دانشجويان چگونه اسـت؟ و از چـه روشـهائي           

  راي فعاليت سياسي استفاده مي كنند؟ ب
  

كـه  .  دفتر تحكـيم وحـدت اسـت       گروه يك   :سورنا
طيف عالمـه بـه     . شامل دو طيف عالمه و شيراز اند      

گروه مجاهدين انقالب اسـالمي و حـزب مشـاركت          
و طيف شـيراز بـه مجمـع روحـانيون          . وابسته است 

). كه اخيرا بين آنها نيز انشعاب شـده اسـت         . (مبارز
تاريخـا  . امال طرفدار حكومـت هسـتند       اين طيف ك  

آنها عامل سركوب دانشجوئي زمان انقالب بودنـد و         
امروزه كار اصلي شان اين است كه از راديكال شدن  
جنبش دانشجوئي و خروج آن از چارچوبه حاكميت       

مثال كار شان هميشه اين است كه       . جلوگيري كنند 
بويژه شـعارهائي كـه     . از شعار دادن جلوگيري كنند    

يا سعي مي كنند هر     . ليه مسئولين حكومتي باشد   ع
د يا  نگونه اعتراض يا تحصن دانشجوئي را قانوني كن       

مثل نامه نگاري و گرفتن مجوز از    . قانوني جلو ببرند  
وزارت كشور و تبليـغ مبـارزه در چـارچوب قـانون            
اساســي و محــدود مانــدن فعاليتهــا در صــحن     

 پروژه  البته پس از به بن رسيدن رسمي      . دانشگاهها
دوم خرداد طيف بندي هاي دفتـر تحكـيم وحـدت      
شكل گرفت كه طيف عالمه نسبت به طيف شـيراز          
ــع    ــثال موضـ ــت و مـ ــوردار اسـ ــت برخـ از اكثريـ

به عنوان مثال نامـه خامنـه اي     . دارد» راديكالتري«
در باره قانون مطبوعات به عنوان يك حكـم دولتـي     
را طيف شيراز كامال قبول كـرد ولـي طيـف عالمـه        

در شرايط موجـود بـا   . ت بايد به نقد آن پرداخت   گف
 دفتر تحكيم وحدت ،بن بست رسيدن اصالح طلبان  

 را از دسـت داده و عمـال در آسـتانه     اشنيز پايگـاه    
مثال عيني آن اين است كه به يـك      . ستفروپاشي ا 

اجماع در زمينه تعيين افراد هيئت مركزي نرسـيده   
  .  اند

ــر تحكــيم وحــدت يكســري نشــريات ت  ــط دفت وس
انجمنهاي اسالمي منتشـر مـي كنـد كـه محتـوي            

بيشتر به نوشتن اخبار و تحليلهـاي       . چنداني ندارند 
آنهـا امكـان اينـرا دارنـد كـه          . سطحي مي پردازنـد   

تريبونهاي آزاد دانشجوئي برگزار كنند و افراد امثال        
سروش و كديور و حجاريان و جالئي پـور را دعـوت     

هميشـگي شـان    البته اين روش    . سخنراني كنند به  
روش ديگـر   . نيست بستگي به اوضاع و احـوال دارد       

فعاليتشان برگزاري اردوهاي ساالنه است كه دو سه       
  . هزار نفري را در بر مي گيرد

طيف بعدي دانشجويان وابسته به ملي مذهبي ها و         
اينها نسبت به دفتر تحكـيم     . حزب ملتي ها هستند   

ــاه   ــدت از پايگ ــتروح ــجويان  يبيش ــين دانش  در ب
ولي از لحاظ سازماندهي چنـدان قـوي       . برخوردارند

بيشتر گروههـاي مطالعـاتي تشـكيل مـي         . نيستند
ــد ــه فلســفه  . دهن ــا در زمين ــاتي آنه ــه مطالع برنام

  بعضاو »  راسل–تاريخ فلسفه غرب  «كتابهائي چون   
در زمينـه تـاريخ ايـران تحليلهـا  در           . هايدگر است 

. مورد كودتاي بيست و هشت مرداد و مصدق اسـت    
از حزب كـارگر  »   آنتوني گيدنز-راه سوم «از كتاب  

آرشـيو ايـران    . انگليس خيلـي اسـتفاده مـي كننـد        
فرداي سحابي و آثار شـريعتي هـم مـورد اسـتفاده            

. از ملي مذهبي ها  الهام مي گيرد. دائمي آنان است
از نظر عملي سعي مي كنند دانشجويان را به برنامه      

 تشيع جنازه ملي    سالگردهائي چون قتل فروهرها يا    
اگر دفتر تحكيم وحدت لطفـي      . مذهبي ها بكشانند  

كند و از افراد ملي مذهبي دعوتي به عمل آورد پايه 
بعضـي مواقـع    . هاي شان وسيع شركت مـي كننـد       

  . خودشان جداگانه نيز سخنراني مي گذارند
ه ملــي يــدطيــف ديگــر گروههــايي هــم چــون اتحا

ک يـ مکراتا جبهـه د يـ الن  يدانشجويان وفارغ التحص  
 اينـان از پايگــاه آنچنـان وسـيعي برخــوردار    .مـردم 

متــر ک. نــدفقــط در بعــد تبليغـاتي معروف . نيسـتند 
دانشجوئي است كه ادعا كند كه به ايـن تشـكيالت           

اينها مقطعي آمدند و نتوانستند ارتباط      . اعتقاد دارد 
قوي بين جنبش هاي توده اي برقرار كننـد بيشـتر          

 کـه برآنهـا   يرادين ا يبزرگتر. مقطعي فعاليت كردند  
ــي اســت   ــاي انقالب وارداســت نداشــتن ســازمان ه

نکـه ارائـه    يواعتقادبه رفرم هاي مقطعي اسـت کماا      
ن يـ ن ا يم ساختار شکن مب   و همچون رفراند  ياتينظِر

 ي آنها نسـبت بـه دامنـه حرکـت هـا           .موضوع است 
  . دارند يد محدودي ديانقالب

همانطوركـه  . پنجم دانشجويان با گرايشات چپ اند      
اينان در دانشـگاههاي    . گفتم تعدادشان زياد نيست   

مختلف بطور خود جـوش اقـدام بـه فعاليتهـائي بـا            
.  کننـد  يمـ  درجات مختلـف     بهگرايش كمونيستي   

البته پس از فضاي باز سياسي ظـاهري كـه پـس از     
دوم خرداد بوجود آمد اين دانشـجويان بـا يكـديگر           

فعالين اين طيف بـه برپـائي گروههـاي        . آشنا شدند 
ــش خــود در   ــردن دان ــاال ب ــابخواني در جهــت ب كت

و از دل ايـــن . دانشــگاههاي مختلــف پرداختنــد   
دانشــجويان تعــدادي نشــريه دانشــجوئي رســمي و 

البته اين دانشجويان خود داراي     . مخفي منتشر شد  
يـك عـده    . طيفهاي ايـدئولوژيك متفـاوت هسـتند      

داراي گرايشات توده اي و اكثريتـي انـد و ديگـران            
  . ول ندارندآنها را قب

  
    چرا آنها را قبول ندارند؟ :حقيقت

  
 به علت محافظه كـاري و عـدم راديكاليسـم     :سورنا

بـه  . كه در خط و عملكرد ايـن افـراد نهفتـه اسـت            
خاطر اينكه آنها هنوز مي گويند اصالحات در ايران         
مي توانـد مثمـر ثمـر باشـد و از نظرشـان انقـالب               

ي آورد و  زودرس در ايران بي نظمي بـه ارمغـان مـ          
آنهـا معتقـد بـه    . براي مردم سود و منفعتـي نـدارد      

به عنوان مثـال در فراينـد      . مبارزه طوالني مدت اند   
انتخابات مجلس هفتم عده اي از اين افراد محافظه         
كار نغمه شركت در انتخابات را ساز كردنـد كـه بـا             

  . دانشجويان در نطفه خفه شد يبرخهشياري 
پ كسـاني هسـتند     البته بخش عمده دانشجويان چ    

ولي . كه داراي تفكر انقالبي و سازش ناپذير هستند       
  . فضا طوري است كه با بقيه كنار هم قرار دارند

برنامه ها و روشـهاي فعاليـت طيـف چـپ      : حقيقت
  چگونه است؟ 

 يكي تشكيل گروهاي مطالعاتي اسـت تـا از          :سورنا
آن طريق دانش كالسيك ماركسيستي دانشـجويان       

م استفاده از برخي نشـريات قـانوني      دو. افزايش يابد 
براي درج مطالبي در مورد تاريخ  جنبشـهاي چـپ      
ايران و جهان و در برخي مطالب در زمينه تحليهاي 

كه البته بگونه اي نوشته مي شوند كـه    . سياسي روز 
  . قابل چاپ علني باشند

  .........كار ديگر ما سازمان دادن
  

تب و اجزائي    برنامه مطالعاتي شما از چه ك      :حقيقت
  تشكيل مي شود؟ 

  
 براي افرادي كه تازه با ما آشـنا مـي شـوند              :سورنا

   ژرژ -اصــول مقــدماتي فلســفه «كتابهــائي چــون 
»  بابروفسكايا –بيست سال كار مخفي      «و  » پولتيزر

ــا  ــبختي  «ي ــي خوش ــيكس يعن ــط  (» فل ــه توس ك
و ) دريژنفسكي يك انقالبـي لهسـتاني نوشـته شـد         

،  »گـارد جــوان «، »كي چرنيشفســ–چـه بايـدكرد   «
در زمينـه اقتصـادي     . اسـتفاده مـي شـود     »  يادها«

خالصه اي از كتاب دسـت نوشـته هـاي اقتصـادي            
ــك    ــتي باب ــه فلســفه ماركسيس ــاركس و واژه نام م

  . احمدي
چگونـه  « كتاب سه جلـدي  ،تكامل يتئوردر زمينه   

منشـاء  «آن کتـاب    و در ادامـه     »  انسان غول شـد؟   
  .نوشته انگلس» ولتخانواده، مالكيت خصوصي و د

 نوشـته » تاريخ تحوالت اجتماعي    «در زمينه تاريخ    
  مرتضي راوندي

كتاب فلسفي ديگـري كـه اخيـرا گيـر مـان آمـد و        
چهـا رمقالـه    «خيلي مورد اسـتفاده مـا قرارگرفـت         

روي اين كتاب مـا تاكيـد   .  بود نوشته مائو »فلسفي  
زيادي كرديم چونكـه بزبـان سـاده علمـي تـرين و             

سائل را طـرح كـرد و عمقـش را هـم           عيني ترين م  
حفظ كرد و كمتر كسي بود كه آنرا نخواند و چيزي         

  . دستگيرش نشود
» چـه بايـد كـرد؟    «كتابهاي  ديگر مورد استفاده ما       

نوشـته  » دولت و انقالب«و بخشهائي از ن ينوشته لن 
  . بود» تاريخ سه انترناسيونال «ن ويلن

 بـراي   را»تـاريخ فلسـفه غـرب   «برخي كتابها مانند    
و معموال در هر محفل . كسب اطالعات مي خوانديم  

مطالعاتي سعي مي شود اطالعات كامـل در زمينـه          
از انقالبات مهـم ماننـد انقـالب فرانسـه يـا            يک  هر  

  . روسيه كسب شود
سه مقالـه در مـورد انقـالب        «ه تاريخ ايران    ندر زمي 

معمـوال در   . مورد استفاده بود  »  پاولويچ –مشروطه  
. تاريخ به بزرگترها رجوع مـي كـرديم       مورد مطالب   

برخي بچه ها هم موظف مي شدند در زمينه مسائل  
روز دنيا تحقيقاتي انجام دهند مسائلي چون  بانـك      
جهاني، صندوق بين الملي پـول و جنـبش جهـاني           
براي حفظ محيط زيست، گروههـاي ضـد جنـگ و        

برخي گروههاي ديگر هم موظف     . ضد جهاني سازي  
ت روز ايـران بودنـد و مطالـب         به خوانـدن مطبوعـا    



٧صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره
  . جالب را انتخاب مي كردند و به ديگران مي دادند

  
تاثير هر يك از اين گرايشات سياسـي بـر           : حقيقت

  مبارزات دانشجوئي چگونه است؟ 
  

 دفتر تحكيم وحدت همچون حـزب بـاد در           :سورنا
بـر اسـاس   . ميان دانشجويان انجام وظيفه مي كنـد      
دن حركـات  وظيفـه هميشـگي خـود كـه جهـت دا     

دانشجوئي در چـارچوب سيسـتم و قـانون اساسـي           
بـراي ايـن منظـور در صـحنه     .  کنـد يماست عمل  

آنها هر بار وقتي مي فهمنـد تـوده   . حاضر مي شوند 
ها مي خواهند كاري كنند جلو مي آيند كه بقيه را           

آنان نخسـت بـراي كنتـرل دانشـجويان        . خفه كنند 
 بـا   مطالبات شان را برسميت مي شناسند و سـپس        

استفاده از روشهاي محافظه كارانه خـاص خـود آن          
  . جنبش را كم رمق مي كنند

در قضيه خصوصي سازي  اصالح طلبان و اختالفات  
دروني شان اين دفتر در ضعيف ترين شرايط تـاريخ    

تعدادي از  دانشجويان عضو دفتـر       . خود قرار گرفت  
. تحكيم هم داعيه خروج از حاكميت سر داده بودند        

ديگر بر شمار دانشجويان سـكوالر مسـتقل   از سوي   
مجموع اين عوامل سبب شد كه تحصن       . افزوده شد 

براي خصوصي سازي از دست دفتر خارج شود و آن 
  . خيزش تاريخي با حضور مردم شكل گيرد

  باز هـم بـه علـت امكانـات         ٨١يا مورد شانزده آذر     
قانوني و گرفتن مجوز رسمي قسمت اصـلي برنامـه          

البتـه آنزمـان دفتـر      . ر تحكـيم بـود    در اختيار دفتـ   
بـه  . تحكيم هنوز در شرايط  متزلزل امـروزي نبـود         

 در مجمـوع    شـانزده آذر آن سـال       در  همين جهت   
هر چند كه . دفتر توانست كنترل خود را اعمال كند 

امـا در شـانزده آذر      . گروههاي ديگر هم فعال بودند    
 تغييــرات مهمــي در آرايــش سياســي جنــبش  ٨٢

جنبش اصالح طلبـي    .  گرفته بود  دانشجوئي صورت 
ضعفهايش كامال براي فعـالين سياسـي دانشـجوئي         
آشكار شده بود و اختالفات درون دفتر هم تشـديد          

از طرفي  مراسم شانزده آذر آن سال نيـز          . شده بود 
با ممنوعيتهاي قانوني روبرو شد و در پاره اي موارد          

اين امـر خـود     . مجوز به برخي دانشگاهها داده نشد     
در اينجا ابتكـار    .  پديدار شدن ضعف دفتر شد     سبب

عمـل بيشــتر بــه دســت گروههــاي كــامال مخــالف  
گروههــاي ســكوالر   . جمهــوري اســالمي افتــاد   

گروههاي چپي هم تقريبا    . فعاليتهاي زيادي نمودند  
براي نخستين بار ظهور كردند و اعالميه هاي خـود         

كه نتيجه اش اين بود كـه در        . را پخش كرده بودند   
 پالكاردهائي با مضمون اتحاد كارگر و دانشجو آنروز 

من شخصا از گروههاي ديگري كـه       . برافراشته شود 
ولي اين امر  بار . در آن ماجرا فعال بودند خبر ندارم    

ديگر ما را بـه بحـث اولـي كـه در مـورد گسـترش              
جنبش چپ در ميان دانشجويان كـردم سـوق مـي          

ر كه غير از ما گروههاي دانشجويي چـپ ديگـ   . دهد
هم هستند و ايـن نشـاندهنده پيشـرفت چشـمگير           

  . تفكرات چپ در ميان دانشجويان است
  

 مناسبات ميان گرايشات سياسي مختلف با  :حقيقت
  يكديگر چيست؟ 

  

 مناســبات بــين دفتــر تحكــيم وحــدت بــا :ســورنا
گرايشات ملي مذهبي و نهضت آزادي و حزب ملتي    

 و همكاري نزديكي بـا يكـديگر      . بسيار نزديك است  
حتـي عـده اي از دانشـجويان عضـو هـر دو         .  دارند

اما در ميان دانشـجويان مسـتقل     . تشكل مي باشند  
سكوالر كـه عـده اي از دانشـجويان دفتـر تحكـيم             
وحدت به آنها پيوستند، دفتر روابط چندان حسـنه         

امـا بـراي خـالي نبـودن عريضـه و       . اي با آنها ندارد   
ي مطرح كردن خود به عنوان پدر جنبش دانشـجوئ        

و اينكه ما به همه گروهها توجـه داريـم و نماينـده             
اصلي جنبش هستيم در برخي موارد حمايتهائي از         

نظيـر حمايتهـاي    . گروههاي سكوالر انجام مي دهد    
ظاهري كه از دسـتگير شـدگان يـا مفقـودين ايـن             
. گروهها و يا زندانيان سياسي آنان انجام مـي دهـد          

اي آنهـا  اما د رعمل سعي در خنثي نمودن فعاليتهـ      
 دفتر تحكـيم وحـدت همـواره در حـال            كال. دارند

بزرگ نمـائي تشـكل خـود و كوچـك نشـان دادن             
حتـي در مـواردي در دادن      .  تشكيالت ديگر اسـت   

امكانات خاص نظير كمك هزينه براي نشـريه و يـا           
  . كار شكني مي كند دادن سالن اجتماعات آشكارا

 .دانشجويان چپ روابط حسـنه اي بـا دفتـر ندارنـد     
اصال قبولشان ندارند اما در مجموع روابط خوبي بـا          

در تجربه شخصي من تعـداد قابـل      . سكوالرها دارند 
توجهي از سكوالرها پس از كسب آگاهي اوليـه بـه           

حتي آنهـائي كـه نپيوسـتند احتـرام        . چپ پيوستند 
از اين زاويـه كـه   . خاصي براي بچه هاي چپ قائلند   

. ي كننـد در بحثهاي تئوريك برخورد علمـي تـر مـ        
داليلي كـه عـده اي از دانشـجويان سـكوالر بـراي             
نپيوستن به چپ مي آورند اين است كه االن زمـان           
براي طرح خواستهاي چـپ مناسـب نيسـت و مـي          
گويند شرايط روز جامعه ايران بيشتر محـل عرضـه          
خواستهاي دمكراتيك است هر چند كه خواسـتهاي   

  . چپ به حق مي باشد
بالـه رو خـط شـريعتي و        دانشجويان مذهبي كال دن   

البتـه بــين ملـي مــذهبي هـا بــا    . سـروش هســتند 
امثــال . روشــنفكر دينــي تفاوتهــائي موجــود اســت

كـه  . سروش، كديور و گنجي و مهـاجراني و عبـدي     
تقريبا بيان سه جهت گيري مشخص در ميـان ايـن    

در ميـان ملـي مـذهبي هـا نيـز           . طيف هم هستند  
عـده اي  . دسته بندي هـاي مشـخص تـري هسـت        

البتـه  .  ديك به يـزدي هسـتند عـده اي سـحابي       نز
  نـام   خـوش دانشجويان طرفدار يـزدي در دانشـگاه        

 .ستند و هميشه انگ جاسوسي بهشان مي خـورد       ين
گرايش حزب ملت ايران كه از افكار داريوش فروهر         

كال ايـن طيفهـا ادعـا       . پيروي مي كنند هم هستند    
 به دارند كه مي توانند عقايد ماركسيستي را با اتكاء    

سروش و پوپر و وبر و هايدگر و گيـدنز زيـر سـئوال     
 البتـه از طـرف رهبـران ايـن طيـف بـه آنهـا         ؛ببرند

سفارش شده است كه كمتر با چپي ها بحث كننـد           
آنـان ايـن تفكـر را از        . دگم هستند  ها   يچپچونكه  

و . همان ابتدا در ميان طرفدارانشان نشر مي دهنـد       
ر جـذب ايـن     اين ناشي از ترس گروه رهبري آنها د       

امـا سـكوالرها    . افراد توسط نيروهـاي چپـي اسـت       
چونكه كمتر سازماني اند بـا مـا بيشـتر بحـث مـي              

  .كنند
  

  برنامه و سياستهاي رژيـم بـراي سـركوب        :حقيقت
  جنبش دانشجوئي چيست؟ 

 درازمـدت و  . سياستهاي رژيـم دو بعـد دارد   :سورنا
رژيم هر كاري مي كند كه دانشـجويان    . كوتاه مدت 

يكـي از   .  نباشـند   مبسـته هو  متحـد نشـوند    با هـم  
بسترهائي كه باعث آشـنائي بيشـتر دانشـجويان بـا           
يكديگر و ايجاد روابط دوستانه و صميمي ميان آنها         
مي شود اردوها و نشستهاي دانشجوئي و  تفريجات       

 كـه بطـور سـنتي توسـط نهادهــاي     ،جمعـي اسـت  
دفتري دانشگاه كه توسط خود دانشجويان اداره مي   

رژيم سعي در از بـين بـردن        . ازمان مي يابد  شود س 
به عنوان مثال در دانشـكده      . اين روابط حسنه دارد   

امير كبير هر دانشجوئي كه به تازگي وارد دانشـگاه          
مي شود سريعا روابط حسنه با دانشجويان سـالهاي         

بسياري از تشكالت دانشـجوئي     . باالتر پيدا مي كند   
 سـعي در از     ريشه در اين روابط حسنه دارد و رژيم       

يكي از سياستهاي آنها در ايـن       . بين بردن آنها دارد   
ميان محدود كردن اردوهاي دانشجوئي و سياسـت        

همـانطور  . كارمند كردن بخشي از دانشجويان است     
 بر در دانشگاه تاثير زيادي      هاكه گفتم برخي از نهاد    

فعاليتهاي جمعـي دانشـجوئي دارد و توسـط خـود           
ـ    . دانشجويان اداره مي شود    دني، مانند دفتر تربيت ب

ــور ار  ــر ام ــريات، دفت ــر نش ــط  وددفت ــه توس ــا ك ه
رژيم مي خواهد . دانشجويان داوطلب اداره مي شود    

ايـن  . مسئولين اين دفترها را بـه اسـتخدام در آورد       
دانشجويان عمال با استخدام شدن مجبورند خواسته    

همين االن براي گـرفتن   . ي رژيم را بر آورده سازند     
 نشـريه يـا اردو كلـي دانشـجويان را          سالن و اجـازه   
  .  اذيت مي كنند

سياست بعدي تهديد و ارعـاب فعـاالن دانشـجوئي          
بسـياري از فعـالين اصـلي پيوسـته تهديـد و       . است

آزار و اذيــت و . برخـي مواقــع دســتگير مــي شــوند 
بازداشت و شـكنجه برخـي از آنـان جـزو سياسـت             

حتي دانشجوياني كه آزاد مي     . هميشگي رژيم است  
ت اطالعات يا نهادهـاي   راند بسياري مواقع به وز    شو

  . موازي آن مجددا فراخوانده مي شوند
 فكـري باصـطالح   وطاينرا هم بگويم كه بعضي خطـ     

و رژيم به نوعي سـعي     . چپ عمال به نفع رژيم است     
مـثال دانشـجوياني كـه      . در تقويت اين خطوط دارد    

داراي گرايشـــات تـــوده اي و اكثريتـــي هســـتند 
 گروههاي اصالح طلب وارد مذاكره مـي  اتوماتيك با 

و تـرجيح   . شوند و رژيم رويكرد بهتري با آنهـا دارد        
  برخـي   .مي دهد چپ درون دانشگاه از اينها باشـد        

 چپ بـدون هـيچ آمـادگي بحـث مبـارزه            يبچه ها 
البته تعـداد ايـن قبيـل     .مسلحانه را طرح مي كنند    

بچه ها در مقابل ما كه فكر مي كنيم بايد پيوسته و      
  . گسترده كار كنيم كم است

بعدا از انتخابات مجلس هفتم سياسـتهاي رژيـم در       
. زمينه برخورد به دانشجويان دچار تغيير شده است       

ــد   ــتر ش ــد بيش ــر و ببن ــتگيري و بگي ــاي . دس فض
دانشگاهها دارد بسـته تـر مـي شـود و بـا نشـريات          
قانوني دانشجوئي بيشتر برخورد مي شود و بسياري        

كال دارند هر نـوع آزادي      . نددر معرض توقيف هست   
. عملي كه در اين دوره بوجود آمد را از بين مي برند

ت علوم كـه توسـط      رامثال  اليحه اصالح ساختار وز     



   ٨ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                
دولت به مجلس ششـم داده شـده بـود و از طـرف              

توسط مجلس  . شوراي نگهبان عودت داده شده بود     
و اين اليحه گامي    . هفتم با تغيير بسيار تصويب شد     

بـه  . هت محدود سازي محـيط دانشـگاهها  بود در ج  
عنوان مثال انتخاب رياست دانشگاه به شوراي عالي        
انقــالب فرهنگــي كــه بيشــتر اعضــاي آن از جنــاح 

ايــن در . محافظـه كـار رژيـم هســتند سـپرده شـد     
حقيقت نشاندهنده دور جديدي از تالش رژيم براي   

سـابقا مـواردي    . محدود ساختن جو دانشگاههاست   
در دانشگاههاي مختلف دانشجويان با   داشته ايم كه    

اعتراض و تحصن رياست دانشگاه را از مسند قدرت        
مثل دانشكده امير كبيـر در دو   . پائين كشيده بودند  

رژيم برنامه دارد كه جلوي حركتهائي از       . سال پيش 
اين دست را بگيرد و ديكتاتوري را در دانشـگاه هـا            

  .جاري كند
  

 انجـام اينكـار را       چقدر رژيم امكان و توان     :حقيقت
  داراست؟ 

  
 به نظرم اين مسئله بر مي گـردد بـه آينـده             :سورنا

  . جنبش دانشجوئي و اينكه چه مسيري را طي كند
  

 روشــهاي رژيــم بـراي شناســائي فعــالين  :حقيقـت 
جنبش دانشجوئي چيست و نقش بسيج دانشحوئي        

  در اين زمينه چيست؟ 
  

يــك روش معمــول آنهـا بــراي  رد گيــري   : سـورنا 
اگر مطالـب بـه   . ستفاده از نشريات دانشجوئي است ا

ــد نويســنده اش را   ــد مــي رون ــودار بياي نظرشــان ب
شناسائي مي كنند و بعد ارتباطات نويسـنده آن بـا           

در . افراد مختلف را مورد بررسـي قـرار مـي دهنـد           
. برخي موارد موفق به كشف يك شـبكه مـي شـوند     

 آن  هاين بستگي به تشخيص رژيم دارد كه نويسـند        
مقاله تا چه حد برايشان مهم باشـد و تـا چـه حـد               
بخواهند نيرو و امكانات براي زير نظـر قـرار دادن او      

ــد ــجويان  . اختصــاص بدهن ــدادي از دانش ــه تع البت
هستند كه به خاطر دانش و اطالعات سياسي شـان        

آنها توسط جاسوسـان    . در محيط معروف مي شوند    
سوسان اين جا . رژيم در دانشگاه شناسائي مي شوند     

دسـته اول بسـيار   : كيانند؟ جاسوسان دو دسته انـد   
ساكت اند و چندان تمايلي از خود نشان نمي دهند     
كه مستقيما با افراد سياسـي حـرف بزننـد فقـط از         

دسته دوم . شنيده ها اطالعات جمع آوري مي كنند
افـرادي هســتند كــه سـعي در نفــوذ بــه تشــكالت   

 البتـه در  .دانشجوئي دارند كه تعدادشان كمتر است 
اين ميان نيروهاي بسيج دانشجوئي هم كنترلهـائي        

آنها نيز بيشتر اخبار شان را از گوشها بدسـت    . دارند
  .مي آورند

  
ــراي كنتــرل  :حقيقــت  رژيــم از چــه تكنيكهــائي ب

  دانشجويان فعال استفاده مي كند؟ 
  

 اگر يك فرد از مرحله شك گذشـته باشـد و      :سورنا
اولـين كـاري   .  باشداطالعات به فعاليتهايش مظنون 

اگر فرد از   . كه مي كنند تلفنش را كنترل مي كنند       
خانه اش به اينترنت وصل باشـد، كليـه مكاتبـات و          

ارتباطات اينترنتي او را هـم تحـت نظـر قـرار مـي              
اگر در اين رابطـه بـه چيـزي پـي ببرنـد بـه            . دهند

بخصـوص خيلـي   . تعقيب و مراقبـت رو مـي آورنـد      
ز طريــق تلفنهــا  قــرار وقتهــا فعــالين دانشــجوئي ا

رژيـم زمـاني كـه      . مالقاتهاي جمعي را مي گذارنـد     
محل قرار را فهميد آدم خودش را به آن حوالي مي        

  .فرستد تا اطالعات بيشتري كسب كند
  

 روشهاي شما براي خنثي كردن روشـهاي        :حقيقت
  كنترل رژيم چيست؟ 

  
 استفاده نكردن از تلفن شخصي بويژه بـراي         :سورنا
بته تلفنهاي عمومي به شرطي كه نزديـك        ال. قرارها

ي نباشــد قابــل روزارتخانــه هــا و جاهــاي مهــم ادا
چونكه اين قبيل تلفنها هميشه كنترل      . استفاده اند 

استفاده كردن از اي ميـل بـراي تمـاس          . مي شوند 
گيري از طريق كافه اينترنت هاي بيرون هم مفيـد           

تا حال نشـنيدم كـه كسـي از طريـق كافـه             .  است
اخيرا شنيدم مخابرات تلفنها حتي     . ت لو برود  اينترن

تلفنهاي عمومي را به سن سـورهائي مجهـز كـرده            
. است كه نسبت به برخـي كلمـات حساسـيت دارد          

اينرا هم شنيدم كه شركت اريكسون نرم افـزاري را          
در اختيار رژيم قرار داد كه در صـورت اقـدام افـراد     
 براي ورود به سايتهاي فيلترينـگ شـده و ممنوعـه          
شماره تلفن و آي دي كامپيوتر در حافظه آن ضبط     

  . مي شود
  

 غير از روشهاي سركوب و كنترل مستقيم        :حقيقت
ديگر روشهاي رژيم چيست؟ آيا رژيـم تـالش مـي            
كند دانشجويان معترض را بگونه اي بخرد و جـذب          

  سيستم كند؟  
   

وياني كه دستگير مي شوند     جاغلب دانش .  بله :سورنا
بـه  . ن پيشنهاد همكاري مي دهند    اول از همه بهشا   

آنها مي گويند اگر همكاري كني آزاد مـي شـوي و          
قولهاي مادي هم مي دهند و يا حتي نمونه اي بود           
كه به يك دانشجو دانشگاه آزاد گفتند اگر بخـواهي        

غالبـا  . ميتوانيم تو را به دانشگاه تهران منتقل كنيم       
  .اين تيرشان به سنگ مي خورد

اين زمينـه پيشـنهاد شـغل بـه         روش دوم رژيم در     
دانشجوياني است كه از لحاظ سياسي فعال هستند        

اين پيشـنهاد عمومـا از    .  و داراي دانش باال هستند    
من موردي  . طريق دانشجويان ديگر مطرح مي شود     
يكي از بچـه  . را كه شخصا مي شناسم مثال مي زنم 

هاي دانشجو را گرفته بودند و پس از آزار و شكنجه      
چيـزي نگذشـت كـه      . بس آزادش كردند  و مدتي ح  

ــات    ــر تحقيق ــراي دفت ــه ب يكــي از دانشــجوياني ك
استراتژيك دكتر سروش كار مي كرد او را دعوت به       

با حقـوق نزديـك بـه هفتصـد هـزار           . همكاري كرد 
  ! تومان براي كار نيمه وقت

 دست به ايجاد يك دفتـر       ٨٢دكتر سروش در سال     
اسـتخدام  كـار ايـن دفتـر       . تحقيقات استراتژيك زد  
هدف اين دفتر ارزيـابي از    . دانشجويان مستعد است  

تحوالت فكـري مـردم و پيشـنهاداتي بـراي برنامـه         
تعـدادي از چهـره    . ريزي هاي سياسي رژيـم اسـت      

هائي كه در اين دفتـر كاركردنـد تبـديل بـه افـراد              

مـثال يـك مـورد از آنهـا را مـي         . ثروتمندي شـدند  
ـ          ه خـاطر   شناسم صرف نظر از دريافت حقوق بـاال ب

روابط آشنائي كه با شخصيتهاي لشكري و كشـوري   
جمهوري اسالمي به خاطر رفت و آمد بـه آن دفتـر      

  . پيدا كرد به يك كار چاق كن و رشوه خور بدل شد
البته آن دوست دانشجو مبـارز حاضـر نشـد منـافع      

  . مردم را بفروشد و به اين كارها تن دهد
برخــي مــوارد هــم مــا مواجــه مــي شــويم كــه بــه 
دانشجويان مبارز پيشنهاد استخدام در دفتـر هـاي         

  . مهندسي داده مي شود
روش ديگر همانطور كـه قـبال اشـاره كـردم خريـد             

  .برخي از دانشجويان توسط بسيج دانشجوئي است
وياني كـه در  جاكثـر دانشـ  اينرا هم بگويم كه تقريبا    

دفتر تحكيم وحدت فعاليت مي كنند پس از  اتمام          
خانه هاي مختلف استخدام مـي  تحصيالت  در وزارت   

شوند و به مديران مياني جمهوري اسالمي بدل مي         
  .شوند

  
.  برگـرديم بـه موضـوعات كلـي تـر ديگـر            :حقيقت

روندهاي فكري اصـلي و مطـرح ميـان دانشـجويان       
كدامند؟ شاخصهاي هر كـدام چيسـت؟ سـمبلهاي         
آنها بـراي معرفـي خـود كدامنـد؟ و انعكاسـش در             

  رانش چيست؟ رفتارهاي روزمره طرفدا
  

.  بت دانشجويان ملي مذهبي شريعتي اسـت       :سورنا
آنـان از  . سمبل حركت سياسي شـان  هـم مصـدق         

سياست مداراني چون بازرگـان بـه نيكـي يـاد مـي        
ــد ــر   . كنن ــوپر و وب ــدگر و پ ــر هاي ــوفاني نظي فيلس

عالقمندند و فيلسوفان دوران مدرنيته  مانند كانـت    
 ژســت البتــه خيلــي هــا. و هگــل را دوســت دارنــد

لزومـا عميـق   . خواندن اينجور چيزها را مـي گيرنـد   
از لحاظ ظاهري، ظاهر اتو كشيده و تميـز،         . نيستند

پيراهن و شلوار پارچه اي صورت كـامال تيـغ زده و            
... .  

