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   ٢ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                

کا با هشدار دادن در     ي است که آمر   يچند سال      
 ي بـه سـالحها  ي اسـالم ي جمهـور يابيمورد دست  

 يم جمهـور  يـ  بر رژ  ين الملل ي ب ي فشارها يهسته ا 
ان يـ پس از ماه ها مذاکره م     .  را افزوده است   ياسالم

آلمـان،   (ي غربـ ي اروپايک سو و کشورها  يران از   يا
 قبـول کـرد کـه       يم اسـالم  يرژ) و انگلستان فرانسه  

ــته ا  ــه هس ــاني اش را بايبرنام ــديگ ــدر ا.  کن ن ي
ران گفتند کـه نقشـه   يم اي ها به رژ  يمذاکرات اروپائ 

 است ي اسالميم جمهوريکا  سرنگون کردن رژ    يآمر
ران، يـ ن ا يو هشدار دادند که در صورت عـدم تمکـ         

ن يـ نخواهنـد توانسـت بـا ا      ) ي اروپـائ  يقدرتها(آنها  
ــه آمرنق ــد  يش ــت کنن ــا مخالف ــل . ک ــوع اص  يموض
 ٢٠٠٤نکه در ماه نوامبر     يتا ا .  ن بود يهم" مذاکرات"

ن امضـا شـد کـه طبــق آن    يان طـرف يـ  ميقـرارداد 
 بـر  ي بطور موقت از حق خود مبن      ي اسالم يجمهور

ن دسـت بـر     ي شـده درجـه پـائ      يوم غنـ  يد اوران يتول
ـ ا. دارديم  ي اتمـ  ين قـرارداد توسـط آژانـس انـرژ        ي

 يجمهـور . ب شـد  يز تصـو  يـ  متحـد ن   سازمان ملـل  
ن يـ ن ايز مـامور يـ ر آمي تحقي هاي به بازرس  ياسالم

ران تن داده و اعالم کرده اسـت        يآژانس در سراسر ا   
.   خواهـد کـرد  ينه و دائمي ها را نهادين بازرسيکه ا 

 نشان داد و    يکا عکس العمل منف   ينها، آمر يبا همه ا  
  آژانـس    يب قـرارداد از سـو     يحتا  نسبت بـه تصـو      

طبـق  . ن شـد  ي سازمان ملـل،  خشـمگ      ي اتم يژانر
):  دسـامبر ١٢(  مز يورک تـا يـ ويگـزارش روزنامـه ن  

نـد در حـال حاضـر در فکـر          ي گو يمقامات بوش م  "
ا دسـت زدن    يران  ي ا يبمباران کردن مراکز هسته ا    

ستند اما احتمال آن را در يگر ني ديات نظاميبه عمل
  ." دانندي نمينده  منتفيآ
  

 سـازمان  ي اتمـ  ي آژانس انرژ   سال گذشته  ٢     در  
در تمام . ران داشتي نشست در مورد ا٦ملل متحد،  

کا مصرانه خواسته که مورد سـالح       ين جلسات آمر  يا
ت سازمان ملـل  ي امنيران به شوراي ا ي هسته ا  يها

 ين المللي ب ي اقتصاد يم ها يارجاع داده شده و تحر    
 هر بـار بـا      ي اروپائ يکشورها. ران اعالم شود  يه ا يعل
 يخواسته مخالفـت کـرده انـد امـا بـا فشـارها            ن  يا

قبـل از امضـاء     .  کـرده انـد    يران همراه يکا بر ا  يآمر
فوژ ي در سـانتر   ي اتمـ  يقرارداد، بازرسان آژانس انرژ   

 گـاز  ي که با چرخش دورانيدستگاه هائ (ران  ي ا يها
وم خـام را، کـه بـه        يـ د شده از اوران   يد تول يهگزافلور

 يوم غنيورانل به ا يک زرد هم معروف است ، تبد      يک
ران يا. افتندي شده   يوم غن ي از اوران  ياثرات) دن کن يم

د يـ  توليوم اعتراف کرد امـا بـرا  ي کردن اورانيبه غن 
 بـه  ي دستگاه هائي هسته اي سالح هايوم برا ياوران

را يران دارد الزم است ز    ينها که ا  ي تر از ا   يمراتب قو 
 شـده بـا     يوم غنـ  يـ  اوران ي هسته ا  ي سالح ها  يبرا

و طبــق .  اســتيار بــاالتر ضــرور يتمرکــز بســ 
 حــق دارد ي هــر کشــورين المللــي بــيقراردادهــا

دات يـ د کنـد و تول    يـ  شده تول  يوم غن ي اوران يمقدار
ـ  از ا  يران تخط يا ـ بـا ا  . ن قـرارداد نبـوده اسـت      ي ن ي

ران فشـار   يـ کا بـر ا   ي و آمر  ي اروپائ ياوصاف کشورها 
ن دستگاه ها دست يگذاشتند که از حق استفاده از ا 

ع و مصـارف  يقـات و صـنا    ي تحق يبـرا بکشد و حتـا     
ران يـ چرا حکومـت ا .  از آن ها استفاده نکند   يپزشک
 داند هـر  ي تن داده است؟ چون م    ين حقارت يبه چن 
 سـرنگون   يکا برا يکا بدهد، آمر  ي بدست آمر  يبهانه ا 

 .  استفاده خواهد کردي اسالميم جمهوريکردن رژ
 

ـ    يران سالح هسته ا   يا ا ي     آ س آژانـس   ي دارد؟  رئ
ن بـار   يچنـد ) يالبرادعـ ( سازمان ملـل     ي اتم يرژان

  يران برنامـه سـالح هسـته ا   يد کرده است که ا يتاک
 ي براي مخفيت هاي از فعال ين آژانس اثر  يندارد و ا  

ش او  ي مـاه پـ    ٤. ده اسـت  يـ وم ند يـ  اوران ي ساز يغن
امـا  ." سـت ينهـا موجـود ن    يک از ا  يچيه: "د کرد يتاک
و مـاه پـس   د) کاير امور خارجه آمر يوز(ن پاول   يکول

ران يــ اعـالم کـرد کـه ا   ٢٠٠٤از آن در مـاه نـوامبر   
 دور  ي بر موشک هـا    ي هسته ا  ي کالهک ها  يبزود

بـا  يکـا تقر  ي آمر يادعاها. برد خود سوار خواهد کرد    
د يـ  گو يکـا مـ   يآمر.  بخود گرفته است   يشکل کمد 

 هسته  ي به انرژ  يازي است و ن   يک کشور نفت  يران  يا
ـ  البتـه ا .گـر نـدارد  ي سوخت و مصارف دي برا يا ن ي

 يکـا بـرا   ي آمر يل واقعـ  يـ  است اما دل   يحرف درست 
 يم اسـالم يـ  رژي هسـته ا يمخالفت بـا برنامـه هـا    

 شـاه کـه بـه سـگ      يم سـلطنت  يدر زمان رژ  . ستين
ق يکا شـاه را تشـو     يکا معروف بود، آمر   ي آمر يريزنج

در واقـع  .  کـرد يکرشته مراکز هسـته ا   يبه ساختن   
ــته ا  ــه هس ــونيبرنام ــ اي کن ــ ي ــان ش اه ران در زم

کـا  ي منجملـه آمر   ي غرب ي شد و کشورها   يانگذاريبن
همانطور .  کردندين برنامه کمک م   يشرفت ا ي پ يبرا

کـا  يز بـا کمـک آمر     ي پاکستان ن  يکه برنامه هسته ا   
 شـاه   يدر آن زمان برنامه هسـته ا      .  شد يانگذاريبن

 يو برنامــه هســته ا.  بــودي شــوروي بــرايديــتهد
که توسط (  هند يپاکستان در مقابل برنامه هسته ا 

 يجمهـور . علم شـده بـود    )  شد يانگذاري بن يشورو
 هسـته   يه سالح ها  ي ته يه فن آور  ي اصال پا  ياسالم

  .  را ندارديا
  

  هيکا و اروپا و روسيآمر
  

ن حـال کـه   يران، در عـ ي ا ي هسته ا  ي     در ماجرا 
 ي مـ  يکا همکار يبا آمر ) هيو روس  (ي اروپائ يقدرتها

ان يـ ان در جر  انشـ يز م يـ  ن ي جـد  يکنند اما رقابتها  
کـا  ي آمر ي جهـان  ي استراتژ ي از مولفه ها   يکي. است

آن است که خود را بعنـوان رهبـر بالمنـازع جهـان          
ب يـ ک قدرت رق  يت کند و نگذارد اروپا بعنوان       يتثب

ه قـدرت از کـف   يا روسـ يـ در مقابلش قد برافرازد و   

 ي اســالمي جمهــوريوقتــ. اء کنــديـ داده اش را اح
ونـد بـا   ي پياد، مجبـور شـد رشـته هـ      يبقدرت رسـ  

 را  يستياليکا را قطع کند و رابطه با جهان امپر        يآمر
کـا نفـرت    يمـردم از آمر   . ش ببـرد  يق اروپا پـ   ياز طر 

 نشـان دادن خـود   ي انقالبـ يم براين رژيداشتند و ا 
ز يـ کـا ن  يآمر. کا قطع رابطـه کنـد     يمجبور بود با آمر   

 خود در ياستهايشبرد سيران و پي مهار اوضاع ايبرا
 ينقش قـدرتها  .  رفت يش م ي اروپا پ  قيران از طر  يا

در ) ١٩٨٥تا سـال    " (جنگ سرد " در دوران    ياروپائ
ران بـه   يـ  ا ي وابسـتگ  يرهـا يمحکم نگاهداشتن زنج  

 ين رابطه نفـوذ قـدرتها     يا.  ن کننده بود  ييغرب، تع 
شـتر از  يتـا ب يفين برابر و ک يران چند ي را در ا   ياروپائ
ا کـ ي جهان کـه آمر    ياما در اوضاع کنون   . کا کرد يآمر

 ين توازن قوائيانه را دارد، چني خاورمينقشه بازساز
بخصـوص آنکـه    . سـت يکا قابـل تحمـل ن     ي آمر يبرا

 کـه در دوران جنـگ سـرد جـزو        ي اروپـائ  يقدرتها
کا شده  ي آمر يل به رقبا  يکا بودند، تبد  ين آمر يمتحد

 هسـته   ين کشمکش ها  ي در ا  ي اروپائ يقدرتها. اند
. ن دارند کرشته اهداف روش  ي باشند و    ينفع م ي ذ يا

 بـر  يشـتر ي خواهنـد اعمـال نفـوذ ب   ي ها مـ  ياروپائ
کـا نشـان   ي کننـد؛ در مقابـل آمر  ي اسـالم  يجمهور

ک قـدرت بـزرگ تـوان دخالـت در     يدهند که مثل    
ران يم ا ي خواهند به رژ   ي را دارند؛ م   ين الملل يامور ب 

ز يکا پره يم با آمر  ي مستق يکمک کنند که از رودروئ    
 کننـد کـه در      يآوراد  يکا  ي خواهند به آمر   يکند؛ م 
 هستند و يک درونيک شريانه ي خاورم يغمايخوان  

 خواهنــد در صــورت ي؛ مــيرونــيک قــدرت بيــنـه  
 يک پـا  يـ ران  يـ در ا " ميـ ر رژ ييـ تغ"شرفت برنامه   يپ

ران يـ ماجرا باشند تا منـافع درازمـدت خـود را در ا           
 خواهنـد  انحصـار      ينکه م يحفظ کنند؛ و  باالخره ا     

 ي هسته ا  يسالح ها  و   ينه تکنولوژ يغرب را در زم   
  . پابرجا نگاه دارند

   
ران امضـا و  ي اي اسالمي که با جمهور ي      قرارداد

ب شـده   ي سـازمان ملـل تصـو      يتوسط آژانس انـرژ   
آتش بـس موقـت     : ک آتش بس موقت است    ياست،  

ان يـ ن م يران و  همچنـ    يـ  و ا  ي غربـ  يان قـدرتها  يم
 يسـت بـه جمهـور     يکا حاضـر ن   يآمر. کا و اروپا  يآمر

ن دهـد کـه آن را سـرنگون نخواهـد           ي تضم ياسالم
نه برنامه يران در زم  يد حتا اگر ا   ي گو يکا م يآمر. کرد

 يم شــود بــازهم راضــي اش کــامال تســليهســته ا
ران ي اي اسالمينخواهد شد و اصرار دارد که جمهور 

م کند و  به لحاظ      يکا تعظ ي در مقابل آمر   يبطور علن 
 کـا يبعـالوه آمر  .  کا شود يم آمر ي آشکارا تسل  ياسيس

 يت از سازمان هايران دست از حمايمصر است که ا
ن يعه   عراق و حزب اهللا لبنان و حمـاس فلسـط     يش

  بـا اسـتفاده از نفـوذ         ي اسـالم  ياما جمهور . بردارد
کـا و  ي بـه آمر ين گروه ها، خـدمات مخفـ      يخود بر ا  

 يم" نان"ن راه     ي دهد و از ا    يل و اروپا ارائه م    ياسرائ

  سالحهاي هسته اي اسالمي



٣صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره
 نشان داده و خود را   خورد و مثمر ثمر بودن خود را      

کـا  يامـا آمر .  کنـد  يمه مـ  ي بزرگ ب  يدر نزد قدرتها  
 خواهـد بلکـه     ي نم ي و مخف  يگر خدمات خصوص  يد

  . خواهديم آشکار ميتسل
  

س ي آلمـان، فرانسـه و انگلـ       ي     سه کشـور اروپـائ    
 بــا ٢٠٠٤ دسـامبر  ١٣مرحلـه دوم مــذاکرات را در  

 و  زه ها ي انگ يکسرين مذاکرات   يدر ا . ران گشودند يا
 ي اسـالم  ي به جمهور  ي و اقتصاد  ياسي س يپاداشها

ــور   يپ ــوض از جمه ــد داد و در ع ــنهاد خواهن  يش
وم يـ د اوران ي انتظار دارند که قرارداد منع تول      ياسالم

ل ي شده را از حالت موقت به حالـت دائـم تبـد        يغن
 پيونـد ن صورت اروپا قول داده است کـه        يدر ا . کند

را گسـترده تـر     ران  يه اروپا با ا   ي اتحاد ي اقتصاد يها
م را در اروپـا تحـت فشـار قـرار     ين رژيکند و مخالف 

نه نقض حقـوق  ي را در زميم اسالميدهد و کمتر رژ  
 ي بــرايمعاملــه خــوب. ر فشــار قــرار دهــديــبشــر ز

  !ستهاستياليامپر
  

 نـدارد،   ي سـالح هسـته ا     ي اسالم ي     اگر جمهور 
 سپاه پاسداران دسـت از قمپـز در      يچرا سرلشگرها 

صـال  ينها حرکات از سر است    ي دارند؟ ا  يکردن بر نم  
 است کـه مـورد تنفـر مـردمش          يم ارتجاع يک رژ ي

 روی توانـد    ي نمـ  ي حفـظ خـود ذره ا      ياست و برا  
 يتنهـا راهـ   .  مردم حساب کند   يبانيت و پشت  يحما

ن اسـت کـه بـا مـانور دادن و      ي ماند ا  يش م يکه برا 
ت خـود را در   يـ  مختلف موجود  يان قدرتها ي م يباز

گران يبـاز .  ن کنـد  يرگ جهان تضم   بز ياهاينزد ماف 
 يمـ ) ي اسـالم  يکـا، اروپـا و جمهـور      يآمر( ر  يدرگ

را گرم نگاه دارند " ي هسته ايآتش دعواها "خواهند  
ل به آتـش  ين حال مانع از آن شوند که تبد     يو در ع  

  . افتين کشمکش ادامه خواهد يا.  شوديسوز
  

  !؟يمنافع مل
 ران اسـت کـه    ي ا يند، حق مل  ي گو ي م يعده ا      

ا ينجاست که آ  يسوال ا !  داشته باشد  يسالح هسته ا  
ن کننـده منـافع     ينده و تضم  ي نما ي اسالم يجمهور

 حتـا   ي اسالم يجمهور. ريران است؟ خ  ي مردم ا  يمل
 سـاده بـا     ي و روابط اقتصـاد    ي تجار يدر قراردادها 

 يست منـافع خلقهـا    ي درجه چندم قادر ن    يقدرتها
ن است کـه  ن امر نه بخاطر آيا. ران را برآورده کند  يا

بلکه علتش آن است که     . ف است ي ضع ياز نظر نظام  
ران در  ي ا ل   مل ي بامنافع مل  ي اسالم يمنافع جمهور 

 در آن است که  ي اسالم يتضاد است؛ منافع جمهور   
 يده گذاشتن حقوق ملـ    يمنجمله به مزا  (ق  يبهر طر 

منــافع . م تبهکــار خــود را حفــظ کنــديــرژ) رانيــا
حاکم است که    خانواده   ٥٠ منافع   ي اسالم يجمهور

 ياسي س ين است که منافع مل    يبشان در ا  يمنافع ج 
ران را به دلخواه و به نرخ روز و هـوا و            ي ا يو اقتصاد 

ال بـس  يـ خواب و خ. ده بگذارنديشان به مزا  يهوسها
 تبهکـار  يک باند تبهکارند که با باندها     ينها  يا. است
ــرائيکــائيآمر ــ يلي و اس ــرک و عربســتان فرق  ي و ت

ن باند تبهکار به ضرر يافتن ايدرت هر گونه ق. ندارند
ن يـ  که ا  يزمان. ران است يران و مردم ا   ي ا يمنافع مل 

قتــا مســتقل و ي حقيم ســرنگون شــود و دولتـ يـ رژ

ر  طبقه کـارگ   يران تحت رهبر  ي ا يمتعلق به خلقها  
ه ي بر پايد سالح هسته اي تولمستقر شود، تازه آنگاه  

 و مســتقل امکــان ي و صــنعت ملــيرشـد فــن آور 
ممکـن  (و تـازه آنگـاه ممکـن اسـت          . ود ش میريپذ

ن يـ  به کـار دفـاع از ا      يداشتن سالح هسته ا   ) است
اما حتا در آن زمان، عامـل       . دياي ب ياستقالل و آزاد  

 و استقالل، خود  مردم     ي در دفاع از منافع مل     ياصل
 آنـان خواهـد   يت و فـداکار  ي ابتکار و خالق   يرويو ن 
ت ي مردم، بدون شکفته شدن خالق     يبدون آزاد : بود
نکه کشورشان را از ته دل متعلق    ي آنان، بدون ا   يها

 توانـد  ي هم نمـ يبخود بدانند، صدها سالح هسته ا    
  . ن کندي را تضميک کشوراستقالل 

ــده اي از ــالين    ع ــذهبي و فع ــي م ــنفکران مل روش
دانشجوئي به رگ غيـرت ملـي شـان برخـورده کـه       
آمريکا و اروپا رژيم جمهوري اسالمي را مجبـور بـه          

اين يـک تفکـر     . ارداد حقارت بار کرده است    امضا قر 
ناسيوناليستي تنگ نظرانه و غيرت منـدي توخـالي         

زيرا موجوديت جمهوري اسالمي و در قـدرت     . است
 سـال   ٢٦بودن يک چنين رژيـم تبهکـاري بمـدت          

خود حقارت آميزترين جنبه زندگي ملـي در ايـران         
  .است

 يکـ ي الکترون يتهاي حتا کارت هو   ي اسالم ي جمهور
 ي کنترل مردم خوبست از قـدرتها   يه  فقط برا   را ک 

 اصوال فاقد فـن     ي اسالم يجمهور.  خرد ي م ياروپائ
 هسـته  يد سـالح هـا  يـ  تولي الزم برا يه ا ي پا يآور

.  شـود يران حتا سوزن از خارج وارد مـ يدر ا . ستيا
 تـوان در    يل را از اول تا آخرش نم      يک اتوموب يحتا  

. يته ا هسـ  يد کرد چه برسد به سالح ها      يران تول يا
 ي در دسـت کشـورها     ي هسـته ا   يانحصار تکنولوژ 

 بـدون   ي اسالم يم جمهور يرژ. ه است ي و روس  يغرب
 توانـد  ينهـا افسـارش را بکشـد نمـ    ي از ا يکينکه  يا

ـ ا. نه کند ين زم ي در ا  يغلط  ين چـه نـوع اسـتقالل      ي
  است؟

  
ــا   ــالح ه ــت از س ــته ايوحش  ي هس

  !آخوندها؟
و نـان هسـتند   ي سـکه ا يگر آن رو ي د يعده ا      

 دگمـه  يقرار گرفتن انگشت آخوندها رو: ندي گو يم
 ي وحشتناک است وبـرا   يلي خ ي هسته ا  يسالح ها 

 ي اسـالم يکا بر جمهوري آمريد از فشارهاين با يهم
ـ ا! ت کـرد  يحما گـر از تفکـر   يک شـکل د يـ ن هـم   ي
د يـ را مسئله تهد  يز.  تنگ نظرانه است   يستيوناليناس

 يل مـ  ي تقل ي اسالم ي جهان را به جمهور    يهسته ا 
ل يـ ا آريـ مگر قرار داشتن انگشت جورج بوش      . دهد

 ي هسـته ا   ي دگمه سالح هـا    يل، رو يشارون اسرائ 
د يکمتر وحشتناک است؟ اگر فرض بر مقابله با تهد        

 در آخـر    ي اسـالم  ي جهان باشد، جمهـور    يهسته ا 
ن و يشــتريکــا بيرا  آمريــرد زيــ گيســت قــرار مــيل

 را ي هسـته ا ين سالح هاين و متنوع تر يخطرناکتر
 اسـت کـه تـا کنـون از      يار دارد، تنها قدرت   ير اخت د

ه ژاپــن در يــعل(  اســتفاده کــرده يســالح هســته ا
و )   دومي در دوره جنگ جهانيما و ناکازاک  يروشيه

ــت صه ــتيونيدول ــرائيس ــور ي اس ــا کش  در يل تنه
 اسـت و    ي سالح هسـته ا    يانه است که دارا   يخاورم

را " ي هسـته ا   يعدم گسـترش سـالح هـا      "قرارداد  
نکرده  و از زمـان بوجـود آمـدنش بارهـا بـه              امضاء  

ک کشور اشغالگر   ي مختلف حمله کرده و      يکشورها
 يرغم قطعنامـه هـا    يـ ز است کـه عل    يرحم و خونر  يب

 ي ادامـه مـ  ينيسازمان ملل به اشغال مناطق فلسط  
ن سازمان  ير طبق قوان  يدهد و علنا و بطور انکار ناپذ      

 بزرگ  يقدرتها. است" مجرم"ک کشور   يملل متحد   
 زننـد امـا     ي حرف مـ   ير مورد خلع سالح هسته ا     د

 بر ي خود را مبنيکا و انگلستان تمام قراردادها    يآمر
ر پا گذاشـته و     ي ز يزات هسته ا  يمحدود کردن تجه  

 ي هسته اي از سالح هايديد نسل جديدر حال تول  
 کـوچکتر مناسـب تـر    ياند که در جنگ با کشورها     

ـ  ي آمر ي قبل ي هسته ا  يرا سالح ها  يز. است  يراکـا ب
.  شده بودندي طراح ي مانند شورو  يجنگ با ابرقدرت  

م که سـالح  يم صحبت از آن بکنين اگر بخواه  يبنابرا
 کدام کشورها زودتر مـورد اسـتفاده قـرار       يهسته ا 

م يد بگـوئ  يد از آن وحشت کرد با     يخواهد گرفت و با   
ـ  افتـد ز   يکـا مـ   يکه قرعه بنـام آمر     کـا هـم    يرا آمر ي

روز شـدن در  يـ  پجنگش را آغاز کرده و هم با هدف    
د يـ انه آغاز کـرده در حـال تول     ي که در خاورم   يجنگ

با وجود  .  است يداني کوچک م  ي هسته ا  يسالح ها 
 جهان  ي خلع سالح هسته ا    يستيالي امپر يکشورها

ست که فقـط بـا انجـام       ين مسئله ا  يا. ناممکن است 
.  شود ي در سطح جهان حل م     يستياليانقالب سوس 

 و  يکـه فـن آور     هستند   يستيالي امپر ين قدرتها يا
 را  ي ضد بشر  ين سالح ها  يد دهشتناکتر يثروت تول 

 مرتجع  يم ها يار دارند و آنها هستند که رژ      يدر اخت 
 ي مختلف را مسلح به سالح هـا   يو تبهکار کشورها  

 کنند و هر وقـت  ين کشورها م يه مردم ا  يکشتار عل 
ز ي ن يجاب کرد آنها را به سالح هسته ا       يمنافعشان ا 

  .  کننديمجهز م
  

  !کا؟يران و آمري مردم ايسوئهم 
کـه  " يگفتمـان هسـته ا  " داننـد کـه      ي     همه مـ  

 اتخاذ کرده است  ي اسالم يکا در مقابل جمهور   يآمر
کا نسبت به  ي اعالم قصد آمر   يائيدر واقع به زبان ماف    
همـه  .  اسـت  ي اسالم يم جمهور يسرنگون کردن رژ  

سـت  ي سه گانـه ل    ي از اعضا  يکيران  ي دانند که ا   يم
ـ ا. جورج بوش است " رمحور اشرا "  آن ين بـه معنـا  ي

د يــ جدي جهــانياســت کــه در چــارچوب اســتراتژ
انـه  ي خاورمي اصـل ي از کشـورها يکـ يران يکا، ا يآمر

ن يبنـابرا . شـود " ميـ ر رژييـ تغ"د دچـار  يـ است که با  
ران چندان  ي ا ي هسته ا  يق مربوط به سالح ها    يحقا

کـا از   يتمـام مسـئله آن اسـت کـه آمر         . ستيمهم ن 
 خواهـد کـه   ي و سازمان ملـل مـ    يئ اروپا يکشورها

اعالم " مجرم"م يک رژيران را بعنوان ي ا يم اسالم يرژ
  .کنند
م يـ اعـالم کـردن رژ  " مجـرم "ران بـا  يا مردم ا  ي      آ

  ران مخالفند؟ي اي اسالميجمهور
ک يـ  را   ي اسـالم  يم جمهـور  يـ ران رژ يـ       مردم ا 

 ي اعمالش برسد مـ  يد به سزا  يبکار که با  يمجرم  فر  
 ي اسالم يم جمهور يز رژ يکا ن يسم آمر ياليرامپ. دانند

 يد بسـزا  يـ  دانـد کـه با     يبکـار مـ   يک مجرم فر  يرا  
. ان اسـت  ي در م  يبظاهر وجه اشتراک  . اعمالش برسد 



   ٤ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                

 
ـ اما ا   يجـرم جمهـور   .  ن فقـط ظـاهر ماجراسـت      ي

 مرتکب جرم شده يه چه کسان  يست؟ عل ي چ ياسالم
م و سـرانش را بـه   يـ ن رژيـ د ايـ  باياست؟ چه کسان 

نهـا وجـه    ي برسانند؟ جواب دادن به ا      اعمالش يسزا
 يک وجه افتراق واقع   يل به   ي را تبد  ياشتراک ظاهر 

ران بـا   يـ  مـردم ا   ياعالم جرم هـا   .  کند يق م يو عم 
ن تا آسمان متفاوت    ي جورج بوش زم   ياعالم جرمها 

را منـافع   يـ  مجـرم اسـت ز     ي اسـالم  يجمهور. است
 مجرم ي اسالميجمهور. ران را لگد مال کرديمردم ا
 يسـت يالي ضد امپر  – يا انقالب ضد ارتجاع   رياست ز 
 برقـرار  يران را سرکوب کرد؛ حکومت مذهب     يمردم ا 
ران را بـه  يـ خـواه ا  يون آزاد يـ ک نسل از انقالب   يکرد؛  

د و بعـد اکثرشـان را       يش کش ياهچالهاياسارت در س  
ســتها يالي کــه امپريهمــان کشــتار(کشــتار کــرد؛ 

مبـارزات  ) تمندانه در مورد آن سکوت کردنـد       يرضا
ارگران و دهقانان را سرکوب کرد؛ سپاه پاسـداران         ک

  بـه کردسـتان  لشـگر         ي اسـالم  يو ارتش جمهـور   
 يروهـا يد؛ ن ي کرد و مردم آنجا را به خون کش        يکش

ن خلـق تـرکمن و      ي به سرکوب و کشتار خون     ينظام
ضـها را  ين تبع يشرمانه تر يخلق عرب دست زدند و ب     

ی جمهور.  کشور روا داشتند؛   ي مذهب يتهايه اقل يعل
ن حقوق زنـان را از آنـان سـلب    ي تريه ا ي پا اسالمی

 سـال  ٢٥ افـزود و  يفيکرد و بر اسارت آنان بطور ک     
ه زنـان را  يـ  عليک سـرکوب دولتـ  يسـتمات يبطور س 

 را سـرکوب کـرد و       يش بـرد؛ جنـبش دانشـجوئ      يپ
خواهانه به دژ يدانشگاه را از مهد دانش و مبارزه آزاد  

 اقتصـاد   ل کـرد؛  ي و نماز جمعه تبـد     يشيک اند يتار
ر يشتر اس يد و آن را هر چه ب      ي کش يرانيران را به و   يا

 يه دار ي خشونت بار نظـام سـرما      يو تابع کارکردها  
ان يـ ن در م  ينـده، هـروئ   ي کار و آ   ي کرد؛ بجا  يجهان

ه يـ ران عل يـ در ادعانامه مـردم ا    . م کرد يجوانان تقس 
 يد سـالح هـا    يـ  تول ي بـرا  ي جـائ  ي اسالم يجمهور
 يه جمهوريران عليم اادعانامه مرد. ستي نيهسته ا

. ات استوار است و نـه بـر بهانـه هـا       ي بر واقع  ياسالم
 بر منافع ي اسالميه جمهوريران عليادعانامه مردم ا  

ــپا ــردم ايه اي ــ م ــافع  ي ــه من ــتوار اســت و ن ران اس
ه مـردم  يـ  علي اسـالم يجمهـور . کايسم آمر ياليامپر

ه يـ شمار شده است و نـه عل  يات ب يران مرتکب جنا  يا
 ي اسـالم  يجمهـور . ي و اروپـائ   يکائي  آمر  يقدرتها

ن سـازمان ملـل   ياست نه بخاطر آنکـه قـوان      " مجرم"
گـر  ي دير پا گذاشته و به حقوق کشورها يمتحد را ز  

را نه  يز.  غرب تجاوز کرده  است     يبخصوص کشورها 
 تجـاوز نکـرده    ي غربـ  ين کشـورها  يتنها به حقوق ا   

 و ياسـ ياست بلکه دست در دست آنان به حقوق س       
 يجمهـور . ران تجاوز کـرده اسـت  ي ا  مردم ياقتصاد
د امـا بدسـت     ي اعمالش خواهد رس   ي به سزا  ياسالم

سـم  ياليران در ادعانامـه امپر    يـ مـردم ا  . رانيـ مردم ا 
 خود  حکايت رنجهای  ي اسالم يه جمهور يکا عل يآمر

بـين المللـی    يايک مافي يبلکه قلدر . نندي ب يرا نم 
ران يـ مـردم ا  . نندي ب ي را م  لی  حعليه يک مافيای م   

را در يـ سـتند ز  ين کشـمکش ن   يـ خواهان قطع ا  حتا  
ما .   آورد ي بوجود م  ي ثبات ي آنها ب  يت هر دو  يموقع

 سـرنگون کـردن هـر چـه     ي بـرا يد از هر فرصـت  يبا
ن بار  ي که اي و انجام انقالب ي اسالم يعتر جمهور يسر

    ■. ميروزمند باشد،  استفاده کنيواقعا پ

 کميتــه جنــبش انقالبــي ٢٠٠٥روز اول ژانويــه   
بيانيه زير را به مناسـبت      ) مري(رناسيوناليستي  انت

کميتـه ريـم، مرکـز    . ( سونامي صـادر کـرد    هفاجع
جنيني احزاب و سازمانهاي مارکسيست لنينيست      

