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 انهياورمکا در گرداب خيآمر
آیا دولت بوش کماکان نقشه حمله به ایـران را دنبـال مـی  کنـد؟           
بدون شک آمریکا هنوز  خواستار تعویض حکومت در ایران مـی باشـد و         

حکومت بوش می گوید قصـد  . چنین سیاستی را فعاالنه تعقیب می کند      
امـا ژنرالهـاي    . ندارد این سیاست را از طریق حملـه نظـامی پـیش بـرد             

نمایندگان حزب دموکرات آمریکا می گویند دولت بـوش  در  آمریکائی و   
 . حال تدارك جنگ علیه ایران است

 شکست آمریکا در عراق، تشدید تضاد منافع میان آمریکـا و دیگـر        
قدرت هاي امپریالیستی مانند روسـیه و اروپـا؛ گسـترش شـکاف درون              

 جنـگ  هیئت حاکمه آمریکا و نارضایتی فزاینده اکثریت مردم آمریکـا از       
 .در خاورمیانه، موانع مهمی را در مقابل حکومت بوش قرار داده است

آمریکا براي منافع استراتژیک خود و باقی ماندن در مقام ابرقـدرت        
از . شماره یک در دنیا نیاز به تثبیـت هژمـونی خـود در خاورمیانـه دارد           

 و اشـغال عـراق را نیـز بـراي          "خاورمیانه بزرگ "ابتداي امر، طرح ایجاد     
نیـروي اجبـاري کـه امپریالیسـم     . رسیدن به این هدف برنامه ریزي کرد   

امریکا را بـه سـوي جنگهـاي متعـدد مـی رانـد، نیازهـاي ایـن قـدرت                    
امپریالیسم آمریکا براي حفظ ایـن موقعیـت نیازمنـد      . امپریالیستی است 

خاورمیانه،  نقطـه کلیـدي      .  تجدید ساختار روابط قدرت در جهان است      
دولت بوش که در ایـن مقطـع اداره امپریالیسـم           . اشددر این طرح می ب    

آمریکا را بر عهده دارد، طرح خود را با حمله به افغانستان و عـراق اغـاز              
  .در همینجا توقف کند) و نمی خواهد(کرد اما بهیچوجه نمی خواست 

  ٢صفحه 
         

 

    
    

    
     

 ام سربداران در آملين سالگرد قي ام  ۲۵
 سنده پرنده نو پروازگفتگو با نوی 

  
. دو سال و نیم می گذرد" پرنده نو پرواز"از انتشار کتاب □ 

 امین سالگرد قیام مسلحانھ سربداران ٢۵مضافا امسال مصادف با 
فرصت مناسبی است تا با تو گفتگوئی در رابطھ با . در آمل است

اما قبل . تاثیرات این کتاب و مباحث حول و حوش آن داشتھ باشیم
 مورد استقبال قرار گرفتھ و چھ تعداد چھ حد بگو کھ کتاب تا از آن

  از آن بھ فروش رفتھ است؟
  
با .  من هم به نوبه خود سالگرد این قیام را به همه رفقا تبریک می گویم■

 سال زمان طوالنی است، اما حزب ما هیچگاه این قیام را مربوط 25وجود اینکه 
 .موضوعی مربوط به حال و آینده می داندبه گذشته ندانسته بلکه درسهاي آنرا 

 سال زمان دوري است اما بیش از هر زمانی این قیـام بـه مـا نزدیـک                 25
خـاطره قهرمـانی هـاي رفقـاي       .  است و کماکان به ما شور و انرژي مـی دهـد           

شرکت کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و درسهاي این قیام همواره براي ما           
  .زنده است

 ۴ صفحھ       

 ٩صفحھ جایگاه قھر در انقالب پرولتری    

!                                                                    را پ  اس داری  مخط اب ب  ھ جوان  ان؛ دس  تاوردھای ی ک نس  ل انقالب  ی  
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   ١۴صفحھ     جنبش کارگری ایران و نھادھای امپریالیستی  
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  پیچیدگی ھای یک انقالب؛ بھانھ ای برای حملھ بھ مائوئیستھا

   ٢٠صفحھ                                                                  

  ٢٨صفحھ       !                ایرانضربھ نظامی بھ 
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   ٢ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                

 امپریالیسم آمریکا،  ایران را نیز در لیست آماج          …
خود قرار داده است زیـرا ایـران یکـی از مهمتـرین             
کشورهاي  خاورمیانه، چه از نظر جغرافیاي سیاسی        

آمریکا براي اجراي   . و چه به لحاظ منابع نفتی است      
ش  باید روابط سلطه گرانه ا"خاورمیانه بزرگ "طرح  

ــدي قــرار دهــد و آن را   ــر پایــه جدی ــا ایــران ب را ب
در ایـن طـرح، حکومـت جمهـوري         . محکمتر کنـد  

اسالمی باید تغییر کرده و یا دچار تعـدیالت جـدي        
  .   شود و جاي خود را به نوکر مطیع دهد

این خواست آمریکاست اما خواسـتن همیشـه        
خواســت و نیازهــاي امپریالیســم . توانســتن نیســت

هاي دولت بوش یـک طـرف قضـیه         آمریکا و نقشه    
است و تضادهاي عینی مقابل این طرح طرف دیگـر   

اگر آمریکا با تضاد و مانع روبرو نبود  تـا بحـال             . آن
آمریکا قصد داشت بعـد از      . به ایران حمله کرده بود    

سرنگونی صدام حسین و درسـت کـردن حکـومتی          
خاورمیانه "جدید در عراق به مولفه هاي دیگر طرح   

 تغییـر رژیـم ایـران و تجدیـد سـاختار             که "بزرگ  
. سیاسی در ایران در مرکزش قرار دارد، ادامه دهـد         

اما شکست در تثبیـت عـراق مـانع پیشـروي هـاي         
اما مسئله فقط شکست طـرح     . بیشتر آن شده است   

تضادهاي خفته دیگري نیـز     . آمریکا در عراق نیست   
شـماره یـک    قـدرت   و قدرت ایـن     اند  سربلند کرده   
  .الش هاي سختی گرفته اندجهان را به چ

  
  حاد شدن تضاد بین امپریالیستھا 

  
همانطور که امپریالیسم امریکا براي تسلط بر        

جهان می جنگد، امپریالیسـتهاي دیگـر هـم نمـی            
بـه  . خواهند از این خوان یغمـا بـی نصـیب بماننـد           
این . همین دلیل هر کدام در پی سهم خود هستند        

اه پیشرفت سهل   یکی دیگر از موانع مهم است که ر       
تضـاد منـافع    . و آسان  را بر آمریکا سد کرده اسـت         

میان قدرت هاي بزرگ هر روز بیشـتر مـی شـود و         
خاورمیانه نقطه ایست که این تضاد منـافع بـیش از     

  .هر جاي دیگر فشرده شده است
چرا آمریکا تا کنون نتوانسـته در عـراق ثبـات           
ــی از    ــه برخ ــه ک ــا آن گون ــود آورد؟ آی الزم را بوج
ژنرالهاي آمریکائی می گویند بدلیل فقـدان نیـروي         
نظامی کافی در عراق است؟ یا بودجه کمی به ایـن           

آمریکا بخش  . اشغال اختصاص داده است؟ هیچ یک     
ــرا ق و     ــود را در ع ــامی خ ــین نظ ــی از ماش بزرگ

آنقـدر  . کشورهاي عربی خلیج مسـتقر کـرده اسـت      
 7پول بدرون عراق سـرازیر کـرده کـه فقـط مبلـغ          

ــا ــراق    میلی ــتان ع ــا در کردس ــن پوله رد دالر  از ای
مشکل اصلی آمریکا آن اسـت      .  شده است  "مفقود"

بـه  ) بخصـوص روسـیه  (که هر کدام از امپریالیستها     
طرق گوناگون دستی در عراق و جنگ داخلی عراق         
دارند؛ از انواع مانورها و تاکتیکها براي جلـوگیري از      

 جلـوي   تثبیت آمریکا در عراق استفاده می کنند تا       
  .نفوذ بیشتر آمریکا را در خاورمیانه مسدود کنند

امپریالیستهاي اروپایی نیـز منـافع بزرگـی در         
بعد از انقال ب اسالمی نفـوذ آمریکـا در    . ایران دارند 

ــد  ــم ش ــیار ک ــران بس ــیش از . ای ــادالت %  40ب مب
. اقتصادي خارجی ایران با کشورهاي اروپـائی اسـت    

ین نیز در عـراق  اینان، هر چند در دوران صدام حس   
منافع بزرگی داشتند اما منافع و نفوذشان در ایران          

به همین دلیل حاضر نیستند  . به مراتب بیشتر است   
به راحتی منافع خود را در ایران تقدیم آمریکا کرده   

روسـیه سـرمایه گـذاریهاي      . و یا بـه خطـر اندازنـد       
آلمـان  . بزرگی در صنایع هسته اي ایران کرده است  

شترین سهم را در تجارت با ایران دارنـد   و فرانسه بی  
و شرکتهاي نفتـی و گـازي فرانسـوي قراردادهـاي           

با قدرت گیري آمریکـا در    .  مهمی با ایران بسته اند    
مهمتر از همه،   . ایران این موقعیت به خطر می افتد      

سلطه بی چون و چراي آمریکا بر خاورمیانه که پـل        
سیاسـی  میان آسیا و آفریقـا بـا اروپاسـت،  منـافع             

قدرت هاي اروپائی و امپریالیسم روسیه را به خطـر          
. آمریکا می کندامیال می اندازد و آنان را وابسته به     

 "خاورمیانـه بـزرگ   "اصرار آمریکا بـر ادامـه طـرح         
تضادهاي میان قدرت هاي امپریالیسـتی را حـادتر         

  .کرده است
شیراك در سخنرانی جنجال انگیز اخیـر خـود      

دو بمب اتمی هم داشته باشد      گفت، اگر ایران یکی     
او ایـن حــرف را نـه از زاویــه   . چیـز مهمـی نیســت  

. حمایت از جمهوري اسالمی و نه بی حساب گفـت         
وي . بلکه براي افشاي آمریکـا ایـن سـخن را گفـت         

بدین وسیله می خواست اعالم کنـد کـه دسـتیابی           
ایران به بمب هسته اي ظاهر ماجراست و آمریکا در   

  . بزرگ دیگري در سر داردپشت این هیاهو مقاصد
روسیه، علنی تر از قدرتهاي اروپائی به نزاع بـا        

اخیرا روسیه و آمریکا خط و      .  آمریکا برخاسته است  
رابـرت  . نشان هاي مهمی براي یکدیگر کشیده انـد       

گیتس وزیر دفاع آمریکا در نشستی، روسیه را جزء          
مـا  « دشمنان ایاالت متحده آمریکا دانست و گفت        

تمامی امکانات و ابزار نظـامی در مبـارزه بـا           باید از   
تروریسم اسـتفاده کنـیم، چـرا کـه نمـی دانـیم در        
کشورهائی مانند روسیه، چین، کره شمالی، ایـران و    

ایـن سـخنان    » .کشورهاي نظیر آنها چه می گـذرد      
درست قبل از سفر پوتین، رئیس دولت روسـیه، بـه    

 پوتین. آلمان و چند کشور خاورمیانه صورت گرفت      
 امـین  کنفـرانس سیاسـت      43نیز به نوبه خـود در       

امنیتی اروپا  در مونیخ آمریکا را به باد انتقاد گرفته         
آمریکا در سراسر جهان بطور نامحدود بـه        «: و گفت 

زور متوسل می شود واز هر جهت پـا را از مرزهـاي    
سیاستهاي امریکا منتهـی    . خود فراتر گذاشته است   

ه تسـلیحات هسـته     به مناقشه شده و به یک مسابق      
تجهیـزات  «: و در ادامـه گفـت  » اي دامن مـی زنـد   

ناوهاي نیروي دریایی آمریکا به موشکهاي پیشرفته       
با فناوري نوین که در منطفه مستقر شـده انـد، در             
عراق به کار نمی آید و تنها به گسـترش و افـزایش           
نگرانی دامـن مـی زنـد و کشـورهاي دیگـر نیـز در         

  ».ران سهیم هستندداشتن نگرانی هایی با ای
این سخنان اولین اولتیماتوم سیاسـی روسـیه        
به حضور نظامی آمریکا در خلیج است اما همچنین         
اعتراضی است به گسترش حضور نظـامی آمریکـا و          

پـوتین بـه کشـورهاي      . ناتو در حاشیه دریاي خـزر     
شرکت کننده اخطار می کند که آمریکا بـه قـوانین        

 ایـن قـوانین دیگـر    بین المللی احترام نمی گذارد و     
پوتین در سفر   . ضامن امنیت جامعه جهانی نیستند    

بعدي خود به لبنان، در خصـوص برگـزاري دادگـاه          
بین المللی براي یافتن قاتل رفیـق حریـري گفـت،           
دادگاه بین المللی رفیق حریري نباید به هر قیمتی         
تشکیل شود و  برگزاري دادگاه باید موجب استقرار         

  .بنان شودثبات و امنیت در ل
سـخنان پــوتین ایســتادگی در مقابــل خــط و  

در جنـگ   . برنامه آمریکا در لبنـان و سـوریه اسـت         
اخیر اسرائیل علیه لبنان، روسیه موشک هـاي ضـد        
تانک جدیدي را از طریـق سـوریه و ایـران بدسـت             

با کمک این موشـکها حـزب   . حزب اهللا لبنان رساند   
ــاي    ــت تانکه ــه حرک ــاعات اولی ــت در س اهللا توانس

  . اسرائیلی در خاك لبنان، جلوي آن ها را بگیرد
دعواهاي میان آمریکـا و روسـیه آنچنـان بـاال           
گرفته که برخـی تحلیـل گـران آن را شـبیه دوران         

در فاصله میان اواسط دهـه      ( جنگ سرد خوانده اند   
 که دو بلـوك امپریالیسـتی       1980 تا اواسط    1970

غرب برهبري آمریکـا و بلـوك امپریالیسـتی شـرق           
هبري سوسیال امپریالیسم شوروي در مقابل هـم        بر

صف آرائی نظامی کرده و موشکهاي هسـته ایشـان          
بسوي یکدیگر نشانه رفته بود و در آماده باش دائـم        
بوده  و در سراسر جهان از طریق گروه هاي وابسته           

هـر چنـد   .) ي خود در حال جنگ با یکدیگر بودنـد   
کـه  این تشبیه کمی غلو آمیز است اما شک نیست           

تضادهاي میان امپریالیسـم آمریکـا و روسـیه حـاد           
یکی دیگر از تفاوت هاي مهـم بـا دوران    . شده است 

جنگ سرد آنست که امروز، بر خالف دوران جنـگ          
سرد، قدرت هاي امپریالیستی اروپائی متحدین بـی        
چون چراي آمریکا نیستند بلکه رشـته هـاي پیونـد     

کرده اند  اقتصادي و سیاسی زیادي با روسیه برقرار        
و در مخالفتشان با هژمونی جهانی آمریکا اشـتراك          

  .منافع دارند
  

  تضادھای درون ھیئت حاکمھ آمریکا
    

 زمــانی کــه امریکــا بــه قصــد 2003در ســال 
ســرنگونی صــدام حســین و ایجــاد نظــام سیاســی  
دلخواهش، وارد عراق شد، اعالم کـرد پـس از یـک            

 انهيکا در گرداب خاورميآمر



٣صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره
 امـا  .سال تمام امور را به عراقـی هـا خواهـد سـپرد     

 سال ، خانه گردي هاي امنیتـی در         4اکنون بعد از    
بغداد را نه سربازان عراقی بلکه سـربازان آمریکـایی          

این یـک شکسـت مفتضـحانه بـراي      . پیش می برند  
آمریکایی که هدفش بازسازي خاورمیانه  . آمریکاست

امـن کـردن    « سال حتا موفـق بـه        4بود اما پس از     
هاي بزرگی  این شکست، شکاف    . نشده است » بغداد

حتـا در  . در هیئت حاکمه آمریکا بوجود آورده است   
درون حــزب جمهــوري خــواه یعنــی حــزب بــوش، 

همـه جنـاح   . انشقاق هاي مهمی پدید آمـده اسـت      
هاي هیئت حاکمه آمریکـا مـی داننـد کـه تصـرف             
خاورمیانه براي ماندن در مقام شماره یـک جهـان،          
ضروري است ولی در چگونگی دست یـافتن بـه آن           

یـک طــرف خــط  . ر چنــد دسـتگی شــده انــد دچـا 
پراگماتیستی دمکراتهـا کـه نظراتشـان در گـزارش         
بیکرـ همیلتون منعکس است و دیگري خط بوش ـ  

 چنی معتقدند براي ایجـاد نظـم        -گروه بوش . چنی
دلخواه در خاورمیانه، آمریکا باید اول یک بی نظمی       
بزرگ براه اندازد و در اسـتفاده از برتـري نظـامی و             

. کشته و راه انداختن کشتار تزلزل بخرج ندهددادن 
دسته مقابل می گویند، ایـن راه یـک قمـار بـزرگ             

همه چیز یـا هـیچ چیـز        "است که متکی بر منطق      
آنان می گویند، عراق نشان داد که باخت در   . "است

این بازي حتمی است و آمریکا تبدیل به منفورترین    
بوش با این استدالل، دولت . قدرت جهان شده است  

ایـن  . را یک خطر بـراي منـافع آمریکـا مـی داننـد            
در . تضادها حتا می تواند به نقطه خصمانه اي برسد     

هر حال، ایـن تضـاد نیـز سـدي در مقابـل سـرعت         
حرکت دولت بوش در طرح هاي خاورمیانه و ایـران     

  . شده است
   

گس    ترش نارض    ایتی در می    ان م    ردم  
 آمریکا

خـوردار  رژیم بوش از حمایت مردم خود نیز بر       
مـردم آمریکـا ضـد      %  60طبق اخرین آمار    .  نیست

رژیـم  . سیاستهاي جنگ طلبانه جرج بوش هسـتند      
 سپتامبر توانست حمایت اکثریـت      11آمریکا بعد از    

. مردم را براي خط جنگ طلبانه خـود بسـیج کنـد           
ولی بعد از شکست آمریکا در عراق و کشـته شـدن          

ــیش از  ــائی و آشــکار شــدن  3000ب  ســرباز آمریک
جنایتهاي آمریکـا در منطقـه، اکثریـت مـردم ضـد           

پیـروزي دمکراتهـا در    . سیاستهاي بـوش شـده انـد      
انتخابات اخیر مجلس نماینـدگان و کنگـره آمریکـا          

البته بیان توهم مـردم بـه       . بیان این نارضایتی است   
حزب دموکرات نیز هست زیرا فکر می کنند حـزب          

 هر  در. دموکرات می تواند جنگ عراق را پایان دهد       
حال، موج نـوینی از مبـارزات سیاسـی تـوده هـاي           

حکومـت  علیـه  زحمتکش و همچنین اقشار میـانی       
تعداد سـربازانی کـه از      . دولت بوش براه افتاده است    

رفتن به جنگ عراق سر باز می زننـد فزونـی یافتـه      
بسیار کسانی که در ابتـدا از جنـگ حمایـت           . است

م آن  قـدر مسـل   .  کردند، از آن رویگردان شـده انـد       
است که به موازات تشـدید شکسـتهاي آمریکـا در           
خاورمیانه، امواج مبارزه و مقاومت توده هاي مـردم         

  .آمریکا نیز افزایش خواهد یافت
امپریالیســم آمریکــا در مــوقعیتی نیســت کــه 

امـا راه  . دست به حمله نظامی و اشغال ایـران بزنـد        
از بمباران تا براه انـداختن  (هاي جنایت بسیار است  

خه هاي مرگ و دارودسته هاي نظـامی مرتجـع          جو
تا سازمان دادن کودتاي خونین در اتحاد با بخشـی          

امــا در هــر گــام   ). از همــین حکومــت و غیــره  
جنایتکارانه اش بیش از بیش منفـور مـردم جهـان           

شکاف هاي درونی اش وسیع تـر شـده و          . می شود 
توده هاي مردم خود آمریکا دسته دسته به مبـارزه          

جنایت هـاي آمریکـا امـواج       . ر می خیزند  علیه آن ب  
از یـک طـرف     . بحران و مقاومت را تشدید می کند      

 آمریکا را وادار می کند که در ،نیازهاي امپریالیستی

ین از طرف دیگر، ا   . جبهه هاي گوناگون تعرض کند    
. نیروي اجبار با سدهاي محکمی برخورد مـی کنـد         
ر این برخورد،  دورنماي بلند شدن بحرانی بـزرگ د        

زیر فشـارهاي آمریکـا،      . آمریکا را پدیدار کرده است    
رژیم جمهوري اسالمی نیز دچار شکاف هاي بزرگ        
در درون خود و انفراد بیسابقه در میان مردم شـده           

در ایران، عوامل بین المللی با  عوامل درونـی       . است
دست بدست هم داده و رژیم جمهـوري اسـالمی را     

ن و هوا معلق کرده  در موقعیت بود و نبود میان زمی      
بحرانی شـدن همزمـان اوضـاع  در آمریکـا و         . است

ایران، و براه افتاده مبارزات انقالبی در هر دو کشور،      
می تواند یک توفان سیاسی ناب در جهـان بوجـود           
آورده  و بـر تمـام رونـدهاي سیاسـی جهـان تـاثیر       

  .بگذارد
این وضـع، مسـئولیت کمونیسـتهاي ایـران را          

بوجـود آوردن یـک قطـب       . نـد بیش از پیش می ک    
قدرتمند انقالبی که هم بـراي سـرنگونی جمهـوري        
اسالمی مبارزه کند و هم علیه امپریالیسـم آمریکـا،        
بر بینش و روحیـه تمـام مـردم خاورمیانـه و تمـام             
مردم مبارز جهـان تـاثیرات مثبـت بسـیار خواهـد            

ــت ــوري  . گذاش ــائی و جمه ــتهاي آمریک امپریالیس
 تالشند تـا در جنـبش هـاي         اسالمی با تمام قوا در    

کارگري، دانشجوئی و زنان ایران نفوذ کرده و مردم          
بـا رشــد و  . را دنبالچـه سیاسـت هـاي خــود کننـد    

آمریکا (گسترش قطب سوم باید طرح هردوي اینان      
خاورمیانــه . را ســترون کــرد) و جمهــوري اســالمی

سیاسـتهاي  .  مرکز جدلهاي بین المللی شده اسـت      
در این میان   .  قرار گرفته اند  گوناگون در مقابل هم     

 باید در همه جـا بـراي     "قطب سوم "سیاست بزرگ   
این تضـادها و بحرانهـا      .  و قوا جمع کند    هخود وجه 

بهترین فرصت ها را براي تشدید مبـارزات سیاسـی     
رادیکــال اقشــار مختلــف مــردم در ایــران و در     

اما اگر کمونیستها . کشورهاي خاورمیانه باز می کند 
را در صحنه سیاسی در دسـت نگیرنـد،     ابتکار عمل   

صـفوف دشـمنان را     در  نه تنها نمـی تـوان بحـران         
تبدیل به فرصتی براي پیشبروي انقالب کرد، بلکـه         
تمام فرصت ها از دست رفته و جنبش انقالبی ایران 

. فقط با از هم گسیختگی و سقوط روبرو خواهد شد      
این هشداري است به کمونیستها و به همه نیروهاي   

نگاه کنید که چگونه مـردم عـراق        . قی و مردمی  متر
در میان منگنه نیروهاي امپریالیست و انواع و اقسام   
نیروهاي مسلح بنیادگراي اسالمی فشرده و له مـی         

جدل بر سر آینده ایران بین ما کمونیستهاي         . شوند
انقالبی و نیروهاي مردمی از یکسو و امپریالیستها و         

ید دست در دسـت     با. مرتجعین از سوي دیگر است    
یکدیگر براي آینده جامعه و سرنوشت مـان و بـراي           
بیرون کشیدن آن از چنگال ارتجـاع و امپریالیسـم           
متحد شویم و به مـردم جهـان هـم امیـد و جـرات           

شرایط کنـونی وظیفـه مهمـی را بـر دوش       . بخشیم
. پرولتاریا و نیروهاي انقالبی ایـران قـرار داده اسـت          

جاد یک جبهه انقالبی    تنها سیاست صحیح اتحاد، ای    
در مقابل مرتجعین و امپریالیستهاست؛ اتحادي کـه     
با زتاب منافع عمومی مردم در مقابل این مرتجعین       
و خونخواران و متکی بر اتحاد انقالبی مـردم ایـران           
باشد و در برگیرنده همـه احـزاب و سـازمان هـاي              
کمونیست و چـپ و کلیـه جنـبش هـاي تـوده اي              

پـیش بسـوي اتحـاد      . شجویانکارگري و زنان و دان    
بزرگ براي سـرنگونی جمهـوري اسـالمی و درهـم           
ــه امپریالیســم      ــاي جنایتکاران ــرح ه ــتن ط شکس

 ■.آمریکا
 



   ٤ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                

 سال نشـانه ظهـور یـک       25می گویند هر    …
همانطور کـه در اعالمیـه امسـال        . نسل جدید است  

حزب به این مناسبت آمده امیدوارم که ما همراه بـا     
هاي انقالبی این قیام را     نسل جدید بتوانیم دستاورد   

  .پاس داریم و درسهاي آن را بکار گیریم
بر این نکته هم تاکید کنم که دشمن نیز ما را            

همین کـه  آیـت اهللا جـوادي         . فراموش نکرده است  
آملی عضو مجلس خبرگان و احمدي نژاد به عنوان          

 به "واقعه آمل "رئیس جمهوري کشور براي یاد بود       
بخوبی گویا اهمیت ایـن روز    این شهر رفته اند خود      

یـا طـی ایـن مـدت در برخـی          . براي آنان می باشد   
روزنامه هاي رسمی و سایتهاي خبـري وابسـته بـه           
جمهوري اسالمی، خبر انتشار این کتـاب مـنعکس         

  . شد
 750در مورد تیراژ کتاب بگویم که تعـداد آن         

 عدد آن در جریان مبادالت  100متاسفانه  . عدد بود 
اگر اشتباه نکنم حـدود     . مفقود شد پستی به آمریکا    

تا کنون  . سی عدد آن توسط دولت کانادا ضبط شد       
 حدود صد عدد از ه وپانصد عدد آن به فروش رسید     

این تیراژ نسبت به نشر کتـاب       . آن باقی مانده است   
بـوِیژه آنکــه از  . در خـارج  از کشـور مناسـب اسـت    

طریق شبکه هاي رسمی پخش نشد و عمدتا توسط  
کلیـه  . شورهاي مختلف به فـروش رسـید      رفقا در ک  

هزینه هاي چاپ و پسـت ایـن کتـاب از قبـل و در          
  . جریان پخش آن تامین شد

می توانم بگویم که در مجموع استقبال از این         
با توجه به اینکه بخش اعظـم ایـن        . کتاب خوب بود  

کتاب در شماره هاي مختلف نشریه حقیقت از قبل        
منـدان از طریـق     منتشر شده بود و بسیاري از عالق      

اینترنت در داخل و خارج کشور نیز بدان دسترسی          
  . داشتند

اما واقعیت این است که چنین تیـراژي هنـوز          

رضایت بخش نیسـت و امیـدوارم بتـوانیم هـر چـه             
ــاره اي     ــیم و پ ــاب برس ــاپ دوم کت ــه چ ــر ب زودت
 .کمبودهاي آنرا نیز در چاپهاي بعدي جبران کنـیم        

 بتوانیم این کتاب را در      کهامکاناتی فراهم شود    و یا   
داخل کشور نیـز در سـطح وسـیع تکثیـر و پخـش         

  .  کنیم
  منظور از کمبودھا چیست؟ □ 
 فی المثـل برخـی جوانـان کـه آشـنائی بـا              ■

گذشـته اتحایـه کمونیســتهاي ایـران و کـال وقــایع     
 نداشـته تمایـل داشـتند کـه         1357 – 60سالهاي  

 فصلی به تاریخچه سـازمان انقالبیـون کمونیسـت و     
اتحادیه نیز اختصاص می یافت و یا تحلیل طبقاتی         

یـا  .  از وقایع دوره انقالب ارائه مـی شـد   تري مفصل
برخی خوانندگان مایل بودند اسناد بیشـتري بـوِیژه         
. در زمینه مبارزات درونی آن دوران منتشر می شد        

نگـاهی بـه   "من این دسته از خوانندگان را به مقاله    
 ")سـربداران (ي ایـران  تاریخچه اتحادیه  کمونیستها   

مندرج در حقیقت دوره دوم،  شـماره ویـژه طـرح          (
و همچنـین جـزوه بـا    ) 1378 آبـان      -برنامه حزب   

ــه بنــدي جمــع –ســالح نقــد "  از گذشــته اتحادی
به امیـد آنکـه     .  رجوع می دهم   "کمونیستهاي ایران 

بتوانیم در چاپهاي بعدي به این نیازها نیـز بـه فـرم       
عـه اظهـار نظـرات و       مناسب پاسـخ دهـیم و مجمو      

مباحث حول این کتاب را نیز در یک مجموعه گـرد   
  . آوري کنیم

  تاثیرات عمومی این کتاب چھ بود؟□ 
( بسیاري از خانواده هاي شـهدا       .  مثبت بود  ■

از انتشار این کتاب خوشحال   ) بویژه در داخل کشور   
شدند از اینکه تالشهاي فرزندانش در تـاریخ  ثبـت           

لمثـل پـدر یکـی از رفقـاي         فـی ا  . شد راضی بودند  
جانباخته که کارگر بازنشسته شرکت نفت اسـت بـا       
عالقمنــدي کتــاب را دنبــال کــرده و از ایــن بابــت 

بسیاري از اعضاي   . احساس غرور و رضایت می کرد     
خانواده هاي شهدا و رفقائی که در صفوف اتحادیـه          
در دوران انقالب فعال بودند از طریق اینترنت کتاب   

اخیـرا بـا   . شتاقانه آنرا مطالعه کردنـد را مشاهده و م  
خبر شده ام که عده اي از عالقمندان سی دي ایـن      
کتاب را تکثیر کرده و به خانواده هـاي شـهدا اهـدا       

این روش خوبی است و امیدوارم  فراگیـر   . می کنند 
  . شود

آنچه که بـراي حـزب مـا شـعف انگیـز اسـت              
حساسیت و کنجکاوي  نسـل دوم، مشخصـا نسـل            

نواده هاي شهدا در داخل کشور نسـبت بـه     دوم  خا  
منـدي  ه جوانـان عالقـ  این دسـته از    . این کتاب بود  

زیاد از خـود نشـان  داده  و مـی خواسـتند بداننـد         
 همیشه انقالبیون نسل قبلی،  کسانی  که در فامیل       

به خوبی از آنها یاد مـی شـد، چکـار کردنـد و چـرا       
 جالبیي البته با نمونه ها  . جانشان را از دست دادند    

برخی از این جوانان    . از بی تجربگی هم روبرو شدیم     
ــه    ــر شــدند ب ــا خب ــاب ب ــه از انتشــار کت ــانی ک زم
کتابفروشی محل خـود رجـوع کـرده و سـراغ آنـرا             

  .گرفتند
در سطح دیگر، نیـز ایـن کتـاب تـاثیر بسـیار             
مثبتی بر مجموعه روابـط و دوسـتداران حـزب مـا            

یـن کتـاب در   بسیاري از رفقا تازه از طریق ا   . داشت
جریـان جزئیـات مبـارزه مسـلحانه سـربداران قـرار       

و به دید روشنتري از مباحـث سیاسـی آن          . گرفتند
دوران و نتایج آن بر خط نظـامی سـربداران دسـت            

 ایـن کتــاب مـورد اسـتقیال کمونیســتهاي    .یافتنـد 
   . انقالبی افغانستان نیز قرار گرفت

لبته بخشهائی از جنبش چپ ایران کـه بـراي       ا
بندي از تجارب مبارزاتی گذشته اهمیت قائلند جمع

خـارجی   برخی رفقاي    .از این کتاب استقبال کردند    
لیسـی  نیز خواهان ترجمه ایـن کتـاب بـه زبـان انگ           

  . شدند
 "پرنده نوپرواز "در مجموع می توانم بگویم که       

توانست گوشه اي از مبارزات قهرمانانه نسـل قبلـی         
 این مسئله . کمونیستها را بطرز موثري منعکس کند    

نسالن من غرور و افتخار بخشید هـم بـه     به هم هم  
  .انقالبیون نسل جدید

آیا می توانی بھ برخ ی م وارد خ اص        □ 
  ھم  اشاره کنی؟

 نمونه هـاي ایـن تـاثیرات را مـی تـوان در              ■
ستونی که نشریه حقیقت به درج نظـر خواننـدگان          

از .  اختصـاص داده، مشـاهده کـرد       "پرنده نـوپرواز  "
ولوژیکی این کتاب بر خواننـدگان      ئاثیرات اید زاویه ت 

آن و از زاویه دامن زدن به برخی مباحثات سیاسـی    
ــلحانه    ــارزه مس ــالب و رابطــه مب ــاره  راه انق  ودر ب

جنبش کارگري یا متد جمعبندي از یـک تجربـه و           
  . کال برخورد به تجارب تاریخی و متد علم تاریخ

معنـاي  "وقتی جوانی می نویسد با این کتـاب       
به خود قول   ...  واقعی عشق و آزادي را درك کردم        

دادم که راه من راه ایشان و هدف من هدف ایشـان       
امید روزي که پرنده نو پرواز به اوج قلـه          ه  ب... باشد  

   ".آزادي برسد و آنجا آشیانه به پا کند
 بـاور را    "یا زن جوانی می نویسـد ایـن کتـاب         

   "اراده و مقاومت را. معنا کرد
ما راهـی را  ": جوان دیگري می نویسدیا رفیق   

انتخاب می کنـیم کـه در آن مفهـوم واقعـی پـرواز          
  ".وجود داشته باشد

 نوجوان بود، 60یا رفیق جوان دیگري که سال   
درسهاي مشخص این قیـام را بـر مـی شـمرد و بـا          
توجه بـه روحیـه  شورشـگرانه رفقـاي زنـی چـون              

  ان در آملامين سالگرد قيام سربدار   ۲۵
  " پرواز نوپرنده"سنده کتاب يگفتگو با نو

 

 



٥صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره
ـ     ر سوسن امیري در مقابل برخوردهاي مردساالرانه ب

اهمیت گسست از ایده هاي کهن در رابطه با مسئله 
  .همگی براي ما شور انگیز است. زنان تاکید می کند

اولـین  "یا تاریخ پژوهی از این کتاب به عنوان         
 از حـوادث مربـوط بـه چـپ دوران           "تالیف تاریخی 

کارپایـه اي بدسـت تـاریخ     "انقالب نام می برد کـه       
 اسـت بـر      در واقع مهـر تاکیـدي      ".نگاران می دهد  

  . ارزش تاریخی این کتاب
یا زمانی که یک رفیق افغانسـتانی مـی گویـد           

 در واقع مسـئولیتهاي     "نیست پرواز پرنده دیگر نو  "
  .ما را برا ي کسب پیروزي یادآوري می کند

وقتی رفیق دیگري بر اهمیـت پاسـخگوئی بـه        
مصافهاي جدید تئوریکی و پراتیکی تاکید می کنـد   

رات ایدئولوژیکی مثبـت ایـن      همه و همه نشانه تاثی    
کتاب نه تنها بر خوانندگانش  بلکه متقابال بـر خـود     

چرا نشانه آن است که پایه اجتمـاعی        . ما نیز هست  
 . وسیعی براي انقالب موجود است

بھ نظر می رسد خوانن دگان کت اب در        □ 
درج  ھ اول تح  ت ت  اثیر لح  ن و ف  رم حماس  ی    

ر کتاب قرار می گیرند و بیش از حد انتظار د
کنار حس غرور و مب ارزه ج وئی متاس ف و     

  .اندوھگین می شوند
اتخاذ لحن حماسی خود    .  درست است  ■

واقعیت ایـن اسـت     . تضادي را ببار آورده است    
که آن درجه از فداکاري، جسارت و دالوري را       
نمی شد بدون اتخاذ این لحـن و فـرم بخـوبی          

در عین حا ل هدف کتاب صرفا       . منعکس کرد 
واره حماســـی از قهرمـــانی ارائــه یـــک یــاد  

هـدف  . کمونیستهاي نسل قبل نبوده و نیست     
اصلی کتـاب آشـنا کـردن مخـاطبین بـا یـک        
تجربه انقالبی که از سـر گذرانـدیم، مشـکالت       

اهمیـت  . عینی و ذهنی که با آن روبرو بـودیم        
داشتن خط سیاسی نظامی صـحیح و گـرفتن         
درسهاي مشـخص بـراي نبردهـاي پیشـاروي         

ر حال این واقعیتی است که به ه. بوده و هست 
کسی که بار اول این کتاب را می خواند بیشتر    
توجهش جلب از خودگذشـتگی هـا و مبـارزه          

 شخصـیتهاي کتـاب مـی شـود تـا      يجوئی ها 
شـاید راه حـل ایـن       . درسهاي مهم خطـی آن    

باشد که کتاب دوبار خوانده شـود و مهمتـر از         
  .آن به حولش بحث جمعی سازمان داده شود

ــم و  ــن ه ــیاري از   ای ــه بس ــت ک ــی اس اقعیت
ــاه   ــدگان ارزش، اهمیـــت و نقـــش و جایگـ خواننـ

فقدان کمونیستهاي آگاه را درك می کنند و همگی 
. حس می کنندعمیقا را در مبارزات کنونی آن رفقا   

این امر موجب خلق فضاي غمگنانه اي در ذهن می   
از اینکه چه آگاهی و انرژي انقالبـی در نسـل           . شود

ــود و  ــود ب ــی موج ــتی  قبل ــوین کمونیس ــبش ن  جن
مسـلما ایـن   . نتوانست از آن بخـوبی اسـتفاده کنـد       

