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   ٢ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                

  
 بطور كلي و    نتخاباتامشاركت مردم در    به  

در اين انتخابات بطور خـاص چگونـه بايـد          
  ؟نگريست

  
: ماركس در مورد انتخابات در نظام طبقـاتي گفـت         

هر چند سال يكبار اسـتثمار شـوندگان اجـازه مـي         
يابند كه از ميان استثمارگران خود يكي را انتخـاب         

  ! كنند
هر چند اين انتخابـات توسـط بخـش بزرگـي از                

مردم بطور فعال تحريم شد اما اين گفته ماركس را          
بطور گسترده بايد در ميان مردم تبليـغ كـرد زيـرا            
. نهاد انتخابات هنوز به اندازه كافي افشا نشده اسـت   

توده هاي مردم بايد بدانند كه جـوهر انتخابـات در           
هـر چنـد    . نظام هاي ارتجاعي همين اسـت و بـس        

بـه  كارگران و دهقانان و زنان و جوانـان         وقت يكبار   
مهـره هـاي    از ميـان    پاي صندوق هاي راي رفته و       

نوان مجري سركوب سياسـي    بعحاكم يكي را      نظام  
ــدمــي و اقتصــادي و فرهنگــي انتخــاب  ــن . كنن اي

در رابطـه بـا دمكراتيـك تـرين كشـورهاي         واقعيت  
. صـادق اسـت  سرمايه داري مانند اروپا و آمريكا نيز    

ــود دارد   ــاي خ ــه ج ــالمي ك ــوري اس ــش . جمه نق
انتخابات در رابطه با توده هاي مردم آنست كه آنان          
ــت ارتجــاعي و دســتگاه   ــه دام ماشــين حاكمي را ب

مـردم را از لحـاظ سياسـي        . سياسي آن مي كشاند   
دخالــت مــردم در سياســت را  و منفعــل مــي كنــد

بـه  مردم بطـور فـردي        اينگونه تعريف مي كند كه      
 ارتجـاع حـاكم از      .ائيد اين يا آن مرتجع بپردازنـد      ت

ن تـوده  طريق برگزاري انتخابات اين توهم را در ميا      
در امور دولتـي  مردم هاي مردم مي آفريند كه گويا   

آن تاثير مـي    برنامه ها و عملكرد     دخالت دارند و بر     
حفظ اين توهمات براي جمهوري اسـالمي        . گذارند

 از اين طريق افـق و       در واقع رژيم  . بسيار مهم است  
  . مي دوزدچارچوبه نظام انتظارات مردم را به 

يئت حاكمـه جمهـوري     هنيز  اخير  نتخابات  ادر       
 از ميان سـركوبگران   وبيائيده مردم  گفت اسالمي ب 

وقتي .  سال انتخاب كنيد٤خود يكي را براي  مدت   
مردم عادت به اين كار مي كنند در واقع بـه وجـود       

مي كنند و با وجود آنكه مي داننـد         كل نظام عادت    
اين  نظام بر غـارت و چپـاول و فسـاد و شـكنجه و          
زندان و سركوب استوار است اما چون به آن عـادت           

 بـا  ،كرده اند باز هم پاي صندوق هاي راي مي روند      
درسـت ماننـد   . اين اميد كه شايد اين بار فرق كنـد   

اين بزرگترين تاثير   . دخيل بستن و دعا كردن است     
 "مشـاركت سياسـي   "يدئولوژيك فرآيند به اصطالح     ا

  . در جمهوري اسالمي است
     جمهوري اسالمي بر خالف رژيم شاه موفق شد        

  امنيتـي و     -عالوه بر اسـتفاده از سـركوب نظـامي          
 تبـديل بـه يـك     نهاد انتخابـات را     ،تحميق مذهبي 

. وسيله موثر در مهار حركت هاي سياسي مردم كند 
استفاده كامل از ايـن تلـه و    اي  جمهوري اسالمي بر  

 طرح و نقشه مـي ريـزد و        يبطور جد  ،ابزار سياسي 
در اين زمينه بسيار با برنامـه و آگاهانـه عمـل مـي          

 بخصوص پروژه دوم خرداد ابعاد استفاده از اين .كند
ــه     ــترش داد و تل ــدير را گس ــق و تخ ــرم تحمي اه
انتخاباتي را تبديل به يـك وسـيله  مـوثر در دامـن       

سردرگمي سياسي در ميان توده هاي مردم    زدن به   
و آچمز كردن مخالفين سياسي نااسـتوار جمهـوري     
اسالمي كـرد بطوريكـه حتـا موفـق شـد بخشـي از        
مخالفين سابق خود را از طريق در گير كردن آنـان           

به " انتخاب ميان بد و بدتر    "در بازي مشمئز كننده       
انظار بـين   همكاري و همراهي با رژيم بكشاند و در         

   .براي خود مشروعيت بخردنيز المللي 
دوم ( حكومتي          پس از رسوا شدن اصالح طلبان     

درصـد شـركت مـردم در بـازي هـاي         ) خردادي ها 
در . انتخاباتي جمهوري اسـالمي افـت بزرگـي كـرد       

 درصـد   ۴۰انتخابات اخير نيز طبق آمار خود رژيـم         
اين رقم البته رقم . مردم در انتخابات شركت نكردند   

 درصد در  ۴۰بخصوص آنكه اين    . ار مهمي است  بسي
شرايطي در اين انتخابات شركت نكردند كـه رژيـم           
با تمام قوا به ميدان آمد تا مردم را پاي صندوق هـا   

پول هاي سرسـام آور هزينـه شـد و وعـده           . بكشاند
 حيــرت انگيــز داده شــد و تمــام  و هــاي دروغــين

اين امكانات تبليغاتي و سازماني دولت بسيج شد تا         
هدف عمده رژيم از اين انتخابـات    . هدف تحقق يابد  

بـراي همـين كانديـداهاي    . همين يك مسـئله بـود    
 بـراي  ،انتخابات عالوه بر اينكه رقيب يكديگر بودنـد     

تحقق اين هدف مشترك تقسيم كار بسيار منظمي        
اين تقسيم كار تا بدان حد بود كـه         . نيز كرده بودند  

ز مردم را خطـاب     هر يك از كانديداها قشر معيني ا      
قرار مي دادند و شعارهاي باب طبع قشر معينـي را        
طرح كرده و هر يك سعي مي كردند بر تعصـبات و         

با اين وجود بخش     .ترسهاي قشر معيني سوار شوند    
بزرگي از مردم بخصوص بخشـي از مردمـي كـه در         

 پاي صندوق هاي راي رفتـه       ۷۶جريان دوم خرداد    
تحريم در ميان . كردندبودند اين انتخابات را تحريم      

ــود ــان برجســته ب ــان و جوان ــويژه دانشــجويان  .زن  ب
آگاهانه اين انتخابات را تحـريم كردنـد و تالشـهائي       

ايـن  . سـازمان دادنـد  تحريم  نيز براي فراگير كردن  
جنبه بسـيار مثبـت ايـن انتخابـات در مقايسـه بـا              

اين مسئله بسيار حائز اهميت  .انتخاباتهاي قبلي بود
جه داشته باشيم كه اين بخـش از جامعـه      است و تو  

بطور مداوم زير بمباران تبليغاتي رژيم و روشنفكران 
اين بخش عليرغم پراكندگي و سازمان      . متزلزل بود 

نيافتگي در مقابل اين فشارها تا  آخر مقاومت كـرد     
  . و دست از سياست تحريم نكشيد

    افشاگري هاي زيادي در مورد اين انتخابات شده  
به درستي گفته شـده كـه احمـدي نـژاد بـه             . است

ضرب تهديد و ارعاب مردم توسط نيروهاي بسيج و         
تقلبـات  . پاسدار و خريدن راي، رئيس جمهـور شـد    

اين بار بسيار عريان بود بطوري كه هلي كوپترهـاي       
رژيم به دهات رفته و از روستائيان  در ازاي پول يـا    

اسنامه يا شن. مواد غذائي راي جمع آوري مي كردند
هاي تقلبي ميان  بسيجيان پخش شده بود كه چند  

 تعـداد كسـاني كـه در    ،با اين وجـود  . بار راي دهند  
انتخابات مجلـس هفـتم و يـا حتـا در دور اول راي         
ندادند ولي اين بار تحت تاثير تبليغات عوامفريبانـه         

  نيز تعـداد   انتخاباتي پاي صندوق هاي راي رفتند و      
 گفتن به احمدي    " نه "ايكساني كه به رفسنجاني بر    
 گفتن به رفسنجاني " نه "نژاد يا به احمدي نژاد براي     

اين مسئله نشان مي دهـد كـه       . راي دادند كم نبود   
روي گرداني خودبخودي مردم از صندوق هاي راي        
كافي نيست بلكه تـوده هـاي مـردم بايـد در مـورد       
نقش انتخابـات در تحكـيم نظـام اسـتثمار و سـتم             

بارها شـده كـه مـردم از        .  كنند آگاهي سياسي پيدا  
صندوقهاي راي روي بر گردانند امـا تـا زمـاني كـه         

و يت ي در مورد ماهمردم به آگاهي سياستوده هاي 
دولت حاكم دست پيدا نكنند و تا زماني كه     كاركرد  

تحت رهبري يك حزب انقالبي چشم انداز تغييـر و         
تحول را در سرنگوني ايـن دولـت جسـتجو نكننـد،           

يـا  يم مي تواند آنان را به بازي انتخابـات          همواره رژ 
مشاركت انتخابـاتي   . بكشاندانتخاب ميان بد و بدتر      

يك  برنامه و يك ايدئولوژي و ابـزاري اسـت كـه از            
طرف هيئت حاكمه بكار گرفته مي شـود تـا بـراي            

بـه  . حاكميت خود مشروعيت و ثبـات كسـب كنـد         
نيروهـاي   خدشه ناپذير همين جهت يكي از وظايف      

اه اعم از سازمانهاي چپ و انقالبي و روشـنفكران        آگ
مردمي ضد رژيم همواره و بدون استثناء اين اسـت          
كه پروسه هاي انتخاباتي و طـرح هـاي فريبكارانـه            

. رژيم را در ميان مردم منفرد كرده و عقيم بگذارند          
رژيـم   . اين بخشي از مبارزه سياسي عليه رژيم است  

ــراي  ــاتي  را ب ــحكه انتخاب ــن مض ــردن  اي ــخ ك  مس
به انتخابات فقط   . مخالفتهاي سياسي راه مي اندازد    

بايد بصورت فرصتي نگريست براي منفرد كردن هر        
چه بيشتر رژيم در ميان مردم، ارتقا  افق مـردم بـه       
سطح خواست سرنگوني تمام عيار آن، خواستن يك       

كامال متفاوت از هر آنچه كـه تـا كنـون بـوده              نظام
ازمان يافتـه انتخابـات و      تحريم آگاهانـه و سـ     . است

پروسه مشاركت انتخاباتي يكي از راه هاي مهم بـاال     
بردن سطح آگاهي سياسي انقالبي توده هاي مـردم        

   .است
  

آيا كانديداهاي مختلف برنامه هاي مختلفي      
را نمايندگي مي كردند؟ رقابت هاي ميـان        

   آنان واقعا بر سر چيست؟
 هاي زيـادي  در اين انتخابات كانديداها به افشاگري    

 ميليون ها سي دي و كاسـت       . از يكديگر پرداختند  
 ميـان مـردم پخـش       به منظور تخريب ديگـری در       

 از  ،جناح هاي مختلف حكومت  با ايـن كـار         . كردند
يك طرف مي خواستند بر تنور انتخابـات بدمنـد و           
به مردم القا كنند كه يـك اخـتالف مـاهوي ميـان             

 واقعـا مـي    ،كانديداها موجود است و از سوي ديگـر       
خواستند يكـديگر را خـراب كننـد زيـرا تضـادهاي            

   انتخابات
 پرسشھا و پاسخھا



٣صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره
 ايـن    اسـت    الزم. دروني شان بسيار حاد شده است     
  .دو طرف مسئله را بيشتر باز كنيم

     تبليغات احمدي نژاد در مورد سرمايه دار بودن        
 بودن خـودش و تبليغـات   " مستضعف"رفسنجاني و   

و رفسنجاني در مورد فاشيست بودن احمـدي نـژاد      
اوج رذالت همگـي اينهـا   (!) دموكرات بودن خودش   

اينان جملگي اقتصـاد ايـران را ماننـد         . را نشان داد  
ملك طلق پدري  ميان خود تقسيم كرده اند و همه 
شان كارنامـه هـاي غيـر قابـل انكـار در اسـتقرار و           
. استحكام رژيم فاشيستي بينادگراي مذهبي دارنـد      

ي درون طبقـه    تا بدانجا كـه بـه تضـادها و رقابتهـا          
ي تضادهاآنان حاكمه مربوط مي شود بايد گفت كه   

 نه از طريق انتخابات بلكـه از طريـق          درون خود را    
امـا، در  . كننـد ساز و كارهاي ديگر حل و فصل مي       

ا اين طـور نشـان مـي دهنـد كـه      همان حال، ظاهر  
ــا  ــادهاي درون گوي ــد در  تض ــود را دارن ــل خ  مقاب

 مـي خواهنـد از   مي كنند و» علني «مردم  ديدگان  
طريق انتخابات و راي مردم ايـن دعواهـا را حـل و              

ظاهر دروغين مرتبا بازسازي شـده      اين  . فصل كنند 
     .و حفظ مي شود

     اين به معناي آن نيست كه درون هيئت حاكمه    
اتفاقا تضاد . جمهوري اسالمي تضاد و انشقاق نيست  
اما هيچ يك   . و انشقاق دروني شان بسيار حاد است      

ز اين جناح ها به انتخابات بعنوان مجراي حل ايـن       ا
تضادها نمي نگرند و اين انتخابـات نيـز از ايـن امـر          

اتفاقا چون دعواهاي دروني شان قبل . مستثني نبود 
از انتخابات حل نشده بود و نتوانسته بودند به برنامه     

 ايـن   ،واحدي در مورد حفـظ حاكميتشـان برسـند        
  . ر كردانتخابات تضادهايشان را حادت

ــه   ــت حاكمـ ــتالف درون هيئـ ــرين اخـ      مهمتـ
جمهوري اسالمي كه اتحاد آنان را بطور جدي بهـم        
زده و صفوفشــان را ازهــم گســيخته كــرده مســئله 

اينها تا آخرين لحظات انتخابات   . رابطه با آمريكاست  
در نتيجه . نتوانستند با دولت آمريكا به توافق برسند     

توافق برسند و بر آن     در ميان خود نيز نتوانستند به       
ت حاكمه را مجددا تعريـف  پايه مناسبات درون هيئ  

 نشان مي دهد كه مناسـبات درونـي و      همين. كنند
صف بندي هاي درونـي ايـن رژيـم تـا چـه انـدازه               

در واقـع  . وابسته به مراكز قدرت بين المللـي اسـت       
ــوري   ــف جمه ــاح هــاي مختل ــان جن مناســبات مي

ي و توسط سـاز  اسالمي نه فقط در پشت پرده داخل     
و كارهائي غير از انتخابات تعيين مي شود بلكه حتا         
در داخل ايران تعيين نمي شود و وابسته به سـاز و            

  . كارهاي پشت پرده بين المللي است
     گفته مي شود آمريكا پيشـنهاداتي را بـه رژيـم          
جمهوري اسالمي داد كه دو جناح محافظـه كـاران          

نتوانسـتند  ) امنـه اي يعني باند رفسنجاني و باند خ    (
بيرون آمدن احمدي نژاد    . بر سر آن به توافق برسند     

از درون صندوق هاي راي در واقع بازتـاب آن بـود            
آشـفتگي  . كه اين مشكل را نتوانسـتند حـل كننـد         

اينان در جريان انتخابات در واقع به اين مسـئله بـر      
مي گشت و نه به برنامه هاي متفاوتشـان در مـورد           

سي يا عدالت اقتصـادي آنطـور كـه        آزادي هاي سيا  
كشـمكش هـاي درون     . عوامفريبانه ادعا مي كردند   

 فاكتورهاي سياسـي بـزرگ   اين مرتجعين مربوط به     
بند ناف اينـان بسـته بـه        . منطقه اي و جهاني است    

قدرتهاي امپرياليسـتي اسـت و بـدون آن هـا حتـا             
در ايـن   . يكروز هم بر سر قدرت نمي توانند بماننـد        

 سردمداران جمهوري اسالمي تا آخرين انتخابات نيز 
لحظات در انتظار آن بودند كه قدرت هاي اروپائي و   
آمريكائي و روسيه بر سر ايران به توافـق برسـند تـا         
اين نوكران نيز بتوانند ميان خود به تعيـين تكليـف        

رقابت بـين احمـدي نـژاد و رفسـنجاني در           . برسند
هيئـت حاكمـه جمهـوري      واقع بيان ايـن بـود كـه         

اينكـه  . العملهاي آمريكـا بـود    اسالمي منتظر عكس    
هنـوز  چه مذاكرات پشت پـرده اي جريـان داشـت           

بـه نظـر مـي رسـد سـران      . كامال آشكار نشده است  
رژيم  بر پايه اين عكس العمـل دو راه  پـيش خـود        

  : گذاشته بودند
اگـر آمريكــا مايـل بــه مـذاكره و دســت شســتن از    

ـ          ه عنـوان   سياست تغيير رژيـم باشـد، رفسـنجاني ب
قدرتمنــدترين مــرد حاكميــت بــراي حــل و فصــل 

  .مسائل با آمريكا سر كار بيايد
ــم   ــر رژي اگــر آمريكــا كماكــان روي سياســت تغيي
پافشاري كند، آدمي مثل احمدي نژاد بـر سـر كـار        

اينطور كه به نظر مي رسد آمريكائي ها مايـل    . بيايد
ــد از همــين رو در   ــه تغييــر سياســت خــود نبودن ب

 كشمكشها قرعه بـه نـام احمـدي نـژاد       بحبوبه  اين  
  .افتاد
 چارچوب اوضاع جديـد درجهـان و منطقـه        در      

تاريخ مصـرف جمهـوري اسـالمي بـراي        ،  خاورميانه
آمريكا بسر آمده و خواهان حذف برخي از بانـدهاي        

 جنـاح هـاي   ، در اين شرايط. رژيم از حاكميت است 
بـر سـر اينكـه بـاالخره     مختلف جمهـوري اسـالمي    

ي حكومت بايد تضعيف يـا بكلـي        باندهاك از   كدامي
  .حذف شوند به جان يكديگر افتاده اند

     حادتر شدن رقابتهـاي قـدرتهاي امپرياليسـتي        
 انشقاق و بحران ،آمريكا و اروپا و روسيه بر سر ايران    

درون هيئت حاكمه جمهوري اسالمي را تشديد مي 
  سرنوشت اين تبهكاران اسالمي را آن تبهكاران.كند

و آن دزدان بين المللي نيز . جهاني بايد تعيين كنند
بر سر ايران و سهم خود از خوان يغمـاي ايـران بـه            

ابـراز   ،در چارچوب چنين وضـعي  . توافق نمي رسند  
رضايت سريع روسـيه از نتيجـه انتخابـات ايـران  و           
حمايت رئيس جمهوري فرانسـه از نقـش سياسـي           

مروزه صـف و    ا. روسيه در ايران بسيار معني دار بود      
صف كشي هاي درون جمهوري اسالمي را مسـائل         

بـدون درك   . كالن سياسي جهان تعيين مـي كنـد       
اين مسئله نمي توان ماهيت واقعي كشمكش هـاي       

  .آنان را درك كرد
     انشـقاق هــا و تضـادهاي درون هيئــت حاكمــه   

اما نه بخـاطر آنكـه كانديـداهاي        . حادتر خواهد شد  
ي نـژاد بـا تقلـب و    ديگر احساس مي كننـد احمـد      

دغلبازي هاي باند خامنه اي رئـيس جمهـور شـده           
هر بانـدي عليـه بانـد ديگـر       بلكه بخاطر آنكه    . است

 اسـت و مـي خواهـد آن ديگـري را            مشغول توطئه 
در اين ميان بعيد . قرباني و قدرت خود را حفظ كند

 ،نيست باندهائي كه قرعه حذف بـه نامشـان افتـاده        
ي مانند دفاع از استقالل     دست به تبليغات پوپوليست   

. ملي و  حمايت از مستضـعفان و غيـره هـم بزننـد             
ار راه تضـادهاي جهــاني شـده و همــين   هــايـران چ 

  . مسئله صحنه سياست را پيچيده تر مي كند

چرا با وجود رسوا شدن پـروژه دوم خـرداد         
بخشهائي از مردم در ايـن انتخابـات   باز هم   

   شركت كردند؟
 دهندگان پايه و خدمه يز را اياوال، بخش بزرگ       

 رژيـم و    ي نظـام  يمشخصا نيروهـا  .  باشند يرژيم م 
ثانيا، هر  . خانواده هايشان بالغ بر چند ميليون نفرند      

 هميشه مي توانـد بخشـي از مـردم را پـاي            يدولت
اين كار براي كسـاني كـه       . صندوق هاي راي بكشد   

حكومت مي كنند و امكانات مادي و تبليغاتي را در       
دارند و مهمتر از همه اينكه داراي دسـتگاه         انحصار  

ولي فـاكتور   .  چندان دشوار نيست   ،سركوب هستند 
  . ديگري هم در اين انتخابات عمل كرد

 دوم خرداد ز زهراين انتخابات نشان داد كه هنو        
درست است . از تن مردم ما كامال بيرون نرفته است      

سياسي دو خرداد شكست خورد  -كه پروژه امنيتي    
ــام هــا افتــاد و امــا اثــرات  طشــت رســوائي آن از ب

انتخاب ميان بد و    «ايدئولوژي  ايدئولوژيك آن يعني    
طرح دوم خـرداد بخشـهاي      . ه است باقي ماند » بدتر

 و بخشـي از  وسيعي از مردم را گيج و متـوهم كـرد      
 و روشنفكران مترقـي      اپوزيسيون ينيبنيروهاي بينا 

آن كاري . را به همكاري با بخشي از حكومت كشاند 
 ه بود بكند  كه كشتارها و شكنجه هاي رژيم نتوانست      

جريـان  . گلوله هاي شكر آلود دوم خرداد انجـام داد    
به رهبر بود و نـه غليـان        » نه بزرگ «دوم خرداد نه    

ــان دوم خــرداد .  جنــبش آزاديخــواهي مــردم جري
موفقيت جمهوري اسالمي در طراحي و اجراي يك        

د ميـان بخشـي از      اتحا: اتحاد طبقاتي ارتجاعي بود   
طبقات مياني جامعه  از طريق سخنگويان روشنفكر      

اين طرحي بود كـه در عـالي   . آن با رژيم و سياسي  
انفراد مشكل ترين رده هاي حكومت طراحي شد تا       

 بـراي آن مشـروعيت و ثبـات        را حـل كنـد و        رژيم
اين طرح افشا شـد و قالبـي و جعلـي           .  بخرد موقت

. درباري آشكار شد  بودن شاهزاده هاي اصالح طلب      
اما زهر ايدئولوژيك اين طـرح مانـد و هنـوز اثـرات             

 بلي با صراحت بايد گفت كه   .خود را نشان مي دهد    
ــراي رژيــم جمهــوري  دوم  خــرداد يــك پيــروزي ب

. اسالمي بود و يك شكست براي جنبش ضد رژيمي  
هــورا كشــيدن بــراي آن انعكــاس يــك ايــدئولوژي 

 تـا  . انقالب بودتسليم طلبانه و خسته از تالش براي   
 در اشكال   زماني كه اين ايدئولوژي  شكست نخورد،      

آن سازمان هاي سياسي    . جديد سربلند خواهد كرد   
 بـه   ۷۶اپوزيسيون و روشنفكراني كه در دوم خرداد        

مديحـه ســرائي بــراي خـاتمي پرداختنــد ايــن بــار    
اما اين تحـريم را گويـا از   . انتخابات را تحريم كردند   

دند زيرا پس از انتخاب احمدي      سر خجالت كرده بو   
اي واي صـداي    ”نژاد فرياد وامصيبتا سر دادند كـه        

 هم بـاور نكـرده     اينان هنوز . “پاي فاشيسم مي  آيد    
اند كه انتخابات در اين نظام براي آن است كه مردم    

 از ميـان دژخيمـان يكـي را    هر چند سال يـك بـار    
 اينــان هنــوز بــاور نكــرده انــد كــه .انتخــاب كننــد

انتخابـات بـراي فاسـد      فرآيند  از   ي ارتجاعي رژيمها
ــنفكران    ــي و روش ــي مترق ــاي سياس ــردن نيروه ك

در چارچوب نظام موجود    سود مي جويند و     مردمي  
و حتـــا شـــركت در انتخابـــات بـــراي انقالبيـــون 

حكــم شــيرجه زدن در آزاديخواهــان غيــر انقالبــي 



   ٤ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                
فرامــوش نكنــيم كــه بســياري از . را داردمــنجالب 

 –در كشورهاي  آمريكـاي التـين   نيروهاي  انقالبي   
نيروهائي كه عليه  دولت حاكم مبارزه مسلحانه هم         

 به اين  ترتيب جذب نظـام شـده و بـه      -مي كردند   
    . حافظان آن بدل شدند

برخي جريانات سياسي چپ داليل انتخـاب       
احمـدي نــژاد را انگشـت گذاشــتن وي بــر   
خواستهاي اقتصادي طبقات زحمـتكش مـي       

تحليـل  ”را مـي گذارنـد       اسـم ايـن      دانند و 
آيا اين رويكرد ربطـي بـه تحليـل         ! “طبقاتي

    ؟طبقاتي دارد
اين يك رويكـرد عاميانـه اسـت و نـه يـك تحليـل            

موضـوع انتخابـات را بـيش از انـدازه     ان  اين. طبقاتي
جدي گرفته اند و به آن به عنوان شاخص مهمي در   

ــد    ــي كنن ــاه م ــاتي نگ ــارزه طبق ــل   .مب ــن قبي اي
حقيقت عميقي كه ماركس    از  ي  بوئ» ماركسيستها«

انتخابات فرآيندي است كه طي     : بيان كرد نبرده اند   
اجازه مي  چند سال يكبار    آن استثمار شوندگان هر     

يابند از ميان اسـتثمارگران خـود يكـي را انتخـاب            
علت اينكه كارگران و ديگر زحمتكشـان وارد       . كنند

اين بازي مي شوند نا آگاهي آنان نسبت بـه منـافع            
تي خود و ماهيـت طبقـاتي نظـام حـاكم مـي           طبقا
تحليل طبقاتي را نمي تـوان بـه شـمارش آرا      . باشد

اساسـي تـرين وجـه     . اين قشر و آن قشر تقليل داد      
بـه  ايـن اسـت كـه       انتخابات  تحليل طبقاتي از يك     

دولت چه طبقه اي خدمت مي كند و در هر مقطع           
حتا  .منافع طبقات حاكم را چگونه برآورده مي كند       

 نمـي ،  اين يا آن جنـاح  كارگري  يه تعداد آراي    بر پا 
موقعيت عيني و ذهني واقعي  طبقه كـارگر را     توان  

 اين متـد تقليـل گرايانـه اكونوميسـتي          .توضيح داد 
  .كامال ضد ماركسيستي است

مضافا چنين تحليلي نشان از درك بسـيار غيـر            
انگارهر يك از . واقعي و سطحي از طبقه كارگر است

برهمـه  هسـتند و     كارگر يك ماركس     اعضاي طبقه 
انگـار كـه كـارگر بـر        . فنـد قامور صحنه سياسـت وا    

مبناي آگاهي طبقاتي اش رفتـه راي داده و نـه بـر          
كـارگران  . مبناي گرايش خودبخودي بـورژوائي اش     

نند ديگر بخشهاي جامعه به پيشـرو، ميـاني و     نيز ما 
   .عقب مانده تقسيم مي شوند

 و تــاب از راي هــاي      امــا از كســاني كــه بــا آب
مي كنند بايد پرسيد  “ تحليل طبقاتي ”احمدي نژاد   

ئيس جمهور مي شـدند   اگر رفسنجاني يا معين ر آيا
راي حل بود؟  نيازي به اين نبود كه به       شما  مشكل  

فتـه شـود    دهندگان اعم از كـارگر و غيـر كـارگر گ          
سـركوبگران  يكـي از  بازهم گول رژيم را خورديـد و     

؟ جواب افرادي كه مي پرسند يد را انتخاب كرد   خود
چرا بخشهائي از زحمتكشان بـه احمـدي نـژاد راي       