  .)مائوئيست جهان است
  

.  زير سايه ابر دهشتناکي آغاز شده است٢٠٠٥سال 
امواج سونامي مناطق ساحلي چند کشـور واقـع در          

 جنـوبي را درهـم      آسياي جنـوب شـرقي و آسـياي       
شکسـته و هـزاران کشـته و ميليونهـا بـي خانمـان       

جنبش انقالبي انترناسيوناليستي   . برجاي نهاده است  
همدردي عميق خود را با کساني که بار ايـن          ) ريم(

رنج را با خود    
حمـــل مـــي 
کننــد، اعــالم 

  .مي کند
  

در مرحلـــــه 
کنـــــوني از 
ــل و  تکامــــ
ــناخت  شــــ
علمــي بشــر، 
زلزلــه هــا و  
ــا   ــونامي ه س

ــو ز هنـــــــ
ــدات  تهديـــ
ــتناکي  وحشـ
براي انسـانها   

اما . مي باشند 
همان مقـدار   
ابزار و دانشي   
ــراي   ــه بـ کـ
ــر   ــالم خط اع
در دســـترس 
انسان اسـت،   
بشــــــــدت 
نــــاموزون و 
ــرز  بطـــــــ
ــه اي  بيرحمان

در کشورهاي  . ناعادالنه در جهان تقسيم شده است     
مختلف و بطور کلي در جهان، قـدرت مـردم در بـه     

 فجايع طبيعـي،    حداقل رساندن خرابي ها و لطمات     
و  در نشان دادن عکس العمل سريع و کارآمـد بـه             
اين حوادث، به درجات بسيار زياد وابسته به شـکل          

  .سازمان اجتماعي بشر است
مرگ و رنـج مـردم منـاطق فاجعـه زده، دل مـردم           

سراسر جهان و اين مناطق را شکسته اسـت؛ همـه            
به هزار و يک طريق مي خواهند دست ياري بسوي          

اما اغلب کنار زده مـي      . اجعه زده دراز کنند   مردم ف 
شوند و به سطح نـاظرين مستاصـل فرآينـد فاجعـه      

ــوند   ــي ش ــده م ــري ران ــان،   . بش ــن جه ــام اي حک
امپرياليستها و طبقات حاکمه ارتجاعي اين کشورها       
که متحد امپرياليستها مي باشند، از اين فاجعه سوء     

در . استفاده خواهند تا خود را منجي مردم جا بزنند    
حاليکه، مانع عمده اي که نمي گـذارد بشـر دانـش       
جمعي و قدرت جمعي خود را متشکل کند و بطور           
سيستماتيک با فجايع طبيعـي و فقـر و بيمـاري و             
ديگر بدبختي ها مقابله کند، همـين نظـامي  اسـت      
که آنان سـودش   
را مــي برنــد، در 
راس آن نشسته   
اند و با اسـتفاده     
ــر  از زور آن را بـ
ــل  ــردم تحمي  م

ارتش . مي کنند 
ــه  ــا کــ آمريکــ
دستش تا آرنـج    
در خــون اســت، 
با بـوق و کرنـا و      
ــاي  نمـــايش هـ
ــوني،  تلويزيـــــ
کمک رساني بـه   
مــردم منــاطق  
ــه زده را  فاجعــ
. آغاز کرده است  

در حاليکـــــــه 
خودش نيرومند  
ــرين تحميــل   ت
کننده همان فقر   
و عقب مانـدگي    
است کـه باعـث     
شده بيالن مرگ   
ــونامي   ــردم س م
زده بــه چنــدين 

  .  ر برسدبراب
در مناطق سونامي زده  مردم بايد بطور اضطراري و        
بر پايه تعاون داوطلبانـه، کمـک رسـاني مردمـي را          

مــا  از  نيروهــاي مائوئيســت ايــن . ســازمان دهنــد
مناطق و نقاط ديگر جهان مي خواهيم که  بـه هـر            
طريق که مي توانند به اين تالشهاي مردمـي يـاري    

  ■ .رسانند

اعالم همدردي با بازماندگان قربانيان 
 سونامي در آسيا

 



٥صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره

  
ه ي ژانو ٣.  فتح ي برا ي جهان يس خبر يسرو

٢٠٠٥  
  

در اعماق خلـيج بنگـال تختـه سـنگ غـول آسـا و          
عظيم الجثه اي کـه بخشـي از قشـر کـره زمـين را        

در فرآينــد فعــل و . تشــکيل مــي دهــد، قــرار دارد
انفعاالت طبيعي کره زمين، در طـول سـاليان دراز،          
اين تخته سنگ تـدريجا در حـال لغزيـدن بـه زيـر          

کشور اندونزي و قاره    تخته سنگ عظيم ديگري که      
ــي باشــد -اور ــرار دارد، م ــر آن ق ــيا ب ــوال .  آس معم

فرآيندهائي که طي آن کره زمين دچار تغييـرات و           
چرا که اين . جابجائي مي شود از ديد ما پنهان است

مثال اين تختـه سـنگ   . حرکات بسيار بطئي هستند  
 سانتي متـر بـه زيـر ديگـري مـي       ١٠ساالنه حدود   

 کيلـومتر طـول    ١٢٠٠ کـه    اين تختـه سـنگ    . لغزد
دارد، هنگام لغزيدن به زير ديگـري، بـه داليلـي در           

بهمـين سـبب فشـار و نيـروي         .  نقطه اي گير کرد   
 دسـامبر ايـن     ٢٦در  . بسيار عظيمي، انباشـت شـد     

) سد شده (تخته سنگ به يکباره از مکان گير کرده         
خويش در غرب ساحل اندونزي بنـام سـوماترا رهـا           

که تا بحال بشريت مشـاهده      شد و بزرگترين انرژي     
اين انفجار آن چنان عظيم بود که      . کرده، توليد کرد  

. حتا کره زمين را مقداري از مدار خود خـارج کـرد         
در سراسر خط گسـل، کـف اقيـانوس بناگهـان بـه             
. طرف کنار و به ارتفاع چندين متر به باال پرتاب شد 
. اين حرکت، امواج غول آساي سونامي را توليد کرد        

 وحشي به موازات نزديـک شـدن بـه سـاحل،          امواج
  .بلندتر و بلندتر شدند

     از دست رفتن تعداد زيادي انسـان در لحظـات          
ــم    ــي از غ ــه يک ــن ســانحه دلخــراش را ب ــه، اي اولي

هنـوز  . انگيزترين سوانح در تاريخ معاصر بـدل کـرد       
شـايد  . آمار دقيقي از تعداد تلفات در دست نيسـت       

ظـيم سـونامي غيـر      وقوع زلزله و بخصوص امـواج ع      
امـا  . قابل پيش بيني و غيرقابـل پـيش گيـري بـود          

تاثيرات ويرانگر آن بوسيله قـدرت ويرانگـر سـرمايه          
داري و سازمان اجتماعي سـرمايه داري، چنـدين و       

  .چند برابر شد
     اين واقعه سواالت اساسـي زيـادي را در اذهـان      

چه شرايطي باعث شد کـه تعـداد        . طرح کرده است  
ز مردم جان خـود را از دسـت بدهنـد و            بيشماري ا 

ميليونها نفر ديگر در شرايط ناپايـدار قـرار گيرنـد؟           
مردم به طرق خويش و گوناگون در تعمق و تفکرند         
که اين واقعه چرا رخ داد؟ معنـاي عملـي و روحـي         
وقوع اين حوادث کدامند؟ در چنين مواقعي، اربابان      
ــروعيت     ــا مش ــدئولوژي و حت ــا، اي ــان و دولته جه

خود را زيـر حملـه مـي        ) ستحقاق حکومت کردن  ا(
آنان خود را ارباب تکنولوژي مـي داننـد، امـا       . بينند

به خصـوص بـه مـردم    (وقتي پاي توضيح اين واقعه  
به ميان مي آيد، علل واقعي را در ابهام نگـاه   ) عادي

مي دارند و مانع ظهور يک درک همه جانبه روشن          
رک علمي  چرا که اگر توده هاي مردم د      .  مي شوند 

روشني در مورد علل طبيعي و اجتماعي بـروز ايـن        
واقعه پيـدا کننـد، آنگـاه ايـن حـاکمين را مسـئول        

  . دانسته و نخواهند بخشيد
     در هفته ها و ماه هاي آينـده، جوانـب مختلـف           
اين فاجعه  روشن تر خواهد شـد و کسـاني کـه در            
فکر توده ها بوده و به سرنوشت آنان عالقمندند بايد    

نرا از زواياي مختلف مـورد چـالش و بررسـي قـرار      آ
نه تنها بايد اين مسئله را از زاويه بالئـي کـه           . دهند

بسر مردم آمده بررسي کرد بلکه بايد از زاويه علـوم         
در ايـن مقالـه، مـا مـي     . فيزيکي نيز کنکـاش کـرد    

خواهيم روي  مبرمترين و فـوري تـرين جنبـه هـا             

مردم بدون هيچ   چرا تعداد بيشماري از     : تکيه کنيم 
  هشدار و اخطاري در امواج دريا غرق شدند؟ 

ــورخ   ــايمز م  ٢٩     ســرمقاله روزنامــه نيويــورک ت
اگـر همـان شـبکه اخطـار     « :  نوشت ٢٠٠٤دسامبر  

بين المللي که  آمريکا براي حفاظت از حوزه آبهاي          
اقيــانوس آرام برقــرار کــرده در اقيــانوس هنــد نيــز 

اطق سـونامي زده  موجود بود، شمار مرگ و مير منـ      
آژانـس مربـوط بـه      » .مي توانست بـه نصـف برسـد       

سازمان ملل اعالم کـرد کـه اقـدام بـه ايجـاد ايـن               
اما چرا . سيستم اخطار  در اقيانوس هند خواهد کرد

پس از نـيم قـرن و کشـته شـدن تعـداد زيـادي از           
مردم؟ مسئله اين نيست که اينهـا جاهـل بودنـد و            

سياسـي در ايـن     منـافع اقتصـادي و      . نمي دانستند 

  . اغماض و چشم پوشي دخيل بود
بـراي ايـن سـوال موجـود     " آسـاني "     البته جواب   

مقاماتي که سرنوشت ما را در دست دارنـد و          . است
برخي دانشمندان سالهاست که اين جواب را تکـرار         

آنها مي گويند احتمال وقوع سونامي  در .  مي کنند
زه براي همه   ولي امرو . اقيانوس هند بسيار کم است    

مهلـک و  " آسان"مشخص شده که چقدر اين جواب       
 درصـد  ٩٠ايـن درسـت اسـت کـه      . يکجانبه اسـت  

و دليلش  . سونامي ها در  اقيانوس آرام رخ مي دهد        
اين است که در عمق اقيانوس آرام فعل و انفعـاالت       
زيرزميني بسيار حادي در جريـان اسـت بطوريکـه           

. مي نامند" شحلقه آت"زمين شناسان اين منطفه را      
اما  برخي از متخصصين ودانشـمندان مـي گوينـد            

 هـزار   ٧١بدترين انفجار در تاريخ زمين شناسي در        
 کيلـومتري   ١٥٠سال قبـل در سـوماترا، يعنـي در          

 هـزار   ٧١.  دسامبر،  بوقـوع پيوسـت      ٢٦مرکز زلزله   
سال با توجه به طول عمر تشکيل کره زمين چندان  

ري که در تاريخ بشر     پر قدرترين انفجا  .  زياد نيست 
 برميگردد که تاريخ دوري ١٨٨٣ثبت شده  به سال  

در اين انفجـار  جزيـره کراکاتـا در نزديکـي        . نيست
حتـا  (سوماترا مورد حمله امواج غول آساي سونامي      

در . قـرار گرفـت  ) مرتفع تـر از آنچـه امـروز رخ داد      
 ١٨٦١ و ١٨٨٣، ١٧٩٧همين منطقه، به سال هاي      

 زلزلـه اي بـا      ٢٠٠٠در سال   . ادلرزش و زلزله رخ د    
 ريشـتر   ٧ر٤ ريشتر سـنگاپور و بـا قـدرت          ٧قدرت  

االن . جزاير شمال غربي سوماترا را به لـرزه در آورد         
که به عقب نگاه مي کنيم، مي بينيم که اينها پيش           

مطالعــه اسـناد زمــين  . در آمـد زلزلـه اخيــر بودنـد   
شناسي استعمارگران هلنـدي کـه در ايـن منطقـه           

د و يافتن رد پاي زلزله هـاي قـديمي در      حاکم بودن 
صخره هاي دريائي مرجاني اين منطقه، دانشمندان       
را نگران وضع کرده بود و مدتها پيش تنـي چنـد از    

  .آنان اين نگراني خود را اعالم کرده بودند
 گروه هماهنگي سـازمان ملـل       ١٩٩٠      در سال   

متحد پيشنهاد توسعه سيستم اعالن خطر اقيـانوس   
به اقيانوس هند و سراسر جهان براي مقابله بـا          آرام  

امـا ايـن پيشـنهاد بـه ورطـه          . سونامي را ارائـه داد    
 در سـال    پيشـنهاد ديگـري   . فراموشي سـپرده شـد    

 از طرف نشست بين المللـي متخصصـين در     ١٩٩٧
در . پرو پشت گوش انداخته شد و نتيجه اي نداشت      

 در نيوزلنـد برگـزار     ٢٠٠٣جلسه اي که اکتبر سال      
البته نه بر اسـاس    . ، اين  پيشنهاد دوباره رد شد      شد

علمي بلکه بخاطر آنکه اين از اختيارات جغرافيـائي         
 يکـي از  ٢٠٠٤در سال . گروه متخصصين خارج بود  

برجسته ترين محققين زلزلـه شناسـي اسـتراليائي،         
آقاي فيل کومينز، مقاله اي را به متخصصين زمـين     

 عنـوان مقالـه     .شناسي در ژاپن و هـاوائي ارائـه داد        
چـرا  : سونامي در اقيـانوس هنـد  :  "تحريک آميز بود 

اين نوشته امروز وسـيعا نقـل و        ". بايد نگران باشيم؟  

 غیرقابل اجتناب بود؟ یيا کشتار وسیع سونامآ
   نبود؟یسیستم خبر رسانچرا 

 

 



   ٦ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                
تکرار مي شـود امـا يکسـال پـيش گـوش شـنوائي            

  . نداشت
      يکي از متخصصـين ژئوفيزيـک در انسـتيتوي         
تکنولوژي کاليفرنيا آنقـدر نسـبت بـه ايـن موضـوع        

 هـزار بروشـور   ٥ينه شخصي اش نگران بود که با هز 
در مورد  خطر وقـوع سـونامي در اقيـانوس هنـد و            

يکمـاه  . چگونگي مقابله با آن در منطقه توزيع کـرد      
قبل از وقوع سـونامي، او برنامـه سـفر بـه انـدونزي            

  .داشت که بدليل نبود بودجه  لغو شد
     زمين شناس و زلزله شـناس ارشـد اسـتراليائي          

ه بعد از وقوع فاجعـه عنـوان    يک هفت ) فيل کومينز (
در جمع دانشـمندان خـارج از اسـتراليا و         : "کرد که 

اندونزي، عالقه چنـداني نسـبت بـه احتمـال وقـوع        
ســوال ." ســونامي در اقيــانوس هنــد موجــود نبــود 

اينجاست که چرا؟ يکي از داليل آن اين اسـت کـه            
تجربــه وقــوع ســونامي در اقيــانوس هنــد کمتــر از 

ما دليل عمده چيز ديگريست و    ا. اقيانوس آرام است  
برقــراري : و آن اينکــه. بطــرز مخــوفي ســاده اســت

سيستم اعالن خطر و ديده باني و همچنـين انجـام           
تحقيقات در اين زمينه مستلزم صـرف هزينـه مـي          
. باشد و چنين نقشه اي حمايت کننده مالي نداشت       

آمريکا سيستم اعالن خطر و آژير دهنـده اقيـانوس          
 همياري ژاپـن و اسـتراليا بوجـود         آرام را با کمک و    

آورده اسـت و بـدون کمــک آمريکـا طـرح بســط و     
گسترش سيستم اعالن خطر به نقاط ديگر منجمله        

  . اقيانوس هند ممکن نشد
      يکي از مسائلي که بايد بررسي شود اين اسـت          
که  اين کوتاهي آمريکا  در استقرار سيستم اخطـار          

يـا بطـور غيـر      در اقيانوس هند تا چـه حـد بـود ؛ آ           
مستقيم اين طرح را خفه کرد يا اينکه فعاالنه مـانع     

مـوج يـاب هـاي شـناور متصـل بـه           . تحقق آن شد  
ساتليت، که در اقيانوس ها مستقرند، اهميت نظامي 

بهمين دليل بعد از جنـگ جهـاني      . بسيار زياد دارد  
دوم آمريکا اين سيستم اعالن خطر را در  اقيـانوس        

 کـار بـه تثبيـت هژمـوني       آرام نصب کرد زيـرا ايـن      
ــائي اش خــدمت مــي کــرد  ــت . دري ــروزه، اکثري ام

تحقيقات اقيانوسي، به نوعي در ارتبـاط بـا  نيـروي       
تمامي تحقيقات مربـوط    .  دريائي آمريکا مي باشند   

به زمين و پوسته آن، نـه تنهـا در خـدمت اهـداف               
نظـامي انـد، بلکـه در خـدمت تجـارت اسـتراتژيک       

در واقـع ايـن     . ندکشف و استخراج نفـت مـي باشـ        
تحقيقات، براي تجارت نفت که رقابت بيرحمانه اي        

  . بر سر آن جريان دارد، اهميت مرکزي دارند
    سازمان پيمان منـع آزمايشـات هسـته اي بـين           
المللي که مرکزش در وين قـرار دارد، بـدليل آنکـه        
حتــا کــوچکترين تکانهــا و انفجــارات را در سراســر 

رد وقوع زلزله سـوماترا از  جهان زير نظر دارد، به مج 
اما اين سازمان فاقد برنامـه اضـطراري       . آن آگاه شد  

است و در لحظه وقوع زلزله، کسي  بر سـر پسـتش         
حتا بعـد از وقـوع زلزلـه ايـن سـازمان هنـوز              . نبود

تصميم نگرفته است که اطالعات وسيعي را کـه بـر           
سر اين زلزله ثبت کرده علني کند تا دانشمندان از           

خيلي از کشورها چنين اطالعاتي    . ده کنند آن استفا 
را در زمينه فعاليتهاي هسـته اي خـود و ديگـران،            
اطالعات بسيار محرمانـه تلقـي مـي کننـد و نمـي             
. گذارند که اين اطالعات بطور اتوماتيک علني شـود    

به اين دليل است که آمريکـا تـا کنـون حاضـر بـه                
آمريکـا در   . پيوستن به سـازمان ويـن نشـده اسـت         

ن حال کـه در ايـن زمينـه خـودداري کـرده و              هما
اسرارش را حفظ مي کند اما از اسـرار سـالح هـاي         

بهمين منوال هند که . هسته اي ديگران مطلع است
چندي پيش آزمايش سالح هسته اي خود را انجـام    

همـانطور کـه    . داد عضو تشکيالت وين نمـي باشـد       
خواهيم ديـد، جنبـه نظـامي مخفـي نگـاه داشـتن             

اتي يک نقش کليـدي در تبـديل يـک         چنين اطالع 
فاجعه غير قابل اجتناب بـه يـک تـراژدي ويرانگـر،            

بعالوه، مطالعه اين يافته هـا و  اطالعـات     . بازي کرد 
ثبت شده داراي اهميت مرگ و زندگي بـوده و بـي         

زيرا وقتي در نقاطي از . نهايت ضروري و فوري است
زمين زلزله رخ مي دهـد، باعـث افـزايش فشـار يـا            

 فشار بر گسل هـاي ديگـر کـره زمـين مـي            کاهش
  .   شود
فقدان سيستم ديده بـاني و آژيـر سـونامي در                 

اقيانوس هند را بايد به مثابه ارتکاب  جنايـت عليـه     
يک جنايت ديگـر زمـاني بـود کـه      . مردم تلقي کرد  

دانشمندان حـوزه اقيـانوس آرام فاجعـه  در شـرف            
در قدرت وقوع  را پيش بيني کردند ولي کساني که  

مي باشند هيچ حرکتـي بـراي حفاظـت از زنـدگي            
  .انسانها نکردند

     متخصصين در ژاپـن، هـاوائي و سـواحل غربـي        
آمريکا در همان لحظات اوليه از وقوع اين زلزلـه بـا          

 دقيقـه شـروع بـه      ١٥آنـان در عـرض      . خبر شـدند  
فرستادن پيام هاي اعالم خطـر بـه خـارج و اقصـي          

واسطه آنکه لزوما هـر زلزلـه   اما ب . نقاط جهان کردند  
اي موجد سونامي نمي باشد، در ابتدا قادر به پـيش      
بيني امواج غول پيکر آن نبودند و حتي يـک مـوج             
ياب نيز در اقيانوس هند موجود نبود که بـا توسـل            
به آن بتوانند پيش بينـي مـوج هـاي غـول آسـا را               

از طرف ديگر، تفسير داده هـاي ابـزار زلزلـه      . بکنند
بهمــين دليــل در . اي اســت ر پيچيــد هســنج، کــا

ساعات اوليه آنان پيش بيني غلطي در مورد قـدرت    
طبق محاسبه اوليـه  قـدرت ايـن         . اين زلزله کردند  

بـا اينحـال    .  ريشتر تخمين زدند   ٨زلزله در مقياس    
. مي دانستند که خطر اين زلزله بسيار جـدي اسـت   

 ريشـتر اسـت يعنـي صـد بـار           ٩بعدا فهميدند که      
اما از همان ابتدا معلوم بود کـه بـدليل           . ترقدرتمند

وقوع  زلزله در عمق اقيـانوس، بـروز سـونامي يـک            
حدود ( نيم ساعت پس از زلزله .  احتمال قوي است

 دقيقه تا يکساعت قبل از اينکه اولين مـوج بـه            ٢٠
آنان اعالم خطر در مورد وقـوع  ) خشکي اصابت کرد  

 نمـي  در حاليکـه هنـوز   . سونامي را مخـابره کردنـد     
دانستند آيا واقعـا سـونامي رخ داده يـا بزرگـي اش         

زمانيکـه آنهـا قـدرت واقعـي زلزلـه را           . چقدر است 
فهميدند، تمام وجودشان از وحشت حادثـه اي کـه       

با اصابت اولـين  . در شرف وقوع است به لرزه در آمد  
امواج غول پيکر به شمال غربي سوماترا، دانشمندان    

 و ابعاد مسئله را     دست بکار محاسبات رياضي شدند    
  . اما  ديگر بسيار دير شده بود. پيش بيني کردند

    وقتي واقعه شوم سر رسيد دانشمندان فهميدنـد    
که اسير آزمايشگاههايشان هستند و ديوارهـاي آن        
اجازه نمي دهد صداي فريادشان بـه گـوش کسـي           

آنها گزارش اوضاع را به افراد بـاالتر و مـافوق     . برسد

که مافوق هاي آنان چه کردند هنـوز        اين. خود دادند 
دانشمندان به ارتش نيز گزارش دادند  . معلوم نيست 

و به همکاران خود در اقصي نقاط جهان اي ميل ها    
مـي توانيـد   .و فکسها و اس ام اس ها را روانه کردند  

حدس بزنيد که چگونه با استيصـال و يـاس اشـک             
  .مي ريختند

ب ناپـذيري        بله اين فاجعه طبيعي بطـرز اجتنـا       
اما از کشته ها پشته ساخته شد زيرا بـر      . مهلک بود 

سر مردمي خراب شد که پيشاپيش در مرز  مرگ و       
فجــايع مشــابه در پايتخــت . زنــدگي مــي زيســتند

کشورهاي امپرياليستي نيـز مـي توانـد رخ دهـد و            
اما ايـن فاجعـه   . موجب مرگ و مير وحشتناک شود  

در منطقه يک مشخصه داشت و آن اينکه  ضربت را 
اي وارد آورد که مـردم در محروميـت و فقـر قـرار              
دارند و همـين مسـئله نقـش تعيـين کننـده را در              

سوماترا اولـين مکـاني     . گسترش ابعاد فاجعه داشت   
بود که ابتدا طعمه زلزله شد و بعد سـونامي کشـتار       

گفته مي شود  دو سـوم قربانيـان ايـن    . را ادامه داد  
ه سـوماترا اسـکان   فاجعه در در نوک شـمالي جزيـر     

در سوماترا آنچنان ويران شـده    آچه  استان  . داشتند
که  نه از هوا و نـه از زمـين ديگـر قابـل تشـخيص             

بانـدا  اکثر مناطق پايتخت اين منطقـه کـه     . نيست
بسياري از  .  نام دارد با خاک يکسان شده است       آچه

افـرادي کـه   . شهرها و قصبات بالکل ناپديد شده اند   
نجام داده انـد مـي گوينـد  در          بررسي هاي هوائي ا   

سراسر آنجا اثري از زنـدگي ديگـر نيسـت مگـر در             
بررسي اين مسئله که مـردم آن   . چند مکان کوچک  

ــي    ــب را م ــتند و روز و ش ــه ميزيس ــاطق چگون من
گذراندند، در چه محلهائي، در چه نوع خانـه هـائي           
بودند و چه بر سرشان آمده، خارج از قدرت اين قلم    

سـوماترا روي يـک   .  روشن اسـت اما يک چيز . است
خط زلزله ژئولوژيک قرار دارد و خطر وقوع زلزله در     
اين منطقه براي آنان که عالقه اي به فهم آن دارند،     

 هزار سرباز  ارتـش      ٤٠آچه تحت اشغال    . واضح بود 
بله، ايـن منطقـه بـا ارزش تـر از آن            . اندونزي است 

 ٤٠ايـن   ! است که به مردم بومي اش واگـذار شـود         
ار نفر در آنجا مستقر بودند که از تاسيسـات گـاز     هز

مايع طبيعي و ميدان گـاز شـرکت اکسـون موبيـل           
بعضـي از خبرنگـاران مـي       . آمريکائي حراست کنند  

گويند که به دولت انـدونزي در مـورد خطـر وقـوع             
در مورد اينکه تا چه     . سونامي هشدار داده شده بود    

 اما حد مي شد جان انسانها را نجات داد بحث است        
هيچ کس منکر نيست که حداقل هزاران نفر را مي          

  . شد نجات داد
     دو ساعت طول کشيد تا موج سونامي به سيري        

بـه لحـاظ شـدت خرابـي سـيري النکـا       . النکا برسد 
طبـق گزارشـات، يـک دانشـمند      . دومين کشور بود  

آمريکائي در سيري النکا وقوع حادثه را به سـفارت          
ديپلمات آمريکـائي  در ايـن   . آمريکا اطالع داده بود   

محاوره تلفني چه گفت و سفارت آمريکـا بـه رغـم            
  آگاهي از وقوع چنين مصيبتي چه کرد؟

     طبق گزارشات چند روزنامه، بـه دولـت تايلنـد          
اما اخيرا گفته شده که دولت      . هشدار داده شده بود   

تايلند از بيم آنکه مبادا اين هشدار غير واقعي باشد          
 تايلند پنهان نمود تا مبادا به صـنعت       آن را از مردم   

هر چند کـه بعـد از   . توريسم کشور لطمه اي بخورد 



٧صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره
 رتش تايلند فراخوانـده شـد امـا       وقوع اين مصيبت ا   

 هـزار سـرباز را بـراي      ١٠ ژانويـه    ٣دولت تايلند در    
ماموريت ضد شورشي به استان هاي جنوبي در مرز       

  . کشور مالزي فرستاد
ر آنـدمان و نيکوبـار از توابـع              امواج دريا به جزاي   

ايـن شـهرها در نزديکـي    . کشور هند نيز حمله کرد   
ايـن مجمـع الجزايـر    .  سوماترا و تايلند قـرار دارنـد    

کوچک که تپه هاي کم ارتفاع آن قله کوه هاي زير           
اعماق آب مي باشند از سرزمين اصلي هنـد بسـيار         

عالقه دولت هند به اين مجمع الجزاير صـرفا   . دورند
طر  موقعيت سوق الجيشي آنهاست که اهميـت         بخا

به يک کـالم ايـن منـاطق در خـدمت          . نظامي دارد 
جزيـره  . منافع توسعه طلبانه دولت هند مي باشـند       

نيکوبار منحصرا يک پادگان نظامي  دريائي اسـت و         
دولت هند سراسر اين مجمع الجزايـر را منطقـه اي      
نظامي اعالم نمـوده و مـردم خـارج از ايـن منطقـه        

  . امال ممنوع الورود مي باشندک
     حدودا سـه يـا چهـار سـاعت طـول کشـيد تـا              
. سونامي به ايالت تاميل نادو در جنوب هنـد رسـيد       

در اينجا نيز هشداري به مردم در مورد امواجي کـه       
ــام مــرگ کشــيد و در حرکــت و   ــه ک ســوماترا را ب
پيشروي بسوي کشـتن هـزاران نفـر ديگـر در ايـن         

امواج سونامي ده ساعت بعد به . دايالت بود، داده نش  
غرب آفريقا رسيد و اين زمان براي اينکه تمام مردم   

بـا ايـن وصـف    . جهان از آن باخبر شوند، کافي بـود      
دست اندر کاران . هيچ قدرتي حتا انگشت بلند نکرد

حکومتي کوچکترين حرکتي بـراي  آگـاهي مـردم           
  . انجام ندادند

دون کـوچکترين        تنها جزيره  اقيانوس هند که ب      
صدمه و غرامتي دست نخـورده بـاقي مانـد جزيـره            

اين جا مسـتعمره بريتانيـا و       .  است ديه گو گارسيا  
ديه گـو گارسـيا يکـي از     . در اجاره آمريکا مي باشد    

آمريکـا از   . مهمترين پادگانهاي نظـامي آمريکاسـت     
اينجا براي سلطه بر اقيانوس هند و تسلط بـر پهنـه      

ز افغانسـتان تـا عـراق،       آسمان هـاي ايـن منطقـه ا       
همان امواجي که هزاران نفر را در . استفاده مي کند 

سواحل غرب آفريقا کشت، نتوانست در اين جزيـره         
سونامي ايجاد کند زيرا اين جزيره در آبهاي بسـيار           

طبــق گزارشـات خبــري، ســران  . عميـق قــرار دارد 
نظامي اين جزيره هشدار وقوع سـونامي را دريافـت         

ا با اين اطالعـات چـه کردنـد؟  ايـن           ام. کرده بودند 
اطالعات در شرايطي که جـان ده هـا هـزار نفـر در        
کشورهاي مختلف در خطر بود، براي چه مقاصـدي        

  استفاده شد؟
) و متاسـفانه سـاده فهـم تـرين        (     نفرت انگيزتـر    

فاکت اين فاجعه آن است که  سونامي از نظر مـالي         
ر در روز خبرگزاري رويتـ ! لطمات زيادي وارد نياورد 

 دسامبر با اقتصاد داناني مصاحبه کرده و از قول         ٣١
آنان نوشته است که  کل هزينه مالي اين فاجعـه از            

 ميليـارد دالر  ١٤لحاظ خرابي ساختمان ها بالغ بـر    
يعني حدود يک دهم خسارات وارده در زلزله      . است

 نفـر  ٦٤٠٠  کـه  ١٩٩٢شهر کوب در ژاپن در سال      
دل نصف لطمـات مـالي    کشته برجاي گذاشت و معا    

 در آمريکـا رخ داد و  ١٩٩٢توفان آندرو که در سال   
 مونيخ ري کمپاني  .  کشته برجاي گذاشت   ٥٠تنها  

که بزرگترين کمپاني بيمه مجدد در جهان اسـت و           

کمپاني هاي بيمـه ديگـر را در مقابـل خطـر ضـرر            
هنگفت و غير منتظره بيمه مـي کنـد، يـک نفـس              

م کـرد کـه  ضـرر       ايـن کمپـاني اعـال     ! راحت کشيد 
بسـيار  ) يعنـي شـرکتهاي بيمـه ديگـر       (مشتريانش  