امـا   . مسئله بر بار مسئولیتهاي حزب ما مـی افزایـد      
بر بار مسئولیتهاي خوانندگان کتاب هم می افزایـد         
که می توانند چنین نقشهائی را بـر عهـده گیرنـد و     
بی جهت بـین خـود و آن انسـانهاي مبـارز فاصـله             

 الگوي هـاي مبـارزاتی   "پرنده نوپرواز ". ایجاد نکنند 

خوبی را معرفی می کند که هـر فـردي مـی توانـد            
چنـدي پـیش در مـورد    . خصوصیاتشان را فراگیـرد   

جوانی از خوانندگان این کتاب شنیدم هنگام انجـام       
کار دشواري مجبور شد ساعتهاي متمادي خستگی،  
گرسنگی و تشنگی را تحمل کنـد او مـی گفـت بـا        

 توانست  "پرنده نوپرواز " هاي کتاب    یادآوري صحنه 
شاید این نمونه بـیش  . از پس آن سختی ها بر بیاید    

  .از اندازه ساده باشد اما بیان حقیقتی است
پتانسیل انقالبی عظیمی در جامعه ما پـس از          

 سال سرکوب وحشـیانه ذخیـره شـده کـه مـی           25
تواند به صحنه بیایـد و تغییـرات مهمـی را موجـب       

ـ        ا آگـاهی کمونیسـتی پیونـد       شود به شـرطی کـه ب
ــد و از     ــل کنن ــحیح عم ــتها ص ــورد و کمونیس بخ

  .اشتباهات دوري گزیند
نیروھای چپ نسبت بھ این کتاب چ ھ       □ 

  برخوردی داشتند؟
 متاسفانه می توان گفت اکثریـت نیروهـاي         ■

چپ با بی تفاوتی از کنار این کتاب گذشـته و کـال             
بی توجهی و سـکوت اکثریـت       . سکوت پیشه کردند  

ههاي چپ نسبت به ایـن تجربـه را نمـی تـوان          گرو

مـا از  . صرفا به گروه گرائی و سکتاریسم تقلیـل داد       
یکسو شاهد بی توجهی مفرط به تجارب تاریخی از          

ــان هســتیم ــراي . جانــب اکثریــت آن ــان حتــی ب آن
جمعبندي از تجارب گروه خویش نیز اهمیتی قائـل   

ــتند ــرایش   . نیس ــک گ ــا ی ــا ب ــر از آن م ــا مهمت ام
 روبروئیم که نقشی براي قهر در پیشبرد        رفرمیستی

هـر چنـد کـه      . تحوالت انقالبی جامعـه نمـی بینـد       
بسیاري از گروههاي چپ صحبت از درهم شکستن        

ولتی می کننـد امـا تبلیـغ و تـرویج قهـر             دماشین  
طبعـا  . انقالبی در ادبیات سیاسی آنان جـائی نـدارد      

اگر کسی واقعا خواهان سـازمان دادن انقـالب قهـر        
اشد به هر تجربه مثبت و منفی در این زمینه          آمیز ب 

توجه نشان خواهد داد و درسهاي آنرا بـه بـه میـان      

 .ها خواهد برد و بکار خواهد گرفت توده
 بقول مارکس کمونیستها با وظیفه اي به نـام         

جنگ یـا  قیـام      .  روبرویند "سازماندهی علمی قهر  "
بـه امـور   . این فن را  باید فرا گرفـت    .  یک فن است  

همواره با اتکا به    . امی نیز باید برخورد علمی کرد     نظ
تجارب مشخص بهتر می توان راه صحیح جنگیـدن      

تـاریخ معاصـر ایـران شـاهد        . را به مردم نشـان داد     
بکارگیري اشکال مختلف مبارزه مسلحانه در گوشه       

متاسـفانه از اغلـب آنهـا       . و کنار کشور بـوده اسـت      
هسـال  نزدیـک بـه د    . کمونیستها جمعبندي ندارند  

نیروهاي انقالبی و چپ در کردستان جنگیدنـد امـا          
جنبش کمونیستی ایران هنـوز از یـک جمعبنـدي          

از این نظـر    . اولیه نظامی در این زمینه محروم است      
 به عنوان جمعبنـدي از یـک        "پرنده نوپرواز "کتاب  

ولـی بـه    . تجربه نظامی مشخص شاید استثنا باشـد      
بـه بحـث و   جاي اینکه از این امر اسـتقبال شـود و        

جدل دامن زده شود، بی تفاوتی و سکوت پیشه می    
این امر خوبی نیست و بیشتر بیان نفـوذ یـک           . شود

گرایش رفرمیستی قدرتمند در جنبش چـپ ایـران       
 . نیاز زیادي به خالف جریان رفتن است.  واست

البت  ھ گ  اھی اینج  ا و آنج  ا ش  نیده م  ی   □ 

ش   ود ک   ھ اتحادی   ھ کمونیس   تھا در آن مقط   ع  
پ روی ش  ده و ب  ر ھم  ین مبن  ا مھ  ر  دچ  ار چ  

چپ روی بر مبارزه مسلحانھ سربداران می      
ف   ی المث   ل یک   ی از خوانن   دگان کت   اب  . زنن   د

تقریبا نظری مشابھ این نظر را برای نشریھ 
ممکنس  ت  ای  ن مس  ئلھ  . ارس  ال داش  تھ اس  ت 

یکی از دالیل بی توجھی بھ جمعبندی از این 
  تجربھ باشد؟ 

ــاید■ ــا !  ش ــر کســی واقع ــی اگ ــن حت ــه ای  ب
جمعبندي معتقد باشـد، دلیـل مـوجهی بـراي بـی          

می تواند به عنوان تجربـه منفـی از         . توجهی نیست 
قیام آمل درس گیرد و به بحث بر سر ایـن مسـئله             

 



   ٦ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                
چـپ  "امیدوارم مفصلتر بتوانیم به مسئله . دامن زند 

امـا در اینجـا     .  اتحادیه در آن مقطع بپردازیم     "روي
  . الزمست به چند نکته اشاره کنم

روي مبارزه مسلحانه به  داستان مهر چپ زدن     
ایـن اسـتداللی دیـر آشـنا و         . چندان جدید نیسـت   

در جنبش کمونیستی بین المللی هم    . تکراري است 
تقریبـا هـر    . از سابقه تاریخی معینی برخوردار است     

بار که انقالب یا مبـارزه مسـلحانه اي بـه شکسـت              
لنـین  . استدالل را علم کردنـد این  انجامید، عده اي    

 روسیه نیز با این     1905در رابطه با شکست انقالب      
استدالل از جانـب منشـویکها روبـرو شـد کـه مـی           
گفتند نمی بایست دست بـه اسـلحه مـی بـردیم و             
.  اینرا یکی از دالیل شکسـت انقـالب مـی شـمردند       

لنین در مقابل گفت اتفاقا باید قاطعانـه تـر و همـه        
از این طریـق    جانبه تر دست به اسلحه می بردیم و         

  . انقالب را بیشتر عمق می بخشیدیم
بحث این نیست که در جریان مبارزه طبقـاتی      

در . ما با گرایشات چپ و راست روبرو نخواهیم شـد        
حیطه مبارزه مسلحانه و خط نظامی هم این مسئله       
صدق می کند اما خوب است به واقعیات آنزمان هم     

یاسی گرایش غالب بر اکثر گروههاي س    . رجوع کنیم 
. چپ در مقطع سال شصت انفعال و راست روي بود    

مسئله اي که در رابطه با هر گروهی به شکل ویـژه            
این مسئله حتی در گروههـائی کـه از    . اي بروز کرد  

 بقــدرت رســیدن خمینــی نســبتا مواضــع  يابتــدا
سیاسی بهتـري در برخـورد بـه ماهیـت جمهـوري            

تقریبا همه گروههـا  . اسالمی داشتند صدق می کرد  
تقسیم به دو ـ یعنی تقسیم به جناح چپ و راسـت   

روي و انحـالل   ـ شدند و مبارزه بـا انفعـال، راسـت         
طلبی و فرار طلبی در دستور کار کسانی قرار گرفت 

کـم و زیـاد بـودن    .  که خواهان ادامه مبارزه بودنـد     
کمیت جناحهاي راست در هر سازمان می توانسـت   

 نمی شـد   متفاوت باشد اما مسئله به کمیت خالصه      
مسئله این بود که راسـتروي خطـر عمـده جنـبش            

  . اینرا تاریخ هم ثابت کرد. چپ در آن مقطع بود
بـه دو گونــه مــی تــوان بــه تجربــه ســربداران  

  : برخورد کرد
اشتباه بود، نمی بایست دست به اسلحه       "یکم،  
  "!می بردند

دست به اسلحه بردنشان صحیح بود، اما  "دوم،  
  "!دبه شیوه درستی نجنگیدن

 بیـان برخـورد و نگـاه دوم بـه          "پرنده نوپرواز "
در این کتاب عمـدتا شـیوه       .  تجربه سربداران است  

غلط جنگیدن سربداران و ریشه هـاي ایـدئولوژیک         
بهتـر  . سیاسی آن مورد نقد و بررسـی قـرار گرفـت          

است این شیوه را  در رابطه با بررسی کلیه تجـارب            
اي کـه  حتـی مبـارزات مسـلحانه       (مبارزه مسلحانه   

هم ) توسط دیگر نیروهاي طبقاتی سازمان داده شد      
  . بکار گرفت

برخورد نـوع اول درعـین حـال ربـط دارد بـه            
به دیدگاه معینی کـه  . دیدگاههاي کالن حامالن آن 

در بین این افراد از مبـارزه مسـلحانه و کـال رابطـه            
از نظر این  . میان فاکتور عینی و ذهنی موجود است      

ر مبارزه مسلحانه اي صـحیح      دیدگاه تنها شرکت د   
مـدل ایـن   . است که از همان ابتـدا تـوده اي باشـد       

دسته از افراد در بهترین حالت کردستان اسـت کـه    

بنــا بــر یــک شــرایط تــاریخی معــین یــک 
جنبش توده اي مسـلحانه شـکل گرفـت و          

 بی جهـت    .کمونیستها بیاري آن برخاستند   
نیست که اشکال دیگر آغاز مبارزه مسلحانه   

  . ب آنان چپ روانه ارزیابی می شوداز جان
در صــورتی کــه بســیاري از مبــارزات 

تاریخ در ابتدا توسـط عـده اي   در  مسلحانه  
فـاکتور  . سازمان یافت سپس توده اي شـد      

ــراه    ــالی در ب ــش فع ــد نق ــی توان ــی م ذهن
انداختن مبـارزه مسـلحانه داشـته باشـد و          

ندیـدن ایـن    . پروسه انقالب را تسریع کنـد     
اموزونی انقـالب و امکـان      مسئله و ندیدن ن   

براه اندازي مبارزه مسلحانه در گوشه و کنار 
روي است و بـه دنبالـه روي و    کشور راست 

رفرمیسم در میان کمونیسـتها دامـن مـی         
  . زند

سئوال آخراین است ک ھ ح زب       □ 
ما از زمان انتشار این کتاب فراخوان 

را بھ اب زار  " پرنده نوپرواز "داد کھ   
د ت ا چ ھ ح د ای ن     کار توده ای بدل کنی     

کار صورت گرفت و چگونھ می توان 
  این مسئلھ را تقویت کرد؟

 تالشهاي معینی ـ هر چند ناموزون  ■
اما بهیچوجه  . ـ در این زمینه سازمان یافت     

. کــافی نیســت و متناســب اوضــاع نیســت 
رفقاي ما در پخش کتـاب زحمـات زیـادي     

اما به بحث و جـدل در مـورد آن          . کشیدند
ه نسبتی که کتاب پخش شد    ب.  دامن نزدند 

فکـر  . تعداد نظرات دریافتی محـدود اسـت      
کنم راه حل براي تقویت این مسئله اتخـاذ        

یعنـی  . هر چه بیشتر مشی تـوده اي اسـت       
رجوع به خواننـدگان، سـازمان دادن بحـث       
جمعی، تشـویق خواننـدگان بـه ابـراز نظـر         

و برقرار کردن یک رابطه    ) کتبی یا شفاهی  (
  .  ل با آنان استذهنی فعال و متقاب

این را هم در نظر بگیرید که در کتاب         
 از زوایاي گونـاگون مسـائل    "پرنده نوپرواز "

سئواالت و مسائلی   . مختلفی طرح می شود   
که انقالبیون در پیشبرد هر مبارزه انقالبـی        

ــی شــوند  ــرو م ــا آن روب مســائلی چــون . ب
رهبــري، جنــگ، سیاســت، ایــدئولوژي،     

به شکسـت و  مناسبات کمونیستی، برخورد    
ناکامی، نقشه ریزي و غیره  که هر یک می          
توانند با توجه به عالئق خوانندگان سرمنشا      
بحثهاي مفصلتر در مـورد حـزب و انقـالب        

  .باشد
ما در دوره اي بسر می بریم که جلـب   
و سازماندهی مردم بویژه نسل جوان بـیش        
ــدئولوژیک    ــار ای ــد ک ــانی نیازمن ــر زم از ه

 و پیگیـر در     سیاسی همـه جانبـه، مسـتمر      
 "پرنده نو پـرواز   ". زمینه هاي مختلف است   

می تواند پنجره اي باشد بـروي افـق هـاي           
به امید اینکه رفقاي ما بتواننـد    . گسترده تر 

 ■.بهتر و بیشتر از این ابزار سود جویند

  امين سالگرد بنيانگدازی سازمان  ٢٨
  ايران  حزب کمونيستکردستان

  )ومه لهک(
  با درودهاي گرم کمونیستی

 کردسـتان مین  سالگرد بنیانگـدازي سـازمان        ا 28
را به رهبري، کادرهـا،     ) کومه له (  ایران    حزب کمونیست 

از زمــان .اعضـا و پیشــمرگان فــداکار تبریــک میگــوییم  
بنیانگذاري کومه له توسط رفقایی همچـون کـاك فـواد           

نشـیبی را  مصطفی سلطانی، کومه له سالهاي پراز فـراز و    
ــل توجــه اي را در    ــاه قاب ــرده ونقــش و جایگ ســپري ک

  .مبارزات حق طلبانه خلق کرد داشته است
مبارزات  مردم کردستان طی حاکمیت رژیم شاه و         
جمهوري اسالمی براي  رهایی از ستم ملی و حق تعیین    
سرنوشت خویش،  همیشه الهام بخش مبارزات کارگران         

رادیکالیسـم  . اسـت و زحمتکشان ایران و منطقـه بـوده         
ــل     ــذیري آن در مقاب ــازش ناپ ــتان و س ــبش کردس جن
دشمنان رنگانـگ داخلـی و خـارجی قلـوب تـوده هـاي         

  . ستمدیده  را فتح کرده است
منطقه خاورمیانه با اشغال عراق توسط امپریالیسـم      

در . آمریکا مرکز تالطمـات سیاسـی جهـان شـده اسـت           
ـ         ا چنین شرایطی مـرتجعین رژیـم اسـالمی میخواهنـد ب

گروگان گرفتن مـردم ایـران چنـد صـباحی بیشـتر بـه               
امروزه تنهـا سیاسـت     . حاکمیت ننگین خود ادامه دهند    

صحیح براي نیروهاي  کمونیست و انقالبی این است که           
فعاالنه براي سـرنگون کـردن رژیـم جمهـوري اسـالمی            
مبارزه کنند و در عین حال از آینده اي کـه امپریالیسـم    

ضـدیت  . رك دیده جلو گیري کنندآمریکا براي ایران تدا   
با ارتجاع و امپریالیسم ، بیان فشرده سیاست قطب سوم          
است که باید هر چه سریعتر صداي متشکل و منسجمی         

  . بیابد
به اعتقاد ما تنها سیاست تاکتیکی صحیح براي این    
دوره کمک به ایجاد یک جبهه انقالبی اسـت؛ جبهـه اي       

ابل دولت ارتجـاعی  که بازتاب منافع عمومی مردم در مق    
جمهوري اسالمی و امپریالیستهاي آمریکائی و بـدیلهاي        

این جبهه انقالبـی بایـد متکـی بـر       . آن براي ایران، باشد   
تالش براي شکل گیـري     . اتحاد انقالبی مردم ایران باشد    

این اتحاد اصولی و انقالبی بخشی از نیاز فوري نیروهـاي   
هـر گونـه   بی جهت نیست کـه      . پیشرو جامعه می باشد     

ابتکار عمل انقالبی در این زمینه مورد استقبال بخشهاي 
. وسیعی از نیروهاي انقالبی و چپ جامعـه قـرار میگیـرد    

امروز در کردسـتان عـده اي کـه در گذشـته بخشـی از             
جنبش مقاومت مردم کردستان بودند، فعاالنه به حمایت     
از برنامه هاي سیاسی آمریکا بلند شـده انـد و خطـر آن             

ه تبدیل به نیروهـاي دسـت نشـانده امپریالیسـم       است ک 
بدین خاطر باید سیاست صحیح     .  جنایتکار آمریکا شوند  

و جسورانه اي پیش گـذاریم و اجـازه نـدهیم بـار دیگـر         
. مبارزات و جانفشانی توده هاي زحمتکش به بیراهه رود      

بدون شک سازمان شما نیز میتواند در شکل گیري ایـن        
  .یفا کندقطب انقالبی نقش مهمی ا

  !زنده باد مبارزات حق طلبانه خلق کرد
  !مرگ برامپریالیسم! سرنگون باد رژیم جمهوري اسالمی

  !زنده باد کمونیسم! زنده باد انقالب
  ■ 1385بهمن ماه )   ل م م( حزب کمونیست ایران 



٧صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره

  ھزاران برگ
 ھزاران رنگ

  ھزاران ھمھمھ در باد
  !می ستایند ترا در یاد

  ھزاران شر
  ھزاران شور

  ن پیچش برگ با بادھزارا
  !بسوی خیزشی در راه
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از بهترین فرزندان خلق پس از ماهها جنگ و  گریز         
در جنگلهاي شمال خود را به شهر آمـل رسـانده و             

آنـان  . جان بر کف نبرد جسورانه اي را آغـاز کردنـد   
خیابان به خیابان ، کوي بـه کـوي، خانـه بـه خانـه            

یدنــد؛ مــرگ را بــه ســخره گرفتنــد و حماســه جنگ
اما سرانجام در برابر سیل قواي دشمن کـه      . آفریدند

از گوشه و کنار کشور به آمل سرریز شده بودند تاب  
  . نیاورده و شکست سختی را تجربه کردند

  
نه سرماي زمستان و نه آغـاز عصـر یخبنـدان           
ضد انقالب خمینی، هیچیک مـانعی در برابـر آنـان           

  .ارك و انجام این نبرد قهرمانانه نشدبراي تد
  

آنان آتشی در قلب و شوري در سر داشتند که گرما    
  ! آتش و شور انقالب: بخش نبردشان بود

آنان رویائی در سر داشتند که به زنـدگی و مبـارزه            
  ! رویاي کمونیسم: شان تحرك و شادابی می بخشید

آنان مـی خواسـتند چشـم انـداز نـوینی در مقابـل           
چشـم انـداز انقـالب      : و مردم ایران بگشایند   انقالب  

  !مسلحانه توده اي تحت رهبري طبقه کارگر
  

اتحادیه کمونیستهاي ایران سازمانده  این قیام     
ــود  ــام   . پرافتخــار ب ــن قی ــدگان در ای ــرکت کنن ش

کمونیستهاي انقالبی بودند که در صحنه هاي     
مختلف مبارزه طبقاتی رشـد یافتـه و آبدیـده     

  .شدند
  

صـلی ایـن قیـام رفقـائی چـون      رهبران ا 
ــیم  از نســل   ــاحی و ســیامک زع حســین ری

ــارزات   ــه مب ــه تجرب ــد ک ــارزي بودن  – 42مب
 را پشت سر گذاشته و نقش فعـالی در         1339

جنــبش دانشــجوئی دهــه چهــل شمســی در 
داخل و خارج از کشور و تولـد جنـبش نـوین      

آنان تحت تاثیر افکـار  .  کمونیستی ایفا کردند 
ن، سـازمان کمونیسـتی را      انقالبی مائوتسه دو  

بنا نهادند که نقش فعالی در تربیت و پرورش          
. یــک نســل از کمونیســتهاي ایــران ایفــا کــرد     

کمونیستهائی که در مبـارزات جنـبش دانشـجوئی          
 کنفدراسـیون رشـد یافتـه و بـی          -خارج از کشـور     

 شـتافته و در آن      1357محابا به اسـتفبال انقـالب       
ــها    ــر بخش ــتند نظ ــتند و توانس ــرکت جس ئی از ش

پیشروترین فعالین انقالبی و کمونیست جامعه را به        
بسـیاري از فرمانـدهان و شـرکت        . خود جلب کنند  

کنندگان در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمـل         
از رهبران و فعالین جنبشهاي توده اي دانشجوئی و        
دانــش آمــوزي، کــارگري و دهقــانی و جنــبش     

  . کردستان و خلق عرب بودند
  

معبـاس درخشـان، پیـروت محمـدي،     رفقا غال 
رسول محمدي، حسن امیري و شکراهللا احمـدي از         
سازماندهندگان اتحادیه هاي دهقانی در کردسـتان       
بوده و نقش فعالی در سازماندهی مبـارزه مسـلحانه    

ــالهاي     ــی س ــتان ط ــی در کردس   58 ـ   59انقالب
  .داشتند
  

ــدون خــرم روز، بهنــاد      ــائی چــون فری  رفق
ینا و مجبتـی سـلیمانی از       گوگوشویلی و احمـد سـ     

ــجوئی و   ــارزات دانش ــته مب ــازماندهندگان برجس س
  .دانش آموزي بودند

  
 رفقا اکبـر اصـفهان، حجـت محمـدي، بهنـام       

از (رودگرمی، البرزجاوري شـهنی، منصـور قماشـی       
و علـی چهـار     ) رهبران شـوراهاي کـارگري گـیالن      

از بنیانگذاران و رهبران سندیکاي پروژه اي     (محالی  
  .نقش فعالی در جنبش کارگري داشتند) آبادان

رفیـق حشــمت اسـدي از رهبــران سرشــناس   
زنان انقالبی همچـون  . مبارزات توده اي در آمل بود  

سوسن امیـري جـز اولـین زنـان مسـلح تشـکیالت        
  .پیشمرگه زحمتکشان در کردستان بود

اتحادیه کمونیستهاي ایران در شـرایطی قیـام        
ین کننـده اي    آمل را سازماندهی کرد که نبرد تعیـ       

ارتجـاع  . میان انقالب و ضد انقـالب جریـان داشـت    
تازه به قدرت رسیده اسالمی می رفت تـا شکسـت           

درست زمانی که   . قطعی بر اردوي انقالب وارد آورد     
انقالب به فداکاري و از خودگذشتگی بی دریغ نیـاز     
داشت، اتحادیه تمام توان خود را بکار گرفت تا مانع  

  . اع شوداز پیروزي قطعی ارتج
  

رفقائی که به پاي سازماندهی این قیام رفتنـد         
می بایست قبل از هر چیز علیه گرایش دنباله روي           
کمونیستها و طبقه کارگر از طبقات دیگـر شـورش          

با انفعال به دلیل نداشتن برنامه اي براي . می کردند 
کسب قدرت سیاسی جهت انجام انقالب دمکراتیک       

. قابلـه مـی کردنـد     نوین و انقـالب سوسیالیسـتی م      
 دامـن  1357گرایشات غلطی که در مقطع انقـالب       

گیــر جنــبش نــوین کمونیســتی منجملــه اتحادیــه 
کمونیستها شده و موجب آن شد که مسائل جـدي          
مربوط به مبارزه طبقه کـارگر بـراي کسـب قـدرت         

اتحادیه کمونیستهاي ایران  مـی      . تقریبا رنگ ببازد  
 دنبالـه روانـه     بایست از دیدگاههاي اصالح طلبانه و     

رایج در آنزمـان کـه خـود نیـز بـدان آغشـته بـود،                
گسست می کرد تا مسئولیت رهبري انقـالب را در          

جهشهاي بزرگ در تاریخ همواره بـا       . دست گیرد 
  .گسست هاي بزرگ همراه بوده و خواهد بود

  
معنی عملی ایـن گسسـت در دسـت گـرفتن           
وظیفــه مرکــزي کمونیســتها یعنــی کســب قــدرت 

سـربداران بـر   . طریق جنگ انقالبـی بـود   سیاسی از   
قدرت سیاسی از "مبناي این حقیقت تاریخی کـه   

حقیقتـی  .  عمل کردند"لوله تفنگ بیرون می آید  
که بارها و بارها در طـول تـاریخ و تجـارب انقالبـی       

به همین دلیل سربداران بـر سـر        . مختلف ثابت شد  
  : لوحه قیام خود با خون سرخ نوشتند که 

 در پرتو آتش قهر انقالبی، جز در پرتو   آزادي را جز  "
جانفشانی بی محابـا و جـز در سـایه یـورش بـردن             

بـا  . دلیرانه به کاخ ظلم و بیداد نتـوان بدسـت آورد          
دشمنان آزادي تنها با زبان گلوله می تـوان سـخن           
گفت و بـر ایـن حکـم نیـز تجربـه اسـارت و آزادي         

  ".خلقها مهر تائید نهاده است
  

فـه، در آن دوران آسـان       عملی کردن این وظی   
بویژه آنکه اتحادیه کمونیستها نیروي کوچکی       . نبود

اما  اتحادیه در مقابل این واقعیت   . محسوب می شد  
نیـروي کوچـک    "سر فرود نیاورد و تاکید کرد که        

 نمـی  ".می تواند وظیفه اي بزرگ بر دوش گیرد    
توان بر مبناي کمیت خود ضرورتهاي سیاسی زمانه     

یک نیروي کوچک مـی توانـد بـا       . ترا نادیده انگاش  
پاسخگوئی فعال به وظایف پیشاروي انقالب، تجارب   
ارزنده اي از شکست و پیـروزي را بـراي نبردهـاي             

  لام مسلحانه سربداران در آمي ق ن سالگرديست و پنجميبه مناسبت ب :خطاب به جوانان 
  !ميک نسل انقالبی را پاس داريدستاوردهای 

  !ميريدرسهای آنرا بکار گ
 



   ٨ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                
آتی طبقه کارگر انباشـته کـرده و بـه یـک نیـروي              
اجتماعی بدل شود؛ هر چه بهتر و صحیحتر چنـین          
کند به عامل مهمتـري در تکامـل صـحنه سیاسـی        

  .تبدیل می شود
  
بارزه مسلحانه سـربداران توانسـت در مـدت         م

زمانی کوتاه علیـرغم محـدود بـودن قـوایش، قلـب           
بسیاري از توده هاي انقالبی را فتح کنـد و از پایـه             

ــوده اي نســبتا گســترده اي برخــودار شــود  ــا . ت ام
شکست قیام آمل مانع از آن شد کـه بـه ایـن پایـه          

  . توده اي بطور همه جانبه اي اتکا شود
  

عله این مبارزه نتوانست بـراي مـدت   اگر چه ش  
ــد ــدار بمان ــا در ســطح . طــوالنی دوام آورد و پای ام

وسیعی به کارگران و توده هـاي سـتمدیده امیـد و           
غـرور بخشـید و حـس افتخـار را در کمونیسـتهاي      

قیام سربداران نگذاشت که . انقالبی جهان برانگیخت  
. نسل آتی پرولتاریا از میراث انقالبی محـروم بمانـد         

ن قیام نگذاشت  کـه پرولتاریـاي بـین المللـی بـا        ای
جنبش کمونیستی منکوب و درهم شکسـته اي در         

بدون این قیـام دالورانـه احتمـال        . ایران روبرو شود  
ادامه کاري  کمونیسـتهاي بـاقی مانـده در صـفوف       

کمونیسـتهائی کـه   . اتحادیه بسیار تضعیف می شـد     
گر عمال قادر شدند تجارب و توانائی هاي طبقه کـار    

را در سطح ملی و بین المللی که حاصـل نبردهـاي     
بزرگ نسلهاي پیشین بود را در خط و برنامـه خـود    

  .  فشرده کنند و راه را ادامه دهند
  

عوامل مختلفی در شکست ایـن قیـام دخیـل          
سربداران با شرایط عینـی نامسـاعدي روبـرو       . بودند

بودند اما خطاهایشان نقش مهمی در ایـن شکسـت    
ي سیاسی قیام بـدون در نظـر داشـتن       رهبر. داشت

خصلت درازمدت جنگ انقالبی و اتخـاذ اسـتراتژي         
قیام شهري و گرایش به کسب پیروزي سریع، قبـل       
از آنکه به توان کافی دست یابد درگیر نبرد تعیـین           

  . کننده با دشمن شد و شکست خود را تسریع کرد

مسلما اگر سربداران استراتژي جنگ درازمدت   
کردند، سرنوشت جامعه ما می توانست      را پیشه می    

به گونه دیگـري رقـم خـورد و ایـن چنـین جامعـه          
در نتیجه نسل شـما     . دچارعقب گرد ارتجاعی نشود   

 و بـا    امروزه با چنین دشواریهاي عظیم روبرو نشـود       
سـازماندهندگان قیـام    . موقعیت بهتري روبرو گردد   

آمل عمیقا اعتقاد داشتند که اگـر ارتجـاع تـازه بـه        
 رسیده را سرنگون نکنند بدون شـک جامعـه         قدرت

ایـن انگیـزه اي قدرتمنـد    . ما به قهقرا خواهد رفـت    
نسـل مـا    . براي پیشبرد مبارزه جسورانه شـان بـود       

شکست خورد اما به سـادگی در برابـر دار و دسـته             
بلکـه مبـارزات مـان بـه     . ارتجاعی خمینی زانو نـزد   
  . خاك و خون کشیده شد

  
ر ایـران وارد دور     حال کـه مبـارزه طبقـاتی د       

جدیدي گشته و نسل جدیدي از کمونیستها پـا بـه     
توجـه بـه تجـارب انقالبـی      . میدان نبرد گذاشته اند   
مهم اسـت کـه جوانـان بـا         . قبلی بسیار ضروریست  

تاریخ مبـارزه طبقـاتی ایـران آشـنا شـوند تجـارب             
انقالبی معاصر را به دقت و نقادانـه دنبـال کننـد و              

. ا را بـه خـاطر بسـپرند    درسهاي مثبت و منفی آنهـ     
متاسفانه به دلیل شـکافی کـه بـین نسـل انقالبـی             
ــیاري از    ــد بس ــود آم ــا نســل شــما بوج گذشــته ب

رژیـم  . واقعیتهاي تاریخی به شما وارونـه ارائـه شـد    
ــیع     ــتار وس ــا کش ــو ب ــالمی از یکس ــوري اس جمه
پیشروترین عناصر نسـل قبـل و از سـوي دیگـر بـا            

 شـما بـا     تبلیغات مسموم و ارتجاعی نگذاشـت کـه       
 و مبارزات واقعی نسل قبلی 57تاریخ واقعی انقالب  

  . آشنا شوید
  

شما باید به تاریخ رجوع کنید و درسهائی کـه          
حال که  . با رنج و خون حاصل شده را مطالعه کنید        

تجربه مبارزه مسـلحانه سـربداران و قیـام آمـل در            
 مستند شده، آنرا بخوانید، بـه       "پرنده نوپرواز "کتاب  

  .  بگذارید و درسهاي آنرا فراگیریدبحث و جدل
اتحادیه کمونیستهاي ایـران بـدون رجـوع بـه          

تجارب تاریخی نمی توانست این نبـرد جسـورانه را          
شرکت کنندگان در قیام آمل متعلـق       . سازمان دهد 

به نسلی بودند که نمی خواستند تجربه تلخ کودتاي  
 تکرار شود و با بی عملی و انفعال         1332 مرداد   28

آنــان .  را دچــار ســردرگمی و گیجــی کننــدنســلی
ــراث   ــاریخی می ــدئولوژیک، سیاســی و ت اهمیــت ای
انقالبی از خود به جاي گذاشـتن را دریافتنـد و بـر             

آنان دریافتند که فرق است در  . پایه آن عمل کردند   
پی یک مبارزه شکسـت خـوردن یـا بـدون مبـارزه            
شکست را قبول کردن، در سنگر نشسـتن و بـدون           

 اي تسلیم شـدن یـا در پـی مقاومـت            شلیک گلوله 
آنان می خواسـتند از خـود بـراي         . شکست خوردن 

شما دستاورد باقی گذارند؛ نگاهشان به آینـده و بـه     
  .نسل شما بود

  
تاریخ نمی . مطالعه تاریخ براي تکرار آن نیست    

جامعه ما نیاز به پیشرفت  . تواند و نباید تکرار شود    
ز به نسلی دارد نیا. انقالبی دارد نه تکرار شکستها
نسلی که با چشمانی . که شکست را شکست دهد

دستاوردها را ببیند، خطاها . باز براي پیروزي بجنگد
 از همینرو تجارب .را نبخشد و درسها را بکار گیرد

. تاریخی در خور توجهند و رجوع بدانها ضروریسـت    
اما تاریخ در مقابل هر نسل مسائل جدیدي قرار می 

یازمند تالشهاي آگاهانه عظـیم و   دهد که حل آنها ن    
اما تنها کسانی می تواننـد      . فداکاریهاي بزرگ است  

در این راه گام بردارند که پـا بـر شـانه هـاي نسـل            
. قبلــی گذارنــد و افــق پیــروزي را مشــاهده کننــد 

نبردهاي بزرگ و تمام عیار تنها بدست کسـانی بـه           
پیروزي می انجامد کـه اعتقـاد راسـخ بـه پیـروزي            

شند؛ بدانند چه می خواهند و براي چه می       داشته با 
جنگند؛  به مشکالت و موانع طی راه علمی برخورد          
کنند و به پرچمـی سـرخی کـه در سـایه اش مـی               

  . جنگند همواره وفادار باشند
  

امروزه در شـرایطی کـه مـرتجعین جمهـوري          
اسالمی و امپریالیستهاي آمریکائی یک بار دیگر می     

 ملعبه دستان جنایتکار خواهند سرنوشت مردم ما را  
و خونین خود کنند و مـردم را وادار بـه انتخـاب از              
میان این دو قطب ارتجاعی کنند، بیش از هر زمانی   
کمونیستهاي انقالبی از نسل قدیم و جدید باید بـه          

پـرچم  . وظایف و رسالت تاریخی خود عمـل کننـد         
ــامی   ــد و تم ــارگر را برافرازن ــه ک رزم مســتقل طبق

ه را بـه حـول یـک قطـب سـوم      ستمدیدگان جامعـ  
نیروي کوچک مـی توانـد و بایـد         . انقالبی گردآورند 

وظایف بزرگ بر دوش گیرد و از شـرایط مسـاعدي           
که بواسطه ضعف و چنـد دسـتگی میـان دشـمنان           
مردم ایجاد گشته، سود جوید و نبردهـاي طبقـاتی          

  . تعیین کننده اي را آغاز کند
  

 بیشک فداکاري و از خود گذشتگی ، شـجاعت  
و بی باکی، استقامت و سرسـختی سـربداران الهـام           

 . بخش نبردهاي بزرگ آتی ما خواهد بود
  

   1385پنج بهمن 
ــران   ــزب کمونیســت ای مارکسیســت ـ   (ح

  ■)  لنینیست ـ مائوئیست



٩صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره

متنی کھ در زیر می خوانید سخنرانی مریم 
جزایری در اتاق پالتاکی اتحاد سوسیالیستھا  

 ایراد شد ١٣٨۵ بھمن ١٩است کھ  در تاریخ 
 امین سالگرد ٢۵کھ در اینجا آن را  بھ مناسبت 

عالوه بر متن اصلی . قیام آمل منتشر می کنیم
سخنرانی، برخی از سوال و جواب ھای طرح 

مسئولیت . شده در جلسھ را نیز منتشر می کنیم
پیاده کردن سخنرانی و  ویرایش آن بھ  قصد 

    . حقیقت-انتشار با ماست 
  . اي حاضر در جلسهبا سالم به رفق

ــال  ــام   25امس ــالگرد قی ــین س ــن 5 ام  بهم
ایــن  قیــام چهــار بنــد  . ســربداران در آمــل اســت

جمهوري اسـالمی را لرزانـد بطوریکـه خمینـی در           
وصیتنامه اش از آن نـام بـرد و هـر سـاله مقامـات               
جمهوري اسالمی شکست آن را در آمل  جشن می        

امسال هم احمـدي نـژاد بـه جـوادي آملـی          . گیرند
پیوست تا به اصطالح عزم  جمهوري اسـالمی را در        
جنگ تا به آخر با کمونیستها بـه خودشـان و پایـه              

هر چند این نمایشنامه هاي   . هایشان یادآوري کنند  
سالگرد در آمـل، از طـرف ایـن جبونـان، ژسـتهاي             
پوشالی بیش نیست اما یادآوري  به کمونیستهاست        

 به مصـاف    که با همان روحیه سربداران این رژیم را       
  .هاي بزرگ بطلبند

  
قصد از سـخنرانی امشـب یـادآوري وقـایع آن       
قیام نیست هر چند که یادآوري شـکوه و جسـارت           

پرنده نـو   اما کتاب استثنائی    . آن قیام کامال بجاست   
 بخوبی اینکار را کـرده و آن را مانـدگار کـرده             پرواز
فقط اکتفا می کنم به یادآوري رفقائی که در         . است

 5 طی نبردهـاي مختلـف قبـل و بعـد از         آن قیام و  
اینـان رفقـائی بودنـد کـه بقـول         .  بهمن جانباختند 

در زنـدگی مظهـر   ، )م ل م (حزب کمونیست ایـران     
. نـد جامعه نوین کمونیستی  و در مرگ بذر آن بـود        

در تاریخ، هیچ انقالبی بدون جانفشانی هاي بیشمار       
این مسئله براي انقالب پرولتـري      . پیش نرفته است  