جـواب ايـن اسـت    . دادند خيلي ساده و روشن است 
اما مهمتـر از همـه   . تهديد و سركوب شدندكه آنان   

 و تـا زمـاني كـه        .ندارندطبقاتي  آگاهي  اينكه چون   
آگاهي طبقاتي ندارند مرتجعين مي تواننـد آنـان را        

 آنان راي دادند چـون بـه آنـان   . ي بكشندبه هر سوئ  
،  كه انتخابـات  و به اندازه كافي گفته نشد   گفته نشد 

درون جامعـه  ) و تخاصم طبقاتي (مناسبات طبقاتي   

 انتخابات در جمهوري اسالمي و بطور ؛  را مي پوشاند
كلي در جامعه طبقاتي روشي است كـه توسـط آن           

ند توليد مي ك» مشروعيت«طبقه حاكمه براي خود 
. و در همان حال انحصار بر قدرت را حفظ مي كنـد  

و اين انحصار، بيش از هر جا در انحصـار بـر نيـروي     
و . تجلي مـي يابـد   ) »مشروع«نيروي مسلح   (مسلح  

مردم  بجاي رفتن پاي صندوق هـاي راي بايـد بـه             
آگاهي سياسـي دسـت يابنـد و بـه حـزب انقالبـي              

اعي بپيوندند و آماده شوند كه قدرت سياسـي ارتجـ      
را سرنگون كنند و بـراي ايـن هـدف بايـد انحصـار              

 هم بشـكنند يعنـي    در نيروي مسلح را  مرتجعين بر   
بايد مبارزه مسلحانه كنند وارتش انقالبـي سـازمان         

 تحليــل .دهنـد تــا قــدرت سياسـي را بكــف آورنــد  
  !طبقاتي از اين انتخابات يعني اين

ان تا زماني كه اين حقايق پايه اي ميـان كـارگر         
و به اندازه كـافي طـرح نشـود هميشـه           رح نشود   ط

امكان آن هست كه كـارگران نيـز ماننـد بخشـهاي          
شـكل فريـب انتخابـات را    اين يا آن   ديگر جامعه به    

 جنبش چپ ايران قبل از اينكه بـه تحليـل          .بخورند
طبقــاتي از راي هــاي احمــدي نــژاد بپــردازد بايــد 
تحليل طبقاتي كند كه چرا بخشي از سازمان هـاي     

خـاتمي بـه   " آزادي"بـا شـعارهاي   ه اصطالح چـپ   ب
ــد  ــان آمدن ــرا و  ؟هيج ــدن  چ ــاب نش ــا انتخ االن ب

اينـان بـه    . رفسنجاني فرياد وامصيبتا سر مي دهند     
    لحاظ طبقاتي كيستند؟

در همين رابطه يكي از استدالالت اين است        
كه اگر نيروهاي انقالبي و چـپ  عـالوه بـر            

را " نـان "طرح شعارهاي آزاديخواهانه شعار     
هم مطرح مي كردند زحمتكشان نمي رفتند       

آيا اين اسـتدالل    . به احمدي نژاد راي دهند    
  صحيح است؟

      البته منظـور بسـياري از اينـان آن اسـت كـه             
رفسنجاني يا معين عالوه بـر عـوامفريبي در مـورد            
آزادي هـــاي مـــدني و سياســـي بايـــد در مـــورد 

دغل خواستهاي اقتصادي مردم فقر زده نيز دروغ و        
اما از اين واقعيت كه بگذريم بايد بگوئيم   . مي بافتند 

اين استدالل نيـز بـه غايـت غلـط و در بهتـرين         كه
ــت ســاده  ــهارا نگــاحال پروســه مشــاركت .  اســتن

انتخاباتي بطور عموم و بطور خاص در ايران اسـتوار         
است بر فريب دادن مردم از طريق جعل خواستهاي       

ر ايـن انتخابـات     همانطور كه گفته شد د    . بحق آنان 
هم كانديـداها تقسـيم كـار مشخصـي ميـان خـود             

 قشري از مردم را مخاطب قـرار        داشتند كه هر يك   
برخي شعارهاي آزادي  مي دادند و احمـدي      . ادندد

رژيـم هـاي   . نژاد هم شـعارهاي اقتصـادي مـي داد       
ارتجاعي تا ابد مي توانند اين كار را ادامـه دهنـد و            

 بـازي را درهـم   فقط از يك طريـق مـي تـوان ايـن      
از طريق كشاندن مردم  به شاهراه مبـارزه         : شكست

ـ      هـ  بـه . براي سرنگوني دولت حاكم    ه يچ ترتيـب و ب
. هيچ تاكتيك ديگرنمي توان اين مشـكل را دور زد         

مشكل يك مشكل سياسي در رابطـه بـا حاكميـت           
يك مبـارزه سياسـي انقالبـي      است و فقط از طريق      

جمـع مـي   حتا اگر تمام جنبش چپ . حل مي شود 

شد و شعار نان مي داد بازهم نمي توانست از پـس             
بازهم رژيـم مـي   . توان مادي و تبليغاتي رژيم برآيد   

توانست تقلب كند، پول پخش كنـد و راي بخـرد و          
تنها زماني كه يك جنـبش انقالبـي سياسـي          . غيره

بـراي سـرنگوني ايـن رژيـم راه بيفتـد كـه حــداقل       
ا بسـيج   از توده هـاي كـارگر و زحمـتكش ر        يبخش

كرده باشد مي توان بازي هـاي انتخابـاتي رژيـم را            
سطح مبارزه آگاهانه سياسي مردم با . درهم شكست 

اين رژيم بايد به آنجا برسد كه توده هـاي سـازمان            
يافته صندوق هاي راي را درهم بشكنند و نه اينكه          
به ضرب فريب و زور مجبور باشند به پاي صـندوق           

آن جرياناتي كه خود را   . هاي اسارت و بندگي بروند    
ي تسـليم  چپ مي دانند ولي هنـوز اسـير ايـدئولوژ         

 اند با هيچ شـعاري قـادر        طلبانه مشاركت انتخاباتي  
نخواهند بود مـردم را از افتـادن بـه تلـه انتخابـاتي           

  .برحذر دارند
ي كه پاي صندوق هـا مـي رونـد          مشكل، مردم      

مشكل  نيروهاي ضد رژيم هستند كـه افـق       . نيست
بي را كنار نهاده اند و تمام فكر و ذكر سياسـي            انقال

" ممكـن "شان اين است كه چه سـطحي از مبـارزه            
طبعا انسان را به " ممكنات"سير و سياحت در   . است

. چارچوبه هائي كه نظام ارائه مي دهـد مـي رسـاند           
در نتيجه مـا    . وضعيت اين است و مشكل اين است      

ميـدان  انقالبيون مواجه هستيم با وظيفه عاجل بـه         
كشاندن و تربيت يك  نسل نوين انقالبي كه افقـش     

كه اين رژيم ارائه مي دهد بـرود       " امكاناتي"به وراي   
و جــرات كنــد افــق تــوده هــاي زحمــتكش را نيــز 

كارگران در سـطح خواسـت      اگر افق   . گسترش دهد 
نان بماند هرگز نمي توانند پايشـان را از چـارچوب           

چيزي جز فقـر و  و (امكاناتي كه نظام ارائه مي دهد   
  .، فراتر بگذارند)بدبختي نصيبشان نمي كند

در خاتمه الزمست بـه يـك تجربـه انقالبـي در               
كشور پرو تـا قبـل از       . رابطه با انتخابات اشاره كنيم    

شـايد  ( كشوري بود كه درصد باالئي از مردم  ١٩٨٠
در انتخابـات شـركت مـي       ) هفتاد تا هشتاد درصـد    

خلق تحت رهبري حزب   اما زماني كه جنگ     . كردند
كمونيست پرو آغاز شـد و گسـترش يافـت، درصـد         
شركت مردم در انتخابات مرتبا و بطرز چشم گيري         

جنـگ  حزب كمونيست پرو با وجود آنكه . نزول كرد 
عالي ترين سطح مبارزه طبقاتي را بـراه        خلق يعني   

ــود  اندا ــه ب ــا خت ــان  ام ــاي  كماك ــه افش ــد ب فرآين
اهميـت سياسـي    كم  عوامفريبي انتخاباتي دولت حا   

وقتي كـه جنـگ خلـق شـروع شـد      . وافري مي داد  
بسيج مردم براي به آتـش كشـيدن صـندوق هـاي            
اسارت يكي از فعاليت هاي سياسي آگاهگرانه حزب       

زماني كـه تحـريم     . در ميان كارگران و دهقانان بود     
انتخابات توسط زحمتكشان آگاهانه و سازمان يافته       

ـ    ان بـه صـندوق   صورت مي گيرد، امكان بازگشت آن
اما . هاي  راي دولتهاي ارتجاعي بسيار كم  مي شود

وقتي كه توده هاي مردم از روي دلزدگي و قهـر بـا      
ــي    ــر م ــاي راي روي ب ــاكم از صــندوق ه نظــام ح
گردانند، حكام با حيله هاي ديگـر و بـا اسـتفاده از             
استيصال توده ها دوباره مي توانند آنان را بـه درون     

تنهـا مبـارزه    .  خود بكشانند  مضحكه هاي انتخاباتي  
بسـاط   توانـد   مـي  آگاهانه و سازمان يافتـه انقالبـي      

  ■.عوامفريبي هاي انتخاباتي ستمگران را بهم بريزد



٥صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره

سرانجام بازي انتخابات رياسـت جمهـوري اسـالمي       
سر و كله احمدي نژاد از صـندوق بيـرون      . تمام شد 

نتايج دور اول انتخابات به روشـني نشـان مـي       . آمد
رژيم بحران زده و نامنسجم اسالمي چنـين        داد كه   

حضور رفسنجاني و كروبي و معـين       . گزينه اي دارد  
امـا عمـق بحـران حـاكم بـر          . و قاليباف بازي نبـود    

جامعه و فشارهاي تحمل ناپذيري كه از جانب مردم 
و نيز از سوي امپرياليسم آمريكا رژيـم را در منگنـه    

ليغات در تب . قرار داده، خواهان پاسخي مشخص بود     
علني و پر سر و صداي ايـن دوره، همـه كانديـداها             

همه از اصالحات ضـروري     . مثل هم حرف مي زدند    
از . ده تـامين اجتمـاعي مـي دادنـد        وعـ . مي گفتند 

امل با جهان و حل مشكل رابطه ايـران و آمريكـا         عت
گلوباليزاسيون امپرياليستي را به  . صحبت مي كردند  

كه جمهـوري   رسميت مي شناختند و معتقد بودند       
اسالمي بايد جاي خـود را در ايـن وضـعيت جديـد        

همگي تنها راه نجـات نظـام     . بين المللي معني كند   
منفور و بحران زده اسالمي را بازگشـت بـه رويـاي            
: تحقق نيافته شاه سرنگون شده معرفي مـي كردنـد     

تبديل ايران به ژاندارم و پايگاه اصلي امپرياليسم در      
مضراب هاي دكتـر معـين   در اين ميان تك   . منطقه

در مورد آزاديهاي سياسي تنها و تنها براي آن بـود           
كــه بــازار انتخابــات را بــراي سياســتگذاران اصــلي 

از طـرف ديگـر، وعـده       . جمهوري اسالمي گرم كند   
توزيع پول نفت از سوي كروبي در اين جامعـه فقـر        
زده آنقــدر ملمــوس بــود كــه گــروه زيــادي از راي 

نام او را در صندوق بريزنـد،  دهندگان با خوشخيالي   
ولي كروبي از اولش هم قـرار نبـود رئـيس جمهـور           

 . شود
دعواي اصلي پشت پرده كه گاه به گاه به بيرون            

بر سـر جـوابي اسـت كـه      ) و مي كند  (درز مي كرد    
هيئت حاكمه ايران باالجبار و هر چه سـريعتر بايـد         

كـاخ سـفيد    . به طرح خاورميانـه اي آمريكـا بدهـد        
ه بر موضعگيري ها و فشارهاي رسمي كه براي         عالو

همسو كردن رژيم اسالمي با سياستهاي اصلي خود        
اعمال مي كند، ارتباطات و رايزني هاي پشت پـرده    

تـا بـه    . با سران اين رژيم را بي وقفه ادامه مي دهد         
حال حداقل دو نامـه غيـر رسـمي از سـوي سـران              

سـازش  آمريكا به تهران رسيده كه در آنها پيشنهاد        
با بخشي از دستگاه حاكمه به شرط حذف مسالمت         
آميز بخشي ديگر كـه شـامل نهـاد واليـت فقيـه و              
باندهاي سياسي و نظامي و امنيتي حـول و حـوش           

امپرياليسـم آمريكـا   . آن مي شود مطرح شده اسـت     
صراحتا از خامنه اي و اطرافيانش خواسته كه مثـل          

 حـوزه   بچه آدم، قدرت سياسي را كنار بگذارند و به        
هاي ديني برگردند و خيالشان هم جمع باشـد كـه           
شامل عفو اربابان خواهند شد و آمريكايي ها آنان را     
. از گزند خشم توده هاي مردم حفظ خواهنـد كـرد          

شايد هم برايشان از سرنوشت جنايتكاران نازيسـت        
آلمان مثال آورده باشند كه چطور آمريكايي هـا بـه     

دا از چنگـال عـدالت   آنان امان دادند و بي سر و صـ     
  .رهايشان كردند

ايــن پيشــنهاد كــه هنــوز هــم بــه جــاي خــود      
باقيست، كك به تنبان سـران تبهكـار رژيـم ايـران            

چه بسا هدف آمريكا از طرح اين پيشنهاد،        . انداخت
تشديد تضادهاي درون جمهوري اسالمي و تضعيف       

به هر حال، رفسنجاني به اين اميد پا        . كل رژيم بود  
نه انتخابات گذاشت كه شـرايط گـذار بـراي          به صح 

انجام پيشنهاد آمريكايي ها تحـت پـرچم او فـراهم           
حرفهاي معين و قاليباف و مهر عليزاده هم در  . شود

جهت پاسخ مثبت به نامـه هـاي كـاخ سـفيد قـرار            
هـركس از اينهـا و در واقـع هـر بخشـي از      . داشـت 

هيئت حاكمه كه اينان سخنگويش بودند سعي مـي    
 اين مناقصه آمريكايي برنده شـود و خـود را     كرد در 

اما آن بخش هيئت حاكمـه كـه        . ارزانتر عرضه كند  
موقعيت خود را بيشتر از بقيه در خطر مـي ديـد و             

 به دست و پا افتـاد و  ،حذف شدنش را بو مي كشيد  
در همان روزهـاي آغـازين تبليغـات      . چاره انديشيد 

و رژيم براي انتخابـات، خامنـه اي سـخنراني كـرد             
يكي از معيارها براي انتخاب رئـيس جمهـور         : گفت

اينست كه ببينيـد دشـمن مـي گويـد چـه كسـي              
آنوقت شما به كسـي كـه در        . خوبست انتخاب شود  

بـا توجـه بـه بحثهـاي آن      . مقابل اوست راي بدهيد   
دوره رسانه هاي غرب، شك نيسـت كـه خامنـه اي       

تاكيـد  . مستقيما رفسـنجاني را نشـانه گرفتـه بـود         
نه اي بر اينكه همه جناح ها نقـش بـال           مجدد خام 

هاي يك پرنده را دارنـد بيشـتر از اينكـه تعريـف و          
تمجيد از جناح هاي رقيب حكومتي باشد هشداري     
بود به اينكه همه ما در يك قايق نشسـته ايـم و در        
اين درياي توفاني اگر كسي كاري كند كه اين قايق      

ل، در مقاب . سوراخ شود همه با هم غرق خواهيم شد       
جناح رفسنجاني از هر حربه اي براي تاثيرگذاري بر    
ــامي و     ــي و نظ ــدرت سياس ــدهاي ق ــل و بان محاف
اقتصادي، و نيز بر افكار عمومي استفاده كرد تا خود 
را مقبول جهـان خـارج و تنهـا آلترنـاتيو مـديريت             

او كوشيد سـرمايه داران بـزرگ و   . بحران جلوه دهد 
ج كشـور  متوسط بخش خصوصي را در داخل و خار      

منت آمريكايي  . از تنش زدايي حرف زد    . بسيج كند 
. كريستين امانپور را واسـطه قـرار داد       . ها ر ا كشيد   

. جوك گفت.  راه انداختHashemi 2005كارناوال 
اما سنبه رقبايش كه در تنگنا قرار گرفته    . گريه كرد 

بخـش رهبـري كننـده قـدرت      . بودند پر زورتر بـود    
مـراه بـا شـبكه اصـلي        سركوبگر نظامي و امنيتي ه    

بـراي  . رهبري مذهبي با تمام قوا به ميـدان آمدنـد         
نتـايج دور اول از قبـل       . بقاء دست به مقاومت زدند    

اتفاقي نبود كه   . براي هر دو حريف اصلي روشن بود      

جــزوات و ســي دي هــاي افشــاگرانه در مــورد     
رفسنجاني و احمدي نـژاد در مقيـاس ميليـوني در          

 طرفـداران هـر يـك،       .سراسر كشور توزيع مي شـد     
ركيك ترين فحش ها را در كوچه و بازار نثار طرف           

در اينجا تعداد آرايي كه ميليونهـا  . مقابل مي كردند 
نفر به خاطر وابستگي بـه رژيـم، يـا از سـر فرصـت          
 اطلبي، جهل و توهم به حساب ايـن يـا آن كانديـد         

فرماندهان . ريخته بودند هيچ ارزش و نقشي نداشت  
اطالعاتي رژيم بار ديگر اثبات كردند سپاه و دستگاه  

، »قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مـي آيـد       «كه  
حتي اگر پاي يك انتخابات فرمايشـي و نامزدهـاي          

درصـد  . مرتجع و امتحان پس داده در ميـان باشـد         
شركت كنندگان را تقريبا دو برابر اعـالم كردنـد تـا       
كل هيئـت حاكمـه بتوانـد بـراي مرعـوب و نوميـد          

وده هاي ناراضي كه از شركت در انتخابـات         كردن ت 
احمدي .  از اين آمار استفاده كند     ند  سر باز زده بود   

نژاد را بـه زور اسـلحه در پشـت پـرده بـه رده دوم             
رساندند و در واقع به همدستان و رقبـاي خـود در            

آن «حكومت و همينطور به آمريكا اعالم كردند كـه     
المي با مـا  در جمهوري اس . پيشنهاد را قبول نداريم   
بنـابراين بـه فكـر پيشـنهاد     . طرف معاملـه هسـتيد    

بـاور كنيـد مـا    . جديدي باشيد كه ما را حذف نكند    
  » .هم خواهان تعامل با شما هستيم

راه يافتن احمدي نژاد به دور دوم هيچ             در واقع   
معنايي جز اين نداشت كه برنده نهايي انتخابات هم         

  .خواهد بود، كه چنين نيز شد
اما انتخابات رياست جمهوري اسـالمي، صـحنه             

سياسـت  : برخورد سياستهاي آشتي ناپذير هـم بـود    
شركت در اين نمـايش ارتجـاعي در برابـر سياسـت      

بعد از رسـوايي و شكسـت آشـكار         . تحريم انتخابات 
دوم خرداد و رو شـدن دسـت خـاتمي، پيشـاپيش            
روشن بود كه بخش بزرگي از مردم ديگر اعتمـادي          

ا و شخصيتهاي حكومتي ندارند و همه را    به جناح ه  
مـاه هـا قبـل از       . سر و ته از يك كرباس مي داننـد        

اينكه نيروهاي اپوزيسيون شعار تحريم انتخابـات را        
طرح كنند، ايـن حـرف از زبـان قشـرهاي مختلـف           

مـا  . اينبار كور خوانده اند«: مردم شنيده مي شد كه 
بـه  » .كه در ايـن انتخابـات شـركت نخـواهيم كـرد           

حتمال زياد بسياري از اين مردم معترض هنوز بـه          ا
ــرا ٧٦عمــق سياســتي كــه در دوم خــرداد   ــه اج  ب

هنـوز قبـول نداشـتند      . گذاشته شد پي نبرده بودند    
كه ماجراي دوم خرداد در اساس يك پروژه امنيتي         
براي حفظ نظام جمهوري اسـالمي در برابـر امـواج           

 هنـوز از تـاثيرات  . بحران و مقاومـت تـوده هـا بـود       
سموم مسالمت جويانه و رفرميستي كـه مـداحان و      
توجيه گران دوم خرداد و خاتمي طي هشـت سـال      
گذشته در ذهن جامعه رسوخ داده اند خالص نشده     

اما عليرغم همه اينها، اينبار مصمم بودند كه        . بودند
دستگاه سياسـتگذار و اطالعـاتي   . كاله سرشان نرود  

ت مـردم در  رژيم از مدتها قبل در مورد ميزان شرك     
انتخابات دست به نظرسنجي زده، بـه نتـايج نگـران        

بـر پايـه همـين    . كننده و هولناكي دست يافته بـود   
نظرسنجي ها بود كه سياست منظم و حساب شـده        
تبليغات انتخابات رياست جمهوري در رسـانه هـاي      

آمـاج  . گروهي و به ويژه صدا و سـيما طراحـي شـد    
ليغات شـبانه   اصلي اين حجم عظيم و بيسابقه از تب       

 !آشغال ها
  یدر مورد نتایج انتخابات ریاست جمھور

  ۱۳۸۴ تير ۴



   ٦ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                
ــردم     ــا م ــه ميليونه ــتن روحي ــم شكس روزي در ه
معترضي بود كه نمي خواستند در انتخابات شـركت   

. هدف اصلي منفعل كردن ناراضيان فعال بود      . كنند
رژيم مي خواست به آنان بقبوالند كه هيچ كـاري از     
دستتان بر نمي آيد چون بـوق هـاي تبليغـاتي مـا             

.  تلـف مـي كنيـد   وقتتـان را . قويتر و فراگيرتر است   
بهتر است ساكت كنار بنشينيد و فكر اينكـه اينبـار         
انتخابـات شكسـت خواهـد خـورد را از سـر بيــرون      

همين افكار عمومي معترض نسبت به حضور       . كنيد
رفسنجاني در جمع نامزدهاي انتخابـاتي، واكنشـي        

چهره منفور رفسنجاني باعـث شـد   . دوگانه بروز داد  
 سياسـت عـدم     كه بخـش بزرگـي از معترضـان بـر         

شــركت در انتخابـــات محكمتـــر شـــوند و زبـــان  
افشاگريشان در مورد بازيهاي رژيم 

اما همزمان توهم كهنه   . تيزتر شود 
اجبــار بــه انتخــاب از بــين بــد و «

در بــين بخــش ديگــري از » بــدتر
ــد    ــم نبودن ــد و ك ــده ش ــردم زن م
كساني كه با التماس از بقيـه مـي         
خواستند كه به معين راي بدهنـد       

. نجاني دوباره سر كار نيايـد   تا رفس 
» انتخاب از بين بـد و بـدتر       «بازي  

. ردقـــوانين و قواعـــد خـــود را دا
همانطور كه قبال در مـاجراي دوم       

م، ايـن بـازي بـر       يخرداد هم ديـد   
عدم اعتماد به نيروي خود مردم و       
نتيجتا تالش نكردن بـراي مقابلـه       
فعال با سياسـتهاي ضـد مردمـي         

ه بـه   كساني كـ  . استرژيم استوار   
قول خود مصلحتي به معين راي دادند از اين غافل          

شــايد . بودنـد كـه دوم خـرداد تكـرار نخواهـد شـد      
حواسشان نبود، شايد هـم  خـود را بـه آن راه مـي             

انگـار نـه انگـار كـه انتخـاب خـاتمي در دوم             . زدند
خرداد نتيجه يك طـرح بـزرگ از سـوي نيروهـاي             
ــراي    ــالمي ب ــه اس ــت حاكم ــديش درون هيئ دوران

انتخـابي كـه بـدون      . الني كردن عمر نظـام بـود      طو
شكل گرفتن ائتالف طبقاتي گسـترده اي از جنـاح          
ــورژواي   هــاي درون رژيــم و بخشــي از نيروهــاي ب
ضدانقالبي و خرده بورژواهاي متـوهم بيـرون رژيـم       

انگار نه انگـار كـه جنـاح      . امكان نداشت عملي شود   
رفسنجاني يك ستون تعيـين كننـده تشـكيل ايـن         

واقعيــت .  بـراي پيـروز كـردن خـاتمي بـود     ائـتالف 
. اينست كه پشت معين چنين ائتالفي تشكيل نشـد  

» حزب مشاركت«همكاري امثال يزدي و سحابي با       
ضعيفتر و بي رمق تـر از آن بـود كـه يـك ائـتالف                

  . جدي و موثر به حساب آيد
انتخـاب  «اما در دور دوم انتخابات بود كه بازي              

انيان بيشتري را به كـام خـود       قرب» از بين بد و بدتر    
حــذف معــين در دور اول و مطــرح شــدن . كشــيد

رقابت رفسـنجاني و احمـدي نـژاد كـافي بـود كـه              
تمايالت و مواضع سازشكارانه و منافع حقيـر گـروه          
زيادي از روشـنفكران بـورژوا و خـرده بـورژواي بـه       
. اصطالح ناراضـي يـا ناراحـت يكبـاره آشـكار شـود       

ريخي پا در هـوا، حقـارت       توجيهات و قياس هاي تا    
هاي سياسي، منافع پسـت فـردي و طبقـاتي، بـي            
اصولي و ضعف اخالق سياسي و پشـت پـا زدن بـه             

ارزشهاي انسـاني، بهـم آميخـت و فضـاي متعفنـي         
سران آبروباخته نهضت آزادي البد بـراي     . ايجاد كرد 

خطر انقالب و تجزيه كشور و توطئه «نجات وطن از 
ه رفسنجاني تبهكار راي    اعالم كردند كه ب   » خارجي

افرادي نظير دولت آبادي و سـپانلو همـه   . مي دهند 
ــايي كــه ظــاهرا در مــورد ضــرورت دوري      بحثه
هنرمندان از محافل قدرت مـي كردنـد را فرامـوش      
كرده و واكس بدسـت بـراي بـرق انـداختن چكمـه         

بخت با اينان همـراه بـود       . رفسنجاني صف كشيدند  
 تيـغ زبـان خـود       كه شاملو ديگر زنـده نبـود تـا بـا          

سـينماگراني از   . حقشان را كـف دستشـان بگـذارد       
قبيـل عبــاس كيارســتمي از تـرس محــدود شــدن   
امتيازات و منافعي كـه در سـايه ارشـاد و سانسـور             

اسالمي بدست آورده اند آمادگي خود را براي ايفاي   
جمعـي از   . نقش در نمايش رفسنجاني اعالم كردند     

ه ساز اين قاتـل     اهالي موسيقي به صحنه آمدند تا ب      
زنجيره اي و تاراجگر ثروتهاي كشور و مكنده شيره         

تعدادي از فلسفه پـردازان هـم       . جان مردم برقصند  
عزت فوالدوند آمد تـا     . خود را به اين بازي رساندند     

نيچه اي خـود را در سـردار سـازندگي         » ابر انسان «
بابك احمدي فراخوان حمايت از رفسنجاني      . بجويد

جــاي پــاي اســتادش هايــدگر در جــالد داد تــا پــا 
 و همـه  ).۱ (همراهي با فاشيستهاي هيتلري بگذارد 

اينها توجيه محكمي براي آن گروه از مـردم كـه در     
دور اول پشت معين ايستاده بودند فـراهم كـرد تـا            
اينبار با همان شور و حرارت براي اكبر شـاه سـينه            

جالب اينجاست كه صف روشـنفكران حـامي        . بزنند
. ا عمدتا نسل قديمي تشكيل مي دادند  رفسنجاني ر 

يعني همـان كسـاني كـه طـي ايـن سـالها بـه هـر           
مناسبتي بـه نسـل جديـد مـي تاختنـد و جوانـان              
امروزي را بي اصول و بي آرمان معرفي مي كردند و   

جو بودن خودشـان در گذشـته    ه  آرمانگرايي و مبارز  
مقايسـه رفتـار ايـن      . را به رخ جوانان مي كشـيدند      

دانشجويان و جوانان مبارزي كه تـا روز     فسيل ها با    
آخر در مقابل اين تهاجم سياسي ارتجاعي مقاومت         
كردند و از سياست تحريم انتخابات دست نكشيدند        
نشانه ديگري است از تقابل دو روند متضـاد جـاري         

ــه ــن جامع ــري و  : در بط ــويي و انقالبيگ ــارزه ج مب
ــ  ــكاري و مماش ــل سازش ــم در مقاب ت و اراديكاليس