در واقع اين اقتصاد دانان مـي گوينـد از          . ناچيز بود 
 هزار انسان  و آواره و بـي       ١٥٠دست دادن بيش از     

 ميليون نفر، تاثير چنداني بـر اقتصـاد      ٥چيز شدن     
جهان نداشت زيرا آنهائي که مردند، صرفا در جدال         

بودند و بخـش مهمـي از اقتصـاد      براي بخور و نمير     
يک اقتصاد دان بـانکي  . جهان را تشکيل نمي دادند  

«  : اهل استراليا مسئله را چنـين تشـريح مـي کنـد       
البته اگر ميزان مرگ و ميـر را کنـار          (اکثر خسارت   

هـر چنـد    . به اهالي اينجا وارد شده اسـت      ) بگذاريم
امـا  . براي مردم ضرري بغايت جبـران ناپـذير اسـت        

البتـه  . زيادي روي کاهش ظرفيت توليد ندارد     تاثير  
  »  .به استثناي صنعت توريسم تايلند

     بله  بازارهاي  سهام جهـان لطمـات انسـاني را             
  !ثبت نمي کنند

بهترين را بـر  "     منطق سرمايه داري اين است که    
به زبان ديگـر، توسـعه   ". روي بهترين ها بنا مي کند  

ر است که در مناطق     زماني کارآمد و موثر و سود آو      
پيشرفته تر و تکامل يافتـه تـر، و ميـان کشـورهاي      

نظـام  . پيشرفته تر و تکامل يافتـه تـر، انجـام شـود           
سرمايه داري بر پايه نابرابري رونق و شکوفائي مـي           
يابد و اين نـابرابري هـا را تشـديد مـي کنـد؛ ايـن                
نابرابري ها تعداد تلفات حاصل از بالياي طبيعـي را     

ممکنسـت در آينـده   . د برابر مي کنـد    چندين و چن  
وعده هاي توخـالي بـه واقعيـت تبـديل شـود و در            
اقيانوس هند  سيستم آژير خطر دريائي نيـز برقـرار     
شود اما اين سيستم آژيـر خطـر عامـل عمـده ايـن       

عامـل عمـده    . گونه تراژدي ها را از بـين نمـي بـرد      
همانا توسعه نابرابر و سـتمگري سياسـي اسـت کـه        

ت توسعه ناموزون است و آنرا تقويـت مـي        الزاما جف 
  .کند

     خالصه کنيم، مشکل پايه اي مشکل مربوط بـه       
انسان است و در روابط ميان مردم، بخصوص روابط         

در چــارچوب ايــن روابــط،  . مالکيــت، نهفتــه اســت
سرمايه امپرياليستي تمام کشورهاي جهـان را تـابع    

ند خود مي کند و آنها را طوري سازمان دهي مي ک     
که در خدمت منافع انگلي معدودي که پايگاهشـان       

در اين . در متروپلهاي امپرياليستي است، قرار گيرند
نظام روابط فردي و جمعـي ميـان انسـانها طـوري            
است که حرف اول و آخر را سود مـي زنـد و همـه               
چيــز طبــق محاســبات بيرحمانــه پــولي، بــر طبــق 

افع سياست حفظ اين نظام جنايتکار، و بر طبق منـ         
کشوري که اکنون مي خواهد بر تمـام کـره خـاکي          
حکومت کند، يعني اياالت متحده آمريکا، انجام مي        

  . شود
.     بالياي طبيعتي هميشه قابل پيش بيني نيستند   

اما زمانيکه عاليترين معيار ارزشي يک جامعه حفظ        
زندگي انسان و برآورد کردن نيازهاي انسان نباشد،        

يکـي از  .  تضمين شـده اسـت     آنگاه وقوع تراژدي ها   
خشم آورترين  ابعاد اين تـراژدي و آنچـه مسـتلزم            
تحقيق بيشتر اسـت، ايـن کـه چگونـه  ايـن نظـام               
حــرص و  آز و ســود و  دولتهــاي مربوطـــه اش،    
بخصوص ارتشهاي اين دولتها که در همه کشورهاي 

بالديده حي و حاضرند، بجـاي خـدمت بـه مـردم و       
ز عهـده يـک دولـت      کاري که فقط ا   (تکيه بر مردم    

در مقابل مردم ايسـتادند و حتـا   ) انقالبي بر مي آيد 
  .عليه آنان زور بکار بردند

     نظام سرمايه داري ميـان دانشـمندان و هـدف           
. آزمون هاي علمي آنها يک ديوار درست کرده است   

اين نظام باعث اسارت اين دانشمندان شد بطوريکه         
گـوش  . يني هـا نه راه به باالئي ها داشتند و نـه پـائ         

مقامات باال در مقابل تقاضاهاي آنـان کـر بـود و بـا      
پائيني ها هم ارتباط نداشتند کـه بخواهنـد علـم و            
. نتايج آزمونهاي علمي خـود را بدستشـان برسـانند         

هيچ راديوئي نسبت بـه وقـوع فاجعـه اعـالم خطـر             
حتا کمتـرين آمـوزش عمـومي بـر سـر ايـن             . نکرد

ار نفـر را نجـات   موضوع مي توانست جان ده ها هـز      
در سونامي قبل، معلم يکي از جزاير اقيـانوس         . دهد

. آرام مشاهده کرد که آب دريا به يکباره عقب رفـت  
با مشـاهده ايـن مسـئله فـورا دانـش آمـوزان را از               

تمـام  . مدرسه بيرون برد و بـه جـاي امنـي رسـاند           
مدرسه از بين رفت اما همـه دانـش آمـوزان نجـات      

 تشـخيص خطـر آمـوزش       يافتند زيرا وي در مـورد     
چرا چنين دانشي تبديل به دانش عمـوم        . ديده بود 

در سراسر اقيانوس هند، جائي که مردم در معـرض          
خطر دائم هستند نشده بود؟ چرا ايـن مـردم هـيچ            

  درکي از عالئم خطر سونامي نداشتند؟
     به يقين اين واقعه دردناک به دانشمندان علـوم        

ــوم اجتمــا  ــک و روشــنفکران عل ــالين فيزي عي و فع
سياسي انگيزه خواهد داد که تحقيقـات زيـادي در          
مورد تمام موضـوعات مـورد بحـث، بطـور خـاص و        

اين واقعه به آنهـا نيـرو خواهـد         . عميق، انجام دهند  
داد که اين آگاهي را به ميان تـوده هـا ببرنـد زيـرا             
يکي از درسهاي تلخ اين فاجعه اين اسـت کـه اگـر         

سـتها و نـوکران آنهـا    دانش بشري در دست امپريالي 
بماند و به ميان مردم برده نشود، اگر علم بـر طبـق          
منافع اکثريت بشريت پيش برده نشود و در اختيـار       
خود مردم گذاشته نشود، آنگاه مردم در ابعاد غـول          

حتا در پرتو علم و دانش      . آسائي کشتار خواهند شد   
محدود کنوني مي توان گفت که ابعاد اين کشتارها         

واهد بود که خارج از تاب و طاقـت افـراد           آنچنان خ 
از سوي ديگـر، هـر چـه بيشـتر حقـايق      .  بشر باشد 

مربوط به اين فاجعه، اينکه چه اتفاقي افتـاد و چـرا         
اينطور شد به مردم گفته شود آنگاه اهداف مبارزات         

هدف مبارزه : انقالبي روشن تر و قوي تر خواهد شد      
 قدرت خـود  انقالبي ايجاد آن چنان جامعه اي که با   

زنجيرهــائي را کــه پتانســيل واقعــي بشــريت را بــه 
اســارت در آورده درهــم شــکند و روابــط مــردم بــا 
يکديگر و مردم با طبيعت را از بيخ و بـن دگرگـون             

  .کند
     سير تکامل و پيشرفت جامعه بشري نيـز ماننـد     
. آن تخته سنگ ته اقيانوس هند، گيـر کـرده اسـت        

در تاريخ گذشته   . د کرد بايد توسط انقالب آن را آزا     
و معاصر، رژيمهاي زيادي بعد از رخداد فاجعه هاي         

امپرياليسـتها بـر حسـب      . طبيعي سقوط کرده انـد    
منافعشان گاه به طبيعت تجاوز مي کنند و گـاه آن          

به انسان ها نيز همينطـور مـي    . را ناديده مي گيرند   
  ■. آنان شايسته حکومت کردن  نيستند. نگرند



   ٨ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                

 ريشتر در کـف اقيـانوس       ٩ه قدرت   زمين لرزه اي ب   
 ٨٠٠(هند رخ داد و امواج آب را با سرعت هواپيمـا         

به سواحل انـدونزي و تايلنـد و        ) کيلومتر در ساعت  
زمين لـرزه در  . سري النکا و هند و شرق آفريقا راند   

خط گسل تخته سنگ کف اقيـانوس هنـد و تختـه         
ايــن دو بــا يکــديگر . ســنگ قــاره اي برمــه رخ داد

ــ ــر  برخــورد ک ــان ب ــد و در نتيجــه فشارش رده بودن
يکديگر،  انرژي بالقوه عظيمي انباشـته       

باالخره گسل شـکافته شـد و       . شده بود 
تخته سنگ اقيانوسي از جا کنده شـده        
و حدود يک متر و هشتاد سـانت بزيـر          

اين حرکـت در    . تخت سنگ برمه رفت   
ــومتر رخ داد١٢٠٠طــول  ــرژي .  کيل ان

گ عظيمي رها شد که مقدار آن همسن      
.  ميليارد تن تي ان تي اسـت ٣٢انفجار  
 دقيقـه اولـين مـوج آب بـا          ١٥بفاصله  

 متـر  ١٢سرعت هواپيماي جت و بطول   
به جزيره سوماترا در انـدونزي برخـورد        

فقط در اين منطقه بـيش از صـد         . کرد
امواج آب ساعتي   . هزار نفر کشته شدند   

بعد به نقاط دورتر يعني تايلند و سـري    
و سـپس بـا     . ردنـد النکا و هند حمله ک    

شدت کمتر حتا تا سـومالي و کنيـا در          
موج اول مردم را همراه     . آفريقا رسيدند 

با ساختمان ها و درختان و اتوموبيل ها    
به قعر دريا کشاند و با مـوج بعـدي بـه          

اين پديده طبيعـي    . خشکي پرتاب کرد  
. خوانده مي شـود   ) دريا لرزه " (سونامي"

يان اين واقعه دو حقيقت را به شکل عر       
هم تحرک عظيم و تغييـرات     : نشان داد 

دائم کره خاکي را و هـم زشـتي نظـام            
نظامي . سرمايه داري حاکم بر جهان را     

که دانش و فـن آوري محصـول فکـر و          
کار بشـر را بـه زنجيـر سـود کشـيده و       

مردم دنيا را از ثمرات آن محـروم کـرده          
  .  است

  
زمين لرزه چيست؟ در کف اقيـانوس      

    گذرد؟و روي خشکي چه مي
     براي جواب بـه ايـن سـوال بايـد کـره زمـين و              

يعني بايـد بـا علـم زمـين         . زندگي آن را درک کرد    
توجه به پيشرفت هاي . شناسي يا ژئولوژي آشنا شد    

ــايف      ــزو وظ ــا ج ــادگيري از آنه ــم و ي ــي مه علم
زيرا هر حقيقتي که در اين جهـان        . کمونيستهاست

تـري  توسط انسان کشف شود بـه نفـع انقـالب پرول       
زيـرا  انقـالب   . مهم نيست کاشـفانش کياننـد   . است

بدون فهميـدن جهـان     . پرولتري يعني تغيير جهان   
به همين دليـل بـود کـه    . نمي توان آن را تغيير داد 

مارکس با شـادي وصـف ناپـذير از تئـوري تکامـل             
فردريش انگلس، ديگـر    . چارلز داروين استقبال کرد   

ح بيـنش و    بنيانگذار علم مارکسيسم نيز براي توضي     
متد مارکسيستي مجبـور شـد بـه مطالعـه مسـائل            
علمي زمان خـود در حيطـه رياضـيات و شـيمي و             

در مورد نسل قبلـي کمونيسـتهاي       . فيزيک بپردازد 
در " چگونه انسـان غـول شـد   "ايران نيز، نقش کتاب  

ــفي     ــب فلس ــر از کت ــارش کمت ــري افک ــکل گي ش
مشخصـا آگـاهي يـافتن از ايـن         . مارکسيستي نبود 

ه انسان تکامل گونه اي از ميمون ها بـود       حقيقت ک 
و فراگرفتن تئوري تکامل، نقـش مهمـي در زدودن        
خرافه هاي مـذهبي از ذهـن روشـنفکران و رانـدن         
.  آنــان بــه ســمت تفکــر کمونيســتي داشــته اســت 

کمونيستهائي که مي خواهند بطـور علمـي و همـه          
جانبه متد مارکسيستي يعني ماترياليسم ديالکتيک      

 و در بکاربست صـحيح آن مـاهر شـوند،         را بياموزند 
بايد به دسـتاوردهاي علمـي بشـر در زمينـه هـاي             
گوناگون توجه کنند تا بتوانند مبارزه طبقـاتي را بـا     

ايده هـاي صـحيح از   . اشتباهات کمتري پيش ببرند 

بقـول  . درون پراتيکهاي گوناگون بيـرون مـي آينـد        
مائوتســه دون، پراتيــک مهــم بشــر شــامل مبــارزه 

  .ستآزمونهاي علمي او توليد و طبقاتي 
      با توجـه بـه ايـن مسـئله در بحـث از رخـداد               
طبيعي سونامي، عالوه بـر بررسـي علـل اجتمـاعي           
تبديل اين رخداد طبيعي به يک فاجعه انساني، بايد 
علل اين رخداد طبيعي را نيز بررسي کنيم و بـراي           
توده هاي مردم توضيح دهيم تا در مقابل       

عت دچار بهت و حيرت     قدرت مهيب طبي  
مقاله ديگري در همين شماره بنام   . نشوند

 سونامي اجتناب ناپـذير    کشتار وسيع   آيا  "
نوشته سرويس خبري جهاني بـراي      " (بود
به جنبه اجتماعي مسئله مي پردازد    ) فتح

و در مقاله حاضـر بـه بررسـي محرکهـا و          
پروسه هاي طبيعي زمـين کـه سرمنشـاء     

نامي اسـت   زمين لرزه و آتشفشـان و سـو       
بـــا درک ايـــن . نگـــاهي مـــي انـــدازيم

رخدادهاي طبيعي مي تـوان بـه روشـني        
ديــد کــه انســان روزي خواهــد توانســت  
ــز   ــه را ني نيــروي مخــرب ســونامي و زلزل
خنثي کند و انرژي توليد شده توسط اين        
حرکات طبيعي کره زمـين را در خـدمت         

  .آسايش و رفاه جامعه بشري درآورد
پـيش بـا کشـف            سي و انـدي سـال       

تحول عظيمي در   " پليت تکتانيک "تئوري  
شناخت بشر از فعل و انفعاالت کره زمين        

ــا   ــم ه ــي (و ديناميس ــوانين  حرکت و ) ق
آن ) ساختمان و عملکـرد   (مکانيسم هاي   

تقريبـا مـي تـوان گفـت در         . بوجود آمـد  
دانش و آگاهي بشر نسـبت بـه زنـدگي و           
فعل و انفعاالت کـره زمـين يـک جهـش           

در دهه هاي گذشـته     . جود آمد انقالبي بو 
مرتبا اين تئوري منسجم تر و صحيح تـر         
شده و در برخي جهـات نيـز تکامـل يافتـه      

تـازه تـرين تحقيقـات و يافتـه هـاي        . است
دانشمندان جهـان در مـورد کـره زمـين و           

ــزرگ   ــرانس ب ــي در کنف ــه شمس ــه  "منظوم اتحادي
دسامبر (در سانفرانسيسکو  " ژئوفيزيست هاي آمريکا  

رائه شد که در آن يازده هـزار دانشـمند از        ا) ٢٠٠٤
  .سراسر جهان شرکت داشتند

     اکنون به يقين مـي تـوان گفـت کـه زمـين در         
طول صدها ميليـون سـال در نتيجـه پروسـه هـاي        

به شکل و شمايل کنوني در آمـده        " پليت تکتانيک "
پروسه هاي پليت تکتانيـک بـراي بشـر هـم          .  است

لگه هاي حاصـلخيز    ج. موهبت آفرينند و هم خرابي    
که تمدنهاي بزرگ بشري در آنها رشد کرده اسـت،          
شکل گيري سفره هاي نفتـي، بوجـود آمـدن کـوه            
هاي بلند، معادن ذغال سنگ و مس و غيره همـه و    

  سونامي چيست و چرا توليد مي شود

  چند پارچه شدن زمين به چند قاره در طول ميليونها سال
 ۱۳۵ ميليـون،    ۲۰۰ ميليـون،    ۲۲۵: به ترتيب از بـاال سـمت چـپ        

 . ميليون سال پيش و عکس آخر مربوط به امروز است۶۵ميليون، 



٩صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره
همه نتايج حرکتها و پروسه هاي پليت تکتانيک مي  

زلزلـه هـا و آتشفشـانها و سـونامي هـا نيـز              . باشند
نگام انـرژي عظيمـي     زمين لرزه هاي نابه   . همچنين

. توليد مي کنند که فقـط خرابـي ببـار مـي آورنـد              
. آتشفشانهائي که  غير فعال نشده اند نيز همينطـور    

اما در دنيائي کـه بـه     . آري هم موهبت و هم خرابي     
فقير و غني تقسـيم شـده ، موهبتهـايش را عمـدتا         
شرکتهاي سرمايه داري مـي برنـد و خرابيهـايش را       

يتي نفتي مـوهبتش را مـي       شرکتهاي چند مل  . فقرا
  .  برند و مردم سوماترا خرابيهايش را

 ميليـارد  ٤ر٥     کره زمين طول عمري بـه انـدازه      
طي اين مدت چهره زمـين چنـدين بـار          . سال دارد 

آردي اسکاي بريـک بيولوژيسـت      . تغيير کرده است  
مائوئيست در سلسله مقاالت عميق و هيجـان آوري   

 در مورد تئوري تکامل    "کارگر انقالبي "که در نشريه    
نوشته، پيدايش زمين و تغيير شکل آن را بـه    

کره ما، مثل هر چيـز  «: زيبائي شرح مي دهد  
تـاريخ  تـاريخ آن،  : ديگر تاريخ خـود را دارد   

انـواع تغييـرات    :  اسـت  و دگرگـوني   تغيير
ناگهاني و تکان دهنده که در طول ميلياردها        

تغييراتي که هرگز متوقـف     . سال رخ داده اند   
 ٤ر٥کـره زمـين     . نشدند و هنوز ادامه دارنـد     

ميليارد سـال پـيش در نتيجـه يـک انفجـار            
کهکشاني متولد شد و مانند يک گلوله آتـش      
مملو از سـنگ و گـاز در فضـا پرتـاب شـد و       
باالخره در مدار يکي از ستارگان بيشمار قرار       

" مـا "در مدار ستاره اي کـه خورشـيد      : گرفت
ل عمــرش زمـين در ميليـارد سـال او   . اسـت 

دســتخوش تغييــرات فيزيکــي بســيار شــد و 
اما هنوز زندگي در    . شروع به سرد شدن کرد    

يـک ميليـارد سـال را       . آن بوجود نيامده بود   
در اين مدت ترکيب  : بسرعت از نظر بگذرانيم   

درجه حرارت . فيزيکي زمين خيلي عوض شد
سطح آن بطور قابل مالحظه اي پـائين آمـد؛         

ا حرارت هنوز   ام. خشکي و آب شکل گرفتند    
خيلي باال بود و آبهـا و فضـا پـر از اسـيدها و      

 ميليارد سـال  ٣ر٥اگر بتوانيم   . گازهاي سمي 
عقب برويم و نگاهي بـه زمـين بينـدازيم،          

نـه حيـواني    ! نمي تـوانيم آن را بشناسـيم      
روي زمين راه مي رفت، نه حشره و پرنده         
اي در آسمان پر مي زد، نه مـاهي در آب            

هيچيـک  . ياهي و درختي و نه گلي     نه گ . درياها بود 
از مشخصات آشنا ماننـد قـاره هـا، سلسـله جبـال،           

آب . دشتها و اقيـانوس هـاي امـروز وجـود نداشـت        
مطلقا چيزي بـراي خـوردن   . آشاميدني موجود نبود 

پيدا نمي شـد و حتـا هـواي آن را نمـي توانسـتيم              
استنشاق کنيم زيرا اکسـيژن هنـوز بوجـود نيامـده         

" معرفي علم تکامـل    "–کاي بريک   آردي اس (» ...بود
  )٢٠٠٢ ژوئن ١١٥٧کارگر انقالبي شماره 

 ٢٥٠از  .      تغييرات فيزيکـي زمـين ادامـه يافـت        
ميليون سال پيش به اين طـرف، خشـکي زمـين از         
يک قطعه به پنج قطعه تقسيم شد که امروز به آنها           

اين تغيير توسط پروسه تکتانيک     .  قاره مي گوئيم   ٥
ون به يقين مـي دانـيم کـه سـطح         اکن. انجام گرفت 

آگـاهي بـه    . کره زمين مرتبا در حال جابجائي است      
اين حقايق، تاثيرات مهمي بر روي بسياري از علـوم    

. داشت؛ تاثير بسزائي بر روي جهان بيني بشر داشت
تئوري هاي کپرنيک و گاليله در مـورد کـره زمـين          
نيز شناخت و ديد بشر نسبت به کره خاکي و جهان     

دارويـن بـا کشـف تئـوري        . ا عوض کردنـد   هستي ر 
تکامل نگاه انسان به خودش را زير و رو کرد آنچنان  
که هنوز پس از صد و اندي سـال کـه از کشـف آن        
ميگذرد لرزه هاي عظيمي که اين تئوري در جامعه         
بشــري بخصــوص در نيروهــاي حــاکم بوجــود آورد 

تغيير و دگرديسي زمين تا زماني  . احساس مي شود  
مين زنده است و از دلش حرارت توليد مي که کره ز 

بشـر کنـوني نمـي توانـد        . شود ادامه خواهد داشت   
مانند بشر عصر جاهليت که در مقابل قدرت نمـائي         
طبيعت دست به دامن خدا مـي شـد، آرزوي تمـام         

چون اين . شدن زمين لرزه ها و آتشفشان ها را کند   
. يعني تمام شدن زنـدگي زمـين و سـرد شـدن آن            

 زمين لـرزه هـا و آتشفشـان هـا متوقـف             زماني که 
ــا،    ــري کوهه ــکل گي ــک ش ــيکل ژئولوژي شــوند، س
فرسايش آنها، رسوبات کف آبها، شکل گيري خـاک         

و همـراه  آن شـايد       . جديد نيـز تمـام خواهـد شـد        
هنوز کسي در . زندگي موجودات زنده نيز تمام شود   

انسان امروز بايد هر چـه  . اين مورد چيزي نمي داند  
صـيات و رفتـار زمينـي کـه رويـش           بيشتر به خصو  

زندگي مي کند آگاه شود و از آن شناخت بيشـتري     
کسب کند تا بتواند زمانهائي را که کره زمين قدرت      
مهيبش را به ميدان مـي آورد پـيش بينـي کنـد و              
حتا در آينده ي نه چندان دور بتوانـد ايـن قـدرت              
مهيب را مهار کرده و به نفع رفـاه و آسـايش خـود              

مطمئنا با از بين رفتن نظام سرمايه داري،        . بکار برد 
بشر خواهـد توانسـت گامهـاي جهـش وار در ايـن             

  .جهت بردارد

تئـوري سـنگ    (تئوري پليت تکتانيک    
  )ساختي

تئوري سنگ ساختي که يک تئوري نسـبتا جديـد          
است انقالبي در زمينه شناخت بشر از قواي محرکه         

مه در زبان زمين شناسي، کل . کره زمين بوجود آورد   
. به تخته سنگ بزرگ صلب اتالق مـي شـود   " پليت"

از زبان يوناني گرفته شـده اسـت و      " تکتانيک"کلمه  
" پليـت تکتانيـک   "عبارت  . است" ساختن"به معناي   

براي توضيح اين واقعيت است که سطح کره زمـين          
. از تخته سنگهاي بزرگ صلب سـاخته شـده اسـت          

مـين  اين تئوري ثابت کرده  که اليه بيرونـي کـره ز       
) يـا بيشـتر  (مجموعه اي متشـکل از يـک دوجـين         

تخته سنگهاي صـلب کوچـک و بـزرگ اسـت کـه              
نسبت به يکـديگر در حـال حرکتنـد؛ و ايـن تختـه       
سنگها روي ماده اي که داغ تر و سـيال تـر اسـت،              

  .   شناورند
يـک  " پليت تکتانيـک  "     زمينه ساز تئوري    

" کانتيننتال دريفت "تئوري ديگر است به نام      
طبق اين تئـوري صـدها      ". جدائي قاره ها   "يا

ميليون سال پيش از اين، کره زمين متشکل        
بود که بعدها بخش هـاي   " بزرگ قاره "از يک   

مختلف آن از يکديگر جـدا شـده و هـر يـک       
ــدند  ــوئي روان ش ــتراليا از  . بس ــا اس مشخص

امـروزه  . مناطق قطب جنوب جدا شده اسـت     
در اســتراليا فســيلهاي ديناســورهاي قطــب  

 ٦٥وب پيدا شده که نشان مـي دهـد تـا            جن
ميليون سال پيش استراليا به منـاطق قطـب         

  .جنوب وصل بود
ــا اســتفاده از        تئــوري ســنگ ســاختي، ب
بسياري از رشته هاي مربوط به مطالعه زمين  
ماننـد رشـته هـاي فسـيل شناسـي و زلزلـه       

اين تئـوري بـراي    . شناسي بدست آمده است   
االت مربـوط بـه     اولين بار به بسـياري از سـو       

ــواب داد  ــين ج ــي زم ــات طبيع ــثال . حرک م
دانشمندان براي قرن ها با اين سـوال روبـرو          
بودند کـه چـرا زمـين لـرزه هـا و انفجـارات              
آتشفشاني در مناطق بسـيار خاصـي از کـره          
زمين رخ مي دهند و اينکه سلسـله جبـال          
عظيمي مانند آلپ و هيماليا چگونـه شـکل      

 نشان داده   تئوري سنگ ساختي  . گرفته اند 
است که در جائي که تخته سنگهاي پوسته        
زمين به يکديگر برخورد مي کنند يک خـط گسـل        

يعني در نتيجـه بهـم سـائيده       . زلزله توليد مي شود   
شدن يا برخورد تختـه سـنگها امکـان زمـين لـرزه             
بوجود مي آيد و برخي اوقات حاصـل ايـن برخـورد         

  .بوجود آمدن رشته کوه هاي بزرگ است
را زمين اين چنين بيقرار است؟ چـه چيـزي              چ

باعث مي شود که زمين به تکان در آيد، دهـان بـاز      
کند و فرو رود يا اينکه آتشفشانها با قـدرت مهيـب         
سر باز کنند؟ چرا کوهها اين چنين سر بـه آسـمان            
سائيده اند و بلند شده اند؟ مردم دنيا بـا جوابهـائي            

ده انـد   که اديـان مختلـف بشـر بـه ايـن سـوالها دا             
اما درصد کـوچکي از مـردم بـا جوابهـاي            . آشنايند

 اغلـب اروپائيـان     ١٨تا قرن   . علمي حقيقي آشنايند  
فکر مي کردنـد يـک سـيالب عظـيم الهـي کـه در            
انجيل تشريح شده نقش اصلي را در شـکل گيـري           

در تصوير باال دو تخته سنگ برخورد کرده و در نقطه ای قفل کـرده               
در تصوير پائين در محلی که قفـل        . وع زلزله است  اين قبل از وق   . اند

 .کرده بودند، گسست کرده اند و زلزله رخ داده است



   ١٠ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                
رشـته زمـين   . چهره کره زمـين بـازي کـرده اسـت        

شناسي تماما متکي بر اين بـاور بـود کـه تغييـرات            
فيزيکي کـره زمـين، ناگهـان و در نتيجـه يکرشـته          

از آن نوع که در توفان نـوح در     ) فاجعه(کاتاستروف  
 روز تمام زمين ٤٠ شب و   ٤٠(انجيل شرحش رفته    

چنين طرز تفکـري    .  بوجود آمده است  ) را فراگرفت 
اما در اواسط قـرن     . مي خواندند " کاتاستروفيسم"را  
ئــوري  تئـوري کاتاســتروف جــاي خــود را بــه ت ١٩

ديگري داد که متکي بر يک اصل بسيار مهم بـود و       
گذشته جاي پاي خـود را در حـال مـي           : "آن اينکه 

همـان  ." نهد پس حال، کليد کشـف گذشـته اسـت         
قواي محرکه و نيروهـاي جغرافيـائي کـه امـروز در            

  . کارند سرمنشاء تغييرات فيزيکي کره زمين هستند
ره هـاي        با بهبود وسائل دريانوردي و کشـف قـا        

جديد، انسان توانست نقشه کره خاکي را دقيـق تـر     
فسيل شناسي نيز يکي ديگر از رشـته هـائي    . بکشد

بود که دروازه ها را بروي علـم زمـين شناسـي بـاز              
" جدا شدن قـاره هـا     " تئوري   ٢٠در اوائل قرن    . کرد

شواهد و داليل جديدي يافت و آلفـرد واگنـر اهـل            
يکـي از  . رح کـرد آلمان با قوت و اطمينان آن را طـ    

اولين شواهدي که نظر او را جلب کرد جفت شـدن           
. شکل و قواره آمريکاي جنـوبي و قـاره آفريقـا بـود            

گوئي آمريکاي جنوبي را از آفريقا بريده اند و به آن           
واگنـر متوجـه شـد کـه       ! سوي کره زمين رانده انـد     

برخي سـاختارهاي جغرافيـائي و فسـيل گياهـان و         
کــاي جنــوبي و حيوانــات در ســواحل آمري

آفريقا مشابه يکديگرند در حاليکه اقيانوس      
ايــن دو قــاره را از  ) آتالنتيــک(اطلــس 

يکديگر جدا مي کند و داراي آب و هـوائي      
پـس علـت چيسـت؟ ايـن      . کامال متفاوتند 

يکي از بهترين شواهد بود کـه نشـان مـي           
يا مثال در   . داد اين دو قاره قبال يکي بودند      

خ زده ايسـت    منطقه قطب  که سرزمين يـ      
! فسيلهاي گياهان مناطق حاره يافـت شـد       

در قطبهاي شـمال وجنـوب فسـيل خـزه          
هائي يافت شد که مخصـوص آب و هـوائي    

جدا "به اين ترتيب تئوري     .  کامال متفاوتند 
راه را براي شکل گيري يک      " شدن قاره ها  

اما طفلک . نگاه جديد به کره زمين باز کرد   
ــري  ــاي متحجـ ــر رو در روي مغزهـ  واگنـ
ــتاده بــود کــه در کلــه بســياري از      ايس

اغلـب  . دانشمندان زمـانش وجـود داشـت      
دانشمندان سفت و سخت باور داشتند که        
قاره ها و اقيانوس ها مختصـات هميشـگي     
ــود   ــين هســتند و از روز اول بوج ــره زم ک
آمدن زمين به همين حالت موجـود بـوده         

که البته چنين نبود، اما کسـي حـرف واگنـر را          . اند
يکي از نقاط ضعف واگنر اين بود کـه      . رفتنمي پذي 

نمي توانست به ايـن سـوال جـواب دهـد کـه چـه               
نيروئي مي تواند آنقدر قوي باشد که اين قاره هـا را      
! از هم دور سازد و هر يک را به يک سو روانـه کنـد      

واگنر مي گفت اين قاره ها در آب شناور شده و هر            
ن امـا يـک فيزيـک دان زمـي      . يک بطرفي رفته انـد    

شناس اهل انگليس به نام هارولد جفريز نظريه او را       
رد کرده و گفت که به لحاظ فيزيکي امکـان نـدارد            
که يک وزن انبوه از سنگ صلب در آب شناور شود           