 يـا روشـنفكر مـذهبي هـم     دانشجويان اصالح طلب 
شريعتي را مطالعه مي كنند ولي عمدتا به كتابهاي          

نجي عالقمندند البته سروش، حجاريان و عبدي و گ  
البتـه  . به محسن كديور جايگاه ويژه اي مـي دهنـد     

اين سـري دانشـجويان زيـاد اهـل مطالعـه فلسـفه            
ظاهرشان، كت و شـلواري مقـداري ريـش         . نيستند

  . بعضا ريش زياد و عينك روشنفكري
دسته بعـدي سـكوالرها هسـتند كـه عمـدتا داراي        

 اوبـه ژان فرانسـ    . تفكرات پست مدرنيستي هسـتند    
. ليوتار، دريدا ، فوكو و تا حدودي نيچـه عالقمندنـد   

تفكر سياسـي آنهـا مقابلـه بـا نظامهـاي توتـاليتر و         
اقتصـاد را  . ساختن جامعه اي با آزادي مطلق اسـت      

ــد و كــال مانيفســت   بــه عنــوان زيربنــا قبــول ندارن
ــد  ــم ندارن ــوعي  . اقتصــادي ه ــت دچــار ن در حقيق
ــد  ــدرن ان ــم م ــان . نهيليس ــته ش ــرين خواس  بزرگت

ظاهرشان، موهاي بـه    . خواستهاي سكوالريسم است  
  .  مدل، الگو شخصيتي ندارند...هم ريخته و 

برخي از دانشـجويان هـم هسـتند كـه خواسـتهاي           
دمكراتيك دارند و كم و بيش عالقه اي به مصدق و        

به  تاريخ انقـالب فرانسـه عالقمنـد و    . نقد آن دارند  
مـي  . كانت و هگل مي خوانند و تا حـدي مـاركس          

. گويند نظريات اقتصادي مـاركس بـد نبـوده اسـت          



٩صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره
ظاهرشان عادي است . اينها بيشتر سر درگم هستند  

كـال از نظـر پايگـاه       . و معمولي لبـاس مـي پوشـند       
امـا جهـت تغييرشـان بـه سـمت       . سياسي متزلزلند 
و اينرا بايد دانشجويان چپ توجه      . ماركسيسم است 

  . كنند
ه مرفـه   دانشجويان چپي بيشتر از خـانواده اي نيمـ        

. خـانواده هـائي كـه داراي سـابقه سياسـي انـد       . اند
عموما در شرايط نرمال و نسبتا آزاد پرورش يافتنـد     

بيشـتر بـا    . و تا حدودي ماركسيسم را مي شناسند      
البته بيشتر از زاويه حقوق بشري      . استالين مخالفند 

ايـرادات پايـه اي   . به مسئله استالين نگاه مي كننـد  
بيشــتر آنهــا . د بگيرنــدتئوريــك بهــش نمــي تواننــ
در مورد  مائو شـناخت   . نظريات لنين را قبول دارند    

به علت عدم آشنائي بـا تـاريخ چـين          . كاملي ندارند 
البته مطالبي . خواندن آثار مائو برايشان مشكل است

چون در باره تضـاد و پراتيـك مـائو كـه نيـازي بـه             
آشنائي با تاريخ چين ندارد بيشتر براي ما قابل فهم       

در رابطه با انقالب روسيه صدها رمان و كتـاب          . بود
تاريخي در ايـران موجـود اسـت ولـي در رابطـه بـا         

هيچگونه . انقالب چين با چنين چيزي روبرو نيستم      
 دوره ازرفرنس تاريخي  از كتب جديد چـاپ شـده           

  .  قديم موجود نيست
اما اكثريت بچه هائي كه مـن مـي شناسـم مطالـب      

تيك را  اسـتثنائي و خـوب        مائو راجع به تضاد و پرا     
اولين بار كه اين كتاب را برايشـان بـردم           . مي دانند 

همه به مـن حملـه كردنـد مـائو كيـه ولـي وقتـي                
سـمبل طيـف چـپ چـه        . خواندند ازش لذت بردند   

بـه  . گلسـرخي را همـه دوسـت دارنـد        . گوارا، است 
  . كتابهاي صادق هدايت نيز عالقمندند

  
دانشجويان بـه    در زمينه هنري و تفريحي       :حقيقت

  چه چيزهائي عالقمندند؟ 
  

 در زمينه شعر اشعار شاملو و فـروغ مطالعـه         :سورنا
شان بسيار رواج دارد و اين شـامل همـه گرايشـات        

. فقط محدود به طيف خاصي نيسـت      . سياسي است 
هم در . در زمينه موسيقي آهنگهاي فرهاد پايه دارد  

در ميـان پسـت   . بين مذهبي ها هم غيـر مـذهبيها      
در رابطه  . نيستها گروه توپاك طرفدار زياد دارد     مدر

مطالعه هـم يـك   . با فيلم شخصا اطالع زيادي ندارم 
. سرگرمي است ولي تعداد زيادي مطالعه نمي كنند       

بچه هايي كه سياسي انـد كتـاب مـي خواننـد امـا              
هم روزنامـه هـاي   . اكثريت فقط روزنامه مي خوانند 

ژ نشريات معموال تيرا. رسمي هم نشريات دانشجوئي 
  . دانشجوئي هزار تاست

  
 از نظر تو مهمتـرين رقبـاي فكـري چپهـا            :حقيقت

كيانند؟ و احساس مي كني در برخي زمينه هـا در           
  مقابلشان از زاويه تئوريكي كم مي آوريد؟  

  
 در شرايط موجـود بـا دو نـوع تفكـر رقيـب           :سورنا

يكي پست مدرنيستها هسـتند و ديگـري        . روبروئيم
راه « غربي كه بطور نمونه در كتاب       تفكر ليبراليسم   

نياز بيشتري بـه    . فشرده است »  آنتوني گيدنز  -سوم
  . افشاگري از ايندور گرايش است

در حيطه فلسفي براي سئواالتي كه وبر طرح كـرده     

پوپر هم نيـاز بـه      . بايد بيشتر استدالل داشته باشيم    
  . نقد دارد اما كمتر

ــرو   ــاش روب ــه باه ــئله اي ك ــرين مس ــا بزرگت ئيم ام
پاسخگوئي به برخي سئواالت مردم در زمينه تـاريخ     

مثال از ما زيـاد  . بويژه تاريخ عملكرد كمونيسم است    
سئوال مي شود كه نظرتان در مورد اينكه لنـين در        
كليساها را بست چيست؟ آيا ايـن مخـالف مـوازين           

  دمكراتيك نبوده است؟ 
 كمونيسم و جامعه كمونيسـتي    در مورد برخي از ما    

اينكه جامعه كمونيستي فاقد زيبـائي و       . دمي پرسن 
تنوع است چونكه مي خواهد همه يك شكل باشـند   

در حـالي كـه سـليقه هـا     . و مثل هم زندگي كننـد    
متقاوتند و اگر همه يكسان بخواهند زنـدگي كننـد        

ــراي پيشــرفت نيســت و كــال جامعــه . انگيــزه اي ب
طبقــاتي يــا اينكــه جامعــه كمونيســتي هــم نظــام 

و كال دست يافتن به جامعه   . م است ديكتاتوري حاك 
  . بي طبقه غير ممكن است

. بحثهــاي تــاريخي در ميــان دانشــجويان بــرد دارد
در زمينـه حـزب     . مسئله استالين هنوز طرح اسـت     

توده و وابستگي اش به شـوروي زيـاد سـئوال مـي             
به نوعي مجبوريم به سـئواالتي كـه هنـوز در           . شود

ر ميان مردم   مورد سازشها و خيانتهاي حزب توده د      
  .مطرح است پاسخ دهيم

بقيه در مورد ما تبليغ مي كنند كه چپهـا آدمهـاي        
اينرا هـم بگـويم كـه دزيـده شـدن           . دگمي هستند 

شعارهاي ضد امپرياليستي چپها توسـط جمهـوري        
اسالمي آثار بسيار زيانباري بر محبوبيـت چپهـا در          

هر وقت عليه امپرياليسم حـرف  . جامعه داشته است 
كر مي كنند ما داريم شعارهاي جمهوري  مي زنيم ف  

  . اسالمي را مي دهيم
  

ــت ــا   :حقيق ــورد آمريك ــجويان در م ــرات دانش  نظ
  چيست؟ 

  
 دفتر تحكـيم اعتقـاد دارد كـه بـراي بقـاي             :سورنا

جمهـوري اســالمي و همچنــين تبــادل فرهنگــي و  
اقتصادي جمهوري اسالمي ناچـار اسـت بـا آمريكـا        

كـه برخـي بـا      ساير تفكـرات    . مستقيم مذاكره كند  
رويكرد اصالح طلبي به جمهوري اسالمي نگاه مـي         

غيــر (كننــد و برخــي ديگــر بــا رويكــرد ســرنگوني 
از سرنگوني رژيم توسط آمريكا بدشان نمي       ) ازچپها

متاسفانه اين طيف فكري در ميان دانشـجويان      . آيد
از نيروهاي هاي داخلـي     . سياسي بسيار بزرگ است   

هـاي خـارجي بسـته    مايوس شده اند و اميد به نيرو    
حتي برخي چپها هم اين گـرايش را دارنـد كـه     . اند

بگذار اول آمريكا بيايد اينها را بيندازد بعد با آمريكا          
اما اكثريت چپها  اعتقاد به مبارزه       . مبارزه مي كنيم  

  . مردمي و سرنگوني مردمي جمهوري اسالمي دارند
  

 در مورد تجربه  افغانستان و عراق چي مي      :حقيقت
  ند؟ گوي

  
 آنهائي كه گرايش به دخالت نيروي خـارجي    :سورنا

دارند معتقدند كه وضعيت مردم عراق و افغانسـتان         
اما واقعيت ايـن  . نسبت به دوره قبل بهتر شده است 

. است كه نمي توانند چشمشان را بر واقعيت ببندند       

جور ديگري خود را قانع مـي كننـد اينكـه شـرايط         
و اگـر جمهـوري   . سـت ايران با آندو كشور متفاوت ا  

اسالمي توسـط آمريكـا بيفتـد وحـدت ملـي بـراي            
البته . تشكيل حكومت جديد زودتر شكل مي گيرد       

اينرا هم ميگويند كه آمريكـا نمـي توانـد از طريـق             
ولـي بـا    . حمله نظامي مستقيم نظام را ساقط كنـد       

استفاده از اهرمهاي ديگر نظير فشارهاي بين المللي 
  .  ط رژيم هستو حتي كودتا احتمال سقو

متاسفانه مردم حساسيت چنداني نسـبت بـه عـراق     
ندارند چونكه در معرض تبليغات جمهوري اسـالمي   

از يـك طـرف فكـر مـي كننـد طرفـداران             . هستند
جمهوري اسالمي ابتكار عمل را بدست گرفته اند و         
از سوي ديگر هر صحبتي هم كه مـي شـود گمـان            

مي مي كنند باز هـم از دروغهـاي جمهـوري اسـال            
  . است

  
 نظـر دانشـجويان در مـورد جنـبش ضـد      :حقيقـت 

ــان و     ــش جوان ــيون و نق ــد گلوباليزاس ــگ و ض جن
  دانشجويان ديگر كشورها در اين جنبشها چيست؟ 

  
 غير از طيف چپ بقيه مسائل جهاني سازي          :سورنا

برخي ها تبليـغ  . و مبارزه عليه آنرا دنبال نمي كنند  
ن پيوسـتن   مي كنند  يكي از راههاي پيشرفت ايـرا        

از ايـن زاويـه     . ايران به سازمان تجارت جهاني است     
مبارزه ضد جهاني سازي براي ايـن طيفهـا مفهـوم           

راستش تنگ نظري ناسيوناليستي در     . خاصي ندارد 
  . ميان دانشجويان خيلي قوي است

  
ــت  مناســبات دختــر و پســر در جنــبش    :حقيق

دانشجوئي چگونه است؟ نقش دختـران دانشـجو در    
يست؟ چقدر مسئله زنان و برابري زن اين جنبش چ

و مـرد در جنـبش طـرح اسـت؟ و در كـدام طيـف       
  دختران فعالترند؟ 

  
 نكته اي كه مي خواهم بگويم اين است كـه           :سورنا

 سال فشارها و محـدوديتهاي جنسـي        ٢٥به خاطر   
كه رژيم بر جامعه تحميل كرده است جامعه ما االن    
 در حال از سر گـذران يـك بحـران جنسـي عظـيم        

مسئله بحران جنسـي در رابطـه بـا دختـران           . است
ــواني از   ــران دوران نوج بيشــتر اســت چونكــه دخت
محدوديت بيشتري نسبت به پسران در خانواده رنج     

و به همين جهت به محض اينكه فرصـتي         . مي برند 
 وارد رابطـه    طپيدا كنند برخي مواقـع در حـد افـرا         

بـه علـت جنبـه هـاي        . جنسي با پسران مي شـوند     
انه اي كه پسـران در ايـن رابطـه ايفـاء مـي           ستمگر

كنند برخي دختران دانشـجو بـه همجـنس گرائـي           
  . روي آوردند

متاسفانه آنچه كه روابط پسر و دختر را تعيين مـي           
كند عشق و عالقه نيست بلكه عمدتا برمبناي روابط 

بـه  . مالي و اقتصادي اين روابـط شـكل مـي گيـرد           
)  مردهـا معموال(خاطر وضع اقتصادي خوب طرفين   

در بسياري مواقع مردها  .  اين رابطه شكل مي گيرد    
به خاطر برقراري رابطه جنسي قولهائي مثل ازدواج        

هنوز در ميـان  . مي دهند اما ميانه راه ول مي كنند     
 يتـابو دختران حفظ پرده بكارت مهم است اما اين         

 بطور جدي ضـربه خـورده و مـدام از    ي سنت ياخالق



   ١٠ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                
شـان مهـم اسـت     يئله برا ن مس ي ا  دختراني كه  شمار

  . كاسته مي شود
 دوست پسر و دختر بودن در محيط دانشگاه پنهان     
نمي شـود ولـي دختـران معمـوال از خـانواده خـود         

  . پنهان مي كنند
در طيف چپ نسـبت دختـران بـه پسـران از همـه           

براي اينكه جنبش   .  بيشتر است و دختران فعالترند    
تي كمونيستي يك جنبش فـرا مليتـي و فراجنسـي         

است و اين از خصوصيات افرادي است كه تمـايالت      
در محفل ما دختران خودشان از  عوامل . چپ دارند

به همين جهت نقـش  . تشكيل دهنده  محفل بودند   
در گروههاي با خط مشي ليبرالـي       . درنپررنگتري دا 

 ،با وجود اينكه در اصل زن را مانند مرد قبول دارند         
ــائي ــان فقــط در ســمتهاي پ نتر گروهــي ولــي از زن

بخشا هم به خاطر اين است كـه        . استفاده مي كنند  
در گروههائي مثل . ست هبگويند زن هم در گروه ما 

دفتر تحكيم در شوراي رهبري شان حتي يـك زن          
در صفوف نيروهـاي ملـي مـذهبي هـم          . هم نيست 

ولـيكن در ميـان     . زنان زيادي به چشم نمي خورند     
حضـور  يان سكوالر و پست مدرنيست زنـان     جودانش

  . پررنگتري دارند
كــال هنــوز ورود دختــران بــه فعاليتهــاي متشــكل  

اما واقعيت اين است كه هر زمان وارد   . محدود است 
چونكـه  . مي شوند جزو جدي ترين مبارزان هستند      

جزو اقشار تحت ستم هستند كه ستم بيشـتري بـه      
بـه همـين جهـت پـس از كسـب      . آنها روا مي شود   

ان انگيـزه هـاي     آگاهي براي گرفتن حقـوق خودشـ      
و در فعاليتهاي گروهي دختـران از   . قوي تري دارند  

چونكــه . نظــر مــديريتي نقــش برجســته اي دارنــد
دختران در افكار عامه و عقب افتـاده بـه ضـعف در          

قدرت خود را به پسران مقابل مردان معروفند وقتي  
ثابت مي كنند مـردان از آنهـا پيـروي خـوبي مـي              

رخورد مـي كننـد نـه،       تا زماني كه معمولي ب    . كنند
. ولي وقتي از خودشان قدرت نشان مي دهنـد آري         

دختران . در حيطه كار تئوريك هنوز مردان قويترند      
مطالعـه دارنـد ولـي      . زياد كار تئوريك نمـي كننـد      

بيشتر سعي مي كنند در مورد مسئله زنان مطالعـه         
  . كنند

  
مگـر مطالعـه بــر سـر مسـئله زنـان كــار      : حقيقـت 

  ود؟ تئوريك حساب نميش
  

.  ما زياد آنرا كار تئوريك حساب نمي كرديم: سورنا
ز خيلي نترس تـر از  راينرا هم بگويم كه دختران مبا  

پسر هاي الكي زياد تـوي جريانـات        . پسران هستند 
هستند كه بخشي شان واقعا براي سـرگرمي اسـت           
ولي وقتي دختري وارد جريانات سياسي مـي شـود         

ي آيند ولـي    كم م . مبارزه اش خيلي جدي تر است     
  . قتي مي آيند خيلي خوب مي آيند

در جنبش دانشجوئي برابري زن و مـرد جـا افتـاده           
در واقع كسي جرئت . است و ظاهرا همه قبول دارند

البتـه شـعار آزادي     . ندارد بگويـد كـه قبـول نـدارد        
. برابري را دفتر تحكيم وحدت هيچوقت نمـي دهـد    

 نيسـت  متسـاوي آنها مي گويند حقـوق زن و مـرد        
  . استمتشابه

 ملي مذهبي ها كال براي مسئله زن اهميت زيادي         

. اظهار نظر چنـداني هـم نمـي كننـد         . قائل نيستند 
بيشتر سكوالرها  و چپ ها هستند كه به مسئله زن   
اهميت مي دهند و شعار آزادي و برابري متعلق بـه         

  . ايندو طيف است
اينرا هم بگويم كه در ميان محفل ما بر سر برخورد            

 دخترهـا و پسـرها   بـين وضـع شـيرين عبـادي      به م 
  .اختالف افتاد

  
   مضمون اختالف چه بود؟ :حقيقت

  
 سر اينكه بايد مورد حمايت قـرار بگيـرد يـا            :سورنا

عده اي كـه  . نه؟ در گروه ما سر اين بحث در گرفت     
بيشتر از دختران بودند  اعتقاد داشتند كه اين نوبل       

 از آن   در جهت منافع مردم ايـران اسـت و ميتـوان          
عـده اي كمتـر     . براي مبارزه عليه رژيم سود جست     

كه بيشتر از پسرها بودند اعتقـاد داشـتند كـه ايـن          
جايزه امپرياليستي اسـت و تحـوالت جامعـه را  در            

بـه نظـرم    . جهت خواستهاي آنان سـوق مـي دهـد        
سخنان شيرين عبادي در مورد اينكه من يك بانوي   

شد و البته   مسلمان هستم بيشتر به نفع رژيم تمام        
ــات و پــس   موضــع گيريهــاي بعــدي او ســر انتخاب

  .گرفتنش تائيدي بر نظريه گروه اقليت بود
اما دختران گروه ما مي گفتند او خدماتي بـه زنـان        

البتـه  . كرده است و از همينرو بايد ازش دفاع شـود        
همه مـا هنگـام آمـدنش بـه فرودگـاه رفتـيم و در               

  .  داديمتظاهراتي كه آنجا شد شعار ضد رژيم هم
  

 دورنماي  جنبش دانشـجوئي را چـي مـي      :حقيقت
  بيني؟ 

  
 با توجه به تغييراتي كه اخيرا صورت گرفتـه       :سورنا

و با توجه به بـن بسـت رسـيدن اصـالحات و رشـد         
خواسته هاي راديكال در بين دانشجويان بـه نظـرم          
جنبش دانشجوئي وارد يك دور فعاليتهـاي مخفـي         

و مبارزان براي آزادي بسياري از فعاالن  . خواهد شد 
عمل بيشتر و امنيت بيشتر به فعاليتهاي زير زميني    

بخش علنـي جنـبش باحتمـال       . روي خواهند آورد  
زيــاد در انحصــار تشــكالت دانشــجوئي وابســته بــه 

از لحـاظ سياسـي گرايشـات       . حاكميت  خواهد بود   
رفرميستي و اصالح طلـب هـر روز پايگـاه خـود را             

يشات ملي مذهبي كم گرا. بيشتر از دست مي دهند
البتـه مـن   . و بيش پايگاه خود را حفـظ مـي كننـد       

گمان مي كنم عده اي از هواداران گرايشـات ملـي           
مذهبي خواسته هاي نسبتا راديكالتر طرح خواهنـد      

از . كـرد و حتـي از ايـن جريــان خـارج مـي شــوند     
آنجائيكه نيروهاي ملي مذهبي سابقه فعاليت مخفي  

روحيات شان هم سـازگار   ندارند و فعاليت مخفي با      
  . نيست احتماال بخشي از آنها پاسيو خواهند شد

در اين ميان برد اصلي با گروههـاي سـكوالر و اگـر         
البته فكر . چپها خوب عمل كنند با چپها خواهد بود  

مي كنم سكوالرها در ميان دانشجويان بيشتر پايـه         
  .خواهند گرفت

 تر  قسمتي از جنبش دانشجوئي با توجه به راديكال       
. شدن جو با خط مشي مسلحانه ظهور خواهند كرد        

نشانه هاي اوليه اش هم اين است كه افراد منفردي       
. كه به مشي مسلحانه باور دارنـد بيشـتر شـده انـد            

بويژه اينكه در جامعه اي كه ظلم از آستانه حـداقل         
تحمـل مـردم فراتــر رود شـكل گيـري جنبشــهاي     

  . مسلحانه چيز غير عادي نيست
با توجه بـه وخـيم   .  هم بيكار ننشسته است اما رژيم 

تر شدن اوضاع اقتصادي و شكست پروژه اصالحات         
تئوريسينهاي رژيم در حال طرح ريزي يك نيرنـگ        

 هااين نيرنگ  از   يکي. جديد براي فريب مردم هستند    
وارد كردن شعارهاي اقتصادي و تبليغ براي اين نوع 

  ....... کردليد تحلينها را بايا.  تواند باشدي مشعارها
  

   وظيفه دانشجويان چپ را چه مي داني؟ :حقيقت
  

 با توجـه بـه شـرايط پـيش آمـده و بـه بـن             :سورنا
رسيدن رفرميسم زمينـه زيـادي  بـراي فعاليتهـاي       

دانشجويان چپ  .  دانشجويان چپ فراهم شده است    
آنها بايد  . در اين شرايط زماني وظايفي مهمي دارند      

ه در طـول تـاريخ      سعي كنند كه با بهتان هـائي كـ        
مثـل  . ديگران به جنبش چپ زده اند مبارزه كننـد        
بايـد  . دگماتيسم بودن يا ضد دمكراتيك بودن چپ      

  . هويت چپ واقعي را به همه نشان داد
همچنين بايد به نيروي دختـران بـه عنـوان بخـش          

  .بكرتر جنبش دانشجوئي توجه بيشتري بكنند
هـم  توجه به فعاليت در دانشـگاههاي شهرسـتانها           

ايـن دانشـگاهها مكانهـاي خـوبي بـراي          . مهم است 
ــعاع     ــه ش ــويژه آنك ــت ب ــتعد اس ــراد مس ــذب اف ج
سياستهاي رفرميستي كمتر به اين منـاطق رسـيده    

ــت ــتاني و    . اس ــجويان شهرس ــه دانش ــال ب ــد ك باي
دانشگاههاي شهرستاني بيشتر توجـه كـرد چراكـه         
غالبا به علت پايگاه طبقاتي فقير تر انگيـزه مبـارزه           

 دارند و كمتر تحت تاثير تبليغات ضد چپ         بيشتري
  .  هستند

از نظر سياسي بايد با تمامي تفكـرات سياسـي كـه            
منشا آن از درون رژيم جمهوري اسالمي است همه       

مبارزه با روشنفكران مذهبي كـه    . جانبه مبارزه كرد  
بزرگترين دشمن ايـدئولوژيك چپهـا هسـتند مهـم          

  .است
بي هـم مهـم     نيروهاي ملي مـذه    يدگاه ها ينقد د  

بايد با براه انداختن بحثهـاي تـاريخي تجربـه          . است
 و  ١٣٣٢مـرداد   ٢٨نزديك آنها و  همچنين تجربـه        

  . تجربه دوره مصدق را مورد بررسي قرار داد
در رابطه با بحثهاي ضـد كمونيسـتي بهـيچ عنـوان       
نبايد از توده اي هاي دفاع كنند و اطالعـات الزم را   

  . ي آنها كسب كنندجهت نقد همه جانبه فعاليتها
در مورد نيروهاي سكوالر الزمست با آنهـا نزديكتـر          

ــه خواســتهاي  . شــد وحــدت مقطعــي و رســيدن ب
  . دمكراتيك مشترك با آنها امكان پذير است

نبايد حين فعاليت از افراد مذهبي كه وابسـتگي بـه    
. سيستم جمهوري اسالمي ندارند چشم پوشي كـرد     

 افرادي هستند بـا     تجربه نشان داد كه در ميان آنها      
يك ايدئولوژي گم شده كه اگر  آگاه بشوند آدمهاي          

  . قوي مي شوند
بايد براي حل مشكل قشر جوانان آمريكائي مسلك         
ايران منظورم تعداد زيادي از جوانان كه بـه نحـوي         
در مورد مسائل سياسي بي تفاوتند و نسبت به هـر           
گونه ورود به جريانات سياسي بي ميلي نشـان مـي          

اين قشر بيشتر به تفريحات  بـه        .  د فكري كرد  دهن



١١صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره
ــد  ــل دارن ــي تماي و ســطح اطالعــات و . ســبك غرب

كـه  . معلومات سياسي آنها نزديـك بـه صـفر اسـت          
تعداد زيادي از دانشجويان دانشگاه آزاد و تعـدادي         
از دانشجويان دانشگاههاي سراسـري از افـراد ايـن          

ري ما در تجربه نتوانستيم روي اين قشر تاثي. قشرند
ــم چكــار بايــد كــرد و راه حــل  . بگــذاريم نمــي دان
  چيست؟ 

يك وظيفه مهم سياسي ديگـر جنـبش دانشـجوئي          
دانشـجويان نبايـد    . دفاع از جنبش كـارگري اسـت      

دچار اين توهم شوند كـه كـارگران بايـد دنبالـه رو            
خيلي از دانشجويان چـپ     . جنبش دانشجوئي شوند  

مي گويندكه مـا بايـد جنـبش كـارگري را رهبـري       
. در صورتيكه چنين نيست بايد تعامل بشـود       . كنيم

جنبش دانشجوئي برتري بر جنبش كارگري ندارد و    
برخي دانشجويان  . نبايد از زاويه باال به آن نگاه كرد       

چپي كارگران را آدمهاي بيسوادي مـي بيننـد كـه           
يك بحث ميان مـا بـود كـه         . بايد رهبري شان كرد   

يم و اينكـه    رابطه اين دو جنبش را چگونه معني كن       
ــد   ــت كنن ــديگر حماي ــد از يك ــه باي ــد از . چگون باي

ــه . خواســتهاي كــارگران دفــاع شــود اگــر از اينگون
خواسـتها حمايـت كـرد آنوقــت مـي شـود مســائل      

مهـم اسـت يـك مـوج     . انقالبي تر را نيز طرح كـرد     
  . ارتباطي ايجاد شود موجي كه ارزش زيادي دارد
 .ت در مورد جنبش زنان هم اين مسئله صادق اسـ         

زنان به عنوان يكـي از بزرگتـرين گروههـاي تحـت         
. ستم در ايران از پتانسيل انقالبي باالئي برخوردارند       

و يكي از موارد حمايت از جنـبش زنـان مبـارزه بـا        
. قوانيني است كه  تشديدكننده ستم بر زنان اسـت         

مبارزه با قوانين ضد زن به گونه اي مبارزه بـا اصـل     
اگـر بخـواهي مسـئله      . نظام جمهوري اسالمي است   

زنان را پيگيري كني به اين مي رسي كه اصل نظام         
دانشـجويان نـه تنهـا بايـد شـعار      . بايد از بين بـرود   

آزادي برابري را پـرچم خـود كننـد بلكـه در نحـوه          
  .اخالق و رفتار فعالين هم بايد آنرا نهادينه كنند

  
 در زمينه رابطه فعاليت علني و مخفي چي  :حقيقت

  فكر مي كني؟ 
  

 روشهائي كه تا كنـون داشـتيم بخشـا قابـل      :سورنا
يكسري بحثهـاي مربـوط بـه تـاريخ         . استفاده است 

جنــبش كمونيســتي را مــي تــوان بطــور علنــي در 
چونكـه يكـي از     . نشريات دانشجوئي به چاپ رساند    

مشكالت جدي دانشـجويان عـدم اطـالع از تـاريح           
طـرح مسـائل    . جنبش چپ ايران و جهان مي باشد      

 نشـريات دانشـجوئي باعـث عالقمنـدي         تاريخي در 
دانشجويان و شناخت آنها از جنبش چپ مي شـود          

تجارب تاريخي بسيار . و تاثير هم رويشان مي گذارد
مهم است و تاكيد زيادي دارم چونكه باعث آگـاهي          

برخـي از اينگونـه تجـارب      . و جذب نيرو مـي شـود      
تاريخ كه چاپ كرديم خيلي موثر بود و ديد بعضـي          

الت االبتـه اينگونـه مقـ   . ا را زيـر و رو كـرد  از بچه ه 
  . نبايد طوالني باشند

البته اين روش چاپ مقاالت متعلق بـه دوره قبلـي           
بود اينكه در دور آتي بتوان اينگونه نشريات علني را  

  . حفظ كرد نمي دانم
ما براي اينكه نشريات علني آنزمان بسته نشـود در           

و احوال روز مقاالت بويژه مقاالت تحليلي سر اوضاع 
سعي مي كـرديم  از روزنامـه هـاي قـانوني فاكـت              

مسئولين زياد روي اينگونه مقـاالت دسـت        . بياوريم
نمي گذاشتند يا اگر هم مشكلي پيش مـي آمـد در    

  . دادگاه دست مسئول نشريه باز بود
در رابطه با فعاليتهاي مخفي مسئله اصـلي مخفـي          

يسـتي  كردن رابطه با اپوزيسيون و سازمانهاي كمون      
بويژه اگـر   . اين مسئله بايد كامال مخفي بماند     . است