ر برابر مرتجعـان حـاكم و بـدون شـك در            تسليم د 

  .برابر طرح هاي قدرتهاي امپرياليستي براي ايران
آنچه اينك با نگاه بـه دوره كـارزار چنـد ماهـه                  

انتخاباتي جمهـوري اسـالمي و جريـان مقاومـت و           
اعتـراض ضـد انتخابــاتي مـي تــوان نتيجـه گرفــت     

  : اينست كه
 شكاف هـا و     رژيم از درون و بيرون با تضادها و            

فشارهاي بسيار روبرو شد و با وجود همه تالش هـا         
و ترفندها و هزينه كردن ها نتوانست زمين را حتي          

سـايه بحـران هـا و       . موقتا زير پاي خود محكم كند     
. درگيري هاي جديد از هم اكنون به چشم مي آيـد     

در مقابل، سياسـت تحـريم نيـز نتوانسـت ضـربات            
ت انتخابـاتي رژيـم    محكم و فلج كننده اي بر سياس      

ــد ــان و   . وارد كن ــوني معترض ــد ميلي ــت چن جمعي
ناراضيان عمدتا به شكل تحريم گران 
ــاموش در   ــت خ ــال و اكثري ــر فع غي

مبارزاتي كـه در  . صحنه حاضر شدند  
مناطق مختلف و از جانب قشـرهاي        
مختلف عليه انتخابات صورت گرفـت   
آنچنان كه بايد و شـايد قدرتمنـد و          

 ايــن زمينــه شــايد در. فراگيــر نشــد
بتوان اعتراضات در كردستان را هـم       
از نظر گسترده بودن و هم بكارگيري   
شــيوه هــاي راديكــال و رزمنــده     

  . مستثني كرد
مبارزات و اعتراضـات ايـن دوره            

بار ديگر نشان داد كه بـدون تـالش          
ــردم    ــازماندهي م ــراي س ــداكثر ب ح
معترض در خيابان و قدرت نمايي در 

دسـت زدن بـه     صحنه مبارزه، بدون    
شيوه هاي متنوع و ابتكاري و راديكال مبارزاتي كه         
ضرورتا بايد با نقشه و برنامه طراحـي و اجـرا شـود،       
بدون طراحي ضد حمله هاي سياسـي و عملـي در           

 ايدئولوژيك و سـركوبگري     -برابر تهاجمات سياسي    
هاي رژيـم، بـدون فراگيـر كـردن شـعارهاي مهـم             

حريم انتخابات فراتر مبارزاتي كه مساله را از سطح ت    
بـرد و خواســته هـاي عمــومي و مشـخص مــردم و    
طبقات تحت ستم و استثمار را مطـرح كنـد، نمـي          

) نظير شعار تحـريم   (توان يك شعار خاص مبارزاتي      
را در فضاي جامعه طنين افكن كرد و به نتايج تكان 

نمـي تـوان   . دهنده و ماندگار سياسي دسـت يافـت     
آنجـا بـه عقـب نشـيني        رژيم بحران زده را اينجا و       

نمي توان راه فرصت طلبان و سازشكاران و . واداشت
افرادي را كه منتظر بهانه و توجيهي بـراي خزيـدن         

تنهـا قـدرت   . زير برنامه و پرچم مرتجعانند سد كرد    
مبارزه انقالبي توده هاسـت كـه مـي توانـد جـرات             
خيانت به آرمانهاي مردم را از شخصيتها و جريانات         

نـد و اتحـاد و انسـجام را بـه اردوي     متزلزل سلب ك 
باري، بازي انتخابات رياست جمهوري     . مردم بياورد 

اسالمي به پايان رسيد اما تنور مبـارزات طبقـاتي و      
  . اجتماعي در جامعه ايران همچنان داغ مي شود

  
  :توضيحات

 هايدگر در زمان به قدرت رسيدن حـزب هيتلـر  در             -۱
صـفيه گسـترده   دانشگاه صاحب مقام بـود و دسـت بـه ت    

برخي از تصفيه شدگان    . ستادان كمونيست و يهودي زد     ا
  .بعدها از طرفداران وي شدند

  تير ۱۸خيزش 



٧صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره

ديگر اين واقعيت بطور غير قابل انکار ثابت شـده            
» جنـگ عليـه تروريسـم     « است که قصد آمريکا از      

هــيچ نيســت جــز اينکــه از طريــق اشــغال نظــامي 
 .دخاورميانه، نظـم نـويني را در جهـان برقـرار کنـ            

رهبران دولت آمريکا عالوه بر اينکه وضعيت جهـان         
را از هم گسيخته ارزيابي مي کنند، اوضـاع داخلـي     
آمريکا را نيز پر هرج و مرج ارزيابي کرده و احساس        
.  مي کنند ممکن است مهار اوضاع را از کف بدهنـد      

جورج بوش و همکارانش معتقدنـد کـه شـهروندان          
ب شـده انـد و      آمريکائي بيش از انـدازه راحـت طلـ        

حاضر نيستند براي سلطه يابي آمريکا بر جهان، بـه          
ــد    ــي گوين ــا م ــد؛ آنه ــداکاري کنن ــدازه کــافي ف ان

ــاد   ــهروندان آمريکــائي از آزادي زي  ی از حــده ش
آمريکا ضربه مـي    " امنيت ملي "برخوردارند و اين به     

آنها با صراحت مـي گوينـد آزاديهـاي تصـريح           ! زند
اينهـا  . ود شـوند شده در قـانون اساسـي بايـد محـد     

دو (معتقدند کـه حتـا سـاختار سياسـي دو حزبـي            
) حزبي که  هميشه در انتخابـات پيـروز مـي شـوند       
. زيادي است و بايد قدرت انحصاري تر از اينها شود         

 سـال گذشــته دولـت بــوش، بـر پايــه همــين    ٤در 
استدالل مرتبا قوانين جديدي وضع کـرده و آزادي         

اوضـاع  .  اسـت هاي مردم آمريکا را محـدود کـرده         
داخلي آمريکا به گونه ايست که در محافـل قـدرت           
آمريکا صحبت از کودتاي بوش و دارودسته اش مي       

زيرا دولت بوش اولـين دولتـي اسـت کـه در            . کنند
مقابل قانون اساسي قرار گرفته و معتقـد اسـت کـه     

عالوه بر اين، دولت بـوش  . اين قانون بايد تغيير کند  
ن ســاختار فــدرالي بطــور مــنظم در حــال بهــم زد

آمريکاست به اين صورت که دولت فـدرال گـام بـه           
گام قـوانين مخصـوص ايالتهـاي مختلـف را تحـت            

طبـق  . واژگون مي کنـد   "  حفظ امنيت ملي  "عنوان  
پيش بيني هـا قـوانيني ماننـد حـق سـقط جنـين،        
ازدواج همجنس گرايان و منـع اعـدام در برخـي از            

 جديـد بـوش     "فدراليسـم "اياالت آمريکا قرباني اين     
  .خواهند شد

  مذهب  
      مذهب، يکي از اهرمهاي قدرتمندي است کـه         
رهبران دولت آمريکا براي پـيش بـرد برنامـه هـاي            
خود در جهان و در داخل آمريکا مورد استفاده قرار        

در تاريخ آمريکا هيچ رئيس جمهوري به       . مي دهند 
اندازه جورج بوش از مذهب براي بسـيج پايـه هـاي     

ليغ برنامه هاي سياسي اش استفاده نکرده     خود و تب  
جورج بوش علنا خود را منتخب خدا مي خواند    . بود

آمريکا، ملت برگزيده خداست و خـدا   و معتقد است
" روبراه"اين رسالت را به آمريکا داده که وضع دنيا را 

ــد ــوش،   . کن ــوري جــورج ب ــان رياســت جمه از زم
ر بنيادگرايان مسيحي قدرت فـوق العـاده زيـادي د         

دولت بـوش بخـش اعظـم بودجـه         . آمريکا يافته اند  
هاي رفاه عمـومي را در اختيـار نهادهـاي مـذهبي            
گذاشته تا آنان به تشخيص خود ميان مردم توزيـع          

و به اين ترتيب، در ميان اقشار فقير از اهـرم           . کنند
  . اقتصادي براي تحميل مذهب استفاده مي کنند

ريبـون هـاي         اما تقويت مذهب و تبليـغ آن از ت        
دولتي به آن دليل نيست که رئيس جمهور آمريکـا          

اتفاقا سياست ريزان اصـلي     .  يک فرد مذهبي است   
يا نئوکان ها   » نومحافظه کاران « کابينه بوش که به     

بلکه روشنفکران سکوالر   . مشهورند، مذهبي نيستند  
اما معتقدنـد کـه مـذهب       . مي باشند ) غير مذهبي (

ــ  ــت نقــش عمــده اي در انســجام بخش ــه باف يدن ب
سياسي و اجتماعي جوامع امروز بـازي مـي کنـد و         
بايد در سطح بين المللي و در سطح جامعه آمريکا،          

يعني عرصـه   (مشوق ورود مذهب به عرصه عمومي       
سياست ريزي دولتي، تخصيص بودجـه، آمـوزش و         
پرورش، تحقيق و پژوهش هاي علمـي، بهداشـت و          

  . باشند) کمکهاي اجتماعي، و غيره
  تقويت آيت اهللا سيستاني و نيروهـاي شـيعه در         

وزارت دفــاع آمريکــا کــه . عــراق، تصــادفي نيســت
حکومت دست نشانده عراق را اداره مي کند، معتقد    
است که بايد از طريق تقويت نيروهاي مـذهبي بـه           

نوشـتن قـانون    . جامعه عراق جديد انسجام بخشـيد     
اساسي عراق بـر پايـه شـريعت، بـر خـالف ميـل و               

بلکـه مطـابق بـا    . واه اشغالگران آمريکائي نيست   دلخ
اينکه زنان بي حجاب عراق . سياست هاي آنان است   

مجبورند حجاب بر سر کننـد فقـط بخـاطر قـدرت            
گيري نيروهاي شيعه درعـراق نيسـت بلکـه اجـازه           
رواج چنــين جــوي را دادن يــک جــزء از سياســت 

تئوريسين هاي آمريکا عميقـا معتقدنـد    . آمريکاست
 چسب اجتماعي مهم است و حکام بايد        مذهب يک 

. از نهادهاي مذهبي براي کنترل مردم سود جوينـد        
آمريکائيان هنگـام اشـغال عـراق نتوانسـتند ارتـش         
صدام را براي کنترل کشور حفظ کرده و بزير فرمان 

ــه حفــظ دســتگاه  . خــود در آورنــد ــراي همــين ب ب
روحانيت و عمله و اکره اين دم و دسـتگاه اهميـت             

اما سياست هيئت حاکمـه آمريکـا در        . دندزيادي دا 
استفاده از مذهب براي محکم کردن کنترل خود بر         
جامعه آمريکا، با استفاده شـان از مـذهب در نقـاط          

اگر در افغانسـتان   . ديگر جهان کيفيتا متفاوت است    
تاکيـد مـي   " اسـالم  متعـادل  "و ايران و ترکيه روي   

 در ،)اينهم بخاطر حفظ منافع خودشان است     (کنند  
خود آمريکا بر روي رشد و رواج مسيحيت بنيـادگرا     

اينان از بنيادگرائي مسيحي براي بسيج . تاکيد دارند
پايه هـاي ايـدئولوژيک خـود در آمريکـا سـود مـي          

به پايه هاي خود مي گويند جنـگ آمريکـا           . جويند
ــت و     ــليبي اس ــگ ص ــع جن ــه در واق در خاورميان

ي گرداننـدگان اصـل   ! فرماندهي آن دسـت خداسـت     
امثــال ديــک چنــي، رامســفلد، پــل (دولــت بــوش 

اغلـب سـکوالر    ) وولفوويتز، کاندولوزا رايس و غيـره     
کـه  (مي باشند امـا نيروهـاي بنيـادگراي مسـيحي          

نيـروي ضـربت ايـن    ) شخص بوش يکي از آنهاسـت   
جماعت سکوالر براي فاشيسـتي کـردن حاکميـت          

مي تـوان مقايسـه اي   . سياسي در آمريکا مي باشند 
" لبـاس قهـوه اي  "وهاي نظامي و امنيتـي     کرد با نير  

که هيتلر و سازمان نازي ها براي فاشيستي کـردن           
حاکميت بورژوازي در آلمان سود جستند و بعد هم      

  .  سرشان را زير آب کردند
  

  حکومت تئوکراتيک در آمريکا
    براي استقرار حکومت مذهبي در داخل آمريکـا،        

ــاکم کارزارهــاي گســترده اي  ــان ح ــراه بنيادگراي  ب
از جمله اجباري کردن مراسـم دعـا در        . انداخته اند 

مدارس و اداره جات، غير قانوني کردن سقط جنين        
و ازدواج همجـــنس گرايـــان، و تـــدريس تئـــوري 
. آفرينش همسنگ تئوري تکامل داروين در مدارس      
. البته اينها صرفا گامهاي اول و زمينه چينـي اسـت       

ادگرايـان  هدف دولت بوش و نومحافظه کـاران و بني  
. مسيحي برقراري تئوکراسي مسيحي در آمريکاست     

و آنهـم نـه يـک       ). تئوکراسي يعني دولت مـذهبي    (
دولت مذهبي مسـيحي معمـولي، بلکـه تئوکراسـي        
. مسيحي فاشيستي از نـوع  واليـت فقيـه خمينـي           

برنامه آنها اين است که اصل جدائي دين از دولت را 
ـ         ده و بـه    از ساختار سياسي کشور آمريکا بيـرون ران

آنها مي خواهند مسيحيت را به      . زباله داني بيفکنند  
مذهب رسمي کشور تبديل کنند و قوانين کشور را         

البته اينها  . بر حسب مباني مسحيت بازنويسي کنند     
قصد ندارنـد  چارچوبـه جامعـه بـورژوائي را عـوض           

اما اين چارچوبه بورژوائي تـا کنـون يکسـري        . کنند
ه بـر حسـب آنهـا       شاخص ها و معيارهـا داشـت کـ        

اين شاخص هـا  . مشروعيت خود را تضمين مي کرد  
ــد از ــارت بودن حاکميــت : و معيارهــا، از جملــه، عب

قانون، جـدائي ديـن از دولـت، برسـميت شـناختن            
حريم خصوصي، و برخي حقوق سياسي ديگر و اين         
تفاهم که تصميم گيري ها بر پايه خرد و علم انجام           

ر قانون اساسي بطور مشخص د. مي شود و نه خرافه 
. نام بـرده نمـي شـود      " خدا"آمريکا حتا يکبار هم از      

امروزه بخش بزرگي از بورژوازي آمريکا  ايـن هـا را           
مانع کار خويش مي بيند و مي خواهد قوانين بازي           

البتــه قــوانين بــازي تــاکنوني را نيــز . را بهــم بزنــد
اما امروز مي خواهـد آن را  . خودش تعيين کرده بود 

  .وانين تئوکراتيك را حاکم کندبهم زده و ق
 اين  است و      بله خيلي ترسناک است اما واقعيت   

واقعيت شکافهاي عميقي در جامعه آمريکـا بوجـود        

 !حکومت واليت فقيه در آمريکا



   ٨ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                
اين شـکاف هـا فقـط در ميـان مـردم            . آورده است 

بلکـه در درون هيئـت حاکمـه آمريکـا نيـز            . نيست
روزنامه نگار مشهور نيويورک تـايمز بـه نـام          . هست

ن که از تجاوز نظامي آمريکا به عـراق       توماس فريدم 
حمايت کرده بود بـه ايـن وقـايع ترسـناک اعتـراف       
ــات رياســت  کــرده و احساســش را در مــورد انتخاب

در ايـن   : "جمهوري آمريکا اينطـور بيـان مـي کنـد         
انتخابات احساس من ايـن نبـود کـه داريـم رئـيس       
جمهور انتخاب مي کنيم بلکه ايـن بـود کـه داريـم        

من بـراي راي    . ا بازنويسي مي کنيم   قانون اساسي ر  
دادن اسم نويسي کرده بـودم امـا وقتـي بـراي راي         

) ٢." (دادن رفتم ديدم، کنگره قانون اساسـي اسـت        
سخنگوي سابق سناي آمريکا به نام نوت گينگـريچ،         

يعني حزبـي کـه     (از افراد باالي حزب جمهوريخواه      
) جورج بوش و نومحافظـه کـاران عضـو آن هسـتند     

امعه آمريکـا را بـه سـالهاي قبـل از           شکافهاي ج 
جنــگ شــمال و (جنــگ داخلــي بــزرگ آمريکــا 

اوضـاع  « : تشـبيه کـرد و گفـت      ) جنوب آمريکـا  
اين وضع ادامه   .  است ١٨٥٠ و   ١٨٤٠شبيه دهه   

اختالفـات در مـورد آينـده کشـور         . خواهد يافت 
ما با يک حاکميـت منعشـب روبـرو         . جدي است 

» .يمنيستيم بلکه با يک کشـور منشـعب روبـروئ         
)٣(  

     آمريکا هنوز تبديل به يک تئوکراسـي نشـده      
تهي . است اما زمينه هاي آن دارد چيده مي شود

کردن کله مردم از انديشه خردمندانه و پر کردن         
آن با خرافه هاي ديني، اشغال پست هاي وزارت         
ــات    ــا و موسس ــاه ه ــي و دادگ ــاي دولت ــه ه خان

ق و  اجتماعي عمومي و دانشگاه ها و مراکز تحقي       
پژوهش توسط اشـخاص وابسـته بـه مسـيحيان          

  .  بنيادگرا، سنگ بناي اين تالش هاست
ــاکم   ــاران ح ــه ک ــا (     نومحافظ ــان ه و ) نئوك

. نيروهاي مذهبي بنيادگرا اتحاد تنگاتنگي دارنـد      
اين دو، دو شاخه تنومند رژيم حاکم بر آمريکا را          

و مــوزش آپيرامــون  آنهــا . تشــکيل مــي دهنــد
ازدواج همجـنس  ولت و کليسا ،  ، رابطه د  پژوهش

گرايان و مخالفت با سقط جنين کامال همفکرنـد      
و سياست بلند مدتشان اين است که قانون جـدائي          
ديــن از دولــت را در آمريکــا برچيننــد و در حــوزه 
عمومي اداره جامعه جايگـاهي برجسـته و کليـدي          

   .براي مذهب ايجاد کنند
ا تا بـدانجا         نومحافظه کاران و مسيحيان بينادگر    

پيش رفته اند که تعريف جديدي از معنـاي بـانوي           
ايــن (مشــعل بدســت مجســمه آزادي مــي دهنــد  

مجسمه عظيم الجثه در ساحل شهر نيويورک است        
و تمـام کشـتي هـا و هواپيماهـائي کـه بـه آمريکـا        

مـثال مقالـه   ). نزديک مي شوند اول آن را مي بينند      
 " کامنتري"اي که در نشريه نومحافظه کاران به نام 

چاپ شده است مي نويسد اين مشعل فقـط نمـي            
گويد به سرزمين عدالت و آزادي خوش آمديد بلکه         
همچنين مي گويد به سـرزمين موعـود خـدا و بـه             

  ) ١! (ميان ملت برگزيده خدا خوش آمديد
       نومحافظه کاران کاخ سفيد برنامه گسترده اي       

اينها . ندبراي مذهبي کردن اماکن کار و آموزش دار      
راه " ايمان را به محـل کـار بياوريـد        "جنبشي به نام    

شبيه همـان  : بله درست حدس زده ايد    . انداخته اند 

نمازهاي اجباري ظهر در ادارات و کارخانجات ايران    
.  که پس از برقراري جمهوري اسالمي تحميـل شـد       

ديويد ميلر رئيس مرکز ايمان و فرهنگ در دانشگاه         
 مردم از اينکه ايمانشان     « : مي نويسد  ) Yale(يل  

را همرا با ماشين خود خـارج از اداره پـارک کننـد             
در موسسـات اقتصـادي آمريکـا       . »شده انـد  خسته  

در حـال رشـد     " انجمن هاي اسـالمي   "چيزي شبيه   
گـروه  » شـبکه ايمـان  «مثال در کمپاني فورد،  . است

سمينارهاي هاي مطالعه انجيل سازمان داده است و 
. ينار در مورد اسـالم مـي گـذارد        مذهبي مانند سم  

،  کوکاکوال کمپاني توليد بطري  فعاليتهاي مشابه در    
شرکت هوپيمائي آمريکن و اينتل و صـدها شـرکت         

همـراه بـا    .بزرگ و کوچک ديگر بـراه افتـاده اسـت        
تبعيض عليه کارکنان بر    " مذهبي کردن محيط کار   "

  )١. (پايه ايمانشان شروع شده است

شه اي از فعاليـت هـاي گسـترده               اينها تنها گو  
کارزار محو کردن ارزشـهاي     . نومحافظه کاران است  

ــتوانه    ــا پش ــاگون و ب ــرق گون ــه ط ــتي ب سکوالريس
اقتصادي و سياسي و قـانوني دولـت جهـش وار در            

دامن زدن بـه محافظـه کـاري        . حال پيشروي است  
فرهنگي، فرهنگ مذهبي، ميهن پرستي آمريکائي و       

ستي مبني بر اينکـه ملـت       عقايد فاشيستي امپريالي  
آمريکا ملت برگزيده خداست و بايد بر جهان مسلط      
شود، تا سلطه خدا بر روي زمـين را تضـمين کنـد،       
اصول ايدئولوژيک نومحافظه کاران را تشـکيل مـي         

  .دهد
     بوش و نومحافظه کاران و بنيادگرايان مسيحي،       
. همه در چارچوب حزب جمهوريخواهان قرار دارنـد     

آنـان مـي    .  جمهوريخواهان متعارف نيستند   اما آنان 
. خواهند در آمريکا حکومت تئوکراتيک برقرار کنند      

» واليت فقيه مسيحي بين المللـي     « آنان معتقد به    
يعني هـر کلمـه انجيـل را حقيقتـي الهـي         . هستند

دانسته و معتقدند که بايد در فرماندهي تمام قوانين 
ر راس   کشوري، تمام قراردادهاي بـين المللـي، و د        

  . خرد و منطق و تاريخ قرار داشته باشد
     فاشيستهاي مسيحي اعتقادي به اين ندارند که       

آنان معتقدند کـه    . مذهب امر خصوصي افراد است      
تمام جامعه و در واقع تمام جهـان بايـد بـر منبـاي      

 بايد تذکر دهيم کـه ايـن        .قوانين انجيلي اداره شود   
آن نوع کـه در  تئوکراسي يک تئوکراسي معمولي از      

ــورژوائي در    ــات ب ــل از انقالب ــيحيت قب ــاريخ مس ت
کشورهاي غـرب حـاکم بـود يـا از نـوع جمهـوري              

اگر اينها موفق به اسـتقرار آن       . اسالمي ايران نيست  
شوند، اين تئوکراسي قرن بيست و يکمي مخلـوطي    
خواهد بود از ايدئولوژي قرون وسطائي و سالح هاي      

يعنــي عصــر . مــدرن و دولــت امنيتــي تکنولوژيــک
  !تاريک انديشي تکنولوژيک

     آمريکا هنوز يک تئوکراسي نيست اما دارودسته      
فقط به  . حاکم گام به گام در حال ساختن آن است        

افرادي که بوش در مصدر امور مـي گمـارد نگـاه             
قاضي دادگاه عالي قضائي بـه نـام آنتـونين          : کنيد

... اقتدار اخالقي حکومت    « : اسکاليا  نوشته است     
حکومـت، گمـارده خـدا     . از خدا نشئت مي گيـرد     

است و خـدا بـه او ايـن قـدرت را داده اسـت کـه        
خشـم خـود را بـه اجـرا بگـذار           "و  "  انتقام بگيرد "

اين آقاي قاضي دادگـاه  » .منجمله بوسيله شمشير 
به انتصابهاي ديگـر    ! عالي قضائي دولت آمريکاست   
وي دکتـري بـه نـام    . جورج بوش نظري بينـدازيم  

کميته داروهـاي توليـد   «ويد هاگر را به رياست     دي
منصوب کرده » مثل در وزارت داروي دولت فدرال

اين جناب دکتر حاضر نيست براي زناني که    . است
به عقد نکاح مردي در نيامـده انـد نسـخه داروي            

بعالوه او مقاله پشـت مقالـه       . ضد بارداري بنويسد  
در تعريف و تمجيد از اثـرات شـفا بخـش دعـاي              

ــردرد و   مســي ــراي معالجــه س ــي نويســد و ب ح م
بوش شخصي به نـام     . سرطان، دعا تجويز مي کند    

جيمز لئون هولمز را به دادگـاه فـدرال آرکـانزاس      
« : ايــن آقــا نوشــته اســت. منصــوب کــرده اســت

مسيحيت در وراي نظم سياسي قرار دارد و نمـي          
يکــي از جنجــالي تــرين »  .توانــد تــابع آن باشــد

 بوش ژنرال وزارت دفاع شخصيتهاي مذهبي دولت
بنام جري بويکين است کـه در زمينـه جنـگ ضـد            
چريکي متخصص است و مسئوليت مشخص نظامي       
اش گير انداختن اسامه بـن الدن و صـدام حسـين            

بوش در وزارت دفاع آمريکـا بـه او يـک           . بوده است 
يکي از کارهاي اين آقاي     . مقام مدني نيز داده است    

مختلــف در مــورد ژنـرال ســخنراني در کليســاهاي  
موضوع مرکزي سخنراني هـاي وي آن       . جنگ است 

است که جنگ آمريکا يـک جهـاد مـذهبي اسـت و      
. براي آن است که حکومت خدا بر جهان برقرار شود  

او به مردم مي گويد خدا جورج بوش را انتخاب کرد  
تا اين جنگ را به نيابت از سوي او پيش ببرد، خـدا       

! يطان برگزيده اسـت ملت آمريکا را براي جنگ با ش      
ژنرال بويکين در سخنراني هايش فاشيسم مسيحي       
را با ميهن پرستي آمريکائي مخلوط کرده و بخـورد          

شک نيست که اينان تجربـه جنـگ       . مردم مي دهد  
ايران و عراق را خوب مطالعه کرده اند و از خمينـي       

در جنگ ايران و عراق نيـز  . جالد چيزها آموخته اند 
ب و رسـالت مـذهبي را بـا         جمهوري اسالمي مـذه   

مخلوط مـي   " فتح اورشليم و کربال   "دفاع از ميهن و     

 نبرد سياتل



٩صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره
کرد و به جوانان تزريق مي کرد و تاثيرات مثبتي از          
اين مواد ايـدئولوژيک بدسـت آورده بـود بطوريکـه            
جوانان مسـخ شـده بـا کمـال ميـل حاضـر بودنـد               

نگاهي بـه وصـيت     . کورکورانه بکشند و کشته شوند    
ان و بسيجي هاي کشـته شـده در         نامه هاي پاسدار  

تشــوي مغـزي بقيـه جوانــان   سجنـگ کـه بـراي ش   
جورج . استفاده مي شد، اين را خوب نشان مي دهد    

بوش و همکارانش نيز ديـن را بـا مـيهن پرسـتي و             
ايده هاي تقدس گراي جهان شمول مخلوط کرده و 

آنان بـه يـک عـده    . به خورد مردم آمريکا مي دهند    
 فکـر مـي کننـد آخرالزمـان       آدم نادان و بحراني که    

شـده و سـرعت تحــوالت جهـان منگشـان کــرده و     
نسبت به آينده بشدت احساس نـاامني مـي کننـد،         
مي گويند خداوند شما را برگزيده که مـردم جهـان      

ايـن ماننـد ايـدئولوژي فاشيسـتي        . دهيد" نجات"را  
هيتلر است که آينده با ثبـات و رفـاه را بـه آلمـاني          

 . ز آينده وعده مي دادهاي بيکار و هراسان ا
 

ضـديت بـا علـم بخشـي از حکومـت      
  تئوکراتيک

ــک    ــاي تئورکراتي ــاي حکومته ــژه گيه ــي از وي يک
ضديتشان بـا درک علمـي بشـر از هسـتي خـود و              

حکومتهـاي مـذهبي،    . جهان پيرامونش مـي باشـد     
البته، از ثمرات پيشرفتهاي علمي بشر براي منافع و   

رژيـم  مثـل  . حاکميت خود بهره جـوئي مـي کننـد        
دولــت بــوش نيــز از ايــن امــر . جمهــوري اســالمي

  .مستثني نيست
     بوش از هنگام بـه قـدرت رسـيدن بـراي همـه             
روشن کرده که با پيشرفتهاي علمي فقط تا بـدانجا          