ايـنهم  ! و هر طرف که خواست برود و لنگر بينـدازد         
پس از مرگ واگنـر آزمايشـات و       . حرف درستي بود  

 را ابداع کرد که     انسان وسائلي . مطالعات ادامه يافت  
مطالعـات  . توانست به مطالعه کف اقيانوسها بپردازد     

مـثال  . کف اقيانوس ها چيزهاي عجيبي را نشان داد   
اينکه کف اقيـانوس در برخـي نقـاط بطـرز حيـرت           
انگيزي جوان است و بنظر مي آيد که کف اقيانوس           

اين مطالعات پرتو جديـدي     ! در حال گسترش است   
جدا شـدن  " در واقع تئوري .بر تئوري واگنر انداخت  

هر چه  . طاليه دار تئوري سنگ ساختي است     " قارها
در مورد اهميت تئوري سنگ سـاختي بگـوئيم کـم     

اهميت اين تئوري براي علوم مربـوط بـه         . گفته ايم 
زمين مانند اهميت کشف ساختار اتـم بـراي رشـته     
فيزيک و شيمي است؛ مانند اهميت تئوري تکامـل         

  .براي زيست شناسي است
  

  تئوري سنگ ساختي و زلزله 
همانطور که گفتيم، طبـق تئـوري سـنگ سـاختي،      
اليه بيروني کره زمين مجموعه اي متشکل از يـک           

تخته سنگهاي صـلب کوچـک و       ) يا بيشتر (دوجين  
بزرگ است که نسبت به يکديگر در حال حرکتنـد؛          
و اين تخته سنگها روي ماده اي که داغ تر و سـيال   

ين تخته سنگها مرتبا نسبت بـه       ا. تر است، شناورند  
 نـوع  ٣ايـن حرکـات از     . يکديگر در حـال حرکتنـد     

حرکت دور شونده؛ حرکـت درهـم رونـده؛         : هستند
در نتيجه حرکـت دور شـونده       . حرکت مماس افقي  

کف اقيـانوس هـا انبسـاط مـي يابنـد، قـاره هـا از                
. يکديگر فاصله مي گيرند و آتشفشانها رخ مي دهند

ل حرکـات درهـم رونـده تختـه         اما زلزله ها به دليـ     
سنگها يا حرکت مماس افقي آنها نسبت به يکديگر         

سلسله جبال نيـز در نتيجـه همـين         . رخ مي دهند  
به خط تماس   . حرکت درهم رونده شکل مي گيرند     

ايـن خـط   .  مي گوينـد  خط گسل اين تخته سنگها    
گسل ها گاه به هزاران کيلومتر مـي رسـند و تمـام        

د در حواشي آن قرار دارنشهرهائي که روي آن و در 
  . معرض تهديدات زلزله اند

     در حرکت دور شونده تخته سنگها از هم فاصله         
مي گيرند؛ سنگ مذاب از زير به رو مي آيد و قشـر         

رشته . جديدي را مي سازد که حالت برآمدگي دارد       
تپه هاي وسط اقيانوس اطلس  ناشـي از ايـن نـوع              

ط کف اقيانوس اين حرکت باعث انبسا  . حرکت است 
 سـانت و نـيم    ٢اقيانوس اطلـس  سـاالنه       . مي شود 

 کيلومتر در يک ميليون سال بـزرگ مـي          ٢٥يعني  
 ٢٠٠ تـا    ١٠٠انبساط کف اقيانوس اطلس در      . شود

ميليون سال گذشته باعث شده که اين اقيـانوس از          
آب باريکه اي ميان قاره هاي اروپا و آمريکا و آفريقا      

امـا بـا وجـود      . م شـود  تبديل به يک اقيانوس عظـي     
 ميليون  ٦٠٠گسترش کف اقيانوس اندازه زمين در       

زيرا در نقاط ديگـر،     . سال گذشته عوض نشده است    
تخته سنگها در نتيجه حرکت درهم رونده کوچـک         

وقتي تخته سنگها بطرف هم حرکت مي       . مي شوند 
کنند و در هم فرو مي روند، پس از مدتي سـر بهـم    

يگـري ميلغـزد و وارد     سائيدن يکـي از آنهـا بزيـر د        
به اين . حوزه سنگ مذاب زير پوسته زمين مي شود    

امـا  ! ترتيب تخته سنگهاي کهنه، نوسازي مي شوند      
همزمان، انرژي بزرگي که در نتيجه فشار آوردن بـر   
هم ذخيره شده است، رها مي شود و ما تاثيرات آن          

اين درهم فرو   . را بشکل زمين لرزه تجربه مي کنيم      
: گها به سه شکل صـورت مـي گيـرد    رفتن تخته سن  

ميان دو تخته سنگ قاره اي؛ ميان دو تخته 
سنگ اقيانوسـي؛ ميـان يـک تختـه سـنگ           

در . اقيانوسي و يـک تختـه سـنگ قـاره اي      
کف اقيانوس هاي جهان مـي تـوان شـاهد           

 کيلومتر و بطول    ١٠ تا   ٨دره هائي به عمق     
اينجـا عميـق تـرين      . چندين کيلـومتر بـود    
 کـه درسـت در محـل        نقطه اقيانوس اسـت   

لغزيدن يک تخته سنگ بزير ديگري بوجود       
در طول تاريخ در نتيجه چنـين       . آمده است 

حرکاتي برخي از شـهرهاي سـاحلي کـامال         
بزير اقيانوس ها رفته اند و سرمنشاء افسانه        
هاي مذهبي در مورد قدرت خداوند متعـال   

قديمي هـا   . و حرکات تنبيهي خدا شده اند     
ـ     از کـرد و شـهر را   مـي گفتنـد آب دهـان ب

کوه هاي عظيم آند در پـرو       ! درسته فرو داد  
در نتيجه چنين حرکتي ميان تخته سـنگ        
ــاره اي    ــنگ ق ــه س ــا و تخت اقيانوســي نازک

در سـاحل  . آمريکاي جنوبي بوجود آمده اند   
آمريکاي جنوبي يک دره زير آبي به نام دره        

وحدت اضداد در   .  شيلي موجود است   –پرو  
 است و به اشکال     همه جاي طبيعت موجود   

بوجـود آمـدن ايـن      . مختلف خود را نشان مي دهد     
دره زير آبي و سر به فلک کشيدن کوههاي آند کـه        
به ستون فقرات قاره آمريکاي جنوبي معروف است،        

به همان ترتيب وقتي کـه     . مربوط به يک پروسه اند    
دو تخته سنگ اقيانوسي درهم فرو رفته و يکي بزير   

ي عميقي در کف اقيـانوس      ديگري مي رود، دره ها    
هنگامي که دو تخته سنگ قـاره اي    . بوجود مي آيد  

درهم فرو مي روند و هيچيک راه را بر ديگـري بـاز           
نمي کند، زلزله رخ نمي دهد بلکه کوهها شکل مي          

انرژي انباشت شـده در ايـن بهـم سـائي بـه           :  گيرد

دو تخته سنگ اورآسيا و آمريکـای شـمالی توسـط رشـته         
يانوس اطلس از يکديگر جدا می شوند،       برآمدگيهای وسط اق  

  .اين رشته برآمدگيها از وسط کشور ايسلند گذر می کند



١١صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره
دليل آنکـه   . شکل گيري کوههاي عظيم پا مي دهد      

تخته سنگ بزير ديگري نمي لغزد   در اين مورد يک     
سـنگهاي قـاره    . به جنس تخته سنگها مربوط است     

اي نسبتا سبک هستند و وقتي بهم مي خورنـد در           
مقابل کشش رو به پائين مقاومـت مـي کننـد و در         
. عوض در نقاطي برجسته شده و رو به باال مي روند         

شکل گيري رشته کوه هيماليا نتيجـه يکـي از ايـن      
 ميليـون سـال پـيش       ٥٠. گهاستحرکات تخته سن  

" اورآسـيا "تخته سنگ هند بـه تختـه سـنگ          
برخـورد کـرد و درهـم فـرورفتن بطئـي کــه      
ميليونها سال طول کشيد موجب سر به فلک        
کشيدن هيماليا و پديد آمدن فالت تبت شد        
و اقيانوسي که ميان اينها قرار داشت خشـک     

  .  شد
     زلزله هائي که در ايـران رخ مـي دهـد و          

ل گيري رشته کـوه هـاي ايـران و حـوزه       شک
 تختـه   هاي نفتي خليج مربوط به حرکتهـاي      

 و آفريقا نسبت به     سنگ هاي هند، عربستان     
ــنگ ا  ــه س ــتتخت ــنگ  . ورآسياس ــه س تخت

 نسبت به قـاره آفريقـا حرکـت دور          عربستان
ــه تختــه ســنگ اورآســيا   شــونده و نســبت ب

عربسـتان، ميليـون   . حرکت درهم رونده دارد   
از ساحل شرقي آفريقا جدا شد     ها سال پيش    

  . و درياي سرخ بوجود آمد
       

  سونامي و زلزله
     امواج سونامي، در نتيجه رخداد زلزلـه در   
کف اقيانوس و يا انفجـار آتشفشـان در آنجـا        

انرژي عظيمي که از اينها رها    . بوجود مي آيد  
مي شود به جريان آب اقيانوس منتقـل مـي          

ع بـه حرکـت     آب با سرعت عظيم شـرو     . شود
فاصله ميان يک تاج  (طول موج آب    . مي کند 

 کيلومتر  ٩٦٥گاه به   ) موج با  تاج موج بعدي     
امـا ارتفـاع مـوج در نقـاط عميـق           . مي رسد 

وقتي کـه آب بـا      . اقيانوس قابل رويت نيست   
سرعت به مناطق کـم عمـق در سـاحل مـي          

 متر ٦٠رسد ارتفاع مي گيرد بطوريکه گاه به       
 ٨٠٠مـي توانـد بـه    سرعت آب . نيز مي رسد 

  . کيلومتر در ساعت برسد
  

  انقالب تمام نشده است 
انقالبي که تئوري سنگ ساختي در علم زمـين            

شـناختي  . شناسي آغاز کرده هنوز تمام نشده است      
که تا کنون بدست آمـده بطـور کيفـي انسـان را از             
تاريکي و ناداني در مـورد حرکـات زمـين در آورده           

 عديده ديگري برجاست کـه      اما هنوز سواالت  . است
اما . علم بايد به آنها پاسخ دهد و مطمئنا خواهد داد     

مسئله آن است کـه علـم و      . اين تمام مسئله نيست   
دانش باالتر بايد به خلق خدمت کند و مردم جهـان   
را از رنج حرکات ناگهـاني و خشـونت بـار طبيعـت             

اين مسئله اي است که فقط بـا عـوض          . نجات دهد 
ماعي حاکم در هر کشـور و در کـل          شدن نظام اجت  

تـا زمـاني کـه ايـن نظـام      . جهان ممکن خواهد شد   
طبقاتي پا برجاست، علم در جهت خدمت به اغنيـا          

بشر به نقطه اي از علم و دانش     . استفاده خواهد شد  
و فن آوري و ثروت رسـيده اسـت کـه همـه مـردم          
جهان بتوانند از رفاه برخوردار شوند و تا به اين حد           

ن ابعاد گسترده قرباني حرکات خشـونت بـار    و در اي  
 درصـد   ٩٠طبق يک آمار شنيدني،     . طبيعت نشوند 

دانشمنداني که جامعه بشري در تمام طـول تـاريخ         
بله در  ! خود توليد کرده است، امروز در قيد حياتند       

چنين شرايطي اکثر مردم دنيـا در مقابـل حـوادث            

طبيعي و حرکات طبيعي کره زمين بي دفاع انـد و           
ــوند  ع ــي ش ــاني آن م ــه قرب ــاقض را  . اجزان ــن تن اي

تضاد ميان نيروهاي توليـدي   "مارکسيسم به صورت    
نيروهاي توليـدي   . فرموله مي کند  " و روابط توليدي  

به مهارت و دانش انسان و ابزار ساخت انسان اتالق           
بــه نظــام سياســي، " روابــط توليــدي"مــي شــود و 

 مسئله آن اسـت کـه     . اقتصادي و ايدئولوژيک حاکم   
نيروهاي توليـدي بشـر آنقـدر پيشـرفت کـرده کـه        
پوسته نظام اجتماعي سرمايه داري براي آن بشدت        

و . ميان آنها تصادم بوجـود آمـده اسـت        . تنگ است 
فقط انقالب مي توانـد ايـن مسـئله را بـا سـرنگون              

در واقـع صـدها   . کردن نظام سرمايه داري حل کند   
 هزار تن کشته هاي سونامي و شهرهاي ويران شـده  

و روستاهاي ناپديد شـده ، محصـول نظـام سـرمايه       
  .داري است

      دانـش و ثـروت محصـول فکـر و کـار بشـر در       
ــت   ــده اس ــز ش ــان متمرک ــوچکي از جه ــش ک . بخ

اگرهمين فاجعه در اقيانوس آرام در سواحل آمريکا         
رخ مي داد تعداد تلفات در نتيجه سونامي و تعـداد          

يـن حـد    تلفات در نتيجه نرسيدن کمک هرگز بـه ا        
تا ده روز بعد از رخـداد سـونامي هنـوز        . نمي رسيد 

پاي کسي بـه برخـي جزيـره هـا و روسـتاها           
گفته مـي شـود هنـوز صـدها         . نرسيده است 

هــزار نفــر از مــردم ســونامي زده در منطقــه 
ــه" ــر و  " آچـ ــدونزي در جزايـ ــور انـ از کشـ

روستاهاي خـود محصـور مانـده انـد و هـيچ        
 خود را   سازمان امدادگري نتوانسته کمکهاي   

بــه آنهــا برســاند زيــرا آنــان مــردم منــاطقي 
هستند که حتا جـاده نـدارد چـه برسـد بـه             

زمـاني کـه روسـتاهاي مـاهيگيران        . فرودگاه
قايق هاي خود را از دست مـي دهنـد همـه            

وسيله امرار معاش : چيز را از دست مي دهند
و وسيله تماس با دنيـاي خـارج از روسـتاي           

ب بـانکي  مردم اين منـاطق حتـا حسـا       . خود
ندارند چه برسد به بيمه سـاختمان يـا ابـزار           

آنچه اثرات مخرب زلزله ها و سونامي ها        . کار
را تشديد مي کند ساختار نابرابري در جهان        
است که  ثـروت در يکسـو و فقـر در سـوي              

  . ديگر انباشت شده است
     ســرمايه داري موجــب پيشــرفت علــم و 

ن امـا در همـا    . دانش و فن آوري شده اسـت      
حال بزرگترين مانع و سدي اسـت کـه نمـي       

در . گذارد نوع بشر از اين پيشرفتها سود ببرد  
ــه   ــم وابســته ب ســرمايه داري،  پيشــرفت عل

کشــته شــدن بــيش از . سـودآوري آن اســت 
ــيار    ١٥٠ ــيا بس ــونامي آس ــن در س ــزار ت  ه

 ١٦٥امـا هـر مـاه بـيش از          . وحشتناک است 
هزار نفر از ماالريا مـي ميرنـد کـه اغلبشـان            

 هزار نفر از ٢٤٠هر ماه . ودکان آفريقائي اندک
بيماري ايدز مي ميرند که اغلبشان در آفريقا      

 هـزار نفـر از   ١٤٠ماهانـه  . زندگي مي کننـد   
ماالريا و اسهال و گرسنگي    . اسهال مي ميرند  

بيماري هاي شناخته شده انـد و بـراي آنهـا           
يک استاد اقتصاد دانشگاه    ! درمان وجود دارد  

 ٣ تـا  ٢با خـرج  : "يکا مي گويد  کلمبيا در آمر  
ميليارد دالر روي ماالريا مي توان ساالنه يک    

اين مبلـغ يعنـي     ." ميليون نفر را از مرگ نجات داد      
چيزي کمتر از هزينه روزانه لشگرکشي هاي آمريکا        

  .در اقصي نقاط جهان
در واقـع بـه   .      سونامي صدها هزار قرباني گرفـت    

زمان يک انقالب انسان نهيب زد که ديري است که       
اجتمـاعي کمونيسـتي در سراسـر کـره خـاکي فـرا       

انسان ابزار را «: مائوتسه دون مي گويد. رسيده است
وقتي ابزار طلب انقالب مي کند آن را از ... مي سازد 

 ».طريق انسان فرياد مي کند
-------------------------------------------------- 

  :توضيحات
ي و عکسهاي اين مقاله، جزوات  مرکز منبع تمام مطالب علم

   USGS:مطالعات زمين شناسي اياالت متحده مي باشد

 
عربستان و آفريقا در يک حرکت شمالی       تخته سنگهای هند،    

 به تخته سنگ اور آسيا فشار می آورند



   ١٢ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                

دو دهــه قبــل، روح اهللا خمينــي سردســته تاريــک 
 در ١٣٦٠فاجعه زلزله سـال   انديشان حاکم بر ايران  

ما بايـد بـدانيم كـه     « : دادکرمان را اينگونه توضيح     
رف  ابتال و امتحـاني اسـت از طـ         ،اين حوادث ناگوار  

ــراي مصــيبت ديــدگان در محــل  خداونــد متعــال ب
... . زدگان در سراسـر كشـور      حوادث و براي مصيبت   

مصـيبت ديـدگان و   (كريم هـر چـه       به منطق قرآن    
دارند و داريم از خداوند منـان اسـت و          ) بازماندگان

داراني هستيم كه ديـر يـا زود امانـات            همگي امانت 
ذشـته   سـال گ  .»الهي را به صاحبش بر مي گردانيم      

در جريان زلزله مصيب بـار بـم، خامنـه اي و بقيـه              
سران جمهوري اسالمي همين حرفهاي پوسـيده را        

قريب به يکسال پس از زلزله بم، ده        . بر زبان آوردند  
در کشـورهاي   (ها هزار نفر از مردم آسـيا و آفريقـا           
قرباني امواج ...) اندونزي، سري النکا، هند، سومالي و 

ايان مسيحي آمريکا که امروز بنيادگر. سونامي شدند 
عنان کاخ سفيد را در دست دارند، در بيانيـه هـاي            
خود حرفهاي مشمئز کننده عصر جاهليت را  تکرار        

ــه،   ــد ک ــاطر   "کردن ــه را بخ ــردم آن منطق ــدا م خ
  ".   گناهانشان تنبيه کرد

  

ـ ن انسان عصر جاهل   ييتب هـر چـه   : "تي
  "!گرددي دهد بخودش باز ميخدا م

ن قـديم، زمـاني کـه هنـوز  چيـزي                 در روزگارا 
بعنوان شناخت علمي وجود نداشت و انسـان اسـرار    
زمين را کشف نکرده بود، مردم حرکات خشونت بار        

مـي  . طبيعت را خشم زمين يا دريـا مـي خواندنـد          
! گفتند زمين لرزيد و اقيـانوس شـانه بـاال انـداخت           

  . خداي آب ها عصباني است
يه اسـت کـه نـادان و             اما اين ها افکار انسان اول     
انسـان در مقطعـي از      . اسير نيروهاي طبيعـت بـود     

خـداي  "تاريخ، مهار سرنوشت خود را از چنگال اين        
انسان با ابـزار علـم جـواب ايـن         . بيرون آورد "  منان

زماني که علم   . بي رحم و بيمار را داد     " خداي منان "
سکوالر شکوفا شد معماي خشم زمين و آبهـا حـل           

 علمي است که در تبيـين شـکل         علم سکوالر . (شد
گيري زمين و کهکشان و حيات، هيچ جـائي بـراي           
عامل ناموجودي بنام قدرت ماوراء الطبيعه يـا خـدا          

  ).قائل نيست
       

  بي پايه بودن تفاسير مذهبي
انسانهاي عهد قديم در برابر حرکات قهري طبيعـت      

عجز آنان از ناداني شان سرچشمه مي       . ناتوان بودند 
ن نـاداني در آثـار مـدون مـذهبي بخـوبي        اي. گرفت

کتب مذهبي مانند تورات، انجيـل و       . منعکس است 
قرآن درک نازل و غلـط نويسـندگان ايـن کتـب را             

مشهورترين افسانه مذهبي در بـاره  .  نشان مي دهد 
خشم درياها، توفان نـوح اسـت کـه پيـروان اديـان             

داستان از اين قرار اسـت  . ابراهيمي به آن باور دارند 
 شـب سـيل بـر    ٤٠ روز و ٤٠ گويا خداوند منان    که

سراسر کره زمين جاري کرد؛ نوح زرنگي کـرد و بـه    
کمک خدا توانست خانواده اش و يک جفـت از هـر        
موجود زنده روي زمين را سوار بر کشتي خود کنـد    
و به اين ترتيب باعث ادامه حيـات بشـر و جـانوران         

بـر مبنـاي ايـن افسـانه مـذهبي تمـام        . ديگر شـود  
وجودات زنده ي  کره زمين همانهائي هستند کـه          م

احتمـاال کشـتي نـوح از    ! نوح سوار کشتي خود کرد  
بزرگترين کشتي هاي جنگي آمريکا نيز بزرگتر بـود     

مردانـي کـه    . که توانست چنين باري را حمل کنـد       
را نوشتند و ايـن افسـانه را بافتنـد،          " کتب آسماني "

چک بـود  بلکه دنيايشان کو. قصد الف زدن نداشتند   
ــي    ــان م ــه جه ــاه ب ــه چ ــه اي از ت ــد قورباغ و مانن

آنان در قطعه کوچکي از اين کره پهناور،     . نگريستند
در گوشه اي از خاورميانه مي زيستند و دنيايشان و      
تعداد گياهان و حيواناتي که مـي شـناختند بسـيار         

آنان وسعت کره زمين،    . بسيار کوچک و محدود بود    
نهـا موجـود زنـده آن را      گونه گوني ميليونها و ميليو    

حتـا خيـال و   . حتا به خيال نمي توانسـتند بکشـند   
افسانه هايشان دامنه محـدودي داشـت در حاليکـه     
. خيال قاعـدتا بايـد گسـترده تـر از واقعيـات باشـد        

سراسر کتـاب هـاي مـذهبي منجملـه قـرآن پـر از           
چنين افسانه هـاي کودکانـه اسـت کـه بـا رشـد و               

بشر، بي پايه بودن    گسترش شعور و چشم انداز نوع       
با وجـود ايـن، پيـروان و      . آنها به اثبات رسيده است    

ــات    ــد واقعي ــذهب اصــرار دارن مبلغــان متعصــب م
امـا  . را ناديـده بگيرنـد    ) زمين شـناختي  (ژئولوژيک  

پافشاري شان بر افسانه هاي مذهبي از مرز حماقت     
فراتر رفته و رنگ و بوي کالهبرداري بخـود گرفتـه           

ندها و کشيشان و خاخـام هـا   مثال همين آخو  . است
هرگز خانه خود را روي خط گسـلهاي زلزلـه يـا در       
مجاورت کوه هاي آتشفشاني بنا نمي کنند و حتمـا    
به خود و کودکانشان انـواع و اقسـام واکسـن هـاي           

همـين آيـت اهللا     . بيماري هاي واگيردار را مي زنند     
هاي عظماي ايران را نگاه کنيد کـه چگونـه هنگـام       

ماري  بالکل دعاخواني را رها کـرده و بـه           ابتال به بي  
زيارت حرم مطهر مدرن ترين کلينيک هـاي غـرب          

  . مي شتابند
     پيشرفت علوم زيست شناختي بي پـايگي تمـام    
. اظهار نظرات کتب مـذهبي را ثابـت کـرده  اسـت            

ويژگي انسان اين است که در مقابل ناشـناخته هـا            
افسانه . دتالش مي کند آن ها را بفهمد و تحليل کن

ايـن بسـيار    . سازي هاي انسان قديم براي اين بـود       
اما مسئله اينجاست که وقتـي انسـان    . طبيعي است 

مرحله کودکي را پشـت سـر نهـاد، غلـط بـودن آن        
تبيين ها و تحليل ها را فهميد ولي طبقات حاکمـه   
کماکان آنها را تکرار مي کنند و در مغز مـردم فـرو       

فات و دروغ هـا، ايـن     زيرا مثل بقيه تحري   . مي کنند 
نيز به وسيله اي بـراي حفـظ حاکميتشـان تبـديل           

  .  شده است
     امروز بدون اتکـاء بـه يافتـه هـاي علـم زمـين              
شناسي، در روياروئي با زلزله ها و آتشفشان ها، حتا    

بدون اتکـاء بـه     . قدم از قدم هم  نمي توان برداشت       
تئوري تکامل که توسط داروين و بر پايه مشاهدات         

جربي تدوين شد، در زمينه مقابله با انواع ويروسها         ت
. و باکتري ها خطرناک هيچ کاري نمـي تـوان کـرد         

زيرا بدون علم بيولوژي تکاملي، انسـان نمـي توانـد         
ساختار ژنتيکي ويروس هـا را بشناسـد و راه هـاي            

  . مصونيت انسان در مقابل حمله آنها را پيدا کند
جودات  آن را    کتب مذهبي پيدايش زمين و مو          

نوشته اند که خدا در عرض چند   . کار خدا مي دانند   
لحظه يا چند روز آنچه را که امـروز بـه چشـم مـي        

اما علم ثابت کرده است که زمين     . کرد" خلق"بينيم  
چهره زمين طـي   .  ميليارد سال عمر دارد    ٤بيش از   

پروسه هاي طبيعي بسيار متحرک و فعال اما بطئي        
فيـا و نقشـه و مختصـات        جغرا. شکل گرفتـه اسـت    

فيزيکي آن يعني قاره ها و اقيانوس ها و رشته کـوه     
ها و دره ها همه و همه طي صدها ميليـون سـال و     
در نتيجه اين فعل و انفعاالت طبيعي بطئي بوجـود          

همه  اينها نتيجه و حاصـل پروسـه هـاي           . آمده اند 
ايــن پروســه هــاي ژئولوژيــک . ژئولوژيــک هســتند
. يعني قاره ها حرکت مي کنند     . کماکان ادامه دارند  

مـي  " بـزرگ "کوه هـا    . اقيانوس ها انبساط مي يابند    
و همه اينها آنقدر بطئي اند که به چشم نمي         . شوند

هـيچ شـکي بـراي      . آيند اما قابل اندازه گيـري انـد       
انسان نمانده که کره زمين يک کل بسـيار فعـال و            

مختصات و مشخصاتش مرتبـا در حـال        . زنده است 
اين پروسـه هـاي طبيعـي     .  دگرديسي است  تغيير و 

آنچه ابطال شـده اسـت افسـانه    . کامال اثبات پذيرند  
بوجـود  .  هاي مذهبي غير علمي در باره زمين است 

آمدن انسان جزو آخرين لحظات عمر چهـار و نـيم           
با وجود اين انسان با استفاده      . ميلياردي زمين است  

يـري  از علم توانسته است هم عمر زمين را اندازه گ         
کند و هم پروسه هاي ژئولوژيکي را که قبل از پديد     
آمدن انسـان بـر روي زمـين جريـان داشـته اسـت          

اکنون ما مي دانيم که زمين در طـول عمـر      . بفهمد
چند ميليارد ساله اش، طـي پروسـه هـاي طبيعـي         
بسيار بطئي، چندين بار خـود را بازسـازي کـرده و            

کـه  اکنون مـا مـي دانـيم      . چهره عوض کرده  است    
چگونه قاره هاي مختلف از هم جدا شدند و چگونـه       
برخي بهم چسبيدند و جغرافياي کنـوني را بوجـود          

اکنون ما مي دانيم که سلسله جبال البرز و         . آوردند
هيماليا و آلپ و آند و بقيه چگونه از دل زمـين سـر    

چگونـه برخـي کـوه هـاي عظـيم        . به فلک کشيدند  
. بيرون آوردنـد  فرسوده شدند و باز سر از دل زمين         

اکنون ما مي دانيم که چگونـه و طـي چـه مـدت و        
طي چه حرکاتي آب هاي کوچک به اقيانوس هـاي          
عظيم تبديل شدند و برخي اقيانوس هـا در نتيجـه           
. بهم کشيده شدن قـاره هـاي کهـن از بـين رفتنـد      

اکنون مي دانيم چگونـه دره هـاي عميـق در کـف             
تـرک بـر    اقيانوس ها شکل گرفته اند؛ چگونه زمين        

) مواد مذاب(مي دارد و از دل آن بخار داغ و ماگما           
به روي سطح مي آيد و در همان حال که همه چيز     
را از بين مي بـرد خـاک حاصـلخيزي بـراي پديـد              
. آمدن جنگلهاي سرسـبز و انبـوه ايجـاد مـي کنـد            

  مذهب، علم و توده ها
 



١٣صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره
اکنون بشر مي تواند بسـياري از ايـن پروسـه هـا را       

نـد کـه همـان     اکنون بشر مـي دا    . اندازه گيري کند  
فرآيندها امروز هم در کارند و مرتبا کـره خـاکي را            

هنوز سواالت . که زيستگاه ماست بازسازي مي کنند
بسياري است که بشر نتوانسته جواب آنهـا را از دل           
زمين بيرون بکشـد، امـا شـک نيسـت کـه بيـرون               

  .خواهد کشيد
  

آگاهي به علم و پيشـرفت علـم، پايـه     
  هاي مذهب را سست مي کند

  
انسان بايد دائما تجربه خود را جمعبندي کند و به          "

" کشف، اختـراع و آفريـدن و پيشـرفت ادامـه دهـد         
 ١٣ به نقل ازخبرنامه  پکن شماره        –مائوتسه دون   (

  )١٧ ص ١٩٧٠سال 
  

هاي علمي همواره بـراي دسـتگاه هـا و          پيشرفت     
 هر گامي که  زيرا؛قدرتهاي مذهبي ناگوار بوده است  

 دارد فشاري بر گلوي مـذهب مـي         علم بجلو بر مي   
صحنه اي از نمايشنامه گاليلـه      اين حقيقت در    . آيد

اثر نمايشنامه نويس انقالبي برتولـت برشـت خـوب          
مکالمه اي است ميان    صحنه  . نشان داده شده است   

كليسا حملـه بـه     . اوستگاليله و راهبي که دستيار      
گاليله را آغاز كرده و ايمان راهب نسبت بـه اسـتاد            

راهب از گاليله تمنا مـي کنـد کـه    .  دار شده  خدشه
كار با تلسكوپ را تقبيح  کنـد و از فرضـيه ابـداعي        
كپرنيك مبنـي بـر گـردش زمـين بـدور خورشـيد             

. دسـت بـر دارد   ) يعني درست عكس پندار كليسـا     (
ضمن بحث، راهب از اثرات آشوب آفرين اين فرضيه   

ــر   ــه ب ــان و از جمل ــر دهقان ب
« : والدين خويش مـي گويـد     

 نـوعي نظـم     نر پس فقر آنا   د
ــي  . وجــود دارد، نظمــي دائم

دائما زمـين را جـارو كـردن،        
دائما در باغهـاي زيتـون كـار     
ــات را   ــا ماليـ ــردن، دائمـ كـ

 براي حمـل    نآنا.... پرداختن  
سبدهاي پـر در طـول جـاده        
ــراي زائيــدن، و  ســنگالخي، ب
حتي براي خـوردن بـه نيـرو        
ــرو را از   ــن ني ــد و اي نيازمندن

ه هـر سـال    جلوه درختاني كـ   
ــره   ــوند، از چهـ ــبز ميشـ سـ
ــاك كــه   ــده خ ســرزنش كنن
هرگز راضي و خشنود نيست،     
و از كليســاي كوچــك و آيــه 
ــاي    ــه روزه ــل ك ــاي انجي ه

. يكشنبه بدان گوش فرا ميدهند، كسب مـي كننـد         
 گفتـه انـد كـه خداونـد مـورد اعتمادشـان       نبه آنـا  

دانسته، محور نمايش تاريخي جهان قرارشان داده و 
كـرده   تكليف ك و بزرگي كه بر آنان   با وظايف كوچ  