دق تر است چون این انقالب می خواهـد ریشـه            صا
پس بورژوازي از حداکثر    . جامعه طبقاتی را در آورد    

وحشیگري و ترفندها و حیلـه هـاي سیاسـی بـراي       
از .  درهم شکستن آن استفاده کرده و خواهد کـرد        

زمان کمون پاریس تا انقالب سوسیالیستی روسیه و  
 دیگـر   چین اینگونه بوده و مسلما انقالبات پرولتـري    

بیاد همه آن .  از آن مستثنی نیستند و نخواهند بود   
رفقائی که دیگر در میان مـا نیسـتند امـا همیشـه             
الهامبخش راه بسیار سخت ولی  رهـائی بخـش مـا           

  .هستند
عنوان سخنرانی امشـب مـن جایگـاه قهـر در           

 بهمـن  5انقالب پرولتري با نگاهی بـه تجربـه قیـام       
در چنـد   . اسـت  1357 بهمـن    22سربداران و قیام    

روزي که به این سـخنرانی فکـر مـی کـردم مرتبـا              
 مثل  عنوانی. ذهنم به سوي عنوانی دیگري می رفت

جایگاه قهر در انقالب پرولتري با توجـه بـه وقـایع       "
امیدوارم ! و چشم انداز وقایع محتمل در ایران! عراق

که این اتاق فرصتی را به این بحث اختصاص دهـد            
ر چشـم واقعیـات زمانـه      چون  الزم اسـت چشـم د       

بسیاري از رفقا تجربه مبـارزه طبقـاتی در         .  بدوزیم
ــان شــاه و دوره جمهــوري اســالمی را از   ایــران زم
نزدیک دارند و مـی داننـد کـه خـونین و قهرآمیـز              

این حقیقت را وقایع عراق به نسل جدید هـم    . است
نشان می دهد و به نسل قدیم نهیب مـی زنـد کـه              

ن واقعیت عراق آن است کـه       دردناکتری. یادش نرود 
مظلوم ترین و سازمان نیافته ترین و پراکنده تـرین          
طبقه همان طبقه ماست که نمی تواند حـرف بزنـد      

وقت آن اسـت  .  چون به زبان اسلحه حرف نمی زند  
که این اصل پایه اي مارکسیسم را بیشتر از قبل در    

مبـارزه  : سرلوحه مبارزات سیاسی مان بگذاریم کـه      
نین است و  انقالب پرولتري بدون قهـر،       طبقاتی خو 
و منظور از قهر هـر قهـر یـا خشـونتی      . امکان ندارد 

منظور از قهر عملیات قهرآمیز یک گروه یـا          . نیست
جنگـی کـه    . منظور جنگ است  . یک رزمنده نیست  

سازمان می یابد . بطور آگاهانه نقشه ریزي می شود 
و تحت رهبري حزب سیاسی طبقـه کـارگر بسـوي       

. کستن ماشین دولتـی پیشـروي مـی کنـد    درهم ش 
بدون این، هیچ حرفی از انقالب پرولتري نمی تواند         

ایـن مسـئله ایسـت کـه در شـالوده          . در میان باشد  
تئوري هاي مارکسیستی قرار دارد و به لحاظ عملی 
هم دیده ایم که هر دو انقـالب پرولتـري روسـیه و             

ي قهر انقالبی ماما. چین با جنگ انقالبی زاده شدند     
  .این دو انقالب عظیم بود

  
موضوع قهر انقالبی با موضـوع دولـت و حـزب      

اگر طبقه کارگر می خواهـد      . رابطه جدانشدنی دارد  
ــراي  درهــم   قــدرت سیاســی کســب کنــد، بایــد ب
شکستن دولت کهن و استقرار دولت خـود صـاحب          

دولت کهنه ارتجـاعی دو دسـتی   . قواي نظامی باشد 
این جزو  .  نمی دهد  قدرت را به طبقه کارگر تحویل     

لنین در  .  الفباي تجربه بشر درجامعه طبقاتی است     
:  مـی گویـد    دولت و انقالب  اثر بزرگ مارکسیستی    

ــا  ــمپرولتاری ــت   ه ــتن مقاوم ــم شکس ــراي دره  ب
ــازمان     ــه س ــاز ب ــان  نی ــت آن ــتثمارگران و دول اس

 بـراي  هـم متمرکـزي از نیـرو و قـوه قهریـه دارد و     
نـان، خـرده    رهبري توده عظـیم اهـالی یعنـی دهقا        

منظور این نیست که این    . بورژوازي و نیمه پرولترها   
. توده عظیم را الزمست به ضرب تفنگ به صف کند      

بلکه مسئله آن است که در جریان ادغام ایـن تـوده     
عظیم در جنگ انقالبـی، طبقـه کـارگر مـی توانـد             
صفوف خودش و توده هاي عظیم را آماده اسـتقرار          

ین کند که کامال بـا    یک زندگی نوین، یک جامعه نو     
در این رونـد اسـت کـه طبقـه        . سابق متفاوت است  

کارگر بصورت یک طبقه حاکمه خود را سازمان می    
در این مسیر است که رهبري آن بـراي تـوده          . دهد

هـر نظریـه دیگـر در       . عظیم اهالی مسجل می شود    
مورد چگونگی تعـویض دولـت بـورژوازي بـا دولـت        

مـارکس در  . تپرولتري سراسر ضد مارکسیستی اس 
جمعبندي از تجربه کمون این واقعیت را اعالم کرد         

در . و در آثار بعـدي اش آن را کـاملتر روشـن کـرد     
مارکسیسم موضوع نقش انقالبی پرولتاریا در تـاریخ     
با دست زدن به قهر انقالبی بـراي درهـم شکسـتن            

و  اقتدارمابانهقدرت دولتی بورژوازي و برقرار کردن 
 دیکتـاتوري تاریـا کـه نـامش        دولـت پرول   قهرآمیز

پرولتاریاست عجین است و با هیچ کلکی نمی تـوان   
ــرد    ــدا ک ــدیگر ج ــن دو را از یک ــوري  . ای ــن تئ ای

مارکسستی کماکـان معتبـر اسـت چـون هنـوز در            
جهانی زندگی می کنیم که  طبقات اسـتثمارگر بـا          
اتکاء به دولت یعنی قهر، استثمار خود را پیش مـی       

نیـروي نظـامی بـه اضـافه        دولت یعنی عمدتا    . برند
ضمائم دیگرش مانند زندان هـا و دادگـاه و نیـروي           

  . امنیتی و بوروکراسی و تبلیغات انحصاري و غیره
  

چنانچه مبارزات گوناگون طبقه کارگر به ایـن        
هدف یعنی به کسـب قـدرت از طریـق قهـر نرسـد         

مبـارزاتش دسـت آخـر    . نتایج وخیم به بار می آورد  
شـت کــه دولــت ارتجــاعی  ایـن تــاثیر را خواهــد دا 
هر مبارزه انقالبـی کـه بـه        . کارآمدتري مستقر شود  

حرکت قاطعانـه نظـامی پرولتاریـا و حـزبش بـراي            
درهم شکستن کامل دولـت کهنـه منتهـی نشـود،           
الجرم به تکمیل ماشین دولتی ارتجاعی منتهی می     

. تجربه قیام بهمـن ایـن را بخـوبی نشـان داد           . شود
به معناي تثبیت یک تثبیت رژیم جمهوري اسالمی     

دولت طبقات استثمارگر در سطحی بسیار کارآمدتر  
.  ایــن را همــه بــه چشــم دیــدیم. از دوره شــاه بــود

نبود که این رژیـم داراي ایـدئولوژي اي   دلیلش این  
. بود که به اصطالح به قلب تـوده هـا نزدیکتـر بـود             

این دولت ارتجاعی کارآمـدتر   ! یاوه یاوه : بقول شاملو 
شکست انقالب هم در    . انقالب بود محصول شکست   

این خالصه نمی شود که مثال آزادي هاي مـدنی را          
بلکه در این فشرده می شـود کـه پرولتاریـا           . گرفت

تحت رهبـري حـزب و برنامـه سیاسـی اش، یعنـی          
حزب کمونیست، نتوانسـت مبـارزه طبقـاتی را بـه            
مرحله جنـگ طبقـاتی و درهـم شکسـتن ماشـین            

  .کتاتوري پرولتاریا برسانددولتی کهنه و استقرار دی

  جايگاه قهر در انقالب پرولتری
   بهمن۲۲ بهمن و قيام ۵با نگاهی به تجربه قيام 



   ١٠ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                
 22 بهمـن و  5به درسهاي سیاسـی و نظـامی      

مهمترین مسئله .  بهمن باید از این دریچه نگریست    
 بهمن این بود که طبقات ارتجاعی       22سیاسی قیام   

حال به این مسئله نگاه کنیم و از آنجـا   . آن را بردند  
ایـن قیـام را کـی    . درس نظامی اش را فرموله کنیم 

 هر چند که توده ها آمدند بـه میـدان و            برد و چرا؟  
فداکاري کردند اما کی برد؟ نکته اصلی بحـث مـن           
در این بخش آن است کـه کمونیسـتها نبایـد فکـر             

مدل . کنند از این طریق می توانند قدرت را بگیرند        
 بهمن نمی تواند استراتژي طبقـه کـارگر بـراي           22

  .کسب قدرت باشد
  

 خیـزش    بهمن از یک طرف اوج یک      22 قیام  
ــدرت از   ــود و از طــرف دیگــر انتقــال ق ــوده اي ب ت
دارودسته شاه به دارودسـته خمینـی بـا واسـطه و             

در واقع تبدیل یک انقالب بـه  . طراحی امپریالیستها 
در .  آنچه امروز به انقـالب مخملـی مصـطلح اسـت        

 بهمن غالبا بعنوان اثبـات درسـتی   22 ،جنبش چپ 
 تفسیر   قیام از اعتصاب تا  مدل راه انقالب موسوم به      

که کارگران اعتصاب اقتصـادي کردنـد و        :  می شود 
بیائید . بعد اعتصاباتشان سیاسی شد و بعد قیام شد        

امـا سـوال    . یک لحظه این سـناریو را قبـول کنـیم         
کماکان این است که این قیام را کدام طبقـه بـرد؟            

ارتـش و   . قیام را طبقه اي بـرد کـه ارتـش داشـت           
لیسـتها بـه خمینـی و    ساواك  شاه با واسـطه امپریا     

دارودسته اش که نیروهاي ارتجاعی از قدرت رانـده        
خمینـی بسـرعت   . شده بودند، اعالم وفـاداري کـرد     

سپاه پاسداران را بـراي تضـمین در قـدرت مانـدن            
اما ارتش قبلی نیز به ارتـش نگهبانـان          .درست کرد 

  ارتـش شـاه  بـا          و جدید دستگاه دولت تبدیل شد    
یستی به اربابـان جدیـد      وساطت قدرت هاي امپریال   

این مسئله هم بیان آن بود . خود اعالم وفاداري کرد  
که دولت کهن دست نخـورده مانـده و هـم نتیجـه             

از آنجـا کـه      . دست نخورده ماندن دولت کهـن بـود       
فقط نگهبانـان نظـام عـوض شـدند، ارتـش هـم بـا          
. وساطت امپریالیستها به آنان اعـالم وفـاداري کـرد         

یزش تـوده اي بـود و هـم       بهمن هم اوج یک خ     22
روش مرتجعین و  امپریالیستها بود براي سوار شدن    
بر آن خیزش توده اي و حفظ ارکان دولت طبقـات          

  . بورژوا و مالك
  

اگر کمونیستها در موقعیـت بهتـري بودنـد، و          
مسئله سازمان دادن ارتش طبقه کارگر براي کسب        
قدرت سیاسی را جدي می گرفتند ایـن قیـام هـم            

امپریالیستها و مرتجعین بـه   . قم نمی خورد  اینطور ر 
. این سادگی نمـی توانسـتند نگهبـان عـوض کننـد        

ارتش حتما در مقابـل انقالبـی کـه تحـت رهبـري             
. پرولتاریا بود اینگونه ساده عقب نشینی نمـی کـرد         

وضعیت عقب مانده کمونیستها و اوضاع بین المللی        
یعنی حـدت تضـادهاي امپریالیسـتهاي غربـی بـا           (

و حــی و حاضــر بــودن یــک ) لیســم شــورويامپریا
امپریالیســتهاي  نیــروي ارتجــاعی ماننــد خمینــی ،

غربی را به این نتیجه رسـاند کـه بهتـر اسـت راه را       
براي قدرت گیري خمینی بازکنند تا انقـالب بـیش       

زیرا پیشـروي آن متـرادف بـود بـا     . از این جلو نرود   
تقویت کمونیسـتهاي واقعـی و شـکل گیـري یـک            

شـوروي هـا هـم بـا ایـن طـرح            . م عیـار  انقالب تما 
موافقت کردند چون فکر می کردنـد شانسشـان بـا           

  . خمینی زیاد است
  

 بهمـن بـراي     22 مهمترین درس نظامی قیام     
یعنــی انجــام .  کمونیســتها درس منفــی آن اســت

ندادن کاري که نیروهاي مرتجع فورا و بدون فـوت          
نیروهـاي مرتجـع بـراي خـود ارتشـی          . وقت کردند 

البتـه اینکـار را از طریـق جلـب      . پا کردنـد  دست و   
وفاداري ارتش شاه کردنـد کـاري کـه کمونیسـتها           

ــد   ــی کردن ــد م ــز نمــی توانســتند و نبای ــا . هرگ ام
کمونیسـتها مــی توانســتند در منــاطق روســتائی و  
مناطق دور از شـهرهاي بـزرگ بـا نیـروي کوچـک          
جنگ راه بیندازند و با شکسـت تـدریجی نیروهـاي      

غام توده هاي زحمـتکش ارتـش      نظامی دشمن و اد   
انقالبی را گـام بـه گـام قـوي کننـد و همزمـان در            
شهرها هم  مبارزات سیاسی انقالبی و خودبخـودي         
. توده هاي مردم را براه یک جنگ انقالبی بکشـانند         

آن زمان اغلب نیروهاي چپ طرفدار استراتژي قیام        
اما حتا آن کارهائی را که در یک قیام    . شهري بودند 

نـه تنهـا   . اید کرد و لنین کرده بود نکردنـد      شهري ب 
نکردند بلکـه  حتـا بـه بحثهـاي سیاسـی شـان راه              

اغلب این نیروها تصورشان از قیام اکتبر این        . نیافت
کـه کـارگران    ) و هنوز هم اغلب همین اسـت        (بود  

ــام    ــد خودبخــود قی ــد و بع ــیه اعتصــاب کردن روس
مسلحانه کردند و خودبخود ارتش درست کردنـد و         

خود کاخ زمستانی را تصرف کردنـد و بـاالخره       خودب
امـا  . یک روز دولت دیکتاتوري پرولتاریا اعـالم شـد        

لنین بر پایه یک تصمیم گیري و بر پایـه یـک        ! خیر
کالت کارگري و هسته هاي گـارد سـرخ         شنقشه،  ت  

کارگران را تبدیل به یـک سـازمان نظـامی، ارتـش            
 کرد؛ یک قیـام مسـلحانه را سـازمان داد و پـس از             

امـا  . پیروزي قیام اکتبر دولت پرولتري را اعالم کرد       
ــاتوري   ــراي اســتقرار دیکت ــی ب ــوز جنــگ انقالب هن

بلکه بر پایه پیروزي قیام اکتبـر       . پرولتاریا تمام نشد  
  . جنگ داخلی براي تثبیت انقالب ادامه یافت

  
آن رفقائی که واقعا معتقد به راه کسب قـدرت    

الف مائوئیسـتها   از طریق قهر انقالبی اند ولی بر خـ        
معتقدند که مدل کسب قدرت توسط طبقه کـارگر         
در ایــران مــدل قیــام شــهري اســت نبایــد درکــی  
خودرویانـه از آن دهنــد و بخـش هــاي ســازمانی و   
آگاهانه آن را که تعیین کننـده مـی باشـند از قلـم           

آنان وقتی صحبت از آن می کنند کـه راه          . بیندازند
 بگوینـد در    انقالب ایـران قیـام شـهري اسـت بایـد          

بحبوحـه قیـام شـهري و در فاصـله کوتـاه،  ارتــش      
کارگران و زحمتکشان چگونه و با چه طرحـی بایـد      
شکل می گرفت و به جنگ با ارتش قبل و نیروهاي      
. جدید نظامی یعنی سـپاه پاسـداران مـی پرداخـت        

 بهمـن بتواننـد   22حداقل باید با استفاده از تجربـه    
اکثـر قریـب بـه      امـا   . یک طرح تمرینی ارائه دهنـد     

اتفاق چنین نمی کنند زیرا مسئله قیام را یـک امـر    
  . خودبخودي می دانند

  
 فقـط   1917 و اکتبر    57فصل مشترك بهمن    

در آن بود که هر دو با اتکا به یـک بحـران انقالبـی             

با این تفاوت کیفـی کـه در اکتبـر یـک     . جلو رفتند 
حزب انقالبی پرولتري  بود که بحران انقالبـی را بـا            

الت سازمان یافته و نقشه منـد بـه یـک جنـگ             دخ
طبقاتی با هـدف درهـم شکسـتن ماشـین دولتـی            

  .تبدیل کرد
 بهمـن   22این بزرگتـرین درس نظـامی قیـام         

 بهمــن درس هــاي نظــامی 22البتــه قیــام . اســت
ماننــد ابتکــار عمــل مســتقالنه، . دیگــري هــم دارد

سازماندهی توده هاي مسـلح در شـهرها، محـالت،          
ا و نقاط کلیدي تبلیغی مانند رادیو   تصرف پادگان ه  

اما بیشتر این ها را لنـین جمـع        . و تلویزیون و غیره   
 بهمـن چیـز     22بندي کرده است و از روي تجربـه         

  .زیادي نمی توان بر آن افزود
  

. قیام از دست رفت و نگهبان عوض شد        ! خوب
. رژیم جدید مرتبا اهرمهایش را قوي تـر مـی کـرد           

ها چطور می توانسـتند  سوال اینجاست که کمونیست  
دستشان را قوي تر کنند؟ کمونیسـتها هنـوز وقـت      

راه افتادن  . داشتند انقالب قهرآمیز را سازمان دهند     
جنگهـاي تــرکمن صـحرا و کردســتان یـادآور ایــن    

اما همه اسیر همان مدل اعتصـاب  . امکان بزرگ بود 
. و شوراهاي کارگري و بعد قیام خودبخـودي بودنـد      

اه پاسداران درست می کرد و      دارودسته خمینی سپ  
حتا اگر میلیـون هـا      ! کمونیستها شوراهاي کارگري  

کارگر در شـوراهاي کـارگري گـردهم مـی آمدنـد            
دست آخر در مقابل نیروي ارتجاع که بسرعت خود         
را جمع و جور و تا بدنـدان مسـلح مـی کـرد خلـع        

پایـه  . کمونیستها هنوز فرصت داشتند   . سالح بودند 
در خیلـی از    . پیدا کرده بودند  توده اي گسترده هم     

 بهمـن امکـانش   22 حتا قبل از 57مناطق در سال   
اما این خـط    . بود که کمونیستها جنگ راه بیندازند     

که همه منتظر بودند که اوضاع بطـور خودبخـودي          
در پایتخت تعیین شود مانع از آن می شـد کـه بـه          
مسئله کسب قدرت از طریـق قهـر سـازمان یافتـه            

بفاصله یک سال پس از قیـام  .  کنندفعاالنه برخورد  
 در سراسر کشور پایه 3 بهمن سازمان هاي خط   22

اتحادیه کمونیستها بنوبـه خـود تقریبـا در         . گرفتند
همه نقاط کشور منهاي بلوچستان حضور داشـت و         
در مناطق کلیدي کشور از شرق تا غرب و از شمال        

در کردسـتان سـازمان     . تا جنوب تشکیالت داشـت    
 سـازمان   پیشـمرگایتی تی،  مبـارزات     هاي کمونیس 

اتحادیه کمونیستهاي ایران هم یکـی از آنهـا        . دادند
اما به این مبارزات بصورت آغاز یک جنـگ کـه    . بود

باید به سراسر کشور گسترش یابـد نگریسـته نمـی           
اغلب به آن مانند چیزي در رده مبارزات حـق          . شد

طلبانه اقشار مختلف که در کردستان بدلیل مسئله        
بـا قیـام    . ی این شکل را یافته، نگریسته می شـد        مل

 بهمــن همــه، منجملــه اتحادیــه کمونیســتهاي 22
ایران، این جمعبندي امپریستی و اشتباه  را کردنـد       

.  راه انقـالب در ایـران قیـام شـهري اسـت         ! بلـه : که
مشخصــا در دومــین ســالگرد قیــام بهمــن نشــریه  

  .حقیقت این جمعبندي را ارائه داد
  

 بهمـن را    5نیستهاي ایـران قیـام      اتحادیه کمو 
اما در . هم بر پایه همین جمعبندي سازماندهی کرد

 22 بهمـن و     5اینجا یک فـرق کیفـی میـان قیـام           



١١صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره
 بهمن را یـک نیـروي       5بهمن است به این معنا که       

کمونیستی آگاهانه و نقشه مند سـازماندهی کـرد و      
  .به اجرا گذاشت

  
ــال    ــع س ــال   60در مقط ــد س ــز مانن  57 نی

اي گوناگون طبقاتی حاد و شکاف هاي درون  تضاده
رژیـم بــاز شــده و در ترکیــب بـا هــم یــک بحــران   

و جمهوري اسـالمی بـا      . سراسري را شکل داده بود    
طرح تصفیه درونی و سرکوب بیرونی مستاصالنه در    

  .تالش بود تا خود را زنده  نگاه دارد
  

. حرکت سربداران دو مشخصـه اصـلی داشـت        
نیستها با این حرکت در واقع یکم اینکه اتحادیه کمو

پرچم کمونیستها و طبقه کارگر را به میدان آورد و           
به جامعه اعالم کـرد کـه در آن مقطـع حسـاس از              
زورآزمائی میان انقالب و ضد انقالب این کمونیستها 
هستند که می توانند مسئولیت رهبري تـوده هـاي       

ــد   ــر دوش بگیرن ــق را ب ــه .  خل ــات طدوم اینک بق
کم، ارتـش و اسـلحه و نقشـه جنگـی      استثمارگر حا 

خود را دارندو قدرت سیاسی خود را با کمک اینهـا           
طبقـه کـارگر  هـم بایـد ارتـش و            . حفظ می کنند  

اسلحه و نقشه جنگی خـود راداشـته باشـد و بقیـه             
  .خلق را نیز در این راه متحد کند

   
 و علت عمده اش اما این حرکت شکست خورد

 قیـام شـهري و   اسـتراتژي "آن بود که در چارچوب    
مـارکس هشـدار داده   .  پـیش رفـت    "پیروزي سریع 

. اسـت کــه قهــر را بایـد بطــور علمــی ســازمان داد  
استراتژي قیام شهري و پیروزي سریع سربداران در        
تضاد با تحلیل علمی از خصلت جامعه و روش حـل    

طرح قیـام کـه ابتـدا قـرار بـود در            . این مسئله بود  
 شود و بعد به آمل تابستان از محله فالح تهران آغاز    

منتقل شد متکی بر این پیش بینی بود که بـا زدن            
جرقه قیام، حریق جنگ انقالبی بسـرعت گسـترش         

. قیام آمـل بـا تـاخیراتی عملـی شـد          . خواهد یافت 
اما این جرقـه  . قهرمانانه و طبق نقشه هم عملی شد  

مسلما شرایط عینـی  . به حریق یاد شده تبدیل نشد  
ه انقالبی مـردم در فاصـله       نامساعد مانند افت روحی   

و سرکوبگري وحشیانه رژیم و    60تابستان تا بهمن    
موفقیت آن در یکدست کردن خـود همـه در ایـن             

اما علت عمده را رفسـنجانی      . ندشکست تاثیر داشت  
او گفت ما نمـی     .  بهمن خوب فرموله کرد    8در روز   

خودشـان  . دانستیم اینان را چگونه شکسـت دهـیم       
و جائی آمدند کـه مـا   . ل کردند مسئله را برایمان ح   

    .با آنها بجنگیممی توانستیم 
  

قیام آمل تخطی از این رهنمـود نظـامی مـائو           
. »تو بروش خود بجنگ و من بروش خـود « : بود که 

عملیـات زودفرجـام    چنانچه قیام آمل بصورت یـک       
اسـتراتژي جنـگ درازمــدت   تعرضـی در چـارچوب   

بـق  ط. عملی می شد مطمئنا موفقیت بزرگـی بـود        
عملیـات نظـامی در آمـل مـی         قوانین جنگ خلـق     

توانست جزء عملیاتهاي زود فرجام و تعرضی باشـد         
که هدفش ضربه زدن به دشمن، تاثیرات تبلیغی در    
بعد منطقه اي و سراسـري و جـذب نیـرو و تـامین            

معمـوال بـه    . برخی تدارکات نظـامی و مـالی باشـد        

ف خاطر فرجام سریع این عملیاتها، نقاط نسبتا ضعی   
مواضع دشمن انتخاب می شود و با کسـب اهـداف           

اگر سـربداران   . اولیه، عقب نشینی صورت می گیرد     
بـا ایـن هـدف بـه آمـل رفتـه بودنـد براحتـی مــی         
توانستند تا قبل از افتادن ابتکـار بدسـت نیروهـاي           
نظامی دشمن و تا قبـل از اینکـه دشـمن بتوانـد از       
زمین و هوا آمل را قـرق کنـد ضـربات مهلکـی بـر               
نیروهاي دشمن زده و زندانیان سیاسی را آزد کنند         
و  پیام سیاسی خود را به گـوش صـدها هـزار نفـر               

ون قیـام شکسـت خـورد چـ      . برسانند و خارج شوند   
غلط بود به . متکی بر یک استراتژي نظامی غلط بود    

بـه ارتـش   شـدن  قبل از تبـدیل  این دلیل ساده که  
رد قدرتمند با دشمن در یکـی از مراکـز قـدرتش وا      

و در جـدال نـابرابر و        درگیري تعیـین کننـده شـد      
  .میدان نامساعد شهر، شکست سختی خورد

  
به جرئت می تـوان     با نگاهی به گذشته     امروزه  

 اسـتراتژي جنـگ      سـربداران  گفت که در صورتیکه   
درازمدت خلق را اتخـاذ مـی کـرد، انقـالب مسـیر             

قیام مسلحانه شهري در کوتاه   . دیگري را می پیمود   
ر به رشد و گسترش ارتش خلق و حرکـت      مدت قاد 

بایـد  قیام آمل   . سیل وار بسوي شهرهاي دیگر نبود     
به مثابه یک عملیات نظامی زود فرجام در چارچوب 

اتخاذ چنـین   اما  . انجام می شد  جنگ طوالنی مدت    
استراتژي و تاکتیکهائی در آن مقطع بـراي نیروئـی          

 که تجربه و کیفیت پائینی کمونیستها  اتحادیه  چون  
 نیازمند تسـویه حسـاب   و. داشت سهل و ساده نبود 

 سیاسی با انحرافـات غالـب بـر         -جدي ایدئولوژیک   
   .سازمان و کل جنبش کمونیستی ایران بود

  
آغــاز یــک گسســت امــا،  ،حرکــت ســربداران′

. تاریخی در حیات اتحادیه کمونیستهاي ایـران بـود     
مشخصا انحراف کم بها دادن     . گسست از انحرافاتش  

ه کســب قــدرت سیاســی از طریــق قهــر بــه مســئل
 به شکل اکونومیسـم  57 – 59انقالبی، که در دوره     

   .و ناسیونالیسم بروز کرد
  

مائو در شش اثر نظامی بر نکته مهمی انگشت         
او در جمعبنـدي از شکسـت قیامهـاي        . می گـذارد  

شهري گوناگونی که حزب کمونیست چین در دهـه     
 داد،   مـیالدي سـازمان    30 و سالهاي اول دهـه       20

اتخاذ آن استراتژي و تمایل به کسب پیروزي سریع        
در انقالب   نیروهاي بورژوا  را به پر بها دادن به نقش      

اتحادیـه  ما شاهد چنین تمایالتی در     . ربط می دهد  
انتظار کسب پیروزي سـریع،     . هم بودیم کمونیستها  

به دیگر نیروهـاي  سربداران ربط داشت به بهائی که     
ر گسترش قیام در دیگـر      طبقاتی چون مجاهدین د   

ــی داد  ــاطق، م ــاي  .شــهرها و من ــن نیروه ــی ای  ول
اصوال داراي هدف سیاسی درهم شکسـتن    بورژوائی  

دولت کهن نیستند که بخواهند مطابق بـر الزامـات          
آن تـوده هــا را بــه میــدان جنــگ بــا نظــام حــاکم  

کمااینکه دیدیم در  میان حیرت پایه هاي    . بکشانند
ست به عقب نشینی خود  درست در مقطع شصت د

ــد ــتراتژیک زدن ــد   اس ــه اول بای ــه ک ــن توجی ــا ای  ب
امپریالیستها را قانع کنند تا بتوانند دست به تصرف         

  !قدرت بزنند

اگـر کمونیسـتها خصـلت    خالصه کالم این که     
ــدرت سیاســی را   ــودن پروســه کســب ق طــوالنی ب

نه می توانند طبقه کارگر را به سـطح یـک   نفهمند،  
فته ي رهبر انقالب برسـانند      طبقه آگاه و سازمان یا    

و نه اینکه دهقانان و دیگـر زحمتکشـان را بعنـوان            
   .متحدین طبقه کارگر بسیج کنند

  
کم بهائی سربداران به بسیج دهقانـان یکـی از      
بزرگترین اشتباهات سیاسی اش بود که به شکسـت   

در هر انقالبی طبقـه کـارگر       . نظامی هم تبدیل شد   
. رست انتخـاب کنـد  باید متحدین طبقاتی خود را د   

در ایران، متحـدان اصـلی طبقـه کـارگر، دهقانـان            
تاریخ مبارزه طبقـاتی   . هستند) بویژه دهقانان فقیر  (

در ایران بارها شـاهد رقابـت حـاد میـان نیروهـاي             
انقالبی و کمونیستی با دیگـر نیروهـاي بـورژوائی و           

غالبـا وقتـی کـه چنـین        . خرده بورژوائی بوده است   
 تـر در جبهـه مخالفـت بـا          قشرها و طبقـات مرفـه     

حکومت قرار می گیرند، از توان و امکانات بیشـتري    
. براي تاثیر گذاري بـر اوضـاع سیاسـی برخوردارنـد         

طبقه کارگر تنها زمانی می تواند وارد رقابت جـدي      
با این قبیل نیروهـا شـود کـه بتوانـد نزدیکتـرین و            
اصلی ترین متحدان خود  را به دور برنامـه خـویش        

اگر طبقه کارگر به    . و به حرکت در آورد     متحد کند 
بخش هـائی از   بسیج دهقانان توجه نکند، بورژوازي      

نفع خود به میـدان خواهـد   آنان را بسیج کرده و به      
ما در آمل هم شاهد این امـر بـودیم کـه بـی              . آورد

توجهی سربداران در بسیج دهقانان، دست ارتجاع را 
طـراف  در بسیج پایه اجتماعی خود در روسـتاهاي ا      

 از آن نیرو براي سرکوب قیام آمـل  ارتجاعباز کرد و   
 1871از زمان کمون پاریس در سـال        . سود جست 

تاکنون، این یکی از مسائل مهم و تعیین کننـده در      
شکست یا پیـروزي انقالبـات و قیامهـاي کـارگري،           
مشخصا در کشـورهائی اسـت کـه دهقانـان بخـش           

  .مهمی از اهالی را تشکیل داده و می دهند
  

مخالفت با استراتژي قیام شـهري نـه کـم بهـا      
دادن به بسیج طبقه کـارگر اسـت و نـه نفـی ایـن               

سـت کـه مسـئله      شهرهاواقعیت کـه در نهایـت در        
 روشن است کـه در      .قدرت سیاسی تعیین می شود    

عصر امپریالیسـم فقـط دو طبقـه انـد کـه قادرنـد،           
این دو  . پرولتاریابورژوازي و یا    : اداره کنند جامعه را   

شـهر  طبقه در شـهرها متمرکزنـد و بـه ایـن معنـا             
. زادگاه احزاب سیاسی و طبقات اصلی جامعه اسـت     

امـا بحـث بـر سـر      . سیاست از شهرها آغاز می شود     
 جنگ انقالبی طبقه کارگر بایـد از        .آغاز جنگ است  

  .کجا شروع شود؟ مسئله این است
  

اگر بخواهیم از زاویه نظامی و سازمان دادن     
بنگریم باز مسـئله روسـتا طـرح     ارتش به مسئله    

روشن اسـت کـه طبقـه کـارگر بـدون           . می شود 
سازمان دادن ارتش قادر نیست قدرت را کسب و 

تمام مسـئله ایـن اسـت کـه قبـل از            . حفظ کند 
کسب سراسري قدرت سیاسی، امکان این وجـود      

در مناطقی از ایران مبـارزه      کمونیستها  دارد که   
ین خط ا. درده و گسترش دهن   مسلحانه را آغاز ک   

نقاط قوت و ضعف دشمن     ربط دارد به تحلیل از      



   ١٢ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                
.  طبقه کارگر و کمونیسـتها     و نقاط قوت و ضعف    

مــا در ایــران بــا دولــت نســبتا متمرکــز و قــوي 
روبروئیم کـه بـراي اعمـال قـدرت خـود عمـدتا             

مرکز . وابسته به بازوي اداري و نظامی خود است   
قدرت اقتصادي، سیاسی، نظـامی و ایـدئولوژیک        

هـر چقـدر از     .  دولت عمـدتا در شهرهاسـت      این
پایتخت و از مراکز مهم شهري دورتر می شویم،         
از نفوذ و دامنه این قدرت بویژه از لحاظ نظـامی       

این مسئله بویژه در مناطق دور      . کاسته می شود  
از مرکز و مناطقی که ستم ملی بیداد مـی کنـد          

یعنی پایه عینی آغـاز و تـداوم      . برجسته تر است  
مبارزه مسلحانه در ترکمن    . هم تر است  جنگ فرا 

 ایــن شــاهد همــان دوره صــحرا و کردســتان در
این مناطق نه جزء مناطق بزرگ شهري . مدعایند

بوده اند و نه نیروي اصلی شـرکت کننـده در آن      
آنهـا، منـاطقی دور از      . مبارزات کـارگران بودنـد    

مرکز و کمتر توسعه یافته بودند و واقعیـت ایـن           
 این مناطق که از ستم بیشتري  است که دهقانان  

رنج می بردند، بار اصلی جنگ هاي انقالبی علیه       
واقعیـت  .  جمهوري اسالمی را بر دوش کشیدند      

بزرگتر هم این است که این قبیل مبارزات نقش         
مهمــی در تقویــت رادیکالیســم در کــل جامعــه 

  .داشتند
  

عده اي مایلند مشکل سربداران را اتخاذ مشی     
مشـکل  . شی چریکی قلمداد کننـد    جدا از توده و م    

هـم در منـاطق جنگلـی و هـم          . سربداران این نبود  
متاسـفانه   .برخوردار بـود  و پایه   شهري از محبوبیت    

اغلب چپی هائی که صحبت از داشتن خـط مشـی           
ــد     ــی کنن ــلحانه م ــگ مس ــورد جن ــوده اي در م ت
منظورشان آن است که توده ها خودبخـود بایـد بـه      

مبــارزه نــد در حالیکــه مبــارزه مســلحانه روي بیاور
مسلحانه بـراي کسـب قـدرت سیاسـی زاده مبـارزات            

بطـور خودبخـودي    و حتی   نیستخودبخودي توده اي    
 سیاسی انقالبی تحت رهبري یـک حـزب  از دل مبارزه    

شروع جنگ خلق همواره گسستی     . هم بیرون نمی آید   
آگاهانــه از شــرایط پیشــین اســت، گسســتی اســت از 

 حرف را کم بهـاد دادن بـه    این. سیاسی   هشرایط مبارز 
 اتفاقـا دوره تـدارك      .تلقی نکنید رزات سیاسی   روند مبا 

تدارك  اما   .سیاسی براي آغاز جنگ بسیار حیاتی است      
سیاسی براي آغاز جنگ انقالبی، نمی تواند یک تدارك         

همانطور که لنـین بـه      . رفرمیستی و اکونومیستی باشد   
بـه  نقل از کالزویتس می گوید، جنگ ادامـه سیاسـت           

ادامـه  هـم  جنـگ انقالبـی     . روش و طرق دیگـر اسـت      
بنا بـراین   . سیاست انقالبی به طرق و ابزار دیگري است       

در دوره تدارك، باید فعالیتهـاي سیاسـی آگاهگرانـه و           
سازمانگرانه در میان توده ها را بـر پایـه کـامال انقالبـی       

از درون مبـارزات تـوده اي کـه بـا هـدف             . صورت داد 
 –تهاي قسمی جریـان مـی یابـد    دست یافتن به خواس  

  –حتی زمانی که تحت رهبري کمونیستها هـم باشـد           
) در شکل قیام یا جنگ خلـق      (مبارزه مسلحانه انقالبی    

ــد ــرون نمــی آی ــداري و . بی ــارزات اقتصــادي در بی مب
متشکل کردن تـوده هـاي کـارگر بسـیار مهمنـد امـا              

  .محدودیتهاي آن باید برایمان روشن باشد
  

در تکامـل    بهمـن    5و قیـام    حرکت سربداران   

نقش تعیین کننـده اي     اتحادیه کمونیستهاي ایران    
. تجربه سرچشمه درسهاي مهم زندگی است     داشت  

ــالب   ــه انق ــام  57تجرب ــه قی ــت آن و تجرب  وشکس
و جنگهاي کردستان را باید توشـه ادامـه    سربداران،  

ــیم ــوي  . راهمــان کن ــا یــک گــرایش ق متاســفانه ب
 نقشـی بـراي قهـر     روبروئیم که در چپ   رفرمیستی