يسم آمريکـا  موافقت خواهد کرد که به منافع امپريال   
 و تيـز کـردن دنـدان هـاي آن           و سودآوري سرمايه  

ش درک خرافـي و     دولت بوش به گستر   . کمک کند 
. مـذهبي از جهـان و هسـتي بشـر دامـن مـي زنـد       

نيروهاي بنيادگرائي مسيحي از حمايت کامل قدرت 
حاکم براي رواج تفکر ضد علمي برخوردارنـد و بـه           

مـثال، در مـاه   . کارزار ضد علمـي خـود افـزوده انـد      
يعني درست پس از پيروزي مجدد       (٢٠٠٤دسامبر  

ــور آمري    ــيس جمه ــوان رئ ــوش بعن ــورج ب ــاج )  ک
بنيادگرايان مسـيحي در مقابـل کنفـرانس جهـاني          
اتحاديه ژئوفيزيسـتهاي آمريکـا، تظـاهراتي ترتيـب         

در ايـن   ! داده و دانشمندان را تهديد جـاني کردنـد        
کنفرانس علمي که در شهر سانفرانسيسـکو برگـزار         

 هزار نفـر از سراسـر جهـان شـرکت کـرده             ١١شد  
ا بود که   اين کنفرانس آنقدر بزرگ و پر محتو      . بودند

فقط کتاب فهرست اسناد، نويسندگان و سـمينارها        
علم ژئوفيزيک و علوم مـرتبط   ) ٤. ( صفحه بود  ٤٠٠

ــين،     ــره زم ــاالت ک ــل و انفع ــت و فع ــا آن، حرک ب
 و مرتبا درک شيد، و کرات ديگر را کشف کرده  خور
  از طريـق  ؛کردنـد ندگي اين کرات را دقيـق تـر        از ز 

دهـا سـال عمـر       که کرات ميليار   شداين علوم ثابت    
دارند و تمام موجودات زنـده روي زمـين در طـول            

نيروهـاي بنيـادگراي    . ميلياردها سال تکامل يافتند   
مسيحي بشدت با اين رشته علـوم خصـومت دارنـد        
زيرا ژئو فيزيک ثابت کرده کـه حرفهـاي انجيـل در      

" سيالب نوح"مورد اينکه زمين و موجودات آن ثمره    
ايـن  . خـرف اسـت   در چند هزار سال پيش است مز      

بنيادگرايـان مسـيحي کــارزار بزرگـي بـراي اثبــات     
تئوريهاي قالبـي انجيـل راه انداختـه انـد و مرتـب             
کتاب چاپ مي کننـد و از حمايـت مسـتقيم کـاخ             

ولـي  (اين مذهبي هاي بـي مغـز   . سفيد برخوردارند 
در مقابل کنفرانس ژئوفيزيكي جمع     ) صاحب قدرت 

« : آويختنـد شده و شعارهاي بزرگي به اين مضمون   
ژئوفيزيسيتها گورتان را گـم کنيـد؛ کـره زمـين در           

نوبت ما رسـيده ، االن  «يا »  روز آفريده شد  ٧عرض  
 فراموش نکنيد که چه بر      -    کاخ سفيد دست ماست   

گاليله منجم ايتاليائي بـود کـه در   (» .سر گاليله آمد 
 گردش کـره مـاه بـه دور سـتاره مشـتري             ١٦قرن  

 داد که کـره زمـين مرکـز         را که نشان مي   ) ژوپيتر(
بهمين خـاطر کليسـا او را       . عالم نيست، کشف کرد   

دادگاهي کرد و زير فشـار و تهديـد او را وادار کـرد      
  .)ندامت کند

  يک موج گذرا نيست     اين
بافت جامعه آمريکا تئوکراسي « بسياري مي گويند،   

البتـه  . »را بر نمي تابد و ايـن يـک مـوج گذراسـت            
ن خمينـي و دارودسـته اش     هنگام به قدرت رسـيد    

نيز چنين احکامي داده مي شد و استدالل اين بـود       
بافت جامعه ايران سرمايه داري اسـت و آن را       « که  

« اما در تجربه ايران ديديم کـه اوال،       .  »بر نمي تابد  
 چون يـک  نيست  »  بافت جامعه ايران سرمايه داري    

حکومت تئوکراتيک را خيلي خوب تحمل و تغذيـه         
انيا، در تجربه آمريکا به چشم مي بينيم کـه          ث.  کرد

 در تضاد با حکومـت تئوکراتيـک         هم   سرمايه داري 
نيست و چارچوبه دموکراسي بورژوائي کـامال  قـادر       
. است که يک حکومـت تئوکراتيـک را متولـد کنـد           

نيروهاي مسيحي بنيـادگرا کـه امـروز قـدرت را در      
آمريکا در دست گرفته اند چند دهه است کـه پايـه      

تشوي مغزي داده و متشـکل مـي        سهاي خود را ش   
اينان يک نيروي سازمان يافته بـا يـک پايـه            . کنند

اينان سازمان افسران ارتش    . توده اي وسيع هستند   
عالوه بـراين،  . آمريکا را با افراد خود اشغال کرده اند    

ميليشياي فاشيست خود را نيز سـازمان داده انـد و     
قـوانين آمريکـا،    آماده اند که از طريق عوض کردن        

برقراري حکومت پليس و سانسـور و اگـر الزم شـد            
برنامـه خـود را عملـي    " چه با تفنگ چه بـا مشـت      "

  .کنند
ــت در    ــاي کمونيس ــرايطي نيروه ــين ش      در چن
آمريکا هشيارانه و به اضطرار توده هاي مردم را آگاه   
کرده و سازماندهي مي کننـد تـا بـه مبـارزه عليـه              

آمريکا در خاورميانـه و رونـد       جنگهاي امپرياليستي   
برقراري حکومت فاشيستي مـذهبي در آمريکـا بـه          
مبارزه بلند شـوند و بـه ايـن ترتيـب بـراي انقـالب          

مشخصـا  . سوسياليستي در آمريکا راهگشائي کننـد     
باب آواكيان صدر حزب کمونيست انقالبـي آمريکـا         

  :مي نويسد
اگر جامعه آمريكا بهمين شكل قطب بندي شـود         « 
خش بزرگي از مـردم بزيـر برنامـه سياسـي           يعني ب (

اصـال  )...  کشـانده شـوند   ايدئولوژيك بوش و شركاء
ايجاد يـك قطـب بنـدي متفـاوت در          . خوب نيست 

جامعه در زمينه ايدئولوژيك و سياسي، يك وظيفـه       
عاجل است و نه تنها يك وظيفه حاد و عاجل است           
بلكه تا مـدتها يـك چـالش ايـدئولوژيك و سياسـي       

اهد بود و ما از طريق اين كار بايد خـود           براي ما خو  
را آماده استفاده از اوضاع انقالبي و بحـران انقالبـي           
كنيم و ميليون ها نفر مردمي را كـه پـا بـه ميـدان          

اين چـالش هـا كـه       . خواهند گذاشت رهبري كنيم   
بطور حاد طرح شده اند هم ابعاد فوري دارند و هـم      

 ٢٧ –الب به نقـل از نشـريه انقـ     (» ابعاد استراتژيك 
  )٢٠٠٥ژوئن 

    در ادامه اين مباحـث ارگـان حـزب كمونيسـت           
  :انقالبي آمريكا مي نويسد

در اوضاع كنوني بايد اين روحيه را در ميان مردم       « 
هستيم " جنگ سياسي"دامن زنيم كه ما درگير يك   

و بايد اين تعهد را در ميان مردم گسترش دهيم كه    
شـتناك هـيچ   با بي عدالتي هاي تحمل ناپذير و ده     

بايد عليه هر جنبـه از رژيـم        . فصل مشتركي نداريم  
. بوش اعتراضات گسترده اي توده اي سازمان دهيم       

بايد مجـامع مقاومـت بوجـود آوريـم كـه مـردم در        
مقابل تهـاجم مـرتجعين پشـت يكـديگر را داشـته            

  ...باشند
 به لحاظ سياسي و ايدئولوژيكي بـر        وظايف سنگيني 

ري از عناصـر و نيروهـاي   بايد با بسـيا  . دوش ماست 
مترقي كه مستاصـالنه مـي خواهنـد در چـارچوب           
نظام سرمايه داري براي اوضاع فعلي راه حلي بيابند      
مبارزه كنيم و  در عين حـال بايـد بـا آنهـا متحـد                

يعنـي از   . شويم ولي هرگز از آنها دنباله روي نكنيم       
ــوش و    ــم ب ــا از رژي ــر آنه ــا تنف ــد ب ــك طــرف باي ي

ســتهاي داخلــي و جهــاني بــوش انزجارشــان از سيا
اما از سوي ديگر بايـد بـا آنهـا مبـارزه     . متحد شويم 

كنيم تا ضديت كنـوني شـان بـا رژيـم بـوش را بـه        
و بايد يـك    . سطح كيفيتا راديكال تري ارتقاء دهيم     

جنبش انقالبي قدرتمند در ميان توده هاي تحتاني        
در كليـت اوضـاع كنـوني ايـن يـك           . بوجود آوريـم  

  » ... ننده استمسئله تعيين ك
     اين رفقا در آمريكا در شرايط سختي مبارزه مي  
ــه     ــتي هم ــتگي انترناسيوناليس ــه همبس ــد و ب کنن
مبارزين جهان بخصـوص کمونيسـتهاي خاورميانـه        

ــد ــاز دارن ــه   . ني ــا در خاورميان ــت آمريک ــر شکس ه
بزرگترين کمک انترناسيوناليستي به کمونيسـتهاي      

بــري حــزب انقالبــي آمريکــا کــه امــروز تحــت ره 
سرنوشـت  . کمونيست انقالبي قرار دارند، مي باشـد      

انقالب در آمريکا و انقالب در کشورهاي خاورميانـه        
  !چه بهتر از اين. از نزديک بهم گره خورده است

------------  
  : توضيحات

 ١١ –تقوائي . جنبش رفراندوم و نئوکانيسم نوشته ا)  ١(
   سايت اخبار روز ١٣٨٣اسفند 

  ٢٠٠٤ نوامبر ٤ -تايمزنيويورک )٢(
 – ٢٠٠٤ نوامبر ١١ -به نقل از مجله ويکلي استاندارد)٣(

 ٢٦ -١٢٦٣نقل شده در نشـريه کـارگر انقالبـي شـماره         
 The Rise of Christian:  مقالـه ٢٠٠٤دسـامبر  

Fascists (  
گزارش کامل اين کنفرانس را مـي توانيـد در هفتـه       ) ٤(

 به تـاريخ   ١٢٦٤ نامه انگليسي زبان کارگر انقالبي شماره     
  rwor.org: در سايت.  بخوانيد٢٠٠٥ ژانويه ١٦

کارگر انقالبي  نام ارگان حزب کمونيست انقالبي آمريکا         
) انقـالب " (رولوسـيون " تبديل به    ٢٠٠٥بود که از ژانويه     

 .شده است



   ١٠ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                

مقاله زير برگرفته از سرويس خبـري جهـاني بـراي          
هر چند ايـن مقالـه در مـورد ازبکسـتان      . فتح است 

ست اما  نشان مي دهد که امپرياليسم آمريکا براي        ا
گســترش ســلطه خــود در کشــورهاي مختلــف     
تبهکارترين نيروهاي هر کشـور را بـه خـدمت مـي           

از اين تجارب مي توان براحتي نتيجه گرفـت         . گيرد
که وعده هاي آمريکا در مورد دفاع از دموکراسـي و    
آزادي در کشورهاي خاورميانه منجمله ايران به چه       

  .معنا مي باشد
  
حوادث ازبکستان، کشوري در آسياي مرکـزي، بـه          

خوبي منظور جورج بوش را در مورد اينکـه آمريکـا          
در حــال تقويــت آزادي و دمکراســي در جمهــوري 
هاي آسياي مرکـزي و خاورميانـه اسـت را روشـن            

اوائل ماه مه، بوش سفري داشت به ليتـواني و          . کرد
الها تحـت   گرجستان، دو کشور کم جمعيت کـه سـ        

در اين سفر بوش بـه   . سلطه امپرياليسم روس بودند   
محروميت و رنجهائي که سـلطه روس هـا بـر ايـن              
کشورها براي مردم به بـار آورد تمسـک جسـت تـا        
چهره کريه دموکراسي و آزادي مـورد نظـر خـود را        

در (بـــوش در ميـــدان آزادي تفلـــيس .. بپوشـــاند
 در  اکنون در سراسر گرجستان،   « : گفت) گرجستان

آسياي ميانه و خاورميانه بزرگ، ما شاهد آنـيم کـه           
ــن    ــد؛ اي ــي خواهن ــي م ــان آزادي و دموکراس جوان

  ."خواست  متحقق خواهد شد
مردم شهر کوچک انديجان در ازبکسـتان، شورشـي      
کردند که در عرض  چنـد روز بعـد بطـرز خـونيني          

مردم اين شهر در مورد اينکـه جـورج         . سرکوب شد 
واهـد کــرد تـوهم زيــادي   بـوش از آنهـا حمايــت خ  

ــتند ــاني    . داش ــات جه ــواج تبليغ ــير ام ــان اس چن
امپرياليسـتي در مــورد تضــمين  آزادي در منطقــه   
توسط آمريکا بودند که  وقتي در اعتراض به اسـالم           
کريموف که رئـيس حکومـت ازبکسـتان و يکـي از            
شريرترين رژيم هاي سـرکوبگر در آسـياي مرکـزي        

ميکردنـد آمريکـا از   است، به خيابانها ريختند، فکـر      
نفوذش  بر رِژيم کريموف براي کوتاه کـردن دسـت        
ايـن تبهکـار از زنـدگي مـردم ازبکسـتان، اسـتفاده       

  .خواهد کرد
گرچه کريمـوف، در دورانـي بـه قـدرت رسـيد کـه         
ازبکستان هنوز بخشي از اتحاد جماهير شوروي بود        
اما پس از مستقل شدن ازبکستان روابط نزديکي با          

 ۲۰۰۲ ســپتامبر ۱۱ر کــرد و پـس از  آمريکـا برقـرا  
پايگاه هوائي خان آباد ازبکستان را به آمريکا داد تـا         

آمريکـا  . از آن براي حمله به افغانستان استفاده کند  
. با کمال ميل حمايت از کريمـوف را بعهـده گرفـت    

يقينأ آمريکا  از ماهيت حکومت کريمـوف بـا خبـر            
 از  در گذشته حکومت کريموف بدليل اسـتفاده      . بود

شکنجه و سرکوب عليه مردم بارها در مجـامع بـين     
 صفحه ۳۱۹گزارش . المللي افشا و محکوم شده بود   

 مي گويد در ۲۰۰۴اي ديده بان حقوق بشر درسال   
ــن ". شــکنجه امــري متــداول اســت" ازبکســتان  اي

گزارش شرح مي دهد که اين رژيم يکي از مخالفين 

 وي در   را بـا انـداختن    )  به نام مظفـر آوازوف    (خود  
  .آب جوش بقتل رسانده است

معلوم نيست کـه در سـرکوب مـردم انـديجان چـه          
زيـرا  رژيـم   .تعداد از مردم کشته و دسـتگير شـدند     
 و موم کـرد     کريموف پس از سرکوب، منطقه را مهر      

 ۲۳بنظر ميرسـد محاکمـه   . دو ارتباطات را قطع کر 
نفر از کسبه  محلي جرقه حمله مسلحانه به زنـدان         

انيان بـه شـهر گريختنـد، کـه منجـر بـه             زند. را زد 
گزارشـي  . تظاهرات هزاران نفري در مرکز شهر شـد  

 ۳۰، که از مصـاحبه بـا        ) مه ۲۳ (نيويورک تايمز در  
نفــر از بازمانــدگان ايــن حادثــه جمــع آوري شــده 

سخنرانان يکي بعداز ديگري از فقر، سوء       « ميگويد،  
استفاده پليس، فساد و سرکوب آزادي هـاي فـردي    

از يـک مبـل سـاز،       » .بکستان افشاگري کردند  در از 
 ســاله، نقــل قــول شــده کــه ۳۸رحمــت ذخيــوف، 

اين سخنراني ها را دوسـت دارم چونکـه         « ميگويد،  
 کســبه آزاد ۲۳يکــي از » .مــن همــين درد را دارم

 ســاله، بــه يــک ۳۳شــده، عبدوواســيد اگــه مــوف، 
مـا حاضـر هسـتيم بميـريم ولـي          « خبرنگار گفت،   

بيکاري گسترده  » .زندگي نکنيم اينطور مثل آشغال    
ــدگي در   اي در ازبکســتان وجــود دارد و ســطح زن

 دالر آمريکا   ۳۵سالهاي اخير، با مزد متوسط ماهانه       
  .در حال حاضر، بشدت سقوط کرده است

سربازان ارتش با باران  گلوله هاي سـربي از تظـاهر      
بازماندگان زخمي که بـه     . کنندگان استقبال کردند  

سايگي ازبکستان گريختـه بودنـد      قرقيزستان در هم  
گــزارش ميدهنــد کــه  ســربازان ناگهــان ســوار بــر 

بـه ميـدان مرکـزي    ) آ پ سـي (زرهپوش هاي نفربر 
شهر رسيدند و بي هدف بروي جمعيت تظاهرکننده    

مخمت موالنـوف، کسـبه اي کـه     . تيراندازي نمودند 
. تانک ها آمدند، با سربازان « زخمي شده بود گفت،     

صرفأ قتل . جنگي در بين نبود . شدتيراندازي شروع   
عده اي از تظاهر    )  مه ۱۷نيويورک تايمز   (» .عام بود 

کنندگان در امتداد کولپون پروسپکت فـرار کردنـد         
ولي در آنجا با آتشباري تفنگداران، تک تيراندازان و 

تظاهرکننـدگان بـراي    . آ پ سي هـا رو بـرو شـدند         
ز نجات جانشان ميگريختند وخيابانها از خـون قرمـ         

  ".آزادليک" شده بود  و عده اي شعار مي دادند 
در روزهاي متعاقب، احزاب مخالف اعالم کردن کـه         

کريمـوف  .  نفر کشته را شـمارش کـرده انـد         ۱۰۰۰
را "  نفر۱۳۷فقط "گفت اين دروغ است و سربازان او 

حتـي همـين رقـم انـديجان را در          ! فقط. کشته اند 
ــرين کشــتارگاه هــاي      ــره يکــي از خــونين ت  زم

کريمـوف بـا    . تظاهرکنندگان غيرمسلح قرار ميدهد   
منتقدين خـود بـر سـر تعـداد تظـاهر کننـده غيـر            
مسلحي که سالخي کرده چانه مي زند و در همـان         
حال از ورود روزنامه نگاران و ناظرين حقوق بشر به        
منطقه جلوگيري مي کند و بـا پرروئـي مـي گويـد            

و  ا" (!). حفاظــت از خــود آنهاســت"اينکــار بخــاطر 
. ارتباطات تلفنـي و اينترنتـي را قطـع کـرده اسـت          

وزارت کشور به گروهي از مقامـات خـارجي اجـازه           
ــازه    ــي اج ــهر را داد، ول ــاعته در ش ــي دو س گردش

ايـن يکـي از     . صحبت بـا هـيچ شـهروندي را نـداد         
هاي بوش است که در خاورميانه تقويـت        "دموکرات"

آيا براي مردمي که گول حرفهـاي جـورج     . مي شود 
 را خورده اند همين يک قلم واقعه عبرت انگيز       بوش

  نيست؟
کريموف کار را به جـائي رسـانده کـه بـا قاطعيـت              
ميگويد آدمکشان مسلح وي اصأل بهـيچ شـهروندي      

نيروهاي دولتي فقـط شـر     " تيراندازي نکردند، بلکه    
کريموف بـه دروغ تظـاهر      ". تروريستها را کم کردند   

ــدمــي" تروريســتهاي اســالمي"کننــدگان را  .   خوان
کريگ موراي فرستادهء سابق بريتانيا بـه ازبکسـتان        

وي و بسياري ديگـر از نـاظرين    . اين ادعا را رد کرد    
ميگويند کريموف عمدا مخالفين رژيمش، منجملـه       
فعالين حقوق بشـر را،  را بنيـادگراي اسـالمي مـي         

جنـگ ضـد   " خواند که کارهاي خود را هماهنگ با        
  .آمريکا نشان دهد" ترور
اميکه اخبار حمام خون براي نخستين بـار درج        هنگ

شد، اسکات مـک کلـه الن سـخنگوي کـاخ سـفيد           
دربيانيه اش با تکرار ادعاي کريموف کـه  در ميـان         

شناخته شده وجود دارند، از     " تروريستهاي"قربانيان  
وقتي با خشم جهاني نسـبت      . کريموف حمايت کرد  

به اين کشتار مواجه شـد از حمايـت عريـان دسـت      
خواسـت کـه    " هـر دو طـرف    "يد و فريبکارانه از     كش

ارتش سرکوبگر کريموف را آمريکـا      ". خوددار باشند "
  .تا بدندان مسلح کرده و تعليم مي دهد

جورج بـوش کـامال بـا ديکتـاتوري هـاي خونخـوار             
ــن     ــه اي ــرطي ک ــط بش ــق دارد فق ــه تواف خاورميان

بطور مثال چنـد    . خونخواران از آمريکا تبعيت کنند    
 از ايـن واقعـه، آمريکـا و رسـانه هـاي             ماهي پيشتر 

جهاني اش کارزار بي وقفه اي را عليه رئيس جمهور 
براه انداختند و  توجه    ) به نام کوچما  (وقت اوکرائين   

تقلـب هـاي    "کل جهان را بسـوي فسـاد دولتـي و           
تحريکـات رسـانه هـا عليـه مخـالفين          "و  " انتخاباتي

و " انقـالب نـارنجي  " جلب کرد نـد و زمينـه         " رژيم
نصب حکومتي تحت رهبري يوشچنکو که طرفـدار         

در گرجسـتان هـم     . آمريکا اسـت را فـراهم کردنـد       
و  در   . را فراهم کردنـد   " انقالب مخملي "زمينه هاي   

آنجا بـي وقفـه حکومـت شـوارنادزه  را تـا افـولش               
ــيلکرده   ــه  تحص ــويلي را ک ــردوانيدند و ساکاکش س

ر سـپس، د  . دانشگاه هاروارد بود به قدرت رسانيدند     
ــان    ــار هم ــايوف نيزدچ ــت آک ــتان،  حکوم قرقيزس

  .سرنوشت شد
واقعيت آن است که رژيم کريموف که مورد حمايت    
آمريکاست از نظر فساد و سرکوب گري بسيار فراتر         

در ازبکسـتان   . از کوچما، شوارنادزه و آکايوف اسـت      
" تحريکات رسانه ها عليه مخالفين    "اصوال نمي توان    

شته را اثبات کرد  زيـرا    در جريان انتخابات سال گذ    
کريموف حتا اجازه نداد احزاب عمده اپوزيسيون در       

در انتخابات گذشـته   .  انتخاباتي شرکت بکنند   رقابت
ــوري در ســال   ــراي رياســت جمه ــا ۲۰۰۰ب ، وي ب

اما در رابطـه بـا فسـاد،        . درصد آراء پيروز شد   ۹۷,۷
حتي معلوم نيست فساد در چارچوب ازبکي به چـه         

 که عمأل طايفه کريموف صـاحب       معنا ميباشد، چرا  
ــر  . کشــور اســت ــا ســرکوب، عــالوه ب و در رابطــه ب

گزارشات بيشمار سازمان هاي سازمان هاي حقـوق       
   ۱۸ادامه در صفحه ........                       بشر

   جورج بوشسبک ه ب" دمکراسی:"ازبکستان



١١صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره

از  نفــره ۱۷ گــروه  خــرداد يــك ۲۶نيمــه شــب    
ــت   ــت مائوئيس ــزب کمونيس ــران ح ــه (رهب  -ترکي

ضا و رزمندگان اين حزب كـه    و اع )کردستان شمالي 
به قصد برگزاري دومـين كنگـره حـزب در منـاطق          

بسر مي بردند از هوا و      ) كردستان(روستائي درسيم   
زمين مورد تهاجم ارتش تركيه قرار گرفتـه و جـان          

ــد ــش    .باختن ــت ارت ــون بدس ــن انقالبي ــتار اي  كش
فاشيستي تركيـه خشـم تـوده هـاي مـردم تركيـه             

ــتان را برا  ــردم كردس ــوص م ــت بخص ــه اس . نگيخت
كمونيستهاي كشورهاي مختلف اين واقعه را ضـربه        
سختي به پيكر جنبش كمونيستي بين المللي تلقي      
كرده و به همبستگي با حزب كمونيست مائوئيسـت     

هزاران تـن از مـردم شـهرهاي        . تركيه برخاسته اند  
، آنکارا، استامبول، و ديگـر شـهرهاي ترکيـه       درسيم

ا بطـرز شـكوهمندي     مراسم تشيع جنازه اين رفقا ر     
برگزار كردند و بـه مـرتجعين پيـام فرسـتادند  كـه         
پرچم سرخ آنان را تا پيروزي نهائي بر دوش حمـل           

كـارگران مهـاجر تركيـه در اروپـا بـا           . خواهند كرد 
همراهي تمام سازمان هـاي سياسـي انقالبـي ايـن           
كشور راهپيمائي ها و مراسم يادبود شكوهمندي در     

کميته جنبش  . زار كردند شهرهاي مختلف اروپا برگ   
بيانيه اي را در مـورد ايـن     انقالبي انترناسيوناليستي   

ــان     ــه در مي ــزب ك ــل ح ــاد دبيرك ــه ي ــتار و ب كش
در ذيل ايـن بيانيـه را     . جانباختگان است صادر كرد   

  .مي خوانيد
  

افتخار رفيق جانگوز و ديگر ه ب
  :قهرمانان بخاک افتاده

جانبازی هايشان انقـالب پرولتـری را       
  !ر خواهد رساندبه ثم

 
 کميته جنـبش انقالبـي انترناسيوناليسـتي از قتـل          

 رفيق ديگـر از     ۱۶شريرانه جعفر جانگوز دبير کل و       
ترکيــه ـ   ( حــزب کمونيســت مائوئيســتي رفقــاي 

بدست ارتش ارتجاعي ) ام کا پ  ()کردستان شمالي
سه هلي کوپتر   . ترکيه، اندوهگين و خشمناک است    

 که در  در اين عملياتازو بيش از هزار سربتوپ دار 
ارتـش   . شـركت داشـتند  واقع قتل عام هوائي بـود 

تركيه از پيشـرفته تـرين ادوات الكترونيكـي بـراي           
ــرين   ــروه و از پيشــرفته ت ــن گ ــت اي ــين موقعي تعي

 اين .تسليحات جهاني براي كشتار آنان استفاده كرد
نست که طبقه حاکمه ترکيـه در برخـورد بـه        آگواه  

 مـي  حـد ا چه اين كشور ت   هايخلقبهترين فرزندان   
ايـن مـرتجعين وحشـي و اربابـان     . تواند پست باشد 
در دل مـي    ترسـي واقعـي     هراس و   امپرياليستشان  

 کـارگران، دهقانـان،      كه ميدانندخوب  زيرا  پرورانند  
ملل تحت ستم و روشـنفکران انقالبـي و نيروهـاي           

بدون حمايت  . متنفرندعميقأ از آنها     تركيه   دمکرات
مپرياليســم جهــاني، بــويژه آمريکــا و همــه جانبــه ا

زرادخانه نظاميش، طبقه حاکمه ترکيه نمـي توانـد         
  . حتي يک روز دوام بيآورد

، همبيـات يدين  آجعفر جانگوز دبير کل و رفيق            
دبير کل، همراه با ديگر رفقا اوکـان اونسـل،          معاون  

رضا صبور، عالءالدين آتـش، کمـال چکمـاک،          علي
نعان چاکي جي، اوکس قـره      لي اونسل، ک  يقيبرنا سا 

اوغلو، تيالن ايليذ، ايبراهيم اق دنيس، بينالي گـولر،      
دورسون تورگـوت، گلنـاز ايلديـذ، چاقـداش جـان،           
احمت پرکتاش، و ارسين کانتار هنگاميکه در مسير        

حـزب  کنگـره    برگـزاري دومـين      خود بسوي محـل   
 بوسيله ارتش ترکيه محاصره شده و از زمـين          بودند

دشمن بخوبي رفيق   . م قرار گرفتند  و هوا مورد هجو   
وي چندين دهه براي رهائي  . جانگوز را مي شناخت   