 بگويم كـه    ناگر من به آنا   . به امتحانشان مي گذارد   
روي تكه سنگي قرار دارند كه بي وقفـه در فضـاي            
خالي و به گرد سـتاره اي درجـه دوم مـي چرخـد،          

آنگـاه چـه خواهنـد پنداشـت؟ پـس آن بردبـاري و       
پذيرفتن بدبختي هـا چـه سـودي خواهـد داشـت؟          

كه مصلوب شدنشان را رحيمانه     ديگر كتاب مقدس    
ايـن دليلـي   . توضيح داده، آرامش بخش نخواهد بود 

. از اشتباه است خواهد شد بر اينكه كتاب مقدس پر      
 را مي بينم، مي بينم      نمن قيافه وحشت زده آنا    ! نه

كه آهسته قاشق هاي خود را روي ميز مي گذارنـد،   
  )١(» .احساس ميكنند كه فريب خورده اند

برشـت در ايـن صـحنه محـوري بنمـايش               آنچه  
بلکه بيان ايـن واقعيـت   . گذاشته قصه سرايي نيست   

کليدي است که آشکار کردن حقـايق علمـي بـراي         
. باال بردن آگاهي توده هاي مردم بسيار مهـم اسـت      

البته بخودي خـود باعـث کنـار گذاشـتن و دسـت             
حتـا  . کشيدن از باورهاي عقـب مانـده نمـي شـود           

ن و پژوهشگران علم نيـز خـدا        بسياري از دانشمندا  
اما يکي از دستاوردهاي عظيم علم مقابله بـا     . باورند

در اين مورد يکـي   . باورهاي غلط مذهبي بوده است    
بـه  ) کوزمولوژيسـت (از فيزيکدانان و گيتي شناسان  

يکـــي از « : نـــام اســـتيو واينبـــرگ مـــي گويـــد
دستاوردهاي عظيم علم آن است که مذهبي شـدن        

اگرچه غيـر   . هوش سخت کرده است   را براي افراد با   
ممکن نکرده اما حداقل المذهب شـدن را برايشـان       

از ايـن دسـتاورد نبايـد دسـت         . ممکن کرده اسـت   
حتا آگاهي اوليـه نسـبت بـه تئـوري          ) ٢(» .بکشيم

هاي پايه که شالوده تفکر علمي بشر را تشکيل مي          
امل داروين، تئـوري حرکـت    تک مانند تئوري (دهند  

مـردم را  )  ايش زمين، ساختار اتم   زمين، تئوري پيد  
بطور جدي به فکر فرو مي بـرد و باورهـاي کهنـه و     
جا افتاده و اعتقاد به دين و خدا را زيـر سـوال مـي      

اين تئوري هاي اثبات شده بايـد بـه بخشـي از      . برد

امـا از  . آگاهي روزمره توده هاي مردم تبديل شـوند       
آنجا که اين تئـوري هـاي علمـي، باورهـاي سـنتي       

زيـرا بخـش بزرگـي از    (هبي را متزلزل مي کنند  مذ
کتب مذهبي را تبيين هاي غلط  از پيدايش زمـين       

) و انسان و حرکات طبيعي زمين تشکيل مي دهـد         
طبقات حاکمه سدهاي محکمي در مقابـل تبـديل         
اين تئوري ها به آگـاهي و دانـش مشـترک عمـوم              

در ايـران اسـالمي، آمـوزش     . مردم ايجاد مي کننـد    
مل داروين در دانشـگاه هـا گنـاه و کفـر            تئوري تکا 

محسوب مي شود و استادان بايد با تـرس و لـرز آن    
طبقـات حاکمـه    . را به دانشـجويان خـود بياموزنـد       

مستبد و مرتجـع دنيـا مجبورنـد مـذهب را تـرويج        
کنند و درک علمـي از مسـائل جهـان و جامعـه را              
سرکوب کنند زيرا وقتي انسـان هـا درک علمـي از          

مي کنند ذهنشان کنجکـاو و پرسشـگر   مسائل پيدا  
رژيم هاي مستبد و مرتجع، دشمن ذهـن       . مي شود 

آنهـا تبعيـت و بنـدگي مـي       . کنجکاو و پرسشـگرند   
براي همين وقتي زلزله مي آيد مردم را به         . خواهند

نماز خواندن و گريه کردن به درگاه خداي ناموجود         
زيرا اين آئين خم و راست شدن و . تشويق مي کنند 

نمـائي، بـراي حکومتيـان يـک ملـت تـابع و             ذليل  
بالعکس، آگاهي علمي بـه مـردم،       . سربزير مي سازد  

برخـي مـي    . روحيه اميدوار و چالش گر مـي دهـد        
ــراي انســان هــاي درد کشــيده و   گوينــد مــذهب ب

امـا ايـن نيـز    . مصيبت ديده آرامش روحي مي آورد   
به تجربه ثابت شده که وقتي جوامـع        . واقعيت ندارد 
ماننـد قتـل    (يجه مصيبتهاي اجتماعي    بشري در نت  

يـا حـوادث طبيعـي      ) عام هاي سياسي و جنگ هـا      
آشفته و درهم شکسته    ) مانند زلزله ها و خرابي ها     (

مي شوند، و مردم براي مرهم گذاشتن بـر دردهـاي    
خود بيش از پيش به مذهب روي مي آورند تبـديل      

درسـت ماننـد   . به ملتي خموده و تسليم مي شـوند    
ک معتاد در مقابـل مـرهم تريـاک و          تسليم شدن ي  

هروئين که موقتي است و انسان را روي تسمه نقاله      
بالعکس، علم و آگاهي علمي مردم      . مرگ مي اندازد  

شناخت . را به منشاء اين دردها و باليا آشنا مي کند
از سرچشمه دردها به انسان جرات و اميـد حرکـت           
براي به بند کشيدن و مهار آنها       

آگـاهي علمـي،   علم و . مي دهد 
ذهن انسانها را تيز و فعال مـي        

ــد ــان را   . کن ــن آن ــالعکس، دي ب
بـه  . خنگ و خرفـت مـي کنـد       

همين جهت طبقات حاکمـه از      
تمام امکانات خود استفاده مـي      
کنند تا هر چه بيشتر مـذهب و     
هر چه کمتر علم در ميان مردم    

ــد  ــوخ ياب ــي  . رس ــاهي علم آگ
ــداواي   ــرين داروي مـــ بهتـــ

هايي اسـت کـه     افسردگي توده   
مقهور خشم طبيعت شده انـد؛       
ــاهي   درســت همــانطور کــه آگ
انقالبي بهتـرين داروي مـداواي      
افسردگي مردمـي اسـت کـه از      
نيروهـــاي مرتجـــع قدرتمنـــد 

  . شکست خورده اند
     همــان انــدازه کــه طبقــات 
حاکمه ارتجـاعي و اسـتثمارگر از انتشـار و فراگيـر            

 علمـي و    شدن ديدگاه ها و تئوريها و آزمـون هـاي         
ضد خرافي بيمناکند و براي جلوگيري از آن تـالش      
مي کنند، کمونيستهاي انقالبي پيروان پيگير دانش       

پيشرفت علم . مي باشند، و از آن استقبال مي کنند      
و آگاهي علمي براي ايـدئولوژي کمونيسـتي ماننـد          

علـم  : اکسيژن است و خود کمونيسم نيز علم اسـت      

 
 ۱۶۳۳در سـال  . گاليله منجم و فيزيک دان بزرگ در مقابل دادگاه تفتيش عقايد حاکمان مـذهبی  

کرد و او کليسا گاليله را بدليل اينکه بطور علمی ثابت کرد زمين بدور خورشيد می چرخد محاکمه      
 .را تهديد کرد که اگر حرف خود را پس نگرفته و ندامت نکند، به زير شکنجه خواهد رفت



   ١٤ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                
ــ. انقــالب اجتمــاعي ا دســتگاه فکــري ايــدئولوژي ي

يعني مرتبا در پراتيک بشـر      . کمونيسم، علمي است  
محک خورده، آنچه را که نادرستي اش اثبات شـده          
کنار گذاشته، به مسـائل نـوين کـه مرتبـا در حـال          
ظهورند جواب داده و از اين راه تکامل پيدا کرده  و        

رشـد و  .  مرتبا در حال تکامل يـافتن اسـت       
رکسيستي گسترش علوم در تکوين درک ما     

ــه آن،   ــواي محرکـ ــري و قـ ــه بشـ از جامعـ
بخصــوص در تکامـــل متــد ماترياليســـت   
. ديالکتيکي، تـاثيرات بسـزائي داشـته اسـت     

نوشته چارلز  " منشاء انواع "هنگامي که کتاب    
داروين منتشر شد، کارل مارکس با هيجـان        

و بـدون  . و شعف فراوان از آن استقبال کـرد   
ت شک اهميت تئوري تکامل کمتر از اهميـ       

تدوين ماهيت و کارکرد سرمايه داري توسط 
  .مارکس در کتاب کاپيتال نبود

مذهبيون در مقابـل پيشـرفتهاي      
  علمي چه مي گويند

کشورهاي اروپاي غربي زادگاه علم مدرن         
ــز مهمتــرين پژوهشــها و   ــد و امــروز ني بودن
پيشرفتهاي علمي در اروپـا و آمريکـا انجـام        

ي کـه قـدرت   اما اروپا نيز تـا زمـان    . مي شود 
مذهبي يعني کليسا  بـر آن حـاکم بـود، در         
ــرد   ــي ب ــل بســر م ــي و جه ــک انديش . تاري

مذهبيون تا زمـاني کـه در قدرتنـد علـم را            
رژيـم هـاي تئوکراتيـک      . سرکوب مي کنند  

مانند جمهوري اسالمي همـين رفتـار را در         
قبال آموزش علوم پايه اي و علوم اجتمـاعي    

  ) ٣. (و  پژوهشهاي علمي و تاريخي دارند
     اما مذهبيون فقـط بـه تکـرار دگمهـاي          
. خود و نفي پيشرفتهاي علمي نمي پردازنـد     

برخي سعي مي کنند در مقابل پيشـرفتهاي    
مـثال  . انکار ناپذير علم، سنگر ديگري بيابنـد      

امروزه استدالل متعارف مذهبيون در مقابل      
: پيشرفتهاي علمي غير قابل انکار اين اسـت       

مـه چيـز را نفهميـده و    اما علم که هنـوز ه   "
همين مسئله نشـان مـي دهـد کـه خـدائي       

هر آنجا که علم هنوز نتوانسـته       ." وجود دارد 
معماهاي هستي را کشف کند  اينان سـينه         

هستي "جلو مي دهند و مدعي مي شوند که  
آنقدر پيچيده اسـت کـه فقـط يـک قـدرت           

وقتي علـم   ." مافوق بشر مي تواند آن را بوجود آورد       
يده بـه ظـاهر عجيـب و بـي قـانون را         قوانين هر پد  

مگـر نمـي بينيـد      : "کشف مي کند اينان مي گويند     
اين نظـم را فقـط     . چه نظمي در خلقت نهفته است     

علم مرتبا  ." يک معمار تيزبين مي تواند بوجود آورد      
پيچيـدگي  "مرزهاي ناشناخته ها را در مي نوردد و         

جهـان را سـاده مـي کنـد و مرتبـا مجموعـه          " هاي
ــارکرد  عظيمــي از ــورد ک ــواهد را در م ــناد و ش  اس

فرآيندهاي طبيعي جهان و تـاريخ حيـات جهـان و          
بشر بدست مي دهد اما اينان همواره بـه ناشـناخته         
ها مي چسبند و از آنها براي باورهاي مذهبي خـود         

مسير توقف ناپذير علم بخودي خود   . نيرو مي گيرند  
ثابت مي کند که دانش ناکامل انسان در مورد همه          

ين مسائل مرتبا کامل تر مي شود اما اينان دسـت           ا
از استدالل عاجزانه خود بر نمي دارند و مسخره تـر       
اينکه تالش مي کنند بـا تفاسـير دلبخـواه، شـعبده       
بازي و تغيير و پس و پيش کردن معناي کلمـات و           
ــدا و     ــه خ ــد ک ــان دهن ــي نش ــب دين ــالت کت جم

بـه  پيغمبرانش هم قبال اين چيزها را بـا رمـز و راز              
  !بشر گفته بودند

  
ــم   ــد آمــدن عل پيشــرفت علــم و پدي

    اجتماع
      برخي بر اين باورند کـه عرصـه علـم و عرصـه             
دين دو حيطه مختلف اند و با استفاده از علم نمـي           
. توان ماهيت و تاريخ اديان را تجزيه و تحليل کـرد          

بـا اسـتفاده از   . اين خود يک نظريه غير علمي است      
ي کـه در پـژوهش سـواالت    همان روش هـاي علمـ   

مربوط به رشته هاي علمي مانند بيولوژي تکـاملي،         
گيتي شناسي، باستان شناسي، زبان شناسـي بکـار         

مي رود مي تـوان بـه پـژوهش در تـاريخ باورهـاي             
انسان بطور کـل و بطـور مشـخص تـاريخ باورهـاي       

در واقع آمـوزش ايـن رشـته        . ديني انسان پرداخت  
م  در آموزش ابتـدائي  علمي بايد  يکي از دروس مه 

. و متوسطه و دانشـگاهي هـر جامعـه مـدرن باشـد            
کارکرد درک علمي و متدهاي علمي منحصـر        
به حيطه هـاي علـوم سـنتي ماننـد فيزيـک و       

آردي اسـکاي بريـک،     . شيمي و غيـره نيسـت     
با استفاده « : بيولوژيست مائوئيست، مي نويسد 

از متد علمي مي توان به سـواالت مربـوط بـه            
مثال بـه  . امعه بشري جواب درست داد  تاريخ ج 

اين سوال که در چه مقطع از تاريخ،  انسان ها      
فکــر وجــود خــدا و افســانه آفــرينش را خلــق 
کردند؛ کتب مذهبي توسط انسان هـاي کـدام     
عصر و تحت کدام شرايط اجتمـاعي و در چـه          
ــود و     ــان از خ ــاهي انس ــد آگ ــي از رش مقطع

ر محيطش نگاشته شدند؟ اديان باسـتان کـه د    
مصر و رم و يونـان پـا گرفتنـد چگونـه و چـرا            
جاي خود را به اديان کنوني دادند؟ آئين هـا و   
باورهاي مـذهبي و بکاربسـتن آنهـا در سـطح           
فردي يا در سطح جامعه، چه نقش اجتمـاعي          
را بازي کرده اند و به چه مقاصد و برنامه هاي           
سياسي و اقتصـادي خـدمت کـرده انـد؟ چـرا        

ديان را تشـويق و رواج      قدرتهاي حاکم برخي ا   
داده اند و برخي ديگر را سرکوب و نابود کـرده    
اند؟ هر چند خدا و خدايان وجود مادي ندارند      
اما آئين ها و باورهاي مذهبي، تـاثيرات مـادي    

بـراي  . قابل مشاهده اي در زندگي بشر دارنـد       
همين، اين مقوله هاي مذهبي را نيـز بايـد در         
 معــرض موشــکافي پــژوهش هــاي علمــي    
سيستماتيک قرار داد و از متدهاي علمي براي   

بايد بشدت با اين نظريه که  . اينکار سود جست  
باور مذهبي انسان خـارج از حيطـه دسترسـي     

علم در مورد مـذهب     . علم قرار داد مقابله کرد    
با همان متدهاي علمـي تحقيـق و        ... نظر دارد 

پژوهش  کـه انسـان اصـول و مکانيسـم هـاي        
کره زمين را بررسي مـي   تکامل حيات بر روي     

کند مي تواند دگرديسي باورهاي مذهبي بشر       
درک مذهبي از حيات و هستي . را بررسي کند

مانع مهمي در مقابـل فهـم واقعيـات اسـت و            
دگرگون سـاختن آن خـدمتي اسـت بـه نـوع            

به نقل از سلسله مقاالت آردي اسـکاي        ." (بشر
ــزب     ــان ح ــي ارگ ــارگر انقالب ــريه ک ــک در نش بري

  ) انقالبي آمريکاکمونيست 
-----------------  

  توضيحات
مدخلي بر علـم    " کتاب   ازنقل شده   نوشته برشت،   " گاليله"  -١

 ترجمه فارسي تمام ايـن کتـاب در      –نوشته لني ولف    ". انقالب
  .تارنماي سربداران در بخش کتابخانه موجود است

دي اسـکاي بريـک در مـورد    رنقل شده در سري مقـاالت آ       -۲
   در نشريه کارگر انقالبيتئوري تکامل

 رژيم تئوکراتيک رژيمي اسـت کـه يـک مـذهب را بعنـوان         -۳
 توسط مقامات مذهبي که بـه   و مذهب دولتي انتخاب مي کند    

 سياست اين رژيم،. نام مذهب حکومت مي کنند اداره مي شود   
 مذهبي و نـه قـوانين     آموزه هاي هاي ملي را  بر پايه قوانين و         

 شرايط اجتماعي تعيـين  بر حسب تغيير سکوالر و تغيير يابنده     
  .مي کند

به لحاظ ساختار بدنی و رفتـار شـباهت   ) چپ(و شامپانزه ) راست(انسان   
علت اين امر آن است که ايـن     . از خود نشان ميدهند   های حيرت انگيزی    

   ميليون سال۵يعنی حدود ! دو موجود نسبتا بتازکی از هم جدا شده اند
 .پيش که نسبت به طول تاريخ تکامل، زمان اخير محسوب می شود



١٥صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره

   قانون اساسي٤٤پيرامون تغيير اصل 
 

در » مجمــع تشــخيص مصــلحت نظــام «ســرانجام 
 قــانون ٤٤مهرمـاه گذشــته طــي مصـوبه اي اصــل   

ــه ايــن تغييــر مســئله . اساســي را تغييــر داد بنــا ب
خصوصـي سـازي در همـه عرصـه هـا از بانكـداري       

 صـنايع و شـركتهاي      گرفته تا بازرگاني خـارجي، از     
دولتي گرفته تا منابع نفت و گاز و بيمه و راه آهن و  

طبـق  . بهداشت و آموزش و پرورش مجاز اعالم شد       
اين مصوبه كليه سرمايه داران خارجي مي توانند تا         
صد درصـد مالكيـت شـركتها را در اختيـار داشـته          

ــا مــيعنــي. باشــند ــوال، ي قانون ــر كليــه ام ــوان ب  ت
اي دولتي چوب حراج زد و بـه    كارخانجات و شركته  

ثمن بخس بين اعوان و انصار حكومتي و آقازاده هـا   
هنوز جـوهر  . و يا سرمايه داران خارجي تقسيم کرد      

 ميليـون سـهم   ٨اين مصوبه خشك نشده، مالكيـت   
همه . دولتي به نام بخش خصوصي تغيير كرده است    

اين اعمال از جانب مجمع تشخيص مصلحت نظـام         
ــد مجمــع ســر( ــزرگ بخواني مايه داران و مالكــان ب

تحت عنوان تحرك بخشـيدن بـه اقتصـاد         ) مفتخور
ويران كشور و ايجـاد شـغل بـراي مـردم و برابـري              

اما اين ادعاها دروغي بيش     . عدالت اعالم شده است   
  ! نيست

 ســال اســت كــه برنامــه اقتصــادي ١٥نزديــك بــه 
تصـويب  . خصوصي سازي در كشور پياده شده است    

ميت شناختن و قانوني كـردن      مصوبه فوق تنها برس   
روندي است كه پس از پايان جنگ ارتجاعي ايران و  

روندي كه طبق فرامين بانك جهاني     . عراق آغاز شد  
و صندوق بين المللي پول به نام تعـديل اقتصـادي           

نتايج اين روند را مردم در زندگي روزمـره      . اجرا شد 
ايـن اسـت   . و با گوشت و پوست خود حـس كردنـد   

  : روندنتايج اين 
 درصد مردم ٢١بر اساس گزارش بانك جهاني   ■    

با درآمدي كمتر از دو )  ميليون نفر١٤حدود (ايران 
 ٢٥. دالر در روز زير خـط فقـر زنـدگي مـي كننـد         

.  آسيب پـذير جامعـه انـد       يميليون نفر جزو قشرها   
  درصـد    ١٧،  نزديك به     ٢٠٠٢طبق آمارهاي سال    

صـد از اهـالي     در ١٥از اهالي روستاها و نزديك بـه        
يعني كمتر از يـك دالر  (شهرها زير خط فقر مطلق     

 ميليـون كـودك     ٥. زندگي مي كنند  ) درآمد روزانه 
ــد، ده درصــد   ــج مــي برن ايرانــي از ســوء تغذيــه رن

ر کـردن   ي سـ  جمعيت كل كشور توانائي مالي بـراي      
 ندارند و پنجاه درصـد در ايـن زمينـه           شکم خود را  

  . دچار مشكل هستند
 درصد از جمعيت فعال     ٢٤ر رسمي   طبق آما ■     

هزاران هزار . بيكارند)  ميليون نفر٤ر٤حدود (كشور 
كارگر يا اخراج شـده يـا اينكـه ماههـا  از دريافـت               

نـرخ تـورم بطـور      . دستمزد خود محـروم شـده انـد       
در . اســت)   درصــد٥٠گاهــا ( درصــد ٢٠متوسـط  

 هـزار درصـد   ١٢فاصـله بيسـت سـال ارزش ريـال     

زش واردات كشور با رشد صد      ار. كاهش يافته است  
  . ميليارد دالر در سال رسيده است٣١درصدي به 

نابرابري طبقاتي و توزيع ناعادالنه ثروت ابعـاد       ■    
ــه اســت  ــه خــود گرفت ده درصــد از .  غــول آســا ب

ثروتمندترين افراد جامعه سي تـا چهـل در صـد از           
درآمد كل كشور را به خود اختصاص مـي دهنـد و            

 متوسط درآمـد دارنـد و مصـرف    ي برابر  قشرها ٢٠
در حاليكـه   .   فقيـر اسـت    ي برابـر قشـرها    ٢٠شان  

فقيرترين قشر مـردم  سـهم شـان از در آمـد كـل               
نـود درصــد  .  درصـد مـي باشـد   ١ ر٥كشـور فقـط   

نقدينگي كشور در دست ده درصد از ثروتمندترين         
افراد جامعه متمركز شده و نـود درصـد جامعـه ده            

  . ارددرصد باقيمانده را در دست د
بي جهت نيست كه براي تامين نيازهاي ايـن قشـر           
ثروتمند قرار است پنج هزار ماشين بنز آخرين مدل   

كـه تقريبـا   . به قيمت صد ميليون تومان توليد شود      
معادل هشتاد و هشت سال دستمزد يك كـارگر در     

معنايش اين است كه حـداقل بايـد     ) ١. (ايران است 
نفر از مـردم   در آمد متوسط هشتصد و هشتاد هزار        

ايران نصف شود تا پنج هزار آقـازاده بتواننـد سـوار             
 .ماشين بنز شوند و در خيابانهاي تهران ويراژ دهند

)٢ (  
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت گردن كلفت هـاي       

 قــانون اساسـي نـه تنهــا   ٤٤نظـام در تغييـر اصـل    
تائيدي است بر بالئي كه طي حاكميـت جمهـوري          

ر و زندگي مردم ايـران   اسالمي ايران بر اقتصاد كشو    
آمده، بلكه نقطه عطفي در تشديد همان روند فـوق         

  . است
بر خالف تبليغـاتي كـه توسـط عـده اي از اقتصـاد            
دانان دولتي و مجيز گوي امپرياليسـت بـراه افتـاده        
اين اقدامات ربطـي بـه كـم كـردن نقـش انگلـي و              

) حتي دولتي(انحصار گرايانه سرمايه هاي كمپرادور   
ــدارد ــ. ن ــار از  مس ــدن انحص ــت بدســت ش ئله، دس

وزارتخانه هـا و بنيادهـاي رنگارنـگ بـه اشـخاص و       
در واقـع  ) ٣( .خانواده هـاي هيئـت حاكمـه اسـت    

منظور از بخش خصوصي همان پنجاه باند مافيـائي         
و انحصاري سياسي اقتصادي است كه در راس هـر          

قـرار  .يك از آنها يك آخوند گردن كلفـت قـرار دارد   
اري شركتهاي خصوصـي شـده    نيست از نقش انحص   

كما اينكـه شـركتهاي بزرگـي كـه تـا           . كاسته شود 
ــش      ــا از نق ــه تنه ــد ن ــده ان ــي ش ــون خصوص كن
انحصارگرايانه شان در حيطه اقتصادي كاسته نشـد        

ــد  ــم شــــ ــزوده هــــ ــه افــــ   )٤( بلكــــ
تاريخا سرمايه هاي امپرياليستي در كشورهاي تحت 
سلطه اي چون ايران براي تامين منافع خويش هـم       

حصار بخش دولتـي سـود جسـته انـد و هـم از          از ان 
ايــن جزئــي از كــاركرد . انحصــار بخــش خصوصــي

سرمايه داري بوروكراتيك در ايران است كه اساسـا         
بواسطه صدور سرمايه امپرياليستي بوجـود آمـده و         

بحث خصوصي سازي اقتصـادي در     . تكامل مي يابد  

كشورهاي مختلف جهان عمدتا ناظر بر روندي است 
 اقتصـاد جهـاني بنـام گلوباليزاسـيون     كه در حيطـه   

يكي از مشخصه هاي اصلي )  ٥( .شكل گرفته است
ــالي       ــاي م ــرمايه ه ــه س ــت ك ــد آن اس ــن رون اي
امپرياليستي بتوانند با سرعت بيشتر از يـك كشـور          
به كشور ديگر، از يك رشته توليدي به رشته ديگـر           
و از يك حيطه اقتصادي بـه حيطـه ديگـر برونـد و             

آنچه كه بنام ليبراليزه  . رون بكشند سودهاي كالن بي  
كردن و خصوصي سازي در سطح جهاني براه افتاده      

بـه  . است اساسا در خدمت بـه ايـن امـر قـرار دارد            
همين جهت برخي تنظيمـات كـه قـبال در حيطـه            

 يسـت يالي امپريه هـا يقوانين مالكيت به نفـع سـرما   
گـر مقبـول آنهـا نيسـت و اشـكال         يصورت گرفته د  
ات مالكيـت را بـراي جريـان يـابي         ديگري از مناسب  

زماني امپرياليستها در  . سرمايه مالي طلب مي كنند    
چارچوب نيازها و رقابتهـاي ميـان خـويش قـوانين           
معينــي را در ارتبــاط بــا قــوانين حقــوقي مالكيــت 

ميزان سهم مالكيت سرمايه خارجي و مناسبات آن   (
به كشورهاي تحـت سـلطه ديكتـه كـرده          ) با دولت 

 ديگر منطبق بر نيازهاي كنوني اقتصـاد        نهايا. بودند
اگر زمـاني بزرگـراه    . د تغيير کند  يجهاني نيست و با   

چهار خطه براي بيرون كشيدن سـودهاي كـالن از          
كشورهاي تحت سلطه كـافي بـود امـروزه سـرمايه           
هاي مالي امپرياليستي نيازمند بزرگراه شش خطـه        
 اند تا راحت تر و سريعتر بتوانند رفت و آمد كنند و           
به استثمار نيروي كار و غارت منابع و ثروتهاي ايـن   

  .قبيل كشورها بپردازند
جنبه ديگر از كاركرد خصوصي سازي در كشورهاي     
مختلف تصفيه و بازسازي سرمايه هاي ناكارآمـد در     

ل صـنايع و    يـ يعني تعط . ميدان رقابت جهاني است   
رشته هائي كه ديگر براي سرمايه هاي امپرياليستي        

.  نـدارد  يرفه نيست و  سود آوري کـاف       مقرون به ص  
اساسا اينكار يا از طريق كاهش هزينه هـاي صـنايع    

با كاهش يا نپرداختن دستمزدها، فشـار كـار         (راكد  
صـورت مـي   ) بيشتر و يا بيكار سـازي هـاي وسـيع    

رد يا از طريق مدرنيزه كردن برخي رشـته هـاي           يگ
 عمدتا استفاده از يعني(ر  ب-محدود كه غالبا سرمايه

 عمدتا استفاده از  يعني(.  بر -تا كار ) مدرن يکنولوژِِت
  ). کاريروين

 ي اقتصـاد  ينکـه ربـط بخشـها     يطبق منطق سود ا   
ا جديدا احـداث شـده بـه نيازهـاي       يل شده و    يتعط

.  ندارديتيست اهميجامعه و منافع اكثريت مردم چ    
بيكار سازي هاي گسترده يكي از فوري ترين نتايج         

وري اسـالمي بـراي     جمهـ . اين منطق و روند اسـت     
پيشبرد اين برنامه حاضـر بـه انجـام هـر خيانـت و              

آتش گشودن بروي كـارگران عاصـي       . جنايتي است 
خاتون آباد كرمان در سال گذشـته يكـي از نمونـه             

  . هاي آن است
 قـانون اساسـي     ٤٤اما مهمترين وجه تغييـر اصـل        

ران، برداشتن محـدوديتهاي حقـوقي     ي اقتصاد ا  يبرا

 !تان را هم خواهند خورد اگر صبر كنيد، گوشت تن



   ١٦ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                
ــردن   ــي ك ــر خصوص ــر س ــت ا  ب ــنعت نف ــتص . س

امپرياليستها نياز به كنتـرل مسـتقيم منـابع نفتـي           
 ي انحصار يايران دارند تا کار غارت و کسب سودها       

ــتق ــد يرا مس ــه  . م انجــام دهن ــت ك ــه مدتهاس البت
 مالي مختلف در شراكت  - ياليگارشي هاي خانوادگ  

با كمپاني هاي نفتي بين المللـي، بهـره بـرداري از            
ران را ميان خود تقسـيم    حوزه هاي نفتي مختلف اي    

شركت پترو پارس كه به بهـزاد نبـوي و       .  (کرده اند 
گردانندگان سازمان مجاهدين انقالب اسالمي تعلق      

د هر يدر واقع مصوبه جد. ) ک نمونه آن است   يدارد  
مانع حقوقي را که بر سر خصوصـي سـازي صـنعت        

 دارد و دسـت     ينفت وجود داشـت را از ميـان برمـ         
لي و آقازاده هاي داخلي را کـامال   غارتگران بين المل  

  . گذارديباز م
در عين حال، مجمع تشخيص مصلحت مفتخوران و 
غارتگران با ايـن مصـوبه مـي خواهـد كليـه موانـع              
سياسي بر سر قبول تقاضاي ايـران در پيوسـتن بـه        

البته امسال نيز   . سازمان تجارت جهاني را کنار بزند     
ن در ايـن  کا چون سالهاي قبل  با عضويت ايـرا      يآمر

 بـا   يم اسـالم  يـ سازمان مخالفـت كـرد و سـران رژ        
 خـود بـاز هـم      ي هـا  يسي ها و کاسه ل    يخوشخدمت

چرا كه اربـاب،    . نتوانستند دل ارباب را بدست آورند     
ت ايــران در يسرنوشــت عضــو. ي ديگــر دارديســودا

سازمان تجارت جهاني وابسته به سياسـتهاي كلـي         
  .آمريكا در قبال جمهوري اسالمي  است

رياليستها آمريكائي و اروپائي اقـدامات تـاكنوني         امپ
دولت ايران را بـراي خصوصـي سـازي كـافي نمـي          

تحت عنـوان    ي ناموفق مهر ماه امسال سمينار   . دانند
نقش خصوصي سـازي در تحقـق اهـداف توسـعه           «

با حضور نمايندگان سازمان ملـل متحـد در        » هزاره
  متعاقب آن، كارشناسان مالي بين    . تهران برگزار شد  

ــاتوري از    ــران را كاريك ــت اي ــدامات دول ــي اق الملل
حتي موسسه مشاوره   . خصوصي سازي اعالم كردند   

 به همكـاري خـود بـراي اصـالح         GTZبين المللي   
ــان داد و   ــران پايـ ــازي ايـ ــي سـ الگـــوي خصوصـ

ندگانش كه از اعضـاي سـابق وزارت اقتصـاد و            ينما
سازمان خصوصي سازي دولت آلمان بودنـد، اعـالم         