كسي دسـتگير شـد اصـال نبايـد سـر ايـن مسـئله               
پنهـان كـردن رابطـه بـا سـازمانهاي          . اعترافي بكند 

سياسي حتي در نشريات غير قانوني دانشجوئي هم         
  . بايد رعايت شود

محافــل مطالعــاتي  بخــواهيم  اگــر چنانچــه  
ت كه گروههاي   سازماندهي كنند بسيار مهم اس    

در محفلهـائي كـه    . مطالعاتي درجه بندي شوند   
علني تر هستند كمتر بايـد مسـائل سياسـي را           
رك و راست طرح كـرد و بيشـتر بـه مطالعـات          

و افـراد مسـتعدتر و   . فلسفي و علمـي پرداخـت    
محكمتر را دست چـين كـرد و در حلقـه هـاي        
مطالعاتي ديگر سازمان داد و بحثهـاي سياسـي        

ي ااين درجـه بنـدي بـر      . ش برد مشخصتر را پي  
هـر جـا كـه    . حفظ امنيت هر محفلي الزمسـت    

. اين روش را رعايت نكرديم دچار مشكل شديم       
محفل ما چند تجربه نيـز در ارتبـاط گيـري بـا       
كارگران هم داشت شـايد مـورد اسـتفاده بقيـه        

براي كار با كارگران بهتر است بچه هـائي      . باشد
ا سـابقه  كه تجربه كاري يدي و زحمتكشي و يـ       

در رابطه با كارگران . كارگري دارند درگير شوند  
هم الزم نيست بسرعت و در همان جلسات اول        

بايد . م حرف زد  سسر مسائل تئوريك و ماركسي    
سعي كرد بيشتر مشكالت زندگي و كار شان را         

و در حين اين كار به شناسائي كارگران        . فهميد
ولوژيك ئمستعد كه عالقه به طـرح مسـائل ايـد       

جهت رعايت مسائل امنيتي بايد     . رند پرداخت دا
ــد    ــرد و نباي ــظ ك ــارزه را حف ــگ صــنفي مب رن
ــه    ــخص ب ــا را بطــور مش ــيت كارفرماه حساس
ــوند     ــي ش ــه وارد م ــه كارخان ــه ب ــي ك اشخاص

دانشجويان سالهاي آخر كه معمـوال      . برانگيخت
براي كارآموزي به كارخانه ها مـي رونـد كانـال     

  . رگران هستندمناسبي براي برقرار ارتباط با كا
  

 چــه انتظــاراتي از احــزاب و ســازمانهاي  :حقيقــت
كمونيستي داري و كال در زمينه رابطه ميـان نسـل     

  جديد و قديم چه فكر مي كني؟ 
  

 شرايط خيلي مناسـب اسـت كـه احـزاب و      :سورنا  
ــد  احــزاب و . ســازمانهاي كمونيســتي فعاليــت كنن

سازمانها بايد زمينه آنرا فراهم كننـد كـه در سـطح         
ابزارهـائي  . وسيع خودشان را بـه مـردم بشناسـانند        

هر چنـد   . چون سايتها و راديوها و تلويزيونها خوبند      
مهم است به اشكال گوناگون     . فكر كنم كافي نباشد   

دانش تئوريك و تحليهاي درست بـه دسـت مـردم           
  .بويژه جوانان برسد

در رابطه با نسل قديم انتظار اين اسـت كـه تجربـه           
بـويژه دانـش و منـابع    .  ما بگذارندشان را در اختيار   

. تئوريكي كه دارند را در دسـترس مـا قـرار بدهنـد      
شايد اين رفقا مشكالتي دارند اما يك جـوري حـل         

ما را باور كنند و . كنند و از كمك به ما دريغ نكنند      
همش نگويند كه شما نمي فهميد يـا        . اعتماد كنند 

ر مي كند  اينجور رفتار ها ما را از آنها دو.نمي دانيد 
  . و اين به ضرر انقالب و مردم است

ما نيز حرفي براي گفتن داريم و گوش مان هم بـاز           
  .است براي شنيدن هر تجربه انقالبي

 تو برخي نوشته هـاي حـزب مـا بـويژه در           :حقيقت
نظـرت در  . مورد جنـبش دانشـجوئي را خوانـده اي      

  مورد آنها چيست؟ 
  

ــورد جنــبش :ســورنا ــب تئــوريكي كــه در م   مطال
. دانشجوئي نوشته شد نكات خيلـي جـالبي داشـت         

مشخصا جمعبندي هائي كه در مورد خيزش خرداد    
ماه سال گذشته و سمت جنبش دانشجوئي و بعد از   

  . هيجده تير پارسال نوشته بوديد
در رابطه با خيزش خرداد ماه سال گذشته فكر مـي   
كنم فعاليتهاي دانشجوئي را بيشتر از آن چيزي كه         

من نمي دانم آيـا صـرفا بـراي    . ه كرديد بوده برجست 
روحيه دادن به تـوده هـا بـود كـه اخبـار را بـزرگ            

  .  كرديد يا اينكه واقعا اين اخبار بدستتان رسيده بود
مقاله اي كه در رابطه با خـاطرات زنـدان بـود هـم              

خاطرات آمل هم جالب بود  ولي يكسري  . خوب بود 
ثال مـ . سئواالت جدي در ذهن آدم بوجود مـي آورد     

براي جوانان امروز غير عادي است كه يـك نفـر بـه       
بـراي شـان كمـي    . خاطر اهدافش از جانش بگـذرد    

بويژه آنكه سابقه ذهنـي بـر سـر        . حالت افسانه دارد  
اين قبيل مسائل ندارند و تاريخ مبارزه كمونيسـتها         

البته خودم هـم سـئوالم بـود كـه آن           . را نمي دانند  
ام دادنـد خودشـان     رفقائي كه قيام سربداران را انج     

مي دانستند كه شانس زيادي براي پيروزي ندارند و 
اگر مي دانستند چرا اينكار را كردند؟ البته من فعال        

ولـي شـبي كـه آن نوشـته را     . دو بخش آنرا خواندم   
خواندم تا صبح خواب رفقائي چون كاك اسماعيل و 

  .سحر اميري را مي ديدم
  

ــد آنكــه  :حقيقــت ــو و بامي ــا تشــكر از ت ــوانيم  ب بت
گفتگوهايمان را در زمينه هاي ديگر ادامه دهـيم و          
تجربه محفل شما را بيشتر در اختيار ديگـران قـرار      

  . دهيم
   

 من هم از شـما تشـكر مـي كـنم كـه ايـن                :سورنا
فرصت را به من داديد و به اميد شكوفائي و تكامـل       

  ■. هر چه بيشتر جنبش دانشجوئي ايران
   ۱۳۸۳اريخ انجام مصاحبه تابستان ت

  منتشر شد
  ۴ و ۳شعله جاويد شماره 

ارگان مرکزی حزب کمونيست    
  غانستاناف) مائوئيست( 

www.sholejawid.org  
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   ١٢ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                

 ٣٠براي نخستين بار در حقيقت شماره       ر  يز مقاله   
 ارگـــان اتحاديـــه   )١٣٧٨ مـــرداد (از دوره دوم 

اکنـون  . منتشر شد )  سربداران(كمونيستهاي ايران   
د چـاپ کـرده و بـه    يـ  آن را تجد   تغييـرات  يبا اندك 

ـ    يرفقابه   آذر     ۱۶مناسبت سالگرد     ي مبارز و انقالب
 . مي کنيمم يران تقدي ايدر جنبش دانشجوئ

  
  دانشجويان مبارزي كه خيزش تيـر مـاه بـر شـانه         
هاي آنها به پيش رفـت، ويژگيهـاي عمـومي نسـل            

آنهــا در . جــوان روشــنفكران را بنمــايش گذاشــتند
صحنه سياسي جامعه، آغازگر يك جنبش گسـترده        

و تكان دهنده شدند و بـا جسـارت و نافرمـاني             
خود جرقه اي را زدند كه محـرك مبـارزه ضـد            

شـعارها و   . يمي اقشار و طبقات ديگر نيز شد      رژ
مبارزات رزمنده آنها به ميان توده ها رفت و در          
ارتقاء آگاهي سياسي عمومي نقش مهمي بازي        

و هـر نقطـه     (جنبش دانشجوئي در ايـران      . كرد
داراي قانونمندي هاي ويـژه خـود       ) ديگر جهان 

اين جنبش، يك جنـبش كـامال سياسـي         . است
ز جوانب مختلف به قدرت     است و شعارهاي آن ا    

ــط پيــدا مــي كنــد  ايــن از . سياســي حــاكم رب
خصوصيات قشر دانشجو اسـت كـه نسـبت بـه           
مسائل سياسي بشدت حسـاس باشـد و بـه آن            

اما شعارهاي سياسي كه در     . واكنش نشان دهد  
جنبش دانشجوئي مطرح مـي شـود يكدسـت و        

زيرا جنبش  . هم جهت نيست و نمي تواند باشد      
مــام نمــاي جامعــه اســت و دانشـجوئي آئينــه ت 

خواسته ها، منـافع و حركـت اقشـار و طبقـات            
هر چقدر مبارزه   . مختلف در آن بازتاب مي يابد     

طبقاتي حادتر شده و تكامل يابد، ايـن جنـبش         
در خيزش تيـر    . نيز به ناگزير قطبي تر مي شود      

ماه، هم شعارهاي رزمنده و راديكـال و انقالبـي          
ــكار   ــعارهاي سازش ــم ش ــد، و ه انه و مطــرح ش

اين شعارهاي متضـاد،    . رفرميستي يا حتي ارتجاعي   
نهايتا بازتاب اهداف و روش هاي طبقاتي گونـاگون         

اگرچه اين صف آرائي به     . در صفوف دانشجويان بود   
سطح دو برنامه منسجم و استراتژيك ارتقاء نيافـت          

، )و براي چنين چيزي نياز به زمان بيشتري اسـت         (
ي مبـارزاتي شـاهد     اما در حيطه شعارها و روش ها      

  .تقابل دو خط و جهت گيري متضاد بوديم
  حال كه جنبش دانشجوئي بطور عاجل بـا مسـئله      
چگونگي ادامه راه و تعيين سياست و روش و جهت          
گيري روبروست، بيش از هميشه ضروري است كـه         

اگر قرار . معيارهاي صحيح و روشني را جلو بگذاريم     
لت تـاريخي   است اين جنبش بار ديگر نقش و رسـا        

خــويش را بــدوش گيــرد، بايــد از تجــارب گذشــته 
ــتاوردهايش را    ــاموزد و دس ــجوئي بي ــبش دانش جن

كـه امـروز    " نويني"معيارهاي  . بشناسد و جذب كند   
جنـبش دانشــجوئي بايـد در دســت بگيـرد، همــان    

معيارهائي است كه در دوران شكوفائي اين جنـبش     
 .در دو دهه پيش، مسلط شده بود

ــونگي برخــ      ــدرت  چگ ــه  ق ورد ب
ــار و    ــرين معي ــاكم، مهمت ــي ح سياس
محك بـراي ارزيـابي از هـر جنـبش          

 .دانشجوئي است
  

   آيا اين جنبش براي سرنگوني حاكميـت ارتجـاع          
تالش مي كند، يا در پي گرفتن امتيـازات و تـامين       
اصــالحاتي در چــارچوب همــين حاكميــت اســت؟ 

انقالبي است يا رفرميستي؟ جنبش دانشجوئي ايران   
در خيزش  . ر دو اين سياستها را تجربه كرده است       ه

 نيز بازتاب اين دو جهت گيري را در         ١٣٧٨تير ماه   
بررسـي  . سطحي محـدود و نسـبتا ابتـدائي ديـديم         

 ـ  ٤٢تجربه جنبش دانشجوئي ايران در سـال هـاي   
، تصـوير روشـني از نتيجـه غلبـه يـك خــط      ١٣٣٩

در آن . اصالح طلبانه بر جنـبش بدسـت مـي دهـد          
ــ ــت   دوره ك ــجويان بدس ــارزات دانش ــري مب ه رهب

و " جبهـه ملـي   "نيروهاي سازشكار و مصالحه جوي      
بود، جنبش به جاي اتخاذ سياسـت       " نهضت آزادي "

و روشهاي مبارزاتي قاطع و سازش ناپـذير در برابـر      
ديكتـاتوري  ! اصـالحات آري  "رژيم شاه، تحت شعار     

منظــور از اصــالحات، طــرح هــاي . گــرد آمــد!" نــه
جتماعي جديدي بود كـه امپرياليسـم       اقتصادي ــ ا  

ــر   ــراي ســازماندهي مــوثرتر و گســترده ت آمريكــا ب
استثمار و غارت، و ادغام هر چه بيشتر جامعه ايران          
در شبكه سلطه جهاني خود به رژيم شاه و طبقـات           

سرمايه داران بزرگ و فئودال هاي حاكم ديكته مي      
شعار بـاال، ايـن تصـور را در بـين تـوده هـاي               . كرد
جو اشاعه مي داد كه اوال، اصالحات مورد نظـر          دانش

شاه و امپرياليسم آمريكا در ايـران فـي النفسـه بـد           
نيست و مشكل فقط اينست كـه شـاه ديكتـاتوري            

ثانيـا، امكـان دارد كـه آمريكـا بـه           . اعمال مي كند  
ــاه     ــد و ش ــان ده ــوش نش ــاه روي خ ــان ش مخالف
. اصالحاتش را بـدون ديكتـاتوري بـه اجـراء گـذارد       

رفتار اين توهمات رفرميستي بود كه رژيم       جنبش گ 
سلطنتي بحران عميق اقتصادي ـ سياسي آن سالها  
را پشت سر گذاشت و با حمايت آمريكـا، نيروهـاي           
مخالف را سركوب كرد و اصالحات امپرياليسـتي        
را با ابزار ديكتاتوري طبقاتي ارتجاعي بـه اجـراء          

اما در همان جنبش دانشجوئي، جوانـان       . درآورد
يكال و مبارزي هم وجود داشتند كه گرايشات راد

چپ و كمونيستي داشـته و بـه سـادگي تـن بـه         
آنها خواهـان   . سياستهاي سازشكارانه نمي دادند   

مبارزه قاطع تر با رژيم بودند و نسبت به ماهيـت    
. ضد مردمي اصالحات شاه ـ آمريكا روشن بودند  

اين مبارزان اگرچه موفق به مرزبنـدي روشـن و           
رهبــري اصـــالح طلــب جنـــبش   گسســت از  

دانشجوئي نشـدند و نتوانسـتند سـمت و سـوي           
جنبش را تغييـر دهنـد، امـا مخالفتهـاي آن روز      
آنها، زمينه را براي گسست سياسي ــ تشكيالتي  

) در سال هاي بعـد    (انقالبيون جوان از رفرميسم     
 .مهياتر كرد

  
پيشرفت و ارتقـاء سـطح سياسـي و        
ــجوئي، در   ــبش دانش تشــكيالتي جن

و مبــارزه دو خــط در درون آن گــر
 .است

  
ــه  ــط  ١٣٥٠ و ١٣٤٠ در ده ــان دو خ ــارزه مي ، مب

انقالبي و اصالح طلبانه در جنبش دانشجوئي ايـران       
كمونيستهاي انقالبـي در ايـن مبـارزه       . تكامل يافت 

همين ها بودند   . نقش تعيين كننده اي بازي كردند     
" اصالحات آري، ديكتاتوري نه   "كه شعار رفرميستي    

بي ثمـر و انحرافـي اعـالم كـرده و بـه جـاي آن              را  
ــد " ــرخ باي ــالب س ــبش   " انق ــعار جن ــك ش ــه ي را ب

همـين هـا بودنـد كـه        . دانشجوئي تبـديل نمودنـد    
روشهاي تظلم خواهانه و راست روانه در برخورد بـه      
حاكميت را كنار زدنـد، دانشـگاه را بـه صـحنه پـر              
شــورترين مبــارزات تبــديل كردنــد و مبــارزات     

همين هـا بودنـد     . به ميان مردم بردند   دانشجوئي را   
كه به جاي سازماندهي سـنتي رفرميسـتها كـه در           
مقابل حمالت دستگاه امنيتي و پليس تاب تحمـل         
نداشت، اشكال جديـدي از كميتـه هـاي مخفـي و            
نيمه علني را خلق كردند تا رژيم به راحتي نتواند از  

 دانشجوييانقالبي معيار هاي يك جنبش 

 



١٣صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره
ارتباطات و طرح هاي مبارزاتي جنبش آگاه شود يا         

ن دانشـجويان را آسـان شناسـائي و دسـتگير           رهبرا
كميته مخفي رهبري مبارزات دانشجوئي براي     . كند

نخستين بـار در جريـان مراسـم يـادبود تختـي در             
 تشكيل شد و توانست آن مراسـم را   ١٣٤٦زمستان  

به يك مبارزه سياسي گسترده بـا شـركت اقشـار و            
بـراي  . طبقات مختلف عليه رژيم شاه تبـديل كنـد        

امه كاري جنبش دانشـجوئي، سـازماندهي       تامين اد 
آن به شيوه هاي نوين ضروري بـود؛ بـدين ترتيـب             
حتي در دوره هائي كه شماري از رهبـران جنـبش           
دانشجوئي دستگير مي شدند، هسـته هـاي مخفـي      
رهبري كننده بطور كامل از هم نمـي پاشـيد و دور     

از چشم دشمن، فرصت تـرميم    
 .داشت

  اما تكامـل و تحـول جنـبش        
نشــجوئي بــه ســطح يــك    دا

جنبش آگاه و متشكل انقالبي،     
عوامل عيني  . خود بخودي نبود  

و ذهني مختلفـي در ايـن امـر        
دخالت داشت؛ و شـرايط بـين       
المللي نيـز تـاثير بسـياري بـر         
سير تكامل جنبش دانشـجوئي     

بــراي . بـر جــاي مــي گذاشــت 
نمونه، روند قدرتمنـد انقالبـات    

 ٦٠در سـطح جهـاني در دهــه   
بارزه مائوتسه دون  ميالدي، و م  

و حــزب كمونيســت چــين در  
دفـاع از كمونيسـم انقالبــي در   

دروغـــين " كمونيســـم"برابـــر 
شـوروي رويزيونيســتي و خــط  
ــط   ــه توس ــاتي ك ســازش طبق

حكام اين كشور پيش گذاشته مي شـد، بـر تسـلط           
خط انقالبي بر جنبش دانشجوئي ايران بسيار مـوثر         

 .افتاد
  

چگونه مي توان يك جنـبش متحـد و         
درتمند و پايدار دانشجوئي سـازمان      ق

 داد؟
  

  اين مسئله همواره دغدغه فعالين انقالبي جنـبش        
در ايـن زمينـه هـم تجـارب     . دانشجوئي بوده اسـت  

سئوالي كه هميشه مطـرح بـوده       . مثبت، كم نيست  
اينست كه اتحاد براي چـه و حـول چـه سياسـتي؟        
جنبش دانشجوئي به وحدت نياز دارد اما به وحدتي   

. ز بين خلق و ضد خلق در آن مخدوش نشود        كه مر 
يروهـاي  نده ن ي که نما  ي دانشجوئ يسازمان ها اگر با   
رون حکومـت انـد     يـ ن ب ينده مرتجع يا نما ي يحکومت

زيـرا  . خوانـده اسـت    نهايتـا فاتحـه آن    کند،  وحدت  
ــاذ چنــين سياســتي بطــور عينــي وحــدت       اتخ

و زنـان و ملـل    دانشجويان بـا كـارگران و دهقانـان         
كه اكثريت خلق را تشكيل مي دهنـد  تحت ستم را    
  هيئت حاكمهودانشجويان ان ي مو  مخدوش كرده
کـه جنـبش    ي در حال  . کنـد  يجاد مـ  يوجه اشتراک ا  

م يـ د از هر گونه وجـه اشـتراک بـا رژ          ي با يدانشجوئ
 جنبش دانشجوئي تنها زماني مي      .ز کند يحاکم پره 

تواند يك جنبش مردمي باشد كه با دشمنان خلـق          
رنه از لحاظ سياسي، حكم شكسـت  وگ. سازش نكند 

. را پيشــاپيش بــا دســت خــود امضــاء كــرده اســت
كـه دانشـجويان    " وحـدتي "بنابراين به هم خـوردن      

ست بلکه خـوب  يبد ن،  ندحامي رژيم هم جزئي از آن     
 .است

معموال رفرميستها فكر مي كنند كه بـراي متحـد       
كردن تـوده هـاي وسـيع دانشـجو بايـد اهـداف را              

بـرخالف ايـن   . را رقيقتـر كـرد   محدودتر و شـعارها     
درك، اتحاد رزمنده جنبش دانشجوئي را فقط مـي         
توان با پيش گذاشـتن شـعارهائي تـامين كـرد كـه         

   يماهداف اساسي مشترك اكثريت خلق را بيان 

  
بـراي  . اسـت كند و آماج آن كـل دشـمنان خلـق     

ــه در جنــبش دانشــجوئي خــارج از كشــور در   نمون
ــاه،  ــدوران شـ ــيون  يوقتـ ــكيالت (كنفدراسـ تشـ

در نتيجـه مبـارزه درونـي       ) دمكراتيك اين جنـبش   
و مجموعـه   را اتخاذ کرد خود، شعار سرنگوني رژيم  

اي از سياستهاي راديكال كه بازتاب اهداف انقـالب         
ش يدر پ دمكراتيك و ضد امپرياليستي مردم بود را        

ــت ــاي   گرف ــوده ه ــت و ت ــفوفش گســترش ياف ، ص
 پـيش از    يـا . بيشتري در ميدان مبارزه متحد شدند     

، زمـاني كـه جنـبش    ١٣٤٠آن، طي نيمه دوم دهه    
 ١٣٤٨دانشجوئي در تظاهرات اتوبوسراني بـه سـال        

كه جرقه اش را گران شدن بليط شركت واحد زده         (
را " تا مرگ ديكتاتورها نهضت ادامه دارد     "شعار  ) بود

جلو گذاشت و از چـارچوب دانشـگاه بيـرون رفـت،           
مـين  ه. صفوف اين جنـبش جهـش وار رشـد كـرد       

 ١٣٧٨مسئله بنـوعي در تجربـه خيـزش تيـر مـاه             
" سالم"شعار اعتراض به توقيف روزنامه . مشاهده شد

كه توسط جريانات دانشجوئي وابسته بـه جمهـوري      
 ٢٠٠اسالمي مطرح شده بود فقط توانسـت حـدود          

اگرچه ظاهرا ايـن شـعاري     . نفر را به تحصن بكشاند    
سـتند  محدود بود و بسياري از دانشجويان مـي توان        

بر سرش توافـق كننـد امـا در واقـع، ايـن سياسـت        
. بازتاب منافع خلق ــ منجمله دانشجويان ـــ نبـود   
. بلكه منافع جناحي از حاكميت را بيـان مـي كـرد           

زماني كه مزدوران به كوي دانشگاه حمله كردنـد و          
انگشت اتهام جنبش بدرستي بسوي نيروي انتظامي   

ت، با وحـدت    و وزارت كشور و سران رژيم نشانه رف       
گسترده و بيسابقه ده ها هزار تـن از دانشـجويان و            
جوانان در صفوف مبارزه راديكال سياسي عليه رژيم 

 .روبرو شديم
  
جنــبش دانشــجوئي نبايــد در الك    

مطالبات و مبارزات صنفي ــ سياسـي       
 .صرفا دانشجوئي فرو رود

  
 در تاريخ جنـبش دانشـجوئي ايـران،        

سـر ايـن    مبارزات حـاد و مهمـي بـر         
در دهــه . موضــوع انجــام شــده اســت

، حزب توده براي مقابله با نفوذ       ١٣٤٠
و قدرت يابي كمونيسـتهاي واقعـي و        
انقالبيون در جنـبش دانشـجوئي، بـه        
ــتي و  ــتي رفرميســ ــغ سياســ تبليــ

 و هسازشكارانه در اين جنبش پرداختـ  
ايـن  . را اشاعه مـي داد  " صنفي گرائي "

جريان براي اينكه جنبش دانشـجوئي      
ار سرنگوني رژيم را بلند نكند، مي       شع

ــود   ــه بهب ــاتي در زمين كوشــيد مطالب
شرايط آموزشـي دانشـگاه هـا و رفـاه          
دانشجويان و حق فعاليتهاي فرهنگـي     

ــه   ــه را ب ــوق برنام ــغله اصــليو ف  مش
همين هـا زمـاني     . جنبش تبديل كند  

ــارزات   كــه مســئله روش پيشــبرد مب
ــعار    ــد، ش ــي ش ــرح م ــز از "مط پرهي

را مي دادند " اي رژيمدرگيري با نيروه
و مخــالف هرگونــه مبــارزه رزمنــده و راديكــال     

زماني كه دانشـجويان مبـارز مـي      . دانشجوئي بودند 
خواستند تظاهرات خود را به خيابانها بكشند، با آنها    
مخالفت مي كردند و مي گفتند جنبش دانشـجوئي      

مبارزه بـا ايـن   . بايد در چارچوبه دانشگاه باقي بماند  
 و طرد آن بـه شـكوفائي و   انه يت جو مماشا سياست

رهــا شــدن نيــروي مبــارزاتي جنــبش دانشــجوئي  
امروز نيز مبارزه اي با همـين مضـمون، در     . انجاميد

 .جنبش دانشجوئي ايران در حال نضج گرفتن است
  

جنبش دانشـجوئي قـدرت خـود را از      
پيوند با مبارزات اقشار و طبقات خلق       
بــويژه زحمتكشــان و محرومــان مــي 

 .گيرد
  

.  اين پيوند در درجه اول يك پيوند سياسـي اسـت          
جنبش دانشجوئي بمثابه يك جنبش سياسـي آگـاه    
بايد خواسته هـا و منـافع سـاير بخشـهاي مـردم را       

اين . تبليغ كند و به حمايت از مبارزات آنها برخيزد        
يك تعهد اخالقي و از سر دلسوزي براي محرومـان          

اه واحـد   مسئله اينست كه يك دستگ    . جامعه نيست 
ستم و سركوب در برابـر كـل خلـق قـرار گرفتـه و               
. منافع بخشهاي مخـتلفش را لگـد مـال مـي كنـد            

همان دستي كه آزادي انديشـه را خفـه مـي كنـد،        



   ١٤ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                
شيره جان كارگران و دهقانان را مي مكـد، زنـان را        
تحت ستم مضـاعف قـرار مـي دهـد، حـق تعيـين               
سرنوشـت را از ملــل ســتمديده سـلب مــي كنــد و   

پيونــد جنــبش دانشــجوئي بــا جنبشــها و . امثــالهم
مبارزات ساير اقشار و طبقات خلق بـر ايـن زمينـه            

بر ايـن پايـه اسـت كـه جنـبش      . عيني استوار است  
دانشجوئي بايـد خـود را در قبـال مسـائل عمـومي            
. جامعه مسئول بداند و به آن فعاالنـه برخـورد كنـد     

اگر جنبش دانشجوئي فاقد شعارهاي روشني باشـد        
 با كارگران و توده هاي تحتـاني جامعـه را        كه پيوند 

بـه پــيش گـذارد و از خواســته هـاي اساســي آنهــا    
پشتيباني كند و مبارزاتشان را ارج گذارد، اين توده         
ها چگونه مي توانند بين خود و اين جنبش ارتبـاط       
برقرار كنند؟ بطور مثـال، همـين چنـد مـاه پـيش،         
اعتراضات و اعتصـابات كـارگري مهمـي در كشـور           

ريان داشت و جامعه باز هم شاهد چنين مبارزاتي    ج
ايـن وظيفـه يـك جنـبش دانشـجوئي       . خواهد بـود  

انقالبي و پيشتاز است كـه بـه پشـتيباني از چنـين           
مبارزاتي برخاسته و در شعارهاي خود نقش طبقـه         
كــارگر و نيــازش بــه رهــائي از ســتم و اســتثمار را 

 با تمـام قـوا      ي اسالم يم جمهور يرژ. منعكس سازد 
ان مبارز بـا محرومـان      يافتن دانشجو يوند  يانع از پ  م

مـرتجعين بـه اهميـت    ن يـ را ايـ  شـود ز يجامعه مـ  
پيونــديابي جنــبش دانشــجوئي ــــ روشــنفكري بــا 
. جنبش توده هاي محروم و تحتاني بخوبي آگاهنـد        

آنها مي دانند و به تجربه دريافته اند كه اتصال ايـن     
ا بـراي  دو با هم چه انبـار بـاروت آمـاده اشـتعالي ر          

. سوزاندن كل نظام استثمار و ستم مهيا مـي سـازد         
به يك كالم، جنبش دانشجوئي بـراي اينكـه واقعـا            
ــوثر و    ــش م ــق نق ــبش خل ــود و در جن ــي ش انقالب
قدرتمندي بازي كند بايد سـمت و سـوي طبقـاتي        

اين يك سنت كمونيستي بوده     . روشني داشته باشد  
 كه دانشجويان آگاه و مبـارز بـه ميـان تـوده هـاي             
كارگر و دهقان بروند، با آنان در آميزنـد و دانـش و             
توان خود را در خدمت ارتقاء آگاهي و مبارزه آنـان           
قرار دهنـد؛ و از طـرف ديگـر، در جريـان مبـارزه و       
زندگي و كار با توده ها، از تالش و مبارزه و تجربـه             
غني آنان آموخته و خصلت هاي بـورژوائي خـود را           

روشنفكران پرولتر تبـديل   بزدايند و بدين ترتيب به      
در جنبش روشـنفكري ايـران، مـا انقالبيـون          . شوند

كمونيستي نظير صمد بهرنگي را داشتيم كه نقـش         
مهمــي در ســمت دهــي جنــبش دانشــجوئي دهــه 

 و فعالين آن بسوي كارگران و دهقانان بازي         ١٣٤٠
جواناني كه امروز از آثار صمد استقبال مـي         . كردند

بــي او در ايــن زمينــه را كننــد بايــد درســهاي انقال
بايـد بداننـد اينكـه جنـبش       . بياموزند و بكار بندنـد    

دانشجوئي توانست در صحنه مبارزه عليه رژيم شاه        
نقش پيشتاز بازي كند، كامال به چنين جهت گيري     

كارگر، دهقـان،  "شعار . طبقاتي صحيحي وابسته بود  
بـر تـارك آن جنـبش قـرار         !" دانشجو پيـروز اسـت    

 .داشت
  

كرد دائمــي و نقــش مهــم يــك كــار
   جنبش دانشجوئي

  ايــن جنــبش مرتبــا پيشــرواني را در بطــن خــود  

پرورش مي دهد و به صحنه مـي آورد كـه بعنـوان             
نيروي فعال و تازه نفس جذب تشكل هاي طبقاتي         

نگـاهي بـه تاريخچـه و تركيـب      . مختلف مي شـوند   
اوليه احزاب و گروه هاي سياسـي در ايـران و سـاير     

ان مي دهد كـه بسـياري رهبـران و         نقاط جهان نش  
در . فعاالن آنها محصول جنبش دانشجوئي بوده انـد     

دورانهائي كه تالطمات اجتماعي و بحـران انقالبـي         
جامعه را فرا مي گيرد، نه فقط پيشروان بلكه بخش         
قابل توجهي از توده هاي دانشجو به تشكيالت هاي     
مختلف مي پيوندند و فعال سياسي اين يا آن طبقه         

اين روندي است كـه در دوران       . جتماعي مي شوند  ا
اكثـر  .  و متعاقب آن شـاهدش بـوديم   ١٣٥٧انقالب  

 يحـزاب و سـازمان هـا    عضو يا هوادار ا    ،دانشجويان
در آن دوران، سطح وظـايف      . ودند مختلف ب  ياسيس

و ميزان تاثير گذاري جنبش دانشجوئي بر تحـوالت      
چـه  آن. جامعه نيز به شكل كيفي ارتقـاء يافتـه بـود          

 بـه   ١٣٥٩جمهوري اسالمي را وادار كرد تا در بهار         
دانشگاه هاي سراسر كشور مسلحانه حمله كند و به      
كشتار دانشجويان بپـردازد، نقـش مهمـي بـود كـه        
جنبش دانشجوئي در دفاع از دستاوردهاي انقالب و  
ضربه زدن به ارتجاع تازه به قدرت رسيده بازي مي          

 دانشگاه ، گواه    هراس هيئت حاكمه اسالمي از    . كرد
آن بود كه جنبش انقالبي دانشجوئي وظايف خود را     

جنبش . بدرستي درك كرده و به آن عمل مي كند      
دانشجوئي از مبارزات و خواسته هـاي طبقـه         
كارگر و دهقانان، بيكاران و حاشـيه نشـينان،       