مبارزه كرده و اين مبارزه را بخشي خلق هاي ترکيه 
وي بـيش از  . ا مي دانسـت انقالب جهاني پرولتاري از  

در . سياهچال هاي ترکيـه سـپري کـرد       در  ده سال   
 ر مقاومــتبـود و د زنـدان نمونـه ي جـرات کـردن     

انقالبيون زنـداني عاشـقانه او را دوسـت      . شالهامبخ
ايـن  . و مقامـات زنـدان از او متنفـر بودنـد       . ندداشت

زيادي بـه  زندان بود توجه در  رفيق حتي هنگاميکه    
مسائل جنبش کمونيستي در ترکيه و در سطح بين      

 آزاد ۲۰۰۲رفيق جـانگوز در سـال    .  كرد المللي مي 
ه در سـازماندهي کنگـر    شد و بالفاصله نقش مهمي      

و ) ام کـا پ     (حزب كمونيسـت مائوئيسـت      مؤسس  
ايـن  . تدوين خط سياسـي ايـن كنگـره بـازي كـرد           

كنگره يك نقطه عطف تاريخي بود كه نقش كليدي       
 ـ لنينيســـت ـ      ســـتثبيـــت درک مارکسيدر ت

از هنگـام نخسـتين   . ايفاء كـرد مائوئيستي در حزب   
کنگره، رفيـق جـانگوز بـراي سـازماندهي مجـدد و            

پيشبرد جنـگ خلـق،     گشائي در   راهتقويت حزب و    
رفيـق جـانگوز حـامي اسـتوار        . تالش و مبارزه كرد   

تحت رهبـري   . جنبش انقالبي انترناسيوناليستي بود   
 حزب با جنبش انقالبـي انترناسيوناليسـتي        او پيوند 

محكم تر از پيش شد و نقـش بيشـتري در تقويـت          
  . بين المللي ايفاء نمودجنبش 

ز و ديگــر رفقــا و از دســت دادن رفيــق جــانگو     
بـراي انقـالب در ترکيـه و سراسـر      حزب  رزمندگان  

ولي آنها بيهوده جـان     . جهان فقداني غم انگيز است    
ــا از  . نباختنــد ثمــرهء جانبــازي هــا و مبــارزات آنه

 سـربدر خواهـد آورد، از       ائيبذرهاي انقالب پرولتاري  
بذرهائي که وسيعأ و عميقأ در ميان توده هاي تمام        

 کاشــته شـده و در قلـب هــا و   ترکيـه ي مليـت هـا  
دشمن اميدوار بود   . روانشان به حيات ادامه ميدهند    

 را تـار و مـار       )ام کا پ  (حزب كمونيست مائوئيست    
وش توده هائي که از صـميم       آغبکند ولي حزب، در     

قلب آنرا حمايت ميکنند، وظيفه دشوار تبديل اندوه   
شروع کـرده  را برنامهء علمي انقالبي يك و خشم به   

 دشمن اميدوار بود ترس در دل تـوده هـا در            .است
افتخـار  ه اکنون هزاران نفر ب ترکيه بياندازد، ولي هم 

و احترام رفقاي بخاک افتاده در درسيم، استامبول،         
ـ   مقاومـت و  ه آنکارا و ديگر شهرهاي ترکيه و اروپا، ب

ما تمام انقالبيـون    . سرپيچي از دشمن بلند شده اند     
در ايــن  خــوانيم كــه  مــيفــرارا در ترکيــه ر پرولتــ

بـه گـرد حـزب كمونيسـت        انـدوه   لحظات دشوار و    
چالش هاي روياروئي با  براي مائوئيست حلقه زده و 

 بپـا ي كه اين واقعه در مقابل حزب گذاشـته          جديد
 بعهده گرفته و کاري  اي، مسئوليت هاي تازه   خيزند

نـد تـا سـرانجام    را که رفقاي بخون خفته آغـاز کرد       
ـ      نقـش ي ايـن حـزب      رفقـا . دپيروزمند به پيش برن

ــ ــذاري   در يمهمـ ــان گـ ــي  بنيـ ــبش انقالبـ جنـ
انترناسيوناليسـتي بعنــوان مرکـز جنينــي نيروهــاي   

يکـي از وظـائف ايـن       . كردندمائوئيست جهان ايفاء    
 ســازمان هــايمرکــز کمــک بــه تقويــت احــزاب و 

کميتـه جنـبش انقالبـي      .  ميباشد  جهان مائوئيستي
دوش  كنــد دوش بــه انترناسيوناليسـتي تعهــد مــي 

حزب بايستد و با هـر چـه در تـوان دارد بـه آن در            
هرچه سـريعتر   فائق آمدن بر مشكالت ياري كند تا        

ي  در مبـارزه انقالبـي کـه تـوده هـا      يبه نقطه عطف  
.  انتظــارش را مــي كشــند برســدترکيــه  بيقرارانــه

ــائو  ــه م ــه ک ــت، همآنگون ــه دون گف ــارزه، "  تس مب
تـا  ...زهشکست، باز مبارزه، باز شکست، باز هم مبـار        

مهـم نيسـت قـدرت      ." پيروزي؛ اينست منطق خلق   
ثابـت خواهـد    است زيرا   نظامي دشمن چقدر بزرگ     

قدرت دهها ميليون نفر تـودهء سـتمديده و         كه  شد  
استثمار شده در ترکيه، هنگاميکه کامأل رها شده و         

د، قدرتمنــدتر نــدر مبـارزه اي انقالبــي سـازمان ياب  
هء شـرور    جنگ خلق، طبقـه حاکمـ       ، باالخره .است

اک پـ ترکيه و اربابان امپرياليسـت اش را از صـحنه           
بروي آينده اي زيبا در ترکيه و سراسر         کرده، در را    

جهان خواهد گشود، آينده اي کمونيستي که رفيق        
جعفر جانگوز و ديگر قهرمانـان بخـون خفتـه بـراي       

 . تحقق آن جانشان را دادند
 کميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي

  ۲۰۰۵ن  ژوئ۲۴

  

جانبازی هايشان انقالب پرولتری را به ثمر خواهد 
  !رساند



   ١٢ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                

 

  
 اينبار هم كوه بود و گلوله بود و چادر

  بوداينبار اما فرصت فرياد ن
  »...ياشاسين پارتيميز«حتي به كوتاهي 

  اينبار هم رفتيم
  رفتند

  .همه رفتند
  !اما نگاه كن

  پشت صخره هاي تيرباران  
  آن گل نورسته

  .دست نخورده مانده است
  
  
  
  

 ) کردستان شمالي–ترکيه ( حزب کمونيست مائوئيست  بهپيام
  

زب کمونیست مائوئیست، و ديگر رھبران و اعضـا و رزمنـدگان حـزب،    از دست دادن رفیق جعفر جانگوز، دبیر اول ح   :  رفقاي عزيز 
ما در خشم عمیق و عادالنه پرولترھاي انقالبي و تـوده ھـاي ترکیـه علیـه ايـن      . مانند کوھي بر قلب ھاي ما سنگیني مي کند   

  .کشتار بیرحمانه و بزدالنه رفقايمان توسط ارتش فاشیست ترکیه سھیم ھستیم
 ترين لحظات حیات حزب مـا در کنارمـا بـوده اسـت؛ در شـرايطي کـه مـا از پـیچ و خـم ھـاي دردنـاک                 حزب شما در سخت   : رفقا

شکست انقالب ايران و کشتار رھبران و رفقايمان توسط رژيم فاشیستي جمھوري اسالمي گذر مي کرديم به ما کمـک کرديـد         
داديد تا بر شکستھايمان فائق آئیم و مارش خود را بـر  شما به ما ياري کرديد و نیرو . که زخمھايمان را ببنديم و کمر راست کنیم  

بله . جاده شکوھمند انقالب پرولتري و رھائي توده ھاي مردم از اسارت اين نظام ستم و استثمار نکبت بار و کھنه از سر گیريم  
  . بواقع راه پر پیچ و خم است و براي رسیدن  به آينده درخشان سخت بايد جنگید

آنان در  لحظات تاريک با ما اشک ريخته و در شادماني . ا که در اين کشتار جان باختند از نزديک مي شناختیمما چندتن از رفقا ر
عشق بزرگ رفیق جعفر نسبت به کمونیستھاي کشورھاي ديگر و شور و شـوق او بـراي         . ھايمان سھیم شده بودند    پیشرفت

  . جانمان خواھد بودانقالب جھاني براي ھمیشه الھام بخش مبارزاتمان و گرمي بخش
 جنبش انقالبي انترناسیونالیسـتي طي سالیان دراز، حزب ما و شما، و ديگر احزاب و سازمان ھاي مائوئیست جھان که در   

در گذر از افت و خیزھاي جنبش کمونیستي بین المللي، بخصوص در دوره بعد از  . گرد آمده اند، دوش به دوش ھم جنگیده ايم        
و کودتاي رويزيونیستي در چین که جنبش کمونیستي بین المللي با بحران سـختي مواجـه شـد، مـا     مرگ رفیق مائوتسه دون  

با ھم تجربه کرديم و ياد گرفتیم که پرولتارياي گوشه و کنار دنیا مانند زنجیـر بیکـديگر       . ھمراه با ھم رشد كرديم و آبديده شديم       
اين اسـت منطـق   . ما با ھم مي افتیم و با ھم بر مي خیزيم. دبافته شده اند و ھمه با ھم بايد بسوي کمونیسم پیشروي کنن        

  .پرولتارياي بین المللي تا رسیدن به کمونیسم در سطح جھان
مـا بـه عـزم رفقـاي     . احساسات عمیق ما را به اطالع صفوف حزب ،توده ھاي انقالبي و جنبش انقالبي در ترکیه برسـانید  : رفقا

ما  مطمئنیم که . وده ھاي انقالبي که اين حزب را احاطه کرده اند، اعتماد  راسخ داريمحزب کمونیست مائوئیست و پرولتاريا و ت
در اين راه با افتخار و مسرت در کنار شما خواھیم . شما جرات مواجھه با چالش ھاي مقابل پاي حزب و صعود به قله ھا را داريد
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١٣صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره

چان چون چيائو، يکـي از رهبـران برجسـته حـزب            
تـا سـال   (کمونيست و دولـت چـين سوسياليسـتي      

مقـام  .  درگذشت١٣٨٤روز اول ارديبهشت   ) ١٩٧٦
او در نهضت رهائي بخش طبقه کارگر جهاني دست      

اولـين دولـت   ( کم در حد رهبـران کمـون پـاريس      
ن با ايـ . است)  بر پا شد١٨٧١کارگري که  در سال      

وجود مقام  تاريخي اش هنوز براي اکثريت کارگران 
  . و زحمتکشان جهان ناشناخته مي باشد

 در زنـدان    ١٩٩٨تـا   ١٩٧٦    رفيق چان از سـال        
 بـداليل پزشـکي از   ١٩٩٨بسر مي بـرد و در سـال       

زندان به خانه اي منتقل شده و تحت نظر مقامـات           
چان چون . امنيتي چين در انفراد کامل بسر مي برد

چيائو از ياران نزديک مائو و از دشـمنان سرسـخت           
رهبران کنوني چين بود زيرا اينان همـواره کوشـش    
مي کردند چين سوسياليسـتي را تبـديل بـه چـين       

ن امـر موفـق   سرمايه داري کنند و باالخره نيز در اي      
 ديگر رهبران مائوئيست ماننـد      و  رفيق چان   . شدند

 ١٩٦٦(، به مدت دهسـال      )همسر مائو (چيان چين   
بدون وقفه کارگران و کمونيستهاي چين      ) ١٩٧٦تا  

را در مقابله با مـوج ارتجـاعي بازگشـت بـه عقـب،              
رهبري کردنـد و از دولـت ديکتـاتوري پرولتاريـا و            

ايـن  . خصلت سوسياليستي چين حفاظـت نمودنـد      
بـود  " انقالب در انقالب "مبارزه دهساله در واقع يک      

 پرولتاريائي  انقالب کبير فرهنگي  که در تاريخ به       
" انقـالب در انقـالب    " امـا ايـن     .  شهرت يافـت   چين

بزرگ براي تضمين پيروزي نهائي پرولتارياي چـين        
رهـروان سـرمايه   "عاقبت کمونيسـتها از    . کافي نبود 

. در حزب کمونيست چين شکسـت خوردنـد       " داري
 بالفاصــله پــس از مــرگ مائوتســه ١٩٧٦در سـال   

هـان احيـاء   دون، آن دسته از رهبران چين کـه خوا      
سرمايه داري بودند، با بدست گرفتن رهبري ارتـش      
دست به يـک کودتـاي نظـامي زده  و چـان چـون             
چيائو  و ديگر رهبران برجسته ماننـد چيـان چـين            

را دستگير کرده و دست بـه سـرکوب         ) همسر مائو (
خونين و گسترده  کارگران و کمونيستهاي انقالبـي         

. ه بودند، زدندکه در مقابل اين موج ارتجاعي ايستاد  
به اين ترتيب دولت ديکتاتوري پرولتاريـا سـرنگون          

با شکست ديکتاتوري پرولتاريـا، سـرمايه داري      . شد
بسرعت احيـاء شـد و چـين تبـديل بـه بزرگتـرين              
اردوگاه کـار ارزان جهـان  و کارگـاه بـزرگ توليـد              

  .سودهاي افسانه اي براي سرمايه داري جهاني شد
 مي تـوان دريافـت کـه  بـا                با نگاهي به گذشته   

شکست کمونيستها و تبديل چين سوسياليستي بـه    
چــين ســرمايه داري، در واقــع  مــوج اول انقالبــات 
پرولتري که از کمون پاريس آغاز شده و در انقـالب      
کبير اکتبر روسيه و انقـالب اکتبـر چـين و انقـالب       
فرهنگي پرولتاريـائي چـين، بـه قلـه هـاي بـاالتر و         

شکست کمونيستهاي  . بود، تمام شد  باالتري رسيده   
چين در واقـع  پايـان يـک دوره تـاريخي انقالبـات          

رفيـق چـان    . پرولتري و آغاز دوران نوين را رقم زد       
چون چيائو و يارانش آخرين رهبران آن موج بـزرگ    

نقش آنان در صـعود انقـالب       .  و تکان دهنده بودند   
رهائي بخش پرولتاريا به قله هـاي نـوين، همانقـدر           

  . ن دهنده و در همان مقياس،  بهت آور استتکا
ــان    ــتي در جه ــور سوسياليس ــيچ کش ــروز ه      ام
ــرن   ــات سوسياليســتي ق موجــود نيســت امــا انقالب

ــتي  ب ــالب سوسياليس ــوص انق ــتم، بخص ــين،  يس  چ
گنجينه  شگفت انگيزي  از تجارب و دانستني ها را       
براي  پرولتارياي انقالبي به ارث گذاشته اند کـه بـه     

 مي تواند بـا افقـي صـد چنـدان         طبقه ما    نياري آ 
. روشن تر بـراي تحقـق جامعـه کمونيسـتي برزمـد        

سهم رفيق چـان چـون چيـائو در ترسـيم هـر چـه          
  . روشن تر اين افق، انکار ناپذير است

ســرويس خبــري      در زيـر گزيــده اي از مقالــه  
 را در مـورد رفيـق چـان چـون           جهاني براي فـتح   

  .چيائو مي خوانيد

يکي از ) چانگ چونگ چيائو(چيائو چان چون 
برجسته ترين رهبران انقالبي قرن بيستم در       

    سالگي در گذشت٨٨سن 
    چان چون چيائو و رفيق  چيـان چـين،  همسـر          

 ٤مائوتسه دون،  از اعضاي گروه موسوم بـه دسـته            
نفره، و نزديکترين پيروان مائوتسه دون در رهبـري         

از مـرگ   يکمـاه پـس     . حزب کمونيست چين بودند   
،  آن دسته از رهبران حزب کـه    ١٩٧٦مائو در سال    

مخالف مائو بودند، براي گرفتن قدرت، دست به يک     
 نفر را دستگير کـرده و       ٤اين  . کودتاي نظامي زدند  

  .با سرکوب خونين، سوسياليسم را سرنگون کردند
     خبر درگذشت چان چون چيـائو را خبرگـزاري         

ز پـــس از    رو٢٠ ، ٢٠٠٥ مـــه  ١٠ســـينهوا در  
رهبران چين مـرگ وي  . درگذشت وی  منتشر کرد    

را به مدت سه هفته مخفي کردند زيرا مي ترسيدند    
خبر آن  موجب بلند شدن حرکتهـاي طرفـداري از       

  .مائو و ضديت با رهبران فعلي شود
 محاکمه شدند و متهم به      ١٩٨١ نفر در سال     ٤     

کوشـش  "و  " افراط گري در جريان انقالب فرهنگي     "
چيـان  .  شدند" اي گرفتن قدرت پس از مرگ مائو بر

چين و چان چون چيائو به مرگ محکوم شدند کـه           
. بعدا با يک درجه تخفيف  به حبس ابد تبديل شـد       

 ســال در ١٥ پــس از ١٩٩١چيـان چــين در سـال   
ون در  . زندان انفرادي، بطـرز مشـکوکي درگذشـت       

.  آزاد شد و در بيرون زنـدان درگذشـت    ١٩٩٨سال  
. آزاد شد و گفته مي شود هنوز زنـده اسـت       يائو نيز   

طبق گفته خبرگزاري سينهوا چان چـون چيـائو در      
اما دولت چين .  بداليل پزشکي آزاد شد ١٩٩٨سال  

آنقدر در باره موقعيت وي مخفي کاري مي کرد که         
ــال   ــان س ــي پنداشــتند وي در هم ــه م  ١٩٩٨هم

  .درگذشته است
ني      تفاوت ميان چين سوسياليستي و چين كنـو       

قبل از احياء سـرمايه     . تفاوت ميان روز و شب است     
داري در چين، زحمتکشان  بطور روزافزوني رهبري   
تمام عرصه هاي جامعـه را در دسـت گرفتـه  و در              
سطوح گوناگون تبديل به اداره کننـدگان آن شـده          
بودند؛ توده هاي مردم  مطالعه و مناظره مي کردند          

 و يکـديگر را  و بدون هراس، مقامات دولتي و حزبي     
به نقد مي کشيدند و در تصميم گيري بر سر آينده           

پس از کودتـا، شـهرهاي      . جامعه شرکت مي کردند   
امروز . چين تبديل به مشقت خانه هاي توليدي شد     

  چان چون چيائو رهبر برجسته مائوئيست
)٢٠٠٥ -١٩١٧(  

 



   ١٤ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                
 ١٢ روزانـه    ١٩صدها ميليون نفر تحت شرايط قرن       

ساعت و هفته اي هفت روز کار مي کنند و بـا ايـن       
 خود نيستند و همـواره    وجود قادر به تامين خانواده    

اين شرايط نيم قـرن     . در بيم بيکار شدن مي باشند     
پيش پس از پيروزي انقالب در چـين از بـين رفتـه     

ايـن صـدها ميليـون    . بود اما دوباره باز گشته اسـت   
تمام زندگي خـود را در زحمـت  مـي گذراننـد نـه        
بخاطر آنکه شرايط رهائي بشـريت را فـراهم کننـد           

ــرم  ــه سـ ــراي آنکـ ــه بـ ــورهاي بلکـ ايه داران کشـ
ــان   ــي آن ــاران و دالالن محل امپرياليســتي و پيمانک

دهقانان که هنـوز اکثريـت مـردم        . ثروتمندتر شوند 
چين مي باشند هر چه عميق تـر در مغـاک فقـر و             
حقارت فرو مي روند و در زير بـار سـنگين ماليـات           
هاي فئودالي کمرشکن مي شوند و گاهی  نيز تکـه           

حتا طبقات مياني در    . ندزمينشان را از کف مي ده     
معرض فشارهاي مستبدانه قطب ها و خودکامگـان        
ــي دار     ــدگي معن ــک زن ــد و از ي ــرار دارن ــي ق حزب

  .محرومند
     ثروتمندان حزبي و غير حزبي در برج هـاي پـر           
زرق و برق مشرف بر کپرنشـينان غـذا صـرف مـي             
کنند و مقامات حزبي بـاد در غبغـب انداختـه و در           

" اداره کـردن گـدايان    "ر زمينه     مورد مهارت خود د   
يعني استفاده از چماق و باتون پليس بـراي رانـدن           
گرسنگان از خيابانهاي اصلي شهر،  سـخنراني مـي          

تمام کشور غرق در بيمـاري هـاي اجتمـاعي     . کنند
: است که در چين سوسياليستي از بـين رفتـه بـود           

  .اعتياد، فحشا و کشتن نوزادان دختر
 با پيـروز شـدن جنـگ انقالبـي         ١٩٤٩     در سال   

درازمـدت و ســرنگون شــدن نماينــدگان قــدرتهاي  
خارجي و فئودالها و سرمايه داران انحصاري، چـين         

سوسياليسـم، کارخانـه    . جهشي به سوي آينده کرد    
ها و ديگر واحـدهاي توليـدي بـزرگ را تبـديل بـه        
دارائي مردم کرد و در طـول دهـه بعـد و از طريـق         

ــا ــت کلکتيــو دهقــاني در    مب رزات بــزرگ، مالکي
اما مائو، با مطالعه اين تجـارب  . کشاورزي برقرار شد  

و تجربه اتحاد شوروي در دوره سوسياليست بـودن          
آن و احيـاء سـرمايه داري پــس از مـرگ اســتالين،    
مشاهده کرد کـه برقـراري مالکيـت سوسياليسـتي          
کافي نبوده و ضامني در مقابل احياء سـرمايه داري        

مـائو مشـاهده کـرد کـه در اتحـاد شـوروي        . يستن
سوسياليستي و بدرجات نگران کننـده اي در خـود          
چين، يک طبقه سـرمايه دار نـوين، سـربلند کـرده            
است و يک بورژوازي نـوين درسـت در درون خـود          
حزب کمونيست از ميان آنهـائي کـه قـبال انقالبـي            
بودند بوجود آمده  که مي گويند انقالب بس اسـت           

ر قــدرت بــودن خودشـان مســئله انقــالب را  و بـا د 
اما مـائو مقابـل اينـان       . خاتمه يافته تلقي مي کنند    

ايستاده، اعالم کرد  اگر انقالب بـه پيشـروي ادامـه            
  .ندهد حتما به خطر مي افتد

     اين دو گرايش در درون حزب کمونيست چـين      
مـائو  ١٩٦٦در سـال    . درگير مبارزه با يکديگر شدند    

از چارچوبه  رهبري حزب بيـرون بـرد    اين مبارزه را  
مقرهاي "و به اعضا حزب و به مردم فراخوان داد که      

انتقاد کنيد، آن دسـته     ": فرماندهي را بمباران کنيد   
از رهبران حزب را که مي خواهند سـرمايه داري را           
در چين احياء کنند، سرنگون کنيد؛ ابتکار عمـل را          

 خلـق  در دست بگيريد وروابط  سوسياليستي نـوين      
کنيد و جامعه را در جهت انقالبـي هـر چـه جلـوتر        
برانيد و مارکسيسم را خوب مطالعه کنيد تا بتوانيد          
رويزيونيسم را از مارکسيسم تميز دهيـد و بـه ايـن       

ايـن  . ترتيب سروران و رهبران خانه خودتان شـويد       
چيان چـين و    . آغاز انقالب فرهنگي پرولتاريائي بود    

بـري ايـن انقـالب      چان چـون چيـائو در هسـته ره        
حزب در موقعيـت خطرنـاکي      . بيسابقه قرار گرفتند  

قرار داشت و برخي از رهبرانش بايـد سـرنگون مـي      
شدند و در عـين حـال مبـارزات پيچيـده  انقـالب              
فرهنگي پرولتاريائي بايد هدايت مي شدند، گـام بـه    
گام جمعبندي مي شدند، و در جريان اين انقـالب،          

درغيـر  . اخته مي شـد   حزب کمونيست بايد از نو س     
اين صورت جريان رهروان سرمايه داري پيروز مـي         

  .شد
     چان چون چيائو، يک خبرنگـار اهـل شـانگهاي          

.  به حزب کمونيست پيوست   ١٩٣٠بود که در دهه       
او دردوران جنگ جهانی دوم در جنگ عليه ارتـش       
ژاپن که چين را اشغال کـرده بـود  شـرکت کـرد و         

  يکي از ١٩٤٩ن در سال پس از پيروزي انقالب چي  
 در ١٩٧٦در سـال  . رهبران حزب در شانگهاي شـد   

توفـان  "اوج انقالب فرهنگي، قيام شانگهاي را که به      
کارگران شورشـگر   . معروف شد، رهبري کرد   " ژانويه

کارخانه هاي شانگهاي، محـالت و مـدارس پـس از          
اينکه ماهها تحت رهبري اعضاي انقالبي حـزب بـه          

اره  موضوعات مورد منازعـه در       بحث و مناظره در ب    
ــزب در     ــري ح ــد، رهب ــي پرداختن ــالب فرهنگ انق
شانگهاي را از مقام خود پائين کشيده و شـهرداري          
شانگهاي را که مقر فرماندهي رهروان سرمايه داري       

در . بود اشغال کرده و اداره شهر را در دست گرفتند
ابتدا سعي کردند کمـون شـانگهاي را طبـق مـدل             

 ١٨٧١کمون پاريس سـال    . رپا کنند کمون پاريس ب  
اولين انقالب کارگري بود که طـول عمـرش کوتـاه           
بود، هيچ ارتش حرفه اي نداشـت و تمـام مقامـات            

مارکس کمون . انتخابي بوده  و فورا قابل عزل بودند    
پــاريس را اولــين نمونــه ديکتــاتوري پرولتاريــا     

  .خواند) حاکميت طبقه کارگر(
، مائو به آنها گفـت کـه         اما پس از بررسي اوضاع    

تحت شـرايط کنـوني، کمـون قـدرت کـافي بـراي             
حاکميت پرولتاريا فراهم نمي کند زيـرا بـر خـالف           
اوضاعي که مارکس براي ظهور سوسياليسـم پـيش         
بيني کـرده بـود، چـين سوسياليسـتي درمحاصـره           
امپرياليستها ست و بدون داشتن يـک ارتـش دائـم           

 يک رژيم همچنين بدون . بسرعت سرنگون مي شود   
با ثبات يعني بکاربستن ديکتـاتوري بـر آن کسـاني        
که قصـد سـرنگون کـردن دولـت سوسياليسـتی را            
دارند، و حزبي که با اتکاء بر پيشروترين طبقه، توده      
هاي مردم  را در اعمـال ايـن ديکتـاتوري رهبـري             

مـائو گفـت در غيـر    . کند، نمـي توانـد دوام بيـاورد       
از نـابرابري هـاي     اينصورت، نمايندگان جامعه کهن     

موجود در جامعه، از ارتباطاتشان، از امتيازاتشـان و        
از مهارتهايشان سود جسـته و بـه قـدرت بـاز مـي              

  .گردند
     مائو پيشنهاد کـرد کـه شورشـگران شـانگهاي،          

ترکيبـي از نماينـدگان     (کميته هـاي سـه در يـک         
تشکالت شورشگر، رهبران انقالبي حـزب، و ارتـش         

اين نـوع کميتـه     . يل دهند تشک) رهائي بخش خلق  
هاي انقالبي در جريان انقالب فرهنگي پرولتاريـائي        

ــد   ــده بودن ــود آم ــين بوج ــر چ ــائو در . در سراس م
جمعبندي از اين روند گفت،  توده هـاي مـردم بـا              

جانب تيره حـزب کمونيسـت، قـدرت را از          "افشاي  
  ."پائين و بطور همه جانبه در دست گرفته اند

گی پرولتاريائی  يـک راه حـل            البته انقالب فرهن  
زيرا همان ارتشي کـه مـائو گفـت         . معجزه آسا نبود  

ديکتاتوري پرولتاريا بدون آن سـرنگون مـي شـود،           
آتوريته مائو هـم بـراي      . پيروان مائو را دستگير کرد    

مـائو  . ممانعت از سرنگوني سوسياليسم کـافي نبـود       
قبل از مرگش هشدار داد که پس از مـرگ او عـده             

واهند کرد تا از حرفهاي او بـراي برپـا   اي کوشش خ  
کردن يک رژيم سرمايه داري در چين سوء استفاده     
کنند و در همان حال عده اي ديگر تالش خواهنـد           
کرد تا با استفاده از حرفهاي او توده هـاي مـردم را         

بــا ايــن . بـه برخاســتن عليــه اينــان تشـويق کننــد  
زات حرفهاي مائو، مائوئيستها فهميدند که هنوز مبار