انقالبی در  پیشبرد مبارزه طبقاتی طبقـه کـارگر و           
این گرایش در جنـبش کـارگري       . انقالب نمی بیند  
هر چند که بسـیاري از گـروه هـا         . بسیار قوي است  

صحبت از درهم شکستن ماشین دولتی مـی کننـد       
اما می بینیم که در ادبیات سیاسـی آنـان تبلیـغ و             

کنونی  که با جنـگ     این حقیقت که در عصر       ترویج
قدرت از لوله تنفگ بیرون    "طبقاتی رقم می خورد،     

ایـن بـی تـوجهی در شـرایط       .  جائی ندارد  "می آید 
کنونی که در چشم انداز ایران تالطمات سیاسـی و          

 . نظامی به چشم می خورد بسیار خطرناك است
  

 هاي  گريپوسیدگی جمهوري اسالمی و تجاوز    
.  را باز کرده استآمریکا چشم انداز تالطمات بزرگی

آگاه کردن کـارگران بـه مسـئله قـدرت سیاسـی و             
ضرورت مبارزه قهرآمیز براي کسب قدرت سیاسـی        

کارگران باید به این مسئله آگاه شـوند        . استعاجل  
که موضوع عمده در مبارزه طبقاتی این نیست کـه          

بلکـه  . به لحاظ اقتصادي به آنان اجحاف مـی شـود         
قــدرت سیاســی موضــوع کلیــدي آن اســت کــه از 

همه می توانند با نگاهی به تجربه عـراق    . محروم اند 
و با توجه به پوسیدگی جمهوري اسالمی ببینید که         
در تکامل اوضاع کنـونی حتمـا در نقـاط مهمـی از          
. کشور خـالء قـدرت سیاسـی بوجـود خواهـد آمـد            

 ایـن اسـت   ) م ل م(کمونیست ایـران  تحلیل حزب   
 در سطح جهان    که با آغاز یک دوره جنگ و انقالب       

و بخصــوص خاورمیانــه روبــروئیم و ایــران از آن    
 مـی توانـد   ، ایـران و بر خالف عراق. مستثنی نیست 

امـا  . جائی باشد که در آن انقالب حرف آخر را بزند          
  ...شرط دارد

--------------------  
  سخن پایانی و جمعبندی

قبل از ارائه جمعبنـدي الزم اسـت بـه برخـی          
ده در این جلسـه اشـاره اي   نکات و سواالت طرح ش  

  .کنم
یکی از حاضرین گفت که در گذشته اتحادیـه         
کمونیستهاي ایران به مشی چریکی انتقـاد داشـت          

  .ولی بعدا آن را پس گرفت و خطش را عوض کرد
از زاویــه اتحادیــه کمونیســتهاي ایــران در آن 

در حـال  ) م ل م( زمان و حـزب کمونیسـت ایـران     
از مبـارزات انقالبـی را   حاضر،  هرگز نباید هیچ یک     

از هـر تجربـه   . محکوم کرد و آن را کم ارزش شمرد    
طبقه کارگر بدون اینکار نمی     . اي باید درس گرفت   

این سـاده تـرین درس مبـارزه        . تواند پیشرفت کند  
حرکت سیاهکل علیرغم ضـعف هـائی   . انقالبی است 

. که داشت در دوره خود نقش انقالبی مهی ایفا کرد       
انقالبی جدیدي بود علیه رفرمیسم     نشانه تولد نسل    

اما تفاوت هـاي کمـی و کیفـی زیـادي      . حزب توده 
از . میان سربداران و حرکت سیاهکل موجـود اسـت      

نظر نظامی قابل مقایسه نیسـتند چـرا کـه حرکـت           

ســیاهکل فــورا ســرکوب شــد و آن رفقــا قــادر بــه 
از نظـر   . سازماندهی درگیري نظامی مهمی نشـدند     

هـدف  .  جدي موجود بـود اهداف سیاسی هم تفاوت 
سربداران از آغـاز مبـارزه مسـلحانه، سـازمان دادن          

در . ارتش و براي هدف کسب قـدرت سیاسـی بـود          
حالیکه هدف سـیاهکل و چریکهـاي فـدائی انجـام           

علیـرغم گرایشـات    . عملیات مسلحانه تبلیغـی بـود     
گوناگونی کـه در سـازمان چریکهـاي فـدائی خلـق            

همگی آن رفقـا    وجود داشت، می توان گفت تقریبا       
معتقد بودند که رسالت چریـک شکسـتن ذهنیـت           

البته . مردم در مورد ضعف خود و قدرت رژیم است        
از نظر نباید دور داشت که در میان طیـف فـدائیان           

از نظر سیاسی یـک گـرایش،       . گرایشات مختلف بود  
مبارزه چریکهاي فدائی خلق را به ابزار مبارزه علیـه    

رفقـاي ارتـش   .  بـود   تنـزل داده   "دیکتاتوري شـاه  "
تحـت رهبـري رفقـائی چـون        ) آرخـا (رهائی بخش   

حرمتی پور و صبوري معتقد به سازمان دادن ارتش     
 60اتفاقا همزمان با سربداران در سـال        . خلق بودند 

تالش کردند مبارزه مسلحانه را در شمال آغاز کنند   
  .که متاسفانه قبل از شروع ضربه مهلک خوردند

  
کمونیسـتهاي ایـران بـه      در مورد نقد اتحادیه     

مشی چریکی باید گفت، هر چند هسته هاي بسیار         
درست و مهمی داشت اما کامال از زاویه اي صحیح           

اتحادیه کمونیستهاي ایران بدرستی    . صورت نگرفت 
ــی    ــدئولوژیک مش ــی و ای ــر محــدودیتهاي سیاس ب
چریکی نقد داشت؛ مشخصا به برخورد سانتریسـتی        

ار تعیـین کننـده ي      چریکهاي فدائی به مبارزه بسی    
میان کمونیستهاي انقالبی جهان برهبري مائوتسـه       
دون علیه رویزیونیستهاي شوروي که سرمایه داري       

چریکهـاي فـدائی    . را در شوروي احیاء کرده بودنـد      
همواره موضع وسط در ایـن مبـارزه اتخـاذ کـرد و             
انتقـاد اتحادیــه کمونیسـتها در ایــن زمینـه بســیار    

مـایز بسـیار مهـم در       ایـن یـک خـط ت      . درست بود 
جنـبش کمونیســتی بــین المللـی آن موقــع بــود و   

الزم است رفقاي گرایش فدائی در مورد این        . هست
  .مسئله جمعبندي ارائه بدهند

  
 نقــد اتحادیــه   "راه انقــالب "امــا از زاویــه  

ــود   ــت نب ــامال درس ــتها ک ــه  . کمونیس ــد اتحادی نق
کمونیستها از این زاویه نبود که بـا مشـی چریکـی            

می شود یـک جنـگ انقالبـی درازمـدت را       شهري ن 
سازمان داد و گام به گام دشمن و ارتـش ارتجـاعی        

بسـیاري از نقـدها بـه مشـی     . آن را درهم شکسـت   
چریکی حول شکل مبارزه بود و اینکه شرایط عینی      
براي بکار گیري اشکال قهرآمیز مبارزه هنوز فـراهم     
نشده و مبارزه مسلحانه با سطح مبـارزات تـوده اي         

 چنـین   3اکثـر کمونیسـتهاي خـط       . بق نیست منط
  .درك غلطی از مبارزه مسلحانه داشتند

   
مقدار زیادي از این جمعبندي ها را در اسـناد       
اتحادیه کمونیستهاي ایران و حزب کمونیست ایران     

اینجا نه وقت تکـرار آن  . می توانید بخوانید ) م ل م  (
اتحادیه . ها است و نه موضوع بحث این جلسه است        

یستهاي ایران جزء نادر سازمان هـاي جنـبش         کمون
کمونیستی ایران است که هـر جنبـه از تاریخچـه و      



١٣صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره
خط خود را بازبینی کرده، نقادانه جمعبندي کرده و 

این ها شالوده هاي مهمی بودنـد       . کرده است مدون  
اکثـر  ). م ل م(براي تشکیل حزب کمونیست ایـران   

این جمعبنـدي هـا در تارنمـاي حـزب کمونیسـت           
 www.sarbedaran.orgبـه نـام   ) م ل م ( ان  ایر

رفقا می توانند بـه بخـش موضـوعات،     . موجود است 
کتابخانــه و آرشــیو و غیــره رجــوع کــرده و آنهــا را 

بخصـوص بـه کتـاب پرنـده        . مطالعه و بررسی کنند   
 سالح نقد، پرولتاریاي آگاه و مسئله رهـائی   ، نوپرواز

ــره ــان و غی ــه . زن ــا اتحادی ــه ه  در تمــام ایــن زمین
کمونیستهاي ایران خـط گذشـته خـود را مثبـت و         
منفی کرده، طرازبندي و مدون کرده است تا توشـه     

اگر رفقاي عالقمنـد    . اي براي پیشروي راهش باشد    
به بررسی خط این حزب به این اسناد رجوع کننـد           
. فکر نمی کنم احساس کمبود در مورد اسناد کنند        

افی این به معناي آن نیست که این جمعبندي ها ک        
حزب ما معتقـد اسـت کـه مسـائل تئوریـک            . است

نوینی را باید مدون کند تا براي پراتیک این حزب و   
  . جنبش کمونیستی ایران راهگشائی بشود

 بــر مبنــاي تمــام ایــن بــازبینی هــا، اتحادیــه 
کمونیستهاي ایران و سپس حزب کمونیست ایـران        

در واقع در   . تشکیالت مستحکمی ساخت  ) م ل م  ( 
ــ  ــن پروسـ ــه  ایـ ــازي، اتحادیـ ــازبینی و بازسـ ه بـ

کمونیستهاي ایران کـه در نتیجـه ضـربات امنیتـی         
تقریبا نابود شده بود، توانست دوباره سر از خاکستر         

امـروز هـم بـراي پیشـرفت بیشـتر       . خود بلند کنـد   
جنبش کمونیستی، بـراي متحـد کـردن آن، طـرح           
نوسازي جنبش کمونیستی ایران را بـر پایـه هـائی            

. ا اتحادهاي نوین، پیش گذاشته اسـت      کامال نوین، ب  
 کـه  29 و 28رفقا می تواننـد بـه حقیقـت شـماره          

ــزب     ــزي ح ــه مرک ــوم کمیت ــرین پلن ــزارش آخ گ
در . را منتشر کرده رجوع کننـد   ) م ل م  (کمونیست  

بطـور خالصـه    . آنجا توضیح این طـرح آمـده اسـت        
حزب مـا معتقـد اسـت کـه اتحـاد بـزرگ جنـبش              

بناي بـازبینی تمـام     کمونیستی ایران می تواند بر م     
ــدئولوژي و     ــط و ای ــه  خ ــوط ب ــالن مرب ــائل ک مس
ــران و   ــالب ای ــتراتژي انق ــا و اس همچنــین تاکتیکه
بخصوص جمعبندي تاریخچـه جنـبش کمونیسـتی      
بین المللی یعنی انقالب سوسیالیستی در شوروي و       
علــل احیــاي ســرمایه داري در آنجــا و انقــالب     

اري در سوسیالیستی در چین و علل احیاء سرمایه د
و باالخره، ریخـتن  . آنجا و تحلیل هاي مائوتسه دون 

. طرحی براي تولد دوباره جنبش کمونیسـتی ایـران      
تمام این موضوعات را رفقا می توانند بـا رجـوع بـه         

 . نشریه حقیقت مطالعه و بررسی کنند
  

باالخره اینکه بعنوان محـور وحـدت در میـان          
نیروهاي چپ، حزب ما سیاست تشکیل قطب سـوم     
را جلو گذاشته که در شرایط کنـونی ایـران حیـاتی     

 یعنـی بوجـود آوردن    "قطـب سـوم   "سیاست  . است
وحدت بحول مبارزه براي سرنگونی رژیم جمهـوري       
اسالمی و مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا و طرحهاي 

ــران  ــده ای ــراي آین ــران و در راســش  . آن ب چــپ ای
کمونیستهاي انقالبی بایـد بـا ایجـاد چنـین جبهـه           

سترده ي مبـارزه سیاسـی مـانع از آن شـوند کـه        گ
آینده کشور توسط مرتجعین و  امپریالیسـتها رقـم          

این مبارزه سیاسی بسیار تعیین کننده براي       . بخورد
  .آینده انقالب و آینده جنبش کمونیستی است

  
بحث هاي امشب، مـن را محکمتـر کـرد سـر            
اینکه ما باید جدلهاي نظري مان در مـورد جایگـاه           

نقالبی در انقالب پرولتري را با توجه به اوضـاع     قهر ا 
. کنــونی و چــه بایــد کردهــاي امــروز، پــیش بــریم 

همانطور که در ابتدا گفتم در چند روز گذشته کـه           
به این سخنرانی فکر می کردم مرتبا ذهـنم بسـوي           

جایگـاه قهـر در انقـالب       ": عنوان دیگري می رفـت    
ی پرولتري در پرتـو اوضـاع عـراق و اوضـاع احتمـال         

بنابراین، تمام بحثهائی که در مورد گذشـته        . "ایران
می کنیم باید به اینجا منتهـی شـود کـه االن مـی              

آینـده را مـی خـواهیم    : خواهیم چـه کنـیم و رفقـا    
چطور رقم بزنیم؟ همانطور که گفتم دردناك تـرین         
واقعیت عراق این است که پراکنـده تـرین، مظلـوم           

رین طبقـه   ترین، سازمان نیافته تـرین و بـی صـدات         
علـتش هـم روشـن اسـت کـه          .همان طبقه ماسـت   

در آنجا همه طبقات دارند به زبـان اسـلحه    . چیست
حرف می زنند و طبقه ما انحصار قهر را در اختیـار            
دیگران گذاشته و قادر نیسـت وضـعیت موجـود را            
. بهم زند و موقعیت خودش و خلـق را تغییـر دهـد            

ه طبقـ "رفقـا در ایـن جلسـه در مـورد           چند تن از    
سوال اینجاست  .  طبقه کارگر صحبت کردند    "شدن

که در چارچوب این اوضاع مشخص که مختصـاتش      
براي همه روشن است، طبقه چگونه باید تبدیل بـه          
ــهاي    ــارچوب کشمکش ــه در چ ــود؟ طبق ــه ش طبق
طبقاتی بسیار خاص کنونی باید تصمیم بگیـرد کـه      

و تا زمـانی کسـانی کـه خـود را      . چگونه طبقه شود  
 قه کـارگر مـی داننـد بـه ایـن مسـئله            پیشروان طب 

ــارگر را   ــارگر مانــدن طبقــه ک تــوجهی ندارنــد و ک
تحسین می کنند و کارگر به معناي کنونی اش، بـه     
معناي وضعیت کنـونی اش بـراي خیلـی هـا ارزش       

کـارگر  . است این طبقه، طبقه خودآگاه نخواهد شد      
ــامال ضــد   ــه ک ــودن را ارزش شــمردن یــک نظری ب

. رگر و طبقـه کـارگر اسـت   مارکسیستی در مورد کا  
 . باید این مسئله را روشن کرد

  
در چـــارچوب بســـیار کنکـــرت و مشـــخص 
کشمکشهاي طبقاتی امروز در خاورمیانه و در ایران، 
طبقه کارگر ایران چگونه می خواهد تبدیل به طبقه 
بشود؟ طبقه کارگر ایران براي ما و براي خلق مهـم         

 اینکـه  است بخاطر رسالت تاریخی اش و نه بخـاطر        
بخاطر اینکه پتانسیل آن  را دارد      . استثمار می شود  

که جامعه را از این موقعیت جهنمی بیرون بیاورد و        
. هدایتش کند به طرف یک جامعه و آینده ي دیگـر    

اگر طبقه کارگر چنین پتانسیلی نداشت آنطـور کـه    
یکی ! امروز برایمان طبقه ي مهمی است، مهم نبود       

از زاویـه   . شونده تاریخ بـود   از سایر طبقات استثمار     
فالکت هم وضعش بدتر از اقشـار زحمـتکش دیگـر      

پس فرق طبقه کارگر با بقیـه طبقـاتی کـه           . نیست
استثمار می شوند چیست؟ فـرقش دقیقـا  در ایـن          
است که طبقه کارگر فقط استثمار نمی شود؛ طبقه    
کارگر پتانسـیل ایـن را دارد کـه آرشـیتکت آینـده         

 دارد که طرحی را در ذهـن و        پتانسیل این را  . باشد
در خیــال بــر پایــه واقعیــات مــادي بریــزد و بــراي 

ارزش طبقـه   . متحقق کردن آن طرح مبـارزه کنـد       
کارگر در این نیست که در امروز خـودش دسـت و            

توجه رفقائی را کـه امشـب کـارگر، کـارگر           . پا بزند 
  .کردند به این نکته جلب می کنم

  
 یعنـی   .بر میگردم بـه نکتـه اصـلی سـخنرانی         

بـراي  : مائوتسه دون گفـت : رفقا. مسئله قهر انقالبی 
اینکه تفنگی در کار نباشد اول باید تفنگ در دست        

همـین را بـه   . این را براي طبقه کارگر گفت     . گرفت
شکلی دیگـر لنـین و مـارکس بـراي طبقـه کـارگر           

انگلس که همـراه مـارکس پایـه گـذار علـم       . گفتند
تخصصین نظامی طبقه کارگربود یکی از بزرگترین م  

اگر طبقه کارگر به این آگاهی نرسد       . زمان خود بود  
که بدون سازمان دادن قهر انقالبی نمی تواند قدرت  
را سرنگون کند و قدرت خود را جـاي آن بنشـاند و     
خودش را رها کند، هنـوز در مـورد اینکـه بـا چـه                
روشی باید خودش را و دیگران رها کند آگاه نشـده       

ن حقیقـت، بخشـی از آگـاهی        پی بردن به ای   . است
بدون داشتن این آگاهی    . طبقاتی طبقه کارگر است   

البتـه تمـام    . تبدیل به آن طبقه خودآگاه نمی شود      
آگاهی طبقاتی طبقه کارگر را نمـی تـوان بـه ایـن             

ایـن  . اما بخش مهمی از آن است    . مسئله تقلیل داد  
بخش تعیین کننده از پی بردن به واقعیت معادالت         

یکـی از مهمتـرین     . ات در جامعه است   و رابطه طبق  
روابط میـان طبقـه اسـتثمارگر بـا طبقـه اسـتثمار           
شونده این است که استفاده از قهر و سازمان نظامی  

طبقه کارگر چگونه   . جامعه  را در انحصار خود دارد      
می خواهد این انحصار را بهم بزند؟ آنهم در چنـین           
شرایطی که ما احتمـال زیـاد بـا عـراق دیگـري یـا          

به عراق نگـاه  . چیزي شبیه به آن در ایران مواجهیم     
هیچ . کنید و وضعیت طبقه کارگر را در آنجا ببینید      

سندیکائی هر چقدر هم گسترده باشد در آنجا نمی         
تحلیــل . توانـد صــداي طبقـه کــارگر را بلنـد کنــد   
 .کنکرت می خواهید، این هم تحلیل کنکرت

  
. دیـد اهمیت قیام آمل را هم از این زاویه باید          

از زاویه ابتکار عمـل بخشـی از پیشـاهنگان طبقـه            
کارگر براي آغاز چنین جنگـی و بهـم زدن معادلـه            

رفقا، جنگ طبقاتی موجود    . یکطرفه جنگ طبقاتی  
این نیست که مـا مـی خـواهیم آن را شـروع          . است
علیه طبقه ما و بقیه زحمتکشان دارند جنگ        . کنیم

. سـت اما این جنگ طبقاتی یـک طرفـه ا    . می کنند 
این جنگ طبقاتی یک طرفه را چگونه باید به یـک           
. معادله دو طرفه تبدیل کرد؟ تمام مسئله این است        

ابتکـار  . از این نظر اهمیت قیـام آمـل بسـیار اسـت         
. عملی بود براي گسست از دنباله روي از روند غالب  

براي اعالم این حقیقت به توده ها و بسیج آنـان در            
 تاریخی بود براي تبدیل  تالش بسیار مهم و   . این راه 

امـا شکسـت خـورد و       . امکـان  به یک    ضرورتیک  
سوال . نتوانست این ضرورت را تبدیل به امکان کند       

این است که امروز چگونه باید حرکت کنیم که این          
 ضرورت را تبدیل به یک امکان بزرگ کنیم؟

  
ده ای از س وال و  ی  ن ده گز  یدر شماره ھای آ   

ی را منتش  ر جوابھ  ای جلس  ھ و ض  مائم س  خنران  
   ■.م کردیخواھ

http://www.sarbedaran.org


   ١٤ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                

مقال  ھ زی   ر توس   ط  رفی  ق برھ   ان عظیم   ی   
نگاش تھ ش  ده و ب  رای انتش  ار در نش  ریھ حقیق  ت  

  حقیقت–ویراستاری شده است 
  

طی چند سال اخیر با رشد روزافـزون و ادامـه      
مبـارزات  . میدار مبارزات کارگري ایران روبـرو بـود       

کارگران بویژه در واحـدهاي تولیـدي بـزرگ حـول           
پـیش   ته هاي گوناگون و به اشـکال متفـاوت        خواس

این مبارزات عمدتا علیـه بیکـار سـازي         . رفته است 
ـ   مسئله اشتغال و    حول  هاي وسیع ،     ه  در اعتراض ب

 حق داشـتن سـندیکا و       ،تعویق پرداخت دستمزدها  
در . اتحادیه کارگري و تشکل  به پیش رفته اسـت           

مقابل جواب کلیت  رژیم به این خواسـته هـاي بـر             
چیزي جز تهدید و زنـدان و بـه گلولـه بسـتن             حق  

در همـین  . کارگران و خانواده هایشان نبوده اسـت        
راستا فعـالین جنـبش کـارگري ایـران در خـارج از       
کشور گامهاي مهمی درافشاي سـرکوب و تطمیـع         

 رژیم ضد کارگري جمهوري توسط جنبش کارگري 
اســالمی از یکســو و  معرفــی خواســتها و رســاندن 

ـ   صـداي حـق طلب   هادهــاي ه نانـه کــارگران ایـران ب
کارگري مترقی  و اتحادیه هاي بین المللی از سوي        

  . دیگر  بر داشته اند
  

در این دو سال اکثریت قریـب بـه اتفـاق ایـن        
فعالین همراه با نیروهاي مترقی  با توجـه بـه اصـل        

بـا حفـظ   اتکا به خود و با  صداقت و صراحت بیان،          
ی از دولتهـاي    استقالل سیاسـی  تشـکیالتی و مـال        

  . نده ارا به پیش بردمبارزات خود سرمایه داري 
    
بر چنین راستائی ما فعالین کارگري خـارج از      

اتی قـ کشور نیز به عنوان جزئی از کل مبـارزات طب         
طبقه کارگر ایران نه تنها خود را بخشی الینفـک از     
این مبارزه می دانیم، نه تنها خـود را پشـت جبهـه         

ـ   یم، بلکـه  معتقـدیم بـه عنـوان     این گردان نمی دان
بخشی از لشگر پرولتاریاي انفالبی ایران و به عنـوان   
یک نیروي دینامیک الینفک، جدا ناپـذیر و مـرتبط    

تشـکیالتی مـا از    -با هم حفـظ اسـتقالل سیاسـی     
  نهادهاي ارتجاعی داخلی  و نیز امپریالیسم جهـانی        

  . از اهمیت حیاتی برخورداراست) به رهبري آمریکا( 
     

اگر پرولتاریاي انقالبی ایران به درس آموزي از      
تجارب مثبـت و منفـی جنـبش کـارگري جهـان و         
تضادهاي مشخصی که در مرحله انقالب اجتمـاعی        
کنونی بوجود آمده و در آینده نیز به وجـود خواهـد      

ــه آخــرین   ــه توجــه نکنــد و خــود را ب آمــد، آگاهان
جمعبندیها ازدستاوردهاي پیروزي و شکسـت ایـن        

ارب گیري از ایـن تجـ   نبش مسلح نکند، به درس    ج
تحلیـل مشـخص از   نکند،  تشکیالتی توجه   -سیاسی

در نکنـد،   اوضاع مشـخص جامعـه و رونـد انقـالب           
پیچگــاه هــاي انقــالب قــادر بــه اتخــاذ تاکتیــک و  

در زمـان وقـوع   بعالوه، . سیاست انقالبی نخواهد بود  
تنـد بادهــا و وقـوع اوضــاع انقالبــی قـادر بــه حــل    

بـه سـرانجام پیروزمنـد رسـاندن      ي نـوین و     تضادها
انقالب، استقرار سوسیالیسم و دیکتاتوري پرولتاریـا       
و در نهایــت اســتقرار دنیــاي کمونیســتی عــاري از 

  .طبقات نخواهد بود
  

ــران در طــول تجــارب   پرولتاریــاي انقالبــی ای
تـاریخی جنــبش کــارگري جهــان، و بخصــوص بــه  

لخ عـدم  تازگی با شروع قرن بیست و یکم  ثمرات ت        
استقالل هر فرد و گروهی کـه داعیـه طرفـداري از            
جنبش کارگري، دانشجوئی و جنبش زنان را داشته        

پرولتاریاي انقالبـی ایـران ثمـرات       . استشاهد بوده   
شوم شکست جنبش کارگري لهستان و خیانت لـخ         

 از اصل بوژوازي    ويتبعیت  به طبقه کارگر و       والسا  
هرگـز   را   " دشمن مـن دوسـت مـن اسـت         دشمن"

مـا فرامـوش نکـرده ایـم کـه        . فراموش نخواهد کرد  
 و پونـد  فرانسـوي   چگونه دالرهاي آمریکائی، فرانک     

، رهبــران آن جنــبش را در پیــروي از آن انگلیســی
 به مانعی  بر سر استقالل       ئیاصل ضد انقالبی بورژوا   

 کردسیاسی تشکیالتی طبقه کارگر لهستان تبدیل       
قه کارگر و اقشار    و دوره نوینی از پایمالی حقوق طب      

ــورژوازي     ــدن ب ــار آم ــا روي ک ــه ب ــات میان و طبق
  کــارگران وي اشــرافیت کــارگر میــاننوخواســته از

 .فاسد شده اي چون لخ والساها، شروع شد
  

پرولتاریاي انقالبی ایـران نیـک مـی دانـد کـه        
بورژوازي همواره قصد نفوذ در جنبش طبقه کـارگر    

 و فعالیـت  نیروي کـار . براي منحرف کردن آنرا دارد  
ــروت انــدوزي  و ســیادت   تولیــدي مــا را وســیله ث
حکومت مطلقه خویش کرده است و به مجرد آنکـه          
ما با اتکا به خود جنبش انقالب اجتماعی را سازمان   
می دهیم بر آن است که با نفوذ در جنبش مـا آنـرا       
به وثیقـه اي بـراي ادامـه مـال انـدوزي و تحکـیم               

  .سیادت طبقاتی خویش تبدیل کند
  

پرولتاریاي انقالبی همواره با تحلیل مشخص از  
اوضاع مشخص جامعه خود بـه تحلیـل مشـخص از      
صف دوستان و دشمنان خود پرداخته تا در جبهـه          

جنگ طبقاتی و طـی مبـارزه اقتصـادي و سیاسـی         
آگاهانه خویش با دیدي همـه جانبـه مبـارزاتش را           
براي کسـب قـدرت سیاسـی و احقـاق دیکتـاتوري         

 سـره را    ؛ هموارده سـعی کـرد      پیش برد  پرولتاریا به 
ناسره، و کاه را از گندم جدا کرده و با اتکا به نیروي         
خود و اتحاد با دوستان واقعی خویش جبهه انقالب         

و در این راه در افشا ومنزوي کـردن   را تقویت کند؛    
دشــمنان طبقــاتی و برداشــتن نقــاب از چهــره     

  ترفندهاي نـرم آسـا در جبهـه        با گاهدشمنانش که   
ضعف   ،دنکشمی  انحراف  به  آنرا  وکرده   نفوذانقالب  

  .استبه خود راه نداده 
  

وظیفه پرولتاریاي آگاه انقالبی ایجاد : در نتیجه
و برپائی  صف مسقل پرولتاریاي انقالبی ایران در 
مقابل قطب ارتجاع مذهبی حاکم جمهوري اسالمی 

می  و قطب امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا
 . باشد

  
مرکــز آمریکــایی بــراي "در مــاه هــاي اخیــر  

مرکـز  " یـا    )1 ("همبستگی بـین المللـی کـارگري      
فعالیــت خـود در حــوزه ایــران را   )2( "همبسـتگی 

ازجمله با تماس بـا فعـالین و         و     تشدید کرده است  
دسـت انـدرکاران و نهادهـاي کـارگري درخــارج از     
کشور قصد دارد فعالیتهاي خود در مـورد ایـران را           

دهد و بدینوسـیله راه نفـوذ خـویش را در       گسترش  
 ارزیابی از تـاریخ  در نتیجه، . این جنبش هموار کند 
ضرورت امپریالیستی بر بستر  این نهاد سرمایه داري  

اهمیـت  داراي  شناخت از دوستان و دشمنان مـان        
بنابراین یکی از وظایف عاجـل کنـونی   . حیاتی است 

ذ ایـن   پرولتاریاي انقالبی ایران درك عمیق خطرنفو     
شــاخک اســتثمار نظــام ســرمایه داري امپریالیســم 

از آن طریـق  آمریکا و راهکارهائیست که این مرکـز        
راه سازش را به جنـبش طبقـه انقالبـی           قصد دارد   

  بـر فریب و نفـوذ تحمیل کند و در این راه بر  ایران  
و . تکیه می کنـد  طبقه کارگر ایرن     قشر عقب مانده  

 زیر فشار اقتصادي این در حالیست که طبقه کارگر 
و اسـتثمار لجـام گســیخته سـرمایه داران حتــی از    

بـر  . ت دستمزد خویش بی بهـره مانـده اسـت         فدریا
همین اساس نه تنها شناخت از رئوس کلی سیاست     

ازدرجـه مهمــی  ) آمریکـا (ایـن پـروژه امپریالیســتی  
، واسـطه هـا   برخوردار است بلکه شناخت ازبانیان و       

ابسته به پروژه آمریکـائی  نی واارکان ایر کارگذاران و 
از اهمیـت  مشـابه    و یا نهادهـاي      "گیتمرکزهمبس"

  .اساسی برخوردار شده است

 ستیياليران و نهادهای امپريجنبش کارگری ا

  AFLCIO و  در مورد نقش ساليداريتی سنتر



١٥صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره

  سازمان ملی برای تحقق دمکراسی 

یـا ســازمان ملـی بـراي تحقــق     .دي. ئـی . ان 
 بوسیله رونالد ریگان رئیس جمهـور       ) 3 (دمکراسی

هـدف از  .  بوجـود آمـد  1983اسبق آمریکا در سال     
ــا  ــن نه ــاد ای ــدور   د ایج ــم، ص ــود از یک ــارت ب  عب

ــ نــوع آمریکــا "دمکراســی" نقــاط مختلــف  بــهی ی
ــان ــراي   (جه ــز دموکراســی ب ــیچ نیســت ج ــه ه ک

مرتجعین و استثمارگران مـورد عالقـه امپریالیسـم         
 از آنجا که نقـش سـازمان جاسوسـی          ، دوم .)آمریکا

در برپائی کودتاهاي خونین علیـه      .) ا. آي. سی( سیا
ن واقعـی اتحادیـه هـا و    دولتهاي ملی، کشتار رهبرا  

سندیکاهاي کـارگري منتسـب بـه چـپ و جنـبش         
کمونیستی در کشورهاي مختلف جهان در سالهاي       

 در میان زحمتکشان و توده هاي تحت ستم         1974
ه شـد جهان و همچنین در میان مردم آمریکا برمال         

 بمـوازات .) دي. ئـی . ان(بود، این نهاد امپریالیستی     
ــت  آن ــبرد سیاسـ ــدمت پیشـ ــارجی  و در خـ  خـ

ایـن نهـاد همچـون      . امپریالیسم آمریکا ایجـاد شـد     
شبکه مافیـائی و هماننـد اختاپوسـی بـه زادو ولـد             

هم اینـک در     و   نهادهاي مرتبط به خویش پرداخت    
سراسر جهان بطور علنی مشـغول پیشـبرد اهـدافی     
است که پیش از این مخفیانه از طرف سازمان سـیا        

ه آقاي الن  بیخود نیست ک  . به مورد اجرا در می آمد     
واینستین یکی از بنیانگذاران این نهاد که بعدها بـه        
سمت مدیر کل آن منسوب شـد درمصـاحبه اي بـا      

 در مورد 1991 سپتامبرسال 22واشنگتن پست در    
اکثر کارهائی را که ":  گفته است.دي. ئی. اننقش 

 25ما امروزه به پیش می بریم، سازمان سـیا در          
  . "دمی دا انجام بطور مخفی سال گذشته

  
در واقــع در پــی علنــی شــدن نقــش مخــرب 

 1976 و   1975سازمان جاسوسی سیا در سـالهاي       
 نیکسون، سـه    يبه دنبال افتضاح واترگیت و استعفا     

سـناي  در جریان مـرتبط بـا دولـت، کمیتـه چـرچ           
، )5 (مجلس نمایندگان در  ، کمیته پایک    )4 (آمریکا

 که بوسیله رئیس جمهـوري  )6 (و کمیسیون راکفلر 
. فورد تشکیل شد، همه مشـغول تحقیقـات از سـی       

در آن سالها هر روز سر خط  خبرهاي         . بودند. ا. آي
روزنامه هاي آمریکا به کشف جدیدي درارتباط  بـا          

یا سـ  توطئـه هـا و خرابکاریهـاي سـازمان           ،جنایات
 و روزي نبود که صـفحه اول روزي     داشت اختصاص

اي افشـاي قتلهـ  مزین بـه  نامه هاي آمریکا و جهان      
ي رهبــران و مبــارزین مترقــی و انقالبــی ه ازنجیــر

 و 1960، 1950کشــورهاي دیگرطــی چنــد دهــه  
بـه  . نباشد به دست سازمان جاسوسی سیا           1970

 و پس از 1976 و 1975همین دلیل ظرف سالهاي     
ر میان افکار عمومی آمریکا و      نام سازمان سیا د    آن  

 جهان نامی مترادف با سلب آزادي از زحمتکشان و        
خلقهاي سراسـر جهـان، سـازمان دهنـده کودتـا و            

طـی سـالهاي   .  و آدم ربـائی، شـد   مرگجوخه هاي   
  سـازمان جاسوسـی سـیا بوسـیله         1975 تا   1950

کشـورهاي   و شـبه نظامیـان در        جوخه هاي مـرگ   
آمریکـاي التــین بـه کشــتار فجیـع هــزاران تــن از    
دهقانانی که بـه قیـام علیـه بقایـاي فئودالیسـم  و              

 و امپریالیسم بـر خواسـته بودنـد، در          ارتجاع حاکم   
گوئه، شیلی، السـالوادور و گواتمـاال     اکشورهاي نیکار 

تنها به تضعیف   فاش شدن این جنایات نه      . پرداخت
موقعیت این سازمان بطورخاص بلکه به طـور کلـی          
به تضعیف موقعیت امپریالیسـم آمریکـا در سراسـر          

  . شدجهان منجر
  

به فکـر ابـداع    به این ترتیب امپریالیسم آمریکا 
بــراي حفـظ سـیادت سیاســی،   راهکارهـاي جدیـد   

امـا در ایـن   .  افتاداقتصادي و نظامی خود در جهان     
سیاست خارجی را کـه    راه کارهاي جدید نیز همان      

بـدنامش   بوسیله سـازمان جاسوسـی       1970تا دهه   
یعنی سازمان سیا پیش می برد دنبـال مـی کـرد و        

 ضد خلقی اصال قصد متوقف کردن یا تعدیل اهداف      
آنچـه کـه امپریالیسـم      ! یچ وجـه  بهـ . اش را نداشت  

آمریکا در نظر داشت عبارت ازانتقال و محول کردن    
بــه ســازمانها و  آن وظــایف و اهــداف امپریالیســتی

شاخکهاي استثماري جدید با نامهاي پرطمطـراق و     
ــی "دلنشــین" ــر دولت  همچــون )7 ()او. ج. ان( غی
) .دي. ئی. ان ("تحقق دمکراسیبراي سازمان ملی "

مرکــز آمریکـائی بــراي همبسـتگی جهــانی   "و نیـز  
هدف این بود آنچه را که طی سه        .  بود )1(کارگران  

بصـورت مخفـی و پنهـان انجـام مـی داد            سیا  دهه  
 و "قـانونی "اینبار به طور آشکار، علنی و البته بطور     

در . !) او. جـی . ان ("غیـر دولتـی   "البته بـاز بطـور      
 . ام دهدکشورهاي دیگر جهان انج

  
سازمان ملی بـراي    « ،  1983بنابراین در سال    

 بــا هــدف  پشــتیبانی و تقویــت تحقــق دمکراســی
نهادهاي دمکراتیک کشورهاي سراسرجهان با تکیه      

تاسـیس   » بر تالش شخصی، خصوصی و غیر دولتی      
 اسـت؟   آیا این نهاد طبق ادعایش غیـر دولتـی        . دش

کـه  این را نه بر مبناي ادعاي خودش بلکـه از ایـن           
 مـالیش بوسـیله کنگـره و دولـت         -پولیتمام منابع   

. ان . شود می توان دریافت  فدرال آمریکا تامین می     
یــک بــا تاکیـد خـود را   از بـدو پیـدایش،   . دي. ئـی 

معرفـی کـرده    .  او. جـی . سازمان غیر دولتی یا  ان     
 زیـرا، بـه ایـن    .دلیل آنهم کامالً واضـح اسـت   . است
سوسـی بـدنام   ، در مقایسه با یک سـازمان جا       طریق

و دیگـر  . کسب می کند براي خود اعتبار    مانند سیا، 
 بـراي   .دي. ئـی . ان  اینکه بر خالف سـازمان سـیا،      