دامـه فعاليــت بـراي ســاماندهي رونــد   كردنـد كــه ا 
خصوصي سازي در ايـران بـي فايـده اسـت و ايـن               

 طراحـان   ي بطور کلـ   )۶ (.پروسه به انحراف مي رود    
 غرب، روند خصوصي سازي در جمهـوري        ياقتصاد

 ياســالمي را صــرفا دســت بدســت شــدن واحــدها
نند، بـدون   ي ب ي م ين انحصارات حکومت  ي ب ياقتصاد

ــار  ــدرت انحص ــه از ق ــي   اقياينك ــادي و سياس تص
مستعضـعفان  نهادهائي چون سپاه پاسداران يا بنياد    

 يابيـ طبق ارز . و آستان قدس و امثالهم كاسته شود      
آنها  همان باندهاي سياسي و نظـامي كـه تـاکنون            
كنترل اليگارشي هاي مالي را در دست داشتند و به 

 بردنـد حـاال رسـما     يشکل رانت و پورسانت سود م     
  . سودآور شده اند يمالك موسسات اقتصاد

امپرياليستها بويژه امپرياليستهاي آمريكائي در پـس   
آنها از . اين فشارها اهداف معيني را دنبال مي كنند     

ــ  ــادي در پ ــات  ينظــر اقتص ــش موسس ــاهش نق  ك
 سـالها   يانحصارات و اليگارشي هاي مالي اند كه ط       

ــه اســت  ــن . در جمهــوري اســالمي شــكل گرفت اي
ز و بپـاش هـا و    يو بر  ها   يت طلب يانحصارات با تمام  

زه يـ  که از ر  ي گسترده فساد و ارتشا، مال     يشبکه ها 
 ي اقتصاد يل داده اند با طرح ها     يخواران خود تشک  

سـتها در منطقـه   ياليو منـافع اقتصـادي امـروز امپر   
اما فشارهائي كه امروز از طرف غرب . خوانائي ندارند

 شكستن قدرت اقتصـادي انحصـاري اعـوان و          يبرا
ل ي وارد مي شود، دلي اسالمي جمهورانصار رژيم بر  

ن فشـارها،   يـ هدف مهـم ا   .  هم دارد    ي مهم ياسيس
ضربه زدن به سلطه سياسي و نظامي باندهاي حاكم   
است تا راه براي پيشبرد تغييرات سياسـي مطلـوب          

تـا آنجـا کـه بـه        . ران بـاز شـود    يکا و غرب در ا    يآمر
 يسـت يالين قـدرت امپر يـ  شـود ا  يکا مربوط مـ   يآمر

.  کنـد يم را دنبـال مـ    يـ ر رژ يي تغ يستراتژکماکان ا 
کا مي خواهد با تضعيف باند حاكم راه را بر اين           يآمر

تغييرات باز كنـد،  برخـي هـا را بـه كنـاري نهـد و        
برخي باندهاي جديد را وارد قدرت سازد تـا بتوانـد          
طرحهاي خود را در زمينه كنتـرل مسـتقيم ايـران            

 قـانون   ٤٤از اين زاويـه، تغييـر اصـل         . به پيش برد  
 از کـار جمهـوري اسـالمي      ياساسي نتوانسته گرهـ   

  .  بدست آوردن دل  آمريكا باز کنديبرا
ــر اصــل  ــ ٤٤تغيي ــانون اساســي حت ــته ي ق  نتوانس

 در تحقـق هـدف فـوري و كوتـاه       يت چنـدان  يموفق
عني رفـع كسـري بودجـه قابـل توجـه      يم يمدت رژ 

شوراي مصلحت نظـام بـا چـوب    . دولت بدست آورد  
  حـل ايـن      يتهاي دولتـي در پـ     حراج زدن بر شرك   

طبـق برآوردهـا، بـراي تـامين        . بحران مالي هم بود   
 نيـاز بـه    ٨٣درآمدهاي پيش بيني شده در بودجـه        

بر همين مبنـا سـازمان   .  ميليارد تومان است ٢٢٠٠
 شـركت دولتـي بـه       ٢٢٠خصوصي سازي فهرسـت     

ــراي    ــان را ب ــارد توم ــزار ميلي ــيش از دو ه ارزش ب
. زايده اعالم كرده اسـت واگذاري از طريق بورس و م  

 ماهـه اول سـال جـاري، از مجمـوع           ٨اما در پايان    
 ٢٥٠واگذاري هاي سازمان خصوصـي سـازي تنهـا     

 فقـط حـدود   يعنيب دولت شد،  يميليارد تومان نص  
  . افتين طرح تحقق ي درصد ا١٢
ک کـالم، رقابتهـاي سياسـي، برخـورد منـافع           يـ به  

همـه   انحصارگر حاکم و مهمتر از     ياقتصادي باندها 
سرنوشت نـامعلوم جمهـوري اسـالمي و نارضـايتي          
ــه    ــوع پروس ــه در مجم ــن پروس ــتها از اي امپرياليس

ـ با ا. خصوصي سازي را به بن بست كشانده است    ن ي
قبل » خصوصي سازي «حساب به نظر مي رسد که       

از هر چيز وسيله اي شده تا سـردمداران جمهـوري     
اسالمي قيد و بندهاي حقوقي مالكيت دولتـي را از          

ر راه خود بردارند و در موقع مقتضي بتوانند مانند  س
در هنگامـه  _ سلف خويش محمد رضا شاه پهلـوي      

شورشها و يا تحوالت سياسي غير قابل پـيش بينـي    
ثروتهاي باد آورده و افسانه اي خود را كه حاصل          _ 

ــردم     ــر م ــان و ديگ ــارگران و دهقان ــار ك ــج و ك رن
  .زحمتكش  ايران است از كشور خارج کنند

م، تصميم اخير شـوراي مصـلحت نظـام     يالصه کن خ
ج ينتـا . بيش از هر چيز يك تصميم سياسـي اسـت         

 قانون اساسي  هم اساسا به تحوالت        ٤٤تغيير اصل   
سياسي آتي و  مشخصا طرحهـاي امپرياليسـتي در         
منطقه خاورميانه و روابط ايران و آمريكا گره خورده     

ن ج كـاركرد اقتصـادي ايـ      يتا آنجا كه بـه نتـا      . است
تصميم بر مي گردد، ويراني هر چه بيشـتر اقتصـاد           

  . دي توان انتظار کشيكل كشور را م

ن مصوبه به معناي استثمار بيشـتر نيـروي     ي ا ياجرا
كار، غارت گسترده تـر منـابع توليـدي و وابسـتگي          
عميقتر اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني و فربه شـدن     

م در   مرد يتوده ها " سهم. "اقليتي ناچيز خواهد بود   
ان، افزايش فقر و فالكت، پائين آمدن سـطح         ين م يا

ــتانداردها يمع ــت و اس ــتي  يش ــي و بهداش  فرهنگ
جامعه، باال رفتن ارقـام مـرگ و ميرهـاي زود رس،          

  .اعتياد و فحشا است
تا زمانيكه منـافع امپرياليسـم و طبقـات ارتجـاعي           
خصلت و جهت گيري هاي اقتصاد كشور را تعيـين          

يعنـي  :  چرخـد  يشـنه مـ    كند در بـر همـين پا       يم
امنيت براي سرمايه و عـدم امنيـت بـراي اكثريـت            

ايـن اسـت جـوهره اصـلي كليـه تصـميمات            . مردم
اقتصادي كـه تـاكنون سـران جمهـوري اسـالمي و           

  .نهادهاي بين المللي گرفته اند
  

  منابع و توضيحات
شوراي عالي كار اخيرا حداقل حقوق كـارگران را در            ) ١

يعنـي سـاالنه    . ين كـرده اسـت     هزار تومان تعي   ١٠٦ماه  
 ين در حـال يا. كمتر از  يك ميليون و سيصد هزار تومان   

است که بخش وسيعي از كـارگران كمتـر از ايـن مبلـغ            
دستمزد دريافت مي كنند و در آمد ساالنه شان كمتر از          
يك ميليون و در مواردي  كمتر از نـيم ميليـون تومـان            

 نفت ماهانـه  مانكار شركتيفي المثل به كارگران پ  . است
 هزار تومان حقوق پرداخت مي شود و يا زنان كارگر            ٧٥

 ٢٥ماهانـه   ) بويژه در شهرستانها  (در كارگاههاي كوچك    
  .رنديهزار تومان مي گ

نوشـدارو و  «اين محاسبه توسط احمد سيف در مقاله   )٢
ايـن  . صورت گرفتـه اسـت    » مرگ سهراب و تجارت آزاد    

  .ديدا کنيپ" شنگريرو"د در تارنماي ي توانيمقاله را م
في المثـل كارخانـه الكتريـك رشـت كـه بزرگتـرين        ) ٣

كارخانه صنعت الكتريكـي كشـور بـوده و حتـي بخـش             
زيادي از ماشين آالتش مورد استفاده قرار نگرفته و تنها          

 ميليارد تومان ارزش دارد را به قيمـت يـك           ٨٠زمينش  
 تن از همسران جناح   ٤ ميليون تومان به     ٧٠٠ميليارد و   

مسـئولين جديـد كارخانـه كـه     . رگزاران فروختـه انـد    كا
ــوق  ــت حق ــي  را  ٧٠٠مدتهاس ــارگران اخراج ــن از ك  ت

پرداخت نكرده اند قصد دارند آن را بالكل تعطيل كنند و   
مواد اوليه اش بفروشند و زمينش را به ساختمان سـازي      

سرنوشت مشـابهي در انتظـار كارخانـه        . اختصاص دهند 
گـذاري زمينهـايش قـرار    چيت ري است كه به خـاطر وا      

  . است كمتر از يك دهم قيمت فروخته شود
راديـو  "براي اطالعات بيشتر در اين زمينـه بـه تارنمـاي            

و مصـاحبه بـا آقـاي ثقفـي كارشـناس مســائل      " برابـري 
  .  اقتصادي رجوع شود

براي نمونه مـي تـوان بـه عملكـرد شـركت صـنعتي           ) ٤
تي پـس   اين شركت دول  . رجوع كرد ) صدرا(دريائي ايران   

 درصد ٧٥از واگذاري بنا به گفته مدير عاملش قادر است 
  .تمام پروژه هاي دريائي كشور را به خود اختصاص دهد

آشفته بازار  «براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به مقاله         
نوشـته احمـد سـيف رجـوع     » خصوصي سازي در ايـران    

  )  همان منبع. (شود
بـر سـازمان   مـرگ  «براي مطالعه بيشتر بـه مقـاالت        ) ٥

گلوباليزاسـيون از افسـانه تـا       «،  »جهنمي تجارت جهاني  
جهاني كردن به شيوه امپرياليستي و مبارزه  «و  » واقعيت

در تارنمـاي سـربداران     » براي تحقق يك آينده متفـاوت     
 اقتصاد جهـاني  ←  اوضاع جهاني  ←بخش موضوعات 

  .رجوع شود
ــه  ) ٦ ــه مقال ــن زمينــه ب دور برگــردان در مســير «در اي
نوشته علـي حـق منـدرج در روزنامـه          » صوصي سازي خ

  . رجوع شود١٣٨٣ آذر ١١شرق چهارشنبه 



١٧صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره

     کاريکاتوري از برنامه اصالحات دوم خرداد تحت 
ــبهم    ــالي و م ــت توخ ــراق و بغاي ــر طمط ــوان پ عن

بيـرون آمـده   " رفراندوم براي قـانون اساسـي نـوين       "
در ميان امضاهاي اوليه نام پاسداران سـابق و         . است

وهاي دانشجوئي رژيم جمهوري اسـالمي و ملـي         باز
بفاصله کوتاهي پس از    . مذهبي ها بچشم مي خورد    

علني شدن اين طرح، سرنشينان کشتي نوح تکميل 
شده و حکومتي هاي زمان شاه و فدائيان اکثريت و          

ــده اي از  ــان« ع ــد » نخبگ ــع (در تبعي در "در واق
  .نيز خود را به آن سنجاق کردند")  انتظار

. اين طرح به سه دليل ارتجاعي و گنديده اسـت       
، هدفش ايجاد تجمعي از  نيروهاي ارتجاعي و         يکم

 چنين ائتالفي، متحـد و     تنها کارکرد  .مردمي است 
منسجم کردن نيروهاي ارتجـاعي از يـک طـرف، و            
فاسد و ناکارآمد و بي اعتبار کردن نيروهاي مردمي         

ردم  هدفش دور نگاهداشتن توده هاي م   دوم،. است
از ميدان مبارزه سياسي و ممانعـت از ايفـاي نقـش     
شان به مثابه بازيگران اصـلي در تعيـين سرنوشـت           

بهمين جهت نقشي که بـراي   . سياسي جامعه  است   
مردم وعده مي دهد اين است که پاي طرح گنديده       

، به لحاظ سياسي به طـرز       سوم. اينها را امضا کنند   
تجربه طرح دوم موذيانه اي مبهم است اما با اتکا به      

خرداد خيلي روشن  مي توان ديد که هدفش کنـار        
زدن  فوري ترين خواست سياسي مردم ايران يعني         

اين خواست  . سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي است    
عمومي و کلي مـردم ايـران اسـت زيـرا ايـن رژيـم            
پايمال کننده  اوليـه تـرين حقـوق سياسـي مـردم             

عه فقـر و سـتم   ايران، عمده ترين عامل رواج و اشـا      
اقتصادي، نابودي جوانان، عمده ترين عامـل اشـاعه         
نابرابري ميان زن و مرد و اسارت زنان، اصلي تـرين          
عامل دامن زدن به نابرابري ميان ملل مختلف ايران      
و سرکوب خلقهاي تحت ستم ايـران، اصـلي تـرين           
عامل وابسته کردن ايران به قدرتهاي امپرياليسـتي،   

ه و بـه عقـب رانـدن علــم و    سرچشـمه  رواج خرافـ  
  .  دانش، و هزاران درد و مرض ديگر است

      
 افشاري،  علي(     عده اي از نويسندگان اين بيانيه       

 عبداهللا و ملکي محمد عطري، زرافشان، دلبري، رضا
 داده توضـيح  را  خود  طرح  و  نوشته  اي  نامه  )مومني

راهكار رفرانـدوم   مزيت ويژه   «  :اند  نوشته  آنان  .اند
فيت گسترده و فراگير آن براي پوشـش تمـامي           ظر

بازيگران و نقش آفرينان عرصه سياست ايران اعم از     
 و اپوزيسـيون مـي   جناح هاي مختلف حاكميـت  

باشد تا ديدگاه و متـاع خـود را در عرصـه عمـومي          
مطرح كننـد و انتخـاب نهـايي را بـه داوري افكـار              

   ».عمومي بسپارند
  

جنـاح هـاي مختلـف      " آيـا   پرسـيد   بايـد   اينها  از    
 سال گذشته متـاع هـا و ديـدگاه    ٢٥در  " حاکميت  

مطرح نکرده اند؟ آيـا    " در عرصه عمومي  "هايشان را   
مردم ايران اين متاع ها و ديـدگاه هـا را رد نکـرده              
اند؟ شما که به ديدگاه مردم وقعي نمي گذاريد چرا     

مردم مي زنيد؟ آيا براي فريبکاري      " راي آزاد "دم از   
  جود است؟شما حدي مو

تجديـد  "       منظور مدون کنندگان ايـن طـرح از       
چيست؟ با وجود آنکه يکـي      " نظر در ساختار قدرت   

 يـن از پاهاي اين طرح ملي مذهبي ها هستند امـا ا         
 هاي  جناح  از  بخشي  ميان  خواهد  مي  واقع  در  طرح
 ديگـر   بنـدي   دسـته   دو    و  اسـالمي   جمهوري  رژيم

 ديگــر يبنــد دســته دو ايــن .کنــد ايجــاد ائــتالف
 کـه   شاهي  رژيم  به  وابسته  هاي  گروه  اول،  کدامند؟

ــال ٢٥ ــيش س ــرنگون پ ــدند س ــي دوم، .ش  از طيف
 خـود  که تبعيد در  اسالمي  جمهوري  رژيم  مخالفين

 و انـد  کرده ديگر انقالب يک از ممانعت به متعهد  را
 جمهـوري  از هائي جناح با وحدت در    که  اميدوارند

 بـه   ديلتبـ   طلـب،   سـلطنت   هـاي   گـروه   و  اسالمي
 آينــده ارتجــاعي حکومــت متوليــان و گرداننــدگان

 فـدائيان   رهبـران   و  ٨١ منشـور   شـامل   اينها  .شوند
 و طـرح  کننـدگان  مدون  .باشند  مي  غيره  و  اکثريت
 طرح براي را گوناگوني داليل  آن حاميان  و  مداحان

 يکـي   گوناگون  داليل  ميان  در  اما  .شمارند  مي  خود
 مـي  هـم  بسـوي  هميشه از  بيشتر  را  اينان  که  است
 تحـت   "خاورميانـه   نـوين   نظـم " فـاکتور   آنهم  و  راند

 ائـتالف   اين  ترکيب  .آمريکاست  مستقيم  سرکردگي
ــوري ــت ط ــه اس ــرار ک ــت ق ــند اس ــدرتهاي پس  ق

 بـراي  واقـع  در و  باشـد   آمريکـا   و  اروپا  امپرياليستي
 مقاصد اينها .دارد آنها به نظر خود  مشروعيت  کسب

 اين  حاميان  و  مداحان  و  کنندگان  مدون  آرزوهاي  و
 زياد فاصله  ها  واقعيت  و  آرزوها  ميان  اما  .است  طرح
 انقالبي  گرايش  وجود  ها  واقعيت  اين  از  يکي  و  است
 بخـش  حضـور  و جوانـان  از بخشـي  ميـان  در قـوي 

 ضــد  و کمونيســت  عناصــر و نيروهــا  از مهمــي
 اين بايد و توان مي .است ارتجاع ضد  – امپرياليست

 و اما و کاري  حظهمال  بدون  .شکست  هم  در  را  طرح
 مردمـي  ضـد  و ارتجـاعي  بغايـت  طرح اين  زيرا  .اگر

طـرح هـائي کـه بخشـي از هيئـت حاکمـه               .است
جمهــوري اســالمي را يــدک مــي کشــند و دنبــال 
قيموميت قدرتهاي جهاني اند، کارکردشان آن است    
ــرژي و    ــرده و ان ــايوس ک ــر م ــردم را از تغيي ــه م ک

مگـر ايـن   . داميدهايشان را به باتالق هاي هرز بريزن    
را در تجربه هشت سال اصالحات حکومتي نديديم؟  

ــه نيروهــاي ترقيخــواه و مردمــي   بخصــوص (وظيف
است که با جـرات    ) جنبش دانشجوئي غير حکومتي   

و صراحت مردم را از اميد بستن به ايـن طرحهـاي            
  .  زهرآگين برحذر کنند

  
شـکل  "     گفته مي شود رفراندوم چي ها خواهان        

اما هر عـاقلي  . شده اند" دمکراتيک  گيري حکومتي   

. مي داند که ارواح حکومت ها را شکل نمـي دهنـد      
گفته انـد قـانون اساسـي       . آدمها اينکار را مي کنند    
امـا چـه کسـاني اينکـار را     . نوين بايد تـدوين شـود   

ظـاهرا فاعـل و     ! خواهند کرد و چه خواهند نوشـت      
فاعل معلوم  .  اما اينطور نيست  . محتوا مجهول است  

ت و همان ائتالفي است که با اين طرح در حـال           اس
محتواي اين طـرح هـم مجهـول     . شکل گيري است  

محتواي اين طرح کنار زدن پايـه اي تـرين          . نيست
ــان و    ــان و جوان ــان و زن ــاي  زحمتکش ــت ه خواس
روشنفکران و ملل تحت ستم کرد و ترک و ترکمن           

ايـن طـرح  حتـا بطـور ضـمني بـه          . و عرب  اسـت    
شـار کـه بارهـا در جنـبش هـاي           خواستهاي اين اق  

در ايـن  . اجتماعي شان بيان شده اشاره نمي کنـد       
 ســاله جمهــوري ٢٥طـرح تکليــف جنايــات  

؛ نقـش مـردم و جنـبش     اسالمي معلـوم نيسـت    
سياسي ضد رژيمي و جنبش هاي اجتمـاعي  آنـان       
در اين طرح جائي ندارند؛ همه بايد کنار بنشينند و          

را قيم مـردم    به مرتجعين و تسليم طلباني که خود        
کرده اند اجازه دهند که کار را به انتها برسانند و در    

ــق  ــت از طري ــاي  " راي آزاد"نهاي ــاع ه ــان مت از مي
گنديده گروه هـاي ايـن  ائـتالف يکـي را  انتخـاب           

ايـن طـرح    :  مردم بايـد بـه ايـن هـا بگوينـد          ! کنند
  ! گنديده مفت چنگ تان عاليجنابان

  
 افرادي کـه دل           بدون شک احزاب و گروه ها و      

در گرو سعادت مـردم دارنـد در مقابـل ايـن طـرح            
. موضع مخالفت صريح و جسـورانه خواهنـد گرفـت        

بنيادهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي جامعـه مـا        
ارتجاعي و پوسيده است و هر ثانيه از مردم قربـاني           

اين طرح ها و اين گونه ائتالفات خواهـان    . مي گيرد 
نهايت پس ماندگي   . حفظ بنيادهاي موجود هستند   
ايـن جبهـه هـا نـه     . و خيانتکاريشان از همينجاست 

نيستند بلکه مشـي و منـافع       "  فراگير"و  " ملي"تنها  
آن افرادي که بـه  . اقليت ناچيزي را بازتاب مي دهد  

هواي رسيدن به دموکراسـي پـاي ايـن طـرح ضـد            
مردمي را امضا کرده انـد بايـد بداننـد کـه  کليـت               

اد عميق با پايـه اي تـرين        جمهوري اسالمي در تض   
سرنوشت جامعـه مـا    . منافع اکثريت مردم قرار دارد    

بـراي  . بايد توسط تـوده هـاي مـردم تعيـين شـود           
ساختن آينده اول بايد  ساختارهاي سياسي خفقان        
آور موجود بدست مردم و تحـت رهبـري نيروهـاي           

ايـن  . ضد ارتجاع ضد امپرياليسـت سـرنگون شـوند        
ر و پنهـان اقشـار و طبقـات     فرآيند با مبارزات آشکا   

مختلف مردم شروع شده است و بايد بي وقفـه و بـا     
  . کوشش و تالش شبانه روزي بر آن دميد

  
پيروز باد مبارزات و اعتراضـات  تـوده اي       

  ! مردم عليه رژيم جمهوري اسالمي
 ضـد امپرياليسـت     –نيروهاي ضد ارتجاع    

  !متحد شويد
  ! سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي

  
  )م ل م(کمونيست ايران حزب 

  در باره طرح رفراندوم) م ل م(يست ايران تلخيصي از اطالعيه حزب کمون

 کاريکاتوري به نام فراخوان ملي براي رفراندوم



   ١٨ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                

  جنگحين عمل جراحي در 
   تندرستي خلق در جنگ خلق نپال

  
خبرنگــار هفتــه نامــه (ديپــاك ســاپكوتا : نويســنده

  ) مجله طرفدار مائوئيستها در نپال» جاناداش«
  

 ١٢، ١٢٦١شماره » كارگر انقالبي«به نقل از نشريه     
 ، ارگـان حـزب كمونيسـت انقالبـي          ٢٠٠٤دسامبر  

  آمريكا
  
 هفته دوم نوامبر، تـيم پزشـكي ارتـش هفـده ام         در

 نپال تحت مسـئوليت      در  خلق ارتش رهائيبخش 
با يك عمل جراحي غده هـاي يـك      » سانيل«رفيق  

را در منطقــه » پـريم كـاركي  «فـرد عـادي بـه نـام     
اين فرد توسط   . در شرق نپال در آوردند    » اوداياپور«

تيم پزشكي سه نفره در خانه خودش با ابزار محدود    
رد عمل جراحي موفقيت آميز قرار گرفت و پـس        مو

  .از چند ساعت قادر به راه رفتن شد
مدت هفت سال اين غده را با خود حمل         » كاركي«

مي كرد و استطاعت مالي براي اين عمل را كه تنها        
. در بيمارستانهاي شـهر امكـان پـذير بـود، نداشـت        

از اينكه تيم پزشـكي ارتـش رهـائيبخش         » كاركي«
  .ين عمل را انجام داد تشكر كردخلق مجاني ا

مسئول پزشـكي تـيم مـي گويـد او      » سانيل«رفيق  
قبال نيز تجربـه عمـل جراحـي مشـابه را داشـت و              

  . توانست با موفقيت اين عمل را انجام دهد
نپال مراقبتهـاي    در   جنگ خلق از زمان براه افتادن     

ــردم همچــون مــوارد ديگــر   پزشــكي و ســالمتي م
 جراحي در صحنه جنگ     انجام. پيشرفت كرده است  

و راه اندازي بيمارستانهاي سـيار نمونـه در منـاطق       

اكنـون  . پايگاهي بيان مشخص اين پيشـرفت اسـت       
ديگر رزمندگان و سازماندهندگان و خـانواده هـاي         
جانباختگان و اهالي روستاها براي معالجـه بيمـاري      
هاي خـود و جراحـي عملهـاي كوچـك و متوسـط          

  . نيستندنيازمند بيمارستانهاي شهري
رفيق سانيل مسـئول پزشـكي گـردان هفـده ام در            

غـده  «: اين عمل جراحي مـي  گويـد     مورد جزئيات   
 گرمي در بخش راست قفسه سـينه بـه مـدت      ٢٥٠

هفت سال قرار داشت و تقريبا به شش سمت راست 
من و همكارانم توانسـتيم بـا يـك عمـل           . وصل بود 

مـا ايـن    . جراحي غده را از بدن بيمار خـارج كنـيم         
  » .عمل را مجاني انجام داديم

او در ادامه مي گويد به خاطر فقدان اتاق عمل ما از 
منازل مردم براي اين منظور اسـتفاده مـي كنـيم و      
مردم را با ابزار و امكانات محـدود پزشـكي معالجـه          

او از تجاربش مـي گويـد كـه چگونـه در           . مي كنيم 
عملياتهاي نظامي حملـه بـه پاسـگاههاي پلـيس و           

ها شركت داشته  و تا كنـون توانسـته تعـداد            پادگان
زيادي از زخمي ها را در جريان جنگ مورد مداوا و      

  . معالجه قرار دهد
. جنگ خلق در زمينه پزشكي نيز از صفر آغاز كـرد          

بخــش پزشــكي در تكامــل خــود بــه تاســيس      
يكـي از ايـن   . بيمارستانهاي سيار نمونه منجـر شـد    

در منطقــه  ٢٠٠٤بيمارســتانهاي نمونــه در ژانويــه 
مسئول پزشكي اين   » هيمش«رفيق  . شرق داير شد  

بيمارستان نمونه مي گويد كه آنها به معالجه رايگان   
كادرهاي حزب، رزمندگان و سازماندهندگان تـوده       

 سـمپاتهاي حزبـي و      ،اي، خانواده هاي جانباختگان   
او همچنـين اطـالع     . كال اهالي روستاها مي پردازند    

ده ماهه بـيش از ده هـزار   مي دهد كه آنها در دوره   
  . نفر را معالجه كرده اند

اين بيمارسـتان نمونـه سـيار كـه در منطقـه ويـژه              
فرماندهي شرقي واقع شـده، نـه فقـط بـه مـداواي             
بيمارهاي معمولي مي پـردازد بلكـه جراحـي هـاي        

 كاركن پزشكي در ٤. معمولي را نيز انجام مي دهند   
 هسـتند اين بيمارستان تمام وقت مشغول بـه كـار          

در كنـار   ) مائوئيسـت ( حزب كمونيسـت نپـال       زيرا  
حكومتي بر مراقبتهاي پزشكي خلـق      نهادهاي  ساير  

به ما مـي    » هيمش«رفيق  . نيز تاكيد گذاشته است   
پزشـكي در   اردوهـاي   گويد كه امـور عـادي اداري        

روستاهاي مختلف، تمرين آموزش ديدگان پزشـكي    
 و اداره كالسهاي پزشكي كادرهـاي حـزب و مـردم          
محلي و معالجه فعالين حزبي و ديگـران را پوشـش          

  . مي دهد
 بيمارستانهاي نمونه سـيار  ه استجنگ خلق توانست  

  .سازمان دهدنيز را 
مسـئول بيمارسـتان نمونـه      » هـيمش «ما با رفيـق     

تحت فرماندهي شرقي مصاحبه كوتاهي كرديم كـه        
  .در زير مي آيد

  
 مي  چرا اين بيمارستان را بيمارستان نمونه    :سئوال
  ناميد؟
مسئول پزشكي اين بيمارسـتان       من از ابتدا   :جواب

ــهرها و  . بـــوده ام ــال در شـ ــتر پزشـــكان نپـ بيشـ
حزب ما  . بيمارستانهاي گران قيمت تمركز يافته اند     

يك نقشه براي تاسيس بيمارستانهاي نمونه طراحي    
ما در ميدان جنگ هستيم بنابراين بيمارستان       . كرد

ــا ســيار اســت   ــزب تــالش دارد . م  در آينــده ح
بيمارستانهاي ثابتي را سازمان دهد و بـراي اينكـار          

بـه همـين خـاطر ايـن     . برنامـه ريـزي كـرده اسـت    
  . بيمارستان را بيمارستان نمونه مي خوانيم

ما به مداواي رزمندگان زخمـي و مـردم بـا ابـزار و            

  راخوان نشريه حقيقت در مورد کمکهاي پزشکي به جنگ خلق در نپالف
  : رفقا و آزاديخواهان در ايران و در هر کجاي جهان که هستيد

 
 درصد از محرومترين مناطق نپال سرنگون کنـد و قـدرت سياسـي    ۸۰جنگ خلق در نپال با اتکاء به مردم اين کشور توانسته است قدرت دولت پادشاهي را در    

تمام قدرتهاي امپرياليستي جهان و دول ارتجاعي منطقه در کمين نشسته اند تا اين قدرت نوين مردمي را خفـه کننـد و     . کارگران و دهقانان را بر پا کند      نوين  
و متعلق به خود مردم زيرا مي دانند که چنين قدرت سياسي که ماهيتا با قدرتهاي سياسي موجود جهان متفاوت است . مانع از پيروزي آن در سراسر نپال شود    

اين جنگ خلق و قدرت نوين محبـوب قلـوب اکثريـت    . آن کشور است الهام بخش روندهاي انقالبي مشابه در کشورهاي همسايه و نقاط ديگر جهان خواهد شد  
يده آسياي جنوب شرقي و مردم هـر  اين جنگ خلق و قدرت نوين، بطور فزاينده در قلوب مردم ستمد. قاطع مردم نپال است و بر شانه هاي آنان حمل مي شود 
رفقا و ياران ما در نپال و خلقهاي نپال که براي در دست گرفتن سرنوشت خويش قد برافراشته اند به . کجاي جهان که از آن خبر دارند، نيز جاي باز کرده است      

کمونيستها، انقالبيون و آزاديخواهان ايران بايد بهـر  . ياز فوري دارند ن) دکتر و پرستار داوطلب، ابزار پزشکي و دارو       (کمکهاي انترناسيوناليستي در زمينه پزشکي      
 .وسيله اي که مي توانند به بقا و استحکام اين قدرت نوين خلق ياري برسانند

   سیار یبیمارستانھا در مورد یگزارش
  

  نپالیدر مناطق پايگاھنمونه 



١٩صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره
داروي محدود مي پـردازيم و از خانـه هـاي مـردم             

  .ي كنيمبراي مداوا و عمل جراحي استفاده م
   

 چه زمـاني بيمارسـتان تاسـيس شـد و تـا         :سئوال
  كنون چه تعداد بيمار را مورد معالجه قرار داده ايد؟

 تاسـيس   ٢٠٠٤اين بيمارسـتان در ژانويـه       : جواب
در اين بيمارستان چهار كاركن پزشـكي تمـام         . شد