حادي در پيشاروي آنان قرار دارد و کارهاي زيادي         
  .است که بايد انجام دهند

ــي      ــالب فرهنگ ــردن انق ــذر ک ــوازات گ ــه م      ب
پرولتاريائي از مراحل مختلف، چان تبديل بـه يکـي      

او نه  . از رهبران برجسته حزب کمونيست چين شد      
رهـروان سـرمايه   "تنها مبارزات پيچيده اي را عليـه   

" خـاک "ي کرد بلکه به زير و رو کـردن          رهبر" داري
ســرمايه داری، يعنــي آن شــرايط اجتمــاعي کــه از 
جامعه کهن برجـاي مانـده بـود و رهـروان سـرمايه       

چـان  . داري از آن تغذيه مي کردند ، همت گماشت   
به بررسي تجربه و مشـکالت جامعـه سوسياليسـتي     
پرداخـــت و خـــدمات مهمـــي بـــه تکامـــل درک 

  . اليسم کردمائوئيستي در باره سوسي
مبارزه در حزب کمونيست چين     ١٩٧٥     در سال   

در باره "درهمين زمان او مقاله . به اوج نويني رسيد   
ده يگز ("بکاربستن همه جانبه ديکتاتوري پرولتاريا

قـت درج شـده   ين شـماره حق   ين مقاله در ا   ي از ا  يا
اين مقاله کوتاه اما فشرده بود      . را منتشر کرد  ) است

 سياســي منفجــر شــد و تــاثير و ماننــد يــک بمــب
اين مقاله ماهيت متناقض سوسياليسـم را        . گذاشت

تجزيه و تحليل کرد و نشـان داد کـه سوسياليسـم            
يعني کشمکش ميان عوامل جامعه کهنه و جامعـه          

چان بر ايـن واقعيـت کـه سوسياليسـم يـک             . نوين
جامعه در حال گذار از سرمايه داری بـه کمونيسـم           

ــت،  ــذارد و گفـ ــد گـ ــت تاکيـ ــت اسـ  اوال، مالکيـ
سوسياليستي هنـوز کـامال بدسـت نيامـده اسـت و           

روابـط ميـان    . براحتي مي توان آن را از دسـت داد        
مردم در توليد نيز بايد بطور مستمر دچار دگرگوني         
شود؛ به عبارت ديگرزحمتکشان بايد بطور فزاينـده        
اي بدرون عرصه اداره توليد کشيده شوند و مهمتـر        

د، بـدرون عرصـه اداره تمـام    از آن بر پايـه آن توليـ    
جامعه منجملـه تصـميم گيـري در مـورد مسـائلي           
مانند اينکه چه توليد شود، براي چـه توليـد شـود،            
هدف وسـازمان اجتمـاعي جامعـه چـه بايـد باشـد            

بعالوه، روابط توزيعي نيز بايـد تغييـر        . کشيده شوند 
کند تا اينکه جامعه کم کم اصل توزيـع بـر مبنـاي           

 شرايط مادي    چنان رد و گام به گام    کار را کنار بگذا   
به انـدازه تـوانش    هر کس   د که    کن  ايجاد   و معنوي 



١٥صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره
ش از  به اندازه نيـاز  هرکس  کند و به جامعه خدمت  

به "سوسياليسم با برقراري اصل .  کندجامعه دريافت
با يک جهـش از اسـتثمار       " هر کس به اندازه کارش    

 دور مي شود اما هنوز خودش منبع توليد نـابرابري          
  .هائي است که پتانسيال ستمگرانه اند

 و  ه دائم براي دگرگون کردن همـه             بدون مبارز 
و نه  فقط روابط (هر گونه روابط کهنه  ميان مردم         

و بدون مبارزه در عرصه فرهنـگ و ايـده          )  مالکيت
ها، بدون مبارزه دائم عليه بينش و عـادات بـه ارث            

ي نيـز   مانده از جامعه کهـن، مالکيـت سوسياليسـت        
تبديل به يک پوسته توخالي مـي شـود کـه بجـاي            
فائق آمدن بر روابـط کهـن، در داخـل ايـن پوسـته         
روابط کهنه به نشو و نما ادامه داده،  تقويت شده و            

  . انتقام جويانه باز ميگردند
     درجامعه سوسياليستي برخورد ميان بـورژوازی      

کمونيسـت رخ  نوين و پرولتاريا در درون خود حزب  
مبـارزه  « : چـان در مقالـه خـود نوشـت        .  دهـد  می

طبقاتي ميان پرولتاريا و بورژوازي، مبارزه طبقـاتي        
ميان نيروهاي سياسي متفاوت و مبارزه طبقاتي در        

ــورژوازي و ) ايــده هــا(عرصــه ايــدئولوژيک  ميــان ب
پرولتاريا، طوالني و پيچيده خواهد بـود و گـاه حتـا          

الکين و  حتـا اگـر همـه مـ       .....بسيار حاد خواهد شد   
سرمايه داران نسل قبل بميرند، اين مبـارزات   
طبقاتي متوقف نخواهند شـد و احيـاء دوران         
بورژوائي توسط افـراد در قـدرت ماننـد لـين           

يکسال پس از اينکه اين »  .پيائو، ممکن است
شما «مقاله منتشر شد، مائو با صراحت گفت،    

در حال انجام انقالب سوسياليسـتي هسـتيد        
ــي   ــوز نم ــي هن ــورژوازي در  ول ــه ب ــد ک داني

بـورژوازي درسـت در درون حـزب        . کجاست
کمونيست است؛ آنهائي که راه سـرمايه داري      

  ».در پيش مي گيرند
تجربـه  «:      چان نوشت، راه حل ايـن اسـت   

تاريخي به ما نشـان مـي دهـد بـراي اينکـه             
پرولتاريا بر بورژوازي فائق آيد و نگذارد چين        

ــت  ــور رويزيونيسـ ــک کشـ ــه يـ ــديل بـ ي تبـ
سوسياليست در نام ولـي ماهيتـا سـرمايه د          (

شود، بايد دست به اعمـال ديکتـاتوري   ) اري  
بر بورژوازي در همه جوانب جامعه و در همه         

چـان بـا آوردن نقـل قـولي از          » .مراحل بزند 
ديکتـاتوري  "مارکس شرح مي دهد کـه ايـن      

پيشروي گام بـه    : به چه معناست  " همه جانبه 
طبقـاتي بطـور    محو تمايزات   « گام در جهت    

عموم، محـو تمـام روابـط توليـدي کـه ايـن             
تمايزات بر آن متکي است، محو تمـام روابـط           

اجتماعي که بر اين روابط توليدي منطبق اسـت، و           
انقالبي کردن تمام افکاري کـه نتيجـه ايـن روابـط            

  ».اجتماعي است
تنها راه دسـت  «     چان نتيجه گيري مي کند که،    

ــن هــدف،   ــه اي ــافتن ب ــه بک...ي اربســتن همــه جانب
ديکتاتوري پرولتاريا بـر بـورژوازي و ادامـه انقـالب           
تحت ديکتاتوري پرولتاريا تا به آخر و تا زماني است    

از روي کره زمين محو شـود و         چهار کليت  که اين 
ديگــر موجوديــت بـــورژوازي  و ديگــر طبقـــات    
استثمارگر يا زاده شـدن بورژواهـاي نـوين، امکـان           

 تا زمانيکه به آن نرسيده ايم،       و مطمئنا . پذير نباشد 

  » .نبايد فرمان توقف دهيمگذار در اين مسير 
ــن نظريــه و معــاني مشــخص        شــرح مفصــل اي
 سياسي و اجتماعي و اقتصادي آن در اثري بـه نـام           

اين اثر  . ، نگاشته شد  اقتصاد سياسي شانگهاي   کتاب
کتـاب  . توسط يک تيم تحت نظر چان نوشـته شـد         

 و منحصر به فـرد اسـت کـه          شانگهاي يک اثر غني   
. اقتصاد سياسي سوسياليسـم را تشـريح مـي کنـد           

کتاب شانگهاي، اين درک مارکسيستي که اقتصـاد        
در نهايت نه  روابط ميان اشياء بلکـه روابـط ميـان             

نويسـندگان، کتـاب   . انسانهاست را بسط مـي دهـد      
جوانـاني کـه در خـط اول در    « خود را خطـاب بـه     

نوشـته  » مبارزه مي کننـد .. .روستاها  و کارخانه ها   
جوانان براي اينکه نبـرد خـود را    « : اند و مي گويند   

بهتر  پيش برند و به لحاظ سياسي سـريعتر تعلـيم            
  ».يابند، بايد مقداري اقتصادي سياسي مطالعه کنند

     اين اثر تبارز خوبي از اهـداف انقـالب فرهنگـي        
اين کتاب در خدمت به آن اسـت        . پرولتاريائي است 

ه توده ها آگاهانه بلند شوند و براي رهائي بشريت          ک
اين کتاب مـي خواهـد کـه مـردم در           . مبارزه کنند 

شمار هر چه وسيعتر مارکسيسـم را  درک کننـد و         
آنچه را که در گذشته درست بـود و ديگـر درسـت             
نيست کنار بگذارند و نکات کليدي آن را وسيعا فرا          

ــ ه گيرنــد و درک عميــق مارکسيســتي را تبــديل ب
. اين کتاب چندين بار اصالح شد     . دارائي خود کنند  

نويسندگان آن تالش مي کردند در جريان مبارزات        
سياســي شــان بــا رهــروان ســرمايه داري بــه درک 
عميقتـري از اقتصــاد سياسـي سوسياليســم دســت   

رهــروان .  يابنــد و آن را در کتــاب مــنعکس کننــد
سرمايه داري بالفاصله پـس از کسـب قـدرت، ايـن         

 را غير قانوني کرده و نسخه جديـد را کـه در             کتاب
  . چاپخانه بود مصادره کردند

     پس از درگذشت چان، مطبوعات غربي و چيني      
. سيلي از دروغ و بهتان را بسوي او سـرازير کردنـد           

همين مسئله نشان دهنده جايگـاه بـزرگ چـان در        
بهتـان هـا از سـوي کسـاني         . انقالب پرولتري است  

ده که آماج حمـالت او و انقـالب   بسوي او سرازير ش 
ــائي بودنــد   ــي پرولتاري ــالب فرهنگــي  . فرهنگ انق

پرولتاريائي مرتفع ترين قله اي است کـه تـا کنـون         
ارزيابي مائوئيستي ما از زندگي . بشر فتح کرده است

چان مبتني بر ايـن درک اسـت کـه انجـام انقـالب           
فرهنگي پرولتاريائي براي حفظ ديکتاتوري پرولتاريا     

آنهـائي  . ت به اهداف آن، مطلقا ضروري بـود       و خدم 
که فکر مي کنند راه ديگري بـراي رهـائي بشـريت            
موجود است بايـد دسـت بـه اسـتدالل بزننـد و نـه          

  .تهمت
     اين واقعيت که سوسياليسم در چـين سـرنگون         
شد بخودي خود نشان نمـي دهـد کـه اشـتباهاتي            

همــانطور کــه انقالبيــون چــين در . صــورت گرفــت
نبرد خود خاطر نشان کردند، در قـرن هـاي    آخرين  

گذشته، طبقه سرمايه دار در ابتداي تولدش، بارهـا         
دست به انقالب عليه فئوداليسم زد و بارها در ايـن           
مبارزه شکست خورد و عقب رانـده شـد تـا اينکـه              

راه پيروزي طبقه پرولتاريا از اين      . باالخره پيروز شد  
 اينهـا  هم سخت تر و پيچيـده تـر اسـت و بـيش از         

زيـرا پرولتاريـا   . شامل پيروزي و شکست خواهد بود   
اولين طبقه انقالبي در تاريخ است که هدفش  
به قدرت رساندن يک طبقه استثمارگر بجاي      
طبقه استثمارگر ديگر نيسـت و نمـي توانـد          

 تمام چهـار کليـت از       پيروز شود مگر اينکه   
 بنـابراين راه پـر      .روي کره زمين، محو شود    

خواهد بود و توده ها آنقدر عليه پيچ و خم تر   
زنجيرهائي که پتانسيل بشريت را به اسـارت        
کشيده شورش خواهند کرد تا اينکه بـاالخره        

  .موفق به درهم شکستن هميشگي آنها شوند
     کتاب شانگهاي با نقـل قـولي از مـارکس     

براي دست يافتن به علـم، مسـير   «مي گويد،  
 آنـاني   تنهـا «و  » .نرم و راحتي موجود نيست    

که  از خستگي راه و شـيبهاي تنـد آن نمـي      
هراسند شـانس دسـت يـافتن بـه قلـه هـاي        

ــت    ــد داش ــرا خواهن ــيمگون آن ــاب » .س کت
رهبـران  «: شانگهاي ادامـه داده و مـي گويـد    

انقالبي پرولتاريا تمام عمر خود را صرف پايـه    
. گذاري و تکامل تئوري مارکسيستي کردنـد      

و بـا مطالعـه     با پيروي از نمونه برجسته آنان       
دقيق آثار مارکس، لنـين و صـدر مـائو بايـد            
ــالب     ــاطر انقـ ــيم  بخـ ــختانه بکوشـ سرسـ
ــم و    ــاختمان سوسياليس ــتي و س سوسياليس
دست يافتن به کمونيسم در سراسـر جهـان،         
بر اين سالح تئوريکي مارکسيستي احاطه و تسـلط        

  ».پيدا کنيم
     امروز با ايستادن بـر دوش ايـن غولهـا بايـد           

اين يک امر ضروري و .  را تکامل دهيممارکسيسم
مائوئيستها از طريق تقطير بيشـتر      . طبيعي است 

تجارب سوسياليسم و انقالب فرهنگي پرولتاريائي 
پيشروي خواهند کرد و حقايقي را که مائوتسه دون 
و يارانش کشف کرده و برايش جنگيدند، بسط و         

 ■  .تکامل خواهند داد

 گارد های سرخ در انقالب فرهنگی



   ١٦ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                

........  
خود در رهبري   ه  ر پايه تجرب  ، لنين ب  ١٩٢٠در سال   

اولـين دولـت    استقرار انقالب سوسياليستي اكتبر و   
ديكتاتوري  ":گفت  ديكتاتوري پرولتاريا، با قاطعيت     

پرولتاريا مصممانه تـرين و بـي امـان تـرين جنـگ             
، يعنــي مقتــدرترطبقــه نــوين عليــه يــك دشــمن 

ولـو فقـط در     (بورژوازي كه بعلت سرنگون شـدنش       
ــر مقــاومتش) يــك كشــور  گشــته اســت، و ده براب

قدرتش نه فقط در نيرومندي سرمايه جهـاني و در          
ــين المللــي      ــتواري ارتباطــات ب ــدي و اس نيرومن

 و در   نيـروي عـادت   بورژوازي، بلكـه همچنـين در       
 نهفته است؛ چرا كه متاسفانه،      توليد كوچك قدرت  

توليد كوچك هنوز بمقدار زيـاد و بسـيار زيـاد هـم      
وچك است كـه همـواره،      همين توليد ك  . وجود دارد 

همه روزه، همـه سـاعته، بطـور خـود بخـودي و در       
مقياس وسيع، سرمايه داري و بورژوازي را پديد مي  

بنا به تمام اين داليـل، ديكتـاتوري پرولتاريـا          . آورد
  ."ضروريست

لنين اين ديكتاتوري را مبارزه اي سخت ـ خونين و  
ــامي و    ــز، نظ ــالمت آمي ــري و مس ــز، قه ــلح آمي ص

، تربيتـي و اداري ـ عليـه نيروهـا و سـنن      اقتصادي
جامعه كهن يعني اعمال ديكتاتوري همه جانبه بـر         

لنـين همـواره و مكـرراً تاكيـد     . بورژوازي مي خواند 
ميكرد كه بدون اعمـال ديكتـاتوري مـداوم و همـه         

ايـن  . جانبه عليه بورژوازي نميتوان بر آن فائق آمـد       
 در  گفته هاي لنين، بويژه بخـش مـورد تاكيـد وي،          

در واقع گروه گروه . پراتيك سالهاي بعد تاييد گشت 
بورژواهاي نوين بوجود آمدند كـه مظهـر و نماينـده      

ايـن  . آنها دارودسته خائن خروشچف ـ برژنف اسـت  
افراد عموماً داراي منشاء طبقاتي غير بورژوايي بوده     
و تقريباً همگي آنهـا در زيـر پـرچم سـرخ پـرورش             

ــد ــه بودن ــا از نظــر . يافت ــه حــزب  آنه تشــكيالتي ب
ــدن تحصــيالت شــدندكمونيســت وارد  ــا گذران  و ب

دانشگاهي به اصطالح به متخصصين سـرخ تبـديل          
ولي بـا اينحـال، آنهـا علفهـاي هـرزه سـمي         . شدند

نوظهوري هستند كه ريشه در همان خاك قـديمي         
آنها به سردمداران ديكتـاتوري     . سرمايه داري دارند  

 و دسـت بـه   هشـد بورژوازي عليه پرولتاريـا تبـديل       
ــرغم تمــام   ــز علي ــر ني ــد كــه هيتل كارهــايي زده ان

ما هرگـز نبايـد     . تالشهايش موفق به انجام آنها نشد     
ماهواره هـا   "اين تجربه تاريخي را ناديده انگاريم كه        

به آسمان فرستاده شدند، اما پرچم سرخ بـر زمـين           
  ."افكنده شد

ما بايد هوشيارانه اين امكان را در نظـر بگيـريم كـه     
ز هم خطر رويزيونيسـتي شـدن چـين موجـود           هنو

ايـن امــر نـه فقــط بـدين خــاطر اسـت كــه     . اسـت 
امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم همواره در صـدد        
هستند عليه ما دسـت بـه اقـدامات تجاوزكارانـه و             

خرابكارانه بزنند و نه فقـط بـدين خـاطر اسـت كـه       
فئودالها و بورژواهـاي قـديم هنـوز وجـود دارنـد و             

بول شكست نيستند، بلكـه بـدين جهـت    حاضر به ق 
نيز ميباشد كه ـ بقول لنين ـ بورژواهاي نـوين هـر     

بعضـي از رفقـا     . مـي آينـد    بوجودروز و هر ساعت     
معتقدند كه لنين در اينجا در مورد شرايط قبـل از            

ــد  ــردن صــحبت ميكن ــويزه ك ــن . كلكتي بيشــك اي
گفته هاي لنين اعتبار خود را . تصويري اشتباه است  

اين رفقا بهتر است اثر صدر مائو،     . داده اند از دست ن  
، را كه در "در باره حل صحيح تضادهاي درون خلق"

در آنجـا او    .  منتشر شد، مطالعـه كننـد      ١٩٥٧سال  
 حتا بعد   تحليل مشخصي ارائه ميدهد دال بر اينكه،      

از به سرانجام رساندن تحول سوسياليستی در روابط 
 در چـين   كـردن ـ  كئوپراتيـوي  ـ از جمله  مالکيت

هنوز طبقات، تضادهاي طبقاتي و مبـارزه طبقـاتي         
 توليدي و نيروهـاي     روابط  وجود دارد؛ و اينكه بين      

  موجود است   بين زيربنا و روبنا، هم همگوني      مولده،
 ديكتـاتوري  تجـارب  صدر مائو آخـرين  . و هم تضاد  

پرولتاريــا پــس از لنــين را جمعبنــدي كــرد، بطــور 
كه بعد از تحول در سيستماتيك به مسائل مختلفي    

سيستم مالكيت بوجود مي آيند جواب داد، وظـايف     
و سياست ديكتاتوري پرولتاريا را تعيين كرد و بدين 

 تئوريك براي مشي اساسي حزب و براي هترتيب پاي 
. ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا، بنيان نهـاد   

 ساله گذشته بـويژه طـي دوران انقـالب     ١٨پراتيك  
ي پرولتاريائي، ثابت نمـود كـه تئـوري،         كبير فرهنگ 

خط و سياستهاي تنظـيم شـده توسـط صـدر مـائو       
  .كامال درست است

به يك  : " كه کردصدر مائو چندي پيش خاطر نشان       
كالم، چين يك كشور سوسياليستي است و پيش از       

حتي اكنـون   . انقالب چيزي شبيه سرمايه داري بود     
 نيز بکار بست سيستم هشـت درجـه اي دسـتمزد،          
اصل توزيع به هر كس بر اسـاس كـارش، و مبادلـه          
پولي چندان تفاوتي با آنچه در جامعه كهـن انجـام           

آنچـه كـه متفـاوت اسـت، سيسـتم         . مي شد، ندارد  
براي درك عميقتر از اين رهنمود      ." مالكيت ميباشد 

صدر مائو نگاهي به تحوالت در سيستم مالكيـت در     
، چين و سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در صنعت       

، مـي   ١٩٧٣كشاورزي و بازرگـاني چـين در سـال          
  .افكنيم
..........  

ايــن ارقــام نشــان ميدهنــد كــه در چــين مالكيــت 
) كلكتيـو (همگاني سوسياليستي و مالكيت جمعـي       

سوسياليستي توده هاي زحمتكش واقعاً به پيروزي        
نـه تنهـا مالكيـت    . هاي بزرگي دسـت يافتـه اسـت      

كرده است، همگاني خلق برتري قابل توجهي كسب     
بلكه همچنين در اقتصاد كمونهاي خلقي در رابطـه        

كمـون هـا،    (با سهم مالكيت در سـطوح سـه گانـه           

تغييراتي ) بريگادهاي توليدي، و گروه هاي توليدي       
  . صورت گرفته است

اما بايد توجه كنيم كه مسـئله مربـوط بـه سيسـتم       
وقتيكه ما . مالكيت هنوز بطور كامل حل نشده است 

بطـور  "گوييم كه مسائل مربوط بـه مالكيـت   غالباً مي 
، در واقع بدين معناست كه آنها       "عمده حل شده اند   

و نيز منظور اينسـت كـه       . بطور كامل حل نشده اند    
حق بورژوايي در اين عرصه هنوز بطور كامل از بين          

از ارقام باال بروشـني ميتـوان ديـد كـه           . نرفته است 
ي از هنوز مالكيت خصوصي بطور قسمي در بخشهاي   

صنعت، كشاورزي و بازرگاني موجود است؛ و اينكـه        
مالكيت عمومي سوسياليسـتي هنـوز بطـور كامـل           
بمعناي يك مالكيت همگاني خلقي نبـوده، بلكـه از        

 اينكـه   مالكيت تشكيل يافتـه اسـت؛ و هـم        دو نوع   
مالكيت همگاني در كشاورزي كه پايه اقتصاد ملـي         

درك بنـا بـر     . را تشكيل ميدهد، هنوز ضعيف است     
ماركس و لنين، حـق بـورژوايي در عرصـه سيسـتم       
مالكيــت در جامعــه سوسياليســتي مــوقعي از بــين 
ميرود كه كليه وسايل توليد به تمـام جامعـه تعلـق       

واضح است كه ما هنوز بـه ايـن مرحلـه      . يافته باشد 
وظايف بسيار سختي كه در اين زمينـه       . نرسيده ايم 

، چـه در    پيشاروي ديكتـاتوري پرولتاريـا قـرار دارد       
تئوري و چه در عمل، نبايد مورد بي تـوجهي قـرار            

  .گيرند
بعالوه بايد متوجه بود كه هم در رابطـه بـا مالكيـت     

، )كلكتيو(همگاني و هم در رابطه با مالكيت جمعي         
مسئله رهبري مطرح است؛ يعني اينكه كدام طبقه،        

آنهم طبعاً نه از نظر صوري بلكـه  (طبقه مالك است    
  ).در واقعيت

ر مائو در اولين پلنـوم نهمـين كميتـه مركـزي            صد
بنظر ميرسـد   " گفت كه،    ١٩٦٩ آوريل   ٢٨حزب در   

كه بدون انجام انقـالب كبيـر فرهنگـي پرولتاريـائي       
. ادامه كار ممكن نبود؛ زيرا كه پايه ما محكـم نبـود          

طبق بررسـي هـاي مـن، متاسـفانه اكثريـت قابـل             
توجهي ـ منظور من همـه و حتـي اكثريـت مطلـق      

 ـ از كارخانجات وجود داشـتند كـه رهبـري     نيست
آنها در دست ماركسيسـتهاي واقعـي و تـوده هـاي       

البته اينطور هم نبود كه در رهبري اين        . كارگر نبود 
چـرا، پيـدا   . بخشها هيچ آدم درسـتي پيـدا نميشـد    

ميـان دبيـران، معـاونين دبيـران، و اعضـاي           . ميشد
كميته هاي حزبي و در ميـان دبيـران حـوزه هـاي             

امـا آنهـا عمـال      . ي، افراد خوبي وجـود داشـتند      حزب
ــال     ــائوچي را دنب ــو ش ــط لي ــن خ ــز اي ــزي بج چي
نميكردند؛ يعني تشبث به انگيزه هاي مـادي، قـرار          
دادن سود در مقام فرماندهي، و توزيع پاداش بجاي     

امـا براسـتي كـه    ." "تبليغ سياست پرولتري، و غيـره  
ن نشان اي." "افراد نابابي در كارخانجات ديده ميشوند

صـدر  ." ميدهد كه هنوز انقالب پايـان نيافتـه اسـت    

  :گزيده هائی از
  بورژوازيهيعليكتاتوري همه جانبه بکاربستن ددر باره 

 چان چون چيائو: نويسنده



١٧صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره
مائو با اين گفته ها نه تنها ضـرورت انجـام انقـالب              
كبير فرهنگي پرولتاريائي را نشان داده است، بلكـه          
اين گفته ها ضمناً بمـا كمـك ميكنـد تـا بـه درك         
روشنتري از اين مسئله دست يابيم كه در رابطه بـا          

بمانند ساير مسـائل، نـه   مسئله سيستم مالكيت نيز     
فقط به شكل، بلكه بايد به محتواي واقعيشان توجه         

كامال درست است كه به نقش تعيين       . داشته باشيم 
كننده سيسـتم مالكيـت در روابـط توليـدي دقيقـاً        

اما عدم توجه به مسائل زير نيز نادرست       . توجه شود 
حل شدن مسئله مالكيت از نظر مـاهوي  يـا           : است

اثير دو وجه ديگـر روابـط توليـدي ـ     صرفاً صوري، ت
 ميـان مـردم و شـكل توزيـع ـ بـر سيسـتم        روابط 

ايـن دو  . مالكيت، تاثير روبنا بـر زيربنـاي اقتصـادي    
وجه و نيز روبنا، تحت شرايط معـين، نقـش تعيـين      

سياسـت بيـان فشـرده      . كننده اي ايفاء مـي كننـد      
اينكه كارخانجات واقعاً به كدام طبقـه      . اقتصاد است 

دارنـد وابسـته بـه آن اسـت كـه خـط مشـي           تعلق  
ايدئولوژيك ـ سياسي صحيح است يـا نـه، و اينكـه     

رفقا ممكن است . رهبري در دست كدام طبقه است 
بخـاطر بياورنـد كــه چگونـه موسســات وابسـته بــه     
سرمايه بوروكراتيك و يا سرمايه ملي را به موسسات   

آيا اينطور نبود كـه مـا    . سوسياليستي تبديل كرديم  
اينــده كميســيون يــك نم

كنترل نظـامي و يـا يـك        
نماينده دولت را بـه آنجـا       
فرستاديم تـا وي آنجـا را       
طبـق خـط و سياسـتهاي    
حزب دگرگون سازد؟ طي    
ــه   ــاريخ در هرگونـــ تـــ
ــده در   ــوني عمــ دگرگــ
سيســتم مالكيــت، چــه   
ــدن   ــايگزين ش ــام ج هنگ
سيستم برده داري توسط    
فئوداليســـــم و چـــــه  
فئوداليسم توسط سـرمايه    

قدرت سياسي  داري، ابتدا   
تسـخير شــد و ســپس بــا  

بكاربست اين قدرت سياسي    
بود كه سيسـتم مالكيـت در     
پهنه وسيعي تغييـر يافـت و       

اين رونـد  . سيستم جديد تحكيم  و تكامل پيدا كرد  
طبعاً براي مالكيت عمومي سوسياليستي كـه نمـي         
توانــد تحــت ديكتــاتوري بــورژوازي متولــد گــردد، 

مايه داري مالكيــت ســر. بمراتــب صــادق تــر اســت
 درصد صنعت را   ۸۰بوروكراتيك كه در چين قديم      

شامل ميشد، تنها پس از پيروزي ارتش آزاديبخش        
خلق بر چيانكايچك توانست دگرگون شده و بهمـه         