در اکثر مواقع آمریکا و جاسوسان دالالن  اران،  زکارگ
 کشورهائی که دولت آمریکا با دول آن روابط     ااکثر( 

آنـان  ورده که آاین موقعیت را بوجود ) دوستانه دارد 
یشبرد محرمانه و زیرزمینی برنامه هـاي       پبه   مجبور

) سازمان غیـر دولتـی    (. او. جی. اما ان . خود نباشند 
یک نام دروغین می باشد که این سازمان وابسته به         

. ان در واقـع  .  استبرگزیدهدولت آمریکا براي خود     
بـه مفهـوم   ) سازمان دولتـی . ( او.جی  یک   .ئی. دي

نم شان ک در همینجا الزم است خاطر ن     . واقعی است 
یا سـازمان غیـر     .  او. جی. که این کلمه فریبنده ان    

 در  نهاد ها ي دولتـی    دولتی که از سوي بسیاري از       
اکثر کشورهاي جهان از جمله ایـران اسـتفاده مـی          

اول بار از سوي دولـت آمریکـا سـاخته شـد و            شود  
ــان آمری  ــان در می ــاط  جه ــر نق ــا ســپس در دیگ ک

 .بصورت مد روز رواج یافتپسندان 

 را کـامال  دي.ئـی .ان نکته دیگر که ماهیت  یک
بر مال می کند آن است که در هیئـت رئیسـه ایـن              
نهاد همواره مقامات ارشد سیاست خـارجی آمریکـا        
عضویت داشته و سیاست هـاي آن را تعیـین کـرده     

 هنـري  ،امورخارجهراي سابق  وز اند جملهآن  از  . اند
، جـورج شـولتز، جیمـز       اولبرایـت دلین  اکسینجر، م 

ــس  بیکــ ــس، الرن ر، الکســاندر هیــگ، ســایروس ون
ایگلبرتن، وزیردفاع  سابق آقـاي فرانـک کـارلوچی،          

 ریچارد ،نسکی رئیس شوراي امنیت ملیژزبیگنیو بر
ــزب    ــت ح ــابق اقلی ــیس س ــده و رئ ــارت نماین گپه
دمکرات کنگره آمریکا، لی همیلتون نماینـده سـابق    

طبــق . کنگـره آمریکــا وابســته بـه حــزب دمکــرات  
 متوجـه   .دي. ئی. ان منتشره از طرف     دارك علنی م

. انمی شویم که همین افراد درمقام هیئت رئیسـه          
مشغول تبیین و تنظیم سیاست ایـن نهـاد    . دي. ئی

می باشند، و اینکه بودجه این نهـاد بوسـیله کنگـره     
 -آمریکا و کارتلهاي بـزرگ نفتـی از جملـه شـوران         

از سـوي   . مـی شـود    تامین   لیموب-نوتکساکو، اکس 
ــر س ــی-.ال. اف. ایاســـت کلـــی دیگـ  .او. آي.  سـ

 از )سندیکاي کارگري بسـیار قدرتمنـد در آمریکـا    (
 همواره بوسیله ایـن نهـاد تعیـین مـی           1983سال  
مشـخص  درنظر گیریم   اگر همه این عوامل را      . شود

می شـود کـه ایـن یکـی از نهادهـاي بسـیار مهـم                
دولــت م آمریکاسـت کــه در خـدمت بـه    امپریالیسـ 

ــا   ــا و کارتله ــتی در  آمریک ــتهاي امپریالیس و تراس
 "تحـت نـام صـدور   (گسترش شاخک هاي اسـتثمار  

.      قرار داردانحصارات امپریالیست آمریکا) "دمکراسی
  

 بعنـوان مـدیر کـل       1986کارل گریشـمن در     
مـا  «:  می گویـد    تحقق دمکراسی   براي سازمان ملی 

کارها را بصورت مخفیانه و پنهـان       این نوع   نباید  
ن براي گـروه هـاي دمکراتیـک        ای.... انجام دهیم 

سراسر جهان بسیار مصیبت بار است که بعنـوان         
نهادهائی که هزینه شان از طرف سازمان جاسوسی 

در دهه این را ما . ندشناخته شو تامین می شود اسی
سازمان ملی " و به همین دلیل  . ...دیدیم 1960

  )8(» . بوجود آمد"براي تحقق دمکراسی
  

 آقـاي گریشـمن    حرفمعنی اینبه زبان ساده  
که یگانـه اشـکال کشـتارها و کودتاهـاي          است  این  

توسـط   ) 1970 و  1950و دهه   ( 1960سال هاي   
 ایـن    منـابع مـالی    امپریالیسم آمریکا ایـن بـود کـه       

جنایتها علنا از سوي سازمان سیا تـامین مـی شـد            
می تـوان توطئـه و جنایـت    از نظر ایشان حال آنکه  

و دیده جهــان زحمتکشــان و خلقهــاي ســتمعلیــه 
کودتا علیـه رژیـم هـاي خـارجی را از طریـق یـک         

 آقـاي گریشـمن     ببخشـید   ( دیگـر  سازمان دولتـی  
سازمان ملـی بـراي تحقـق       همچون  ) ". او .جی.ان"

 کـامالً   و آن را بعنـوان امـري      .  پیش بـرد   دمکراسی
 و در جهـت اشـاعه و صـدور          "درست" و   "عادالنه"
  .جا زد "دمکراسی"

    
ه همین امروزه سازمان    اما  حقیقت ان است ک     

 توزیـع و پخـش پـول هـاي کـالن            ،جاسوسی سـیا  
سازمان ملی براي تحقـق     پنهانی را از طریق همین      

، بدون تایید سـازمان سـیا     . پیش می برد  دمکراسی  



   ١٦ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                
هیچ یـک از نهادهـاي مـادر و فرزنـد خوانـدگانش،         

هیچ اتحادیه کارگري، جنبش جوانان و زنان       بسوي  
د نفوذ و تغییـررژیم آن  در کشورهائی که آمریکا قص 

به عبارت دیگـر در  . ،  پول سرازیر نمی کنند    را دارد 
تحلیــل نهــائی تنهــا ســازمانی کــه صــالحیت دارد 

 دوسـت و در   بعنـوان نهادهاي هر کشور مشخص را    
معرفـی کنـد،    خدمت استراتژي امپریالیسم آمریکـا      

 "قبولی"و تازه بعد از این پروسه     .  است زمان سیا سا
و غیـره  . ئـی . دي. انی همچـون  است کـه نهادهـائ    

  .دناجازه ورود به معامله نهائی را دار

  اعطاء اعتبارات مالی شبکھ مافیائی 
چهار نهاد اصـلی اعتبـارات مـالی خـود را از             

  :دریافت میکنند. دي. ئی. طریق ان
 -) 9( انستیتوي بین المللی جمهوریخواهان-1

-2 شاخه بین المللـی حـزب جمهوریخـواه آمریکـا         
 ملی دمکراتیک بـراي امـور بـین المللـی       ي  توانستی

  شاخه بین المللی حزب دمکرات آمریکا  -) 10(
 -ال. اف.  سازمانهاي مرتبط و وابسته بـه  ا        -3
ــد) 11 (.او. آي. ســی ــراي   مانن ــایی ب ــز آمریک مرک

  ریتی سنترهمبستگی بین المللی کارگري یا سالیدا
 ماننـد  سازمانهاي مرتبط با اطاق بازرگـانی    -4

  . )12 (ن سرمایه گذاریهاي خصوصی بین المللیکانو
این نهادها و انستیتوها به نوبه خود مبالغ مالی    
هنگفتی را به  حساب سـازمانهاي دیگـر در داخـل           
آمریکا و همچنین در سراسر جهان واریزمی کننـد،         

اعتبـارات مـالی را    بـه نوبـه خـود      سـازمانها این  که  
  . ی کنند تشکالت و نهادهاي دیگر کانالیزه مسويب

  
از طریق یـک شـبکه      . دي. ئی. اندر حقیقت   
 اعتبـارات خـویش را   سازمان مادرمافیائی به عنوان    

به چهار نهاد فرزند خوانده خویش در داخل و خارج   
که همـه    ( ها فرزند خوانده این   .آمریکا واریز میکند  

ارکان ماشین و قدرت دولتی آمریکـا مـی      بخشی از 
ات مـالی نـوه هـاي       به نوبـه خـویش اعتبـار      ) باشند

 در  .خویش دردیگـر کشـورها را تـامین مـی کننـد           
 بـراي   "نـوه هـا   " عدم دسترسی مستقیم به      صورت

مـثال در حالتیکـه      ( پرداخت مسـتقیم وجـه مـالی      
دولت آمریکا با رژیم کشور مربوطه روابط خصـمانه         

بـومی   دالالن   ، این وجوه را به حساب       )داشته باشد 
 ید در کشـور ثـالث  ن کشور که نقش واسطه را دارن آ

واریز مـی   ) هلند (ئیکانادا یا یک کشور  اروپا     مانند  
آن و افراد   این اعتبارات را به نهادها،واسطه ها . کند

 امکـان   یکهدر صورت . می رسانند ) رانمثال ای (کشور  
میان دولت آمریکا با رژیـم    تماس مستقیم و قانونی     

مسـتقیما بـه    اعتبـارات مـالی     کشور مربوطه باشد،    
 نهادها یا افراد مورد نظر آمریکا ریختـه مـی       حساب

  .شود
  
ــی. ان  ــف در  .دي. ئ ــرق مختل ــا و ط  از راه ه

مسائل داخلی چندین کشور جهان به واسطه گـري        
:  ازجمله این راه ها عبارتند از     . و دخالت می پردازد   

تامین اعتبارت مالی، کمکهـاي تکنیکـی، آمـوزش،         
عطـاي  تامین مصالح آموزشـی، اعطـاي کـامپیوتر، ا        

کس، ماشین کپی، اتوموبیـل و غیـره، بـه          اماشین ف 

گروهاي خاص سیاسی، سازمانهاي مدنی، اتحادیهـا       
و سندیکا هاي کارگري، جنبشهاي مخـالف دولـت،         
گروه هاي دانشجوئی، گروهاي زنان، مراکزانتشارات      

ایـن سـازمان   .  غیـره ... کتب، روزنامه ها، مجالت و  
ورد حمایتش را   معموالً مجالت و گروه هاي بومی م      

 قلمداد  . )او. جی. ان ("مستقل"مجالت و گروهاي    
 هـا توسـط     هزینـه باز فراموش نکنیم کـه      . می کند 

و جـالبتر آنکـه     . امپریالیسم آمریکا تامین می شـود     
می کوشند  همواره   اران و وابستگان بومی   زاین کارگ 

انقالبی، مردمی و ضد هات عقب مانده و ضد    با توجی 
ــل دریا ــعم ــا ف ــک م ــاي  ت کم ــود از نهاده لی خ

و آنـرا بـه کنـدن    . امپریالیستی را موجه جلوه دهند    
  !     یک تار مو از بدن امپریالیسم جهانی جلوه دهند

    دی. یئ. اناھداف  
طبق فلسفه اي عمل مـی کنـد          .دي. ئی. ان 

 منـافع مـردم     «: که اینطور می توان خالصـه کـرد       
 نظام  زحمتکش و دیگر شهروندان کشورها از طریق      

     ، همکــاري و مشـارکت طبقــاتی سـرمایه داري آزاد 
اخذ معـامالت و معاهـده   ) بخوانید سازش طبقاتی  ( 

دولت در مسائل حداقلی هاي دسته جمعی، دخالت  
ــد خصوصــی ســازي ( اقتصــادي ضــدیت و ) بخوانی

ــا  ــار دشــمنی ب ــتی و  افک ــاي سوسیالیس ــده ه و ای
در ایـن فلسـفه بـر       » .رآورده می شود  کمونیستی، ب 

زار آزاد اقتصـادي بـر مبنـاي دمکراسـی،        ضرورت با 
بخوانید (   سرمایه گذاریهاي خارجیو رفرم، و رشد    

-گسترش شاخکهاي اسـتثمار نظـام سـرمایه داري        
  .می شودتاکید ) امپریالیستی آمریکا

  
 اعتبـار  پـانزده . دي. ئی. ان 1996 تا   1994از  

 2،500،000بـیش از   بالغ بـر   جمعا  که    )13 (مالی
انستیتو آمریکائی براي توسعه آزاد  به ،می شود دالر
. ال. اف. آي. که مخفف آن،  ا    ) 14 (کارگري مراکز
این نهاد از طرف سـازمان      . اعطا کرد  ،می باشد . دي

جاسوسی سـیا ظـرف دهـا سـال بـراي سـرکوب و              
براندازي اتحادیه ها و سندیکاهاي کارگري مترقـی        

. دي. ال. اف. آي. ا. فاده قرار گرفته است   مورد است 
مرکـز آمریکـایی    یکی از سازمانهاي تشکیل دهنده      

سـالیداریتی    (براي همبستگی بین المللی کارگري    
  . میباشد) سنتر

  
. ا از طـرف    1997 در سـال     سالیداریتی سنتر  

 تلفیق چهـار سـازمان       با) 11( .او. آي. سی. ال. اف
 به اصـطالح بـراي     . او .آي.  سی -.ال. اف. امرتبط با   

ــا و ســندیکاهاي  "کمــک" ــه ه ــائی اتحادی ــه برپ  ب
 "دمکراسـی " دوستدار آمریکا، دراشـاعه      "کارگري"

 :نوع آمریکائی، تاسیس گردید؛ که عبارتند از
  
١- A.I.F.L..  
  )15(. آمریکا- انیستیتو کارگري آزاد  آسیا-2
    )16(. آمریکا-مرکز کارگري آفریقا -3
  )17 (. آزاد کارگري انستیتو اتحادیه-4
    

 طبـق ادعـاي    سالیداریتی سنتر هدف از ایجاد    
:  این طـور بیـان شـده اسـت      این مرکز امپریالیستی  

در چارچوب  کمک به ایجاد جنبش جهانی کارگري       
اتحادیه هاي کارگري دمکراتیـک و مسـتقل، بـراي      

و فلسـفه   . تقویت اقتصاد و قدرت سیاسی کـارگران      
. ئـی . ان ماننـد   دقیقـاً   موجودیت این نهاد    و  برنامه  

 سالداریتی سنتر. است .دي. ال. اف. آي. ا نیزو . دي
همچون هر نهـاد امپریالیسـتی در حـرف خواهـان            
اعطاي مشارکت سیاسی به کارگران و اتحادیه هاي        

 اما واقعیت آن  استکارگري و حمایت از منافع آنان
است که درعمل خواهـان ایجـاد و توسـعه شـاخک       

و امپریالیستی اش    م سرمایه داري  هاي استثمار نظا  
زدن به پاگیري جنبش کارگري رادیکال چـپ     مهار  

و کمونیستی در کشورهاي جهان بخصـوص جهـان         
  .استسوم 

  
 یا به سازمان جاسوسـی  سـ  سالیداریتی سنتر 

این نهاد در اتحادیه ها و سندیکا هاي        . استمتصل  
کشورهاي جهان سوم برآموزش کارگران بر مبنـاي        

که در باال به آن اشاره شد، تاکید خـاص          فلسفه اي   
 سسـت   واسـطه ي  و از طریـق عناصـر       . می گـذارد  

عنصر و خود فروش بومی کشـورهاي جهـان سـوم           
 و  بـه یـارگیري و نفـوذ در جنـبش کـارگري           سعی  

و تبدیل آنان به دنبالچـه      تطبیق دادن این جنبشها     
به کالم دیگر، برنامه     .منافع امپریالیسم آمریکا، دارد   

بر مبناي نیازهـاي اساسـی و عینـی نظـم            اداین نه 
نوین اقتصاد گلوبالیزاسیون مـورد نظـر امپریالیسـم         

، بعد از فروپاشی نظام سوسـیال امپریالیسـت    آمریکا
همانگونه که در .  تنظیم و استوار شده است  شوروي،

  : از استباال به آن اشاره شد هدف این نهاد عبارت
  
ظـام  ایجاد و توسعه شاخک هاي استثمار ن       

 آمریکا براي غـارت و      یامپریالیست سرمایه داري 
ــار ارزان کــارگران، خصوصــی  چپــاول نیــروي ک
سازیهاي منطبق با نظم نوین اقتصاد گلوبالیزاسیون 

 پاگیري جنبش کارگري رادیکال چپ      باو مقابله   
کمونیستی در کشورهاي جهان بخصوص جهـان       

و تبدیل جنبشهاي کارگري این کشورها به        سوم
 پـس از     آخر سته منافع امپریالیستی و د    دنبالچ

 توسل به چاقوي قصابی و ،به منافع خویشرسیدن 
رکوب و براندازي این براي ساسلحه و نیروي نظامی 

  .جنبشها و ترور افراد مترقی و انقالبی کارگري
   

 "همانگونــه کــه مــائو تســه دون گفــت    
استثمارگران و ستمگران هرگز چاقوي قصابی خود 

   ".گذارندرا کنار نمی 
  
 مبالغ مالی سالیداریتی سنتر و  .دي. ئی. ان    

ــا   ــه روه ــار میان ــی در اختی ــتها( فراوان و ) سنتریس
حادیه هاي کـارگري بـراي مقابلـه بـا       تژادپرستان ات 

اتحادیه هائی که به دیده این دو نهاد طرفدار واقعی     
. منافع کارگري و رادیکال هسـتند، قرارمـی دهنـد         

صـرف مبـالغ فـراوان       هدف اصلی چنین سیاسـتی    
افـراد موافـق سیاسـت آمریکـا و          کـردن    رهبربراي  

ممانعت از ورود نمایندگان واقعی کارگران مترقی و        
  .چپ در راس این اتحادیه هاست

  
.  سی -.ال. اف. ا،    1973 سپتامبر سال    11در  



١٧صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره
 به عنوان   )14( .دي. ال. اف. آي. ا  از طریق  .او. آي

له نهادهائی بود کـه     بازوي امپریالیسم آمریکا از جم    
 بـه   ءبـا اتکـا   و با همکاري سـازمان جاسوسـی سـیا    

ــرال فاشیســتی چــون پینوشــه در شــیلی  علیــه  ژن
کودتـاي  سـالوادور آلنـده   انتخاب شـده ي   حکومت  
 17 و در سراسـر      1973از سپتامبر   . ندکردخونینی  

نظامی پینوشـه، بـیش از      -سال حکومت دیکتاتوري  
ش از د و بـی  نفر ازمردم شیلی کشـته شـدن    30000

ر از شـکنجه و زنـدان بـه         را براي فـ   نفریک میلیون   
 چهل هـزار     بیش از  .دپناهنده شدن کشورهاي دیگر   

 ناپدید شدند که هزاران هزارنفر نفر شکنجه شدند و     
 .هنوز خبري از سرنوشت آنان در دست نیست

  
دولـت  آلنده در شیلی، از ابتداي سر کار آمدن   

 نیکسـون و  ریچـارد  آمریکا و رئـیس جمهـور وقـت     
 کـه از  ( هنري کسینجرمشاور امنیت ملی نیکسـون     

 و  بـود  مشاور امنیت ملی نیکسـون 1973تا   1969
 1977 تا سال روز پس از وقوع کودتا در شیلی،   11

بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه آمریکــا در کابینــه  
خواهان براندازي  ) نیکسون و فورد ارتقاء مقام یافت     

 سـالوادور آلنـده از     دولـت . او از طریق کودتا بودنـد     
طریق رفرم داخلی دولت می خواسـت راه رسـیدن          

رژیم  آلنـده از     . دمکراسی را پیشه کند   -به سوسیال 
او  .  از طریــق انتخابــات بــروي کارآمــد1970سـال  

اعتقادي به راه انقالبی در تغییر زیربناي اقتصادي و      
شـیلی نداشـت و     دولـت    نظامی   -چارچوب سیاسی 

نظـام سـرمایه داري     ی بـه     وابستگی شیل  يزنجیرها
دولـت  . امپریالیستی را بـه هـیچ وجـه قطـع نکـرد           

سالوادور آلنده از درون خیزشهاي کارگران شیلی، و   
.  به قدرت رسیدطبقات متوسط و بخصوص دهقانان 

همه خواهان تغییـرات رادیکـالتري      اما این توده ها     
ــاه  ــان کوت ــد، خواه ــیلی بودن ــت در ش ــردن دس  ک

یالیسم آمریکـا تاریخـاً بـر       نیروهاي سیاسی که امپر   
و از آنجا که درآن سالها      . بودندکرده بود،   آنان تکیه   

مبارزات زحمتکشان و خلقهاي جهان علیه آمریکا و 
باال گرفته بود، دولت آمریکا این      لطه امپریالیستی   س

بـا  . ارزیـابی کـرد  شرایط را خطر جدي علیـه خـود      
بـین  براي از   توجه به این شرایط امپریالیسم آمریکا       

 نقشـه آمریکـا در    .بردن رژیم آلنده دست بکار شـد      
. آي. اابتدا این بود که از طریق بازوي کارگري خود 

  و سازمان جاسوسیش به پرداخت پول .دي. ال. اف
و خریدن گروهاي دست راستی، اتحادیه هاي زرد و 

نگاران و افراد ضد کمونیسـت و       نژادپرست، روزنامه   
 مخـالف آلنـده   که  لی  ارتجاعی و نیروهاي ارتش شی    

 وارد عمل شود و تمامی شـاهراهاي حرکـت          بودند،
اقصادي همانند دادن اعتبارات مالی بانکی از طریق        

برنامـه اولیـه    . کندبانک جهانی به شیلی را مسدود       
شان این بود که از طریق فشار اقتصادي و سیاسـی         
و به حرکت درآوردن طبقـات و گروهـاي ازتجـاعی      

 ولت آلنـده را بـا شکسـت روبـرو    وابسته به آمریکا د   
 و بقول نیکسـون شـرایطی فـراهم آورنـد کـه          کنند

. یـد فغان و فریاد در آدرد به  اقتصاد شیلی از شدت     
 موجـب و   عکـس داد     اما این برنامه آمریکـا نتیجـه      

پشــتیبانی هــر چــه بیشــتر اکثریــت مــردم یعنــی  
ــط از    ــات متوس ــر و طبق ــان فقی ــارگران و دهقان ک

مسـدود کـردن شـریان      طـرح   . آلنده شـد  حکومت  

اقتصادي شیلی از طریق عدم توزیع اعتبارات مـالی       
بانک جهانی هـر چنـد بـه خـودي خـود نتوانسـت              

اما شرایط  پیشـروي  سرنگون کند  آلنده را   حکومت  
هر چه سریعترامپریالیسم آمریکـا را بـراي بـه زیـر             

ایـن  واسـطه   چـرا کـه بـه       . کشیدن آلنده مهیا کرد   
طرفـدار  را کـه  عی شیلی  تمام نیروهاي ارتجا  برنامه  
آنـانرا بـراي فـرا رسـیدن      بودند متحد کرد و    آمریکا

کوتـاه سـخن   . ج کردیزمان مغتنم کودتا آماده و بس 
ه کودتـاي نظـامی   ئـ امپریالیسم آمریکـا، توط اینکه،  

از طریـق    .دي .ال. اف. آي. ابـا اتکـا بـه       شیلی را   
تجـاعی وابسـته بـه    رخش پول و خریـد گروهـاي ا   پ

  .له عمل در آوردآمریکا به مرح
   

کودتاي شیلی در واقع محصول مشترك نهاد 
. آي. از طریق ا. او. آي. سی. ال. اف. امپریالیستی ا

و سازمان جاسوسی سیا بود کـه بـا       . دي. ال. اف
کانال مالی در بطن ارتش و اتحادیه هـاي         ایجاد  

 کردن نژاد پرست و میانه رو  و با تیز "کارگري"
، در شرایط  رتش پینوشه چاقوي قصابی نظامیان ا   

حـزب پیشـتاز طبقـه    یک  انقالبی  فقدان رهبري 
 به قتل عام کارگران مترقی و انقالبی ،کارگر انقالبی

کمونیست و دهقانان فقیر و نویسندگان، زنان  و       
دانشجویان مترقی وانقالبی رادیکال و چپ منجر     

  .دش
  
از جمله کارنامه ننگین نهادهاي امپریالیستی        

، دسـتکاري  . او. آي.  سی -.ال. اف. و  ا  . ئی. دي. ان
 و  1990و تقلب در انتخابـات نیکاراگوئـه در سـال           

، و سـرنگونی کاندیـداي انتخابـات       1996مغولستان  
 -1991 در بلغارستان و آلبانی به سـال   1990سال  

، انتخـــاب یلتســـن در 1996در.  میباشـــد 1992
 در ونـزوئال،    2002شوروي، کودتاي نافرجـام سـال       

ــال  انتخا ــوري سـ ــت جمهـ ــات ریاسـ  در 2003بـ
موسـوم بـه     آذربایجان، بوسیله دادن کمکهاي مالی      

ــرم" ــول ن ــا  و  "پ ــدار آمریک ــداهاي طرف ــه کاندی  ب
نهادهاي بومی تابع ایـن ارکـان امپریالیسـتی بـوده          

این دو نهاد گاهی با صـرف فقـط چنـد صـد             . است
ــه   ــق ب ــزاردالر موف ــین ه ــات در  تعی ــایج انتخاب نت
 و نیــز )28(ق شــرپیشــین کشــورهاي اروپــاي  

  . ده استشکشورهاي فقیر جهان سومی 
  
ــی. ال. اف. ا  ــتگی  و .او. اي. س ــز همبس  مرک

 کشـور جهـان     25در بـیش از     ) سالیداریتی سـنتر  (
نقش بازي مـی کننـد       "اتحادیه کارگري "تحت نام   

 نظـام سـرمایه   "کـارگري " هايدر اصل شاخه    ولی  
 پیشـبرد و  می باشند و به   امپریالیستی آمریکا  داري

عملی کردن راهکارهاي ارتجـاعی و ضـد کـارگري          
این .  کمک می کنند   .دي. ئی. اننهاد امپریالیستی   

 در "کارگري"ایجاد اتحادیه زرد دو نهاد با کمک به 
تشـکالت  نقاط مختلـف جهـان، ممانعـت از ایجـاد           

رادیکـال و مسـتقل در میــان کـارگران کشــورهاي    
صـی سـازي    ترویج و ارتقـا خصو    ، از طریق    مختلف  

ــیون  ــرمایه داري، گلوبالیزاس ــویق  س ــق تش از طری
طرفداري از برنامه به اتحادیه ها و گروهاي کارگري     

خصوصی سازي شاخکهاي اسـتثماري امپریالیسـم       
   . را گسترش می دهندآمریکا

. ئـی . ان وقتی شکلها و نامهاي مورد اسـتفاده    
براي زنـان، دانشـجویان و     سالیداریتی سنتر   و  . دي

ن مبارز و مترقی افشا می شود، این دو نهـاد         کارگرا
 نام ها و اشکال دیگري را براي نفوذ    ،به فراخور حال  

در جنبش کارگري و اتحادیه هاي کارگري، جنبش       
زنان و جنبش دانشجوئی مـورد اسـتفاده قـرار مـی      

  .هندد
ه ، گرو دالالنتاکید به این نکته ضروریست که       

ارتجـائی  ها و عناصر متزلـزل سانتریسـت و حتـی           
 سـالیداریدتی سـنتر  ایرانی وابسته و غیر وابسته بـه   

در همچـون میکروبــی  ) مرکـز همبسـتگی آمریکــا  (
آن   نفـوذ کـرده و       جنبشهاي کـارگري رفرمیسـتی    

 از خـط و مشـی      پیـروي و اطاعـت    جنبش ها را به     
مرتبـاً تکـرار مـی کننـد کـه      مـثال  . خود می کشند 

ــارگران ب ــارزه ک ــراي مب ــارزه ب ــه مب ــد محــدود ب  ای
مبارزات و این     باشد اقتصاديخواستهاي ملموس و    

سـازمان  طبق منشور و روایـت بـین المللـی و           باید  
آنها مرتبا هشدار مـی دهنـد   . ند پیش روجهانی کار 

باید این مبارزات را با مسائل سیاسی و تهـاجم        که ن 
به مجموعه و بنیاد حکومت جمهوري اسالمی ربـط       

  .داد
  

گران موعظـه    این عناصر مرتباً در گـوش کـار       
می کنند که مبارزات کارگري ایـران بایـد در چـار            
. چوب قوانین دولت جمهوري اسالمی به پـیش رود        

کـه در بطـن مبـارزه     را آنان انقالبیون رادیکال چپ 
ضمن ارجحیت قائل شدن    طبقاتی جنبش کارگري    

مسـائل   مبـارزات کـارگري بـه        مضمون سیاسـی  بر  
ایـران  ان معیشتی جنـبش کـارگر  و فوري اقتصادي  

نیز توجه می کننـد، مـتهم بـه بیگـانگی بـا اوضـاع         
زمـانی کـه فعـالین چـپ        . عینی ایـران مـی کننـد      

پیشرو و  کارگرانگاهی طبقاتی رادیکال به اهمیت آ
اشاره کـرده و مـی گوینـد تنهـا راه رهـائی        انقالبی

درکســب قــدرت سیاســی و احقــاق طبقــه کــارگر 
م  و یگانـه چشـ      اسـت  دیکتاتوري پرولتاریاي ایـران   

انــداز عینــی و حقیقــی دسترســی بــه جامعــه      
است، آنـان  سوسیالیستی و نهایتاً دنیاي کمونیستی    

 سـطح آگـاهی   را متهم بـه ایـن مـی کننـد کـه بـا         
در پاسـخ بـه چنـین       .  نیسـتند   آشـنا   ایران کارگران

موعظه هائی باید گفـت، ایـن همـان هـدف اصـلی             
اپورتونیستها و رویزیونیستها، نهادهاي ارتجاع بومی      

  وهمچون خانـه کـارگر اسـالمی   ،  وري اسالمی جمه
. جی. ، انهملی مذهبیها و دوم خردادیهاي ورشکست
سالیداریتی اوها، و سازمانهاي امپریالیستی همچون      

اسـت   سازمان جهانی کـار      و.  دي. ئی. ان    و  سنتر
ــه  ــتی    ک ــونی کش ــوردن و واژگ ــان خ ــانع از تک م

. ایران توسط طبقه کـارگر شـوند   حکومتیان مرتجع   
 از جملـه  لـق مامی این نهادها اقشـار و طبقـات خ     ت

اي هکارگران را دعوت می کنند که از درون و از راه
تکرار  مرتباً   انآن. قانونی این حکومت را تعییر دهند     

 قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون نمـی         می کنند، 
ــد ــواره کــارگران را از   ! آی انقــالب  راه اینــان هم

به راه رفرمیسم ا  و آنان راجتماعی مایوس می کنند 
بـا تاکیـد بـر      ؛ آنان سعی می کننـد       تشویق میکنند 

قشر پیشرو و انقالبی    . اوئی. جی. مبارزه قانونی و ان   
کارگران ایـران را از بدنـه جنـبش کـارگري ایـران             



   ١٨ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                
  بدینوسـیله  و    و به بیرون پرتاب کننـد      همنفرد کرد 

 .شوندمانع از  رادیکال شدن جنبش کارگري می 
   

تژي ا اسـتر  کـه  شرایط کنـونی  در      بخصوص  
جنگی آمریکا ایجاد امپرطوري بی قید و شرط خود         

 احتمال حمله نظامی آمریکـا   است و در خاورمیانه  
  وجود دارد، آگـاهی سیاسـی طبقـه کـارگر    به ایران 

دولت آمریکا بودجه ویژه   . همیت خاصی یافته است   ا
ــون دالر75( اي  ــراي )  میلی ــرح ب ــبرد ط ــه پیش  ب

بخوانیــد ایجــاد ( "یــراندر اســی  دمکرا"اصــطالح 
اختصـاص داده   ) تغییرات دلخـواه آمریکـا در ایـران       

این طرح در نظر دارد که حوزه هاي    آمریکا با    .است
ــارگري" ــجوئی"، "ک ــان"، "دانش ــه " و "زن روزنام

. بوجـود آورد  در ایـران    را  وابسته بـه خـود       "نگاران
 و مرکز آمریکائی    .دي. ئی. اننهادهاي امپریالیستی   

استراتژي دولت آمریکـا،     بر مبنايیداریتی سنتر سال
فعالیــت خــود را بــراي پــاگیري و نفــوذ درجنــبش 

و . کارگري، دانشجوئی و زنان تشـدید نمـوده اسـت    
هر گونه غفلت و کم بهائی به این موضـوع خطـرات         
جبران ناپذیري را براي پرولتاریاي انقالبی ایـران در     

  .بر خواهد داشت
  

ماهیت این نهادهـا     ان باید   کارگران انقالبی ایر  
و جریانات را بشناسند و  حرف هاي در لفافه شـان            

آنـان را  کرده و براي توده هاي وسیع کارگران باز را  
در این میان بایـد  . کنندشان آگاه   به منافع طبقاتی  

 يپاین راه ارتجاعی آنان را که نا آگاهانه بر ا     حساب  
سوسان می فشارند از عناصر ارتجاعی حکومتی و جا 

 از اتحاد صفوف کـارگري      کنیم و   امپریالیستی جدا   
همچــون مردمــک چشــم بــا پیگیــري کمونیســتی 

  .ئیممحافظت نما
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نقش بسیار مهمی در مـاجراي ایـران        . دي. ئی. ان
 -این نهاد در  پـروژه ریگـان     .  ایفا کرد  1980گیت دهه     

 "نورت تامین هزینه مالی اجزاء کلیـدي شـبکه مخفـی          
روزنامـه  .  اولیور نورت را بر عهده داشت "پروژه دمکراسی 

 و نیز واشنگتن پست 1987 فوریه 15نیویورك تایمز در  
. ئـی .  در این مورد گزارش داد که ان1987 فوریه   16 در
با صرف هزینه مـالی بسـیار برنامـه ایـران گیـت را            . دي

طبق این برنامه،  دولت ریگان جنـگ علیـه   . تامین کرد   
دولت وقت نیکاراگوئه را دامن زد و بـا کمـک جمهـوري     
اسالمی ایران شبکه ارسال اسـلحه و مـواد مخـدر را  در            

ان داد و در ازاي آزادي گروگـان هــاي  نیکاراگوئـه سـازم  
آمریکائی به رژیم جمهوري اسالمی ایران اسـلحه ارسـال     

دو روزنامه فوق الذکر،  تامین هزینه مالی این طرح   . کرد
ــیله ان ــی. بوس ــی "را . دي. ئ ــروژه دمکراس ــبرد پ   "پیش

. ئـی . حال آنکه طبق این طرح باید گفت که ان        . نامیدند
یتکارانـه را تحـت عنـوان       بخش علنی این طرح جنا    . دي

 پیش می بـرد  در حـالی کـه اولیـور           "پروژه دمکراسی "
) با کمک اسـرائیل و جمهـوري اسـالمی        (نورت و ریگان    

نبایـد  . بخش مخفی این طرح سري را پیش مـی بردنـد          
. همچون ان. او. جی. دچار این توهم شد که گویا نهاد ان  

! توانـد می . نمی تواند کارهاي سیا را انجام دهد    . ئی. دي
رفته رفته اذهان عمومی آمریکا به این حقیقت پـی بـرد          

. ئی. یعنی همان ان  (که سازمانی که ریگان تاسیس کرد       

مشغول پیشبرد علنی همان برنامـه هائیسـت کـه          .) دي
قبالً بطور سري از سوي سازمان جاسوسی سیا عملی می 

  ! شد
همراهـی نهادهـاي     کمـک و     با   دي. ئی. ان  *28

، *18له آژانس توسعه بین المللی آمریکا  مرتبطش از جم  
آمریکـا، انسـتیتوي بـین       خانه آزاد آمریکا، وزارت کشور    

براي  ؛ و انستیتوملی دمکراتیک*9المللی جمهوریخواهان
 ،همگی همچـون شـبکه مافیـائی      *  10امور بین المللی  
 گرجسـتان را کـه طبـق آن ادوارد       2003انتخابات سال   

 از طریق یک هوري رسید به مقام ریاست جم وارد نادزه ش
 سود رقیـب به با صرف میلیونها دالر  و  "انقالب مخملی "

نهادهاي فوق با کانالیزه .  بهم زدند  قاي ساکاشویلی آ،  وي
* 19 تلویزیـون راسـتاوي  2کردن میلیونها دالر به کانال  

و سـازمان  * 20 سـاعت  24 و مجله    وارد نادزه   مخالف ش 
 ماه ها قبل    که جنبش جوانان گرجستان بود    * 21کامارا

از انتخابات گرجستان زمینه را براي مخالفـت بـا نتـایج             
بعد .  سازمان دادند  شوارد نادزه   ریاست جمهوري به نفع     

ــادزه از شکســت شــ ــروزي وارد ن ــات و پی در ایــن انتخاب
ساکاشویلی، رهبران نهضت جوانان کامارا اعالم کردند که 

* 22ادر صربستان  دانشجویان نهضت آپتورآنان تجارب 
را قدم بـه قـدم بـه مرحلـه اجـرا در             ) یوگسالوي سابق (

 نفر از 1000بیش از   "آوردند و طبق گفته این رهبران،       
 برده شدند، و    صربستان  ه کشور   بدانشجویان گرجستان   

ـ      را بـا چگـونگی پیشـبرد انقـالب     اندر مدت سـه روز آن
مخملی دانشجویان آپتور آشنا کردند و در ایـن سـمینار         

ــا  ــه روزه جوان ــارب   س ــوزش تج ــه آم ــتان را ب ن گرجس
 در بـر پـائی یـک انقـالب بـدون      صربسـتان  دانشجویان  

  میلیاردر نهادهاي فوق به همراه".خونریزي مجهز کردند
تمامی خـرج  * 23معروف آمریکائی آقاي جورج سوروس 

  .اقامت آنها را متقبل شدند
  

 کشـور اوکـرائین   2004انتخابات ریاست جمهوري  
ر یوشچنکو از طرفـداران پیوسـتن       که در آن آقاي ویکتو    