كه تا كنون بيش از ده هزار نفر را         . وقت وجود دارد  
كه شامل فعالين حزب و . تحت معالجه قرار داده اند 

  .ارتش رهائيبخش حلق و اهالي روستاها مي شود
  

 هنگام جنگ شما بيشتر به چه مواردي مـي    :سوال
پردازيد؟ و با بيماراني كه نمي توانيـد مـداوا كنيـد            

  چه مي كنيد؟ 
 اغلب مواردي كه در طي جنگ با آن روبرو          :جواب

هستيم در آوردن گلوله و خارج كـردن تكـه هـاي             
كار بـرروي  .  و نارنجك از بدن مجروحين است      بمب

بريده گي ها، جلوگيري از خونريزي، ترزيقات بـراي      
ــي،     ــاران زخم ــاهش درد بيم ــف، ك ــداف مختل اه

ما حتي . پانسمان زخمها نيز از ديگر كارهاي ماست    
در معالجه مردم به جراحي ها كوچك و متوسط نيز     

در صورتيكه نتـوانيم برخـي مشـكالت      . مي پردازيم 
اص را حل كنيم راهي ديگر به جـز معرفـي آنـان     خ

  .به بيمارستانهاي بزرگ در شهرها نداريم
  

اردوهـاي   مقاالتي در روزنامـه هـا دربـاره           :سئوال
آيا شما فقط به توده هاي     . زشكي شما وجود دارند   پ

حزبي و ارتشي خدمات پزشكي ارائه مي دهيـد يـا           
  اينكه اين خدمات شامل مردم عادي نيز مي شود؟

پزشكي را دائر مي كنيم  اردوهاي   زماني كه    :وابج
. بديهي است كه مردم عادي را نيز معالجه مي كنيم

ما مردم . چرا كه پايه هاي جنگ خلق مردم هستند       
عادي را مورد معاينه قرار مي دهيم و باندازه توانائي  

به خـاطر ايـن     . مان خدمات پزشكي ارائه مي دهيم     
ي تـوانيم طـرح   تها ما براي هـر چيـزي نمـ    ديمحدو

اما بدون معطلي تا آنجائي كه توانائي       . داشته باشيم 
  . ما اجازه مي دهد به معالجه مردم مي پردازيم

در عمليات كوچك و پراكنـده حـداقل وجـود يـك          
فعال پزشكي كافي است ولي در عمليـات بـزرگ و           
متمركز ما فعالين پزشكي بـا مقـدار زيـادي دارو و            

تـدارك ويـژه   . نيموسايل پزشكي جمع آوري مي ك     
 زيـادي   داي براي اين عملياتها مـي بينـيم و تعـدا          

  . پستهاي پزشكي طي اين عمليات دائر مي كنيم
 
  ٭٭٭

                           
بيشتر اين فعالين پزشكي اعضاي ارتش رهائيبخش       

البته آنها داراي مسئوليتهاي ديگـري      . حلق هستند 
 شرقي  في المثل مسئول پزشكي لشكر    . هم هستند 

همچنـين  » نـابين «ارتش رهائيبخش خلـق رفيـق       
پست معاون كميسـارياي گروهـان و عضـو كميتـه           

او مي گويد كـه  . نظامي زير منطقه اي نيز مي باشد   
آنها نه تنها رفقاي زخمي را معالجه مي كنند بلكـه         
. در عمليـات نظــامي در صــورت نيـاز مــي جنگنــد  

ل فعالين پزشكي با خود دارو و وسايل پزشكي حمـ         
مي كنند، اگر هر كسي به معالجه نياز داشته باشـد           

مـديريت ويـژه تسـهيالت      . انـد آنها آمـاده معالجـه      
. پزشكي را براي عمليات نظامي تدارك مـي بيننـد         

ــابين«رفيــق  ــش  » ن ــد در هــر دســته ارت مــي گوي
 سـه   ؛آزاديبخش خلق دو فعال پزشكي وجـود دارد       

 نفر در هر گروهان و در هر سطحي از اداره مركـزي    
حزب كمونيست نپـال    . يك تيم پزشكي وجود دارد    

اعالن كـرده اسـت كـه قـدرت ارتـش           ) مائوئيست(
.  گردان است  ٢٩ تيپ و    ٩رهائيبخش اكنون شامل    

 ١٠٠٠بنا براين مي توانيم حساب كنيم كه بيش از          
شـامل  . فعال پزشكي در جنگ خلـق وجـود دارنـد         

آنهايي كـه در تشـكالت ارتـش رهـائيبخش خلـق،         
ــائي كــه   در ادارات مركــزي مختلــف ارتــش   آنه

رهائيبخش خلق، در بيمارستانهاي مختلف نمونـه و      
مـي  » نـابين «رفيـق   . كميته هاي سازمانده هستند   

گويــد تــا كنــون بــيش از يــك دوجــين از فعــالين 
پزشكي توسط ارتش سلطنتي و پليس نپال به قتل         

  .رسيده اند
با شركت وسيع زنان در ارتش رهـائيبخش خلـق و           

ديگـر تعـداد زيـادي از زنـان در عرصـه      سازمانهاي  
اين فعـالين پزشـكي زن      . پزشكي نيز فعال شده اند    

ــق و   ــش رهــائيبخش خل ــف ارت در بخشــهاي مختل
ــد  رفيــق . ارگانهــاي دولــت محلــي مســئوليت دارن

ــانا« ــش   » نيش ــم ارت ــپ شش ــكي تي ــئول پزش مس
او . رهائيبخش خلق يكي از ايـن رهبـران زن اسـت         

 احساس خوشي   مي گويد در مداواي رفقاي زخمي     
دارد و فكر مي كند كه يك فعال پزشكي بايد يـك            
برنامه ريز خوب، يك آموزگار و آموزنـده بـا هـوش،         

  .يك رهبر رويا پرداز و يك متخصص جنگي باشد
. بيشتر فعالين پزشكي داراي مدرك پزشكي نيستند

بيشتر آنها در دوره جنگ خلق تجربه كسـب كـرده       
وان كمـك بهداشـت   دوره هاي كوتاهي را به عن   . اند

خـط  . داشته اند و داراي تجربه محـدودي هسـتند        
كه ) ۱(» دكترهاي پابرهنه  «رشد و گسترش    مشي  

بوجـود آمـده    تحت رهبري مائوتسه دون در چـين        
  . اكنون در نپال در حال اجرا و تكميل استبود، 

همراه اين فاكتورهـاي مثبـت، فعـالين پزشـكي در           
ســيار جنــگ خلــق نپــال همچنــين بــا مشــكالت ب

كمبود ابزار پزشكي، دارو، اتاقهاي جراحي   . روبرويند
امـا  . و چيزهاي ديگـر از جملـه مشـكالت آنهاسـت      

عليرغم اين سختي ها آنان با ابتكار عمل در كاربرد          
داروهاي ابتدائي كه در روستاها يافت ميشـود و بـا           
حس مسئوليت و كوشش در خدمت بـه كادرهـاي           

 .هستندحزب و مردم مدام در حال پيشروي 
  
 
 

  توضيح
 
 حزب كمونيست چين تحت رهبري مـائو تسـه دون        -١

م ا حل معضالت نظپس از پيروزي سراسري انقالب براي  
. پزشكي چين سياستي همه جانبه اي را بـه پـيش بـرد             

نظام مبتني بر سود را تغيير داد و آن را در خدمت توده             
 حاصـل ايـن    »دكترهـاي پابرهنـه  « تشكيل   .ها در آورد  

ايـن پزشـكان بـه خـاطر آنكـه عـالوه بـر             .بـود سياست  
ي از وقت خود را     رسيدگي به وظايف پزشكي خود مقدار     

 و كارخانجات بانجام كارهاي توليدي      در كمونهاي خلق    
مشـهور  » دكترهـاي پابرهنـه   «تصاص مي دادنـد بـه       خا

شدند، زيرا مانند دهقانان عادي، در كشتزارهاي برنج بـا          
 . شدند برهنه مشغول كار ديده ميیپا

چين كشـوري عقـب مانـده بـود و نـه تنهـا از امكانـات            
پزشكي محدودي برخوردار بود بلكه اين امكانات عمـدتا         
در شهرها متمركز بود و قابل دسـترس اكثريـت جامعـه       

  .چين كه از دهقانان تشكيل مي شدند، قرار نداشت
سياستي كه مائو جلو گذاشت حاوي رهنمودهاي اساسي   

  :زير بود
هـا در   ه  البي ساختار پزشكي و به خـدمت تـود        تغيير انق 

  .  آوردن آن
دامن زدن بـه جنـبش بهداشـت تـوده اي و كمـك بـه                
پيشگيري بيماريها، جنبشـي كـه  همـه مـردم را در بـر         

مانند از بين بردن آفات، حشرات ناقل بيماري ها و .(گيرد
مردابهــا و غيــره،  از بــين بــردن بيمــاري هــاي رايــج و 

 فرهنــگ و معيارهــاي بهداشــتي گســترده و بــاال بــردن
  )  جامعه

ايجاد ساختار غير متمركـز پزشـكي متشـكل از هـزاران           
پزشك پا برهنه در هـزاران مركـز پزشـكي بهداشـتي و              
بيمارستانهاي كوچك در روستاها و منـاطق كوهسـتاني         

  .دور افتاده
بـا  (اهميت دادن به اشكال و متدهاي مختلـف درمـاني           

طـب سـوزني و درمـان    ز و اسـتفاده ا   تقويت طب غربي،    
  ) سنتي گياهي

ت بدور هسته اي از كاركنان پزشكي كه طبق         اين سياس 
استانداردهاي غربي تحصيالت پزشـكي داشـتند، شـكل         

در سالهاي انقالب . گرفت و شعاع وسيعتري را دربرگرفت
از ميان كارگران،   » دكتر پا برهنه  «فرهنگي هزاران هزار    

 تربيت شدند كه همه جا دهقانان، سربازان، زنان خانه دار
قابـل  پراكنده بودند و قادر بودند بـه همـه جـا برونـد و             

  .باشنددسترس هر قشري از توده ها 
شامل افرادي بودند كـه از عالقـه و       » دكترهاي پابرهنه «

آنهـا طـي دوره دو سـاله        . استعداد كافي برخوردار بودند   
امتحان ورودي براي اين دوره وجـود       . آموزش مي ديدند  

طي دوره آموزشي آنها با تشريح بدن، فيزيولوژي . تنداش
و آسيب شناسي و شناخت طب سنتي و گياهان طبـي،           

البتـه مقابلـه بـا      . امراض رايج و جراحي آشنا مي شـدند       
بيماري ها رايج  و شايع هر منطقـه در اولويـت آمـوزش         

اين پزشكان بعد از طي دوره دو ساله به  . آنان قرار داشت  
زمند خـدمات پزشـكي بـود بـاز مـي       مناطق خود كه نيا   

بهنگـام معالجـه افـراد، در       » دكترهاي پابرهنه «. گشتند
صورت لزوم از مشاورت دكترهاي متخصص كه به مراكز         
درماني دور افتاده هر از چندگاهي سر مي زدند، ياري و            

  . كمك مي گرفتند
براي معالجه امـراض نـادر و       » دكترهاي پابرهنه «اگرچه  

شدند  ولي كوشش آنان در باال بردن پيچيده تربيت نمي 
. سطح بهداشت عمـومي نقـش عمـده اي داشـته اسـت            

در متن مبارزات عظيم توده » دكترهاي پابرهنه«تشكيل 
اي به منظور تعميم اقدامات پيشگيرانه بوده و از طريـق           
وسائل ارتباط جمعي، هنر و ادبيـات در سـطح گسـترده        

 اي آن اصـل راهنمـاي پايـه   . تبليغ و حمايـت مـي شـد       
خدمت به خلق و از ميـان برداشـتن شـكاف و نـابرابري            

   .ميان شهر و روستا در شرايط مشخص جامعه چين بود



   ٢٠ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                

  
دولـت چــين انقالبيـون طرفــدار مــائو را   

  دستگير و زنداني مي کند
  

   ژانويه۱۷.  سرويس خبري جهاني براي فتح
  

طبق آخرين اخبار رسيده از چين، هر روز در نقطـه   
تصابات کارگري و خيزشهاي دهقاني     اي از کشور اع   

خشونت آميز عليه دولت مستبد حاکم بر چـين در          
در چند هفته گذشته هراس دولـت از        . جريان است 

 اينکه مخالفتهاي مردم يکباره تبديل به شعله هـاي    
 آتش شود، فزوني يافته اسـت بطوريکـه بـر         سرکش

صـلح  (تدابير امنيتي اش در ميـدان  تـين آن مـن          
ده و هـر روز صـبح قبـل از گشـودن         افـزو ) آسماني

ميدان،  هزار نفر نيروي انتظامي در آنجا مستقر مي    
گـزارش  " مـانتلي ريويـو  "اخيرا تارنماي مجله  . شوند

 نفر چيني به جـرم پخـش اعالميـه هـاي          ۴داد که   
حمايــت از مائوتســه دون دســتگير شــده انــد و در 

 نفر موج حمايتهـاي مردمـي بـراه         ۴حمايت از اين    
دستگير شدگان در اعالميه هاي خـود       . ستافتاده ا 

گفته اند که چين ديگر يـک کشـور سوسياليسـتي           
آنـان در  . نيست بلکه يک کشـور سـرمايه داريسـت      

اعالميـه خــود رهبــران حــزب کمونيســت چــين را  
  .خوانده اند" دشمنان سوسياليسم و مردم"

  
 دسـامبر دريـک   ۲۴ ژن ژنگيائو و ژان روکوآن، روز     

 اتهام برهم زدن نظم اجتماعي و   دادگاه فرمايشي به  
خدشه دار کردن امنيت ملي محاکمه و محکوم بـه          

در ابتدا مي خواستند آنان را      . سه سال زندان شدند   
محاکمه کنند اما ايـن اتهـام را        " خرابکاري"به جرم   

دو نفر ديگر بزودي محاکمه خواهند      . کنار گذاشتند 
 در روز تشکيل دادگاه عده زيادي از مـردم بـه         . شد

آنجا آمدند تا پشتيباني خود را از اين دو نفر نشـان           
اما به آنان اجازه ورود به جلسه دادگـاه داده           . دهند
بسياري از اين مردم از شهرهاي ديگر و نقاط       .  نشد

اخبـار ايـن   . دوردست خود را به آنجا رسانده بودنـد   
دستگيري و محتواي اعالميه از طريـق اينترنـت در        

  .همه جا پخش شده بود
  

اعالميه اي که عليه دولـت چـين پخـش شـده، بـه        
سه "اين  . اشاره مي کند  " سه نمايندگي "چيزي بنام   

. وضـع کنـوني چـين را بيـان مـي کنـد       " نمايندگي
رهبران حزب کمونيست چين مدعي انـد کـه آنهـا           

بـه عبـارت   " (نماينده نيروهاي توليدي پيشرفته اند "
د ديگر نماينده آن هستند که اقتصاد به قيمـت لگـ          

مال کردن مردم توسعه يابد و نـه در جهـت منـافع        
بــه (هســتند " فرهنــگ پيشــرفته"؛ نماينــده )مــردم

ــول و   ــگ پرســتش پ ــده فرهن ــر نماين ــارت ديگ عب
پرستش بنده وار فرهنگ غرب که مردم عادي چين     

نماينده منافع اکثريـت    "و  ) را ذباله حساب مي کند    
 حزبي که نماينـده دو تـاي      ! که امکان ندارد  " (مردم

اول باشد مطمئنا نمي تواند نماينده منافع اکثريـت         
  ).مردم باشد بنابراين دروغي بيش نيست

  
ــاک    ــه را خطرن ــن اعالمي ــت چــين اي ــات دول مقام

آنان را بـر   " سوسياليستي"تشخيص دادند زيرا نقاب     
مي دارد و ماهيت طبقـاتي واقعيشـان را بـه مـردم       

شــک نيســت کــه ايــن اعالميــه . نشــان مــي دهــد
ميليون ها نفر را در جامعـه چـين بيـان           احساسات  

مي کند؛ ميليونها تني کـه در زمـان مائوتسـه دون          
وضعشان فرسنگها بهتر از حال حاضر و حتا بهتر از          
آينده اي که اکنون در چين به مـردم وعـده اش را             

و اين ميليون ها مي خواهند بفهمند . مي دهند، بود
 که چه شد که سوسياليسم از دست رفت و چگونـه          

  .مي توانند آنرا برگردانند
نشريه حقيقت بـزودي ترجمـه ايـن اعالميـه را در            

 . اختيار خوانندگان خود قرار خواهد داد
 

  دانشگاه کابل سنگر مبارزه 
سرويس خبري جهاني براي فـتح      طبق گزارش   

دانشـجويان دانشـگاه    ) آبان  ( در ماه نوامبر گذشته     
يتـي  کابل، دست بـه تظـاهراتي عليـه نيروهـاي امن     

جرقـه ايـن  اعتراضـات را        . رژيم حامد کرزاي زدند   
قتل دانشجوئي به نـام حبيـب اهللا حيـدري بدسـت      

مارشـال فهـيم وزيـر     . چاقوکشان مارشال فهـيم زد    
دفاع اسبق حامد کرزاي بوده و از جنگ ساالران بـا         

" ائتالف شـمال "وي از رهبران . نفوذ افغانستان است  
مريکا، به قدرت است که با اشغال افغانستان توسط آ  

ــيد ــراي    . رس ــيم ب ــال فه ــان مارش ــد چاقوکش بان
دانشجويان قلدري مـي کردنـد و حيـدري يکـي از           
دانشجوياني بود که حاضـر بـه گـردن گذاشـتن بـه       

آدمهاي فهيم مقابـل    . قلدري و تهديدات اينان نبود    
چشم نيروهاي امنيتي مستقر در دانشگاه حيـدري         

ــه قتــل رســاندند ــ . را ب ــه دانش ــه گفت ــا ب جويان،  بن
روز .  نيروهاي امنيتي در اين قتـل دسـت داشـتند         

و " مرگ بر نيروهاي امنيتـي "بعد، تظاهراتي با شعار     
صف . براه افتاد " قاتلين حيدري بايد محاکمه شوند    "

تظاهرات از محيط دانشـگاه بيـرون شـده و بسـوي           
مقامـات بـه دانشـجويان      . وزارت کشور حرکت کرد   

 به مسئله رسـيدگي     وعده هاي فريبکارانه دادند که    
ــه . خواهنــد کــرد کــه البتــه نکردنــد دانشــجويان ب

نيروهاي امنيتـي سـعي   . اعتراضات خود ادامه دادند 
امـا  . کردند تظاهرات دانشجويان را سـرکوب کننـد       

دانشجويان منفعل نمانده و حمله آنان را بـا حملـه           
پاسخ دادند و نيروهاي انتظامي را با سنگ و چـوب           

 انتظـامي بـروي دانشـجويان       نيرهـاي . فراري دادند 
. آتش گشودند و بسياري را زخمي و دستگير کردند   

مضحک آنجاست که حامد کرزاي کـه محافظـانش         

آمريکائي اند و صبحانه و نهـار و شـامش را هـم بـا             
آنان مي خورد، دانشجويان را متهم کرد که بخـاطر          

  !دست به مبارزه زده اند" خارجي"تحريکات 
ل از هر فرصتي براي اعـالم       دانشجويان دانشگاه کاب  

اعتراض خود عليه شرايط حاکم بر دانشگاه و عليـه          
رژيم دست نشانده حامد کرزاي و حضـور نيروهـاي       
اشـغالگر امپرياليســم آمريکـا و ديگــر امپرياليســتها   

يکسال پـيش اعتـراض آنـان بـه         . استفاده کرده اند  
شرايط فالکـت بـار خوابگـاه هـا بـه خـاک و خـون         

ــاي  در جر. کشــيده شــد ــان آن تظــاهرات، نيروه ي
امنيتي مستقر در دانشگاه بروي آنان آتش گشوده و 

 . چند تن از دانشجويان را به قتل رساندند
 

زنان افغانستان عليه قلدري نيروهـاي      
   اشغالگر آمريکائي

سرويس خبري جهاني براي فتح     طبق گـزارش     
 نـــوامبر يـــک تظـــاهرات تـــوده اي در ۲۷در روز 

نــوب شــرقي افغانســتان، عليــه واقــع  ج" ننگرهــار"
سربازان آمريکائي تحت . سربازان آمريکائي براه افتاد 

در خانه هاي مردم را     " جستجوي تروريستها "عنوان  
در ايـن خانـه     . شکسته و به خانه گردي پرداختنـد      

ــک زن را    ــرد و ي ــاي فاشيســتي، ســه م ــردي ه گ
بفاصله کوتـاهي يـک تظـاهرات ده        . دستگير کردند 

ردم با عصبانيت عليه آمريکا و رژيم       هزار نفره  که م    
. دست نشانده کرزاي شـعار مـي دادنـد بـراه افتـاد            

تظاهر کنندگان اتوبـان اصـلي ميـان جـالل آبـاد و         
جاده اي که کابـل را بـه پيشـاور پاکسـتان            (ترخام  

در درگيري هـاي ميـان      . را بستند )  وصل مي کند  
مردم و نيروهاي امنيتي محلي، يـک دختـر جـوان           

  .کشته شد
ويژگي اين مبارزه تـوده اي در آن بـود کـه تعـداد              

از صـبح   . چشمگيري از زنان در آن حضور داشـتند       
نوامبر تا ظهـر روز بعـد، زنـان روي  اتوبـان           ۲۷روز  

آنـان اتوبـان را     .  ترخاي بست نشسـتند    -جالل آباد 
کامال بلوکه کرده و اعالم کردند که  تا زمـان آزادي      

.  واهنـد داد دستگير شـدگان بـه ايـن کـار ادامـه خ          
اعتراضات توده اي به ديگر نقاط  آن منطقه سرايت         

بـاالخره اشـغالگران آمريکـائي و رژيـم دسـت           . کرد
نشانده شان از ترس اينکه ممکنست اعتراضات توده 
اي بيش از اين گسترش يابـد، دسـتگير شـدگان را        

مقامات به مردم قول دادند کـه از ايـن          . آزاد کردند 
مراه با نيروهـاي حکومـت      پس سربازان آمريکائي ه   

امـا  . افغانستان دست بـه خانـه گـردي خواهنـد زد          
مردم اين را قبول نکرده و اعـالم کردنـد کـه خانـه             
گردي هاي فاشيستي اينان بايد فورا و بالکل قطـع          

  .شود
خانــه گــردي هــا و اذيــت و آزار ارتــش فاشيســتي 
آمريکا در افغانستان ادامه خواهد يافـت و مـردم را           

 مصـمم خواهـد کـرد کـه عليـه ايـن             بيش از پيش  
نيروي اشغالگر و رژيم دست نشانده اش بپا خيزنـد          
. و به حساب تک تک جنايات آنان رسـيدگي کننـد       

مطمئنا زنان افغانستان نقش مهمي در ايـن مـاجرا          
  ■. خواهند داشت

 چند خبر مهم



٢١صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره

سيمور هـرش، خبرنگـار معـروف آمريکـائي، اخبـار         
ــورکر ــه نيوي ــده اي را در روزنام ــ۲۸(تکاندهن ن  ژوئ

ماشين عملياتي اطالعـاتي و    : " گزارش کرد ) ۲۰۰۴
نظامي اسرائيل اکنون بي سر و صـدا در کردسـتان           
مشغول به کار است و  آموزش واحدهاي کماندوئي         
کرد و مهمتر از همه،  عمليات پوشيده اي را درون            

... مناطق کردستان ايران و سوريه بـه پـيش ميبـرد         
وسـاد،  ماشين عمليـاتي اسـرائيل شـامل اعضـاي م         

سرويس اطالعاتي خارجي و سري ميباشـد کـه در          
کردسـتان تحـت پوشــش تـاجر کـار ميکننــد و در     

  ."بعضي موارد، پاسپورت اسرائيلي با خود ندارند
سوال اينجاست که وقتي ارتش آمريکا تمام عراق را     
به اشغال درآورده و در کردستان عراق مستقر است        

با آن کار و طبقات حاکمه کردستان عراق از نزديک 
مي کنند، چه نيازي بـه  حضـور ماشـين عمليـاتي            
اسرائيل دارند؟ اسـرائيل در واقـع شـاخه نظـامي ـ      
امنيتي آمريکا در خاورميانه است، و در ايـن زمينـه     

  . تخصص دارد
اسرائيل شهره به آن است که  سرويس هاي امنيتي      

ــه    ــتبد خاورميان ــاي مس ــوف رژيمه ــران (مخ از اي
ربسـتان سـعودي و مصـر و        شاهنشاهي گرفته تـا ع    

ــيم داده اســت) بقيــه کشــورها ــا . را تعل اســرائيل ب
دزديدن سرزمين فلسطيني ها، با قتل عام و بيرون          
راندن آنان از کشورشان به بدترين نشانه  ستم ملي          
ــه تبــديل شــده اســت  .  و مســتعمراتي در خاورميان

بهمـين داليــل مــردم خاورميانـه تنفــر ويــژه اي از   
ز سوي ديگـر، جنـبش ملـي خلـق          ا. اسرائيل دارند 

کرد، در نتيجه سالها مبارزه عليه رژيم هاي مستبد         
و رژيـم  ) رژيم شاه و رژيم جمهوري اسالمي     (ايران  

ارتجاعي بعث در عـراق و دولـت ترکيـه و سـوريه،              
تبديل به سمبل مبارزه و مقاومت عليـه سـتمگران          

بهمين دليل دوستي و همکـاري بسـيار        . شده است 
حاکم کردستان عراق با اسرائيل دزد نزديک طبقات  

. و خونريز بسيار تکان دهنده و حيـرت انگيـز اسـت      
بسيار دردناک و مانند نمک ريختن روي زخمهـاي         

همکـاري نزديـک ميـان      . خلقهاي خاورميانه اسـت   
اسرائيل و رهبـران دو حـزب بـزرگ کردسـتان بـه             
رهبري جالل طالبـاني و مسـعود بـارزاني بسـختي           

ن ديگر اوج انحطاط آنـان اسـت        اي. قابل هضم است  
که شکنجه گران و کماندوهاي اسرائيلي را به يکـي         
از مهمترين مراکز انقالبي خاورميانـه راه داده انـد و    
نقطه امني بـراي عملياتهـاي ارتجـاعي اش فـراهم           

  . کرده اند
مقامات آمريکائي و مقامات کشورهاي خاورميانه در     

کـه  مصـاحبه بـا سـيمور هـرش بـه وي گفتـه انـد        
اسرائيل به اين نتيجه رسيده که که ثبات عراق بهم          
خــورده اســت؛ بنــابراين تصــميم گرفــت مناســبات 
خويش را با کردهاي عراقي توسعه دهد و حضورش         

هـرش مـي   . را در کردستان تقويت و تحکـيم کنـد     

گويــد، نيروهــاي اســرائيلي در حــال حاضــر در     
کردستان مي باشند و در حـال تعلـيم کمانـدوهاي       

 هستند که تحت امر خـود بـه کـار خواهنـد             عراقي
اسرائيل اين نيروها را براي زير نظـر گـرفتن         . گرفت

در توصـيف   . کشورهاي همجـوار تعلـيم مـي دهـد        
ترک ها  " اهداف اسرائيل در منطقه، هرش ميگويد،       

مي گويند عمليات اطالعاتي گسترده اسـرائيلي هـا         
در شمال عراق، ترکيبي است از فعاليت هـاي ضـد           

ه و ايران، و ايجـاد پشـتيباني بـراي کردهـاي            سوري
سوري و ايرانـي کـه مخـالف حکومـت هـاي خـود              

  ."هستند
سيمور هرش با اشاره بـه گفتگوهـايش بـا يکـي از              
: مامورين اطالعاتي سابق اسرائيل توضيح ميدهد که  

از اواخر سال گذشته اسرائيل واحدهاي کماندوئي       " 
کمانـدوئي  کرد را با همان شيوه وکارآئي واحـدهاي   

تعلـيم  ") ميسـتاراويم " به نـام    (کامالً سري اسرائيل    
اين مامور اسبق گفت، هدف اوليه اسرائيل . مي دهد 

از تعليم کماندوهاي کرد راهگشائي در زمينه هـائي    
که کماندوهاي آمريکائي نتوانسته اند کـاري کننـد         

مانند  نفوذ کردن، جمع آوري اطالعـات، و سـپس     (

اين )."  شيعه و سني در عراق     قتل رهبران قيام هاي   
: " افسر اسرائيلي براي سيمور هرش افشاء کـرد کـه      

برخي از واحدهاي عملياتي اسرائيل در همراهي بـا         
کماندوهاي کرد براي نصب دستگاه هـاي ردگيـر و          

هـرش  ." ديگر آالت حساس از مرز ايران گذشته اند       
همچنين مي نويسد که مقامات آلماني گزارش داده    

اليتهـاي اسـرائيل در کردسـتان و درون    انـد کـه فع  
مقاصــد "مجــامع کــردي در ايــران و ســوريه بــراي 

  .گسترش يافته است" اطالعاتي و عملياتي
مقامات کردستان عـراق ايـن گزارشـات را رد مـي            

مـثال  . کنند اما استدالل هايشان قانع کننده نيسـت  
محمد عثمان در مصاحبه اي با روزنامه ديلي استار         

جـالل  . تهام هرش را انکـار مـي کنـد        چاپ لبنان، ا  
ــا   ــاحبه ب ــاني در مص ــراق آزاد"طالب ــو ع ــه " رادي ک

ايستگاهي تحت اداره تبليغات حکومت آمريکاسـت،   
  . اين اتهامات را دروغ و ساختگي خوانده است

اوالً، تکذيب مقامات کرد دور از انتظار نيسـت زيـرا         
ــا  بــداليل سياســي و نظــامي   اينهــا و اســرائيلي ه

آنهـا  .   اين عمليات را مخفـي نگـاه دارنـد         مجبورند
خوب ميدانند که اين مسـئله، مسـئله اي حسـاس           
است و حتا مردم کردستان نسبتا به آن حساسـيت          

  . زيادي دارند
ثانياً، اين رهبـران کـرد نميتواننـد ادعـا کننـد کـه              

زيرا . چنين اتحادي بر خالف اصول انقالبي آنهاست      
آنها علناً . لي ندارندآنها نشان داده اند که چنين اصو    

و تماماً در تمام زمينه هـا بـا امپرياليسـم آمريکـا و       
لـذا دليلـي نـدارد      . کشورگشائي هـاي آن متحدنـد     

اتحاد با اسرائيل را کـه پادگـان نظـامي آمريکـا در             
خاورميانــه اســت،  خــارج از حــد و مرزهــاي خــود 

در واقع مال مصطفي بـارزاني، رهبـر        . بحساب آورند 
 وارد معامله بـا  ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ر دهه کردها در اواخ 

. شاه ايران و آمريکا شد و به اسرائيل نيز سـفر کـرد         
اتفاقا همين محمد عثمان او را در اين سفر همراهي 

  .کرد
پس از اينکه   . مثال هاي تازه ديگري هم وجود دارد      
) ۱۹۹۱سال (جنگ اول آمريکا عليه عراق تمام شد   

و )  کردستان رهبري اتحاديه ميهني  (جالل طالباني   
مسعود بارزاني در کردستان عراق حکومـت کـردي         

بالفاصـله جـالل طالبـاني وارد       . خود را برقرار کـرد    
روابط بسيار نزديک با رژيم جمهوري اسالمي ايران        

ــات  . شــد ــپاه پاســداران و وزارت اطالع ــه  س وي ب
جمهوري اسالمي اجازه داد کـه آزادانـه در منـاطق     

و جاسوسـي عليـه     تحت کنترلش به عمليات تـرور       
نيروهــاي انقالبــي اپوزيســيون جمهــوري اســالمي  

بسياري از افراد حزب دموکرات کردسـتان   . بپردازند
طالباني هـم اکنـون نيـز       . ايران و کومله ترور شدند    

اين . روابط حسنه اي با جمهوري اسالمي ايران دارد
آدمها جنايات آنطرف مرز مربوط به مـردم ايـران و            

  .دهاي ايران را ناديده ميگيرندحتي جنايات عليه کر
اينکارها بر خـالف قولهـائي کـه رهبـران کـرد داده        
اندعقبگردهائي جدي بـراي مـردم کردسـتان ببـار          

مبارزه شجاعانه تازه آغاز شـده بوسـيله    . آورده است 
 عليــه خيانــت مــال   ۱۹۷۵رزمنــدگان کــرد در  

هنگاميکه جالل طالبـاني بعنـوان رهبـري        (مصطفي
تولـد مجـددي از اميـد و    ) د جديد ظهور پيـدا کـر     

اکنـون  . احترام را براي جنبش کرد به ارمغـان آورد        

 اسرائيل در کردستان

  )م-ل-م(بنقل از برنامه حزب کمونيست ايران 
  )ملل تحت ستم( چند تضاد اجتماعی کليدی 

  
راه هائي كه مبارزه عليه ستم ملي را از مبارزه .......