جنـبش  . ملل ستمديده و زنان دفاع مي كـرد       
دانشجوئي با تمـام قـوا بـه افشـاي جنايـات       

مهوري اسالمي در كردستان و تركمن صحرا       ج
و خوزستان برخاسـته و نشـان مـي داد كـه            
چگونه رژيم جمهوري اسالمي از منافع طبقات    

فعـالين  . سرمايه دار و فئودال دفاع مي كنـد       
جنبش دانشجوئي راهي اين مناطق مي شدند       
. و به نبردهاي انقالبي توده ها مـي پيوسـتند         

كردسـتان،  چادرهاي كمك رساني به جنـبش     
در دانشگاه ها برپا بود و مردم آزاده و آگاه به           

دانشگاه مركز گرد هم    . آنها مراجعه مي كردند   
آئي زنان مبارز بـود؛ مراسـم روز جهـاني زن           

. در دانشگاه ها برگزار مي شـد     ) هشت مارس (
دانشگاه ها مركز بحثهـاي سياسـي در مـورد       

كـارگران از كارخانـه   . مسائل مهم جامعه بـود  
. اطراف به اين گردهمائي ها مي پيوستند      هاي  

دانشگاه مركز توزيـع ادبيـات كمونيسـتي و         
حتي امروز سران جمهوري اسـالمي و     . انقالبي بود 

رهبران تشـكل هـاي دانشـجوئي وابسـته رژيـم بـا           
جمهوري . وحشت و نگراني از آن دوره ياد مي كنند

و پشـت   " منطقه آزاد شده  "اسالمي، دانشگاه را يك     
البي مي ديد كه درست در مراكـز قـدرت          جبهه انق 

ارتجاع اسالمي در شهرهاي بـزرگ، خـار چشـمش          
به همين خاطر، به دانشگاه حمله كردند       . شده است 

و هزاران دختر و پسر دانشجو را بـه خـاك و خـون         
كشيدند يا به زنـدانها افكندنـد؛ دسـت بـه تصـفيه             
گسترده دانشجويان و استادان كمونيست و انقالبـي     

واه زدنـد؛ و چنـد سـال دانشـگاه هـا را بـه         و ترقيخ 
به اعتـراف يكـي از مـرتجعين در         . تعطيل كشاندند 

انقـالب  ) مـا (شـعار   : "نشست دفتر تحكـيم وحـدت     

اما در واقع نمي شود پنهان كـرد كـه          . آموزشي بود 
، مقابله با نيروهائي بود كه دانشگاه را بـه      )ما(انگيزه  

رده پشتوانه تداركاتي و خط پشت جبهه تبـديل كـ         
در واقـع  . و همه شان اين كار را مـي كردنـد      . بودند

دانشگاه پشـت جبهـه بـود حتـي سـتاد هماهنـگ             
 )١." (عمليات

  
ضرورت پيوند جنـبش دانشـجوئي بـا        
توده هاي خلق تنها به خلقهاي ساكن       

 .ايران ختم نمي شود
  

 همانطور كه در آغـاز گفتـيم، جنـبش دانشـجوئي           
رياليسـتي  جزئـي از جنـبش دمكراتيـك ـ ضـد امپ     

ــان    ــا هم ــي ب ــين الملل ــردم اســت و در عرصــه ب م
دشمناني روبروسـت كـه طبقـه كـارگر و خلقهـاي            
ستمديده را در نظام سرمايه داري جهـاني بـه بنـد            

يك جنبش روشنفكري و آگـاه پيشـتاز        . كشيده اند 
ي كه روز به روز بيشتر بهم تنيده مـي  ئآنهم در دنيا  

ايـن نظـام   شود، نمي تواند چشم خود را بر عملكرد   
در كشورهاي مختلف ببندد و از سرنوشت جنبشـها      
. و مبـارزات تـوده هــا در سـاير نقــاط غافـل بمانــد    

 تواند خـود را از      يران نم ي ا يجنبش دانشجوئ 
 و ضد جنـگ    يه دار ي ضد سرما  يجنبش جهان 

کنار بکشد و از صف جوانان مبارز جهـان کـه         
ـ ين جنبش ها را سـازمانده    يا  کننـد دور  ي م
 توانـد در    يران نم ي ا ي دانشجوئ جنبش. فتديب

مقابل اشغال عراق و افغانستان توسط ارتـش        
 يسـتها ياليکـا و امپر   ي و خونخوار آمر   يوحش

ن ي با مردم ايگر ساکت بماند و  به همبستگ   يد
حمايت و پشتيباني قـاطع و       .کشورها بلند نشود  

 و ١٣٤٠پر شور جنبش دانشجوئي ايران در دو دهه 
شهاي رهائيبخش خلقهاي    از انقالبات و جنب    ١٣٥٠

ــار يكــي از    ــطين و ظف ــام، فلس ــويژه ويتن ــان ب جه
طي همـان دوره،  . افتخارات بزرگ اين جنبش است    

جنبش دانشجوئي در خارج نيز از نزديك با جنبشها 
و نيروهــاي انقالبــي سراســر دنيــا پيونــد و ارتبــاط 
داشت؛ از آنهـا مـي آموخـت و بـر آنهـا تـاثير مـي                

 علل گونـاگون، منجملـه      در دوره حاضر به   . گذاشت
فاصله و شكافي كه در نتيجـه نزديـك بـه دو دهـه         
حاكميت استبداد در عرصه دانشـگاه، بـين جنـبش      
كمونيستي و جنبش دانشجوئي ايجاد شده، ضرورت 
و اهميــت ايــن همبســتگي بــين المللــي در ذهــن 

بعـالوه، سياسـت    . دانشجويان كمرنـگ شـده اسـت      
ي اسالمي در فريبكارانه و شعارهاي دروغين جمهور 

، "ضد امپرياليستي "از مبارزات   " حمايت"به اصطالح   
باعث شده كه بسياري از مردم بويژه نسل جـوان از           

پيشـروان جنـبش    . چنين شعارهائي فاصله بگيرنـد    
ــد و     ــت را درك كنن ــن واقعي ــد اي ــجوئي باي دانش
دانشجويان مبارز را نيز بـه ايـن درك برسـانند كـه        

ع قـدرتهاي جهـاني     امروز بجاي نگاه كردن به موض     
كه آيا از جنبش ما حمايت كردند يـا نـه، بـه تـوده         
هاي ستمديده و نيروهاي واقعا انقالبـي در سراسـر          
جهان بنگرند و در پي پيونـد و همبسـتگي بـا آنهـا         

قــدرت واقعــي آنجاســت؛ متحــدان واقعــي . باشــند
  ■  .جنبش آنجا هستند
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١٥صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره

نـده  ي آ ياسـت جمهـور   ي پس از انتخاب بوش بـه ر      
ــا، در نشــريآمر ــيک ــارگر انقالب ــان حــزب يه ک  ارگ

ـ  يکمون در ) ٢٠٠٤ نـوامبر    ١٤(کـا   ي آمر يست انقالب
ا ن انتخابـات اراده مـردم ر      يا" تحت عنوان    يمقاله ا 

  :مي خوانيم" ان نکرده استيب
 و  يديـ حتـا ناام  ... مزه تلخ نفـرت      ... يبهت و نگران  

ح اوضـاع   ي تشـر  ي را برا  يم کلمات يکني م يسع. عجز
 اسـت   يهمان بد ه   ب يآر. مي توان يم اما نم  يدا کن يپ

 تــوان گفــت يد و حتــا مــيــ کنيکــه احســاس مــ
  !بدتراست

  
ز نکه انتخـاب بـوش محـر   ي نوامبر بعد از ا   ٣     روز  

خواه را فراخواند و    ي حزب جمهور  يشد، او سناتورها  
". ميزمان آن است که کار را تمام کن       "به آنان گفت،    

 ي هسـتند کـه معتقدنـد دکترهـا        ينها سناتورهائ يا
ــ ــن را بايســقط جن ــدري ــيد اعــدام و ت ن يس معلم

بـوش بـه زبـان      .  کـرد  ير قـانون  يهمجنس گرا  را غ    
: ميد بهتان سـاده بگـو     يبگذار: "ه به آنان گفت   يسرما

 بدسـت  ياسـ يه سيک سـرما يـ ن انتخابات   يمن در ا  
  !"...آوردم و االن قصد دارم آنرا خرج کنم

د کـامال  يم که  باي نام ببريم از رهبر  ي     اگر بخواه 
م کـه  ي را نشان دهـ يم کشوريطرد شود، اگر بخواه 

ر قابل حکومت کردن شـود، اگـر قـرار    يد کامال غ  يبا
د  يـ م کـه با   يرا مشـخص کنـ     يک امپراطـور  ياست  

ش ي هايبطور عاجل و کامل آن را در جاده جاه طلب
: ن را رقم زند   ينده کره زم  يم آ يم و نگذار  يمتوقف کن 

 چشممان ي جلويآن رهبر، آن کشور، آن امپراطور    
 يده  که انتقادها و دلشوره هائ      يزمان آن رس  .  است

ل بـه  ي دهند تبـد  يع شوم م  يرا که خبر از وقوع وقا     
  !ميکال کنيدعمل را

ن انتخابات نشان داد کـه      ي کند ا  ي      بوش ادعا م  
کدام از ! مزخرف اسـت . اراده مردم پشت سر اوست  

و، از يزونـا  تـا اوهـا    ي از آر  ي زند وقتـ   ياراده حرف م  
اه و  ين گوناگون مردم سـ    يدا، بعناو ي تا فلور  يسوريم

ــاجر را از را ــا يمه ــد و در پ ــروم کردن  ي دادن مح
ن يـ ه ا يـ د و ارعاب آشکار عل    ي تهد ي را يصندوق ها 

 ي اراده مردم حرف مـ     کداماز  ! مردم براه انداختند؟  
ن يد ماشـ  يـ  که مردم هرگز نخواهنـد فهم      يزند وقت 

 چگونه از قبل پـر شـده        يري گ يک را ي الکترون يها
 حتا  ي زند وقت  ي اراده مردم حرف م    کدامبودند؟ از   

 واضح و روشـن ضـد       يک صدا ياجازه ندادند مردم    
ک يـ ان و ضد طـرز تفکـر عصـر تار        جنگ، ضد خفق  

 که در کشور حاکم شده را بشنوند؟ بعالوه،          يشياند
 مردم جهان از غزه تا  فلوجه، از کاتماندو تـا           يصدا

 بوش شـده    يوانگي د يش از هر کس قربان    يکره که ب  
ت مـردم  ي اکثريده شد؟ کجا بود صدا    ياند، کجا شن  

ن کـه بـا تمـام وجـود ضـد جنـگ عـراق           يکره زمـ  
ن يـ ت آن اسـت کـه اراده مـردم در ا       يهستند؟ واقع 

  !ان نشديچوجه بيانتخابات به

ون نفـر را کـه چشـم        يـ لي ده ها م   ي     بله بوش را  
ن يــا.  کننــد بدســت آورديت مــيــبســته از او حما

ن بـاره  يـ  ترسـناک اسـت و مـا بعـدا در ا     يمسئله ا 
ــر . م کــرديصــحبت خــواه ــا جــان ک ــرق (يام ب ي

اشـت و    بـه بـوش ند     يچ  انتقاد  يه)  بوش يانتخابات
فرمانده "ک  ينکه کدام يتمام دعوا را محدود کرد به ا      

ــرايخــوب ــا" کــاي آمري ب ــر از يهســتند و بحثه ش پ
 يمزخرفات ضد مردم بود و االن آمـده و بـه مـا مـ             

 ير آقـا  يـ خ". د شکاف ها بسته شـود     يبگذار"د،  يگوئ
  !نکار را کردي شود اي نميکر

د يـ  که از مواضـع بـوش متنفرنـد با         ي     بله، مردم 
نجـا  يما چگونـه بـه ا     :  از خود بکنند   يالت سخت سوا
م کـه انتخابمـان   يدي رسـ  يم؟ چگونه به جـائ    يديرس

 کـه آشـکارا   يئ"ستهاي فاش-جمهور"محدود است به   
که خود را    " ي دالالن -جمهور"ست هستند و    ياليامپر

 کننـد و حتـا   ير مـ يـ  حق يه هـا  يمحدود به اصالح  
   زنند؟يم" بستن شکافها"شرمانه دم ازيب

ج را بعنوان اراده مردم قورت    ين نتا يا ا يچه؟ آ اکنون  
ن يـ  در ا  يم کـرد جـائ    ي خـواه  يم داد و سـع    يخواه
  م؟ي خود دست و پا کنيد براي جديفضا

ـ ن راه فاجعه ببار آورده و   يا! نه، نه و نه     ن االنيهم
ک جنـبش مقاومـت     يـ د  يـ مـا با  . د عـوض شـود    يبا

  . بر عدالت باشديم که مبتنين بنا کنيخشمگ
  

  قدو نوع اخال
در " اخـالق "د بـر  يـ ند بوش بخاطر تاک ي گو يبه ما م  

 يغ مـ يـ  که بوش تبل  ياما اخالق . انتخابات برنده شد  
 اسـت   ين چه اخالقـ   يا.  است يستيکند اخالق فاش  

 از مـردم بـه داشـتن    ي بخشي ترس و آرزو يکه رو 
وانـه  ي کند و د   يه م ين و توهم آلود تک    يت دروغ يامن

ان را قتل عام   خته و آن  يوار بر سر مردم عراق بمب ر      
 ي است که در عکس اسـرا ين چه اخالق  يا.  کند يم

 چه ي نهفته است؟ راست   يلخت و شکنجه شده عراق    
ق دامن زدن به ترس    ي توانند از طر   ي م ينوع آدمهائ 

ت يـ تبع"ان و بـا موعظـه    يـ و نفرت از همجـنس گرا     
 کـردن حـق     ير قـانون  يـ زنان از مردان و غ    " عاشقانه

ابنـد؟ آن   ي  دسـت  ين به خلـوص اخالقـ     يسقط جن 
ن را تحـت نظـام      يکدام اخالق است که همه مهاجر     

 کند و تفکـر     ي قرار داده و مظنون قلمداد م      يسيپل
 ي خواند؟ آن چه نـوع اخالقـ       يم" انتيخ"نقادانه را   

ــ  ــه ب ــت ک ــلي م٢ش از ياس ــدان  ي ــر را در زن ون نف
تشـان  ي کـه اکثر يون نفـر يلينگاهداشته است؛ دو م   

ن پوسـت   يرنگـ گـر مـردم     ين هـا و د    ياهان و الت  يس
  .نديکايآمر

ـ ا.  اسـت  يسـت يک اخـالق فاش   يـ ن اخالق   ي     ا ن ي
ر بشـدت   يک تفسـ  يـ  و   يادگرائي بر بن  ياخالق مبتن 

 کــه يائيــدر مقابــل دن. ل اســتيــرحمانــه از انجيب
سـت بـه   يان فاشيحين مسي کند ا  ير م ييبسرعت تغ 

 يه گناهکـاران را مـ  يـ مردم وعده نظم، ثبـات و تنب    

کـا معتـاد بـه      يمـردم آمر  ون هـا نفـر از       يليم. دهند
 شـوند کـه     ي شده اند و آماده م     ياالت آخرالزمان يخ
 کورکورانـه بکشـند و کشـته    ين امپراطـور يـ  ا يبرا

  .شوند
ن يـ م کـه ا يدوار باشـ يـ م امي تـوان ير مـا نمـ    ي     خ

افتن يـ نکه دنبـال  يا اي خودبخود خوب شود    يماريب
ـ بـالعکس مـا با  . مين سم باشـ يبا ا" وجه اشتراک " د ي

ر ي را که اس   يم و  کسان   ين ها برخورد کن   يا ا فعاالنه ب 
وانه وار شده اند بـه چـالش    ين طرز تفکر مضر و د     يا

ـ  بـا ا   ياگر ما فعاالنه و بطور حاد و جـد        . ميبطلب ن ي
 از مـردم را  يم بخش ي توان يم م ي برخورد کن  يوانگيد

 از آنان پسـران و      ياريبس. مي بوش جدا کن   ياز اردو 
 يند و  کشته م     کش ي دارند که در عراق م     يدختران
 کـه   يه دار يان سـرما  يـ  از آنـان قربان    ياريبس. شوند

 کند يز و سرد آدمها را قلع و قمع م   ي ت يمثل چاقو 
(  اسـت  يه دارين سـرما يـ نده ا يو بوش نما  . هستند
زنـان هنـوز در اسـارت       ).  نطـور يز هم ي ن يجان کر 

 هستند که جسم    ي عقب مانده ا   يمناسبات اجتماع 
و هـر چقـدر هـم در         کند   ي م يو روحشان را زخم   

ابنـد امـا    ي ب ي آرامش روحـ   يحيسم مس يآغوش فاش 
بـوش  . ن سـتم فـرار کننـد      ي توانند از چنگال ا    ينم

بلکه فورا دسـت    . برنامه خود را متوقف نخواهد کرد     
شـتر  ي بيزيزند و خـونر يد جنگ در عراق م  يبه تشد 

وت يپـاتر "او تالش خوهد کرد قانون      .  اندازد يبراه م 
کا بجرم  ين حکومت آمر  يالفخائن دانستن مخ  " (اکت

 يانت به وطن و محروم کردن آنها از حقوق قانون     يخ
ــديرا شــد)  شــانياساســ ــا. دتر کن ــه ه  ياو برنام
 مـردم را  قطـع کـرده و آنـان را     ي اجتماع يکمکها

  .ساها خواهد کردي کليها" هيريخ"وابسته به 
م چشم خود را بـر آنچـه در حـال           ي توان ي     ما نم 

ا در مواجهه با يم؛ ياز آن فرار کن   م؛  يوقوع است ببند  
د يـ  آن،  ام   يسم و جهل و حرکـت تعرضـ       ين فنات يا

ازده يـ  يد درسـها يـ مـا نبا . ميخود را از دست بـده  
ــ    ســپتامبر ١١پـس از  . ميسـپتامبر را فرامـوش  کن
ت کشور را بدور برنامـه      يبوش در ابتدا توانست اکثر    

متحد کند " سميه تروريجنگ عل "خود  تحت عنوان     
ن برنامه و ي ايت واقعي ماهيم با افشاي توانستاما  ما 

ابانها، وضـع را    يراه انداختن مبارزات قدرتمند در خ     
ن انتخابات  يست که بوش ا   ي ن يبله شک . ميعوض کن 

 ي در پـ ين مسـئله عواقـب شـوم   يـ را برده است و ا  
 تـوان  يقـت بزرگتـر آن اسـت کـه مـ     ياما حق . دارد

در بـر   کـرد کـه      ين فضا را ترکاند و کار     يبادکنک ا 
ن يرا امکان بهم زدن ا    ي بچرخد ز  يگري پاشنه د  يرو

. گر موجـود اسـت  ي ديوضع و براه انداختن محرکها    
 راه انداخت که منافع مردم يد مقاومتي توان و با   يم

 که هدفش نه فقط ابراز      ي کند؛ مقاومت  يندگيرا نما 
متوقـف   نسبت بـه برنامـه بـوش بلکـه              يتينارضا

  . برنامه بوش باشدکردن
ک اخالق کامال ياما . ميداراز به اخالق   يله ما ن       ب

 ي تواند مشاطه گـر سـتمگر     ياخالق ما نم  . متفاوت
اخالق ما .  جهان و غارت آنان باشد     يگر خلقها يبر د 

 مردم  نقاط ين درک باشد که زندگ ي بر ا  يد متک يبا
ــدگ يد ــدازه زن ــه ان ــان ب ــردم هميگــر جه ــا ي م نج

ا و منـافع    ازهـ يد که ن  ي گو ياخالق ما م  . گرانبهاست
ن کنـد و    يي را تع  ياسي و س  يد نظم اقتصاد  يمردم با 

شـتر ثـروت و قـدرت در دسـت       ينه تمرکز هر چه ب    

اين انتخابات اراده مردم را : آمريکا
  بیان نکرده است

 



   ١٦ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                

 
 يلير سنن انج  ياخالق ما بستن زنج   .  معدود يعده ا 

 يان را رد مـ يـ  زنان و همجـنس گرا يبه دست و پا  
 را در همـه اشـکالش       ياخالق ما  نـژاد پرسـت      . کند

 يطرد م " انهيراروشنگ"و  " مدرن"منجمله در اشکال    
ک چشم انـداز الهـام      ي بر   يد متک ياخالق ما با  . کند

 ي انسان باشد و متک    يتهايل و خالق  يبخش از پتانس  
د بـه فکـر     يـ ده باشد کـه همـه مـردم را با         ين ا يبر ا 

 مجهز کرد و آنان را قادر کـرد کـه       ي و علم  يانتقاد
 جوامـع مـا شـرکت      ياسـتها ين اهداف و س   ييدر تع 

. ق تـر شـود    يشتر و عم  يز ب کنند و شرکتشان هر رو    
ت باشـد و  يه سـبع يـ د مشوق مبارزه عل   ياخالق ما با  

 متوقـف  ي بـرا يچ کـار ينکه از هي اياراده ما  را برا    
  .ت کنديم تقوي نکنيکردن آن کوتاه

 درصد مردم جهان و مردم ٩٠ن اخالق منافع   ي     ا
د يـ جنبش مقاومـت با .  کند ي م يندگيکا را نما  يآمر

مـا  در اوضـاع      . ر کنـد  يـ  فراگ غ و ين اخالق را تبل   يا
 يسـت ي فاش يحياخالق مسـ  . مي بر ي بسر م  يحساس

 ي خواهـد مـردم را آمـاده کشـتن و مـردن بـرا        يم
م کـرد؟   يما چـه خـواه    . استثمار، ستم و جهل کند    

ن هـا  ي بودن ارزش دارد؟ ا   ين روزها چه جور آدم    يا
 است که ما دست در دست، با شـکل دادن       يسواالت

م يمان را بـر آن بنـا کنـ     د جنبشـ  يـ  که با  يبه اخالق 
  .م داديجواب خواه

  
ـ  با  هـم اکنـون    انقالب، مقاومت و آنچه که     د ي

  ميانجام ده
 سـپتامبر، صـدر   ١١ش پـس از رخـداد      يسه سال پ  
بـدون شـک    : "کا گفت ي آمر يست انقالب يحزب کمون 
ــوديلــياوضــاع خ ....  متفــاوت از گذشــته خواهــد ب

 گر مانند قبل  يم د ي شناخت ي که تا کنون م    يکائيآمر
قـا درسـت    يان عم ين گفته باب آواک   يا". نخواهد بود 

 بـودن  يقـ يع چند سال گذشته حقير وقاياست و س  
  .آن را ثابت کرده است
 بـه   ي بوش را لحظه ا    ير انسان ي     حتا اگر برنامه غ   

ا يـ ن دنيـ م بـاز هـم تناقضـات فـاحش ا         يکنار بگذار 
 ٢٠٠٤را در ســال يــز. رت آور اســتيــشــگرف و ح
 يشـرفتها يم و پيه منابع عظ که بشر ب  يدرست زمان 

 که دانش و    يده، درست زمان  يک بزرگ رس  يتکنولوژ
اردهـا انسـان   يليافتـه، و م   يسابقه  ي ب يارتباطات غنا 

 کنند، ما در لبـه   ي م ي زندگ يخالق در جامعه بشر   
اما درسـت   . مي قرار گرفته ا   يکيپرتگاه سقوط به تار   

ک عصـر کـامال   ين تناقض فاحش نطفه   يدر دل هم  
ـ  يـ ين و تغ  ينو حـزب  .  جهـان نهفتـه اسـت      ير انقالب

ـ  يکمون  ي بــراي برنامـه ا يکـا دارا ي آمريسـت انقالب
 بشـدت عاقالنـه و ضـرورتا        يانقالب است؛ برنامـه ا    

ان دارد يـ  مانند باب آواکين حزب رهبر يا. جسورانه
ق يـ ن را از طر   يک جامعـه کـامال نـو      يـ " يالگـو "که  

ــ ــه سوس يبررس ــه جامع ــتيالي تجرب ــاع از يس ، دف
شان، ارائـه   يآن جوامع و نقد کمبودها     يدستاوردها

 ي هـا  ي کـه نـه فقـط نـابرابر        يداده است؛ جامعه ا   
 کنـد  ي را محـو مـ  يه دار يوحشتناک جامعه سـرما   

ه نقادانه را آنچنان شـکوفا کـرده و جـان        يبلکه روح 
 مانند نداشته   يجامعه ا چ  يه دهد که هرگز در      يم

ـ  از ا  يبعنوان بخشـ  . است از يـ ن چشـم انـداز، مـا ن   ي
م کـه هـم اکنـون همـراه بـا           ينـ ي ب ي را م  عاجل آن 

ش بـر   يم که بنـا   ي بپرداز يگران به ساختن جنبش   يد

مخالفـت متحدانـه و   : ز گذاشـته شـده باشـد     يدو چ 
 يجـاد فضـائ  ي بـوش و ا ين جنگيه ماشيمشترک عل 

و يدوستانه که در آن بحث و مناظره بـر سـر آلترنـات    
د يـ  باينکه چه نـوع جامعـه ا  ينده و اي جامعه آ يبرا
ان داشـته   يـ رد، جر يکا را بگ  ي آمر يمعه کنون  جا يجا

  . باشد
ن يــســت؟ بلــه، در اي     نظرمــان ســر انتخابــات چ

اما زمان  .  محکم و بد به ما خورد      يانتخابات ضربه ا  
ن يا سرمان را پائيم يست که کشور را ترک کن   يآن ن 

 يستي خود را منطبق بر نظم فاش      يم و زندگ  يندازيب
ن کشـور اعـالم     يدر چند سال گذشته مردم ا     . ميکن

 ي مـ  يت جهـان  ي از بشـر   يکردند که خـود را بخشـ      
 ي اعتراضـ يابان ها را با تظاهرات هـا يدانند؛ آنان خ 

پر کردند تا به مردم جهان نشان دهند که با برنامـه       
 بـه  يل جهل و ناداني بوش  و سرکوب و تحم      يجنگ

م يش نـ ين دو مـاه پـ     يهمـ . کـا مخالفنـد   يمردم آمر 
 مقابـل کنگـره حـزب       ورک در يـ ويون نفـر در ن    يليم

. خواهان جمع شدند و به اعتراض پرداختند      يجمهور
گر که بـه انتخـاب   يونها نفر د  يليون و م  يليم م ين ن يا

د بسته بودنـد    يام)  بوش يب انتخابات يرق (يجان کر 
  . دست به عمل بزنندهم اکنون د از يبا

 ي     هم اکنون بوش و شـرکاء دارنـد خـود را بـرا            
دهشـتناک در فلوجـه     ک قتل عـام     يدست زدن به    

ـ ا( کننـد   يآماده م  نکـه ارتـش   ين مقالـه قبـل از ا  ي
کسان کنـد نوشـته شـده       يکا فلوجه را با خاک      يآمر

 تهوع  ي تاجگذار يآنها دارند خود را برا    ).  ح –است  
 کنند  يآور قهرمان متفرعن خون آشامشان آماده م      

اشاره است به مراسم قسـم خـوردن بـوش در مـاه       (
 شوند کـه    يند بسرعت آماده م   آنها دار ).  ح –ه  يژانو

  نسـل  يط را بـرا يچکش خود را فرود آورند و شـرا   
ا بـوش و شـرکاء بـا مقاومـت          يآ. ن کنند يينده تع يآ

ا مردم سراسر جهان خواهنـد  يروبرو  خواهند شد؟ آ   
ابانها را پر کرده اند و حاضر     يکا خ يد که مردم آمر   يد
 روبرو خواهنـد   ينکه با مردم  يا ا يستند تن بدهند    ين

 شـوند و  يد که مثل گوسفند بدنبال بوش روان م ش
ک جامعـه  يـ  دهنـد کـه     يکا م ير را از آمر   ين تصو يا

 يا مـردم از امـروز بـا جـان     يکدست است؟ آ  يث  يخب
ابـان راه خواهنـد رفـت بـدون         يمملو از ترس در خ    

نکه يا ا يشند  يندينده ب ينکه جرات کنند در مورد آ     يا
 يسترها خود را با پو يجرات کرده و تمام پنجره ها     

 مختلـف خـود را      ين خواهند کرد، شـهرها    يمز" نه"
اعالم کرده،  " ستهاي آزاد شده از دست فاش     يشهرها"

 و ١٨٩٠ يسالها"  جنبش پناه دادن " مانند   يو سنن 
اه در دوره بـرده     ي سـ  يسازمان دادن فرار بـرده هـا      

ان خود بحـث و  يا ما در م  يآ. ، زنده خواهد شد   يدار
م و يان را محکمتر کنم کرد تا وحدتميمناظره خواه

 بـوش   ي دنبالـه رو   ي تـوده هـا    يجسورانه بـه اردو   
  م؟يتاخته و آنان را از بوش و ترس و جهل رها کن

 يواليـ ن ه يـ ا مردم با هدف مغلـوب کـردن ا        ي     آ
ف مبارزه خواهند کرد؟ البته که خواهند کرد به       يکث

 گفـتن  ين مـورد بـرا  يـ  در ا  يزين شرط که ما چ    يا
 يآهـا . ميدف را داشـته باشـ     ن هـ  يم و ا  يداشته باش 

ـ با. ميم و حرف بـزن يد دور هم جمع شو يبا: آدمها د ي
 ي مان و بـرا    ي زندگ يد برا يبا. مي کن يبا هم همکار  

د و  يـ ونديبـه مـا بپ    . مين مبـارزه کنـ    ينده کره زم  يآ
  ■. ديمقاومت کن. دي انقالب بخوانيبرنامه ما را برا

فلسطين در سوگ ياسر 
  عرفات

  
.  فـتح  ي برا ي جهان يرس خب يبرگرفته از سرو  

  ٢٠٠٤ نوامبر ١٥

  
 ين رو ي نوامبر دهها هزار تن از مردم فلسط       ١٢روز  

اسر عرفات بـه خـاک   ي که قرار بود    ي مکان يوارهايد
س را در   يت، صف پل  يجمع. سپرده شود جمع شدند   

ل بـه   ي او را تبـد    يسـپار هم شکست و مراسـم خاک     
ابـو  . ن کـرد  ي و آرمان فلسط   ابو عمار  ي برا يکوبيپا

ک يـ  چر ي است کـه عرفـات جـوان وقتـ         يار نام عم
  .ده بودي خود گزي بود، برايجنگجوئ

 ها از هر سن و سال از نقاط مختلـف         يني     فلسط
 کرده بودند يمائي رود اردن ساعتها راه پ     يکرانه غرب 
ل خود را بـه  ي ارتش اسرائيز از راهبندانها  يتا با پره  

بـه  .  کردنـد  يه مـ  ي وقفه گر  يآنها ب . مراسم برسانند 
احترام ابوعمار و به نشانه تعهـد بـه ادامـه مبـارزه،              

 يصـحنه ا .  کردنديک م ي به آسمان شل   يگلوله هائ 
ق و در تقابـل     يبود گداخته و مملو از احساسات عم      

 که صبح همان يره کننده با مراسم سرد و ساکت      يخ
مراسـم قـاهره درحضـور    . روز در قاهره  برگزار شـد   

وشـحال بودنـد    کـه از مـرگ عرفـات خ        يجنابانيعال
ـ    (  مـادام العمـر و      يس جمهورهـا  يشاهان عـرب، رئ

 کـه از پشـت   ي غربـ يمقامات درجه سوم کشـورها    
نـد  ي گو ي مـ  ي جمهور ين شاهان و روسا   يپرده به ا  

 شورشـگرانه   يسـوگوار . برگزار شـد  ) د بکنند يچه با 
ل ياسـرائ .  کـرد  يز جلب توجـه مـ     يمردم نوار غزه ن   

ا  حاضـر  اشغالگر مردم نوار غزه را حبس کـرد وحتـ       
 عرفات به   يسپارخاکه   حضور در مراسم ب    ينشد برا 

  . بدهديآنان اجازه سفر به کرانه غرب
کر عرفات در صحن محل اقامتش دفن شـد؛         ي     پ

م زنده ي را به مدت دو سال و نيل وي که اسرائ يجائ
م پر کردند   يمزارش را با خاک اورشل    . دفن کرده بود  

ن يت فلسـط  تخـ يرا او هرگز حاضر نشد اشـغال پا       يز

 



١٧صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره
ل حتـا از  ياسرائ. ت بشناسديل را برسم يتوسط اسرائ 

 را در   يمرده عرفات انتقام گرفـت و اجـازه دفـن و          
  . م نداديشهر اورشل
سـت؟  ي هاسـت ک   يني که افتخار فلسـط    ي     عرفات