اکرائین به  ناتو و سازمان تجارت جهانی بود موقعیـت و            
فرصت دیگري را براي امپریالیسم آمریکا بوجود آورد تـا          

، .دي. ئـی . از طریق نهادهاي کارکشـته اي همچـون  ان     
انسـتیتوي بــین المللـی جمهوریخواهــان،  انســتیتوملی   

انـه آزاد آمریکـا و      دمکراتیک براي امور بـین المللـی، خ       
،  نتـایج ایـن      *23موسسه فرهنگی بین المللی سوروس    

انتحابات را بسود موقعیت جهانی خویش در مقابل رقیب   
 کـه   ویکتـور یوشـچنکو   . امپریالیسم شوروي تغییر دهـد    

همسرش آمریکائی در کابینه  ریگان مشغول به کار بـود      
در مقابل کاندیداي کرملین آقاي ویکتـور یـانوکویچ کـه       
عهده دار پست نخست وزیري بود، از طرف نهادهاي فوق 

 31بنا بـه گـزارش روزنامـه نیویـورك سـان در          . الم شد 
، موقعیکه در ماه نـوامبر همـان سـال بـه     2004دسامبر  

این نهادها با اتکا به تجـارب  . انتخابات مجدد کشیده شد   
جنبش دانشجوئی کامارا گرجستان و  آپتور یوگسالوي،         

 دانشجوئی اکرائین با نام  پورا و نیز سـه     اینبار به جنبش  
اکرائینی به نامهـاي    . !) او. جی. ان( "غیردولتی"سازمان  

، و *24مرکز تحقیقات بین المللی براي تحقیق سیاسـی   
 و مرکـز رفـرم   *25مرکز آموزش منطقه غـرب اکـرائین     

و با فرسـتادن بـوش   .   اتکا کردند     *26سیاسی و قانونی  
نظـارت بـر انتخابـات بعـدي     پدر و هنري کسینجر براي    

توانستند نتایج انتخابات در این کشور را نیز با تکیـه بـه            
  ■! سازمانهاي محلی اکرائینی بخرند



١٩صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره

 )مائوئیست(ز سوی حزب کمونیست نپال ا
المللی  بین مطبوعاتی سمینار اطالعیھ

امپریالیسم و انقالب پرولتاریائی "ی درباره
  "درقرن بیست و یکم

امپریالیســم و  دربــاره ي  المللــی سـمیناربین 
که بخشی   انقالب پرولتاریائی درقرن بیست و یکم

از جشن هاي دهمین سالگرد جنگ خلـق در نپـال       
 حـزب  و سـازمان مائوئیسـت، بـا        15بود با شرکت    

این سمینار در یـک گـره گـاه        . موفقیت پایان یافت  
تاریخی، در شرایطی که مردم نپـال بسـوي کسـب           

 دشمنانشـان حرکـت مـی       پیروزي تعیین کننده بر   
کنند و امپریالیسم آمریکا که دشـمن عمـده مـردم        
جهان است در باتالق جنگ هاي تجاوزکارانه خـود         
. در عراق و افغانستان گیر کرده است، تشـکیل شـد    

دراین سمینار بر وجـود ظرفیـت عظـیم در اوضـاع          
روي انقالبـی بـزرگ و ضـرورت      جهانی جهت پـیش   

وهـاي کمونیسـت و    پایان دادن به ضعف موجود نیر     
حـزب کمونیسـت   . رها کردن انرژي آن، تاکید شـد      

 )مائوئیست(حزب کمونیست هند   و   )مائوئیست(نپال
کتبی به سمینار ارائه دادند، درحالی که   نوشته هاي

صورتی شفاهی نظرات خـود را بیـان      دیگر احزاب به  
تمرکـز جـدل هـاي سـمینار عمـدتا روي           . داشتند

چـارچوب جهـانی    سیماي مشخص امپریالیسـم در      
ــه در    ــروري ک ــاي ض ــتراتژي و تاکتیکه شــدن؛ اس
کشورهاي امپریالیستی و تحت سـلطه بایـد اتخـاذ          

شود؛ درسهاي دیکتاتوري پرولتاریـا در کشـورهاي        
سابقا سوسیالیستی و لزوم فراتر رفـتن از قلـه بلنـد      

ــالب  ــائی انق ــی پرولتاری ــر فرهنگ ــین  و کبی  در چ
ســت در ضــرورت تقویــت وحــدت نیروهــاي  مائوئی

  . سطح جهان، بود
کلیه این بحثها به این نکته منتهی می شد که     
باید علم انقالب مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسـم    
را بکار بسته و تکامل دهیم تـا بتـوانیم بـه چـالش              

این مجادالت بـه لحـاظ      .  پاسخ دهیم  21هاي قرن   
عمق، غنی و به لحاظ بعد بسیار گسـترده و از نظـر        

ــ  ــورد آراء بسـ ــه   برخـ ــد و روحیـ ــده بودنـ یار زنـ
انترناسیونالیســم پرولتـــري و قــدرت ایـــدئولوژي   

 آن را بـه نمـایش مـی گذاشـت کـه          "مجادله گـر  "
همواره آماده است هم در میدان هاي نبـرد انقـالب    

  .مبارزه کند و هم در عرصه ایده ها
 و  جنبش انقالبی انترناسیونالیستی  پیشنهادات  

گی احزاب و      وآماد )مائوئیست(کمونیست هند حزب  
سازمانها درغلبه بر تمامی مشکالت جهـت شـرکت         

آمیـز   درسمینار کمک شایانی به برگـزاري موفقیـت      
حـزب  : ان عبارت بودند از     گ  شرکت کننده . آن نمود 

م  ل   (کمونیست افغانستان، حزب کمونیست بوتـان     
ــد  )م ــت هن ــزب کمونیس ــت(، ح ــزب )مائوئیس ، ح

ــد   ــت هنـ ــت  )م ل م(کمونیسـ ــزب کمونیسـ ، حـ
 ناگزالباري، حـزب کمونیسـت   -) م ـ ل (تان هندوس
حزب کمونیسـت مائوئیسـت ایتالیـا،       ) م ل م  (ایران  

، حزب مائوئیست   )مائوئیست(حزب کمونیست نپال    
ــه و کردســتان شــمالی (کمونیســت  ، حــزب )ترکی

، حــزب )کمیتــه مرکـزي (پرولتاریـائی پوربــا بـنگال   
، )گـروه وحـدت مائوئیسـتی   (پرولتاریائی پوربا بنگال   

ــی آلمــان وحــزب کمونیســت  کمونی ســتهاي انقالب
حزب کمونیست انقالبی آمریکا و     : ناظرین  . فیلیپین

  . حزب رنجبران ایران
ــرود    ــا س ــمینار ب ــیونالس ــرام انترناس  و احت

گــی خــود را وقــف امــر  جانباختگــانی کــه زنــد بــه
پیامهـاي احـزاب     و سـپس     کمونیسم کردنـد، آغـاز    

ــده  ــف خوان ــد مختل ــل  . ش ــر قت ــه خب ــامی ک هنگ
و ) عضــوکمیته مرکــزي(ي رفقــا چانــدرا  یانهوحشــ
حـزب کمونیسـت هنـد      ) عضوکمیته محلـی  (کارونا

توسط دولت هند رسید، سمینار به یاد       ) مائوئیست(
سـالن سـمیناربا   . و خاطره آنـان اداي احتـرام کـرد       

  عکس مارکس، انگلس، لنـین، اسـتالین و مائوتسـه         
دون و رهبران جنبش مائوئیستی و پرچمهاي سرخ        

ــ  ــزین ب ــائی  م ــول ه ــل ق ــاي  ه نق ــیک ه از کالس
 . بـود   مارکسیستی و شعارهاي انقالبی آراسـته شـده       

ــتی   ــت کمونیس ــه شعارمانیفس ــه  "ب ــارگران هم ک
شده بـود و آنـرا     اي    توجه ویژه  "کشورها متحدشوید 

گـان و   نماینـد . به زبانهـاي مختلفـی نوشـته بودنـد        
 ناظران درسمینارفرصت یافتند تا فرهنـگ انقالبـی       

ي نمـایش گـروه    از طریـق مشـاهده  جنگ خلـق را    
  ■. کنند فرهنگی انقالبی سامانا ، مشاهده

  :مقاالت دنبالھ دار زیر بدلیل فقدان گنجایش در صفحات این شماره، در شماره ھای آینده پی گرفتھ خواھند شد

  ریموند لوتا: نوشتھ.  سوسیالیسم میلیون ھا بار بھتر از سرمایھ داری است و کمونیسم جھانی از آنھم بھتر است-١

 در ب اره نظ رات   –ترش آگ اھی سیاس ی و اجتم اعی انقالب ی در می ان ک ارگران       س  ھی خودانگیختھ کارگران ی ا ت الش ب رای گ    تقدیس آگا  -٢
  مندرج در نشریھ بارو 

 

   در نپالها ستين المللی مائوئينار بيسم



   ٢٠ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                

  پاسخی بھ دو مقالھ 
نوشتھ " آشتی مائوئیستھا و دولت در نپال"

نادر احمدی مندرج در سایت حزب کمونیست 
مائوئیستھای نپال عقب نشینی " و ایران

" عظیمی نموده و بھ دولت بورژوازی پیوستند
با ترجمھ سارا قاضی، نوشتھ پابلو سانچز 

ت مندرج در سایت اتحادیھ جوانان سوسیالیس
  .انقالبی

اخیرا به در رابطه با انقالب نپال، دو مقاله  این
  .  زبان فارسی در سایتهاي اینترنتی منتشر شدند

اصل مقاله آقاي سانچز بـه زبـان انگلیسـی در        
الزم بـه   .  موجود است  "مارکسیست"سایتی  به نام     
این سایت و سایت اتحادیـه جوانـان        تذکر است که    

تعلـق  تی ترتسکیسـ گرایش  به    انقالبی سوسیالیست
مسلما هر فردي که دل در گرو انقالب       .خاطر دارند 

و ســتمدیدگان جهــان داشــته باشــد حــق دارد در 
دل نگرانی ها   و   رابطه با انقالب نپال اظهار نظر کند      

همـه ـ بخصـوص    . و سـئواالت خـود را طـرح کنـد    
اعیه چپ و کمونیسم دارند ـ حق دارند کسانی که د

ــ  ــت انقالب ــورد سرنوش ــهدر م ــري  ی ک  تحــت رهب
،  نظر و تحلیلهاي انتقادي  خـود را          ستکمونیستها

ــعی کننــد      ــد، از آن درس بگیرنــد، س ــه دهن ارائ
پیچیدگی هاي آنرا بفهمند و آگاهی همگان را بـاال          
برده و به این انقالب یاري رسانند که بتواند از پـس       

 و معضالتی که امروزه با آن روبروسـت بـر        مشکالت
  . یدآ

روش و  اما متاسفانه در دو مقاله فـوق از ایـن           
هر دو مقاله، هر کدام به شکل . خبري نیستروحیه  

یک یـا  ژو طریقی در پی تسـویه حسـابهاي ایـدئولو       
بـه  . تئوریک سیاسی قدیمی با مائوئیسـتها هسـتند       

ب ائـتالف مائوئیسـتهاي نپـال بـا احـزا       خیال خـود    
پارلمانی نپال خیانتی به انقالب اسـت و حـال مـی            

ــد  ــعفی"از خواهن ــتها  "ض ــه در اردوي مائوئیس  ک
 حداکثر استفاده را کنند و مائوئیسـم را     دهپدیدار ش 

انتشـار ایـن    .  کننـد  "سکه یک پول  "به خیال خود    
قبیل مقاالت را می توان قبل از هر چیز بیان عکس   

تیوي انقالبی  العمل برخی نیروهاي سیاسی به آلترنا     
تحت عنوان مائوئیسـم   21 در آغاز قرن     دانست که   

در مقابل مردم نپال و حتی فراتر از آن مردم جهان          
نگاهی به مضمون و روش ایـن دو        . قرار گرفته است  

ــدیگر     ــات از یک ــیاري جه ــه از بس ــه البت ــه ک مقال
  . متفاوتند، بیندازیم

ـ   مب  ارزه ای  دئولوژیک ی  ا ھیس  تری     ١
  !ضد کمونیستی

ــه   مقا ــی از زاوی ــدي حت ــادر احم ــاي ن ــه آق ل
مایـه تاسـف    . نـدارد  نیز ارزشی  ژورنالیسم بورژوائی 

تحـت  مانند حزب کمونیست ایـران      است که حزبی    

عنوان خبر رسانی به انتشار چنـین مطـالبی یـاري           
  . رساندمی 

انگارآقاي احمدي فقط خبري را در مورد نپال       
 در  شنیده، در میان اخبار مربوط به نپال چند کلمه        

مورد جنگ، سازش، تسلیم، مائوئیستها و دولت بـه         
! چشمش خورده بعد پیش خـود گفتـه چـه خـوب           
. بهترین فرصت است که از مائوئیستها انتقام بگیـرم        

در ماشـین  . این اسـت کـل محتـوي مقالـه ایشـان          
حســاب آقــاي احمــدي جنــگ خلــق دهســاله بــه  
پنجسال تقلیل می یابد؛ فرقی بین حزب کمونیست    

 "لت نپال نیست چونکه شـاید در جریـان        نپال و دو  
بده بستانهاي پشت پرده متوجه شده اند کـه یکـی           

  و این حزب حاضر "هستند و با هم اختالفی ندارند     
 در موسسات دولتی و بورژوائی با آنهـا علیـه       "شده  

  ".مردم همکاري کند
آقاي احمدي اخبار دسـت صـدم از تاریخچـه          

ر هـم ردیـف   این حزب و وقایع سیاسی نپال را کنـا     
تسـلیم اسـلحه توسـط      ": می کند تا ثابت کند کـه      

مائوئیستها یک تسلیم تـاکتیکی نیسـت بلکـه یـک      
   ".تسلیم استراتژیک است

البتـه فکـر نکنیـد کــه آقـاي احمـدي بســیار      
رادیکــال تشــریف دارنــد و خواهــان ادامــه جنــگ  

صـلح و  "از نظر ایشـان . مسلحانه مائوئیستها هستند  
 و کـال   "یار پسندیده است  خودداري از خونریزي بس   

طبق ارزیابی ایشـان جنگـی کـه مائوئیسـتها آغـاز            
کردند چپ روانه بوده و طبق افاضه تئوریک ایشـان    

همیشه چـپ روي بـه راسـت روي منتهـی مـی        ": 
  ".شود

برخورد و روحیه غیر انقالبی آقاي احمـدي در    
برخورد بـه دهسـال مبـارزه مسـلحانه در نپـال بـه          

. مام عیار بدل مـی شـود  هیستري ضد کمونیستی ت  
مائوئیســم در هــیچ "آقــاي احمــدي تحــت عنــوان 

 عمـال  ".کجاي جهان سرنوشتی بهتر از چین نـدارد      
آتش بیار تبلیغات ضد کمونیسـتی رایـج بـورژوازي      
بین المللی در مورد دسـتاوردهاي سوسیالیسـم در         

  . چین زمان مائو می شود
کینه توزانـه از حـزب کمونیسـت انقالبـی      وي  

 در آمریکـا    "حزبک مائوئیستی "تحت عنوان   آمریکا  
تئوریهاي دهقـانی مـائو   "نام می برد که می خواهد     

را در آمریکا اجرا کند و مثال با کمک لشکر دهقانان    
آمریکائی شـهرهایی مثـل نیویـورك یـا شـیکاگو را       
محاصره کـرده و مثـل پـل پـت روشـنفکران را بـه        

   ".اردوگاه اجباري بفرستد
نگونه اظهـار نظـرات  را بـه         انسان نمی داند ای   

حساب جهل مرکب یا جعل  مخرب گـذارد یـا هـر         
به نظر می رسد آقـاي احمـدي بـیش از انـدازه       . دو

سـی ان ان و  اطـالع رسـانی تلویزیـون    تحت تـاثیر    
  . بی بی سی قرار گرفته استبنگاه خبري 

چه کسی می توانـد از وجـود و فعالیـت یـک             
 بـه نـام     ئیحزب انقالبی کمونیست در قلـب هیـوال       

حزب کمونیسـت   . م آمریکا خشنود نباشد   امپریالیس
کمونیسـتهاي  کـه امیـد     است  حزبی  انقالبی آمریکا   

 و تـا کنـون   جهان در رابطه با انقالب در آمریکاست    
هـا در مبـارزات ضـد       نقش فعالی در بسـیج  تـوده       

کوبنـده  کارزارهاي مبـارزاتی  . جنگ ایفا کرده است   
. انداختـه اسـت  براه  علیه ماشین جنگی دولت بوش      

رهبر این حزب رفیق آواکیان یکی از برجسته ترین         
تئوریسینهاي انقالبی معاصر است که نقـش فعـالی         
در دفاع از کمونیسم، جمعبندي از دو تجربه چـین          
و شــوروي  و تــر و تــازه کــردن ایــدئولوژي و علــم 

  . کمونیسم بر عهده گرفته است
این کینه توزي آقاي احمدي در بهترین حالت    

یان روحیه روشـنفکران عقـده اي و ناسیونالیسـت          ب
ــون     ــه انقالبی ــبت ب ــلطه نس ــت س ــورهاي تح کش
کشورهاي امپریالیستی است که چندان هم جدیـد        

  . نیست
البته هیستري ضد کمونیستی آقـاي احمـدي        
ادامه می یابد و شامل مائوئیستهاي کشورهاي دیگر   

راه "انگـاري آقـاي احمـدي از اینکـه       . هم می شود  
پس از دسـتگیري رهبـریش مثـل        " پرو   "درخشان

ــد" ــرف آب ش ــربداران "ب ــل شکســت " و س در آم
کدام فرد انقالبی را می تـوان       .  خوشحالند "خوردند

یافت که از شکست مبارزات انقالبـی ابـراز رضـایت        
کدام فرد انقالبی در دنیا پیدا می شـود کـه از      . کند

و یـا همچنـین     (شکست مبارزه مسلحانه سربداران     
 و  در کردسـتان کوملـه  بـارزات مسـلحانه   ناکـامی م 

و بـر مبنـاي     .  شـاد گـردد    ) خاتمه بخشیدن به آن   
شکست یا پیروزي آنها از عادالنه بودن این مبارزات      

  .حمایت نکند
اما آخـرین آس آقـاي احمـدي در مقابـل مـا             
اشاره به حزبی سابقا مائوئیست در هلنـد اسـت کـه     
طبق گفته ایشـان بـه کاندیـداي بخـش فاشیسـت            

مـا از چنـد و چـون        . امعه هلند بدل شـده اسـت      ج
چندان . تاریخ و خط این حزب دقیقا با خبر نیستیم   

د که ثابت کنـیم  اطالعـات آقـاي          رهم اهمیتی ندا  
احمدي در این زمینه نیز بسیار نـاقص و دم بریـده            

آقاي احمدي باید بداند که کم نبودند افراد و         . است
ه راه ول کردند احزابی که زمانی انقالبی بودند و نیم   

و حتـی بـدتر از آن مجیـز گـو نظامهـاي ارتجـاعی       
آقاي احمدي نگـاهی بـه    .  چرا راه دور برویم   . شدند

نگـاهی بـه سرنوشـت سیاسـی       . دور و بر خود کنید    
برخی جریانات سیاسی فعال در جنـبش کردسـتان        
بیندازید که سابقه انقالبی و چپ داشتند اما امروزه          

 حمله امپریالیسـتها بـه   برخی مجیز گوي اسرائیل و  
افغانستان شدند و برخی  دیگربـراي حملـه نظـامی      

اینکـه ایـن قبیـل      . آمریکا به ایران له له مـی زننـد        

  پيچيدگی های يک انقالب؛
  !ها  بهانه ای برای حمله به مائوئيست

 



٢١صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره
جریانات کاندید بخشهاي راسـت جامعـه شـوند یـا           

اما شما چی؟ قصد  . خیر در آینده مشخص می شود     
شما از نگارش مقاالت ضد کمونیستی و ضد مبارزه         

  ست؟ مسلحانه انقالبی چی
از ھیس      تری ض      د کمونیس      تی ت      ا    

  ! کمونیسم اسرائیلی
در  مورد مقاله آقاي احمـدي       نگارش مقاله ما    

به  ("دیدگاه"پایان یافته بود که در سایت اینترنتی        
با مقاله دیگـري از آقـاي        ) 2007تاریخ دوم فوریه    

کمونیسـم در کیبـوتص هـاي       "نادر احمدي به نام     
ي در این مقالـه     آقاي احمد .  مواجه شدیم  "اسرائیل

به تعریف و تمجید بسیار از کیبوتص هاي اسرائیلی         
پرداخته که به زعـم ایشـان بـر مبنـاي ترکیبـی از              

ایشـان  . صهیونیسم و سوسیالیسم بنا نهاده شده اند      
به پیشرفتهاي این کیبوتصها اشاره کرده که چگونـه   

هر کس بر مبنـاي تـوانش و      "اعضاي آن  بر مبناي      
ار مـی کننـد و دارنـد حقانیـت      ک"بر مبناي نیازش 

ــی    ــات م ــه اثب ــرائیل ب ــه اس کمونیســم را در جامع
تجربه موفق کمـون  " :بزعم آقاي احمدي   !! رسانند؟

ــه     ــه در حالیک ــد ک ــان میده ــرائیلی نش ــاي اس ه
سوسیالیسم دولتی و ایجاد تعاونی هـاي کشـاورزي     

نبودند بلکه حتـی سوسیالیسـتی       که نه تنها کمون   
بق و چـین و در دیگــر  نیـز نبودنـد در شـوروي سـا    

کشورها بسرعت شکست خوردند امـا سوسیالیسـم         
مردمی در اسرائیل نه تنها شکست نخـورد بلکـه از           
رشد چشمگیري نیز برخوردار است و به عنوان یک         

 کمـون در   1فاکتور بـزرگ در جامعـه اسـرائیل  از           
 و بـه   2000 کمـون در سـال       268 بـه    1910سال  

زایش یافت و    نفراف 117300جمعیت قابل مالحظه    
این در حالی است که محیط اطراف آنها، با فرهنگ          
و اقتصاد سرمایه داري احاطـه شـده اسـت و رشـد            
چشمگیر کمونها نشان دهنده جاذبه آنها و حقانیت        
کمونیسـم بــه عنـوان یــک آلترنـاتیو بــراي جامعــه    

  ".بورژوایی اسرائیل است
با خواندن این مقالـه از ایشـان فهمیـدیم کـه            

 احمدي صرفا بی اطالعی از وقایع دنیا        مشکل آقاي 
و نــادانیش نســبت بــه تفــاوت انــواع و اقســام      

مسئله این است کـه     . سوسیالیسم از یکدیگر نیست   
زمانی مارکس گفته بود که شـرم      . حالشان زار است  

بنظـر مـی رسـد آقـاي     . یک احساس انقالبی اسـت    
که این چنین به دفـاع   . احمدي بکلی فاقد آن است    

عنوان یکـی از جنایتکـارترین دولتهـاي       از اسرائیل ب  
چگونه ملتی کـه بـه ملـت دیگـر      . جهان می پردازد  

چگونه در کشوري که . ستم کند می تواند آزاد باشد
به قلعـه اشـغالگران معـروف اسـت کیبـوتص هـاي         
ــر پایــه تصــرف و اشــغال   مــذهبی ارتجــاعی کــه ب

نهاي ملت دیگر بنـا نهـاده شـده مـی توانـد             یسرزم
. باشـد !) سوسیالیسم هـم نـه  ازه ت(سمبل کمونیسم  

آقاي احمدي طرفـدار نـوع معینـی از سوسیالیسـم       
 سوسیالیسم  ارتجاعی یا آنچه کـه زمـانی در           ؛است

آلمان بدان سوسیالیسم بیسمارکی می گفتنـد کـه         
  . صدر اعظم  مستبد آلمان بانیش بود

ــار   ایــن موضــعگیري آقــاي احمــدي را در کن
 بـه نظـام     کمکهاي نظامی امنیتـی دولـت اسـرائیل       

عمـق سـقوط امثـال       سلطنتی نپال بگذارید تا بهتر    
کجـا و در   وي  که  ببینید  آقاي احمدي را دریابید و      

این حزب کمونیست   . کنار چه کسانی ایستاده است    
نپال است که در بده بستانهاي پشت پـرده متوجـه           
شده که با دولت نپال فرقی نـدارد یـا امثـال آقـاي           

تکـاران اسـرائیلی     فهمیده است که بـا جنای      احمدي
  ؟ همدلی زیادي دارد

 ـ مب  ارزه ای  دئولوژیک ی  ا مب  ارزه         ٢
  !کلیشھ ای

ــانچز  ــابلو س ــاي پ ــه آق ــورد مقال ــا  در م از . ام
آنجائیکه ترجمه ایـن مقالـه بسـیار نـادقیق و غیـر             

، نقد همه جانبه آن  ـ به معناي نقد  استمسئوالنه 
دقیق و مسـتند و علمـی بـر پایـه بحثهـاي دقیـق              

ـ راحت نیست و بهتـر اسـت گفتـه شـود     نویسنده  
مضافا تا آنجـائی کـه اطـالع داریـم،         . صحیح نیست 

آقاي سانچز مجموعه مقـاالتی طـی ایـن سـالها در          
رابطه با نپال منتشر کرده که با اتکا و رجوع بـدانها            

این . بهتر می توان به نقد دیدگاه ایشان دست یافت     
 برخی  امر را به فرصتی دیگر واگذار می کنیم اما به         

متدها و تزهاي پایه اي کلی که در این مقاله طـرح        
  . شده می پردازیم

البته از حق نگذریم که مقاله آقـاي سـانچز از           
هر چنـد در برخـی زمینـه هـا     . جنس دیگري است  

برخوردهایش نسـبت بـه مائوئیسـتها شـبیه مقالـه            
مندرج در سـایت حـزب کمونیسـت ایـران     احمدي  

ش دارد کـه مسـتدل      است اما حداقل این مقاله تال     
باشد؛ اوضاع سیاسی نپـال را در نظـر گیـرد؛ بحـث         
ــراه انــدازد و دالیــل مشخصــی را در رد  تئوریــک ب

  . تاکتیکهاي کنونی مائوئیستها در نپال ارائه دهد
اما پیش قضاوتی ها و نگاه از منظـر جـدلهاي           
قدیمی میان ترتسکیستها و مائوئیستها مـانع از آن         

 حقـایق آنگونـه کـه هسـت     می شود که به فاکتها و 
به این معنا که قبل از اینکه مشکالت        . برخورد شود 

و پیچیدگی ها پیشاروي انقالب نپال درك شود بـر         
. مبناي این یا آن نظریه تئوریک قضاوت مـی شـود          

فی المثل تاکتیک مائوئیستهاي نپـالی غلـط اسـت          
چونکه مائوئیستند و از  تئوري انقالب دو مرحله اي    

سـانچز و   ند و تاکتیکهاي پیشنهادي     پیروي می کن  
درســت اســت چونکــه ترتسکیســت انــد و امثــالهم 

اگـر اسـتراتژیها و   . طرفدار انقـالب یـک مرحلـه اي     
تاکتیکهاي یک انقالب را می شد  با چنـین روشـی      

 ساده تـرین کـار در دنیـا انقـالب          ،حل و فصل کرد   
کردن بود و می شد کمونیسم را یک شبه در جهان      

  .مستقر کرد
ــا و  ما ــه تئوریه ــر پای ئوئیســم و ترتسکیســم ب

اول ! سیاستهاي متمایز بوجود آمدند و نـه بـالعکس        
انشقاق در تئوریهاي و سیاست بود و بعد نام گذاري  

تئوریهـا خـود    . هر دسته از اینها با نامهاي متفـاوت       
بـدون تئـوري   .  جهانی اند –حاصل تجارب تاریخی    

 امـا بکـار     .انقالبی نمی توان انقالبی را سـازمان داد       
بایـد شـرایط    . بست تئوریها نیز کار آسـانی نیسـت       

مشخص را در نظر گرفـت، تحلیـل مشـخص از آن            
ــو   ــل .گذاشــتکــرد و راه حــل مشــخص جل  تحلی

مشخص از شرایط مشخص روح زنـده مارکسیسـم         
است به این معنا که کمونیسـتها متکـی بـر علمـی          

نها کمک می کند از سطح به عمـق         آهستند که به    
اهیـت طبقـاتی مسـائل و جـوهر شـان را          بروند و م  

. ببینند و  مسحور ظواهر یا چشم انداز فوري نشوند       
در پروسه حل مسائل و معضالت انقالبات است کـه          

نــه تئــوري انقالبــی . تئوریهــاي تکامــل مــی یابنــد
به همین دلیل همواره    . ایستاست نه پراتیک انقالبی   

شاهد جـدالهاي بـزرگ در جنـبش کمونیسـتی در           
و همواره در هر . ستراتژي و تاکتیک بوده ایمزمینه ا 

فاز و مرحله اي از یک انقالب با این پرسـش روبـرو        
بودیم که کدام اسـتراتژي یـا تاکتیـک منطبـق بـر             
اوضاع عینی مشخص است، آنرا بدرسـتی مـنعکس         
می کند و زمینه را براي تکامل آگاهانـه اوضـاع در            

   .جهتی که انقالبیون می خواهند فراهم می کند
متد صحیح در ارزیابی و قضاوت از تاکتیکهاي       
یک حزب این است که عالوه بر مفاهیم تئوریـک و           
الگوهاي نظري یـک حـزب بـه مشـکالت واقعـی و             

توجـه  باید عینی که آن حزب با آن روبرو هست نیز   
برخی مواقع مشکالت واقعی و عینی است کـه    . کرد

مسئله نیت یـا    . یک حزب را به جهت غلط می راند       
وش جنسی و یا به بـاور آقـاي سـانچز بدجنسـی          خ
چند صد رهبـر مائوئیسـتی کـه مـی خواهنـد بـه          "

.  نیسـت  "سیاستمداران مـورد احتـرام بـدل شـوند        
ــاتوانی در    ــه ن ــون در نتیج ــع انقالبی ــیاري مواق بس
برخورد به پیچیدگی ها انقالب و ناتوانی در ارائه راه      

دچـار خطاهـاي   ایـن مشـکالت،     حل صحیح بـراي     
یک لحظه خـود را جـاي رهبـران         .  شوند بزرگ می 

این انقالبات قرار دهید و سعی کنید مارکسیسـم را       
بکار بندید و به پرسشهاي واقعی و عملی کـه آنـان           

ایـن نـوع   امـا معمـوال   . با آن درگیرند پاسـخ دهیـد   
، خود را به زحمت     نمی کنند چنین کاري   منتقدین  

در ایـن   . مـی کنـد   نمی اندازد و مسئوالنه برخورد      ن
  . یکی از آنهاستانچز هم آقاي سمیان 

  :تزهاي پایه اي مقاله آقاي سانچز از این قرارند
به نظر می  (2006قیام توده اي آوریل   با  یکم،  

رسد منظور آقاي سانچز خیزش آوریل باشد نه قیام     
فرصـتی  ) آنگونه که در ترجمه فارسـی آمـده اسـت     

ایجاد شد که مردم می توانستند بـا اسـتفاده از آن            
فقط با یک چرخش انقالبی نظـام فئـودالی و نظـام           

و پیش از ایـن قـرار داد        . سرمایه داري را بر چینند    
ــرف      ــه ط ــال را ب ــعیت نپ ــرعت وض ــه س ــلح ب ص

اما انقالب آوریل به دلیـل      . سوسیالیسم سوق دهند  
  .فقدان رهبري یک سازمان مارکسیستی موفق نشد

دوم، علت اینکه مائوئیستها چنین نکردنـد بـه         
آن بود کـه ازانقـالب دهقـانی بـه گفتگـو در             دلیل  

زمینه همکاري  با یک دولت بورژوائی تغییر جهـت          
.  بـورژوازي دفـاع کننـد      "جناح مترقی "تا از   . دادند

آنها می خواهند به سیاستمداران مورد احترام بـدل       
ــه . شــوند و وارد بازیهــاي پارلمانتاریســتی شــوند  ب
و بـه  همین خاطر قبول کردند که خلع سالح شوند        

  . دولت بپیوندند
سوم، دلیل پایه اي تر این است که مائوئیستها         
معتقد به تئوري دو مرحله اي هسـتند و انقـالب را        
بورژوا دمکراتیک ملی می دانند که بـورژوازي بایـد         
آنرا رهبري کند و هدف شان این است کـه خـود را        
متحد بورژوازي کنند تـا وظـایف انقـالب بـورژوائی        

  .انجام شود بورژوازيتوسط 



   ٢٢ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                
  

البته مقاله آقاي سانچز برخی اشارات دیگر بـه     
تاثیرات مثبت جنبش انقالبی نپال بـر هنـد و کـل            
منطقه در صورت پیروزي،  ماهیـت دولـت کنـونی           
ــد و    ــت هن ــه، دول ــات حاکم ــال، انتظــارات طبق نپ
امپریالیستها از این قرار داد و خطراتی که در کمین   

اشاره می کند که عمدتا    .... انقالب نپال قرار دارد و      
از آنجـائی کـه   . صحیح اند و توجه بدانها ضروریست  

به بسیاري از ایـن نکـات در مقـاالت قبلـی نشـریه         
اشاره شده ما بدانها نمـی  پـردازیم و           ) 1(حقیقت  

تمرکز بحث را بر تزهاي پایه اي مقاله آقاي سـانچز        
   .قرار می دهیم

  !ذھنی گرائی در مورد خیزش آوریل
نچز در بررسی از علت خیزش آوریـل        آقاي سا 

 نظـام   نبه مولفه هاي مختلف مانند گلوبـالیزه شـد        
سـرمایه داري، کودتـاي شـاه و ناامیـدي احــزاب از     
پارلمان  اشاره می کند، اما آگاهانه هـیچ اشـاره اي         
به مولفه پروسه آغاز و تکامل دهسال جنگ خلق و           
تـاثیرات آن بـر شـکل گیـري ایـن اوضـاع انقالبـی        

 یــک 2006خیــزش آوریــل . ي نمــی کنــدسراســر
رویداد خلق الساعه و غرش رعد در آسمان بـی ابـر         

تکامل جنگ خلق و گذر آن به مرحله تعـرض   . نبود
استراتژیک نقش تعیین کننده اي در شـکل گیـري       

ایشـان بـا نفـی      . این بحران انقالبی سراسري داشت    
این مسئله می خواهد وانمود کند که ایـن خیـزش           

ــ  ــک حرک ــتر ی ــزب  بیش ــود و ح ــودي ب ت خودبخ
ــال   ــت نپ ــی  ) م(کمونیس ــدازي آن نقش ــراه ان در ب

  .نداشت
مضافا هر خیزش یا قیامی مهر شرایط سیاسی        
مشخص و تناسب قواي طبقاتی مشخص را بر خود         

بـدون  . این اولیه ترین درس مارکسیسم است     . دارد
مختلف، اتحادها  سیاسی  ارزیابی دقیق از محرکهاي     

اي طبقاتی گوناگون نمی توان     و رقابتها میان نیروه   
حکم داد که یک حزب فرصت را براي کسب قدرت        
. و پیشبرد انقالب سوسیالیستی از دست داد یـا نـه          

مرکزي ترین مسئله انقالب یعنی در هـم شکسـتن          
ماشین دولتی و کسب قدرت سیاسی، معناي عملی      

معناي عملی درهم شکستن . مشخص و دقیقی دارد
. بودي کامل ارتش ارتجاعیماشین دولتی ـ یعنی نا 

این وظیفه است که فرجام نهائی یک قیام را تعیین          
مسئله این است که آیا تناسب قواي شکل     . می کند 

یـا آن سـازمان فرضـی       (گرفته به نفـع مائوئیسـتها       
مارکسیستی که آقاي سانچز در ذهن خـود تصـویر          

خـود   در انجام این وظیفه بـود یـا خیـر؟         ) می کند 
معتقدنـد  ) مائوئیست(ست نپال   رفقاي حزب کمونی  

  . که آنان قادر به انجام اینکار نبودند
از نقطه نظر نظامی آنان با یک مشـکل بـزرگ         

بعــد از طــی مراحــل اولیــه تعــرض  . روبــرو شــدند
استراتژیک و کسب چنـد پیـروزي نظـامی، ارتـش           
دشمن استراتژي اسـتقرار در پادگانهـاي بـزرگ  و           

 سـه عملیـات     دو. ایجاد استحکامات را پیشـه کـرد      
بزرگ ارتش مائوئیستی براي تصرف این پادگانها بـا         

دشمن با اتخـاذ  . شکست و تلفات سنگین روبرو شد  
این استراتژي می خواسـت ارتـش رهـائیبخش بـه           
همان روستاها محـدود بمانـد و کنتـرل شـهرها در      

دست خودشان باشد تا براي تعرض به انقالب آماده         
ها چگونـه بـراین     پرسش  این بود که مائوئیست     . شود

مانع فائق خواهند آمد و جنگ خلـق را بـه شـهرها            
  توسعه خواهند داد؟ 

از نقطه نظر تشکیالتی نیز، نفوذ مائوئیستها در   
اکثر تشکالت توده اي حزب در      . شهرها محدود بود  

. شهرها یا از بین رفته یا بسیار تضعیف شـده بودنـد    
طی پروسه پنجسال اخیـر حـداقل دو هـزار نفـر از         

. عالین حزب توسط دشمن ربوده و به قتل رسیدند     ف
 ماعـال  اسامی این عده تحـت عنـوان ناپدیدشـدگان     

  .شده است
از نقطه نظر سیاسـی نیـز مائوئیسـتها بـا ایـن           
مسئله روبرو بودند که چگونه بـر تزلـزالت سیاسـی           

کـه عمـدتا توسـط    . طبقات میانی شهري فائق آیند  
 حـزب  بجز. شش حزب ائتالفی نمایندگی می شدند 

فئودال کمپرادوري کنگره که نوکر دولت هند است        
بقیه احزاب چپی بـا تعلقـات ایـدئولوژیک سیاسـی           