رهايي از ستم عليه امپرياليسم جدا كرده و براي 
ملت غالب به امپرياليستها چشم اميد مي بندد نيز 

ملل ستمديده در . قادر به حل مساله ملي نيست
يك چارچوب بزرگتر جهاني، خود بخشي از ملل 
تحت سلطه امپرياليسم محسوب مي شوند و از 

امپرياليستها حامي . ستم مضاعف در رنجند
 هائي دولتهاي مركزي ستمگر بوده و حتي در دوره

كه تحت عنوان حق تعيين سرنوشت ملل به حك 
و اصالح ساختار دولتهاي تحت سلطه خود دست 
مي زنند، برقراري شكل ديگري از انقياد ملي را مد 

از اين رو، مبارزه در راه رهائي ملي . نظر دارند
. تابعي از مبارزه عمومي عليه امپرياليسم است

حت رهبري تنها از طريق انقالب دمكراتيك نوين ت
طبقه كارگر و گذار به سوسياليسم، مساله ملي 

 .درايران مي تواند حل شود



   ٢٢ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                
بنظر ميرسد رهبران امروزي کـرد در همـان مسـير     

در واقـع رهبـران     . مال مصـطفي گـام گذاشـته انـد        
فئودال و سرمايه دار بزرگ و در برخي موارد چهـره    
هاي سابقاً مترقي تـر ناسيوناليسـت بـدنبال همـان          

دشمن دشمن من، دوست مـن  "  ي سياست بيهوده 
اينها وارد مسـير بسـيار ارتجـاعي        . افتاده اند " است

سازش با منفورترين قدرت هاي جهاني شده انـد و          
از همـه  . دست به حراج منافع مـردم کـرد زده انـد          

بدتر اينکه برخي از روشنفکران کـرد مقـيم اروپـا و      
آمريکا از حضور فعال اسرائيل در کردستان استقبال  

به ظن برخي از آنان کردها و صهيونيستها . ه اند کرد
مثال مي گويند   . داراي نقاط اشتراک زيادي هستند    

هر دو مدت مديدي ازداشتن دولت محـروم بودنـد،        
!  يا اعراب و ايرانيان دشـمن   مشـترک هـر دوينـد              

آنها مي گويند اتحاد با اسـرائيل عليـه بـه اصـطالح      
 صـباح   مـثال دکتـر   ! مفيد اسـت  " دشمنان مشترک "

صالح، پروفسورزبان انگليسي در يـک دانشـگاه      . الف
آمريکائي در تارنماي مربـوط بـه کردسـتان ابـزرور           

با وجود قلت جمعيت، يهـودي هـا قـدرت       " نوشت،  
. سياسي عظيمي را در اياالت متحده در دست دارند

لذا براي کردها مفيد بنظر ميرسـد چنـان البـي اي         
شته باشند که به    دا) مجراي رابطه با قدرت اجرائي    (

  ."نيابت از جانب آنها فشار الزم را اعمال کند
مفيد براي چه کسي؟ مفيد براي امپرياليسم آمريکا        

بـراي آمريکـا و اسـرائيل       . و اسرائيل ونه مردم کـرد     
مفيد است زيرا اينان نياز مبرمي دارند کـه  انـزواي     
خود را در خاورميانه بشکنند؛ زيرا منافع استراتژيک 

. ميانه دارند و کردستان در اين منطقه است  در خاور 
البتــه ايــن اتحــاد ممکنســت بــراي بخشــي از      
استثمارگران فئودال و سرمايه دار کردسـتان مفيـد    

  . باشد، ولي يقيناً براي مردم کردستان مفيد نيست
عــده اي از ايــن روشــنفکران بــا تزهــاي مـــن      
درآورديشان، به رهبران کرد انتقاد مي کنند که در         

مينه بيش از اندازه در حالت دفاعي هسـتند و     اين ز 
ميگويند براي کردهـا مشـکل اصـلي ناسيوناليسـم          

ايــن  . عــرب اســت و نــه صهيونيســم اســرائيل    
ناسيوناليسم تنـگ نظـر اصـول مبـارزه عادالنـه ي            
راستين مردم کردستان را بدور انداخته و از اهـداف     
. واقعي اسرائيل و ماهيت آن چشم پوشي مـي کنـد     

ز ميان دوستان و دشمنان مردم کردسـتان       آنان  مر  
  .و کالً مردم خاورميانه را مخدوش مينمايند

يکي ديگر از همين قماش روشنفکران به نام کمـال   
آرتين  از انجمن مطالعـات کـردي در کاليفرنيـا           . ح

سياستي مترقي و اتحادي  " مي گويد اين سياست،       
ع دفا" اعراب"وي از اسرائيل در مقابل . است" طبيعي

ايجاد اسرائيل خـاري بـود در       « : ميکند و مي گويد   
چشم فاشيست هائي که دوست داشتند آنرا از بـين     

ايجاد کردستان بعنوان يک کشور هنـوز يـک    . ببرند
نـه تنهـا    . اسـت ) انديشه اي قبـيح و ممنوعـه      (تابو  

فاشيست ها بلکه برخي از روشـنفکران مترقـي بـه            
بـا  ... ننـد آن چون اسرائيل بـالقوه دومـي نگـاه ميک         

توجه به گذر از تجربه اي مشابه، اتحاد بين کردها و  
  ».يهودي ها امري کامالً طبيعي است

«  برخي از اين روشنفکران فراتر رفتـه و ميگوينـد،           
تحقيق در باره منشاء  کردها و يهودي ها نشان مي      
دهد که احتماال اينها در چندين هـزار سـال قبـل،             

 اسـت کـه کردهـا و        اميـد . پدراني مشترک داشتند  
يهودي ها اين فرهنگ مشترک را کشف کنند و بـه       
ياري آن رفاقت ميان خود را تقويت کنند آنگونه که  

روزنامـه  » .اخيرا در شمال عراق از آن بهـره مندنـد        
مردم « ژوئيه نوشت،    ۲۷ در سرمقاله    کرديش ابزرور 

... اسرائيل و کرد وجه اشتراک هـاي بزرگـي دارنـد           
 براي اسرائيل است تا خـود را بـا          اينها داليل خوبي  

  »...کردستان متحد کند
چه کسي ميگويد کرد ها مسائل بسيار مشترکي بـا         
اسرائيل دارند؟ آيا هرگـز کردهـا اعـراب فقيـر را از           

خودشان قرباني  . خانه و کاشانه شان رانده اند؟ خير      
آيـا  . جنايات رژيم هاي عراق، ترکيه و ايران بوده اند 

در .  را قتل عام کرده اند؟ خيـر       کردها فلسطيني ها  
واقع برخورد اسـرائيل بـه فلسـطيني هـا ، برخـورد          

آيـا  . دولت هاي ستمگر به کردها را به ياد مي آورد         
کردها هزاران روستا را در فلسـطين نـابود کـرده و            

اسرائيل اينکـار را  . آنها را بي خانمان کرده اند؟ خير   
ادن سياست دولت اسرائيل در اسکان د     .  کرده است 

يهوديان در فلسطين درست مشابه سياسـت صـدام     
حسين در عـرب نشـين کـردن موصـل و کرکـوک             

پس سوال اينجاست که در  واقعيت کردها بـا   . است
چه کساني وجـه اشـتراک بسـيار دارنـد؟ بـا مـردم        

  .فلسطين و ديگر خلقهاي خاورميانه
طي اکثر سالهاي قرن گذشته، مردم کردستان عليه       

 منطقـه کـه همـه وابسـته بـه           رژيم هاي ارتجـاعي   
خواست . امپرياليسم بوده اند و هستند، جنگيده اند       

آنها براي حق تعيين سرنوشت ـ کـه بمعنـاي حـق     
آنها براي تشکيل دولتـي مسـتقل در صـورتي کـه            

 حمايـت مـردم انقالبـي و    -خواهان آن باشند است   
مترقي در منطقه و سراسـر جهـان را جلـب کـرده              

که خلـق کـرد مسـتحق آن        احترام و تاثيري    . است
  .هستند بدليل اين مبارزه است

ايجــاد اســرائيل نمونــه خــوبي اســت از اينکــه      
امپرياليســتها چگونــه ميتواننــد مســئله ملــي را در 

پاسـخ ارتجـاعي بـه      . جهت منافع خود بکار گيرنـد     
مسئله ملي يهود عبـارت بـود از قـرار دادن منـافع            

ژه يهودي ها در مقابل ديگـر مـردم سـتمديده، بـوي        
اين حتي نشـانگر منـافع يهـودي هـا       . فلسطيني ها 

نيست، زيرا اين سياست آنان را به سربازان طبقـات         
ايجاد يک . حاکمه بزرگ سرمايه دار تبديل مي کند   

دولت مستقل کرد بدليل آنکـه در تضـاد بـا منـافع        
اگـر  . اسـت " هنوز يک تابو"کنوني امپرياليستهاست،  

ه قـرار باشـد   تحت شرايط غيرقابل پيش بيني آينـد    
امپرياليستها تجربه اسرائيل را در مورد ايجـاد يـک          
دولت دست نشانده کردي تکرار کنند ـ کـه امـري    
غير محتمل اسـت ـ ايـن سياسـت نيـز بـه منـافع        
طبقات سرمايه داران بزرگ و امپرياليستها خـدمت        
خواهد کرد و نه به منافع طبقه کارگر و دهقانـان و            

فع پرولتاريا و خلقهـاي  خلق کرد و مطمئنا عليه منا 
اکثـر کردهـا بهمـان     . خاورميانه و جهان خواهد بود    

اندازه تحـت اسـتثمار هسـتند کـه اکثريـت مـردم             
 کرد از طريـق     يعميق ترين منافع توده ها    . قهمنط
 ي و اجتمـاع   ي که کل نظام ستمگرانه سياس     يانقالب

 يملـ حاکم در خاور ميانه را سرنگون کند و مسئله          
ــارچوب ــرد را در چ ــتک ــداف انترناسيوناليس  و ي اه

    ■ . حل کند، بر آورده ميشوديانقالب

دولت کانادا به مرزهاي 
آزادي انديشه و بيان مي 

  !تازد
 پليس فرودگاه   ٢٠٠٤ اکتبر   ٢٧در تاريخ   

يــک پناهنــده سياســي ) کانــادا( تورنتـو  
ايراني را به دليل حمل سي و چند جلـد          

، مشـکوک قلمـداد     "پرنده نـوپرواز  "کتاب  
ايرانيــان مبــارز . کــرده و بازداشــت کــرد

خارج از کشور کـارزار دفـاعي مشـترکي         
عليه اين اقدام سرکوبگرانه دولـت کانـادا        

يکـي از کميتـه هـائي کـه      .  انداختند براه
براي پيش برد اين کارزار تشـکيل شـده         

دولـت  « بود، در اطالعيه اي تحت عنوان    
کانادا به مرزهـاي آزادي انديشـه و بيـان        

  : نوشت» !مي تازد
  
ــنبه   « ــي در روز چهارش ــود نمين  ٢٧محم

 در فرودگاه پي يرسـون تورنتـو        ٢٠٠٤اکتبر  
" رنده نـوپرواز پ"در کانادا به جرم حمل کتاب     

ايـن کتـاب بخشـي از تـاريخ         . دستگير شـد  
مبارزات مردم ايران عليه جمهوري اسـالمي       
را ثبت کرده و ماننـد صـدها کتـاب فارسـي        
ديگر بدليل  سانسور و سرکوب در جمهوري        

) اما....(اسالمي ايران، در اروپا نشر يافته است  
. دولت کانادا حمل آن را جرم تلقي مي کند         

ـ    ادا بعنـوان بـازوي سانسـور و    آيـا دولـت کان
سرکوب رژيم جمهوري اسالمي ايران عمـل        
نمــي کنــد؟ محمــود ســالها بخــاطر عقايــد  
سياسي اش در سياهچالهاي رژيم جمهـوري    
اسالمي ايران بسر برده است و اکنون بهمـان   
دليل يعني داشتن عقايـد معـين، در زنـدان          

دولت کانادا اين مسائل را . کانادا بسر مي برد  
شک نيسـت کـه    .... توضيح مي دهد؟  چگونه  

ــوري    ــادا و جمه ــت کان ــک دول ــط نزدي رواب
اســالمي کــه باعــث تعلــل دولــت کانــادا در 
اعتراض به قتل زهرا کاظمي توسط شـکنجه    
گران جمهوري اسالمي ايران شد در اين جـا    

بايد خاطرنشان کرد که    . نيز دخيل مي باشد   
کانادا يکي از پايگـاه هـاي مـالي و اقامتگـاه            

کشوري خانواده ي رفسنجاني و ديگـر  خارج  
هزار فاميل غارتگر و دزد هيئت حاکمه ايران  

ــوان  . اســت ــد بعن دســتگيري محمــود را باي
حرکتي از جانـب دولـت کانـادا در راسـتاي           
ــکل    ــان و تشـ ــردن آزادي بيـ ــدود کـ محـ

مــا اپوزيســيون . اپوزيسـيون ايرانــي دانســت 
جمهوري اسالمي در کانادا را فرا مي خوانيم        

دانـه بـه ايـن حرکـت دولـت کانـادا          که متح 
اعتراض کرده و مانع از رشـد و گسـترش آن    

                   .شوند
 ۲۳ بقيه در صفحه 



٢٣صفحه     حقيقت         ۲۰ شماره
  .........دولت کانادا به مرزهای آزادی و    

  محمود قرباني فضاي نژادپرسـتانه اي کـه جـورج          
بوش در آمريکاي شـمالي بـراه انداختـه نيـز شـده             

همه مي دانند جورج بوش مهـاجريني را کـه        . است
ند بصورت مظنون و دشمن اصليت خاورميانه اي دار
دولت کانـادا نيـز هـر چـه     .  طبقه بندي کرده است   

بيشتر خود را با دکترين نژادپرستانه بـوش منطبـق         
مي کند و محمود يکي از قربانيـان ايـن همـاهنگي       

  .  است
    دستگيري محمود طبـق قـوانين کنـوني کانـادا          
کامال غير قانوني است زيرا در کانـادا نشـر و توزيـع      

ع کتابي غير قانوني نبـوده و نيازمنـد اجـازه          هيچ نو 
اما در آمريکا دولت جورج بوش غير قـانوني         . نيست

از آنجـا کـه   . کردن نشر کتاب را آغـاز کـرده اسـت         
دولت کانادا در بسياري موارد بطور اعالم نشـده پـا           
جــاي پــاي دولــت آمريکــا مــي گــذارد مــي تــوان 
دستگيري محمود به جرم حمـل کتـاب را بـه ايـن         

ي عمومي که دولت آمريکـا بـراه انداختـه  نيـز        فضا
خزانه داري دولت جـورج بـوش در سـال          . ربط داد 
آثـار ايرانـي را   ) اديـت ( هر گونه ويراسـتاري    ٢٠٠٤

اعـالم  " کمک به دشـمن   "ممنوع و جرمي همسنگ     
به مقاله آدام ليپتاک در نيويورک تايمز       (کرده است   

 اين حرکت دولـت   )....  رجوع کنيد  ٢٠٠٤ فوريه   ٢٨
قـدرتهاي بـزرگ مـي      .  کانادا هشدار دهنده اسـت    

، "فکـر کـردن ممنـوع     "خواهند بـه مـردم بگوينـد          
آنهــا مــي "!  اعتــراض ممنــوع"و " نوشــتن ممنــوع"

" تروريسم"خواهند مبارزات مردم جهان را تحت نام       
ما بطور عاجل و اضـطراري    . منکوب و لگدمال کنند   

حاد بـا  از مردم ترقيخواه کانادا مي خواهيم که در ات       
! مهاجرين و مردم ترقيخواه دنيا به اين حرکـات نـه          

بگويند و جلوي آن را تا براي همه کس ديـر نشـده        
  »........بگيرند

  
نيـز بـا    »  سرويس خبري جهـاني بـراي فـتح            «

تجزيه و تحليل اين واقعه و با نقـل اطالعيـه فـوق،             
نيروهاي مترقي و ضد    . خبر را به جهان مخابره کرد     

ت از نقاط مختلف جهان بـه ايـن حادثـه           امپرياليس
عکس العمـل نشـان دادنـد و بـا ترجمـه و پخـش               
اطالعيه اين کميته دفاع و فعاليت هاي ديگر به اين   

  . کارزار  جنبه بين المللي دادند
     به فاصله کوتاهي پـس از آغـاز کـارزار دفـاعي،        

اتهامـاتي را کـه بـه       . دولت کانادا عقب نشيني کرد    
به محمود نميني زده بودنـد پـس    جرم حمل کتاب    

ايـن کميتـه دفـاع  در        . گرفته و وي را آزاد کردنـد      
  :گزارش خود از پيشرفت کارزار نوشت 

  
پيروز باد روحيه مبارزاتي و جسارت داشتن در        .... «

 !مقابل اقدامات سرکوبگرانه دولتهـاي امپرياليسـتي      
پيروز باد باور داشتن به اراده مبارزاتي مردم و اتحاد 

اتحـاد مبـارزه    ! همبستگي نيروهاي آزاديخـواه   و  
پس از صدور اولين اطالعيـه از طـرف        ! .... پيروزي

کانون زندانيان سياسي در تبعيـد      » ....کميته دفاع «
در بيانيـه  ..... از خـود نشـان داد    ... واکنش سـريعي    

  :کانون امده است که 
 دسـتگيري ايــن زنـداني سياســي سـابق توســط     «

ــ   اتي و امنيتـي کانـادا ايــن   پلـيس و دسـتگاه اطالع
ذهنيت را تقويت مي کند که کانادا به رغـم اينکـه            
تحت فشار افکار عمومي قطعنامه اي در محکوميت       
نقـض حقــوق بشــر توسـط جمهــوري اســالمي بــه   
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل ارجاع داد، اما تا         
آنجا که به منافغ اش مربوط مي شود خود را ملـزم           

نمي بيند و به خاطر بازسـازي  به رعايت حقوق بشر   
رابطه اش با جمهوري اسالمي که در پي قتل زهـرا          
کاظمي ضربه ديده بود، اين بار در کنـار جمهـوري           
اسالمي قـرار مـي گيـرد و اقـدام بـه دسـتگيري و               
پايمال کردن حقوق انساني يکي از قربانيـان رژيـم          

کانون زندانيان سياسـي  . ....  حاکم بر ايران مي کند  
بعد از اطالع از دستگيري محمـود،    ) در تبعيد (ايران

طي ارسال نامه اي بـه مقامـات دولتـي در کانـادا،              
دستگيري وي را به شدت محکوم کـرده و خواهـان       

اين اقدام کانادا که  ظاهرا      . ...  آزادي فوري وي شد   
صورت مـي گيـرد،     " تروريسم"تحت عنوان مقابله با     

فکـار  هشداري جدي است که مي خواهند هر نـوع ا  
ترقي خواهانه، عدالت خواهانه، برابري طلبانه و ضـد   

  ».منکوب کنند" تروريسم"سرمايه داري را تحت نام 
سايت سازمان زنان هشت مارس اطالعيـه اوليـه    .... 

کميته را که بـراي اطـالع رسـاني بـه مـردم نقـش          
مهمي ايفا کرد درج کرده و صفحه اي بـراي جمـع        

امضا کنندگان . …آوري امضا هاي اعتراضي باز کرد
از کشورهاي مختلف منجمله ايران، وبالگ نويسـان       
ــان و   و کــانون هــاي فرهنگــي، فعــالين جنــبش زن
جنبش کارگري و دوسـتان کشـورهاي ديگـر مـي            

يکي از مسئولين هشت مـارس در اطالعيـه         . باشند
دفاع از ايده ها    .... دفاع من از محمود     «: اي  نوشت  

 من صرفا يکسري    عقايد....و عقايد خودم هم هست      
ايده و شعار خشک و خالي نيستند که يـک بـار در          
مجامع و نوشته ها اعالم کنم و با خيال آسوده سـر            

عقايد و نظرات ما دائمـا توسـط        . روي بالش بگذارم  
مرتبـا  . حوادث روز بـه مصـاف طلبيـده مـي شـوند        

توسط حوادث روز مورد آزمون قرار مي گيـريم کـه     
.  هايمان در عمل هسـتيم چقدر واقعا مدافعان گفته 

نکته آخر و مهمتري که مي خواهم تاکيـد کـنم           ... 
 مـا شـاهد    ٢٠٠١ سـپتامبر    ١١اين است که بعد از      

ــوق      ــه حق ــرب ب ــورهاي غ ــان کش ــورش حاکم ي
ــتيم    ــورها هس ــن کش ــردم در اي ــک م .... دموکراتي

حاکمان دول غربي رسما براي پيشبرد کشورگشائي   
 کشـورها   هاي خود مي خواهند فاشيسم را در ايـن        

  »... حاکم کنند
کانون دانشجويان ايراني در هلند با صدور بيانيه … 

کانون دانشجويان ايرانـي در هلنـد    « : اي اعالم کرد  
ايــن اقــدام پلــيس کانــادا را نقــض آشــکار حقــوق  

سـازمان  . .... »دانسته و آن را محکوم ميکند   اساسي
سراسري پناهندگان ايراني در کانادا نيز ضمن نامـه       

طبق قـوانين موجـود کانـادا،     « :اعتراضي نوشتاي  
مـا  . حمل و چاپ هيچ کتابي نياز بـه مجـوز نـدارد           

بازداشت آقاي نميني را به جرم حمل کتاب محکوم    
کرده و حرکتهـاي از ايـن قبيـل از جانـب مقامـات       
کانادا را انعکاسي از سياسـت هـاي جـرج بـوش در         

نـه  رابطه با برخورد به افراد ي کـه پيشـينه خاورميا     
  ».اي دارند ميدانيم

در راســتاي ايــن اقــدامات اتــاق پالتــاکي اتحــاد ....

نــوامبر و ٢٤سوسياليسـتي در روزهـاي چهارشـنبه    
ــنبه  ــاندن    ٢٨يکش ــالع رس ــه اط ــمن ب ــوامبر ض ن

دستگيري محمود همگان را جهت اعتراض و اقـدام      
ــد  ــرا خوان ــوري وي ف ــه آزادي ف ــراي اکثــر . ....  ب ب

عليه اين بي عـدالتي  حاضرين روشن بود که مبارزه      
در واقع ايستادگي در مقابل يـورش گسـتاخانه بـه           
آزادي بيان و انديشه است که در جهان بـا رهبـري          

دوستان حاضر در جلسه هر     . بوش شروع شده است   
يک با روش خود لـزوم تقويـت روحيـه مبـارزاتي و      
جسارت داشتن در مقابـل حملـه و توطئـه چينـي            

اي آنان را بـه همـه   دولتهاي امپرياليستي و سرکوبه   
يادآوري کردند؛ و هر يک به گونه اي و از زاويـه اي      
يادآوري کردند که اگر در مقابل حمله دست بدست 
هم بدهيم و  جسارت داشته باشيم دليـل نـدارد از            
قدرت اينها بترسيم و خود را بـه فضـاي فاشيسـتي      
که در حال پيشروي اسـت تطبيـق دهـيم و بـه آن      

  ».عادت کنيم
اول دسامبر يـک اکسـيون اعتراضـي در       در روز   

مقابل اداره مهاجرت شهر تورنتو برگزار شد کـه   
  : طبق گزارش

  
. در اين تظاهرات  حدود سي نفر شرکت داشتند        «  

بسياري از شرکت کنندگان کتاب پرنده نو پـرواز را          
متاسـفانه بـه انـدازه      . روي دست بلند کـرده بودنـد      

ا همـان  شرکت کنندگان کتاب در دسترس نبود امـ    
بـا وجـود    . تعداد هم صحنه جذابي ايجاد کرده بـود       

آنکه تعداد شرکت کنندگان کم بود اما تعداد زيادي 
خبرنگار  راديو و  تلويزيـون و  روزنامـه هـا حضـور            
داشتند کـه خبـر را بطـور مثبتـي در رسـانه هـاي          

يک استاد کالج جـورج     . گروهي کانادا پوشش دادند   
اوضـاع خطرنـاکي    : فتبراون تورنتو به خبرنگاران گ    

است زيرا دولت کانـادا سياسـتهاي جـورج بـوش را      
پيش مي برد و ما مي ترسيم بزودي بيايند در خانه         

  »! هايمان ما را بخاطر داشتن کتاب بگيرند و ببرند
  

بايد يادآوري کنيم که دولت کانادا هنوز سـي و      
چند جلد کتاب پرنـده نـوپرواز را  پـس نـداده             

س گـرفتن ايـن کتـاب هـا         مبارزه براي پ  . است
يک وظيفه مهـم  در زمينـه  دفـاع از مبـارزات         
مردم ايران عليه رژيم جمهوري اسـالمي، دفـاع       
از جانباختگــان جنــبش انقالبــي و کمونيســتي 

  ■.ايران و  دفاع از آزادي بيان و انديشه است

 مشترک  "سرويس خبری جهانی برای فتح   " شويد  !
آخرين تحليلها و اخبار مبارزاتی جهان و اطالعيه 
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   ٢٤ صفحه   ۲۰   شماره   حقيقت                

   پرنده نوپروازنامه از خوانندگان
  

. سه روز با پرنده نو پرواز سربدار زندگي كردم    
كتابي كه سه روز زندگي را در وجودم مكـرر          

اراده و مقاومـت را و      . باور را معنـا كـرد     . كرد
طرح لبخندهايي كه از ايـن سـه شـكل مـي            

سه روز زندگي كردم تازه تر از عشـق،         . گيرد
بـه  بارور از انديشه اي پراميد كه جاده اي رو        

انديشـه اي كـه بـه       . طراوت رهايي مي كشد   
نداي دروني انسان و آزادگـي خـواهي اش از          
فراسوي مرزهاي مليتي و جنسيتي رنگ مي       

رنگ اميد و اينكه تنهـا بايـد بـه خـوِد          . پاشد
. به خوِد انساني به نام خلق     . انساني تكيه كرد  

انديشه اي كه وظيفه و تعهد را مي شناسد و         
دمي را به حقيقتي بـالغ      آرزوها و احساسات آ   

در پاسخ . پيوند مي دهد، پر صالبت و مسئول 
  .به چرايِي حركت سربداران

دستاورد سربداران فشـرده اي اسـت از يـك          
واقعيت تپنده و آن اينكه بـراي هـيچ انسـان          
آزاده اي زندگي و عشق و مبارزه جدا از هـم           
تعريــف نمــي شــود و اينكــه بايــد ايســتاد و  

شكسـت  . ر هر بي عدالتي  سربرافراشت در براب  
. ها، بي عملي و انفعال را توجيه نمـي كننـد          

  .بايد ديد و آموخت و دوباره بال گشود
پرندگان عاشق خلق تجربه پروازشان را نغمه       
ــرد    ــر ف ــه ه ــابي و وظيف اي ســاختند در كت
انقالبي است كه اين تجربه را به هـر طريقـي        
كه امكان دارد به ميان تـوده هـا ببـرد تـا از              

و شور جوان انگيزه اي پراميد و با اراده         شوق  
بيافريند تا پرنـده نـوپرواز هسـتي يافتـه بـار           
ديگر پرواز را تجربه كند، از چرخش رقص باد  

  به سوي ديار آزادي
 

  به اميد آنروز 
 يك زن جوان از خوانندگان كتاب

درسهاي قيام آمل را 
به ميان توده ها 

  !مببري
  
نقالبي، جز در پرتو آزادي را جز در پرتو آتش قهر ا   «

جانفشاني بي محابا و جـز در سـايه  يـورش بـردن              
بـا  . دليرانه به كاخ ظلم و بيداد نتـوان بدسـت آورد          

دشمنان آزادي تنها با  زبان گلوله مي تـوان سـخن     
گفت و بـر ايـن حكـم نيـز تجربـه اسـارت و آزادي         

  .خلقها مهر  تائيد نهاده است
در ايـن  قيام پنجم بهمن آمل حركتـي بـود عظـيم         

جهت و تجربه اي سـاخت شـگرف و سـترگ بـراي          
همه آنهائي كه نمي خواهند تن به اسارت و بردگي          
دهند و برآنند كه آزادي را به قيمت خون به چنگ           

  ».آرند
 ١٣٦٠_ به نقل از بيانيه قيام پنج بهمن آمل 

 امين سـالگرد نبـرد دالورانـه     ٢٣

    را گرامي داريمان سربدار
 

ــادآور قه  ــن روز ي ــجاعت و  اي ــارت، ش ــاني، جس رم
ايستادگي كمونيستهاي انقالبي است كه سرشـار از        
ايمان به پرولتاريا و و خلق بودند، كمونيستهائي كه         
نه از مرگ مي هراسيدند نه از سختي، نبردشـان از           
ــاي واالي    ــر آرمانه ــي ب ــه و متك ــه گرفت ــان ماي ج

  .كمونيستي بود
بـارزه  ر تاريخ م  دنبرد دالورانه اي كه نقشي ماندگار     

  .  كردفا ياطبقاتي در ايران 
  
روز پنج بهمن فقط متعلق به يك سازمان يا حزب    «

ـ  اين روز متع  . مشخص نيست  ه همـه نيروهـاي     لق ب
انقالبي و طبقه كارگر و خلقهاي ستمديده ايـران و          

يادآوريش به همه ستمديدگان غـرور و  . جهان است 
اينكـه بزرگداشـت روز پـنج    . سربلندي مـي بخشـد   

يك سنت انقالبي بدل شود و فراگير شـود       بهمن به   
اساسا به تالش كليه نيروهاي انقالبـي و كمونيسـت     

مسلما با بپاخيزي مجدد  تودهها و به        . بستگي دارد 
ميان آمدن نسل جوان انقالبي زمينـه بـراي اينكـار       

زمـاني كـه بـاد بـه بادبـان      . بيشتر فراهم شد اسـت   
 جهت  انقالب افتد همگان بيشتر ارزش ستاره را در       

  ».يابي كشتي در خواهند يافت
 » پرنده نوپرواز«به نقل از كتاب 

  
كه درسـهاي  است سالگرد اين قيام فرصت مناسبي      

فراموش ناشدني اين قيام را به ميان توده هـا بـويژه    
را  » پرنده نـوپرواز  «كتاب  . نسل جوان انقالبي ببريم   

ــام     ــن قي ــه از اي ــه جانب ــدي هم ــك جمعبن ــه ي ك
. اده  است بـه آنهـا معرفـي كنـيم          شكوهنمد ارائه د  

از . مطالعه و بحث بر سر اين كتاب را  را دامن زنيم           
آنان بخواهيم كه به پخش گسـترده ايـن كتـاب در            

  . سراسر ايران ياري رسانند
سالگرد پنج بهمن فرصت مناسبي است كه جوانـان        
را با زندگي و مبارزه و آرمانهاي انقالبي پيشاهنگان         

ان اين قيام جان باختند آشنا كمونيستي كه در جري   
 .كنيم

  
باشد تا درهر محفل انقالبي تجربـه قيـام         
آمل بـه بحـث گذاشـته شـود و رزمگـاه           

ــربداران  ــمال   - س ــاي ش ــه  -جنگله ب
 . بدل شودميعادگاه جوانان مبارز و انقالبي
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