درست بهمين ترتيب، جهت احياي     . خلق تعلق يابد  
سرمايه داري نيـز ضـرورتاً بايـد پـيش از هـر چيـز           

ييـر  رهبري غصب گشته و خـط مشـي سياسـي تغ          
آيا خروشچف و برژنف نيز بهمين گونه سيستم       . يابد

مالكيت را در شوروي تغيير ندادند؟ آيا ليوشـائوچي      
و لين پيائو نيز از همين طريق در مقياسي متفـاوت     
بخشي از كارخانجات و موسسات ما را تغيير ماهيت   

  ندادند؟
همچنين، بايد توجه داشته باشيم كه آنچه ما امروز         

صدر مائو  . ، يك سيستم كااليي است    بكار مي بنديم  
كشور ما اكنون يك سيستم كـااليي را   : "بما ميگويد 

سيستم دستمزدي نيز برابـر نيسـت،     . بكار مي بندد  
اين چيزها  . مثل درجه بندي هشت رتبه اي و غيره       

تحت ديكتاتوري پرولتاريا صـرفاً ميتواننـد محـدود         
رت بنابراين ، اگر افرادي نظير لـين پيـائو بقـد     . شود

برسند، استقرار سيسـتم سـرمايه داري بـراي آنهـا            
وضعيتي كه صدر مائو بدان اشاره     ." ساده خواهد بود  

. كرده است، نميتواند در مـدتي كوتـاه تغييـر يابـد           
بطور نمونه در كمونهاي خلق حومه شهر شانگهاي،         
جايي كه اقتصـاد در سـطح كمونهـا و بريگادهـا تـا       

سـهم كمونهـا   اندازه اي سريع تكامـل يافتـه اسـت      
نسبت به مجموعه دارائي ثابت كل سطوح سه گانه      (

درصـد، سـهم بريگادهـا فقـط برابـر          ٢/٣٤) مالكيت
 درصد و سهم گروه هاي توليـدي هنـوز هـم            ١/١٥

بنابراين اگر صـرفاً    .  درصد ميباشد  ٧/٥٠رقمي برابر   
شرايط اقتصادي كمونهـا را در نظـر بگيـريم، هنـوز        

است تا سـطح گـروه   مدت زمان نسبتاً طوالني الزم     
بـه  ) بعنوان واحـد پايـه اي محاسـبه       (هاي توليدي   

. بريگادهاي توليدي و بعـد بـه كمونهـا ارتقـاء يابـد          
بعالوه، حتي زمانيكه كمونها واحد پايه اي محاسـبه      

هنوز برقرار خواهـد    ) كلكتيو(شوند، مالكيت جمعي    

بدين ترتيب، در وضـعيت همزيسـتي دو نـوع          . ماند
الكيت جمعي در كنار يكـديگر،  مالكيت همگاني و م  

در كوتاه مدت تغيير اساسي چنداني بوجود نخواهد        
تا زمانيكه اين دو نوع مالكيـت بـاقي هسـتند،          . آمد

توليد كااليي، مبادله بوسيله پول و توزيع بر اسـاس          
همـه  "و از آنجا كـه      . كار، اجتناب ناپذير خواهد بود    

تـوان  اينها را تحت ديكتـاتوري پرولتاريـا، صـرفاً مي         
، بدينجهت رشد عوامـل سـرمايه داري     "محدود كرد 

در شهر و روستا و نيـز پيـدايش عناصـر بـورژوازي             
اگر اين چيزهـا محـدود نشـوند،        . ناگزير خواهد بود  

. سرمايه داري و بورژوازي سريعتر رشد خواهند كرد     
بنابراين بهيچوجه نبايد از هوشياري خـود بكـاهيم؛         

مالكيت موفقيتهـاي  زيرا ما در زمينه تغيير سيستم      
بزرگي بدست آورده ايـم و انقـالب كبيـر فرهنگـي            

ــم ــائي را انجــام داده اي بايســتي بروشــني . پرولتاري
ببينيم كه پايه اقتصادي ما هنـوز محكـم نيسـت، و     

حق بورژوايي كه هنوز در ايـن سيسـتم مالكيـت از       
بين نرفته، در مقياس وسـيعي در مناسـبات ميـان           

موقعيتي غالب در عرصـه     مردم موجود ميباشد و از      
در بخشهاي مختلف روبنـائي     . توزيع برخوردار است  

زمينه هايي وجود دارد كه في الواقـع هنـوز تحـت            
كنترل بورژوازي بوده، و بورژوازي از موقعيت برتري     

برخــي از آنهــا اگــر چــه . در آنجــا برخــوردار اســت
متحول شده انـد، امـا ايـن تحـوالت هنـوز تحكـيم        

هاي كهن و نيـروي عـادت قـديمي         ايده  . نيافته اند 
هنــوز سرســختانه مــانع رشــد پديــده هــاي  نــوين 

بر بستر رشد عوامل سـرمايه      . سوسياليستي هستند 
داري در شهر و روسـتا گـروه گـروه عناصـر نوپـاي          

مبـارزه طبقـاتي ميـان    . بورژوازي زايش مـي يابنـد   
پرولتاريا و بورژوازي، مبارزه طبقاتي بـين نيروهـاي       

بـارزه طبقـاتي بـين پرولتاريـا و         سياسي مختلف، م  
بورژوازي در عرصه ايدئولوژيكي هنوز زماني طوالني    
و با شدت ادامه يافته، و حتي در مواردي بسيار هم           

حتي زمانيكه مالكين و سـرمايه      . حاد خواهد گشت  
داران نسل قديم از بين بروند، اين مبارزات طبقاتي         

اري احياي سرمايه د  . بهيچوجه پايان نخواهند يافت   
همواره ميتواند ممكن گـردد، چنانچـه امثـال لـين           

  .پيائو بقدرت برسند
........   

تجارب تاريخي بما مي آموزند،   
اين مسـئله كـه آيـا پرولتاريـا         
ميتواند بر بورژوازي پيروز شود    
و يا آنكه چـين رويزيونيسـتي       
خواهد شد، بدين بستگي دارد     
كه آيا ما قادريم در همه زمينه 

 مراحـل انقـالب     ها و در همـه    
ديكتاتوري همـه جانبـه را بـر        
. بورژوازي اعمال داريم يا خيـر   

ــر   ــه ب ــه جانب ــاتوري هم ديكت
ــه چــه معناســت؟  بــورژوازي ب
ــدي در   ــبترين جمعبنـ مناسـ
اينمورد را ميتوان در بخشي از    

 به  ١٨٥٢نامه ايكه ماركس در     
مينويسد، يافت كـه    " وايده ماير "

ــوزيم   ــي آم ــا از آن م ــه م . هم
آنچه "... مينويسد   ماركس چنين 

كه به شخص من مربوط ميشود اينستكه نه كشـف          
وجود طبقات در جامعه مدرن و نـه كشـف مبـارزه           

مـدتها  . ميان آنها، هيچكدام از خدمات مـن نيسـت      
قبل از من مورخين بورژوازي تكامـل تـاريخي ايـن     
مبارزه طبقـاتي، و اقتصـاددانان بـورژوازي تشـريح          

آنچه كه مـن  .  بودند اقتصادي طبقات را بيان داشته    
 ١: انجام داده ام و جديد است، عبارت است از اثبات

مراحـل   فقط وابسته به وجود طبقات ـ اين امر كه     
 ـ اينكه ٢؛ تاريخي مشخصي در تكامل توليد است

مبارزه طبقاتي ضرورتاً به ديكتاتوري پرولتاريا منجر   
 ـ اينكه خود اين ديكتاتوري فقط عبارت  ٣ميشود؛ 
 و به انحالل همه طبقـات رحله گذار است   از يك م  

بنا به گفته لنين،    ". جامعه بي طبقه  رسيدن به يك    
ماركس در اين بررسي تحسين برانگيز موفـق شـده      
است با دقتي ژرف اختالف اصلي و اساسي موجـود          
بين تئوري دولت ماركس و تئوري دولت بـورژوازي      

 کارگران در انقالب فرهنگی



   ١٨ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                
و همچنين جوهر آموزه اش راجـع بـه ديكتـاتوري           

در اينجا بايد توجه نمـود كـه      . ريا را بيان كند   پرولتا
ماركس در جمله مربوط به ديكتاتوري پرولتاريا سه        
نكته مي گنجاند كه با هم در رابطه هستند و نبايـد     
از يكديگر تفكيك شوند، مجاز نيسـت كـه يكـي از            
. سه نكته را قبول كرد و دو ديگـر را مـردود شـمرد    

كـل پروسـه   زيرا اين جملـه بيـان كـاملي اسـت از           
ايـن  . ظهور، تكامل و اضمحالل ديكتاتوري پرولتاريا  

جمله كل وظايف و مضـمون مشـخص ديكتـاتوري          
ماركس در اثر خـود بنـام   . پرولتاريا را در بر ميگيرد    

دقيقتر " ١٨٤٨ ـ  ١٨٥٠: مبارزه طبقاتي در فرانسه"
توضيح ميدهد كـه ايـن ديكتـاتوري بمثابـه نقطـه            

 تضـادهاي  كليـه گذاري ضروري است بسوي امحاء      
 روابط توليدي كه اين تضـادها       كليهطبقاتي، امحاء   

 مناسـبات  كليـه بر روي آنها بنـا شـده انـد، امحـاء          
اجتماعي كه اين مناسـبات بـا آنهـا در تطابقنـد، و             

 ايده هايي كه ناشي از  كليهايجاد تحول بنيادين در     
در هـر چهـار مـورد منظـور مـاركس           . اين روابطند 

يك بخش، بخش بزرگتر، يا حتي   او از   . ، است "كليه"
في . "كليه"از بزرگترين بخش سخن نميگويد، بلكه        
زيــرا كــه . الواقــع ايــن امــر غيرمنتظــره اي نيســت

پرولتاريا رهايي قطعي خود را فقط از طريق رهـايي    
تنهـا طريـق نيـل      . كل بشريت ميتواند بدست آورد    

بکار بستن ديكتاتوري همه : بدين هدف عبارتست از
بورژوازي و ادامه انقالب تحت ديكتـاتوري       جانبه بر   

فـوق  " چهار كليت "پرولتاريا تا به آخر؛ تا هنگاميكه       
الذكر از چهره زمين رخت بربندند، كه ديگر امكـان          
زيست براي بورژوازي و ساير طبقـات اسـتثمارگر و      

بطـور  . نيز امكان ظهور مجددشـان موجـود نباشـد        
اريم از قطع در طي طريق مرحله گذار، ما اجازه نـد         

بنظر ما فقـط كسـاني كـه جـوهر          . رفتن باز بمانيم  
آموزه هاي ماركس در مورد دولت را فهميـده انـد،           

  . چنين دركي از مسائل دارند
.........  

تمامي كارگران، تمامي دهقانان فقيـر و اليـه هـاي      
پاييني قشر ميانه حال دهقانان و ساير زحمتكشان،        

كـت گذشـته    كه نمي خواهند مجدداً به زجـر و فال        
دچار شوند، تمامي كمونيستهايي كه زندگي خود را   
در خدمت مبارزه بخاطر آرمانهـاي كمونيسـم قـرار        
داده اند و تمامي رفقايي كه نميخواهنـد چـين بـه            
يك كشور رويزيونيستي تبديل شود، بايد اين اصـل     
: اساسي ماركسيسم را همواره بخاطر داشـته باشـند    

عليه بورژوازي الزامـي  اعمال ديكتاتوري همه جانبه  
. اســت، و توقــف در نيمــه راه مطلقــاً مجــاز نيســت

نميتوان انكار نمود كـه در بـين مـا رفقـايي وجـود           
دارند كه به حزب كمونيست از نظر تشكيالتي، و نه        

جهان بينـي آنهـا هنـوز از        . ايدئولوژيك، پيوسته اند  
. مرزهاي توليد كوچك و بورژوازي فراتر نرفته است       

توري پرولتاريا را در مراحلـي معـين و در       آنها ديكتا 
زمينه هايي خاص قبول دارند و از برخي پيروزيهاي   

زيـرا كـه ايـن پيروزيهـا        . پرولتاريا خوشنود هستند  
آنهـا بـا بدسـت      . براي آنها منـافعي را بـدنبال دارد       

آوردن اين پيروزيها، موقع را مغتنم ميشمارند براي        
اما . را نرم كننداينكه بنشينند و النه هاي گرم خود      

تا آنجا كه به مسئله بکـار بسـتن ديكتـاتوري همـه       
جانبه بر بورژوازي مربـوط ميشـود، و تـا آنجـا كـه              

مسئله به تداوم راه پس از برداشـتن نخسـتين گـام     
در مسـير ده هـزار فرسـنگي مربـوط ميشـود، مــي      

بگـذار ديگـران اينكـار را انجـام       ! گويند من معذورم  
مـا  !  است و بايد پياده شوم     دهند، اينجا توقفگاه من   

توقـف در   : به اين رفقا توصيه اي مختصـر ميكنـيم        
بـورژوازي شـما را بخـود    ! نيمه راه خطرنـاك اسـت     

خود را به صفوف پيشـروان برسـانيد و بـه        ! ميخواند
  !پيشروي ادامه دهيد

ــد، زمانيكــه   ــز بمــا مــي آموزن ــاريخي ني تجــارب ت
ب ديكتاتوري پرولتاريا پيروزيهاي پـي در پـي كسـ         

ميكند، بورژوازي ميتواند ظاهراً چنين نشـان دهـد         
كـه ايـن ديكتـاتوري را قبـول دارد، در حاليكـه در      
حقيقت همواره براي احياي مجدد ديكتاتوري خود       

ــاً همــان كاريســت كــه  . تــالش ميكنــد ــن دقيق اي
آنها نه نام شـوروي     . خروشچف و برژنف انجام دادند    

ــام را تغييــر دادنــد و نــه نــام حــزب لنــين، و نــه   ن
آنهـا از  . را، بلكـه بـالعكس  " جمهوري سوسياليستي "

ــا،    ــا و تحــت پوشــش آنه ــن نامه ــظ اي ــق حف طري
ديكتاتوري پرولتاريا را از محتوا تهي كرده و آنرا بـه       
ديكتاتوري بورژوازي انحصاري بدل كـرده انـد كـه          
ضـد شـوراها، ضـد حـزب لنـين، و ضـد جمهـوري        

دولت "آنها برنامه رويزيونيستي    . سوسياليستي است 
را در خيانـت   " حـزب تمـام خلقـي     "و  " تمام خلقـي  

هنگاميكـه مـردم    . آشكار به ماركسيسم، ارائه دادند    
شــوروي در برابــر ديكتــاتوري فاشيســتي آنهــا     
ــه    ــا ب ــاتوري پرولتاري ــام ديكت ــد، تحــت ن برميخيزن

چنـين حـوادثي در     . سركوب توده ها اقدام ميكنند    
  .چين نيز رخ داده است

........   
مند انقالب پرولتري كه از صدها ميليـون    ارتش نيرو 

توده هاي چينـي تشـكيل ميشـود، تحـت رهبـري           
ــائو،   ــزي حــزب و در راس آن صــدر م ــه مرك كميت

ما عالوه بر كليـه تجـارب   . پرصالبت به پيش ميتازد   
 سال تجربه ٢٥بين المللي از زمان كمون پاريس، از 

و تـا   . عملي اعمال ديكتاتوري پرولتاريا برخورداريم    
نيكه چند صد نفر اعضاي كميته مركزي حزب و        زما

چندين هزار نفر كادرهاي قديمي در جلو و بهمـراه          
ساير كادرها و توده هاي خلق امر مطالعه و آموزش          
را بطور جدي به پيش ميبرند، و بـه امـر تحقيـق و              
بررسي و جمعبندي از تجارب ميپردازنـد، مطمئنـاً         

ي در كسـب آگـاه  "ميتوانيم فراخـوان صـدر مـائو ـ     
ـ را جامـه عمـل      " مورد مسئله ديكتاتوري پرولتاريا   

بپوشانيم و پيشـروي پيروزمندانـه كشـورمان را در          
مسير ترسيم شده توسط ماركسيسـم ـ لنينيسـم ـ     

پرولترها در  . "انديشه مائوتسه دون، تضمين نماييم    
اين ميان چيزي جـز زنجيرهايشـان را از دسـت           

اين دورنماي ". آنها جهاني براي فتح دارند. نميدهند
بينهايت درخشـان، بيشـك همچنـان منبـع الهـام           
ــاير   ــاه و سـ ــده اي از كـــارگران آگـ تعـــداد فزاينـ
زحمتكشان و پيشاهنگان آنهـا، يعنـي كمونيسـتها،        
خواهد بود تا با وفاداري به خط پايـه اي حـزب، بـا           
بکار بستن ديكتـاتوري همـه جانبـه بـر بـورژوازي،           

لتاريـا را تـا بـه       انقالب مداوم تحت ديكتـاتوري پرو     
نابودي بورژوازي و كليه طبقات     . انتها، به پيش برند   

ــاگزير و   ــروزي كمونيســم ن ــر و پي ــتثمارگر ديگ اس
   ■ .مسلم، و خارج از اراده افراد است

   ۱۰صفحه  از ادامه
  .......ازبکستان

  
در رابطه با اسناد شکنجه، وزارت کشور ............

آمريکا خودش قبول دارد که نيروهاي امنيتي       
از شـکنجه بعنـوان روشـي معمـول در          "ازبک  
  ".ئي ها استفاده ميکنندبازجو

حال عليرغم اين سابقه سرکوب و خون صدها        
نفري که به تازگي بر خيابـان هـاي انـديجان           
ريخته شد، از طرف جورج بوش، ايـن پهلـوان           
آزادي و دمکراســـي در جهـــان، صـــدائي در 

زيـرا  . راز بزرگي درين سـکوت نيسـت      . نيامده
چيزي که بوش بدنبالش اسـت ارتقـاء منـافع          

تصـادفي نيسـت کـه      . يسم آمريکا است  امپريال
تمام مرداني که از طريق اين انقالبات نـارنجي     
و مخملي و غيـره در اوکـرائين، گرجسـتان و           
قرقيزستان به قدرت رسيده انـد، طرفـدار بـاز          
کردن درهاي کشورشان بروي نفوذ اقتصـادي       
آمريکا بوده و نيروهاي نظـامي شـان را طبـق           

منظـور  . نـد توصيه هاي آمريکا بکـار مـي گير       
ــت  ــوش از تقوي ــورها  " آزادي"ب ــن کش " در اي

ادغام عميق تر و بيشتر ايـن کشـورها         " آزادي
در سيستم امپرياليستي تحـت سـلطه آمريکـا     

باين دليل است که دونالد رامسفلد وزير      . است
کريموف را " همکاري شگفت آور" دفاع آمريکا  

تحسين ميکنـد، و پـاول او نيـل وزيـر خزانـه           
ــوش ت"داري  ــق ه ــات عمي ــز واحساس او را " ي

بخاطر بهبود زندگي مردمش، تمجيد ميکند و      
بوش شخصأ کريموف را به کاخ سـفيد دعـوت    

  .مي نمايد
واقعيت اينست که طرفداري بوش از کريموف       
بخـاطر آن نيسـت کـه گويـا ماشـين امنيتــي      

بلکـه   . تبهکار کريموف را ناديده گرفتـه اسـت       
 کنـد  دقيقأ بدليل آن از کريموف حمايت مـي      

که اين ماشين امنيتي جهنمـي بـراي منـافع          
نيروهاي امنيتي ازبـک را     . آمريکا کار مي کند   

 تا کنـون    ۲۰۰۲آمريکا آموزش داده و از سال       
آمريکـا صـدها ميليـون دالر کمـک نظــامي و     

حمايــت از امنيــت و تقويــت "امنيتــي، بابــت 
پادگان به  . ، به رژيم کريموف داده است     "قانون

در خـــان آبـــاد » اديســـنگر آز« اصـــطالح 
ازبکستان ماواي چندين هزار سرباز آمريکـائي       

سازمان سيا آدم هائي را کـه ميخواهـد          . است
شــکنجه کنــد بــه ســياهچال هــاي کريمــوف 

خبرنگاراني که برنامه هاي پرواز را   . ( ميفرستد
 تـا  ۲۰۰۲بررسي ميکنند مي گوينـد از سـال       

حداقل هفت  پرواز بوسيله هواپيماهاي      ۲۰۰۳
بـا سـيا بـه مقصـد تاشـکند پايتخـت            مرتبط  

ازبکستان  از مبداء هائي در خاورميانه و اروپا،         
  .) انجام شده است

اين به معناي آن نيست که در آينده آمريکا از        
نيروي ديگري در ازبکستان پشتيباني نخواهد       

 .بستگي به منافعش دارد. کرد
 



١٩صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره

 مـه  ۲۰. به نقل از سـرويس خبـري جهـاني بـراي فـتح           
۲۰۰۵  

 ارتش رهائيبخش خلق کـه  تحـت رهبـري حـزب        
دارد، تعرض خـود را  کمونيست مائوئيست نپال قرار  

در شرق به سطحي بـاالتر بـرد و همزمـان بـه سـه             
پايگاه نظامي و يـک پسـت پلـيس حملـه کـرده و               

 .شکستهاي جدي به دشمن وارد آورد
 مـه نوشـت،     ۱۰ روز   کـام . نپال نيـوز  آژانس خبري   

براساس آخرين اخبار، صـدها شورشـي  مسـلح از            "
 شـــب ۱۰حـــدود ســـاعت 

 بـه پايگــاه  ) مـه ۹(دوشـنبه  
ــاي  ــي در ه ــترک امنيت مش

بندي پور و چورهوا و ايلکا و      
پست پليس در ميرچايا واقع   

هـر  . در بخش حمله کردنـد    
سه پست در نزديکي شاهراه     
شرقي ـ غربي که همچنـين   
بنام شاهراه ماهندرا معـروف     

شورشـيان  . است، مي باشند  
شــاهراه را بــا قطــع درخــت 

در . مســدود کــرده بودنــد  
نتيجه قواي امدادي امنيتـي     

ي کوپتر هـاي مجهـز بـه        هل
دوربين شب بين را به نقـاط     

  ."  مذکور گسيل داشتند
برخي ديگـر از رسـانه هـاي        
نپالي توانستند قبل از آنکـه      

ارتش سلطنتي راه اطالع رسـاني را مسـدود کنـد،           
يک روزنامه خبـري گـزارش      . پوشش خبري بدهند  

داد که هزاران انقالبـي مائوئيسـت بـه سـه پادگـان        
 صـبح روز بعـد   ۶نـد و جنـگ تـا     نظامي حمله کرد  

  ."ادامه داشت
ارتش سلطنتي يک هلي کوپتر توپدار بـراي حملـه          
به مائوئيست ها فرستاد ولي انقالبيون توانسـتند در         

يـک روزنامـه    . مقابل حمالت آن مقاومـت بنماينـد      
 پليس مسـلح در     ۵۰۰گزارش داد که هنگام حمله      

 نفر پرسنل ارتـش سـلطنتي       ۲۵۰پست ميرچاياي،   
 ۸۰۰ست ديده باني ستاد مشترک بندي پـور،         در پ 

نفـر از سـربازان ارتـش سـلطنتي نپـال در پادگــان      
ــوا و حــدود  ــر۱۵۰۰چوره ــان نظــامي  نف  در پادگ

بعدأ، زير فشـار ارتـش، روزنامـه هـا        . داراپاني بودند 
  .تصويري متفاوت ارائه کردند

ارتش رهائيبخش خلق در چنـد دقيقـه تاسيسـات          
عهء ملي روستا را تصـرف  پليس ميرچايا و بانک توس  

کرد، اسلحه ها را مصادره کـرده و چنـدين سـاعت            
 ساعت  ۴. براي فتح اردوي نظامي بندي پور جنگيد      

پس از شروع حمله هليکوپترهاي توپدار وارد صحنه 
شدند اما ارتش رهائي بخش توانست تمام سـالحها         
و مهمات را تصرف کرده و سـاختمان هـاي اردوي            

 از پرسـنل ارتـش   ده هـا تـن     .نظامي را نابود کنـد    

  . سلطنتي کشته شدند
بعــداز حملــه، ارتــش ســلطنتي زوزه کنــان ماننــد  
الشخورهائي که النه شان ويران شده باشـد بـدرون         
ــت   ــه ياف ــز ادام ــگ و گري ــد، و جن . دهکــده ريختن

در جانادش  براساس ياداشتي بوسيله گزارشگر ويژه      
بخش زانوشا، ارتش سلطنتي روستاهاي نزديک بـه        

 شـهروند   ۵۰بـيش از    . ه سيواليک را بمباران کرد    تپ
  . ديگر کشته شدندده ها تن زخمي و يقين 

 در دو روسـتا واقــع دربخــش هــاي  ســيندهولي و  

ــاپور، ارتــش ســلطنتي ســعي کــرد نيروهــاي   اوداي
مائوئيست را محاصره و نابود بنمايد ولي در کمـين          

در يـک روسـتا،     . افتاده و در اين نبرد تار و مار شد        
 نفر از ارتش سلطنتي  در جا کشته         ۳۵ک جاني،   لي

.  ديگر زخمي شدندده ها تن شده و يقين است که      
ارتش رهائيبخش نيم دوجين تفنگ و هزاران حلقه        
مهمات، همراه با انبار بزرگي از ديگر ادوات جنگـي          

در جارايوتار نيز ارتش رهـائيبخش     . را مصادره نمود  
ــن  ۱۲خلــق اســلحه هــائي را مصــادره کــرد،    از ت

سربازان ارتش سلطنتي کشته شد و بهمـان تعـداد          
سه رزمنده از ارتـش رهـائيبخش       . نيز زخمي شدند  

بعداز حمالت ارتـش  . خلق در اين نبرد جان باختند  
رهائيبخش، فئودال مستبد گياندرا شاه هزاران نيرو       
از ارتش سلطنتي، منجمله گردان رنجر خود را، که          

ـ       راي محاصـره و    بهترين واحدش بحساب مي آيد، ب
گفته ميشود . نابودي انقالبيون مائوئيست بسيج کرد   

مدت يک هفته نبردهاي متحرک و موضعي، سـطح      
باالتري از جنگ نسبت به جنگهاي چريکـي، باعـث     

  .روحيه باختگي شديد ارتش سلطنتي گرديده است
. رژيم کاتماندو به سانسور مطبوعات ادامـه ميدهـد        

 لغو شده باشـد، ولـي      بنظر ميرسد حالت فوق العاده    

رفيـق  . کماکان آزادي هاي مدني را تقليل داده اند       
ــر سياســي حــزب    ــت دفت ــا، عضــوي از رهبري آنانت

و فرمانده بخش شرقي    ) مائوئيست(کمونيست نپال   
 جانــدشارتــش رهــائي بخــش خلــق، بــه روزنامــه 

بـا شـروع حملـه همزمـان بـه چهـار اردوي             :"گفت
ي نظامي، ارتـش رهـائيبخش خلـق بـه جنـگ هـا            

ما کامأل در نقشه هاي خـود  . موضعي پرداخته است  
پادگان هاي ستاد مشترک ميرچايـا      . موفق بوده ايم  
به بندي پور ضربه وارد آمـده بخشـأ         . تسخير شدند 

به دو تاي ديگر، . تسخير شد 
چوراهوا و جاراپاني، شـديدأ     

  ."ضربه زده شد
 در گفتگــــو راجــــع بــــه 
ــش  ــتآوردهاي ارتـــ دســـ

هـا،  رهائيبخش در ايـن نبرد    
ــت   ــه گفـ ــا در ادامـ : آنانتـ

ــن  " ــتآورد اي ــرين دس بزرگت
جنگها پي ريزي مبنـا بـراي     
ــده    ــعي آين ــاي موض جنگه

ــد موفقيــت اولــين  . ميباش
نقشـــه از مرحلـــه تعـــرض 
استراتژيک در جبهه شـرق،     
تحليل حزب ما را مبني بـر       
آنکـــه تعـــرض اســـتراتِژک 
بايستي بر شاهراهها، شهرها    
ــتادهاي فرمانــــدهي  و ســ

مـا  . تائيد کردتمرکز بنمايد،  
نه تنها جنگهاي متحرک و موضعي را ياد گـرفتيم؛          
بلکه همچنين نبرد در جنـگ موضـعي ثابـت را در            

  ."حين جنگيدن فراگرفتيم
در رابطه با فرماندهي منطقه  شرق بايد بگويم که          " 

اين سطح از جنگ براي ما بيسـابقه بـود و  جنـگ              
موضعي با حمالت همزمان به چهار اردوي نظـامي،         