  مـی باشـند    –  همانند احزاب چپ ایران    –متفاوت  
که در شهرها از نفوذ نسبتا زیادي در میان طبقـات    

، بـه   یمیانی برخودار بوده و تا قبـل از کودتـا شـاه           
اگـر خواننـده   . سیستم پارلمانی شـاه وفـادار بودنـد      

بخواهد مقایسه کند می تواند طیف چپ ایران را در 
نظر گیرد و مجسم کند که تمـامی ایـن طیفهـا در          

  . پارلمان حضور داشته اند به غیر از مائوئیستها
کودتاي شـاه و بسـته شـدن پارلمـان فرصـت        
مناسبی در اختیار مائوئیسـتها قـرار داد کـه دامنـه      

پیشنهاد ائـتالف   . دخیزش خود را به شهرها بکشانن     
با این احزاب ابتکار عملی براي براه انداختن خیزش       

امـا نفـوذ احـزاب ائتالفـی       . توده اي در شهرها بـود     
آنقدر بود که طبق قرارداد فی مابین احزاب ائتالفی         
هنگــام خیــزش آوریــل مائوئیســتها نمــی بایســت  
. پرچمهاي خود را در خیزشهاي تـوده اي برافرازنـد    

مورد براي دو سه هفته اي      اکتیکی  امري که بطور ت   
با خیـزش آوریـل   .  توافق مائوئیستها نیز قرار گرفت  

بود که مائوئیسـتها راه فعالیـت در شـهرها را بـراي          
خود هموار کردند، تا حدي توانسـتند از نفـوذ ایـن          
احزاب در میان توده هاي شـهري  بکاهنـد و  پایـه        

  . خود را گسترش دهند و آنها را متشکل کنند
مشـکل بتـوان بـا    . ین بود تناسب قواي واقعی ا

حزب خیالی و تناسب قـواي خیـالی آقـاي سـانچز            
معضالت واقعی یـک انقـالب را حـل کـرد و بـزعم              

 بسرعت آنرا بـه  " و  "چرخش انقالبی "ایشان با یک    
  . داد"طرف سوسیالیسم سوق

اگر چه خیزش آوریل شرایط مسـاعدي بـراي         
نستند بـه حـداکثر   تواآنان مائوئیستها بوجود آورد و  

از آن سود جویند امـا هنـوز طبـق ارزیـابی حـزب               
از نظـر   . کماکان با موانع و معضالت بزرگ روبرویند      
.  هستندبین المللی با تناسب قواي نامساعدي روبرو  

انقالب دیگري به یـاري شـان نیامـده و بـا معضـل              
تنهائی انقالب در اوضاع کنونی جهـان روبـرو شـده        

از کسـب  پـس  وجـود دارد کـه    بعالوه خطر آن    . اند
سراسري قدرت با تجـاوز نظـامی خـارجی بـویژه از        

  . جانب دولت هند روبرو شوند
از نقطــه نظــر نظــامی تصــرف پادگانهــا و     

بدون ایجاد . استحکامات دشمن کماکان پا برجاست  
تزلزل در اراده سیاسی قواي دشمن و مهمتـر از آن      

بدون همراهی یـک خیـزش تـوده اي قدرتمنـد در      
راهی با ارتش رهائیبخش سازماندهی یـک قیـام     هم

  . پیروزمند میسر نیست
مضافا، از نقطه نظر سیاسـی الزمسـت کـه بـر        

کـه  .  توهمـات طبقـات میـانی شـهري فـائق آینـد      
بسیاري از آنها خواهان حل مسالمت آمیـز مسـئله          

   .قدرتند
این است پایه هاي سیاسـی و نظـامی سـازش       

بـا  ) م(ت نپال   در واقع حزب کمونیس   . سیاسی اخیر 
حزب بورژوائی کنگره و احـزاب چپـی کـه نماینـده        
اقشار مختلف خرده بـورژوازي انـد، قـرارداد صـلح            

علنـا ابـراز داشـته      ) م(حزب کمونیست نپال    . بست
ایــن سازشــی تــاکتیکی اســت تــا بتواننــد اهــداف  

بـراي مـا و دیگـر       .  کنند هاستراتژیک خود را برآورد   
ین است کـه آیـا      مائوئیستهاي جهان مسئله اصلی ا    

این سازش تاکتیکی واقعا صحیح است و به تکامـل          
انقالب یاري مـی رسـاند یـا غلـط و مضـر اسـت و                

  . انقالب را به انحراف خواهد کشاند
تا آنجائیکه به مضـمون توافقـات اخیـر تحـت           
عنوان قرارداد جامع صلح بر می گـردد، مـی تـوان            

ان التقاطی می. گفت مفاد این توافقات التقاطی است
حفظ  نهادهاي اصلی دولت کهن از یکسو و تاکیـد           

التقــاطی کــه . بــر اجــراي مطالبــات واقعــی مــردم
 طرفین قول و  . سرمنشا کشمکشهاي گوناگون است   

قرارهائی به یک دیگر داده اند که البته مدام بر سـر        
آنچـه کـه بطـور کلـی      . اجراي آنهـا اخـتالف اسـت      

ناروشن است این است کـه چنـین رونـدي تـا چـه          
آیا کلیه نیروهاي فعال در    . مانی ادامه خواهد یافت   ز

کمپ ارتجاع و امپریالیسم به دولت بـدون شـاه یـا            
جمهوري رضایت خواهنـد داد؟ چـرا کـه از یکسـو            

ـ      دولـت آمریکـا    ا حمایـت    سلطنت طلبان و ارتش ب
ــر    ــوي دیگ ــات هســتند و از س ــن توافق مخــالف ای
گرایشات متضادي در میـان هفـت حـزب ائتالفـی           

ست که مهمترین آن حزب کنگره طرفـدار        موجود ا 
هند است که هدف اصلیش دادن سهمی از قـدرت          
به مائوئیستها، به قصـد فاسـد کردنشـان و فرصـت            

با شاه یا بـدون     ( خریدن براي بازسازي دولت کهن      
کـه  ائـتالف   پ ایـن    برخی از احزاب چـ    . است)  شاه

ــا     ــتري ب ــتند، اتحــادي بیش ــک هس ــی کوچ احزاب
و خواهان تعیین تکلیف هـر چـه        ائوئیستها  دارند    م

  .  قدرت سیاسی می باشندسریعتر 
بر خالف بحثهاي رایج، در این توافقنامه رسما        
از انحالل ارتش رهائیبخش حرفی به میـان نیامـده          

بحث رسمی این است که شرایطی باید فراهم      . است
شود که ارتش دولت کهن دمکراتیزه شده و ارتـش          

ما واقعیت مسئله این    ا. رهائیبخش با آن ادغام شود    
است که در دوره دولت موقت نه مائوئیستها ارتـش          
خــود را از کــف مــی دهنــد و نــه ارتــش ارتجــاعی 

از هم اکنون احـزاب بـورژوائی و        . موجودیت خود را  
امپریالیستها تبلیغات براه انداخته اند که مائوئیستها       
طی ایندوره سریعا صفوف ارتش خـود را گسـترش          

ه قرار است تحـت نظـر سـازمان         داده و کمپهائی ک   
 ا عضوگیري شده  ملل قرار گیرد را با نیروهاي جدید      

. پر کـرده انـد و ایـن خـالف مقـررات صـلح اسـت               
کشمکشها بـر سـر اجـراي ایـن قـرار داد واقعـی و              

و البته نگرانی ها و سـئواالت پرولتاریـاي         . جاریست



٢٣صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره
  . بین المللی نیز واقعی و جاري است

یـزان مهـارت هـاي    پایه اصلی ایـن نگرانـی، م      
نیسـت بلکـه   ) م(تاکتیکی حـزب کمونیسـت نپـال      

خطرات استراتژیکی است که می تواند بواسطه ایـن       
تاکتیکها بوجود آید و جهت گیري کلـی و انقالبـی           

همــانطور کــه مســئله . ایــن حــزب را تضــیف کنــد
مرکزي هر انقالبی قدرت سیاسی است نکته کلیدي    

 چقـدر  براي سنجش یک تاکتیک هم این است کـه    
این تاکتیک در شرایط مشـخص کنـونی بـه درهـم      
شکستن کـل ماشـین دولتـی یـاري مـی رسـاند و             
چگونه؟ و چه دولتی قرار است از درون این پروسـه          
  بیرون آید؟ و از چه خصلت طبقاتی برخوردار است؟
سئوال مرکزي در رابطه بـا سـازش اخیـر نیـز         
گره خورده است به ماهیت طبقاتی دولتی که قـرار          

ت تشکیل شود؛ اینکه شـرکت در ایـن حکومـت        اس
موقت صحیح است یا خیر؟ بویژه آنکه مـی دانـیم       
از نقطه نظر تئوري مارکسیسم هیچ دولتـی نمـی        
توانــد ماهیــت گــذاري داشــته باشــد و از دولــت  

ماهیـت  . بورژوائی به دولـت پرولتـري گـذر کنـد          
طبقاتی یک دولت توسط رهبري و سیاست غالب        

. و اقتصاد آن تعیین می شـود بر آن، نیروي مسلح    
به این معنا که چه کسی رهبر این دولـت خواهـد       
بود؟ تکیه گاه آن کدام ارتش خواهد بود؟ و از چه        
نوع مناسبات تولیدي دفاع کـرده یـا آنـرا بوجـود            

  خواهد آورد؟
  !الگوھای نظری؛ مفاھیم تئوریک

ــد از   ــراي فهــم تاکتیکهــاي هــر حــزب بای ب
وریک آن  حـزب نیـز       الگوهاي نظري و مفاهیم تئ    

جرئـت مـی    ه  ب. ارزیابی صحیحی در دست داشت    
توان گفت که آقاي سـانچز شـناختی از درکهـاي          

بـر پایـه    . ندارد) م(تئوریک حزب کمونیست نپال     
ــگی    ــی همیش ــک سیاس ــربهاي تئوری ــدول ض ج
ــالب دمکراتیــک   ــائو ضــربدر انق ترتسکیســتها، م

و از نظر ایشان ایـن      ! مساویست با بورژوازي ملی؟   
م در رابطه با مائوئیستهاي نپالی هم صدق می     حک
  .کند

از درك  قبل از اینکه به انتقادات آقاي سانچز
الزمسـت  . مائو از انقـالب دمکراتیـک پاسـخ دهـیم      
علیـرغم  ) م(تاکید کنیم که حزب کمونیست نپـال        

اینکه مائوئیستند و مدافع جنگ خلـق و اسـتراتژي        
هـاي  شهرها از طریق دهات، تـا کنـون بحث  محاصره  

ــان    ــرانه از همگ ــه داده و مص ــدي ارائ ــري جدی نظ
  . خواسته اند که درگیر این مصافهاي نظري شوند

براي اطالع خوانندگان به شرح مختصر برخـی       
. مـی پـردازیم   ) م(از نظرات حزب کمونیست نپـال       

این نظرات در جنبش کمونیستی بین المللی هنـوز         
 توجه  به نظر این رفقا با    . مورد مجادله و مناقشه اند    

به تغییرات ساختاري که بعد از جنـگ دوم جهـانی        
در دنیا صورت گرفتـه نیـاز بـه طراحـی اسـتراتژي            
سیاسی نظامی جدیدي  براي انقالب در هر دو نـوع   

کشورهاي امپریالیستی و کشـورهاي تحـت       (کشور  
آنـان صـحبت از ادغـام دو اسـتراتژي        . است) سلطه

ایـن  . انقالب اکتبر روسیه و انقالب چین می کننـد        
رفقا با تکیه بر جمعبندي از تجربه خود می گوینـد         
که توانستند برخی از جوانب تاکتیکهاي قیامی را با        

تاکتیکهاي جنگ درازمدت خلـق از همـان مرحلـه         
آغازین جنگ خلـق ادغـام کننـد و بـا بکـار بسـتن        

البته  (تاکتیکهاي مذاکرات صلح و مانور دیپلماتیک 
سریع جنگ خلـق  به تکامل ) بطور دست چین شده  

ایـن رفقـا معتقدنـد در کنـار ادامـه           . یاري رسـانند  
مصممانه جنگ خلق و ایجاد دولت نوین در مناطق         
پایگاهی با اتخاذ تاکتیکهـاي سیاسـی همچـون دو          
دوره مذاکرات با دولت و پاره اي توافقات بـا برخـی       
احزاب اپوزیسیون توانستند به تقویت جنـگ خلـق         

  . قعیت امروزي برسانندیاري رسانند و آن را به مو
الگوي نظري این رفقا در رابطه با تاکتیکهـاي          
کنونی عمدتا رجوع دارد به روش برخورد لنـین در          
کتاب دو تاکتیـک سوسـیال دمکراسـی در انقـالب           

 و تاکتیکهائی کـه لنـین       1905دمکراتیک در سال    
 تا آوریل آنسـال     1917در فاصله بین انقالب فوریه      

تحـت عنـوان   تاکتیکهـا را  آن لنـین  . به پـیش بـرد    
شرکت در حکومت موقت و فشـار از پـائین فرمولـه     

بر این پایه است که این رفقا شـرکت خـود در      . کرد
از نظر این رفقا   . حکومت موقت را توضیح می دهند     

این سازش شبیه سازشهائی است که لنین در دوره          
هاي مختلف بـراي کسـب قـدرت سیاسـی توسـط            

اگـر کسـی    . ام داده اسـت   پرولتاریا و تحکیم آن انج    
بخواهد بطور جدي با استراتژیها و تاکتیکهـاي ایـن        
حزب مصاف دهد قبل از هر چیز باید بداند که ایـن     
رفقا چه می گویند و خود را متکی بر چه پایه هاي            

ایـن اولیـه تـرین    .  تئوریک مارکسیستی می کننـد    
شــرط یــک مبــارزه ایــدئولوژیک و پلمیــک ســالم،  

  . ستصادقانه و اصولی ا
در جهان امروز با  پیش قضاوتی هاي تئوریک         
در رابطه با خطوط و گرایشات ایدئولوژیک سیاسـی         
نمی توان به امر انقالب و تعمیق درك کمونیسـتها          

این پیش قضاوتی وقتی    . از تغییر جهان کمکی کرد    
با قضاوتهائی از بـیخ و بـن نادرسـت همـراه گـردد،        

د به گـل هـم   سبزه بو. دیگر نور علی نور خواهد شد   
  ! !؟آراسته شد

ای  ن م  ائو ب  ود ک  ھ مس  ائل مرب  وط ب  ھ      
انق  الب در کش  ورھای تح  ت س  لطھ را    

  !حل کرد
آقاي سانچز در پلمیک تئوریک با مائوئیسـتها        
در زمینه انقـالب دمکراتیـک اتهامـاتی را بـه مـائو             
ردیف می کند که سـنتا در جنـبش چـپ  بیشـتر              

الب معرف دیدگاههاي ترتسکیسـتی از پروسـه انقـ        
ما در اینجا نمی خـواهیم بـه       . دمکراتیک بوده است  

درك ترتسکی از انقالب دمکراتیک،  اختالفاتش بـا        
لنین و نقش وتاثیرات بشدت زیانبار تئوریهاي او بر         

.  بپـردازیم -برخی از انقالبات ـ همانند انقالب چین  
فقط نشان خـواهیم داد کـه مـائو واقعـا چـه              )  2(

مکراتیک و رابطـه اش بـا       درکی از پروسه انقالب د    
  .انقالب سوسیالیستی داشت

مائو در آثارش بروشـنی فرمولـه کـرد کـه در            
عصر امپریالیسم دیگر بورژوازي نمی تواند تحوالت       
دمکراتیک را در کشورهاي تحت سـلطه بـه پـیش          

این وظیفه بر دوش طبقه کارگر قرار گرفتـه و          . برد
ک نوع  به همین دلیل این انقالب با انقالب دمکراتی       

بخـاطر نقـش رهبـري      . کهن کیفیتا متفاوت اسـت    
ــالب    ــالب، انق ــن انق ــام ای ــارگر ن ــه ک ــده طبق کنن

اگرچه لنـین ایـن مسـئله را    . دمکراتیک نوین است  
تشخیص داده بود اما در کنگـره دوم انترناسـیونال          
کمونیستی خاطر نشـان سـاخت کـه قـوانین ایـن            

این . انقالب از طریق تجربه عملی کسب خواهد شد 
وانین را اساســا مائوتســه دون در جریــان تجربــه قـ 

  .درئوریزه کتعظیم انقالب چین 
مائو بروشـنی در پروسـه انقـالب دمکراتیـک          
چین تاکید کرد که بورژوازي ملی  نیـروي تعیـین           

آنچــه خصــلت "کننــده خصــلت انقــالب نیســت و 
انقالب را معین می کند از یـک سـو عبارتسـت از              

ر عبارتسـت از    دشمنان عمـده آن و از سـوي دیگـ         
امـروز دشـمنان عمـده مـا        . نیروهاي عمده انقالبی  

امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه داري بوروکراتیک      
هستند و نیروهاي عمده ما در مبارزه بر ضـد ایـن            
ــدي و    ــان ی ــه زحمتکش ــد از کلی ــمنان عبارتن دش

   ) 3 (".فکري
این واقعیتی است که در قرن گذشته پـاره اي         

ه مائوئیسم درك راستروانه اي     از نیروهاي منتسب ب   
از انقــالب دمکراتیــک نــوین ارائــه  داده  و موجــب 
سردرگمی و  بدفهمی بسیار و ارائه درك راست در          

آنان اساسـا خصـلت     . شده اند مورد مائو و مائوئیسم     
دمکراتیک بودن انقالب را با شرکت بورژوازي ملـی         
تعریف می کردند و نقش و جایگاهی استراتژیک بـه   

حال آنکه مائوتسـه     ) 4. (ین طبقه می دادند   نقش ا 
نبایـد انتظـار    در آثارش تاکید کرد که      دون بوضوح   

داشت که همواره این طبقه در انقالب شرکت جوید    
طبقـه کـارگر بایـد بـه دنبـال اتحـادي            یا اینکـه    و  

   ) 5. (استراتژیک با این طبقه باشد
تخب آثـار بـر    نمائو در جاي جاي چهار جلد م      

ــاتوانی  ــالب  ســر ن ــري انق ــی در رهب ــورژوازي مل ب
ــرکت    ــدم ش ــا ع ــزان شــرکت و ی دمکراتیــک و می



   ٢٤ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                
امـا آقـاي سـانچز بـه     . بورژوازي ملی بحث می کند    

نیابت از ترتسکیستها اتهام می زند کـه مائوئیسـتها       
رهبـري انقـالب بایـد در    ": طرفدار آن هستند کـه      

 این پلمیکی  بی ارزش      ".دست بورژوازي قرار گیرد   
 پایـه علمـی و مسـتندي برخـوردار          بوده و از هـیچ    

مهمتر از آن خود انقالب چین از هر سندي         . نیست
 1949انقالبـی کـه از همـان سـال          . معتبرتر اسـت  

دولتی پرولتـري تحـت رهبـري حـزب کمونیسـت           
بوجـود آورد و سـاختمان سوسیالیسـم را فرسـنگها     

اگر کسـی قصـد جـدل      . بیشتر از شوروي بجلو راند    
و ا به تئوري و پراتیک مائو      واقعی دارد باید مستقیم   

  .رجوع کندانقالب چین 
تاکیـد  در مورد انقالب دمکراتیک نـوین مـائو         

هـم از  . سرشـتی دوگانـه دارد   این انقـالب    کرد که   
دار اسـت هـم از سرشـت        ر دمکراتیک برخو  تسرش

 انقالب دمکراتیک نوین بیش از آنکـه   ؛سوسیالیستی
ي راه را بــراي ســـرمایه داري بگشــاید راه را بـــرا  

 دیوار چـین اینـدو مرحلـه        ؛سوسیالیسم می گشاید  
مائو در مقـاالت    . انقالب را از یکدیگر جدا نمی کند      

مختلف دالیل عینی و ذهنی شـکل گیـري پروسـه          
. انقــالب دمکراتیــک نــوین را بروشــنی توضــیح داد

هـم  چشم بستن بر این حقایق تاریخی ثبـت شـده          
نشـــانه عجـــز در پیشـــبرد مبـــارزه اصـــولی بـــا  

بـی  .  و هم عجز در پیشـبرد انقـالب        تهاستمائوئیس
جهت نیست که ترتسکیستها در صلح ابدي با نظام         
ــان   ــد و از زم ســرمایه داري جهــانی بســر مــی برن
ترتسکی تا کنـون در یـک نقطـه از جهـان مبتکـر              

  .انقالب نبوده اند
 عمیقتر و   ياما انچه که مهم است جمعبندیها     

سـه  همه جانبه تري است کـه مائوتسـه دون از پرو          
انقالب دمکراتیک نوین چین پس از کسـب قـدرت          
سیاسی سراسري و گذر به سوسیالیسم انجـام داده          

غالبا در جنبش نوین کمونیستی ایران کمتـر        . است
طبیعـی  . به این جمعبندیها رجوع شده و می شـود        

است که بعد از انجام یک عمل و اتمام کامـل یـک             
وانین پروسه، بهتر می توان به گذشته نگاه کرد و قـ          

اینکـار را مـائو عمـدتا در برخـی     . آنرا فرمولـه کـرد    
مقـاالت جلـد پـنجم منتخـب آثـار و بـویژه کتــاب       

 "نقدي بر اقتصاد اتحاد شوروي"برجسته اش به نام   
مائو پس از پیـروزي انقـالب جمعبنـدي         . انجام داد 
  : کرد که 

)  در منـاطق پایگـاهی    (در پروسه جنگ خلـق      
مکراتیـک انجـام   عمده وظایف مربوط بـه وظـایف د    

تنها چند سالی طول کشید که این وظـایف در    . شد
به همـین دلیـل مـائو در        . سراسر کشور کامل شود   

همان کتاب، در مقایسه میان انقالب چین با انقالب    
اکتبر گفت ما عمده تحوالت انقالبـی دمکراتیـک را     

در نتیجه .  ساله جنگ به پیش بردیم25طی دوران   
به سازشهائی با بورژوازي پس از کسب قدرت نیازي  

روستا و کارکنان دولت تزاري نداشـتیم؛ نیـازي بـه        
   )6(. برنامه هائی چون نپ نداشتیم

به همین خاطر تاکید کرد که با کسب پیروزي   
سراسري در چین و تحکیم اولیـه دمکراسـی نـوین           
تضاد عمده جامعه چین به تضـاد بـین بـورژوازي و          

با بورژوازي ملـی بـه   پرولتاریا بدل شد و دیگر نباید   
  . مثابه یک طبقه میانی برخورد شود

مضافا، مائو گفت نادرست است اگر تصور کنیم  
انقالب در مراحل اولیـه در کـل سرشـت یـک           "که  

انقالب بورژوا ـ دمکراتیک داشت و تنها در مراحـل   
بعدي به تدریج به یک انقالب سوسیالیستی تکامـل   

تفـاوت  "   به همین دلیـل تاکیـد کـرد کـه           ".یافت
چندانی میان دیکتاتوري پرولتاریـا و در دمکراسـی         
هاي خلق و دیکتاتوري پرولتري اي که در  روسـیه       

   ) 7 (".بعد از انقالب اکتبر ایجاد شد وجود ندارد
ــت     ــکلی از دول ــوین ش ــی ن ــع دمکراس درواق
پرولتري است این جمعبندي  نهائی مائو از پروسـه          

  . انقالب دمکراتیک نوین بود
ست کمونیستهاي چین همواره تالش     درست ا 

کردند در هر مقطعی از انقالب کلیه نیروهـائی کـه           
امکان آن هست که متحدشان کرد بـا خـود متحـد       

را بـر پایـه منـافع هـر دوره از           این نیروها   اما  . کنند
پرولتاریا و حـزب  انقالب و بطور کلی اهداف انقالبی     

کلید مسئله موضـوع    . متحد کردند کمونیست چین   
برنامــه اتحادهــا تحــت رهبــري چــه : ري بــودرهبــ

طبقـه اي سـازمان خواهنـد      طبقاتی  و رهبري چه      
مائو در این زمینه نیز جمعبنـدي عمیقـی از          . یافت

تجربه اتحادهاي طبقاتی  در انقالب اکتبر مشخصـا       
شوراها به عنوان نهادهاي قدرت ارائـه داد و خـاطر           

ل پس از انقالب اکتبر شـوراها شـام  ": نشان کرد که  
نمایندگان دست راستی منشویک، حـزب سوسـیال     

و .... رولوسیونر و نیر فراکسـیونهاي ترتسکیسـتی و       
اگـر چـه اسـما ایـن گـروه          . دیگر فراکسـیونها بـود    

نمایندگان کارگران و دهقانان قلمداد می شدند در         
  ".واقع نماینده بورژوازي بودند

 در ششـمین کمیتـه      یانتخاب تروتسـک  حتی  
امري آگاهانه ، 1917 در اوت  حزب بلشویکيمرکز

به خـوبی مـی    را  یلنین تروتسک . از جانب لنین بود   
شناخت و  از اختالفات خـویش بـا وي و همچنـین       

 موضـوع بـر سـر    . نقاط قـوت و ضـعفش آگـاه بـود     
. براي لنین ضروري بود   ترتسکیاینست که اتحاد با     

ي امـري الزم بـود تـا    قرار دادن او در جایگاه رهبـر    
پایـه  . شـود ی بلشویکانقالب  او جذب   پایه اجتماعی 

بیـان   و ترکیب طبقـاتی      یجهانبینکه در    یاجتماع
ــود ــه . اقشــار میــانی جامعــه ب بســیاري از ایــن پای

البتـه  .  همراه با ترتسکی به حزب پیوستند یاجتماع
ترتسکی از مهارتهاي تشکیالتی زیادي نیز برخودار       
بود که بلشویکها بـراي رهبـري انقـالب بـدان نیـاز           

اینرا هم فراموش نکنیم که ترتسکی در آن        . شتنددا
دوران انتقاد از خود کرده و اشتباهات گذشته خـود     

  . را رسما رد کرد
لنـین بـدون ایـن    بحث بر سر ایـن اسـت کـه          

. اتحادها قادر نبود به پیشرفت انقالب یـاري رسـاند       
اما مهم این بود که این اتحادها تحت رهبـري چـه            

فـی المثـل فـرق      . تي صـورت گرفـ     و برنامه ا   خط
را با خود متحد مـی کـرد        داشت که لنین ترتسکی     

. یا بلعکس ترتسکی لنین را با خود متحد مـی کـرد    
اگر لنین تحت رهبري ترتسـکی قـرار مـی گرفـت            

ایـن اسـت   . بدون شک انقالب اکتبري در کار نبـود      
ایـن امـر    . مضمون اصلی دعواها بر سر جبهه متحد      

هـر انقالبـی بـراي    بدیهی نیاز به اثبـات نـدارد کـه        
پیروزي خود نیازمند جبهه متحدهاي استراتژیکی و 

تنها کسانی که از انقالب بترسند یـا      . تاکتیکی است 

نخواهند قدرت سیاسی را کسب کننـد و جامعـه را          
تغییر دهند می توانند به مسئله متفقـین پرولتاریـا          

  . در انقالب بی عالقه باشند
مائوئیس       تھای نپ       ال ب       ھ دول       ت "

ام ا چ ھ کس انی     ،" زی پیوس تند  بورژوا
  !راه را برای سوسیالیسم می گشایند؟

آقاي سانچز در ادامه مقاله خـود اشـاره مـی            
اگر سـرمایه داران و زمینـداران بـزرگ هنـوز     "کند  

حق باقی ماندن در قدرت را داشته باشـند، حقـوق           
دمکراتیکی که از طریق مبـارزات تـوده اي کسـب            

و . ار خواهد داشت  شده همواره در معرض تهدید قر     
ــه جمهــوري   تغییــر شــکل حکومــت از ســلطنت ب
معضالت پایه اي این جامعه را حل نخواهـد کـرد و          

  ".صرفا یک رفرم عمده به شمار می آید
اما فکر .  ما کال مخالفتی با این اظهاریه نداریم     

می کنیم که این معیار را باید صمیمانه در رابطه با           
. معاصر بکار گرفتهمه دولتها و جنبشهاي توده اي 

ما از تحلیلها و موضـعگیري هـاي  شخصـی آقـاي             
 وکاسـتر سانچز در رابطه با دولتهائی چـون چـاوز و        

اما یکی از مشخصه هاي خطـی اغلـب         . خبر نداریم 
ــن     ــت از ای ــروز حمای ــان ام ــتها در جه ترتسکیس

ــرا . (دولتهاســـت ــه اخیـ ــاي البتـ برخـــی جناحهـ
را می  نیروهاي بنیادگراي اسـال   از  دفاع  ترتسکیست  

ی المثـل در همـین سـایت    فـ .) نیز پیشه کرده انـد   
اتحادیه جوانان سوسیالیست مقاالتی در حمایـت از      

  . به چشم می خوردرئیس جمهور ونزوئال چاوز 
دمکـرات  "امیدوارند که   ترتسکیستهاي ایرانی   

کشـور خـود    چون چاوز که مطالبات مردم   "صادقی
 بـا   .را بازتاب می دهد به طبقه کارگر قـدرت دهـد          

ملی کردن صنایع  راه را بـراي کنتـرل و مـدیریت               
   )8(. کارگري و برنامه اقتصادي کارگري باز کند
سیاســـی اکنــون قصـــدمان بررســـی رونـــد  

ــاوزي " ــم چ ــتوانه   "سوسیالیس ــه پش ــرا ب ــه اخی  ک
راه افتـاده   آمریکـا التـین     دالرهاي نفتی ونزوئال در     

از یـک    پرسید چرا    ترتسکیستها   باید از     اما   .نیست
ــه پیــروي مــی کننــد معیــار  چــرا شــرکت . دو گان

مائوئیستها در دولت نپال عقب نشینی عظیم اسـت         
راه چاوز از نظر آنان می تواند       دولت کمپرادوري   اما  
  . براي کنترل کارگري و سوسیالیسم بگشایدرا 

ــا کنــون   بطــور عینــی مائوئیســتها در نپــال ت
ضـربات تعیـین کننـده اي بـر ماشـین           ه اند   توانست
دولتی وارد آورنـد، بـا بوجـود آوردن ارتشـی           کهنه  

نـوز  البتـه ه  . قدرتمند دولـت نـوینی شـکل دهنـد        
مشخص نیست که ایندور از مبارزه طبقاتی در نپال   
چگونه رقم خواهد خورد و سرنوشت انقالب نپال به         

مســائل پیچیــده . چــه ســمتی ســیر خواهــد کــرد 
اما آنچه کـه    . اند،مشکالت زیاد و ناروشنی ها بسیار     

 ن اسـت حمایـت از ایـن انقـالب یـک وظیفـه            روش
 بـویژه  –امـا ترتسکیسـتها   . انترناسیونالیستی اسـت  

  تا کنون هیچ حمایتی از این انقالب      -ایرانی  شاخه  
 ،اما در مقابل. حتی در تبلیغات نیز به عمل نیاوردند

ــاوز را    ــم چ ــه،  پوپولیس ــت و دلبازان ــالب "دس انق
ه اش را  کـه مشخصـ    "انقالبـی ". خواندند "بولیواري

      . نامیـد  حتی نمی توان دست بدست شـدن قـدرت        



٢٥صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره
تحـت  است کـه  فردي پوپولیست و عوامفریب   چاوز  

 بـا  ،شـرایط خاصـی در راس حکومـت قـرار گرفـت     
 سـفره مـردم و      رسهمی از درآمدهاي نفتی ب    پرتاب  

گرفتن ژستهاي ضد امپریالیسـتی مـدعی سـاختن         
ــد    ــم شـ ــت و یکـ ــرن بیسـ ــم در قـ . سوسیالیسـ

سمی که در آن نـه ماشـین دولتـی دچـار            سوسیالی
 –برسد درهم شکسته شـود      چه   –تغییراتی گشته   

و نه طبقه کارگر در اثر انقالبی بقدرت رسیده و نـه          
ها تحت رهبري یک حزب انقالبی قـرار دارنـد      توده

که آنان را به منافع کوتاه مـدت و درازمـدت شـان             
  .آگاه کند

ز این حمایـت از چـاوز و و آن عـدم حمایـت ا      
انقالب نپال را باید چگونه توضیح داد؟ این تنـاقض          
را چگونه می توان رفع و رجوع کرد؟  از یکطرف به           
مائوئیســتها انــگ مــی زنیــد کــه طرفــدار رهبــري  
بورژوازي بر انقالب دمکراتیک هستند از سوي دیگر  

ــال سوسیالیســم چــاوزي روان هســتید  ــه دنب از ! ب
رات یکطرف بـه مائوئیسـتهاي نپـال در مـورد خطـ           

پارلمانتاریسم هشدار مـی دهیـد و از سـوي دیگـر            
نزدیک به یک قرن است که استراتژي شما رفـرم و           

هیچگاه نتوانسـتید  . نفوذ در این یا آن پارلمان است    
یک جنبش انقالبی مستقل و پایدار بوجـود آوریـد،          

کنید و مهمتـر از  مبارزه مسلحانه انقالبی را رهبري    
سازمان آن را  جائی آن در طول یک قرن انقالبی در 

   !دی پیروزي که هیچ حتا یک شکست ندار.دهید
آنگاه طبق گفته آقاي سانچز مدعی می شـوید   

خط مائوئیست استالینیستی خطی نیست کـه       "که  
توده ها براي گرفتن قدرت می توانند به آن متکـی           

   ".گردند
ي یک لحظـه منـاظره بـر مبنـاي کلیشـه هـا            

با گذشت زمان وزن    چرا که   را کنار گذارید،    قدیمی  
کلیشه هـا بـیش از حـد سـنگین مـی شـوند و بـه            

 آیا براي شـما     !روا می کنند  واقعیت ستم   عالیجناب  
سئوال پیش نیامده که چرا در گوشه اي از دنیا، در           

 ریکی از فقیرترین کشـورهاي دنیـا و در اوج کـارزا          
ضد کمونیستی بورژوازي بـین المللـی کمونیسـتها         

کمونیسم . ی برخوردار شوند  توانستند از چنین قدرت   
را توده اي کنند و چشم انداز نـوینی را در ابتـداي             

آنها با اتکا به .  براي بشریت به ارمغان آورند    21قرن  
کـدام تئوریهــا و راه  و روشـهائی توانســتند چنــین   
مـــوفقیتی کســـب کننـــد و درســـهاي آن بـــراي 

  . کمونیستهاي دیگر کشورها چیست
 مختلف یعنی   "ايایسمه"مبارزه واقعی بر سر     

اینکه کدامیک از تئوریها و ایده ها بدرستی جهـان           
عینی را منعکس می کنند و راه را بـراي تغییـر آن           

همــواره مضــمون واقعــی اختالفــات . مــی گشــایند
ــد ــتها و   –ولوژیک ئایـ ــان مائوئیسـ ــی میـ  سیاسـ

. ترتسکیستها بر این راستا بوده و کماکان نیز هست        
دیمی و ارائـه حکمهـاي   اما با تکرار فرمولبندیهاي ق  

کتابی و حاضر و آماده و از پیش تعیین شـده نمـی          
  .توان این مبارزه را به پیش برد و عمق بخشید

یـک امـر   . شـود  فرجامی  هرانقالب نپال دچار    
 دستاوردهاي تا کنونی این انقالب قابل   :روشن است 

کمونیستهاي نپالی در عرض دهسال     . ستایش است 
بـا ایجـاد    . رو کردند  و   رجنگ خلق چهره نپال را زی     

قدرت سیاسی نوین تغییـرات مهمـی در زیـر بنـا و      

و . روبناي مناطق روستائی این کشور بوجود آوردند      
نشان دادند که پرولتاریا تنها نیروئی است که قـادر          
است جامعه را عمیق شخم بزند و مناسبات کهنه را      

آن براندازد و مناسبات انقالبی و نوینی را جـایگزین       
امري که در جنبشهاي مسلحانه دیگـر کمتـر         . کند

فـی المثـل بتواننـد در طـی         . به چشم مـی خـورد     
ایـن  . این چنین زندگی زنان را تغییر دهند      دهسال  

دستاوردها مدیون تئوریهاي جنـگ خلـق مائوتسـه       
مشکل بر سـر برسـمیت شـناختن ایـن          . دون است 

دستاوردها و این حقایق تئوریک تاریخا اثبات شده         
اي سانچز و همفکران ایرانیش سـعی مـی         آق.  است

 یعنی انقالب قهر آمیز تـوده اي         –کنند این مسئله    
 را دور بزنند و به روي خود نیاورند کـه طـی ایـن     -

دهسال واقعا چه اتفاقی در نپال افتاده است و تـازه        
به مائوئیستها فراخوان می دهنـد کـه بـه اشـکاالت      

  .اساسی در تئوري مائوئیستی برخورد کنند
. انقالب قهر آمیز توده اي را نمی تـوان دور زد    

ــن  ــادین مائوئیســتها و    ای ــی از اختالفــات بنی یک
ــتترتسکیستها ــائی در    . س ــا ج ــه تاریخ ــري ک ام

ــته و    ــتها نداش ــاي ترتسکیس ــتراتژي و تاکتیکه اس
اشارات اینجا و آنجاي آنان به قیـام تـوده اي صـرفا       

ـ آامري فرمالیستی بوده که ربطی به اقدامات     ه گاهان
  . یک حزب انقالبی ندارد

***** 
انقالب نپال حساسیت همگان را برانگیختـه و         

ایـن امـر   . توجه جهانی را به خود جلب کرده اسـت        
مثبتی است و نشانه تاثیراتی است که روند انقالبـی      
در یک کشور می تواند بـر رونـدهاي سیاسـی بـین      

مسلما پیـروزي اولـین انقـالب       . المللی داشته باشد  
حت رهبري کمونیسـتها در ابتـداي قـرن     توده اي ت  