ه ين مقاومت مسلحانه آنان را عل     ي است که اول   يکس
انقـالب  " است که شـعار  ي کرد؛ کس  يل رهبر ياسرائ
 اسـت کـه   يرا بلند کرد؛ او سمبل خلقـ    " يروزيتا پ 

 ي شد وجود ندارند؛ سمبل مبارزه خلق برا  يگفته م 
 کـه شـعله     يکسب حقوقش است؛ سمبل مبـارزه ا      

  .ش هرگز خاموش نشديها
رانـه اش بـا    يگيت  پ  ي ها او را بخاطر ضـد      يلي     خ

ــرائ ــدر ناسياسـ ــم يوناليل پـ سـ
.  کننـد  ي محسوب مـ   ينيفلسط

ر هر چند در اواخر عمرش دچـا      
ت يتزلـزل شــد و دسـت از ضــد  

ــيگيپ ــه اش کشــ ــا يرانــ د امــ
ستها از او   ياليستها و امپر  يونيصه

را حاضر نشد بـه     يمتنفر بودند ز  
 خواسـتند   ي که آنان م   ياندازه ا 

دو . در مقابلشـــان خـــم شـــود
ل علنـا    ير اسرائ ير اخ ينخست وز 

 يد کردند که او را ترور مـ        يتهد
 کـه در جـواب بـه       يکنند و وقت  

ــا ــن تهدي ــل دات، ي ــازمان مل س
ب کـرد   ي تصو يمتحد قطعنامه ا  

کا يد به قتل برسد، آمر    يکه او نبا  
 ٤کا و يآمر. (قطعنامه را وتو کرد   

ــور د ــورا يکش ــر ش ــ امنيگ ت ي
ــد هــر   ــل حــق دارن ســازمان مل

رقابـل  ي غ يعنـ يقطعنامه را  وتو     
  ) ح-ب کنند يتصو
 اســت کــه در ياســر،  نــامي     

ــوچ ــات  ي رويکک ــد عرف  محم
ن خـاطراتش   يل از او  يکي. نهادند

م بـا   ي در اروشل  ين استکه وقت  يا
 کــرد  ي مــ يش زنــدگ يعمــو 

ــربازان انگل ــيس ــه را يس  در خان
 يوقتـ . ش کردنـد  يشکستند و شروع بـه زدن عمـو       

ــه درون    ١٧-١٦ ــلحه ب ــاق اس ــود در قاچ ــاله ب  س
  از سـازمان ملـل متحـد، قبـل       . ن فعال شـد   يفلسط

ــ  از ين، بخشــهائيس از فلســطيخــروج ارتــش انگل
ــرزم ــطيس ــک نين فلس ــه تش ــل ي را ب ــت ي ک دول
س در ي که ارتش انگل يوقت.  اختصاص داد  ينيفلسط
سـتها بـه تمـام      يونيد، صه يرون کشـ  ي ب ١٩٤٨سال  

ــه دولــت فلســط يقلمروئــ ن ي کــه ســازمان ملــل ب
 ينيت فلسطياختصاص داده بود حمله کردند و اکثر 

د يـ رون رانـده و دولـت جد      يـ نشان ب يها را از سرزم   
ن واقعه را ي ها اينيفلسط. س کردنديل را تاس  ياسرائ

ـ " نقبه"  ١٩عرفـات در سـن    .   نامنـد  يا فاجعـه مـ    ي
 آورد کـه  ياد مـ  يـ او ب . دي در آن جنگ، جنگ    يسالگ
 يلي عرب وارد غزه شدند تا با اسرائ  ي ارتش ها  يوقت
ان يـ  بـه م يک افسر مصر  ي مهاجم روبرو شوند     يها

شـان را  يگروه او آمد و از آنها خواسـت کـه سالحها         
م يما اعتـراض کـرد    : دي گو ي م عرفات. ل دهند يتحو

مهـا بـه مـا    ين رژيـ دم که اياما موثر واقع نشد؛ فهم   
  !انت کرده انديخ

 ياسي سازمان سي ها دارايني     در آن زمان فلسط
 ١٩٥٨در سـال   .  مستقل خودشان نبودنـد    يو نظام 

الفـتح  گـر، سـازمان     ي د يعرفات همـراه بـا عـده ا       
ــپ( ــرا بن) يروزي ــذاردي ــتح . اد گ ــف ــازمان ي ک س
 ين مبـارزه مـ  ي فلسطي آزادي بود که برا   ينيرزميز

ـ سـازمان آزاد  بعـدها عرفـات رهبـر    . کرد بخش ي
سازمان ن، يتا قبل از ا. ز شدين)  ال اويپ(ن يفلسط

 بـود تحـت سـلطه       ي  سـازمان   نيبخش فلسـط  يآزاد
ق سـازمان   يـ ن حکومتهـا از طر    يا.  عرب يحکومتها

  . کردندي ها را کنترل مينيبخش، فلسطيآزاد
ل در جنـگ موسـوم بـه        ي اسـرائ  ١٩٦٧سال       در  

ن حکومتهـا  ي به ا  يشکست سخت " جنگ شش روزه  "
ن در کرانـه    ي فلسـط  ين ها يه سرزم يوارد آورد و بق   

 جـوالن در    ي ها ين بلند ي و نوار غزه و همچن     يغرب
ــرديســور ــغال ک ــرائ. ه را اش ــل از  اياس ــگ ي ن جن

ن يه سـرزم  يـ کـم، بق  ي: دو هدف داشت  "  رانهيشگيپ"
 هـا و  يني بدزدد و دوم، بـه فلسـط       ن را ي فلسط يها

ده يـ فايسـم ب  يونيت با صه  يم کند که ضد   يعربها تفه 
، عرفـات اعـالم    يوسـانه ا  ين اوضاع ما  يدر چن . است

گــر، ي دول دي اتکـا بـه ارتـش هـا    يکـرد کـه بجـا   
 را بدسـت خودشـان و از    يد آزاد يـ  هـا با   ينيفلسط

ر ياو ز. ق مبارزه مسلحانه خودشان به کف آورند يطر
ـ  يختلف مانند چوپان     م يپوشش ها   کـه بچـه    يا زن

 کــه تحــت اشــغال ي در بغــل دارد، وارد منــاطقيا
  . دادي شد و مبارزه را سازمان ميل بود مياسرائ

خ مقاومـت  ي از تـار  ي بخـش مهمـ    کرامـه      نبرد  
ل بـه واحـد     ي ترسناک اسرائ  يتانکها. ن است يفلسط

اما واحد . در شهر کرامه در اردن حمله کردند   " فتح"
 يبا وجود آنکه کم بـود و سـالحها        "  الفتح  "يکيچر
ل را مجبـور بـه عقـب        ي داشت ارتش اسـرائ    يفيضع

ه يـ  عربهـا عل   ي نظام يروزين پ ين اول يا.  کرد ينينش
 عـرب  ي تا آن زمان حتـا دولتهـا  يعني. ل بود ياسرائ

ل را مغلـوب   ينطـور ارتـش اسـرائ     ينتوانسته بودنـد ا   
ــد ــارزه  . کنن ــرد، مب ــالم ک ــات اع ــان عرف در آن زم

. افـت ين ادامـه خواهـد    ي فلسـط  يحانه تـا آزاد   مسل
 و  يسـت يونيبرنامه عرفـات نـابود کـردن دولـت صه         

 بـود؛  ير مـذهب ي و غ يتيک دولت چند مل   ي يبرقرار
 نکند  يگر ستم گر  ي بر خلق د   يچ خلق ي که ه  يدولت
 - اسـت  ي و مـذهب   ي تک ملت  يل دولت يدولت اسرائ (
ن برنامــه يــ از مــردم جهــان از ايبخــش بزرگــ). ح

  . کردنديبانيپشتعادالنه 
 بود که جنگها    ي سال ١٩٧٣     سال  

 نقـاط   ي اقصـ  ي انقالبـ  يزش ها يو خ 
ن سـال   يدر همـ  .  لرزاند يجهان را م  

ه ي عل يسازمان ملل متحد قطعنامه ا    
ب کـرده  و در آن       يسم تصـو  يونيصه
 ي بـا نژادپرسـت   يسم را مساو  يونيصه

ـ ا. خواند ن قطعنامـه  از حـق ملـت         ي
ش ين سرنوشت خـو   يين به تع  يفلسط

 کـه   يعرفات در حـال   .  کرد يبانيپشت
 بخـود بسـته شـاخه      يقاب طپانچه ا  

 در دسـت داشـت در مقابـل         يتونيز
 سازمان ملـل حضـور      يمجمع عموم 

د يــنگذار"او هشــدار داد کــه، . افــتي
  "!فتديتون از دست من بيشاخه ز

     امــا در آن لحظــه قــاب طپانچــه 
 کـه در آن دوران      يزي بود و چ   يخال

 افتاد اسلحه بود يداشت از دستش م
 شود که   يگفته م . تونيو نه شاخه ز   

 ي عرفـات در نگرشـها     ١٩٧٣پس از   
در جنگ سال   . د نظر کرد  يخود تجد 

 دول عـرب قسـما    ي ارتش ها  ١٩٧٣
کـا رونـد    يبه صحنه بازگشـتند و آمر     

ن دول و   يـ ان ا يـ مذاکرات صـلح را م    
عرفات معتقد بـود    . ل آغاز کرد  ياسرائ

 و  ير شورو يکه با کمک اتحاد جماه    
ل را  ي توان اسرائ  ي دول عرب م   يبرخ

 را در ينيک دولـت فلسـط  يـ مجبور کرد که وجـود   
 ين دسـتاورد يچنـ "او گفـت  . رديل بپـذ يکنار اسرائ 

ن ي فلسـط  ي آزاد ي برا يک مرحله از مبارزه طوالن    ي
اوال، .  کـرد يل اشتباه مـ   ياما عرفات به دو دل    ." است
سـت بـود   ياليکه در آن زمان در اسم سوس    (يشورو

و دول  )  بـود  يسـت يالي اش امپر  ي نظام اجتمـاع   يول
 ينيعرب بدنبال منافع خودشان بودند و بـه فلسـط         

ـ ل حاضر به قبول   يا، اسرائ يانت کردند؛ ثان  يها خ  ک ي
  . نبودينيفلسط" دولت کوچک"

ن شـاه اردن، صـدها    ي ملک حس  ١٩٧٠     در سال   
گــر ينهــا بــه ديرون کــرد و ايــ را بينيهــزار فلســط

در . وسـتند ي ساکن در لبنان پ    ينيپناهندگان فلسط 
ن در لبنان   يبخش فلسط يآن زمان مقر سازمان آزاد    

ل به لبنان حملـه کـرد و   ي اسرائ ١٩٨٢در سال   . بود
 قتل عام   ي پناهندگ ي ها را در اردوگاه ها     ينيفلسط
ـ    يا. کرد ش از هـر جـا در دو اردوگـاه          ين قتل عام ب

ـ   . ال صورت گرفت  ي صبرا و شت   يپناهندگ ن يلبنـان ب
م يتقس)  بوديکه وابسته به شورو(ه ي و سور  لياسرائ

بـه  (رون يـ ن بـه ب   يبخش فلسـط  يشد و سازمان آزاد   



   ١٨ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                
  .رانده شد) کشور تونس

گر وارد  يکبار د ين  يب جنبش فلسط  ين ترت ي     به ا 
 ١٩٨٧در سـال  ! اما دوباره زنده شد .  شد يفاز سخت 

 که حاضـر    ينيجوانان فلسط . سربلند کرد " انتفاضه"
 و نوار غـزه،     يد، در کرانه غرب   به قبول شکست نبودن   

.  اشغالگر شـورش کردنـد  يه قوايسنگ در دست عل  
زش، شکستن دسـت و  ين خي ها به ايليجواب اسرائ 

  .ه بوديک به بقير شدگان  و شلي دستگيپا
گر يکبار د ي، عرفات   ين اوضاع ي     در چارچوب چن  

ن يافت اما ا ي در سازمان ملل حضور      ١٩٨٨در سال   
ل ين بار او  وجود اسـرائ      يا. داشت متفاوت   ياميبار پ 

ــم ــلحانه عل  يرا برس ــارزه مس ــناخت و مب ــت ش ه ي
 کرد انتفاضه ياو فکر م. ستها را محکوم کرد   يونيصه

ل را وادار به مـذاکره  ي تواند اسرائيکا ميو  فشار آمر 
ن مذاکرات هرگز ممکن نشد مگـر       ياما ا .  کند يبا و 
ن تنها در آن زما   . دي فروپاش ي که بلوک شورو   يزمان

 مـد   يکا مسئله مذاکرات را بطـور جـد       يبود که آمر  
ان يکـا شـر  ي آمري و ماليپشتوانه نظام. نظر قرار داد 

 سـال بـا     ١٥کـا   يآمر. ل اسـت  يات دولـت اسـرائ    يح
را يمخالفت کرد ز  " ينيدولت کوچک فلسط  "ل  يتشک

قـرار   ) يشـورو (بش  يـ د مورد اسـتفاده رق    ي ترس يم
ت را کا در ظـاهر مخالفـ     ي آمر ١٩٩٣در سال   . رديبگ

ل و يان دولت اسرائيکنار گذارد و واسطه مذاکرات م 
 يلـ ين مـانور خ   يا. ن شد يبخش فلسط يسازمان آزاد 

  . ها را گول زد
پروسه صلح  " که به    ٢٠٠٠ تا   ١٩٩٣ ي     در سالها 

ــار  " اســلو معــروف شــده اســت، حکومــت خودمخت
از " حفاظـت از پروسـه صــلح  "ن تحـت نـام   يفلسـط 

 يل همکـار يت اسرائن بيا و شيک با سازمان س   ينزد
 و نوار غزه  ين را در کرانه غربيکرد و مقاومت فلسط   

ــرد ــرکوب ک ــرائ.  س ــا ياس ــتفاده از پوله ــا اس  يل ب
ه وارد يون مهـاجر از روسـ     يليک م ي حدود   يکائيآمر

ن يـ در تمـام ا .  انـد يهـود ينها همـه    يکرد و گفت ا   
 و يني فلسـط ي خانه هـا يلي اسرائ يمدت بولدوزرها 

 و نوار غـزه     يرا  در کرانه غرب    ک روستا   ي يگاه تمام 
 ي درست کردن دهکده ها    ي کردند تا برا   يخراب م 

. ن تــا بدنــدان مســلح جــا بــاز کننــدي نشــيهــودي
 ينيشتر از همان اندک زم   ي ها را هر چه ب     ينيفلسط
ه يـ رون راندنـد و در بق يـ شان مانـده بودنـد ب  يکه برا 

تون صد سـاله را خـرد کـرده و    ين ها درختان ز   يزم
شــهر . دنــدي شــان را دزدينــيرزميز يمنــابع آبهــا

 شـد در  يهـود يک شـهر  يـ شـتر  يم هر چه ب ياورشل
گفتـه شـده بـود کـه     " پروسه صلح اسلو"که در   يحال

ل و دولت يان اسرائيم در مذاکرات م يت اورشل يموقع
  .ن خواهد شديين تعيخودمختار فلسط

جـه  ين نتيل به ايکا و اسرائي، آمر ٢٠٠٠     در سال   
ف کـرده انـد   يا را آنقدر ضع هينيدند که فلسط  يرس

را بـر آنـان     "  کامـل  يروزيـ پ" تواننـد    يکه اکنون م  
. گر کردند ي د يآنها از عرفات تقاضاها   . ل کنند يتحم

 اسـترداد   يد تقاضا ي ها نبا  ينيفلسط: نکهيمنجمله ا 
 از قرارداد اسـلو،  يل با تخطي را که اسرائين هائ يزم

ده اسـت، بکننـد؛     يـ  و نـوار غـزه دزد      يدر کرانه غرب  
گـر  ي پناهنـده در لبنـان و اردن و د  ي هـا  ينيلسطف

د از حـق بازگشـت بـه خانـه و           ي جهان با  يکشورها
 کننـد؛  و  ين چشـم پوشـ    يکاشانه خـود در فلسـط     

م دسـت   ي ها کامال از اورشل    ينينکه فلسط يباالخره ا 

ل ي اسـرائ ين تقاضاهايکه عرفات ايدر صورت . بکشند
ـ ل يل بــا تشـک يرا بـرآورده کنـد، اسـرائ    ک دولــت ي

ــطفل ــاقيس ــه ي ســرزمين در ب ــا ک  درصــد ٢٢ن ه
  !ديشا!  کندين است موافقت مين فلسطيسرزم

ت يک شخصـ  يـ  شود عرفـات بعنـوان       ي     گفته م 
 ي که جنگجـو ي را بدرود گفت؛ مرد  يک زندگ يتراژ

 از ياريمحبوب قلوب خلق خود بود و بر خالف بسـ         
. دي نرسـ  يک هم نسل خود به دولتمـرد      يمردان چر 

دند ي رس ي که به دولت   ي با آنان  يادياما عرفات فرق ز   
  .مثال با امثال ماندال. نداشت

ن سربلند  يبخش فلسط ي که سازمان آزاد   ي      زمان
 در نقـاط مختلـف جهـان        يکرد، جبهـات گونـاگون    

 کردنـد امـا   يدرست شده بود که مبارزه مسلحانه م 
ار نبود  ي تمام ع  يک انقالب اجتماع  يهدفشان انجام   

زه مسلحانه بعنـوان اهـرم       خواستند از مبار   يبلکه م 
 از  يکـ ي يبانيفشار استفاده کنند و بـا جلـب پشـت         

گر يست ديالي در مقابله با امپر يستيالي امپر يقدرتها
کـا  يت بـا آمر ي در ضديکه معموال جلب نظر شورو  (

 بلـوک  يپـس از فروپاشـ  .  بـه قـدرت برسـند   ) بـود 
ـ  از ا  ي، برخـ  يشورو ن جبهـات مسـلح خـود را بـا     ي

مشخصـا جبهـات مسـلح در        (کا منطبق کردند  يآمر
 يقـا يدر آفر " قاي آفر يکنگره مل "  و ي مرکز يکايآمر

 غـرب، دسـت بـه       يستهاياليکا و امپر  يآمر). يجنوب
.  زدند ي جنوب يقايد ساختار تناسب قوا در آفر     يتجد

ــاختار آپارتا ــس ــار   ي ــتند و در کن ــار گذاش د را کن
 يد پوسـت، بـه بـورژواز      ي استعمارگر سـف   يبورژواز

شـنهاد  ياه را پي سيتثمار توده ها   از اس  ياه سهم يس
ل به حـزب حـاکم و       يقا تبد ي آفر يکنگره مل . کردند

اما مشابه  .  شد ي جنوب يقايس جمهور آفر  يماندال رئ 
 ين و بــورژوازي فلســطن طــرح را در رابطــه بــا يــا

ش نبردند ي  پيستيونين و ساختار دولت صه    يفلسط
کـا بـه    يآمر.  دارد ي مهم ي ها يژگين و يرا  فلسط  يز

 سـلطه بـر   ي بـرا  ي پرشـ  يانه بعنـوان سـکو    يخاورم
انـه و   ي کنـد و در سـلطه بـر خاورم         يجهان نگاه مـ   

 عـرب و   يون توده ها  يليستادن در مقابل صدها م    يا
 ي اروپــائين در مقابــل رقبــاير عــرب و همچنــيــغ

کـا   ي آمر يل بـرا  ي اسـرائ  يسـت يونيکا، دولت صه  يآمر
 ي نظـام يک است و به مثابه بازو     يک مهره استراتژ  ي

 مشـابه  يش برد طرحين، پيبنابرا.  کند يمآن عمل   
کـا مطـرح    ي آمر ين بـرا  ي در فلسـط   ي جنوب يقايآفر

بـه  " نقشـه راه " تحت عنـوان    يجه طرح يدر نت . نبود
ه طرح بانتوسـتان   ي ها قالب کردند که شب     ينيفلسط

ش ي سالها پ  ي جنوب يقايد آفر يم آپارتا يها بود که رژ   
تان بانتوسـ .  به عمل گذاشته بود    ي جنوب يقايدر آفر 

 يب"  کوچک يدولتها "يکسري ي جنوب يقاي آفر يها
 بودند که توسـط نـوکران   ي و اقتصاد  ياسيقدرت س 

 کنتـرل   ي بـرا  ي شند و اهرم   يد اداره م  يم آپارتا يرژ
  .اه بودنديمردم س

ــه راه      " ــ  " نقش ــلو، طرح ــلح اس ــرارداد ص  يو ق
ـ   يظالمانه، حقارت بار و پـر ن    ن يرنـگ و هـدفش از ب

ن طرح را در    يعملکرد ا . بودن  يبردن مقاومت فلسط  
ن، يکشـتار مـردم فلسـط     : ميده ا ي گذشته د  يسالها
ـ  يشتر سـرزم يده شدن هر چه ب   يدزد  ين و منـابع آب

ک ثـروت مـردم   يسـتمات ين بـردن س ين، از ب  يفلسط
ل يتونشان، تبدي و درختان ز   يخين و آثار تار   يفلسط

ر مـردم   يـ  بـه زنـدان بـزرگ، تحق       ينيمناطق فلسط 

  .......ن، ويفلسط
ن توهم بـزرگ  يا  کاش همراه با عرفات،   يا     

 و  شراکت بـا      يق همکار يا مردم از طر   يکه گو 
 از حقوق خود    ي توانند برخ  يستمگران خود م  

ـ امـا ا  .  شـد  يرا به کف آورند، دفن م      ن تـوهم   ي
شـه  يرا هميـ  شـود ز يد مـ يـ د و بازتول  يـ شه تول يهم

 هسـتند کـه حاضـرند بـا         ينـ ي مع ي طبقات يروهاين
نمونه . و شراکت در قدرت شوند    دشمن وارد معامله    

ن گروه هـا  يا. ن است ي فلسط ي اسالم ياش گروه ها  
ف سـازمان  ي تضـع يل برا يکا و اسرائ  يرا در اصل آمر   

ک سـازمان سـکوالر بـود،    ين که يبخش فلسط يآزاد
ک ي از نزد ينينه دارودسته خم  ين زم يدر ا (ساختند  

ح از ي توضـ – کردنـد  يکـا همکـار  يل و آمر  يبا اسرائ 
شه ي بورژوا و فئودال هم    ي طبقات يروهاين). قتيحق

ا يـ  زنند که گو   ين توهم دامن م   يان مردم به ا   يدر م 
 از ي با ستمگران به سهميق همکاري توان از طر يم

 باشند کـه بـه تـوده      ياما اگر کسان  . ديحق خود رس  
سـت  ين ن يند که چن  ي دهند و بگو   ي مردم آگاه  يها

 تريدن به اهداف عال   ي موجود است که رس    يو راههائ 
ن يـ  باشند که در عمل ا     ي کند و کسان   يرا ممکن م  

 يز آن را به توده هـا يند و در عمل ن  يراه ها را بگشا   
.  بازندين توهمات رنگ ميمردم نشان دهند، آنگاه ا    

 يايـ ن باشد کـه در دن يون ا يمت انقالب ياگر نقطه عز  
ن بتوانند دولت   ي امکان ندارد که مردم فلسط     يکنون
 شکسـت دهنـد، آنگـاه       يل را به لحاظ نظـام     ياسرائ
امـا  . بنظـر خواهـد آمـد     "  تـر  يواقعـ "م شـدن    يتسل

ن منطـق  يـ  حاضـر بـه قبـول ا   ينيون ها فلسط يليم
ر يـ  حقـارت بـار و غ     يستند و مـرگ را بـه زنـدگ        ين

 يح ميشان بوجود آورده ترج يل برا ي که اسرائ  يانسان
د بر بسـتر انبـار بـاروت        ين با يبه مردم فلسط  . دهند
شه مشـعل   ين هم يفلسطست؛ مردم   يانه نگر يخاورم

ن منطقه بـوده  ي ايفروزان و الهام بخش همه خلقها 
م آنگاه چشـمان مـا      ينگونه بنگر ياگر به مسئله ا   . اند

 يند بلکـه در کنـار سـخت    ي ب ي ها را نم   يفقط سخت 
 يز مي بخش را ني و رهائي، امکانات واقعي واقعيها
  .نديب

ن مـانع در مقابـل     ي     امروزه مقاومت عراق بزرگتر   
مقاومت . کا در منطقه و جهان است     ي آمر يه ها نقش

 هـا الهـام    يني از مبارزه فلسط   ياديعراق به درجه ز   
.  داردياديـ ونـد ز ي پيرد و بـا آن رشـته هـا     ي گ يم

انه که  ي خاورم يون نفر از مردم  کشورها     يليصدها م 
ن مرتجـع وابسـته    يت شاهان و مستبد   يتحت حاکم 

نگونـه  ين ا يز به مردم فلسـط    ي باشند ن  يکا م يبه آمر 
انـه از  ي را کـه  مـردم خاورم   يغم و تاسف  .  نگرند يم

 دولتمـردان   يبابت مرگ عرفات نشـان دادنـد، بـرا        
را همه  يست ز يانه حتا در خواب قابل تصور ن      يخاورم

  . شان مورد نفرت مردمند
 ي کمـک هـا    ي تواننـد رو   ين نمـ  ي     مردم فلسط 

ـ ا. کا حساب کننـد   يآمر  ين را خودشـان خـوب مـ     ي
کا حسـاب کننـد کـه    ي آمريتوانند رو  ياما م . دانند

انـه و   ي در نظـم خاورم    يريـ  نظ ي ب يختگيازهم گس 
ـ    ينظم(جهان   ـ   ي کـه ب م قـرن اسـت مـردم     يش از ن
بوجـود  )  ن را در آن زنده زنـده دفـن کـرده       يفلسط
رون ي بي بزرگ چه نظمي نظمين بياز درون ا  . آورد

خ هنوز نوشـته نشـده    ين بخش از تار   يخواهد آمد؟ ا  
  ■. است



١٩صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره

ير از روي سرويس خبري جهاني بـراي فـتح        اخبار ز 
  .نوشته شده است

  
ک يه مرحله تعرض استراتژ   ي اول يگام ها : نپال

 در جنگ خلق

قـت خبـر شـروع مرحلـه        يه حق ي نشر ١٨در شماره   
ــتراتژ ــرض اس ــال را  کيتع ــق نپ ــگ خل  در جن

ن مرحله يات مربوط به ا   ير اخبار عمل  يدر ز . ديخواند
  :دي خوانياز جنگ خلق را م

ک دسـته   يـ در شرق نپال،    )  آبان ٢٣(نوامبر   ١٦در  
 بخـش   يارتش رهـائ   يپ ها ي از ت  يکيمخصوص از   

 يروهاين"ه  ي عل ي جسورانه ا  ي دست به حمله     خلق
"  متحد يتيامن
ــال  يـــرژ م نپـ

زدند و ضـربه    
 بـه آن    يسخت

ــد . وارد آوردنـ
ن حملـه در    يا

ــه يه ايــناح  ب
ــام  ــا"ن " دانوش

. انجام گرفـت  
ن حملـه   يدر ا 

 يارتـش رهـائ  
 ٩ بخـــــــش

تفنگ و انـواع    
گر سالحها،  يد
ک مجموعـه   ي

کامـل وسـائل   
ــاط ، و يارتبــ

مهمات بدست  
 يآورد و تلفات  

  .نداشت
ــان       در هم

ــروز،  ک يــــ
ــام  ــاروان نظ ــلطنت يک ــش س ــال  در ي ارت  ٧٥ نپ

 يو در اصـل ) تخـت يپا( غـرب  کاتمانـدو       يلومتريک
ارتـش  ن ين اتوبـان ورود بـه کاتمانـدو، بـه کمـ          يتر

ـ  ا. افتاد بخش خلق يرهائ ن کـاروان شـامل هفـت    ي
ن بود که از پادگان براه افتـاده و در          يون ضد م  يکام

ــه منطقــه ا  ســرکوب يگــر بــراي ديحــال رفــتن ب
) م(سـت نپـال     ي کـه حـزب کمون     ياعتصاب سراسر 

ـ ا. فراخوانده بود، بودند   ونهـا را دولـت هنـد       ين کام ي
م نپـال   يـ سـتها بـه رژ    ي کمک به سرکوب مائوئ    يبرا

ونهـا  ين کاميان اي  فاصله م   ان راه، يدر م .  داده است 
سـتها  ين مائوئيون بـه محـل کمـ      ي کام ٤اد شد و    يز

جه انفجـار کـامال نـابود       ي از آنها در نت    يکي. دنديرس
 متوقف شـدند و     يگر بفاصله کم  يون د يدو کام . شد

ر يـ م جنگ گيکساعت و نيگر از آنان پس از  ي د يکي
گر ي ديکيسالحها و مهمات مصادره شده در      .  افتاد

ه يـ  بـرده شـده و بق  ين ها به نقطه نـامعلوم     ياز ماش 
  .کامال نابود شدند

.  از فرمانـدهان جانباخـت  يکينبرد حاد  ني     در ا
.  کشته شدندي ارتش سلطنتيستهاي نفر از ترور  ٣٠

  بخـش يارتـش رهـائ   م  ي از سربازان ارتش تسل    يکي
  .شد که بعدا در حضور خبرنگاران آزاد شد

ارتـش  زمنـدگان   ات تمـام شـد و ر      يـ  عمل ي     وقت
ــائ ــشيره ــدند هل بخ ــاي دور ش ــش يکوپتره  ارت

 ي مـ يد شـبانگاه يـ  نپال کـه مجهـز بـه د        يسلطنت

 يونهـا يه کاميـ بق. دندي رسيريباشند به صحنه درگ  
ر يـ هـوده بـه هـوا ت      يدند امـا ب   يز از راه رس   يکاروان ن 

  بخشيارتش رهائرا رزمندگان ي کردند زي ميانداز
ـ  ا روز پـس از   . از صحنه دور شـده بودنـد       ن نبـرد،   ي

ر فشار خبرنگاران که علت شکسـت  يم ز يمقامات رژ 
ـ    يا م ي را جو  يارتش سلطنت  دروغ اعـالم   ه   شـدند، ب

ن ي بد بود که باعث زميکردند که علت شکست هوا 
ن يت ا ياما واقع .  ارتش  شد   يکوپترهاير شدن هل  يگ

 يکـ يکـوپتر در نزد ي هل١١است کـه در همـان روز        

  .صحنه نبرد در پرواز بودند
 از يکـ ي در همان روز در منطقـه غـرب کشـور               

 ي اردويکـ ي در نزد  بخـش  يارتش رهائ  يگردان ها 
در نبـرد   .  موضع گرفت  يالکي در ک  ي سلطنت ينظام
 و سـوخاد  ي داگاري سلطنت ي ساعته با پادگان ها    ٤

.   کشـته شـدند    ي نفر از پرسـنل ارتـش سـلطنت        ١٠
 اسلحه و مهمات ي بخش مقدار معتنابهيارتش رهائ
 بخش يارتش رهائ ها يرين درگيدر ا.  ردبدست آو 

 را فلج کند ي ارتش سلطنتيموفق شد حمالت هوائ   
 ي را که بسويني زمي واحد هاي نظامين هايو ماش

  .خکوب کنديات در حرکت بودند ميصحنه عمل
ر شورش و فـرار در ارتـش        ي از تحوالت اخ   يکي     

 ٢١( نــوامبر١٤مشخصــا در .  بــوده اســتيســلطنت
 يده تن از پرسـنل ارتـش در پادگـان هـا      پانز) آبان

خود سر به شورش برداشـتند و توانسـتند تفنـگ و       
ز يمهمات خود را ن   

حمــل کــرده و بــه 
 يارتش رهائ واحد  
ــهبخــش   در منطق

 نفـر از    ٦. وندنديبپ
ــدگان  رزمنـــــــ

ر يست دستگ يمائوئ
ز توانسـتند   يشده ن 

  .خود را آزاد کنند
ــ     ا ــته يـ ن رشـ
 يات هـــا يـــعمل

 ي  داراينظــــــام
 ي م يت خاص يماه

ــند ز ــباشـ را در يـ
 کاتماندو و   يکينزد

 يپادگانهـــــــــا
 آن انجـام    يسلطنت

نکه يا ا يشده اند و    
 يکــــــــ يدر نزد

ــا  ارتـــش يمقرهـ
 در يســـــــلطنت 

ـ ا.  کشور صورت گرفته انـد   يمناطق دشت  ن نشـانه  ي
 بخش کسب يارتش رهائ  است که    يتيفيقدرت و ک  

 توانـد دشـمن را در نقـاط     يکرده است و اکنون مـ     
کـه در  يش بـه چـالش  بطلبـد در حال      تمرکز و قـوت   

 ي بخـش تنهـا مـ      ي جنگ خلق، ارتش رهـائ     يابتدا
، ي و روستائيتوانست در نقاط دور دست و کوهستان

  .م نپال را درهم بکوبدي رژي نظاميروهاين
 در  ي و نظـام   ياسي     دولت کهنه نپال به لحاظ س     

ن خلق که در بطن جنـگ  يت دفاع و دولت نو يموقع

 

 

 

پيشرفتهاي الهام بخش مبارزات 
 خلقهاي جهان

 جريک های زن مائوئيست ارتش خلق در نپال



   ٢٠ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                

 ي و نظـام ياسـ يت، به لحـاظ س خلق متولد شده اس  
 از  يدولت کهنه نپال بخـش بزرگـ      . در تعرض است  

م ي اش را تسـل ي و اقتصاد  ي ، نظام  ياسياستقالل س 
ب ي مـاه پـس از تصـو      ٣هند کرده اسـت و درسـت        

 را  يش بودجـه نظـام    ي افـزا  ين بودجه تقاضـا   يآخر
ــکــرده اســت ز ــامي ــامالت نظ ــ جديرا مع ــا يدي  ب

س يکا و انگلـ   ي بخصوص آمر  يستيالي امپر يکشورها
  .کرده است

،  بخش يارتش رهائ د  ي جد يات نظام ي    رشته عمل 
حمـالت  . ک است يانگر آغاز مرحله تعرض استراتژ    يب

در مناطق  بخش ي ارتش رهائنقشه مند و هماهنگ   
 در ي و نظـام ياسـ يگوناگون دشمن را بـه لحـاظ س   

 در  يارتش سـلطنت  .  قرار داده است   يت دفاع يموقع
شـورش در   . خورده اسـت  ن نبردها شکست    ياغلب ا 

ن يان مرتجعي آغاز شده و در ميدرون ارتش سلطنت
نکـه مرحلـه    يا. ابـد ي يشکاف و انشعاب گسترش م    

ا يـ د و آيک چقدر بطول خواهد کشـ    يتعرض استراتژ 
ا جنـگ  يـ ش خواهـد تاخـت   يبدون عقب گرد به پـ  

 يشـرو ي پ يشـتر ي ب يچ و خمهـا   يخلق با گذر از پـ     
ر يي منجمله تغ  خواهد کرد، بسته به عوامل گوناگون     

ـ امـا   .  اسـت  ي و منطقه ا   ين الملل يو تحوالت ب   ک ي
ز مسلم است کـه چشـم انـداز اسـتقرار قـدرت              يچ
 سرخ در سراسر کشور درخشـان تـر از هـر            ياسيس

  .زمان است
  

جوانــان ســانتياگو بــراي فلوجــه مــي 
 !رزمند

       
جورج )  آبان ٢٨ و   ٢٧( نوامبر   ٢١ و   ٢٠ يدر روزها 

 رفـت تـا در       يليت کشور ش  تخياگو پا يبوش به سانت  

" انوس آراميا و اقي آسي اقتصادي هايفوروم همکار "
 روز دست بـه   ٥اگو  يجوانان مبارز سانت  . شرکت کند 

ه يـ  زدنـد و بـا شـعار دادن عل         ي اعتراض يتظاهراتها
 يليکا بر شـ يه سلطه آمريکا به فلوجه، عل يحمله آمر 

، از يه داري و سـرما يليه حکومت شـ يو جهان، و عل 
ان ي نوامبر دانشـجو ١٧در روز . تقبال کردندبوش اس 

ک يــاگو همــراه بـا جوانــان شــهر دسـت بــه   يسـانت 
بـه طـرف    ) بدون اجازه دولت   (يرقانوني غ يمائيراهپ

دن بـه   يقبـل از رسـ    .  کنفرانس زدند  يمحل برگزار 
س بـا بـاتون و گـاز اشـک آور و         ي پلـ  ٤٠٠٠مقصد،  

جوانـان  .  ضد شورش، به آنان حمله کرديآبپاش ها 
ک را بنـــد آوردنـــد، يـــ کردنـــد، ترافينـــدگروهب

 آتش بر پا کـرده و بـا سـنگ و وسـائل              يکادهايبار
ال يسوسـ "طبـق گـزارش   . گر از خود دفاع کردند   يد

 هـزار نفـر   ٧٠در روز آخـر کنفـرانس    " يليفوروم ش 
س روبـرو   يز با حمله پلـ    ين ن ي کردند که ا   يمائيراهپ
 ٧٠٠ش از ي روز تظاهرات و مبارزه ب  ٥در طول   . شد
ز ي نوامبر ن  ٢١ روز   يمائيدر راهپ . ر شدند يدستگنفر  
که نقـاب بـه چهـره زده      ي تن از جوانان در حال     ٨٠٠

 يروهـا يدن بـا ن يـ  جنگيبودند آماده تر از همه بـرا   
  .س بودنديپل

ــ      هــر  ــه دليک از خلــق هــاي  از يلــي جهــان ب
کا نفـرت داشـته و بـا مـردم عـراق           يسم آمر ياليامپر

ز از  يـ  ن يليدم شـ  مـر .  کنند ي م ياحساس همبستگ 
 داننـد کـه شـکنجه و    يستند و م ين امر مستثنا ن   يا

در .  دارد ي چـه مـزه ا     يکائيآمر" يدموکراس"کشتار  
م يـ ن رژي خـون يک  کودتـا يـ کا با   ي آمر ١٩٧٣سال  

روز شـده بـود     يـ سالوادور آلنده را که در انتخابات پ      
ان وابســته بــه خــود را بــه يــســرنگون کــرد و نظام

ـ ا. سـر کـار گمـارد     نوشه جالد بـر     ي پ يسرکردگ ن ي

ت کامـل و   يان با حما  ينظام
ــق آمر ــال   يمطل ــا س ــا ت ک

 حکومــت يلي در شــ١٩٩٠
کا کامال  يآمر.  کردند ينظام

 را به اقتصـاد     يلياقتصاد ش 
مه يکــا وابســته و ضــميآمر

ــرد ــرما. کــ  و يه داريســ
 را يليون، شــيزاســيگلوبال

ش يتهاي از موفقيکيبعنوان  
هر چنـد   .  آورد يبحساب م 

ــا اســتانداردها ه ي ســرمايب
ن ي ثروتمنـدتر  يلي، ش يدار

ن بـه   ي التـ  يکـا يکشور آمر 
 از يکـ يد امـا   يـ  آِ يشمار م 

ــورهائ ــه  يکشـ ــت کـ  اسـ
 و شکاف   ين نابرابر يبزرگتر

ــفق ــي ــتير و غن .  را داراس
 در ظاهر مدرن بـوده   يليش

 ي ســـــنت قـــــويو دارا
ــا يسکوالر ســـم اســـت امـ

ک از زمـان    ي کاتول يسايکل
 ينوشـه بـر زنـدگ   يژنـرال پ 

افت ي سلطه   ن کشور يزنان ا 
ن ســلطه هنــوز ادامــه يــو ا

نکــه يبـاالتر از همــه ا . دارد
ــ ــياريبس ــا يائيلي از ش  ه

کـا  ي کننـد کـه آمر     ي هـا احسـاس مـ      يمانند عراقـ  
 .ده استيکشورشان را دزد

 
آيــا انقــالب هنــد در آســتانه جهــش 

  بزرگي است؟
د حتما سخن ي بميان آيوقتي سخن از انقالب جهان    

  .دي آي ماني هند به ميستياز جنبش کمون
اين مسئله از جهات مختلـف و بـه داليـل مختلـف           

از نظـر  سـت کـه   اهنـد كشـور بزرگـي    . صادق است 
جنـبش  جمعيت در مقام دوم در جهان قرار دارد و         

 در هند تعدادي    . دارد يادي آن  قدمت ز    يستيکمون
دو چند از نيروهاي كمونيستي واقعي موجودند كـه      

 متحد شده يگن آنها به تاز  ين و بزرگتر  يتا از مهمتر  
جنگ (ست هند   يحزب کمون : ن دو عبارتند از   يا. اند

هـر دو   .  هنـد  يسـت ي مائوئ يستيمرکز کمون  و   )خلق
ت مبارزه مسـلحانه    يخ پرشکوه هدا  ي تار يحزب دارا 

  . باشندي ميتوده ا
اي يـك دهـه    داريسـت ي مائوئيسـت ي     مرکز کمون 

سنت با شكوه بسيج بي چيزان در مبارزه مسـلحانه          
ـ ا. ت اسـتثمارگر مـي باشـد      عليه طبقا   ن حـزب از    ي

 يكي از شركت كنندگان جنبش انقالبي ٢٠٠١سال 
 يستيکمونمركز  . بوده است ) جاا(انترناسيوناليستي  

مائوئيستي هنـد بـويژه در ايـاالت جاركنـد، بنگـال          
 هند فعال اسـت غربي، چاتيس گار، بيهار و اوريساي  

 قدرت سياسي  انقالبي     ي مناطق چريكي و تا حد     و
جاركند و بخشهايي   الت  ياا در بخشهاي وسيعي از      ر

ايـن منـاطق   . مجاور توسعه داده است   از ايالت هاي  
ر يـ ون نفر از مردم فـوق العـاده فق        يلي ده ها م   يدارا

عمدتا از گروههاي مختلف اديوزي يا مردم است که  

 مبارزه جوانان انقالبی سانتياگو در مقابله با آمدن بوش به شيلی



٢١صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره
در طـول قرنهـا   . قبيله هاي بومي تشكيل يافته انـد   

ي كـه حاصـلخيزي     جـاي مناطق بلنـد،     اين مردم به  
زمين در آنجا نسبت به مناطق شمال  در بيهار و يا         

رانـده شـده و در آنجـا     كمتر اسـت،     غرب در بنگال  
 يبنـدرت مدرسـه ا     در اين نواحي     .افته اند ياسكان  

  . و تقريبا دكتر وجود ندارد شود يافت مي
ز از سال   ين)  جنگ خلق (ست هند   ي     حزب کمون 

ــد ا١٩٨٥ ــت بخصــوصي در چن ــدرا ي در اال ــت آن ال
ان يــ زده و در ميپــرادش دســت بــه جنــگ انقالبــ

ـ   يکارگران و دهقانان و همچن      ين روشنفکران انقالب
  .  استيه و نفوذ گسترده اي پايهند دارا

 بـا نـام     يديـ ن دو، حـزب جد    يـ      پس از اتحـاد ا    
. ل شـد  ي تشک )ستيمائوئ(ست هند   يحزب کمون 

ــايــلياکنــون م ن و ون هــا نفــر از کــارگران و دهقان
ـ    يسـتها ي هنـد همـراه بـا کمون       يروشنفکران انقالب

د دوختـه انـد و    يـ سراسر جهان چشم به حـزب جد      
نـد  يع فرآين اتحـاد منجـر بـه تسـر      يـ منتظرند که ا  

ه يــرهبــر حــزب در اطالع.  انقــالب در هنــد شــود
د يـ س حـزب جد   ي که بـه مناسـبت تاسـ       يمطبوعات

 : صادر شده است گفت
 حـــزب لي تشـــک٢٠٠٤ ســـپتامبر ٢١     در روز 

ــد  يکمون ــت هن ــتيمائوئ(س ــدر ) س ــتنيک مي گ ي
ــوم ــاطق چريعم ــي در من ــاع  يک ــل اجتم  در مقاب

ن سـازمان   ين حـزب و فعـال     يرزمندگان خلق و فعال   
ـ      ي، در فضائ  ي توده ا  يها  اعـالم   ي پر از شـور انقالب

اق و  ي اشت ين حزب متحد پاسخگو   يل ا يتشک.... شد
ــا  يآرزو ــام خلقه ــان و تم ــارگر، دهقان ــه ک  ي طبق

 يک حـزب پرولتـر    يـ  داشتن   ي کشور برا  دهيستمد
ل است کـه بتوانـد آنـان را در انجـام انقـالب و          ياص

ن و سـاختمان  يک نـو يـ ک جامعه دموکرات ياستقرار  
ت يسـم هـدا   ي کمون ي بسـو  يشـرو يسم و پ  ياليسوس
  .کند

    پس از انجـام بحثهـای کامـل در ميـان هيئـت             
 و در جلسـه     نمايندگی دو حزب، اتحاد انجام گرفت     

 و ي دو حـزب نهـائ  ي مرکـز يتـه هـا  يمشـترک کم 
ق و سازنده که بر     ي عم يق بحثها ياز طر . ت شد يتثب
ه شـده و بـه   يـ  سند ته٥ه روابط برابر برگزار شد  يپا

در اهتـزاز بـاد     : ن اسناد عبارتند از   يا. ديب رس يتصو
 –ســم يني لن–سـم  يپـرچم سـرخ درخشـان مارکس   

ک انقـالب  ي و تاکتيسم؛ برنامه حزب؛ استراتژ   يمائوئ
 و ين المللـ ي در باره اوضاع بـ ياسي قطعنامه س هند؛
م ين اسناد تصـم يعالوه بر ا . ؛ اساسنامه حزب  يداخل

ق يـ زمان رف يد دو رهبر عز   يگرفته شد که حزب جد    
 را بـه عنـوان      ي چترج يق کانا يچارو مازومدار و رف   

ب ين تصـو  يهمچن.  بدارد يه حزب گرام  يرهبران اول 
هـه  شد که هـر دو حـزب، کـه از دوره پـر تالتـم د            

م ي عظــيزش انقالبــيــ، بخصــوص از درون خ١٩٦٠
راث دار تمــام ســنن يــ، برخاســته انــد ميناگزالبــار

.  باشندي ميستي جنبش کمون  يخ طوالن ي تار يانقالب
 يسـت يان جنبش کمون  يهر دو حزب به مثابه دو جر      

کـه  ي کردنـد در حال ي هند جداگانه حرکت م يانقالب
ت يکسـان هـدا   ي سال گذشته آرمـان      ٣٥هر دو در    

ن ها بوضوح   يهمه ا .  کردند ينقالب هند را دنبال م    ا
 يبا در مورد تمام مسائل خط     ي داد که تقر   ينشان م 

خط .  وحدت نظر موجود استياسيک و س  يدئولوژيا
 وحـدت دو    ي بـرا  يک اساس اصـول   يافته،  ياستقرار  

ن وحــدت، جلســه يــه ايــبــر پا. حــزب بوجــود آورد
 م گرفـت ي باالخره تصمي مرکز يته ها يمتحدانه کم 

ل يک حزب واحد تشکيکه دو حزب را متحد کند و 
سـت هنـد    يد حـزب کمون   يـ ن حزب جد  ينام ا . دهد

 بطور متفق القـول     يق گاناپات يرف. است) ستيمائوئ(
  . حزب انتخاب شديريبه دب
     

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

 هنـد   يايـ شـاهنگ پرولتار يد به مثابـه پ ي حزب جد 
سـم  يئسـم مائو  ينيسـم لن  يمارکس. عمل خواهد کرد  

 يتهـا يات و فعال  يک آن بوده و نظر    يدئولوژيشالوده ا 
ت خواهـد  ي مختلف هـدا ين حزب را در عرصه ها يا

 حـزب ادامـه انقـالب       يهدف و برنامه فـور    . ... کرد
 ي از انقالب پرولتر   ين به مثابه بخش   يک نو يدموکرات

ق سـرنگون کـردن    يـ ن انقالب از طر   يا.  است يجهان
ق ي هند که از طر    يمه فئودال يمه مستعمره ن  ينظام ن 

م کنتـرل شـده و      ير مسـتق  يـ  غ يشکل نومستعمرات 
ه يـ ن انقالب عل  يا.  شود يروز م ي شود، پ  ياستثمار م 

ک ي بوروکراتيه  دار يسم و سرما  يسم، فئودال ياليامپر
 مسـلحانه   يق انقالب ارضـ   ين انقالب از طر   يا. است

افتـه و کامـل   يادامه ) ، جنگ دراز مدت خلق  يعني(
 مسلحانه و يرويق نياز طرکسب قدرت  . خواهد شد 

ـ با محاصـره شـهرها از طر       فـه  يق دهـات، قهـر وظ    ي
جه روسـتا و جنـگ   يدر نت.  و عمده آن است يمرکز

 يتهـا يفعال" مرکـز ثقـل   "دراز مدت خلـق کماکـان       
ت در شــهر مکمــل آن يــحــزب خواهــد بــود و فعال

ن و يترياز آنجا که مبارزه مسـلحانه عـال      . خواهد بود 
ارتـش بـه مثابـه شـکل        ن شکل مبارزه و     يعمده تر 

ن انقـالب خواهـد بـود، مبـارزه         يـ الت ا يعمده تشک 
ن کننده خواهد داشت و جبهـه       ييمسلحانه نقش تع  

 کسب قدرت   يان مبارزه مسلحانه برا   يمتحد در جر  
 و  يتشـکالت تـوده ا    .  ساخته خواهـد شـد     ياسيس

 باشـند امـا     ي مـ  ي و حتم  ي ضرور يمبارزات توده ا  
  .استن جنگ يشرفت ايهدفشان خدمت به پ

و "  خلـق يکـ يارتـش چر "م که  ي کن ي     ما اعالم م  
 يکـه ارتـش هـا   "  بخش خلقي رهائيکيارتش چر "

 ي رهـائ  يکـ يارتـش چر  " دو حزب بودند در      يکيچر
فـه عمـده    ياکنـون وظ  . ادغام شده انـد   " بخش خلق 

ن ارتــش يــحــزب عبارتســت از تکامــل و توســعه ا
و "  بخـش خلـق    يارتش رهائ "ک  ي به سطح    يکيچر

منـاطق   موجود به سـطح      يکيق چر مناطتکامل  
شرفت موج وار انقـالب     يب پ ين ترت ي و به ا   يگاهيپا

  ....  نيک نويدموکرات
 بــه راه يشــترين، حــزب توجــه بيــ     عــالوه بــر ا

ـ  ي توده ا  يد جنبش ها  يانداختن امواج جد    ي انقالب
گـر موضـوعات مـردم      ي و د  ياسيبحول موضوعات س  

ــرد ــد ک ــا. خواه ــد امپري ــارزات ض ــتهايالين مب ، س
 بوروکرات کمپـرادور بـوده و       يسم و بورژواز  يفئودال

تعرضـات  . تمام اقشار مردم را در بر خواهـد گرفـت        
 يرتر شـدن مردمـ    يه کشور باعث فق   يسم عل ياليامپر
ا بوده اند،   ين مردم دن  يرتريش در رده  فق    يشاپيکه پ 

ن فقر در روستاها آنچنان رشـد کـرده       يا. شده است 
. شده اسـت  ي دسته جمعي هايکه موجب خودکش 

ه يـ ، توده ها را عل    )ستيمائوئ(ست هند   يحزب کمون 
 يه سـرکوب دولتـ    يـ سـتها، عل  يالين تعرضات امپر  يا

ــ کــه عليســازمان داده و از همــه جنــبش هــائ  ه ي
. ت  خواهد کـرد يسم باشد حمايسم و فئودال  ياليامپر

ت خود از مبـارزه ملـل تحـت         يد به حما  يحزب جد 
 ادامه  ن سرنوشت منجمله جدا شدن    يي تع يستم برا 

ن يـ ه ايـ خواهد داد و اقدامات سرکوبگرانه دولـت عل    
 بـه   يژه ا يحزب توجه و  . ملل را محکوم خواهد کرد    

 يرويـ  زنان به مثابه ن    ي توده ها  يج و سازمانده  يبس
ه هـر  يحزب عل.  انقالب خواهد کرد  ي برا يقدرتمند

ــه ســتم اجتمــاع ضــات يه تبعيــ بخصــوص عليگون
 خـود را  يهاتيحزب فعال.  مبارزه خواهد کرد يکاست
سم هندو ينه افشا و طرد و مغلوب کردن فاشيدر زم 

 در هند است ادامه داده    يادگرائين بن يکه خطرناکتر 
گر خواهد ي ديادگرائي هر نوع بن   يو همزمان به افشا   

ز مبـارزات تـوده هـا را متوجـه         يـ اما لبه ت  . پرداخت
 يعنـ ين آنهـا    يو متحد ) حزب حاکم " (حزب کنگره "

ستها آنهـا  يالي و اربابان امپر امي پي و س  ي آ ي پ يس
  .خواهد کرد

 طبقه حاکمـه هنـد و اربابـان         ي     حزب نقشه ها  
را کـه   ) کـا يسـم آمر  ياليبخصوص امپر (ستشياليامپر

 ينـ يه جنگ خلق در نپال توطئه چ ي خواهند عل  يم
ن توطئه ها مبارزه خواهد     يه ا يکنند افشا کرده و عل    

م مبارز  حزب فعاالنه تر از گذشته در کنار مرد       . کرد
قــرار ) ســتيمائوئ(ســت نپــال ينپـال و حــزب کمون 

 يخواهد گرفت و با شدت تمام در مقابل نقشه هـا           
کا جهت  يسم آمر ياليانه دولت هند و امپر    يسلطه جو 

حـزب بـه    . سـتاد ي در نپـال خواهـد ا      يدخالت نظام 
سـت در  يت خود از جنـگ خلـق احـزاب مائوئ    يحما

از تمام .  دهديره ادامه ميه و غين، ترکي پ يليپرو، ف 
سم و ارتجاع، از جنبش ياليه امپر يمبارزات خلقها عل  

در .  کنـد  يت م ي جهان حما  يطبقه کارگر و خلقها   
کنار مقاومت و مبارزه مردم افغانسـتان و عـراق در           

کا يه تجاوز و اشغال کشورشان توسط آمر     يمبارزه عل 
  .ستدي ايم

 را يسـم پرولتـر   يوناليد پرچم انترناس  ي     حزب جد 
ه نگاه خواهد داشـت و فعاالنـه بـه وحـدت           برافراشت

ــاين ــت يني لن–ســـت يل مارکسي اصـــيروهـ  –سـ
.  خدمت خواهد کرد   ين الملل يست در سطح ب   يمائوئ

ده جهـان  در     ين، با خلقها و ملل سـتمد      يعالوه بر ا  
ه يـ  علي پرولتـر يشبرد انقالب جهـان  ي پ يمبارزه برا 

ن يـ سم و نوکران آن متحد خواهد شد و به ا        ياليامپر
سم يسم و کمون  يالي تحقق سوس  يبه راهگشائ ب  يترت

  . کمک خواهد کرديدر ابعاد جهان
ن يـ ز خـود را در راه ا      يـ د جـان عز   ي     هزاران شـه  

 موقـت حـزب   يته مرکـز يکم.  داده اند  ياهداف عال 
زان گشـوده  يـ ن عزيـ  که اي کند که در راه  يعهد م 

ل ي موجود و پتانسي ها ياند قدم بردارد و تمام انرژ     
زان يـ ن عزيـ  ا يايـ دن به رو  يت بخش يد ما يها را برا  

  . رديج کند و بکار گيبس
 

  با درودهاي انقالبي 
کيشان، دبير مرکز کمونيستي مائوئيستي      

  هند
جنگ (گاناپاتي، دبير حزب کمونيست هند   

  )خلق
  ٢٠٠٤ اکتبر ١٤



   ٢٢ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                

  
  
 يس خبـر  ي سـرو  ۲۰۰۴ نوامبر   ۸

   فتحي برايجهان
  

 محاکمه صـدر گونزالـو    يروز بازگشائ 
ــوز يآب( ــال گ ــر)منم ــزب ي، رهب  ح

 خاتمـه   يطيست پرو،  در شـرا     يکمون
. ر شد يم پرو بشدت تحق   يافت که رژ  ي

گـر  ي تن د  ۱۷  و    يروز دوم دادگاه و   
  . ق افتادي نوامبر به تعو۱۵تا روز 

سـت پــرو در  ي     صـدر حــزب کمون 
ر شـد و پـس از       ي دسـتگ  ۱۹۹۲سال  

 ي مخفيک دادگاه نظاميمحاکمه در   
 کـه در  ي درزنـدان که قضات نقاب به چهره داشـتند     

مـا  ي ل يکي کاالئو در نزد   يائيگاه در يک  پا  ين  يرزميز
  .قرار دارد، حبس شد) تخت پرويپا(

گران را به اتهام    ي صدر گونزالو و د    ي     دادگاه کنون 
 راه ي دانشگاه برايتهاي فعالياستفاده از صندوق مال 

ـ ا.  کنـد يانداختن جنگ خلق در پرو محاکمه م       ن ي
 است که قرار است گونزالو و       ي دادگاه ي از سر  يکي
 يسـت پـرو را بـه جرمهـا    ي حزب کمونيگر اعضا يد

  .مختلف محاکمه کنند
ـ   ين المللـ  ي خبرنگار ب  ۲۵۰ش از   ي     ب  در  ي و پروئ

 قـرار   يشـه ا  يوار ش يک د يسالن دادگاه و در پشت      
 از  يکـ يام،  يـ ريق م يـ رف(مـادر النـا اپـارگوا       .داشتند

گـاه  ير پا ق گونزالـو د   يـ رهبران حزب که همـراه  رف      
گـر  يان د يو اقـوام زنـدان    )  است ي کاالئو زندان  يائيدر

 صـبح   ۹در سـاعت    . ز در دادگاه حضـور داشـتند      ين
ان آنهـا   يـ در م . گر آورده شدند  ي د يان زندانها يزندان
کـا  ي، آنجل ي، مارتا هواتا  )يق نانس يرف( کالوو   يمارج

کتور زاواال که همه کنـا رهـم نشسـته          يساالس، و و  
 ي در مقابل قاض   ين ها وقت  يا.  شدند يده م يبودند د 

لشـان همـان    يقرار گرفتند درخواست کردند که وک     
  .  مانوئل فخاردو باشديعنيل صدر گونزالو يوک

کسـاعت، صـدر گونزالـو همـراه اسـکار       ي     پس از   
 صـدر   يريانو که پس از دسـتگ     يسيق فل يرف(رز  يرام

 در همان يريگونزالو رهبر حزب بود و پس از دستگ   
ام وارد اتـاق    يريق م يو رف )  حبس است  زندان کاالئو 
 ي سالم بـه او از جـا  يگر برايان د يزندان. دادگاه شد 

 آنــان را در يبرخاســتند و صــدر گونزالــو بــه  گرمــ
ان خـود   يـ ان م ينکه زنـدان  ين ا يدر ح . ديآغوش کش 

  .  زدند، دادگاه کار خود را آغاز کرديحرف م
 برخاسـت،  يقه بعد، صدر گونزالو از جاي     چند دق 

. رو به طرف مطبوعات کرد و مشت خود را باال کرد          
. ان و مطبوعـات همهمـه درگرفـت       يان زنـدان  يدر م 
 اعمـال کنتـرل بـر دادگـاه، مکـررا بـه        ي بـرا  يقاض

امـا  . خبرنگاران دستور داد که دادگاه را ترک کننـد    
بــاالخره، صــدر . ده گرفتنــديآنـان حــرفش را ناشــن 

اسـتند،   برخ يگـر از جـا    يان د يگونزالو و اکثر زنـدان    
 خود را بـاال    ي کردند، مشتها  يپشت خود را به قاض    

  : برده و شعاردادند
افتخـار بـر    ! زنده باد حـزب کمونيسـت پـرو       

درود بـر   !  مائوئيسم – لنينيسم   –مارکسيسم  
زنده باد قهرمانان مـردم در جنـگ      ! مردم پرو 

  ! خلق
ر يـ س را بخاطر د   ي که در شروع دادگاه پل     ي     قاض

س يئو سرزنش کرده بود، بـه پلـ    ان کاال يآوردن زندان 
س ي کنـد امـا پلـ   يدستور داد اتـاق دادگـاه را خـال       

ت ي کند و باعث عصبان    ين دستور را عمل   ينتوانست ا 
ل شـعارها بـه     ي بـدل  ي قاض يصدا.  شد يشتر قاض يب

سـه دادگـاه بـا      يئت رئ يسه نفر ه  . دي رس يگوش نم 
که لبخند بر لـب     يان در حال  ي افکنده و زندان   يسرها

 خـود را بـاال نگـاه داشـته بودنـد،       ياداشته و سـره   
  .دادگاه را ترک کردند

او . ر انداختيک هفته به تاخ  ي،  دادگاه را     ي     قاض
ده و سـه روز در  يـ کماه به طول انجام   يگفت دادگاه   

هفته برگزار خواهد شد و فقـط روزنامـه هـا اجـازه            
و منــع يــون و راديــزيورود بــه دادگــاه داشــته و تلو

 شود که ممکنسـت  يگفته من يهمچن. خواهند شد 
ن يـ در ا . گر دادگاه عوض شـوند    ي و مقامات د   يقاض

روز بعـد   .  افتـد  يق مـ  يشتر به تعو  يصورت دادگاه ب  
ــتول ــي ــرو، در يدو، رئ ــور پ ــس جمه  يک ســخنراني

د کـرد کـه     يـ  را سرزنش کرد و تهد     ي قاض يسراسر
 با ي مخفيبر پا  کرده و دادگاه ها " يحرائصدادگاه  "

 صدر گونزالـو را     ۱۹۹۲سال  قضات نقاب دار که در      
ــراد  ــه حــبس انف ــيرزمي در ســلول زيب ــاالئو ين  ک

  .اء خواهد کرديفرستادند، اح
ج روز اول دادگـاه را  ي نتـا  ي حکـومت  يتهاي    شخص

ک و فضـاحت  يـ  رکيفاجعه بار خوانده و با فحشـها     
 يمـ " جه فاجعـه بـار  ينت"ن يگر را مقصر ا يکديتمام    
  .خوانند

 اسـت کـه     ي دادگاه هـائ   ين روز از سر   ين اول ي     ا
.  صدر گونزالو بر پا خواهـد شـد       ي شود برا  يگفته م 

 پـرو بـه     ي در زنـدانها   ي زندان ۱۸۳۱در حال حاضر    

همه .  برنديسم بسر م ياتهام ترور 
 شـوند   يد مجددا دادگاه  ينها با يا
 که آنـان را محکـوم       ينيرا قوان يز

دادگاه حقوق بشـر     "يکرد از سو  
ـ " کـا يقاره آمر    اعتبـار خوانـده    يب

 نگرانند  يمقامات پروئ . شده است 
ز قادر به   ي ن ي جار يکه دادگاه ها  

 ين المللـ  ي ب ين استانداردها يتام
  .نخواهند بود

ــتگ ي      ــس از دس ــال پ  يريکس
 از يدئوئيم پرو ويصدر گونزالو، رژ  

رمام پخش کرد  يق گونزالو و م   يرف
ن دو نفـر را      يـ  کـرد ا   يکه ادعا م  

 کــه از ي نامـه ا يدر حـال امضـا  
 ي کند، نشان مـ    يدرخواست مذاکرات صلح م   م  يرژ

 راسـت از    يسـت يک خـط اپورتون   ين،  يبعد از ا  . دهد
ـ ا. ست پرو سربلند کـرد    يدرون حزب کمون   ن خـط  ي

ون يـ  گونزالـو، انقالب   يري بود که پس از دستگ     يمدع
 توانند جنگ خلـق را ادامـه دهنـد و         يگر نم يپرو د 

ن ي قدرت نـو   يته ها يد جنگ را تمام کرده و کم      يبا
ــق  ــدرت  خل ــاطق آزاد شــده ارگــان ق را کــه در من

ـ ل بـه    ي دهقانان بود، ترک کنند و تبـد       ياسيس ک ي
ن يـ  کـه در ا   يانياغلـب زنـدان   .  شـوند  ياسيحزب س 

 هسـتند کـه     ي شـوند کسـان    يدادگاه  محاکمـه مـ     
ـ با ا. ن خط برخاستنديآشکارا به دفاع از ا   ن وجـود  ي

 را کـه سـمبل   ي کرده است هر فرد  يدولت پرو سع  
 ياسـ ي س نکـه مواضـع   يرغم ا يـ  عل جنگ خلق است،  

  .ست، زنده بگور کنديشان چ
 مقامات پرو درخواسـت کـرده انـد صـدر          ي     برخ

ـ ا. ه شـود  يـ ل شورش در دادگـاه تنب     يگونزالو بدل  ن ي
 يه گونزالـو بخـاطر رهبـر      يـ  تنب يدادگاه اساسا بـرا   

ان ي آغاز کرد و در م۱۹۸۰ که در سال  يجنگ خلق 
وزارت .  باشـد يافت، مـ يون ها تن هوادار    يليخلق م 

ن ي اعالم کرده که در زندان کـاالئو قـوان         يدادگستر
امانوئـل فخـاردو    .  را اعمال خواهـد کـرد      يدتريشد