می بـر  ی میتواند تاثیرات ایدئولوژیک سیاسی عظ  21
مردم جهان، طبقه کارگرجهانی و کمونیستها داشته   

مصافهاي . اما کسب این پیروزي آسان نیست     . باشد
ــی پیشــاروي      ــی جدیــد و مهم ــوریکی پراتیک تئ
کمونیستهاي نپالی و همینطور همـه کمونیسـتهاي     

رفته است که چگونـه گـام آخـر بـراي          جهان قرار گ  
ــدرت سیاســی سراســري در ایــن کشــور   کســب ق

عملی کردن گام آخر سـهل و سـاده         . برداشته شود 
نیست و بـه فاکتورهـاي گونـاگونی وابسـته بـوده و          
نتایج واقعی آن در آینده نـه چنـدان دور مشـخص            

اما در میان همه فاکتورها یکی تعیـین        . خواهد شد 
ن فاکتوري که مائوتسه دون     یعنی هما . کننده است 

خط ایدئولوژیک سیاسی صـحیح  ": بر آن تاکید کرد 
   ".تعیین کننده همه چیز است

رد انقالب شـان تـا      بکمونیستهاي نپالی با پیش   
مرحله کنـونی بـر دانـش و تجـارب عملـی انقـالب        

ــري را   ــالب پرولت ــد و انق ــس از (پرولتــري افزودن پ
تا آن  ) تجارب ارزشمند رفقاي حزب کمونیست پرو     

ئله کسـب قـدرت و   حد به جلو سوق دادند که مسـ      
مقابل ماهیت و خصوصیت دولت آینده بطور عملی         

مسـائلی  . جنبش کمونیستی بین المللی قرار گیـرد      
که چندین دهه است که طبقه کارگر جهانی بـا آن           

هر فردي که صادقانه دل در گرو       . روبرو نشده است  
ن سـئوال  رهائی طبقه کارگر دارد نمی توانـد بـا ایـ    

روبرو نشود که راز این پیشرفت چه بوده و چرا ایـن    

  پیشرفت و دستاورد با نام مائو رقم خورده است؟
  :منابع و توضیحات

 و مجلـه انترناسیونالیسـتی   "حقیقـت " ـ  نشریه  1
 طی دهسال گذشته مقاالت متنوعی      "جهانی براي فتح  "

ي در رابطه با انقالب نپال به چاپ رسانده  که در تارنمـا            
عالقمندان به مباحث اخیر    . حزب ما قابل دسترس است    

انقالب نپال نیز می توانند به شماره ویـژه انقـالب نپـال             
انقـالب  " و همچنین مقالـه     30 شماره   "حقیقت"نشریه  

مسائل پیچیده؛ برخوردهاي ساده ـ پاسخ به نشریه  : نپال
 "حقیقـت " نشـریه  31 منـدرج در شـماره     "پیام فـدائی  
  . رجوع کنند

  ظاهرا ترتسکیستها طرفدار انقالب بالواسـطه       – 2
سوسیالیستی اند و همواره  با این مسـئله مخالفـت مـی      
کنند که در اغلب کشورهاي تحت سلطه انقالب پرولتري 
.  مجبور است از مرحله انقالب دمکراتیک نوین گذر کنـد     

آنان کلیه تحـوالت دمکراتیـک ضـروري بـراي پیشـبرد            
ت عنـوان برنامـه گـذار بـه        انقالب سوسیالیسـتی را تحـ     
اما مشکل بر سـر خصـلت   . سوسیالیسم فرموله می کنند 

کـه در واقـع از برخـی        . اساسی این برنامـه گـذار اسـت       
رفرمهاي اجتماعی و رفاه اقتصادي در جامعه فراتر نمـی         

در انتظار فـرا  رفرمهاي بورژوائی   آنان با انجام برخی     . رود
 ماننـد و    باقی مـی  سوسیالیسم در سطح جهانی     رسیدن  

را بـه مـردم     سوسیالیسم  پس از ظهور آن اجازه ورود به        
سوسیالیسمی که کماکان مشخصـه اصـلیش       . می دهند 

کنتـرل  همانند مدل بلوك شرق در دوران جنگ سـرد،          
دولتی بر بخشـهاي مختلـف اقتصـاد و افـزایش حقـوق             

اســت کــه بــدان چاشــنی مــدیریت و کنتــرل کــارگران 
   . کارگري هم اضافه شده است

 دو مرحلــه انقــالب  مصــنوعیادغــام بــا نــان آ
ـ سوسیالیستی و دمکراتیک در یک مرحله و با حملـه      ا ب

پرولتاریـا  ) دائمی یا مـوقتی ( به متحدین "چپ"ظاهري  
اما این ظاهر   . در انقالب می خواهند مسئله را حل کنند       

 در بسـیاري مـوارد آشـکارا بـه اشـکال مختلـف              "چپ"
  . شان می دهدخود را نو رفرمیستی مضمون راست 

به این صورت که کشورهاي تحت سلطه بـه دلیـل        
ــب مانــدگی نیروهــاي مولــده آمــادگی پــذیرش       عق

در عمل براي پرش از روي مرحله       . سوسیالیسم را ندارند  
انقالب دمکراتیک نوین، مناسبات ماقبل سرمایه داري و        
ــا    ــین کشــور تحــت ســلطه ب ــدي کــه ب مناســبات تولی

نخورده باقی می مانـد و      امپریالیسم موجود است، دست     
جا اقدام سوسیالیستی   چاوز  و  ملی شدنهاي نوع کاسترو     

  . زده می شود
و مهمتر از همه رهبري تحوالت دمکراتیک به خود 

تحت عنوان اهمیـت دادن بـه   . بورژوازي سپرده می شود 
تضاد کار و سرمایه به دنبالـه روي از روشـها و مطالبـات       

له زمین، مسئله زنان   مانند مسئله ملی، مسئ   (دمکراتیک  
و تفـاوتی   . دیگر اقشار و طبقات پرداخته می شـود       ...) و  

که غالبـا  (بین روش حل پرولتاریا  و روش حل بورژوازي  
در رابطه با این مطالبـات    )  آغشته به پارلمانتاریسم است   

ــون  . قائــل نمــی شــوند ــا کن ــی جهــت نیســت کــه ت ب
ــات    ــتقلی در انقالب ــتند نقــش مس ــتها نتوانس ترتسکیس

  . کشورهاي تحت سلطه داشته باشند
 درباره مسئله بورژوازي ملـی  " به نقل از مقاله     - 3

ــین  ــدین روشــن ب ــارس 1 ـ   "و منتق ــد 1948 م  ، جل
 ←        300نتخب آثار مائو تسه دون صـفحه      چهارمم



   ٢٦ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                
در       یک نمونه از ایـن برخـورد را مـی تـوان    – 4←

ب  ارگـان مرکـزي حـز      "رنجبـر "مقاله اي که در نشریه      
.  مشاهده کـرد   1385 شهریور   17رنجبران ایران، شماره    

این مقاله بمناسبت صـدمین سـالگرد انقـالب مشـروطه        
دیگـر  تاکیـد کنـد   اسـت کـه   قصد آن ایـن   . نگاشته شد 

بورژوازي لیبرال نقشی در انقالب ندارد و به همین دلیل          
از نظر ": مقاله می گوید. انقالب ایران سوسیالیستی است  

سه قرن اخیر ما با دو انقالب زیـر بنـائی   تاریخی طی دو    
ــالب  ( انقالبـــات بـــورژوا دمکراتیـــک کالســـیک و انقـ

سوسیالیستی روبرو بوده ایم کـه طبقـه اي را جـایگزین           
اما به دلیل مداخالت امپریالیستی     . طبقه دیگر نموده اند   

در امور کشورهاي جهان سوم، انقالبات سیاسی روبنـائی         
در . ورت گرفتـه انـد    صـ ) ضد اسـتعماري و دمکراتیـک     (

انقالبات بورژوا دمکراتیک توده هاي مردم تحت رهبـري       
بورژوازي یا پرولتاریا نظامهاي فئودالی یا نیمه فئودالی را   
برانداحته و نظامهاي سرمایه داري و یا سوسیالیسـتی را          

امید بستن به اتحاد با بورژوازي لیبرال در . ....... بنا نهادند
 حاکم افتادن به تـوهم غیـر قابـل          مبارزه علیه بورژوازي  

زیرا تاریخ مصرف انقـالب دمکراتیـک بـه    . بخششی است 
پایان رسید و دمکراتیک دانستن مرحلـه انقـالب ایـران،        

   ".کرنش در برابر رفرمیسم بورژوائی است
نویسنده آگاهانه انقالب دمکراتیک نوین چین را از        

 بطـور حذف می کنـد و  دمکراتیک صحنه تاریخ انقالبات  
. ضمنی از آن به عنوان یک انقالب روبنائی نام مـی بـرد            

آن هم انقالبـی کـه طـی مـدت زمـان نسـبتا فشـرده و          
کوتاهی عظمیرترین تغییرات زیر بنـائی را از طریـق بـاز       

) به عنوان ابزار اصلی تولید در چین انزمان       (توزیع زمین   
که در تاریخ انقالبات دمکراتیک سابقه نداشته       . انجام داد 

سوسیالیستی خواندن مرحله انقالب ایران مشکلی       .است
مشــکل ادامــه و بکــار بســت یــک  . را حــل نمــی کنــد

یعنی کماکـان پافشـاري بـر پایـه         . متدولوژي غلط است  
روانــه از بحثهــاي مائوئســه دون در  همــان درك راســت

انقالب تعیین مرحله یعنی . تدوین مرحله انقالبرابطه با  
قشی که بورژوازي ایفا  پایه ن  ردر کشورهاي تحت سلطه ب    

نه به قول مائوتسه دون بر پایه دشمنان عمده و . می کند
با منطق وارونه و غلـط نمـی تـوان         . نیروي عمده انقالب  

  . انتظار نتیجه گیري صحیح داشت
 براي بحث بیشتر در ایـن زمینـه خواننـدگان        - 5

بمناسبت انتشار اولین شماره مجلـه  " مقالهمی توانند به  
 ، جلــد دوم منتخــب آثــار 1939 اکتبــر 4 "کمونیســت

  . ، رجوع کنند 429 و 426مائوتسه دون صفحات 
 نپ برنامه اقتصادي بود که لنین پس از اتمام            - 6

جنگ داخلی و براي بازسازي اقتصـادي شـوروي اتخـاذ           
بلشویکها مجبور شدند براي بازسازي اقتصاد روستا       . کرد

د و همچنین برخی به بورژوازي روستا امتیازاتی اعطا کنن
نـپ  . از کارکنان دولت تزاري را به همکاري دعوت کنند        

بیان بکار گیـري سـرمایه داري دولتـی بـراي بازسـازي             
  .  اقتصاد شوروي براي یک دوره کوتاه مدت بود

نقدي بر اقتصاد اتحاد "هر دو نقل قول ازکتاب  ـ 7
   6 و 14 صفحات "شوروي
رگشـاده   براي نمونـه مـی توانیـد بـه نامـه س            – 8

رازي در  . جوانان سوسیالیسـت بـه چـاوز و سـخنرانی م          
ایندو  .  رجوع کنید  "انقالب بولیواري در ونزوئال   "رابطه با   

مقالــه در ســایت جوانــان سوسیالیســت قابــل دســترس 
  ■.است

  برگرفتھ از سرویس خبری جھانی برای فتح

ــی در  15روز   ــان قبل ــال، پارلم ــه در نپ  ژانوی
راي به یک قانون   ) یندگانمجلس نما (سینگا دوربار   

اساسی موقت داد و منحل شد تا جـاي خـود را بـه      
حــدود یــک چهــارم . یــک پارلمــان موقــت بدهــد

نمایندگان پارلمان موقت از حزب کمونیسـت نپـال       
ــراي 17روز .  مــی باشــند) م( ــه جلســه اي ب  ژانوی

ایـن  . تصویب قانون اساسی موقت تشکیل می شـود  
خابـات مجلـس   قـانون اساسـی موقـت تـا زمـان انت     

موسسان در ژوئن براي تعیین نظام سیاسی کشـور،        
قـانون اساسـی    . چارچوب قانونی کشور خواهد بـود     

موقت نخست وزیر را بجاي شاه بعنوان رئیس دولت    
تعیین کرده است و حتا نقش تشـریفاتی را از شـاه            

اما شاه هنوز تاج خـود را حفـظ کـرده     . گرفته است 
 را کـه در قـانون       قانون اساسی موقت، بندي   .  است

اساسی قبلی اعالم می کرد کشور نپال یـک کشـور        
مطبوعات مـی  . هندو مذهب است حذف کرده است  

گویند این پارلمان قـرار اسـت در مـاه فوریـه پـس          
ازاتمام شدن پروسه خلـع سـالح، کابینـه دولـت را            

  .معرفی کند
  
 عضو  350مجلس قانون گذاري کنونی داراي       
مان قبلی که توسـط شـاه   همه اینها عضو پارل   . است

ــال   منحــل شــد بودنــد بجــز حــزب کمونیســت نپ
 12 تـن زن،     28 نماینده جدید،    83از  ). مائوئیست(

کـه سـابقا کاسـت نجـس خوانـده مـی            (تن دالیت   
) جاناجاتیس هـا ( تن از گروه هاي بومی 22،  )شدند

 که منطقه دشـتی مـرز       "تراي" تن از منطقه     21و  
تحـت سـتم    هند می باشد و توسط دولت مرکـزي         

کریشنا بهادر ریاست فراکسـیون نماینـدگان       . بودند
  .را بر عهده دارد) م(حزب کمونیست نپال 

  
تشکیل یـک پارلمـان جدیـد نتیجـه قـرارداد           
صلحی اسـت کـه در نـوامبر گذشـته میـان حـزب              
. مائوئیست و ائتالف هفت حزب حکومتی بسته شـد  

حزب کمونیست مائوئیست قبول کرد که در مقابـل      
ساسی موقت، حکومـت گـذاري و انتخابـات         قانون ا 

موسس مجلس آینده، جنگ خلـق ده سـاله را کـه            
ــده     ــاي عم ــال را از بخــش ه ــلطنتی نپ ــش س ارت
روستاهاي نپال بیرون رانـده اسـت خاتمـه دهـد و            

طبـق  . ساختارهاي قـدرت انقالبـی را منحـل کنـد         
 7 قرارگـاه در  7توافقها ارتش رهائی بخش خلق در   

ی قرار خواهد گرفت و سـالح     نقطه از مناطق پایگاه   
 سرباز گورکاي نپالی که سابقا     111هاي آنها توسط    

شده  در ارتش هند خدمت کرده و اکنون بازنشسته       
 شـده و     ثبـت  اند تحت نظارت افسران سازمان ملل     

در کانتینر هاي فلزي در همان قرارگاه ها گذاشـته          
 به فرمانده ارتش رهائی  شده و کلید قفل کانتینر ها     

رزمنـدگان  . ان قرارگاه سپرده خواهد شـد    بخش هم 

ارتش رهائی بخش در هر قرارگاه، فقـط مسـلح بـه          
تعداد سالحی که براي حفاظت از خـود الزم دارنـد      

 افسر کورگا بنا بـه دعـوت حـزب          111.خواهند بود 
مائوئیسـت و هفـت حـزب ائتالفـی حکومـت بـراي       

  .تسریع در این کار براي اینکار داوطلب شده اند
   

هیــه ســند قــانون اساســی موقــت و  پروســه ت
تشکیل پارلمان جدید که در اول دسـامبر گذشـته          

.  بشــدت مــورد جــدل و مناقشــه بــوداتفــاق افتــاد
حکومت تالش دارد قرارگاه هاي پلیس را کـه طـی     
جنگ خلق از روستاها برچیده شـده بودنـد دوبـاره           
مستقر کند و حزب مائوئیست بـا آن مقابلـه کـرده            

ر تخطی از قرار داد صلح      حکومت همچنین د  . است
دست به انتصابهاي جدیـد ماننـد انتصـاب سـفراي           

ــارجی زد  ــورهاي خ ــال در کش ــاي  . نپ ــه ه اتحادی
کارگري وابسته به مائوئیستها براي اعتراض به ایـن         

 مـردم را بـه یـک اعتصـاب          2006روند در دسامبر    
این اعتصاب موجب بسته    .  فراخواندند )بند(عمومی  

مدرسه و دانشگاه در شهر  شدن تمام کسب و کار و       
و بـه سراسـر کشـور       . کاتماندو و توقف ترافیک شد    

  .سرایت کرد تا اینکه حکومت عقب نشینی نمود
  

ــان    ــت پارلم ــین نشس ــادر در اول ــنا به کریش
امروز آغـاز یـک   «: سخنانی با مضمون زیر ایراد کرد  

تا پیش از این مردم نپـال هرگـز     . تاریخ جدید است  
د که قانون اساسی خـود را       فرصت آن را نیافته بودن    

مردم از طریـق مجلـس موسسـان قـانون          . بنویسند
ایـن اسـت  تعهـد     . اساسی خود را خواهنـد نوشـت      

بر حسب ایجاد توازن در . عمده قانون اساسی موقت   
سـند  . قدرت سیاسی، این یـک روز تـاریخی اسـت         

بطور اصـولی پایـان سـلطنت و اسـتقرار جمهـوري           
مجلس موسسان   ... .دموکراتیک را اعالم کرده است    

... یک قانون اساسی کامل را به ظهور خواهد رساند        
موضع حزب مائوئیست آن است که باید یـک رفـرم      
ارضی انقالبی صورت گرفته و دولت تجدید ساختار        

» ......شده و یک ارتش ملـی جدیـد تشـکیل شـود            
  )کام.برگرفته از نپال نیوز(

  
 پراچاندا صدر حزب در بیاناتی کـه در منطقـه         

حـزب مائوئیسـت کماکـان    : چیتوان ایراد کرد گفت  
براي اهداف خـود مبنـی بـر کامـل کـردن انقـالب            
دموکراتیک نوین و گذر بـه سوسیالیسـم و مبـارزه           

  . براي کمونیسم مبارزه می کند
کمونیستها و توده هاي انقالبی سراسـر جهـان    
با نگرانی روند پر پیچ و خم انقـالب نپـال را دنبـال           

نهایت حزب مائوئیست را بـر مبنـاي   می کنند و در   
پا برجائی اش بر روي این اهـداف و اینکـه ماشـین            
انقالب را چگونه از میان پیچ و خم ها  بسـوي ایـن        

  ■. اهداف می راند، محک خواهند زد

وارد ) ستيمائوئ(ست نپال يحزب کمون
  می شود پارلمان

 



٢٧صفحه     حقيقت         ۳۲ شماره

   جدید، محور ایجاد  "دیپلماسی"طبق این 
ارتـش   اتحاد منطقـه اي از کشـورهاي خاورمیانـه،        

نـون فرمانـدهی مرکـزي      هـم اک  . آمریکا خواهد بود  
آمریکا براي کل خاورمیانه و جمهوري هاي آسیائی،   

  . در قطر قرار دارد
هدف عمـده از فشـارهاي جدیـد روي ایـران،           

کردن جمهوري اسالمی به قبول نقشی درجـه        وادار
. دوم در ساختار امنیتی خلـیج  و خاورمیانـه اسـت         

امـن  " و   "پاکسـازي "بدون شـک، نقـش ایـران در         
 امتحانی است که جمهـوري اسـالمی      عراق، "سازي

باید پس دهد تا همین نقش درجه دوم نیز نصیبش     
جورج بوش آماده است تا براي پذیرفته شـدن   . شود
 جدیـد در خاورمیانـه، از ضـربات         "دیپلماسی"این  

نظامی علیه ایران سود جوید اما این بخشی از یـک           
. طرح حمله نظامی گسترده و اشغال ایـران نیسـت         

، همین نقشه نیـز بـا موانـع و مخالفـت            در هر حال  
هاي زیادي روبروست و اینکه در عمل چگونه از آب  

  .در آید معلوم نیست
  مشکالت حل نشدنی جورج بوش

ــد"نقشــه  ــراق،  "جدی ــراي ع ــوش ب  جــورج ب
مشــکالت آمریکــا در عــراق یــا خاورمیانــه را حــل  

هر چند بوش اهداف آمریکـا در عـراق     . نخواهد کرد 
 بغـداد اکتفـا   "امن کردن"ه و به را بشدت تنزل داد   

نموده است، اما دستیابی به ایـن امـر نیـز نیـاز بـه               
خنثی کردن ایران و جلب همکاري فعال کشورهاي     

و ترکیه و مصر و کشورهاي اروپـائی و         فارس  خلیج  
 هزار سرباز اضـافه بـراي       20فرستادن  . روسیه دارد 

برچیدن شبکه هاي شـبه نظامیـان شـیعه و درهـم      
اضـافه  .  ومت سنی ها در عـراق اسـت       شکستن مقا 

شدن چندین هزار سرباز آمریکـائی بـه جنـگ ضـد      
چریکی در شهرهاي گوناگون به معناي آن است که       
در ماه هاي آینده سربازان آمریکائی بیشتري کشته        

بر چیدن شـبکه هـاي شـبه نظامیـان          . خواهند شد 
شیعه و سنی بدون خنثی کـردن دولتهـاي حـامی           

هر یـک از ایـن  شـبکه هـا بـه             . آنان ممکن نیست  
پشتوانه دولتهاي منطقه کـه هـر یـک بـه یکـی از               
شبکه هاي کشورهاي امپریالیستی متصلند، نشـو و        

درسـت همانگونـه کـه طالبـان در         . نما مـی کننـد    
افغانستان با پشتوانه پاکستان بـه رشـد و گسـترش      

در جنـگ لبنـان، حـزب اهللا بـا          و   . خود می پردازد  
یدا بدستش رسـیده بـود   موشک هاي روسی که جد  

تانکهاي اسرائیلی را در ابتـداي حـرکتش در خـاك     
  . لبنان میخکوب کرد

وش قصد دارد با تهدیـد نظـامی و فشـارهاي       ب
اقتصادي و سیاسی جمهوري اسالمی ایران را خنثی 

اما هر حرکت . و تبدیل به دستیار بدون دردسر کند  
نظامی علیه ایران در داخل آمریکا با واکـنش هـاي          
شــدید در درون هیئــت حاکمــه و از ســوي مــردم  

انگلسـتان  . ناراضی از جنگ عراق روبرو خواهد شـد       
که محکمترین متحد آمریکا در عراق است، امسـال         
. نیروهــاي خــود را از عــراق بیــرون خواهــد کشــید

، ایران را تهدیـد عمـده در         فارس   کشورهاي خلیج 
 خاورمیانه تلقی می کنند اما آنها نیز نسبت به طرح     

  . هاي جدید بوش ابزار تردید می کنند
ولول    ھ در ھیئ     ت حاکم    ھ جمھ     وری   

  اسالمی
عنامه شوراي امنیت سازمان ملل مبنی بـر        قط

 تجـاري بـزرگ   –تحریم اقتصادي چند گروه مـالی     
جمهوري اسالمی، دست آمریکا را باز کـرده  تـا در          

در حرکت کشتی هاي حمل بار کـه از   فارس  خلیج  
ان هستند و  در معامالت بانکی    ایران و به مقصد ایر    

بخصوص آنکه بخش عمده آن (ایران با دنیاي خارج     
بشـدت  ) از طریق نظام بانکی دوبی انجام می شـود        

هم اکنون هشت بانک اروپـائی روابـط        . اخالل  کند  
ایـن وضـع در میـان     . خود را با ایران قطع کرده اند      

سـرمایه داران گــردن کلفـت کمپــرادور ایـران کــه    
ان و سـالطین جمهـوري اسـالمی مـی        عمدتا  سـر   

مشخصـا حـزب موتلفـه    . باشند ولوله انداخته اسـت   
اسالمی که بزرگترین تجار وابسته به بازارهاي مالی        
و کاالئی امپریالیستی در ایران می باشند، بدسـت و     

طبـق گـزارش روزنامـه کـارگزاران،        . ستپا افتاده ا  
شـوراي  "سران این حـزب در مالقـات بـا مقامـات            

 هشـدار دادنـد کـه ایـران بایـد روش            "ملیامنیت  
معتدلی را در زمینه هسته اي دنبال کنـد تـا مـانع         

یعنـی چـور و چپـاول        ("اقتصـاد "ضربه خوردن به    
همزمان روزنامه هاي جمهوري اسالمی   . شود) اینان

وابســته بــه (و همشــهري ) وابســته بــه خامنــه اي(
 در "تنـد روي "احمـدي نـژاد را بخـاطر        ) الریجانی

دسـتگیري  .  هسته اي به بـاد انتقـاد گرفتنـد     زمینه
سران سپاه پاسداران در اربیل، اقدام دیگري بود که         

پس از . ترس بر دل سران جمهوري اسالمی انداخت
این وقایع، جالل طالبانی که سهم مهمی در داللـی       

ــا دارد،  در   ــالمی و آمریک ــوري اس ــان جمه  18می
اعالم می  "براي ثبت در تاریخ"ژانویه اعالم کرد که  

جمهوري اسالمی حاضـر اسـت در مـورد    «کند که،   
ــا    ــان ت ــه از لبن ــی در خاورمیان ــوارد امنیت ــام م تم

نقـل  ( » .افغانستان با آمریکا مذاکره و همکاري کند 
  )  ژانویه19از هرالد تریبون 

آمریکا در عراق گیر کـرده  و وضـعیت داخـل           
آمریکا بحرانی تـر مـی شـود امـا وضـعیت بحرانـی            

. مــی دهــدنجــات نرا مهــوري اســالمی آمریکــا، ج
جمهــوري اســالمی بخشــی از ســاختار پوســیده و  
بشدت ارتجاعی و ضد مردمی کل منطقه خاورمیانه     

آمریکا مجبور است بر جمهوري اسالمی فشار      . است
وارد کند، و در هر موج این فشارهاي شـکاف هـاي        
درونی و ترکهاي بناي جمهوري اسالمی بـازتر مـی       

 و بحـران هـا بهتـرین فرصـتها را           این تضادها . شود
براي تشدید مبارزات سیاسی رادیکال اقشار مختلف 

مبـارزه بـراي سـرنگونی رژیـم        . مردم باز مـی کنـد     
جمهوري اسالمی و مقابلـه آگاهانـه بـا امپریالیسـم         
آمریکا و کلیه گزینه هاي آن؛ این اسـت آن جهـت            
گیــري سیاســی کــه در ایــن مقطــع از تالطمــات  

 خـط تمـایز اصـلی در جنـبش          سیاسی جامعه مـا،   
ــاي تــوده اي کــارگري،      ــی، در جنــبش ه سیاس

    .دانشجوئی و زنان است
  1385اول بهمن  

ــزب کمونیســت ایــران     _مارکسیســت (ح
  ■ ) مائوئیست_لنینیست 

  ٢٨ادامھ ضربھ نظامی بھ ایران  از صفحھ 
هنر و فرهنگ ارتجاعی از طریق مسخ توده هـا   
ــد    ــد و بازتولی ــه و تولی ــم کهن ــت نظ ــه تقوی ب
. مناسبات اجتماعی ارتجاعی یاري مـی رسـاند      

 فرهنگ انقالبی براي توده    و که هنر در صورتی   
هاي انقالبی همچون سالح نیرومندي است که       
پیش از آنکه انقالب فرا رسد انقالب را از لحاظ     
ــان   ــد و در جری ــی بین ــدارك م ــدئولوژیک ت ای
انقالب بخش ضروري و مهم جبهه عمـومی آن   

  .است

 
 هنر، خلق آثاري است که در ذهن پـرورده       …

 هنر انعکاس زندگی .می شود و شکل می گیرد  
چــه مبــارزه . کــار و مبــارزه بشــر. بشــر اســت

 .تولیدي، چه مبارزه طبقاتی در جامعه طبقاتی
 نکته مهم دیگري کـه برشـت مطـرح کـرد           …

اینست کـه وقتـی تـو در اثـرت مـدل بوجـود              
بیاوري، این مدل میتواند تقلید حقیقت باشد و  

 . نه خود حقیقت
 یک فرم بـی      فرم آثار نمونه را نباید بعنوان      …

“ مجـاز ”برو و برگـرد پرولتـري و تنهـا الگـوي          
و به همان نتیجه گیریهایی رسـید  . معرفی کرد 

ــم    ــبک رئالیسـ ــه سـ ــانی در زمینـ ــه زمـ کـ
اگر اینجور به ایـن آثـار       . سوسیالیستی می شد  

نگاه بشود خودش به عاملی براي در جا زدن و          
. تبدیل می شودي محدود نگري و محافظه کار   

با یک حرکـت خـالف جریـان     یعنی چیزي که    
شروع شده، خودش تبدیل بشود به یک مانع و       
جلوي خالقیـت هنرمنـدان جدیـدي کـه مـی        

 …خواهند قدم جلو بگذارند را بگیرد
اگر می خواهید درگیـر بحثـی عمیـق و همـه            

 را  »گپـی بـر سـرهنر     «جانبه در هنر شوید،     
  .مطالعه کنید

 با این هدف انتشـار  یافـت   “گپی بر سرهنر  ”
ر میان کمونیستها و هنرمنـدان مترقـی و    که د 

 متعهد به بحث و جدل همه جانبه تر، عمیقتـر       
 به امید آنکه این بحـث . و گسترده تر دامن زند  

 .گل باغی پر ازباشد بروي پنجره اي 
  



   ٢٨ صفحه  ۳۲   شماره   حقيقت                

جورج بوش، با وجود مخالفت اکثریـت کنگـره        
آمریکا، مصممانه خواسـتار وارد آوردن چنـد ضـربه      

ته اي ایـران مـی      نظامی به تاسیسات نفتـی و هسـ       
قدرت نمـائی   ) گیتس(وزیر دفاع جورج بوش     . باشد

در مقابل ایران را پیش شرط مـذاکره بـا جمهـوري      
اسالمی  دانست و گفت، فرستادن یک نـاو جنگـی            

 بـراي فشـار گذاشـتن بـر          فارس خلیجهواپیمابر به   
عالوه بر این، آمریکـا ناوهـاي جنگـی و          . ایران است 

ــه  فــارس پایگــاه هــاي خــود را در خلــیج مجهــز ب
از قرار، این موشـکها  . موشکهاي پاتریوت کرده است 

قادرند موشکهاي بالستیک ایران را پس از شـلیک،         
مقامـات آمریکـائی مـی گوینـد ایـن          . واژگون کنند 

ــیج و     ــورهاي خل ــه کش ــت ک ــراي آنس ــدامات ب اق
 را در مقابـل عکـس        فـارس  تاسیسات نفتی خلـیج   

 .العمل هاي نظامی ایران، حفاظت کنند
آشکار شدن این طـرح، مـوجی از مخالفـت و            
اعتـراض را در کنگـره آمریکـا از سـوي نماینــدگان     
ــزب   ــدگان ح ــده اي از نماین ــوکرات و ع حــزب دم

. برانگیخـت ) حـزب جـورج بـوش     (جمهوري خـواه    
سناتورهاي آمریکائی به جورج بوش تذکر دادند که        
هر گونه حمله به ایران بدون کسب مجوز از کنگـره       

مقامـات کـاخ سـفید در مقابـل         .  است ، غیر قانونی  
اعالم کردند که طرح حمله به ایـران را ندارنـد هـر             

آنـان اضـافه   . چند این انتخاب هنوز روي میز اسـت  
کردند، در حال حاضر، مایل  بـه مـذاکره بـا ایـران              
نیستند زیرا در این مـذاکرات اهرمـی بـراي تحـت            

در ایـن راسـتا، وزیـر     . فشار قرار دادن ایران ندارنـد     
که در گذشته طرفـدار     ) گیتس(دفاع جدید آمریکا    

ایـران بـا تکیـه بـر        « : مذاکره بـا ایـران بـود گفـت        
مشکالت آمریکا  در عراق، در بـازي کـردن دسـت            

اکنـون زمـان مـذاکره بـا     . خود، زیاده روي می کند 
در . زیرا مـا اهرمـی در دسـت نـداریم         . ایران نیست 

ر االن حال حاضر ایران چیزي از ما نمی خواهد و اگ   
وارد مذاکره شویم، مـا در مقـام درخواسـت کننـده       

بنابراین قبل از اینکـه وارد مـذاکره بـا          . خواهیم بود 
... تا زمانی که ایران     . ایران شویم نیاز به اهرم داریم     

قانع نشود که آمریکـا واقعـا یـک خصـم قدرتمنـد             

» .است، مذاکره با ایـران فایـده اي نخواهـد داشـت           
 )نویه ژا18هرالد تریبون (

به نظر می آید، دولت بوش به مـوازات تقلیـل           
ــه  ــدافش در خاورمیانــ ــازي "از (دادن اهــ بازســ

در مـورد  ) "امـن کـردن بغـداد     " به حد    "خاورمیانه
ایران نیز سیاست خود را از حمله نظـامی و اشـغال         

 بـراي مـذاکره مثمـر ثمـر،          "اهرم سازي "ایران  به    
 چـه   "زي سـا  "اهـرم "اینکه این   .  تقلیل داده است  

. خواهد بود و چگونه خواهد بود، هنوز روشن نیست        
ضربات نظامی، اشغال پایانه هاي نفتی ایـران، فلـج          
.  کردن اقتصاد ایران؛ همه می تواند در لیست باشـد        

وزیر دفاع آمریکا در مقابل فشارهاي خبرنگاران که        
ما نیازي به   « آیا حمله به ایران نزدیک است گفت،        

راه هـاي دیگـري هـم       . ن نداریم جنگ آشکار با ایرا   
اشـاره گیـتس بـه راه    » .براي ایـن کـار وجـود دارد     

جنگ کثیف جنگـی    .  است "جنگ کثیف "انداختن  
است که آمریکا با سازمان دادن باندهاي جنایت کار    

معـاون وزیـر   . در کشورهاي مختلف براه می انـدازد     
که به تازگی به این    ) نگرو پونته (امور خارجه آمریکا    

نتخاب شـده اسـت متخصـص بـراه انـداختن           مقام ا 
سـرویس  .  چنین جنگهائی در آمریکاي التین است     

هاي امنیتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل مدتهاسـت         
که باندهاي جنایتکار سیاسی و غیـر سیاسـی را در           
ایران تقویت کـرده و تعلـیم مـی دهـد و بـراي راه               

باندهاي تا .  آماده می کند"جنگ"انداختن این نوع   
ندان مسلح مواد مخـدر، سـران ارتجـاعی عشـایر      بد

مرزهـاي ایـران، نیروهـاي سیاسـی خودفروختــه، و     
باندهائی از خود سپاه پاسداران و نیروهـاي امنیتـی     
حزب اللهی، همه می توانند دست یـاران دالرهـاي          

وضعیت . آمریکائی در ایجاد وحشت و جنایت باشند    
 کنونی بغداد نمونه کامل چنین ترکیبـی اسـت کـه         

 100هزینه اش را مـردم عـراق بـا روزانـه بـیش از         
: وزیر دفاع آمریکا راست می گوید     . کشته می دهند  

آمریکا براي دست زدن به جنایات جنگی نیازي بـه         
راه انداختن جنگی مانند عراق ندارد و طرق دیگري      

بهمین جهـت، همزمـان بـا نـاو        . نیز در اختیار دارد   
وناگون براي  جنگی آمریکائی، محموله سالح هاي گ     

روه هاي شبه نظامی در بلوچستان و همچنین براي     
نیروهاي شبه نظامی عرب که تحت نظـر نیروهـاي          
نظامی مخصوص انگلستان در خوزستان تعلیم یافته  
و عملیــات مــی کننــد از بنــادر آمریکــا بــه مقصــد 

  . خاورمیانه بار زده شده است
  

ب ر جمھ وری    " دیپلماتی ک "فشارھای  
  اسالمی

یر امور خارجه آمریکا، تاکید کرد که       رایس، وز 
یک بخش از سیاست هاي جدیـد جـورج بـوش در            
خاورمیانه افزودن بر فعالیت هاي دیپلماتیـک مـی          

ایجـاد یـک   «وي این فعالیـت دیپلماتیـک را       . باشد
چارچوبه ژئو استراتژیک که سنی ها و شـیعه هـاي           
معتدل وارد یک ائـتالف قدرتمنـد علیـه دولتهـاي           

ــران(و شــیعه افراطــی ســنی   ) یعنــی ســوریه و ای
وي از ائتالف ترکیه، مصر، اردن، عربسـتان        »  .شوند

دیگـر  .  نـام بـرد     فـارس  سعودي و کشورهاي خلیج   
افراد هیئت حاکمه آمریکا می گویند، دولـت بـوش          

 بـه ایـران و    "پیشـنهاداتی "در چارچوب این طـرح      
آنها می گوینـد دو راه در مقابـل         . سوریه داده است  

 به نقشی مهم اما درجه دوم در ساختار         :ایران است 
امنیتی منطقـه رضـایت دهـد و یـا راه بنیـادگرائی            
اسالمی در پیش گیـرد و منتظـر تنبیهـات شـدید             

در راستاي این سیاست، شـیوخ و شـاه هـاي           . باشد
ابـراز نگرانـی در   " شروع بـه   فارسکشورهاي خلیج   

 کـرده   "مورد حرکات امپریالیستی ایران در منطقـه      
ور جمعی از آمریکا خواسته اند که بـه آنهـا       اند و بط  

آمریکا نیز به آنـان    !  بدهد "فن آوري هسته اي   "هم  
 "امپریالیسـم ایرانـی  "قول داده اسـت کـه مـانع از          

اخیرا مذاکرات پشت پرده اسـرائیل و سـوریه          . شود
طبق این مـذاکرات، اسـرائیل      . نیز آشکار شده است   

 اراضـی  حاضر به دادن برخی امتیازات در رابطـه بـا     
اشغالی سوریه است و در مقابل سوریه قول داده که      
حزب اهللا لبنان را تبدیل به یک حـزب سیاسـی در           
چارچوب نظام سیاسی لبنان کند و در عـراق بـراي         

  .ایجاد امنیت مورد نیاز آمریکا تالش کند
  ٢٧بقیھ در صفحھ           
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