نش ينـــه مالقـــات بـــا مـــوکليگفـــت کـــه در زم
 و مالقــات  گذاشــته شــده يدي شــديتهايمحــدود

 آن اسـت    ين به معنا  يا. م ممنوع شده است   يمستق
ند با   توا يشه و با تلفن م    يل فقط از پشت ش    يکه وک 
د يـ ن تهد يدولت همچنـ  . ن خود صحبت کند   يموکل

ــرا  ــه ب ــ تنبيکــرده اســت ک ــو و مي ــام يه گونزال رم
ممکنست آنان را به منـاطق بـد آب و هـوا منتقـل            

  .کند
ش در  يکه صدر گونزالو تا کنـون کمـاب       ي     از آنجائ 

دوارنـد کـه    ي از مردم ام   ياري برد، بس  يانفراد بسر م  
تـا همگـان بطـور       را فراهم کند     ين دادگاه فرصت  يا

.  او مطلـع شـوند  يات و افکار کنـون  يم از نظر  يمستق
 بـه  يا نـه بسـتگ  يـ م پرو اجازه خواهد داد  ينکه رژ يا

  ■  .مبارزه دارد

 :دادگاه مجدد رهبر انقالب پرو

 صدر گونزالو حکومت  را تحقير می کند



٢٣صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره

ک جورج بوش و يکسال گذشته دشمن شماره ي در 
را از ماه   يز. ، شهر فلوجه بود   يست و يدارودسته فاش 

 يروهـا يل گذشـته کـه شـهر فلوجـه آشـکارا ن       يآور
ل بـه   يد تبـد  يـ  را بـه چـالش طلب      يکائي آمر اشغالگر

ده ي شد که کشورشان را دزد يسمبل مقاومت مردم  
ـ         يپس از ا  . اند س ينکه بـوش در دور دوم بعنـوان رئ

ــور آمر ــد،   يجمه ــاب ش ــا انتخ ک
ــش   دســتور آغــاز حملــه دوم ارت

کا به شـهر فلوجـه را داد تـا          يآمر
بقــول خــودش کمــر مقاومــت را 

 يک تهـاجم نظـام    يـ ن  يا. بشکند
بلکه کشتار بزدالنه مردمـان     نبود  

شهر فلوجـه   .  ک شهربود ي يعاد
 يبمـب هـا  . کسان شـد يبا خاک   

ــي و شــليچنــد تنــ  وقفــه يک ب
تن را کشـتار   ها  هزارموشک ها،  

د به محض   يگرد سولفور سف  . کرد
تماس با آدمها گوشت تنشـان را       

 کـه ارتـش     يکـار .  کـرد  يآب م 
ن را ي صدام حسـ يکا کرد رو  يآمر
 ينيام حسـ د کرده است، صد  يسف

 بر شهر حلبچه    يائيميکه بمب ش  
 آنـرا را بـه      يخت و تمـام اهـال     ير

 از افسران يکي. مرگ محکوم کرد
د يـ مـا با  : " نوشـت  يکائيسابق آمر 
کا را ي تواند ارتش آمريچ کس نم يم که ه  ينشان ده 

ـ  اثبـات ا ياگر برا. شکست دهد و از کار باز دارد   ن ي
ـ  با ميم بزن ي عظ يمسئله الزم باشد دست به نابود      د ي

حتا اگر الزم اسـت فلوجـه را   . مين بها را قبول کن    يا
م، ي تکـه تکـه اش کنـ       يعنيم،  يل به کارتاژ کن   يتبد

 -تــرزيرالــف پ." (م کــه ارزشــش را دارديد بــدانيــبا
  ) نوامبر٤ورک پست يوين

کــا بــه ين روز قبــل از حملــه ارتــش آمري     چنــد
 ينـ يش بي شهر که آمدن فاجعـه را پـ        يفلوجه، اهال 

اما ارتش کـه   . د شروع به ترک شهر کردند      کردن يم
 ها را سـد کـرده بـود، مـردان را از زنـان و        يخروج

کودکان جدا کرد و فقط به زنـان و کودکـان اجـازه      
خروج داد، مردان را به شهر پس فرستاد کـه چنـد            

ر بمبـاران هـا و موشـک        يـ روز بعد بدون دفاع در ز     
د يـ  آ يادتـان مـ   ي.  جان ببازنـد   يکائي آمر يباران ها 

ان انفال بـا مـردان کـرد چـه          ين در جر  يصدام حس 
کرد؟ مردان را جدا کرد و کشت و اجسادشان را در        

کـا  ياما ارتش آمر  .  پنهان کرد  ي دسته جمع  يگورها
  ! کندي اش را پنهان نمي دسته جمعيگورها

امـا حملـه    .  پرداختنـد  ي باالئ ي     مردم فلوجه بها  
کند بلکه کا نه تنها قادر نشد کمر مقاومت را بشيآمر
 از عراق کنترل شـهرها را از    يکا در بخش بزرگ   يآمر

کا همـه کشـته شـدگان       يارتش آمر . کف داده است  
کـه  ي کرد، در حال   يها شناسائ "کيچر"مرد را بعنوان    

 يروهـا يرا نيـ  بودنـد ز يت کشته ها مردم عاد  ياکثر
م گرفتــه بودنــد  مرکــز يش تصــميشــاپيمقاومـت پ 

 يآمارهـا . دگـر منتقـل کننـ     يمقاومت را به نقاط د    
و " شکسـتن کمـر مقاومـت   "کا در مـورد    يارتش آمر 

آنقدر مسخره است که حتا روزنامه      " کهايکشتار چر "
کا دروغ بودن آنها    ي وابسته به طبقه حاکمه آمر     يها

چ در روزنامـه  يـ مـثال فرانـک ر    .  کردنـد  يرا برمال م  
ـ   يهرالد تر  بـا همـه    يتقر: "  نوشـت  ين المللـ  يبـون ب

ن نبرد گفته اسـت   يد ا  که حکومت در مور    يزهائيچ
 حملـه  يمـثال درسـت وقتـ   . در تضاد  با فاکتهاست   

تـاژ معـاون وزرات خارجـه       يچـارد آرم  يشروع شد ر  
تهـا را   ي فعال ي سـرباز عراقـ    ٣٠٠٠گفت هم اکنـون     

ن سـربازان را در مقابـل       يـ و رژه ا  !  کنند يت م يهدا
اما بعدا ادوارد وانگ خبرنگار . ن ها نشان دادنديدورب

بـا پـس از   ي تقريکه سربازان عراقـ م گزارش داد    يتا

نکه قسمت سخت جنـگ تمـام شـده بـود ظـاهر        يا

ده يز و اتو کشـ يشان آنچنان تميفورم هايشدند و اون 
بود که معلوم بود اصال باد جنگ هم بهشان نخورده          

 ٢٠ ين المللـ  يبون ب ي هرالد تر  -چ  يفرانک ر ." (است
سد، شمارش کشته ي نويچ ميفرانک ر ) ٨نوامبر ص   
امـا،  . کاسـت يارتـش آمر  " ياخالقـ " اصول   ها خالف 

کهـا قبـل از     ي خبر همه جا پخش شد که چر       يوقت"
نکه دست مـا بـه آنهـا برسـد آب           يا

ن يـ ن رفتـه بودنـد، ا  يرزميـ شده و ز 
 فراموش شد و بخـاطر      ياصل اخالق 

. د اخبار خوب کنار گذاشته شد     يتول
ــد  ــان گفتن ــا ١٢٠٠بناگه  ١٦٠٠ ت

ک در فلوجـه شـمارش      يـ جسد چر 
کـه خبرنگـاران    يدر حال . شده اسـت  

مثــل خبرنگــار (حاضــر در صــحنه 
ابانهـا  يگزارش دادند که در خ    ) ميتا

 که جنگ از همـه     يو ساختمان هائ  
 يکـ يچ چر يدتر بود جسد ه   يجا شد 

  )همانجا." ( شديده نميد
ــابرا ــن عجي     بن ــه  يب ني ــت ک س

کــا توانســت فلوجــه را اشــغال يآمر
 مقاومت قادر نبودنـد     يروهاين. کند

ک جنـگ   ي را در    يکائيآمر يروهاين
 هم  ي مغلوب کنند و تالش    يجبهه ا 

ـ بـا ا . نکار نکردنـد ي ا يبرا ن وجـود  ي
کـا در وجـب بـه وجـب         يارتش آمر 

ــود  يشــرويپ ــه ب ــت مواج ــا مقاوم ــهر ب .  اش در ش
ن در مقابـل  ي مقاومت فلوجه با تفنگ و مـ       يروهاين

ــ يارتشــ ــوپ و تانــک، م ــه موشــک و ت  ي مجهــز ب
د سـربازان   يـ ن د  کـور کـرد    يکها برا يچر. دنديجنگ
د شب  ي مخصوص د  ينکهاي که مجهز به ع    يکائيآمر

ــ    رانــدازها يتـک ت .  کردنـد يبودنـد، آتـش روشـن م
.  کردنـد  ي را سـخت مـ     يکائي آمر يروهاي ن يشرويپ

 که سـاختمان    ينيرزمي ز يکها مرتبا از تونل ها    يچر
 ي کـرد اسـتفاده مـ   ي مختلف را بهم وصـل مـ      يها

ــد ــردن دو  يچر. کردن ــرنگون ک ــه س ــق ب ــا موف  که
  .کوپتر کبرا شدنديهل

کـا بـه   ي مقاومت در جواب به حمله آمر  يروهاي     ن
. د کردند ي مختلف تشد  يفلوجه مبارزه را در شهرها    

ات در سراسـر عـراق انجـام    ي عمل١٣٠ نوامبر   ٨روز  
 اشغالگر کنترل چند    يروهاي بعد ن  يشد و در روزها   

نکـه  ياز همه مهمتـر ا    .  را از دست دادند    يشهر اصل 
 کـرد کـه هنـوز       يکا اصرار مـ   ي ارتش آمر  يفرمانده

 شـمال را دارد     ين شهر نفتـ   يکنترل موصل، مهمتر  
 دادند که ياما خبرنگاران حاضر در صحنه گزارش م

. کا خارج شده است   يشهر کامال از کنترل ارتش آمر     
 يسـتگاه هـا   يک ا يستماتيحمالت مسلحانه بطور س   

ــ يپلـ   يس دولــت دســت نشـانده عــراق را درهــم م
فـورم  يس موصـل اون   ي موارد پلـ   يرخدر ب . شکستند

  . وستندي خود را کنده و به مقاومت پيها
 ■........ مقاومت در عراق با شدت ادامه دارد 

 زدالنه و مقاومت دالورانه در فلوجهکشتار ب

 
  نيروهای آمريکائی در حال شليک به يک زخمی



   ٢٤ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                

  
 

  ٢٠٠٤ اوت ٢٩ -١٢٥١ شماره    يکارگر انقالب
  

حاکمين دنياي سرمايه داري،  بر بـوق و کرنـا          
کمونيسـم  "،  "کمونيسـم مـرد   "مي دمند کـه       

تي به قـدرت مـي      انقالبات وق "،  "عملي نيست 
آنها مرتبـا   ". رسند به استبداد ختم مي شوند     

. مردم دنيا را با اين حرفها بمباران مـي کننـد         
اين يک جنگ ايدئولوژيک عليـه کمونيسـم        

بدجلوه دادن و تحريف تجربيات انقالبي     . است
اتحادجماهير شوروي سوسياليسـتي و چـين       
سوسياليستي و بخصوص انقالب کبير فرهنگي 

. ئي در چين، يک روش کارشان است      پرولتاريا
اغلب سعي مي کنند  دروغ ها و اتهاماتشان را   

  .تحت پوشش واقعيات ارائه دهند
براي مقابله با اين تبليغات ضـد کمونيسـتي،         
حزب کمونيست انقالبي آمريکا پـروژه اي بـه        
. نام ثبت درست تـاريخ را آغـاز کـرده اسـت      

هدف اين کارزار روشـن کـردن حقـايق ايـن        
ــزرگ و پيــروزي –بــات انقال  دســتاوردهاي ب

 –هايشان، توام با اشتباهات و کمبودهايشـان    
  .است

کوشش اوليه اين پروژه، ارائه اوراق فاکتهاست    
که اتهامات و تحريفات بورژوازي را رد کـرده         

  :عنوان اين اوراق اين است. است
 هر چيزي که در باره کمونيسم به شما گفتـه           

اغلـب  در بـاره   سواالتي کـه  : شده غلط است 
سوسياليسم، کمونيسـم و انقـالب فرهنگـي        

  .پرسيده مي شود
  

 حقيقـت   ١٨بخش اول اين مقاله را در شماره        
در زيــر ادامــه ايــن مقالــه را .  منتشــر شــد

  .ميخوانيد
............ 

ـ   يا در انقالب فرهنگ   يآ  بکـار   ي خشونت بزرگ
گنـاه  ي مـردم ب   ياريرفته نشد و باعث رنج بس     

  نشد؟ 
  

ا ي کنند که گو   ينطور القاء م  يج در غرب ا   ياات ر يروا
ه مـردم و محـو      يـ د عل يبان حمـالت شـد    يمائو پشت 

  . ن بودي مخالفيکيزيف
  . هستندين اتهامات کامال قالبي ايهر دو

  
، در اسـناد    ي مـائو در انقـالب فرهنگـ       يريـ جهت گ 

عا يان شـده و وسـ     يـ  بطور واضح و مشخص ب     يرسم
 يکتـه ا  ن١٦ه ياني بدر. ن مردم پخش شده بـود   يب
د يـ مناظره ها را با   . " ان شده بود  ي ب يرين جهت گ  يا

)  ٣." (له زور يد و نـه بوسـ     يله استدالل اداره کن   يبوس

 ي رهنمودهــايسـت ي مائوئي مشـ يه هـا يـ انيه بيـ بق
 سرخ ي نمونه گاردهايبرا.  دهد ي بدست م  يشتريب

 را  ي و محاکمه کس   يريا دستگ ياجازه حمل سالح      
  .نداشتند

  
 را يمقـر فرمانـده  " راخـوان داد    مائو به تـوده هـا ف      

 را يه داريو انــدک رهــروان ســرما" ديــبمبــاران کن
 کننـد جامعـه را بـه    يد که کوشش مـ   يسرنگون کن 

.  ت کننــدي هــدايه داريعقــب و بــه چنگــال ســرما
ــهايخ ــ يزش ــالب فرهنگ ــا خي انق ــهائي اساس  يزش
 در  ي مبـارزه طبقـات    ياشـکال اصـل   .  بودنـد  ياسيس

 منـاظره   : بودنـد از   عبـارت    يدوران انقالب فرهنگ  
 ياسي سي، و سازماندهي، انتقاد توده ايتوده ا

 ي در تمام سطوح فرصت م     ي و ادار  يمقامات حزب . 
افتند که خود را اصالح کنند و در مبـارزه شـرکت     ي

 از حزب حتا کمتـر     ي اخراج يدرصد کادرها . (کنند
ـ آ:  درصد بود٣از   ه يتسـو "ن را يـ  تـوان نـام ا  يا مـ ي

  )نهاد؟" رحمانهيب
  
ـ ا. بله وجود داشت  ا خشونت وجود داشت؟     يآ ن ي
ک يـ در  .  و حـاد بـود     ي توفـان  يک مبـارزه طبقـات    ي

م يـ ما دار ( اس  ين مق يسابقه در ا  ي ب يجنبش توده ا  
در ) مي زنـ  يون فعال جوان حرف م    يلي م ٣٠در باره   

ز يـ ون نفر تصور چ   يليت هشتصد م  ي با جمع  يکشور
 يدر هر جنبش بزرگ اجتمـاع   .  سخت است  يگريد

شــه ي هاســت همي عــدالتي اصــالح بــکــه هــدفش
د بـر   ياما با . ر است ي اجتناب ناپذ  ياده رو ي ز يمقدار

  :ميد کني نکته تاک٣سر 
   
 محـدود و پراکنـده     که واقع  شد      يکم، خشونت ي

  .  گرفتي از جنبش را در بر ميتيو اقل. بود
  

ان آور يـ الت زيان مـردم تمـا  ي که در ميئ دوم ، جا
ان گارد يه دانشجو ک ي مثال موارد  يبرا(موجود بود   

ا بـا مقامـات بطـور    ي کردند ي م يکيزيسرخ حمله ف  
 ي که  برخ  يا موارد ي کردند ؛    يز رفتار م  ين آم يتوه

 و ي شخصـ يه حسابهاي تسوياز مردم جنبش را برا 
ن روشـها توسـط   يا)  کردندي ها استفاده م   يدلخور
 مورد انتقاد واقع شده و محکـوم        يستي مائوئ يرهبر
 را که بندرت يانقالب فرهنگک حادثه مهم ي. شدند

در پکـن،  . ميريـ م در نظـر بگ    ي شـنو  يدر باره اش م   
کارگران طرفدار خط مائو  به دانشگاه هـا رفتنـد و            

ان را گرفتنـد و     يان دانشجو ي م ي جنگ گروه  يجلو
  .به آنها در حل اختالفاتشان کمک کردند

  
ان انقــالب يــ کــه در جريشــتر خشــونتهائيســوم، ب
ه يله رهروان سرما  يقت بوس ي رخ داد در حق    يفرهنگ

ق شده ي حزب بودند، تشوي که در مقامات باال   يدار
 يه دار يرهـروان سـرما   . ( شـد  يده مـ  يـ و به آن دم   

آندسته از رهبران حزب بودند که  مائوتسه دون بـه        
 آنان را داد و منظور مائو    يتوده ها فراخوان  سرنگون    

نها بودنـد   يا" دي را بمباران کن   ي فرمانده يمقرها"از  
 خواسـتند از مواضـع   يب مين ترت ينها به ا  يا) .  ح –

ر ضربه ي که آنها ز  يوقت. غصب شده شان دفاع کنند    
ن بود که گروه    يشان ا يهاکي از تاکت  يکيانتقاد رفتند   

 کنند و به ي از کارگران و دهقانان را سازمانده    يهائ
 از مـردم حملـه      ي بـه بخشـهائ    ينام انقالب فرهنگـ   

ـ     الت  يک تشـک  يـ آنها حتا   . کنند  يگـارد سـرخ قالب
 و  يشان  شروع به خرابکار    يساختن  که تحت رهبر    

ه ي از تالش رهروان سرما   ين بخش يا! خشونت کردند 
 خودشان و ي منحرف کردن مبارزه از رو    ي برا يدار

  . بودي اعتبار کردن انقالب فرهنگيب
  

ـ  ا ١٩٧٦عاقبت در سال      يه دار ين رهـروان سـرما    ي
. ا شـدند  يـ موفق به  سرنگون کـردن قـدرت پرولتار        

د يش آمد با  ي پ يحال که صحبت از خشونت ارتجاع     
 پـس از  يه داريم کـه رهـروان سـرما     ي کنـ  يادآوري

  ارتــش را بجــان  ١٩٨٩دن در ســال يبقــدرت رســ
ن يدان تـ  يان و کارگران تظاهر کننده در م      يدانشجو
  .    کردنديزيانداختند و خونر) يصلح آسمان(آن من 

  
نفکران چـه   در باره  رفتار با هنرمندان و روش       

ن بود  ي ا ي انقالب فرهنگ  يد؟ خط مش  ي گوئ يم
  !که آنان را به روستاها بفرستد

  
ن و رهبـران بـه   يهنرمندان، روشنفکران، و متخصص   

 آمـاج   يا طبقـه اجتمـاع    ي يک گروه اجتماع  يمثابه  
 شدند يق م يهنرمندان تشو .  نبودند يانقالب فرهنگ 

 يق مـ ي شرکت کنند؛ مـثال تشـو     يدر جنبش انقالب  
ا در يـ  آثارشـان بپردازنـد کـه آ   ي که به بررسـ   شدند

 بـرد  يا آنرا به عقب م   يشرفت انقالب است    يجهت پ 
ک يـ  ساختن ين آثار در چارچوب تالش  برا    يو به ا  

 هـدفش  يانقـالب فرهنگـ  . ن نگـاه کننـد   يجامعه نو 
 را ي آثـار ي بـود؛ انقـالب فرهنگـ    يج هنر انقالب  يترو

 و   مردمند ي کرد که قهرمانانش توده ها     يق م يتشو
خ را ي کننـد کـه  تـار   ي مردم کمک مـ    يبه توده ها  

  .بجلو سوق دهند
  
ــي ــ يک ــالب فرهنگ ــداف انق ــي از اه ــردن ي از ب ن ب

هنرمنـدان،  . ن بودي موجود در چ   ي فرهنگ يناهمگون
. ن در شهرها متمرکـز بودنـد      يروشنفکران، متخصص 

ل  آثارشان عمدتا  جـدا از اکثـر جامعـه         ين دل يبهم
صـد مـردم در روسـتا        که هشـتاد در    يدر زمان . بود

 يسابقه اي بطرز بي کردند، انقالب فرهنگ  ي م يزندگ
 و  ين کـار فکـر    ي ها مـاب   يبذر محدود کردن نابرابر   

ن ين شهر و روستا، شکاف مـاب      ي و شکاف ب   يديکار  
ن زن و مرد را  در جامعه ي، و مابيصنعت و کشاورز  

  .دامن زد
  

 و  ي و عملـ   يهنرمندان، پزشـکان و کارکنـان فکـر       
ان يـ ل کردگان دعـوت شـدند کـه بـه م     يتمام تحص 

ــرا  ــد و مهارتشــان را ب ــان برون ــارگران و دهقان  يک
ــه بکــار اندازنــديازهــاين ــدگ.  جامع ــردم يدر زن  م

و از . تبـادل دانـش کننـد   . زحمتکش شرکت کننـد  
 از جوانـان و     ياديـ عده ز . اموزنديمردم زحمتکش ب  

 ثبت درست تاريخ

 حقايق در باره انقالب فرهنگي



٢٥صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره
بـه مـردم    " بـر    ين به خواسـت مـائو مبنـ       يمتخصص

 روسـتاها   يبت دادند و راهـ    جواب مث " ديخدمت کن 
  . شدند

  
رد الزم بود که ي صورت گير اجتماعيينکه تغ ي ا يبرا
 مثال  يبرا. نه شوند ي نهاد ين اجتماع ي نو ياستهايس

 موظـف بودنـد قبـل از        يرستانيالن دب يفارغ التحص 
ورود به دانشکده حـداقل دوسـال       

ا کارخانـه   يـ  ي زراعت يدر روستاها 
لج ها کار کنند تا بتواننـد وارد کـا        

 از اجبـار    ين عنصـر  يبنـابرا . شوند
 ياستها اعمال مـ   يس(وجود داشت   

کـا  بـه     يا شـما در آمر    ي اما آ  -)شد
اه ي ســياســت ادغــام بچــه هــايس

د پوست در مـدارس     يپوست و سف  
 ياست اجبـار  يک س ينکه  يبخاطر ا 

ــ ــراض م ــود اعت ــ کنيب ــراي  يد؟ ب
ــدان ز ــهنرمنــ ، تــــرک ياديــ

ختن بـا تـوده     يازاتشان و درآم  يامت
 يلـ ياز شهرها تجربه خ    خارج   يها

  )٥.( بوديبزرگ
   

ــوال کســان ــالب  يمعم ــه انق ــه ب  ک
و "  افـراد  يخراب کردن زندگ  " تحت عنوان    يفرهنگ

 کننـد از  يحملـه مـ  "  افـراد ي مقام شغل  ينابودساز"
انه  يکال و ضد نخبه گرا  ي  راد  ي اجتماع ياست ها يس

  . اندي عصبانيانقالب فرهنگ
  

سـت  اي شـود کـه س   يل اظهـار مـ    يـ اغلب بـدون دل   
ر ين و روشنفکران و سا   يفرستادن پزشکان و مهندس   
. بـود " هيـ تنب"ک نـوع    يـ مردم متخصص به روستاها     

د در مــتن يــاســت را باين سيــا. ن نبــودير چنــيـ خ
ــاد ــاع– ياقتص ــي اجتم ــر چــ ي وس ن دوران يع ت

دن ي رسـ ي در نظر گرفت که در جستجو    يستيمائوئ
در جهـان  . انـه بـود  ي گرايبه توسعه موزون و تسـاو    

 شدن پر هر ج و مرج  و توسـعه   يحران شهر سوم، ب 
ســت يط زي بـادکرده و محـ  يشـهرها : معـوج اسـت  

 فقر،  ي آبادها ي از حلب  يرقابل تحمل با حلقه هائ    يغ
 ي از دهقانان کنده شده از روستا که نمياقشار بزرگ

سـتم  ي، س ي اقصاد ياستهايدا کنند، س  يتوانند کار پ  
 متمرکـز  يرساخت خدمات پزشکي و ز  ي فرهنگ يها
ه يمـت حاشـ   ي شهرها و در خدمت مرفه ها بـه ق         در

  .شهرها و روستاها
  
ـ   ي کوش ي آگاهانه م  يستين مائوئ يچ  يد از سبک غرب

ز کند و توسعه    ي پره يش از اندازه شهر   يدر تمرکز ب  
 ي هـا  ي را مکمل هم کند، توانائ     يصنعت و کشاورز  

ر متمرکز کنـد  ي را در نقاط مختلف کشور غ     يديتول
ــا. ن ببــردي را از بــي منطقــه اي هــايو نــابرابر ن ي
 توسعه  به نفـع روسـتاها توجـه داشـت و      ياستراتژ

 که سـابقا اسـتثمار   ي اقشاريازهايحق تقدم را به ن   
  .  داديشده و فراموش شده بودند م

  
ـ  که روا  ي ها به آثار   يبرخ از " دسـت اول  "ات  ي

ان ي که راو  ي است و به رنج هائ     يانقالب فرهنگ 
  .   کننديآن برده اند، اشاره م

ـ  ي مختلـف و نما    يبقات اجتماع ط  آنهـا  ينـدگان ادب
" درست "يزينکه چه چي از ا يار متفاوت ي بس يدرکها

 يزيـ و چـه چ   " وحشـتناک  "يزيـ ، چه چ  "غلط"ا  يو  
 کنـد کـه     يحال فرق نم  . است دارند "  بخش يرهائ"
ا يـ  کـرده    ي شخصا در متن آن واقعه زندگ      يا کس يآ

 اش بـه مسـئله      ينک منافع طبقات  يکماکان با ع  . نه
 توان گفت کـه چـون خـودش    ي کند  و نم   يگاه م ن

  .دي گويآنجا بوده پس راست م
 ين احســاس مــين شهرنشــي از متخصصــياريبســ

. کرده است " ظلم" به آنها    يکردند که انقالب فرهنگ   
شـان  ي  زندگينکه به آنها انتقاد شد، روال عـاد       ياز ا 

نهـا  يا. ازاتشان کـم شـد ناراحتنـد   يبهم خورد، و امت 
ن را بـا    يـ و ا . که به آنها وارد شـده     است  " يزخمهائ"

ست ي تعجب ن  يجا.  کنند يف م ياد تعر يفات ز يتحر
 کـه  يجـائ (ن يکـا و در چـ   ي در آمر  ين آثار يکه چن 

 بـه قـدرت   ١٩٧٦ در سال   يدشمنان انقالب فرهنگ  
 يج مـ  يد و تـرو   يـ  تمج يزيبطور اغراق آم  ) دنديرس

مثبت در مـورد انقـالب    " ات دست اول  يروا"از  . شود
 ي مـردم عـاد  ي براينکه انقالب فرهنگي و ا  يفرهنگ

  . شودي منتشر نميزي داشت معموال چيچه مفهوم
   
ت ي از اشـراف   يد که بخشـ   يک لحظه فکرش را بکن    ي

از انقالب فرانسه را ارائـه      " دست اول "ت  يفرانسه روا 
 ين انقالب مـ   ي از ا  يريد چه تصو  ي کن يفکر م ! دهد

کـا چـه    ي آمر يا  اشراف کشتزاران بـرده دار      يدهد؟  
 توانند به ما يکا مي آمري در مورد جنگ داخليزيچ

 ي که امروز در دانشـگاه هـا  يا به مبارزه ايند؟  يبگو
ان يرش دانشجوي پذيض مثبت برا  يکا حول تبع  يآمر
ک  يـ اگـر از    : ديـ ان است نگاه کن   ياه و زن در جر    يس

ن قــانون يــد پوســت کــه بخــاطر اي ســفيدانشــجو
د يپرسـ نتوانسته وارد رشته مورد نظر خـود بشـود ب         

ن قانون را بعنوان قانون جفا يست، حتما ا ينظرش چ 
ق مربوط ي حقاير وياما تفس.  کندير ميو ستم تفس  

  . کنديان  نميبه مسئله را ب
  
ز صـادق   يـ  ن ين مسئله در مـورد انقـالب فرهنگـ        يا

 ي مرفه تر به انقالب فرهنگ     ي اجتماع يروهاين. است
ــاز د ــي معيدگاه  اجتمــاعي ــد و آن را ي مــين  نگرن
ست که از آثار و     يمنظورمان آن ن  .  کنند يف م يرتح

و .  تـوان آموخـت    يز نمـ  يچ چ ينان ه ي ا ينوشته ها 

ان انقـالب  يـ سـت کـه در جر  ين نيـ حتا منظورمان ا 
 رخ  ي آدمهـا اشـتباه    ي در برخورد به برخـ     يفرهنگ

 اند، حـوادث  يات که بشدت شخصين روا ياما ا . نداد
  آني و جنبش تـوده ا ي دوران انقالب فرهنگ   يواقع

 را بشـدت  ي انقـالب فرهنگـ    ي اصل يزمان و روندها  
 و  يات منافع طبقات  ين روا يا.  دهند يوارونه نشان م  

 مختلف را کـه در مقابـل هـم          ي اجتماع يبرنامه ها 
قرار گرفته و در نزاع بودنـد را نشـان      

  . دهندينم
  
 يد بـه دسـتاوردها    ي توان يا م يآ

ـ    يواقع  اشـاره   ي انقـالب فرهنگ
  د؟يکن

 در ابقاء حکومت ينگاوال، انقالب فره
ه ياء سرما ي از اح  يريا و جلوگ  يپرولتار

-١٩٧٦( بــه مــدت دهســال   يدار
ن، يــعــالوه بــر ا. موفــق بــود) ١٩٦٦

ــتغ  ي و نهــاديرات مهــم اجتمــاعيي
بوجود آورد و حـول اصـل بـه خلـق           

 را يد، سـازمان اجتمـاع   يـ خدمت کن 
 ي چند يمثالها. ديبهبود و غناء بخش   

  : ر موجود استيبه شرح ز
  

   و پرورشآموزش
 هنوز  ١٩٦٠ يدر اوائل سالها  : ني چ ي دانشگاه ها  -

در قرق دختران و پسـران روشـنفکران، کادرهـا، و            
 يان انقـالب فرهنگـ    يـ در جر . طبقات ممتاز بودنـد   

م ي قد يمفاد درس .  شدند يدانشگاه ها دچار دگرگون   
ک جامعـه   يـ  سـاختن    يازهـا ي کرد تـا ن    يرا بازساز 

 ي آموزشــيامتـده .  گــرا را بـرآورده کننــد يتسـاو 
ن يدر همه سطوح ا .  مورد نقد قرار گرفت    ياستبداد

شـتر از   ي ب يزيـ کرد اتخـاذ شـد کـه آمـوزش چ         يرو
 يند اجتماعيک فرايآموزش در کالس درس بوده و    

مطالعـه و پـژوهش بـا       . گسترده و مادام العمر است    
ـ   يس. ب شـد  ي ترک يديانجام کار تول    و  ياسـت انقالب

 ينـد آموزشـ   ينفک از فرا  ي ال ي بخش ياسيمطالعه س 
ن نگـرش کـه  آمـوزش        يـ  بـه ا   يانقالب فرهنگ . بود

کسب مهارت و دانش "و  " جلو افتادن    "ي برا ينردبان
گران ي بر دياز جوئي و امت  ي طلب ي برتر ي برا يمجوز
 ين، ارزشـها  يآموزش و پرورش نـو    . ضربه زد " است
د يـ دانـش با : "ج کرد که ينش را ترو  ين ب يد  و ا   يجد

  ".جمع بکار رودکسب شود و در خدمت منافع 
اوائـل  .  دانشگاه ها ثبت نـام آزاد را برقـرار کردنـد     -

ــان بخــش ي دانشــجو١٩٧٠دهــه  ــارگر و دهق ان ک
.  دادنـد يل مـ يت دانشـگاه را تشـک     ي از جمع  يبزرگ

 توسـعه   يعا در منـاطق روسـتائ     ي وس يمنابع آموزش 
 ٥٨ بـه    ١٥رسـتان از    ي نمونه ثبت نام دب    يبرا: افتي
نکـه انقـالب    ياتهـام ا  ) ٦! (افتيش  يون نفر افزا  يليم

در آموزش و پرورش    "  دهه تلف شده  "ک  ي يفرهنگ
گـر از تعصـب     يف فـاحش و نمونـه د      يـ ک تحر يبود  

  . استيطبقات
  

  فرهنگ
ت يــدر اپــرا و بالــه اهم"  نمونــهيآثــار انقالبــ" در -

 بـه کـارگران و دهقانـان و مقاومتشـان در            يديجد
 يشنامه ها ي نما يبجا(مقابل ظلم و ستم  داده شد        

 



   ٢٦ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                
).  دادنـد يش مـ يکهنه کـه دربـار امپراطـور را نمـا        

ب ي ترکيني چ ي  سنت  ي با شکل ها   ي غرب يکهايتکن
ـ  ي در توصيديآثارقدرتمند جد . شد  يف زنـان انقالب

 کردنـد،   ي مبـارزه مـ    يه روابط پدر ساالر   يکه بر عل  
ان توده ها مثل آتشفشـان    يت در م  يخالق. خلق شد 

 هـا و  ي کوتاه، شـعر، نقاشـ     يداستان ها : فوران کرد 
ــاز ــ، موزيمجســمه س ــصي ــا. ک و رق  يدســته ه

ــاز ــي نمــاي و واحــدهايگران فرهنگــيب لم در يش ف
ـ . افتيش  يروستا افزا   ١٩٧٥ و   ١٩٧٢ ين سـالها  يب
 ي ملـ يباي زي هنرها يشگاه  سراسر  ي نما ٤در پکن   

له آماتورها خلق شده يشگاه بوسي درصد آثار نما ٦٥(
ننـده را جـذب   يون ب يـ لي م ٧ ر ٨برگزار شد که    ) بود

 هرگـز  ي کـه قبـل از انقـالب فرهنگـ    يکرد؛ سـطح  
  ) ٧.(امده بوديبدست ن

  
  يت اقتصاديريمد
 ير امـاکن کـار، شـکل هـا       ي در کارخانه ها و سـا      -

 يديـ ب جديترک. منحل شد " يت فرد يريمد "يسنت
که مشتمل بـر کـارگران   " کيسه در "ب يبه نام ترک  

سـت  ي حـزب کمون ي و اعضا  ين فن ي، متخصص يعاد
گـر  يت روزانـه کارخانـه هـا و د   يريت مديبود مسئول 

ر يـ کـارگران درگ .  کار را بعهـده گرفتنـد     يحوزه ها 
ر کـار در کارخانـه هـا        يـ ز درگ يران ن يت و مد  يريمد

  . شدند
  

قـات  يتحق ".ده شـد يد کش ي جد يعلم به راه ها   
 ي پژوهشينهادها: به عمل درآمد "  باز ي درها يعلم

ز شـامل  يـ به روستاها پراکنده شدند و دهقانـان را ن      
شـان  ي درها ي فن يشگاه ها يند؛ بدون اغراق آزما   شد

شگاه ي کارگران باز کردند؛ و دانشگاه ها آزما       يرا برو 
دانـش  . ها را در کارخانه ها و محالت توسعه دادنـد       

  ساده در دسـترس تـوده هـا       ي توسط کتابها  يعلم
  . قرار گرفت

  
  يريجه گينت
  

. سـابقه بـود  ي و بيخيک واقعه تـار  ي يانقالب فرهنگ 
 يطين، در شـرا يست چيون حزب کمونيانقالبمائو و  

ت و يـ افته بـود فعال  ي استقرار   يستياليکه نظام سوس  
ختند تا بلند شـوند و از  يابتکار عمل توده ها را برانگ 

اء نظـم کهـن ممانعـت بعمـل آورنـد و انقـالب             ياح
 محو طبقات   يعنيسم  ي کمون ي را بسو  يستياليسوس

خ هرگـز   يتـار . ش برند يو تمام روابط ستمگرانه به پ     
 ياسـ ين مق ي در چن  ين جنبش و مبارزه توده ا     يچن

 بخــود ياسـت ي و سين آگـاه ي چنـ يو تحـت رهبـر  
 را در يکالين تالش راديخ هزگز چنيتار. ده استيند

 ي و نهادها  يجهت دگرگون کردن مناسبات اقتصاد    
 و فرهنــگ و عــادات و افکــار ي و اجتمــاعياســيس

 دچار يا انقالب فرهنگيآ. ده استيجامعه به خود ند   
 توان گفت که     يحتا م . ز بود؟ بله  ياشتباه و کمبود ن   

د بر  ين را با  ياما ا .  بود ين اشتباهات، جد  ي از ا  يبرخ
ســت و مســلما در يم نگري عظــيمــتن دســتاوردها

 آنهـا را    يه دار ي جامعـه سـرما    يسه با دهشتها  يمقا
ــارز ــرديابي ــدر ا.  ک ــي ــورت م ــه ي فهمــين ص م ک

 را يقالب فرهنگ انياشتباهات و کمبودها جنبه ثانو 
  . دهنديل ميتشک

ـ با.  تواند ساکن بمانـد   ي نم يستياما انقالب کمون   د ي
نکه خود را مورد ياموزد و از اينقادانه از تجربه خود ب

 يشــروتري پيمواخـذه قــرار دهــد نترسـد و گامهــا  
بـاب  . گر کارش را بهتر انجـام دهـد       يبرداشته و بارد  

 سـت يک درک مارکس  يـ نکـار   ي انجام ا  يان برا يآواک
نـه  ين زميش گذاشته و در ا    ي پ يستيست مائوئ ينيلن

ر يک تصـو يـ ان يـ بـاب آواک .  کـرده اسـت   يراهگشائ
سم ارائـه داده  يسم و کمونياليا از سوس  يسرزنده و پو  

 ي رهبـر يف و تضـادها ياو درک ما را از وظـا  . است
نکـه  ياو درک مـا را از ا     .  گسترش داده است   يانقالب

 حکومـت   ي تـوده هـا را بـرا       ي توان انرژ  يچگونه م 
او . ر جامعه شکوفا کرد، باال برده اسـت      ييکردن و تغ  

ن مســـئله را روشــن کـــرده کــه در جامعـــه   يــ ا
رقابـل چشـم    يک نقـش غ   ي يتي نارضا يستياليسوس

ه يـ ت روحيـ نکه بـه تقو يژه اي کند، بوي ميپوش باز 
د در سراسر جامعه نفوذ داشـته باشـد         ينقادانه که با  

 ينفکر روشـ  ي عرصه ها  ياو بر رو  .  کند يخدمت م 
 افکند و ي پرتو م يستيالي در جامعه سوس   يو فرهنگ 

ازمنـد  ي ن يسـت يالي کند کـه جامعـه سوس      يد م يتاک
د يت و آزمون است و با   يم، خالق ي عظ يجوشش فکر 

  . ق کنديآن را تشو
د الزم است که    ي هست ياگر شما تشنه جهان متفاوت    

د و بـا    يـ  را بفهم  يق مربوط به انقـالب فرهنگـ      يحقا
  .ديان آشنا شويبخش باب آواک الهام ينوشته ها
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  :منابع

  
 ٦ نوشته باب آواکيان فصل   – خدمات فنا ناپذير مائو      -١
  ٧و 
آيـا دانـش مـا     : جدل در باره انقالب فرهنگـي     " مقاله   -٢

گـائو در   . ف. نوشته موبـو س   " محدود به باورهاي ماست   
ــد  ــماره ٣٤جل ــيا " از ٣ و ش ــادي آس ــات انتق  –" مطالع
  ٤٢٨ ص -٢٠٠٢

Mobo C. F. Gao, "Debating the Cultural 
Revolution: Do We Only Know What 
We Believe," in Critical Asian Studies , 

Vol. 34, No. 3, (2002), p. 428. 
 تصميمات کميته مرکزي حزب کمونيست چـين در         -٣

 -١٩٦٦ اوت  ٨ اتخـاذ شـده در       –باره انقـالب فرهنگـي      
اسناد مهم انقالب کبير فرهنگي پرولتاريائي      "منتشره در   

  ١٩٧٠ – اداره انتشار زبانهاي خارجي پکن -"در چين
 ٥ تـا  ٣ فصل ٢نوشته هان سوئي بخش  " باد در برج   "-٤
  ١٩٧٦ بوستون – انتشارات ليتل براون –

Han Suyin, Wind in the Tower (Boston: 
Little, Brown, 1976), Part II, chapters3-5.  

  
 -و غيره رجـوع کنيـد  " شوپينگ ژانگ" بطور مثال به   -٥

برخي از ما زنان چيني کـه در عصـر مـائو بـزرگ     "کتاب  
  -دانشگاه راتگرز:  برونسويک نو-"شديم

Xueping Zhong, et. al., Some of Us: 
Chinese Women Growing Up in the Mao 
Era (New Brunswick: Rutgers Univ. 

Press, 2001). 
اصالحات آموزشي و تاثير    : قالب فرهنگي ناشناخته  ان "-٦

 –نوشته وانگ پـين هـان   " آن بر توسعه روستاهاي چين 
  ....٨٨ ص ٢٠٠٠انتشارات گارلند؛ نيويورک سال 

Dongping Han, The Unknown Cultural 
Revolution: Educational Reforms and 
Their Impact on China's Rural 
Development (New York: Garland 
Publishing, 2000), p. 88; Suzanne Pepper, 
"Education," in Roderick MacFarquhar 
and John K. Fairbank, eds., The 
Cambridge History of China , Vol. XV 
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 
1991), p. 416; Ruth Gamberg, Red and 
Expert: Education in the People's 
Republic of China (New York: Schocken, 

1977). 
 ٤٢٧نوشته گـائو ص    " جدل در باره انقالب فرهنگي     "-٧
  —٤٣٠تا 

Gao, "Debating the Cultural Revolution," 
pp. 427-430  

گـائو کـه در انقـالب فرهنگـي شـرکت داشـت تـاثيرات        
: فرهنگ نوين در روستاها را اين چنين شـرح مـي دهـد     

ستائيان براي اولين بار دسته هاي تئاتر سـازمان داده     رو"
و نمايشنامه هائي را بر روي صحنه آورده اند که محتوا و     
ساختارش مانند هشت اپراي نمونه پکن بود و موسيقي و 

روستائيان نه تنها تفريح مي کردنـد بلکـه      . زبانش محلي 
همچنين از طريـق ورود بـه مـتن هـا و نمايشـنامه هـا             

آنها شروع به سازماندهي . نوشتن مي آموختندخواندن و   
مراسم ورزشي کرده و ميان روستاها مسابقه برگزار مـي          

تمام اين فعاليتها براي روسـتائيان فرصـت آن را          . کردند
مي داد که با يکديگر مالقات کنند، ارتباط برقرار کنند و   

ايــن فعاليتهــا بــه آنهــا حــس انضــباط و . عاشــق شــوند
 و يک فضاي عمومي ايجاد کرد کـه         .سازماندهي مي داد  

گردهمائي و ارتباط گيري به وراي محدوده هاي خانواده    
چنين چيزي قبل از    . هاي سنتي و اقوام روستا مي رفت      

ص ." آن موجود نبود و از آن زمان نيز بوجود نيامده است
٤٢٨   

 انقالب صنعتي چين نوشته استفن آنـدورز انتشـارات     -٨
  ١٩٧٧ نيويورک سال –پانتئون 

Stephen Andors, China's Industrial 
Revolution (New York: Pantheon, 1977).  

علم روي  : چين"در  " علم براي خلق  " مراجعه کنيد به     -٩
 نيويورک سال –انتشارات آوون " دو پاي خود راه مي رود

١٩٧٤  
Science for the People, China: Science 
Walks on Two Legs (New York: Avon, 

1974).  
 بطور مثال به مقاله هاي باب آواکيان به نـام هـاي             -١٠

؛ "انقالب را بچسبيد، توليد را باال بريـد    ."زير مراجعه کنيد  
صـعود کـردن بـدون     "؛  "مسائل مربوط به بينش و روش     "

ــاظ  ــش حف ــذار  "؛ "پوش ــي؛ و گ ــاتوري و دموکراس ديکت
  "سوسياليسم به کمونيسم

 "-Grasp Revolution, Promote Production
"Questions of Outlook and Method-; 

Reaching for the Heights and Flying "
"Without a Safety Net; and Dictatorship "

and Democracy, And the Socialist 
"Transition to Communism, all available 

online at rwor.org. 



٢٧صفحه     حقيقت         ۱۹ شماره

 :منتشر شد
به دنبال انشعابي در حزب کمونيست کارگري ايران      

عـده اي  . در شهريور گذشته، اين حزب دو شقه شد  
ــام حــزب کمونيســت کــارگري و   کماکــان تحــت ن
برهبري حميد تقوائي فعاليت مي کننـد و عـده اي          
ديگر حزب جديـدي تحـت نـام حـزب کمونيسـت            

برهبـري کـوروش مدرسـي      ) حکمتيسـت (کارگري  
مقاالت زير بـه  بررسـي داليـل و          . درست کرده اند  

ريشه هاي ايدئولوژيک و سياسي اصلي اين انشعاب        
  . مي پردازد

  خيال پردازيهاي گول زننده، تئوريهاي بي      - ١
  !پايه؛ پراتيكهاي بحران ساز

  !  فشارها و گسل ها– ٢
عالوه بر ايـن، نوشـته ي ديگـري از اسـناد جنـبش       
کمونيستي بين المللي ترجمه شده و ضـميمه ايـن        

ــت  ــاالت شــده اس ــوان  . مق ــته تحــت عن ــن نوش اي
  .ارائه شده است" مائوئيستها و مبارزه دو خط"

 سـايت صـفحه اول  در که ما خواندن اين مقاالت را      
تحـت  " موضـوعات " و همچنين در قسـمت  حزب ما 
 مي باشند، بـه      قابل دسترس  "نقد ديدگاه ها  "عنوان  

  . همگان توصيه مي کنيم
www.sarbedaran.org  

بـه  سياسي  و  داليل ايدئولوژيك   برخي  مقاله اول به    
 حزب اشاره مي كند و پراگماتيسـم     قهقرا رفتن اين  

 بـا  مشخصـا در رابطـه  . دنسياسي شان را نقد مي ك 
 بحثي كه ميان طـرفين انشـعاب حـول انتخـاب راه       
هاي متفاوت براي كسب قدرت سياسي براه افتاده،         

  : جمعبندي مي كند كه 
 وقتي حزبي آرمانها و روشـهاي انقالبـي را كنـار             «

مي گذارد طبعا بهترين پايه هاي خـود را از دسـت          
مـي  . مي دهد يا آنها را منفعل و سرخورده مي كند     

 كه تنها در فرم و در ظـاهر ميراثـي از         ماند عده اي  
ديگـر بـه امـر انقـالب        ،  گذشته را يدك مي كشـند     

ــوروكرات و ،دلبســتگي ندارنــد  بــدل بــه عــده اي ب
اگــر (تكنــوكرات منتظــر خــدمت در دولــت آينــده 

درسـت اسـت كـه    . مي شـوند  ) شانسي بدست دهد  
هــواداران ايــن حــزب طبــق رهنمودهــاي منصــور  

اعالم مي كردنـد كـه      » اعتماد به نفس   «حكمت با   
ميليونها نفر مردم ايران بدون اينكه خودشان بدانند        

اند، اما تا كـي    » حزب كمونيست كارگري   «طرفدار  
تضـاد بـين   ... . مي توان به چنين نمايشي ادامه داد     

حـرف و عمــل بــاالخره جــائي ســر بــاز مــي كنــد،  
اختالفات رو مي آيد و راه حلهاي متفاوت شكل مي 

  ».گيرد
نتهائي مقاله به داليل حمالتـي كـه ايـن          در بخش ا  

» حكمتيست «حزب بويژه جناح انشعابي موسوم به      
ها به مائوئيستها مي كنند مي پـردازد و تفاوتهـاي           
بينش و روش مائوئيستي در رابطه با مبارزه دو خط    

كمونيســم «درون يـك حـزب را بــا بيـنش و روش    
  . در اين زمينه با يكديگر مقايسه مي كند»  كارگري

  
، ترجمـه   »مائوئيستها و مبارزه دو خـط     «مقاله  

 كتاب است كـه سـالها پـيش توسـط          يک بخشي از 
رفقاي حزب كمونيست انقالبي آمريكا در نقد كتاب      

در . انور خوجه نگاشته شـد    » امپرياليسم و انقالب   «
حـزب   «اين مقاله ديـدگاه انـور خوجـه در زمينـه            

 مورد نقـد انتقـاد قـرار مـي         » )يكدست(مونوليتيك
خطـوط  بـه داليـل عينـي ظهـور          اين مقالـه     .گيرد

مبارزه دو خط در يك حزب مي پردازد و        مختلف و   
  . اين زمينه تشريح مي کنددررا مائو افکار 

ب ھ دخال ت اوض اع     »  فشارھا و گس لھا    «مقالھ  
سیاسي جاري در وق وع ای ن انش عاب اش اره م ي           

ي این حزب نقطھ ضعفھاکند و نشان مي دھد کھ 
ض  اع سیاس  ي ن  وین ب  ھ انش  عاب پ  ا  زی  ر فش  ار او

  :مقالھ تاکید مي کند کھ. داد
يک اينكه يك حزب انقالبي يا مترقي و بطور كلي          «

مردمي تا چه حد در برابر تحـوالت سياسـي،          حزب  
وقايع غير مترقبه، چرخشهاي ناگهاني در اوضـاع و          
كال روياروئي با مشكالت عيني مبارزه طبقاتي تـاب   

 –و صحت خط ايدئولوژيك   آورد اساسا به استحكام     
ــتگي دارد  ــي اش بس ــط   . سياس ــن خ ــز اي در مرك

تشخيص صحيح دوستان و دشمنان مـردم ايـران و      
هر چقدر خط يك حزب صحيح تر   . جهان قرار دارد  

و روشن تر باشد و از نقاط ضعف كمتري برخـوردار          
باشد بهتر مي تواند پيچ هاي مبـارزه طبقـاتي را از           

خطـش داراي نقــاط  لعكس اگـر  او بــ. سـر بگذارنـد  
ضعف جدي باشد دچار بحرانهاي قسـمي يـا همـه           

  » .جانبه اي خواهد شد
مسئله  «، »جنگ قدرت  «مقاله به موضوعاتي چون     

جايگـاه كردسـتان در ائتالفـات       «و  » كرد و فـارس   
پـاره پـاره شـدن       «و  »اسـتراتژي سياسـي    «،  »آتي

 مقالـه . مي پردازد» سناريوي سياه و سفيد در عراق    
در رابطه با نقش افراد     را  ب  ورژوائي اين حز  ديدگاه ب 

اسـتراتژي سياسـي ايـن    . و رهبران به نقد مي كشد 
حزب را كه بر پايه شانس و تصـادف اسـتوار شـده،             

بـه تجربـه شكسـت خـورده حـزب          . نشان مي دهد  
 «كمونيست كارگري عراقي در زمينه عملي كـردن    

  . مي پردازد» سناريوي سياه و سفيد
ويد بدليل بينش بورژوائي اين     مي گ مقاله همچنين   

هاي  و فارسـ هـا كردحزب بر سر مسئله ملي، ميـان       
 تمـايالت  اين حزب انشقاق ملي وجود داشـته و بـه    

  . پا داده استسياسي متضاد
آمده " فشارها و گسل ها"در بخشهائي از مقاله 

  : است
كوروش مدرسي خواهـان آن شـد كـه از همـين            « 

بشويم و حميد   » هاباالئي  «حاال وارد بند و بست با       
تقوائي گفت اول از پائين نيرو بگيريم تا بـاالئي هـا            

اين لـب كـالم اختالفـات سياسـي      . قبول مان كنند  
 «، »شورا «بقيه مسائل مانند . درون اين حزب است

سوسياليسم همـين امـروز نـه       «يا    » مرحله انقالب 
و غيره پوششها و شاخ و برگهاي اين اختالف         » فردا

ه و ريشه اصلي آن؛ اختالفي كـه در     هستند نه هست  
اثر نمايان شدن شكست استراتژي اين حزب بوجود        

بـه  . شكستي كه هنوز بـه آن بـاور نكـرده انـد           . آمد
همين خاطر هيچيك از طرفين داعيه نقد استراتژي 
سياسي كه منصور حكمت براي اين حـزب بـه ارث          

در ايـن حـزب هـيچكس جرئـت        . گذاشت را ندارند  
 ».شه ها را ندارددست بردن به ري

تمام مسئله اين است كه بر طـرح و نقشـه هـاي            « 

ارائه شده از جانب منشعبين مهر سازش بـا برنامـه           
هاي امپرياليسم آمريكا و تسليم طلبـي در مبـارزه           

با هـيچ قسـم و آيـه اي ايـن           . طبقاتي خورده است  
اينجاسـت كـه نقـش و       . مسئله  قابل انكـار نيسـت      
 محورهاي اختالف بـدل  جايگاه كردستان به يكي از    

با يك بررسـي اوليـه براحتـي مـي تـوان            . مي شود 
دريافت كه نقشه هاي منشعبين نـاظر  بـر تطبيـق           
خود با روندهاي سياسي خاصي است كه امروزه در          

 براه منطقه كردستان در چارچوب نقشه هاي آمريكا 
يجـاد  نقشه آمريکا هـيچ نيسـت مگـر ا       . افتاده است 

ــتعمره اي بــه نــام خاور   ــه بــزرگ مس  ايــن .ميان
روندهاست كه محرك تمايالت سياسـي منشـعبين        

منظور اين نيست كه كردها و فارسها در ايـن      . است
مسـئله ايـن   . حزب به مقابله با يكديگر برخاسته اند    

است كه راهها و كانالهـاي مختلـف بـراي ورود بـه             
ائتالفــات بـــورژوائي جلــوي روي ايـــن حـــزب و   

يک از ايـن کانالهـا    هر .استراتژيش قرار گرفته است  
يک شکل از گرايشات بورژوائي درون اين حـزب را           
 .تقويت مـي کننـد و بـه آن اکسـيژن مـي رسـانند         

گرايشاتي كه قبال خفتـه بودنـد و در اثـر تحـوالت             
  ».سياسي اخير بيدار شده اند

  :در بخش پاياني مقاله آمده است
» حزب كمونيسـت كـارگري     «رهبران كنوني   «  

. ن جناح مقابل تاكيد مي كنندمدام بر راست بود   
اما توضيح نمي دهند كه چرا هـر از چنـدگاهي           
. اين خطوط راست در حزبشان سربلند مي كنـد       

سياست راست، راست را تقويت مي كند و حتي         
اگر هم جناح راستي موجود نباشد بوجـود مـي          

شما حتي اگر يك حزب كمونيست واقعـي        . آيد
اسـتهاي  نيز باشيد نمي توانيد راست تـرين سي       

ائتالفي با بـوروژازي را تبليـغ كنيـد و انتظـار            
سربلند كـردن راسـتها را بـه اشـكال مختلـف       

حميد تقوائي در كنگره پنجم اين   . نداشته باشيد 
حزب اعالم كرد كه از نظر او پرونده اين انشعاب          

او و ديگر رهبران اين حـزب تـالش       . بسته است 
 هاي  روي كردند با ارائه قطعنامه هائي راه راست      

به نظـر مـي رسـد       . آتي در اين حزب را ببندند     
رهبران كنوني حزب كمونيست كارگري از ميوه        
تلخي كه ببار آمد خوششان نمي آيد اما حاضـر          
نيستند به اين مسئله فكر كنند كـه ايـن ميـوه       

و اين درخت را چه كسي      . حاصل چه درختي بود   
آنـان در   ! جزء منصـور حكمـت كاشـته اسـت        

را » سناريوي سياه و سـفيد     «قطعنامه هاي شان  
حـزب و    «اما بر تئوريهاي    . مسكوت مي گذارند  

منصـور  » حـزب و قـدرت سياسـي       «و  » جامعه
 «واقعيت اين است كه    . حكمت تاكيد مي گذارند   

يك تاكتيـك مقطعـي     » سناريوي سياه و سفيد   
 پالتفرم و چارچوبه سياسي درازمدتي بـود      .نبود

 «و  » حـزب و جامعـه     «كه تزهاي بعـدي چـون       
بـر پايـه آن طراحـي       » حزب و قدرت سياسـي    

نمي توان  » بستن پرونده اين انشعاب    «با  . شدند
يا . پرونده خطي كه حكمت جلو گذاشت را بست       

بدان انتقاد داريد پس رك و صريح اعالم كنيد يا    
سـناريوي سـياه و      «اينكه  منتظر  باشـيد كـه         

 گريبـان شـما را      يديگر دوباره سر پيچ  » سفيد
  ■  ».بگيرد
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   ٢٨ صفحه   ۱۹   شماره   يقتحق                
 
  ! منتشر شد» پرنده نوپرواز«
   
را به يك ابزار كار سياسي با » پرنده نوپرواز«

  !توده ها بدل كنيد
  ! آنرا وسيعا پخش كنيد

  !کنيدبا توده ها بر سر آن بحث 
نشريه حقيقت در نظر دارد ستوني را به ابراز 
نظرات خوانندگان اين كتاب و پاسخگوئي به 

  . سئواالت آنان اختصاص دهد
ئي را که نظرات، انتقادات، پيشنهادات و پرسشها

و کرده گرد آوري مي شنويد مردم در گفتگو با 
  !براي نشريه حقيقت ارسال داريد

  !به استقبال کتاب پرنده نوپرواز
  :گزيده نامه اي از يک رفيق

به مسئولين جريده حقيقت ارگـان حـزب کمونيسـت     
  )! مائوئيست– لنينيست –مارکسيست (ايران 

 را به تمـام رفقـاي       پرنده نوپرواز انتشار  : ...اي عزيز رفق
تبريـک گفتـه و   )   م- ل–م (حزب کمونيست ايـران     

زحمات شبانروزي هر يک از رفقا که در تهيه و تدوين 
  .اين اثر ارزشمند سهم گرفته اند را تقدير مي نمايم

     مبارزه مسلحانه سربداران و قيـام آمـل بخشـي از        
ي و انقالبي ايران است کـه نـه      تاريخ جنبش کمونيست  

تنها به حزب کمونيست و خلق ايران بلکه بـه احـزاب        
کمونيستي و خلق کشورهاي منطقه و سراسـر جهـان      

  .تعلق دارد
     در همان حال که بيدادگري هاي رژيـم مـنحط و      

و ... قرون وسطائي جمهوري اسالمي تشـديد گرديـده    
شـتر  مبارزات توده هاي مردم با خشـونت هـر چـه بي           

ــم ســرکوب مــي شــود، کشــور    توســط جــالدان رژي
افغانستان آماج حمالت ددمنشانه امپرياليسم جهاني و 
رژيم مزدور قـرار دارد؛ سـرکوب مبـارزات سرتاسـري           
خلق هاي فلسطين، عراق، هند، بنگلـه دش، نيپـال و         
ديگر کشورهاي منطقه و جهان توسط امپرياليست ها        

ه بيشتر ادامـه    و نوکران آنها با شدت و خشونت هر چ        
تجارب قيام آمل در کنار تجارب جمعبندي شده . دارد

جنگ خلق در کشورهاي ديگر منطقه بخصوص جنگ 
خلق در نيپال مي تواند در جهت متحـرک و متحـول      
ساختن مبارزات خلق ايـن کشـورها تحـت رهنمـائي           

هاي احـزاب و سـازمان هـاي کمونيسـتي و  جنـبش          
  ...جهي نمايدانقالبي بين المللي کمک شايان تو

     تاريخ جوامع بشري در طي قرون متمادي مملو از  
قيام ها، نبردها و مبارزات طبقـات تحـت سـتم عليـه        
طبقات ستمگر بوده و اين روند مسير پر پيچ و خم را      

طبقـات تحـت سـتم اکثريـت نيـروي          . پيموده اسـت  
انساني جوامع بشري را تشـکيل مـي دهنـد، دشـمن             

امـا نبـود رهبـري    ... نات است  قوي و دارنده تمام امکا    
واحد و انقالبي که بتواند توانمندي هايش را منسـجم          
ساخته و آن را در جهت پيشبرد منافع طبقاتي شـان           
بکار بندد همواره باعث تضعيف و شکست قيـام هـا و             

  .مبارزات گرديده است
     قيام ها و مبارزات طبقه کارگر تحت سرمايه داري 

ده پيشرو انقالبي نتوانسـته     در نبود حزب رهبري کنن    
امـا  . اند از خواسته هـاي صـنفي پـا را فراتـر بگذارنـد        

انقالبهاي رهبري شده در کشورهاي شوروي و چين و        
بسا کشورهاي ديگر توانست نظـام هـاي دموکراتيـک          

نبود تجربـه کـافي     . نوين وسوسياليستي را ايجاد کند    
ب باعث کم بها دادن به تئوري بورژوازي در داخل احزا

کمونيست اين کشورها شد و در نتيجه رويزيونيسـتها      
توانستند در درون اين احزاب جا گرفتـه و رهبـري را          

هر چند انقالب فرهنگي تحت رهبري  . تصاحب نمايند 
ــعيف و     ــتي را تض ــوري رويزيونيس ــت تئ ــائو توانس م
سردمداران آن را به حاشيه براند اما نفوذ عميـق ايـن         

ز خارج باعـث شـد کـه    تئوري در داخل و تقويت آن ا      
بعد از مـرگ رفيـق مـائو مجـددا رهبـري را تصـاحب        

  . نموده و سيستم بورژوازي را مسلط کند

     اتکا به موارد فوق، جمعبنـدي تجـارب گذشـته و         
بکاربستن آن در مبارزات آتي يکـي از اصـول اساسـي     

پيشـــبرد موفقيـــت آميـــز جنـــگ خلـــق و حفـــظ  
يروزي انقالبهـاي   دستاوردهاي آن در آستانه و ادامه پ      

  .دموکراتيک نوين و سوسياليستي است
 در چنين شرايطي کـه امپرياليسـم جهـاني و در      ! رفقا

امپرياليسم آمريکا هار گرديده و تحت عنوان        راس آن 
مبارزه با تروريسم مي خواهد جهـان را در کـام خـود           

و " آزادي"فرو برد،  توده هاي ميليوني جوامـع بشـري     
ستي را بيش از پيش شناخته اند       امپريالي" دموکراسي"

و موج قوي عکس العمـل سراسـري خلقهـاي جهـان            
عليه تجاوز و جنايات اين دژخيمان خونخوار متحرک        

خلـق هـاي تـازه بهـوش آمـده جهـان            . گرديده است 
نيازمند رهنمائي و سمت دهي انقالبي توسط احزاب و  

 مائوئيسـت   -  لنينيسـت     -سازمان هـاي مارکسيسـت    
 اسـتفاده از تجـارب جمعبنـدي شـده         جهان اند که با   

شان به کمک اين نيروي بالنده شتافته و آنرا سمت و          
  .سوي انقالبي دهند

در چنين شرايطي انتشار مي  پرنده نوپرواز         کتاب  
ايـن کتـاب جمعبنـدي تجـارب ارزشـمند قيـام           . يابد

ــران   ــه کمونيســت هــاي اي ــه ) ســربداران(اتحادي علي
اسالمي اسـت و در     حکومت قرون وسطائي جمهوري       

آن پايداري، يکدلي و جرات به شروع مبارزه مسلحانه         
کسي که از مرگ نترسد مـي توانـد قيصـر را           "و مثال   

  ...انعکاس يافته است" بزمين کشد
     درس هــاي قيــام آمــل ضــرورت رهبــري حــزب  
کمونيست را در يک مبارزه از پـيش طراحـي شـده و        

طوالني مدت که تدارک ديده با نقشه ها و برنامه هاي 
در پيوند عميق با طبقـه کـارگر و متحـد نزديـک آن          

ايـن  . طبقه دهقان قرار داشته باشد، به اثبـات رسـاند         
قيام همچنان ثابت کرد که کمونيست ها مقاوم ترين،         
با ثبات ترين، و در عزم شان تا بـه آخرتـرين نيروهـا               
بوده و مي توانند با حداقل امکان حداکثر پيروزي ها و 

  . وردها را از آن طبقه خود کننددستا
پرنـده  "اما تجارب   ! بنابراين، پرنده ديگر نوپرواز نيست    

 مي تواند راهنما و راهگشاي ارزشمندي بـراي       "نوپرواز
  .خلق باشد

  تشکر
) مائوئيسـت (حزب کمونيسـت   يکتن از هـواداران     

   در آلمانافغانستان
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