اقع در جائي که ارتش سـلطنتي سـتون فقـرات و           و
قلب خود مي خواند، يعني شاهراه شـرقي ـ غربـي،    
. براي ارتش رهائيبخش خلق دستآورد بزرگي اسـت   

بعداز باتمام رسانيدن اين نقشه، دشمن هزاران نفـر        
از سربازان ارتش سلطنتي، منجملـه گـردان رنجـر           
خود را که بهترين واحدش اسـت بـراي محاصـره و          

ولي ارتش رهائيبخش خلق نه . ابودي ما بسيج کرد  ن
تنهــا قهرمانانــه جنگيــد و تالشــهاي آنهــا را عقــيم 
گذاشت بلکه همچنين خسارات جدي بدشمن وارد       
آورده و اسلحه هاي سنگين و مهمـات بـه غنيمـت         

  ."  گرفت
در اين نبرد عده اي از ارتشـيان بـه اسـارت ارتـش         

زارش روزنامه رهائي بخش درآمده بودند که بنا به گ     
جانادش صحيح و سالم آزاد شدند و به خانـه هـاي            

 تن از ارتش رهـائي      ۳۷در اين نبرد    .خود بازگشتند 
 شــش رفيــق ديگــر زخمــي. بخــش جــان باختنــد

 ■.شدند

 پیش میبردائیبخش خلق چھار حمله ھماھنگ را ارتش رھ:نپال

 رزمندگان مائوئيست نپالی



   ٢٠ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                

  
  : مجموعه سئواالت دريافتي

 ـ رفقاي اتحاديه كمونيستهاي ايران هنگام  قيام ١
بـا  آمل چه دركي از رابطه ميان مبارزه مسلحانه     

جنبش كارگري داشتند؟ و كال ارزيابي شان از اين 
رابطه چه بود؟ امروزه رفقا چگونه به اين مسئله مي 

  نگرند؟ 
 افرادي كه در زندان تا به  ـ چرا اسامي و تصاوير٢

آخر مقاومت نكردند و ضعفهائي از خود نشان دادند 
در كنار رفقائي كه تا به آخر مقاومت كردند آورده 

  شده است؟ 
 ـ نقش راوي در اين كتاب بگونه اي ارائه شده كه ٣

در تمامي جزئيات و زواياي ماجرا حضور داشـته         
است؟ چقدر اين مسئله واقعي است؟ راوي از چه 

  منابعي استفاده كرده است؟ 
 ـ آيا رفقاي سربدار امكان شكست اين قيام را مي ٤

ديدند؟ اگر مي ديدند چرا به پاي انجام آن رفتند؟ 
  ه به هزينه سنگيني كه براي آن پرداختند؟ با توج
 ـ چرا اتحاديه كمونيستها در ارائه جمعبندي از ٥

اين كتاب اينقدر تاخير داشت؟ آيا امكان آن نبود 
  كه زودتر اين جمعبندي را منتشر كند؟

هتر نبود كه همراه كتـاب مختصـري از   ب ـ آيا  ٦ 
تاريخچه اتحاديه كمونيستها و اهداف آن منتشر       

شد؟ بويژه آنكه نسل جوان آشنائي چنداني با مي 
  تاريخ احزاب و سازمانهاي چپ ندارد؟ 

 ـ يكي از رفقا همراه با ارائه يادداشتي ابراز نظر ٧
كرده كه قيام آمل حركتي جدا از توده بوده و به       
همين خاطر آنرا چپ روانـه و اپورتونيسـم چـپ        
قلمداد كرده است و نظر ما را در اين مورد جويا           

  .شده است
***  

 رفقاي اتحاديه كمونيستهاي ايران هنگام قيام -١
آمل چه دركي از رابطه ميان مبارزه مسلحانه بـا        

جنبش كارگري داشتند؟ و كال ارزيابي شان از اين 
رابطه چه بود؟ امروزه رفقا چگونه به اين مسئله مي 

  نگرند؟
              

را سئوال بسيار خوب و مهمي است و ذهـن          : پاسخ
اما  قبـل از بحـث پيرامـون     .  به جلو سوق مي دهد    

اين مسئله و بررسي جوانب گونـاگون آن الزمسـت           
اشاره اي هر چند مختصـر بـه شـرايط خاصـي كـه          

 بـا آن روبـرو   ٥٧ - ٦٠جنبش كارگري در سالهاي     
  .بکنيم )٦٠بويژه مقطع خرداد  (بود 

    
واقعيت اين است كه مبـارزات طبقـه كـارگر ايـران       

 و سرنگوني رژيـم  ٥٧مهم و موثري در انقالب نقش  
در پروسه اين مبارزه اشكال گوناگوني      . شاه ايفا كرد  

به ) مشخصا شوراهاي كارگري  (از تشكالت كارگري    
بر خالف تصـوراتي كـه امـروزه رايـج          . وجود آمدند 

است اين شوراها نشاني از قدرت سياسي دوگانه بـر       
ر كارخانه  خود نداشتند و حداكثر به اعمال قدرت د       

ــديريت، حفاظــت از  ( ــد و م ــه تولي عمــدتا در زمين
اين مسئله مسـتقيما    . مي پرداختند ) …كارخانه و   

ربط داشت به اينكه طبقه كارگر نتوانست به عنوان          
يك طبقه، نقش سياسي مستقلي در انقـالب ايفـاء          

به معنـاي تشـكيالت   (چرا كه از داشتن حزب      . كند
و )  سـي صـحيح    سيا–انقالبي با خط ايـدئولوژيك    

ــود  حتــي . نيــروي مســلح انقالبــي خــود محــروم ب
شوراهائي هم كه به ظهور رسيدند متكـي بـر تـوده        

در نتيجه اعمال قدرت شان     . كارگران مسلح نبودند  
در همان محدوده كارخانه بسيار محدود، قسـمي و         

خواستهائي چون شركت نمايندگان    . كوتاه مدت بود  
در واقع شوراي   (» شوراي انقالب «كارگران نفت در    

نه تنهـا غيـر واقعـي بـود بلكـه بيـان             )  ضد انقالب 
توهمات رفرميستي بود چرا كه آن نمايندگان بايـد         
عضو شورائي مـي شـدند كـه مسـئله اصـلي كليـه              
اعضايش جلوگيري از رشد و تعميق انقـالب بـود و           

  .در اين زمينه كامال با يكديگر متحد بودند
    
 خمينـي مسـئله     با بقـدرت رسـيدن دار و دسـته          

حفظ دستاوردهاي انقـالب و ادامـه انقـالب محـور           
اصلي كشمكشهاي ميان مردم با  ارتجـاع تـازه بـه            

در آن شرايط بخشهاي وسيعي از . قدرت رسيده بود
كارگران خواستها و انتظـارات سياسـي و اقتصـادي          
خود را جلو گذاشتند و به اشـكال گونـاگون درگيـر      

  . مبارزه شدند
    

حورهاي كشمكش دائمي دولت با كارگران يكي از م 
. مسئله برسميت شـناختن تشـكالت كـارگري بـود        

دولت يا تالش مي كـرد ايـن تشـكالت تـوده اي را       
منحل كند يا اينكه عوامل سياسي خـود را در راس      
آنها قرار دهد، پسوند اسالمي به آنها اضـافه كنـد و            
نمايندگان واقعي كارگران و عناصر پيشرو كـارگري        

وجود يك جنبش سياسي انقالبي در  . تصفيه كند را  
كل جامعه مشخصا حضور نسبتا قدرتمنـد جنـبش         

عليرغم پراكندگي، گيجي و سردرگمي     (كمونيستي  
نقش بسيار مهمي در تـداوم  ) ايدئولوژيك ـ سياسي 

و شــكوفائي جنــبش كــارگري ايــران در آن مقطــع 
ــان  . داشــت ــد عميقتــري مي هــر آنجــائي كــه پيون

ارگران برقرار شد تشـكالت انقالبـي       كمونيستها و ك  
تر، توده اي تر و پايدارتري هم شـكل گرفتنـد كـه             
نمونه هاي برجسته آن سنديكاي پروژه اي آبـادان،         
شوراي متحد كارگران تهـران و اتحاديـه شـوراهاي       

  .كارگران گيالن بودند
    

مضافا جنبش كارگري مستقيما تحت تاثير تحوالت     
 جـاري بـود قـرار       سياسي بزرگتري كـه در جامعـه      

وقايع سياسي بزرگ پي در پـي اتفـاق مـي           . داشت
افتاد و صحنه سياسـي جامعـه را پيچيـده تـر مـي            

صف بنديهاي سياسي متضادي شـكل مـي        . ساخت
گرفت و پيشروي و عقب نشيني جنبش كارگري را         

از رخــدادهاي . تحــت الشــعاع خــود قــرار مــي داد
ابـر  انقالبي چون مقاومت زنـان و دانشـجويان در بر         

ارتجــاع تــا مقاومــت مســلحانه مــردم كردســتان و 
تركمن صحرا  تا اقدامات ضد انقالبي چون حمله به    
زنان، يورش به دانشگاهها، و وقايعي چون كودتـاي          
نوژه، اشغال سفارت آمريكا و سرانجام جنگ ايران و         

  .عراق
    
اگر چه جنـبش كـارگري موقتـا بواسـطه فضـاي              

شد امـا چنـد مـاهي     جنگ ايران و عراق دچار افت       
طول نكشيد كه همراه با رشـد نارضـايتي عمـومي،          

بـا بحـران    . جنبش كارگري نيز دوباره خيز برداشت     
ميان باالئي هـا و  قصـد خمينـي مبنـي بـر ايجـاد           
حكومتي يكدست و كارآ براي يكسره كردن تكليف         
. انقالب، بحران انقالبي سراسـر جامعـه را فراگرفـت         

ت سياسـي بـه موضـوع      مسئله تعيين تكليف با قدر    
حالـت بالتكليفـي سراسـر جامعـه را     . روز بدل شـد  
جامعه  در حال گذر بـه يـك اوضـاع           . فراگرفته بود 

اوضاع انقالبي كـه البتـه تكـرار اوضـاع          . انقالبي بود 
 نبود و مختصاتش با آن اوضـاع كيفيتـا          ٥٧انقالبي  

  . متفاوت بود
    
 مجددا جنبشهاي توده    ٥٩در اواخر زمستان سال       

زماني كه در خرداد . اي منجمله كارگري اوج گرفت 

  :مسلحانه و جنبش کارگری مبارزه
 با نگاهی به تجربه قيام آمل 

 رفقاي ديگر در رابطه با اين كتاب دريافت كرده  پرسشهائي نيز از جانب   » پرنده نوپرواز «نشريه حقيقت تا كنون عالوه بر نظرات خوانندگان در مورد كتاب            
 در اين شماره به سوال اول  .براي دامن زدن به بحث بيشتر حول اين كتاب و درسهاي قيام آمل تالش مي كنيم به مرور به اين سئواالت پاسخ دهيم. است

  .می پردازيم و در شماره های ديگر نشريه حقيقت به سواالت ديگر جواب خواهيم داد
  . از كليه رفقا مي خواهيم كه سئواالت عالقمندان به اين موضوع را گردآوري كرده و براي ما ارسال دارند

 



٢١صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره
 خميني و دار و دسته او در حال عملـي كـردن           ٦٠

طـرح كودتــا بودنــد تــوده هـاي مــردم بــه اشــكال   
كارگران هم از پـاي    . گوناگون به مقاومت برخاستند   

شور و التهاب انقالبي در ميـان كـارگران         . ننشستند
زد و خورد بسياري از كارخانه ها به محل . پديد آمد

بسياري از عوامل حـزب     . با حزب اللهي ها بدل شد     
توليـد در   . اللهي مجبور به فـرار از كارخانـه شـدند         

كـارگران پيشـرو   . بسياري از كارخانه ها متوقف شد  
. فعاالنه در زد و خوردهاي خياباني شركت داشـتند        

اشكال گوناگون مبارزه منجمله اعتصاب بكار گرفته       
  .شد

    
ارزات كارگران راهپيمائي پانزده هزار     نقطه اوج مب    

ايـن  . نفره كارگران شهرصنعتي البرز در قزوين بـود       
راهپيمائي يكي از برجسته تـرين و  انقالبـي تـرين            
حركات سياسي طبقه كارگر ايـران پـس از انقـالب          

متاسفانه به خاطر غلبه رفرميسم و اكونوميسـم    . بود
 بر جنبش چپ آنگونه كـه بايسـته و شايسـته ايـن             

  .مبارزه بوده كسي از آن ياد نمي كند
  
 خرداد ده هزار كارگر صبح كار همـراه بـا           ٢٧روز    

پنج هزار كارگر عصر كار در عكس العمل به اعمـال      
 ارتجاعي انجمن اسالمي دست بـه راهپيمـائي مـي         

امسال سال خـون اسـت     «زنند و با شعارهائي چون      
دولت خيانـت مـي كنـد       «،  » بهشتي سرنگون است  

به سـمت شـهر قـزوين     »  مايت مي كنند  مجلس ح 
آنان حـين حركـت حـق تعـدادي از        . براه مي افتند  

ولـيكن  . عوامل رژيم را كف دستشـان مـي گذارنـد         
نرسيده به شـهر  بـا پاسـداران روبـرو مـي شـوند و         
پاسداران بروي آنان آتش مـي گشـايند تعـدادي از         
كارگران به خون مي غلتند و سرانجام پس از جنگ        

رفقـائي چـون روزبـه      . متفرق مي شوند  و گريزهائي   
ــول محمــدي    ــوري و رس ــاك محمــد (غف در ) ك

رفيق روزبه  . سازماندهي اين حركت شركت داشتند    
غفوري به جرم شركت در اين تظاهرات دسـتگير و           

رفيــق رســول . در ديمــاه همــان ســال اعــدام شــد
محمدي از فرماندهان مبارزه مسلحانه سربداران بود 

  .  جان باختكه در جريان قيام آمل 
   
مبارزه كارگران قزوين هم محـدوديتهاي جنـبش          

خودبخودي كارگري را حتي زمـاني كـه بـه سـطح           
ماننـد سـر دادن    . سياسي ارتقا مي يابـد نشـان داد       
و نيـز  نشـان داد   . برخي شعارها با مفاهيم مـذهبي    

كه ديگر اشـكال قـديمي مبـارزه در شـرايط نـوين            
لي از پـس    و نمـي تـوان دسـت خـا        . كارآئي نـدارد  

هنـوز تجربـه قيـام    . ارتجاع تا بدندان مسلح بر آمـد  
 بهمن و سرنگوني رژيم شـاه در ذهـن          ٢٢مسلحانه  

در آن مقطع اين كه مبـارزه  . كارگران تر و تازه بود   
مسـلحانه انقالبــي تــوده اي بــراي ســرنگوني رژيــم   
صورت گيرد يا نه مستقيما  ربط داشـت بـه پاسـخ            

ــه در مق  ــازمان يافت ــالب س ــالب  انق ــد انق ــل ض اب
موضوعي كه در كتـاب پرنـده نـوپرواز         . سازمانيافته

  . مورد بحث قرار گرفت
  
پس از موفقيتهاي اوليه كودتاچيان در يك دسـت     

كردن خود و سركوب خـونين تـوده هـاي مـردم و             

مهمتــر از آن در ضــربه زدن بــه ســازمانهاي چــپ، 
اكثــر فعــالين . جنــبش كــارگري رو بــه افــت نهــاد

بي و علني مورد اعتمـاد كـارگران كـه          سياسي انقال 
دستگير نشده بودند مجبور به ترك كارخانـه يـا در          

در سـطح ديگـر     . پيش گرفتن زندگي مخفي شدند    
هم رژيم بطور گسترده دسـت بـه تصـفيه و اخـراج        

بـا  . عناصر پيشرو و مخالف رژيم در كارخانه هـا زد          
اين وجود هنوز جو سياسي و التهاب انقالبي همـراه       

ــا انت ــود  ب ــب ب ــارگران غال ــوده ك ــان ت ــار در مي . ظ
درگيريهاي نظامي روزمره در گوشه و كنـار كشـور          
توسط مجاهدين و ادامه يابي جنبش كردسـتان بـه     

  .اين جو نيز دامن مي زد
  
تا آنجائي كه به حركت سربداران بر مي گردد، نـه          

تنها اين حركت مـورد حمايـت بسـياري از فعـالين      
كه بسياري از آنان براي (ود  اتحاديه در كارخانه ها ب    

شركت در عـالي تـرين شـكل مبـارزه طبقـاتي داو          
رفقائي چون  رفيق منصور قماشي . طلب شده بودند

نماينـده كــارگران چوكــا و از بنيانگــذاران اتحاديــه  
بلكه حتي رهبران برخي  ) شوراهاي كارگران گيالن    

مانند برخـي از رهبـران   (تشكالت توده اي كارگري    
نيز مبارزه مسلحانه   ) ا پروژه اي آبادان     سابق سنديك 

را تنها پاسخ به شرايط سياسي آنروز مي دانستند و          
. خواهان همكاري و پيوسـتن بـه سـربداران بودنـد           

فراموش هم نكنـيم كـه بسـياري از خـانواده هـاي             
 كـارگري جنـوب مسـتقيما مـا را در حمـل و نقـل      

  .  سالحها از جنوب به تهران ياري رساندند
  
ــارزه   درك ع   ــه مب ــا در آن دوره از رابط ــومي م م

و كال ديگر جنبشـهاي  (مسلحانه با جنبش كارگري     
اين بود كه مـا زمـاني كـه جرقـه مبـارزه           ) توده اي 

مسلحانه را بزنيم خيزشهاي توده اي هم در اشـكال    
گوناگون در حمايت از اين مبارزه براه مـي افتنـد و          

اگـر چـه مـا بـه     . منجر به سقوط رژيـم مـي شـوند     
زماندهي ارتش انقالبي جايگاه ويژه اي مي داديم      سا

و براي آن نقش محوري در تعيين تكليف بـا رژيـم            
قائل بوديم هر چند كه لزوما قدرت سراسري بدست   

اما هنوز بر ذهن ما پر بهـائي بـه حركـات          . ما نيفتد 
  . خودبخودي توده اي برجسته بود

  
پر بهائي به عنصر خودبخودي يعني حمايت خـود           

 توده ها از مبارزه مسلحانه موجـب شـد كـه            جوش
برنامه خاصي بـراي سـازماندهي تـوده هـا نداشـته            

في المثل آنزمان هنوز بسـياري از نيروهـاي       . باشيم
در بخـش   ) بويژه رفقائي كه لو نرفته بودند     (سازمان  

كارگري و در كارخانه هاي مختلف تهـران مشـغول       
بـدانها  به كار و فعاليت بودند و عمال برنامه خاصـي           

  . داده نشد و آنها صرفا به انتظار نتيجه قيام نشستند
كـه  (اما مباحث اصلي دروني ما بر سر اين موضـوع         

بخشا در مقاالت نشريه حقيقت نيـز مـنعكس مـي           
اقليـت سـازمان مـا    . از زاويه ديگري طرح بود  )  شد

از «براي مخالفـت بـا شـروع مبـارزه مسـلحانه، تـز        
خطـي كـه سـابقه     . درا پيش كشي  » اعتصاب تا قيام  

طوالني در جنبش كمونيستي ايران داشت و ريشـه       
در مباحث جنبش كمونيستي بين المللي در دوران       

خطـي  .  ميالدي داشـت ٣٠ و ٢٠كمينترن در دهه    

كه تصويرش از مبارزه طبقـاتي مكـانيكي و تـدريج      
يعني ابتدا كارگران دست بـه مبـارزات        . گرايانه بود 

 اقتصادي به اعتصابات     اقتصادي مي زنند، اعتصابات   
سياسي بدل مي شوند، سپس تظاهراتهاي سياسـي        

يـك جمعبنـدي بسـيار      . هم به قيام گذر مي كنند     
غلــط، يــك جانبــه و الگوبردارانــه از انقــالب اكتبــر 

ايـن خـط تـاثيرات زيانبـاري بـر  جنــبش      . روسـيه 
كمونيستي بين المللي نهـاد مشخصـا موجـب وارد          

ن در دهه بيسـت     آمدن ضربات جدي بر انقالب چي     
ــا جمعبنــدي از آن . مــيالدي شــد مائوتســه دون ب

شكستها توانست راه پيروزي انقالب چين را ترسيم        
مضاف بر آن . كرده و در عمل درستي آنرا ثابت كند    

ــالب در    ــي انق ــوط كل ــه خط ــان تجرب از درون هم
  . كشورهاي تحت سلطه را نشان داد

  
هـم  اين بود كـه  » از اعتصاب تا قيام«مشكل خط    

ناموزوني تكامل انقالب در كشورهاي تحت سلطه را  
درك نمي كرد و از آن مهمتر با در انتظار نشسـتن           
تكامل اشكال ابتدائي مبارزه به اشكال بـاالتر عمـال          

  . آغاز مبارزه مسلحانه را به ابد واگذار مي كرد
بي جهت نبود كه در گرماگرم مباحث ميان اقليـت          

 برخـي قيامهــاي  و اكثريـت سـازمان جمعبنــدي از  
مسلحانه كه توسط كمينترن مورد جمعبندي قـرار        

مشخصا كتابي كه حـاوي جمعبنـدي از   (گرفته بود   
چند قيام مسلحانه شكست خورده در دهـه بيسـت         

توسـط  ) ميالدي در آلمان و چند كشور ديگـر بـود         
اقليت سازمان مورد اسـتناد قـرار مـي گرفـت و در         

از يك  «اي  مقابل از طرف رفيق سيامك زعيم بحثه      
 مائوتسه دون مورد تاكيد» جرقه حريق بر مي خيزد  

  . قرار مي گرفت
  
شـد در   » سندي « هم   بهمن  ٢٢البته تجربه قيام      

  ايـن   ؛ انگـار كـه    »از اعتصـاب تـا قيـام      «دست خط   
 جاي بحث ندارد،    کرده و  مسلم   همه چيز را    تجربه  

كمونيستهاي ايـران بـه جـاي اينكـه بـه           . بدل كرد 
 بهمن بپردازند به شـيوه      ٢٢ از قيام    تحليل طبقاتي 

 بهمن را الگـوي راه      ٢٢اي تجربه گرايانه مدل قيام      
بدون اينكه به ايـن مسـئله     . انقالب ايران قرار دادند   

فكر كنند كه چرا از ايـن قيـام نيروهـاي ارتجـاعي             
چون خميني توانسـتند سـود ببرنـد و  بـه قـدرت              

 هـم    برسند؛ و بدون اينكه به بستر سياسي اين قيام        
از زاويه اتحادهاي طبقاتي شـكل گرفتـه و مهمتـر           
اينكه،  از زاويـه سـازش بزرگـي كـه بـين ارتـش و         
امپرياليسم آمريكـا و خمينـي صـورت گرفتـه بـود،       

بواسطه اين سـازش  راه بـراي قـدرت          .  توجه كنند 
يابي خميني باز شد و ماشين دولتي حفظ شد  بـه            

 كاره  يك قيام نيمه   ٥٧ بهمن   ٢٢همين خاطر قيام    
  . بود و به اهدافش نرسيد

  
 بهمن يك تجربه مهم تاريخ معاصر ايران        ٢٢قيام    

است اما تجربه اي نيست كه كمونيستها فكر كننـد         
با تكرار آن به قدرت مي رسند و فقط كافيست اين          

درك . بار آنها در راس چنين حركـاتي قـرار گيرنـد        
ز مكانيكي و تدريجگرايانه از مبارزه طبقـاتي مـانع ا       

آن مي شد كه حتي به تجارب ديگري چون مبارزه           
مسلحانه توده اي در كردسـتان كـه جلـوي چشـم            



   ٢٢ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                
شان قرار داشت و يا خودشان مستقيما درآن درگير 
بودند توجه الزمه را بكنند و در پرتـو تجـارب بـين           

يعني . المللي درسهاي مهم و حياتي را از آن بگيرند
هائي چون خصلت طوالني مبارزه مسلحانه در كشور    

  .ايران  و اهميت سازمان دادن ارتش انقالبي
  
گفتـه شـد   »  پرنده نوپرواز«همانطور كه در كتاب    

در ابتدا تمركز بحث عمدتا بر سر اين بـود كـه آيـا              
. شرايط براي آغاز مبارزه مسلحانه مهياست يا خيـر        

اقليت سازمان بيشتر منتظر تكرار مدل پنجاه هفت        
د مي كرد كـه از اعتصـاب تـا          از اين زاويه تاكي   . بود

امـا اكثريـت   . قيام راهي است كه بايد پيموده شـود      
سازمان مي گفت شرايط براي آغاز مبارزه مسلحانه        
فراهم است و اگر ما انقالب مسلح را در مقابل ضـد          
انقالب مسلح سازمان ندهيم همه فرصتهاي انقالبي        
را از دست خواهيم داد و انقـالب شكسـت خواهـد             

كنست تالش ما شكست بخورد اما اگر در     خورد؛ مم 
مقابل ضد انقالب مسـلح دسـت بـه اسـلحه نبـريم            
شكست حتمي خواهد بـود و شـرايط بـدتر از دوره           

  .  خواهد شد٣٢ مرداد ٢٨پس از كودتاي 
  
ا آغاز مبارزه مسـلحانه سـربداران       تقريبا همزمان ب    
كـارگران كارخانـه ايـران ناسـيونال         )  ١٣٦٠پائيز  (

يابي به پاره اي حقـوق اقتصـادي خـود         براي دست   
اين اعتصاب سر منشا دور تـازه اي        . اعتصاب كردند 

اقليت سازمان بـراي اثبـات      .  از بحثهاي دروني شد   
در مقابل . بحثهاي خود به اين اعتصاب اتكا مي كرد

رفقاي ديگر بر محدوديتهاي اين اعتصاب اقتصـادي   
حـزب اهللا   «انگشت مي گذاشتند و مشخصـا شـعار         

را بـه عنـوان شـعار    » ي ميرد حواله هم مي گيـرد    م
ايـن شـعاري    . عقب مانده مورد نقد قرار مي  دادند       

بود كه برخي از كارگران براي اينكه از جانب رژيـم           
  .متهم به ضد انقالب نشوند، سر داده بودند

  
.  بحثهاي نسبتا زيادي حول اين مسئله بـراه افتـاد     

ام آمـل نيـز     مباحثي كه تا سالها بعد از شكست قيـ        
ادامه داشت و بر وظيفه مركزي انقالب و رابطـه آن          

يعنـي اينكـه وظيفـه    . با وظايف ديگـر پرتـو افكنـد      
مركزي هر انقالبي كسب قـدرت سياسـي از طريـق     
قهر مي باشد و وظايف ديگر بايد بگونه اي به پـيش     
. برده شوند كه به اين وظيفه مركزي خـدمت كننـد   

 سلطه امكان آغـاز   از آنجائي كه در كشورهاي تحت     
جنگ انقالبي قبل از كسب سراسري قدرت سياسي      
موجود است بسيار مهم است كه قبل از آغاز جنگ          
كليه فعاليتها بگونه اي جلو رود كه به امـر تـدارك             
جنگ خدمت كند و زماني كه جنگ در گرفت همه     
سازمانها و مبارزات  بطور مستقيم با غير مستقيم با     

  . جنگ همسويي كنند
  
اما برخي مغلطه گري هاي تئوريك موجـب شـده         

كه امروزه برخي از فعالين چپ به اين حقيقـت  بـا            
مغلطه گـري هـائي كـه       . ديده شك و ترديد بنگرند    

ــاي اكونوميســت و   ــاره اي  نيروه عمــدتا توســط پ
ايـن قبيـل    . رفرميست صورت گرفتـه و مـي گيـرد        

نيروها از همه چيـز صـحبت مـي كننـد اال وظيفـه       
قه كارگر يعني كسب قـدرت سياسـي از    مركزي طب 

معلوم نيست كه باالخره اين وظيفه چـه    . طريق قهر 
جايگــاهي در فعاليتهــاي شــان دارد و چگونــه مــي 
خواهند آنرا عملي كنند و برنامـه شـان بـراي اداره            

يكـي از پوششـهاي بـه زيـر         . جامعه آينده چيسـت   
سئوال كشيدن اين وظيفه، تحريف آشكار اين نقـل         

كمونيســتها بخشــي  از « اســت كــه قــول مــاركس
آنها از اين نقل قـول نتيجـه        »  .جنبش كارگري اند  

مــي گيرنــد كــه پــس كمونيســتها وظيفــه ويــژه و 
جداگانـه اي غيـر از سـازمان دادن همـان حركـات      

آنـان  تفـاوت كيفـي     .  خودبخودي كارگران ندارنـد   
ميان پروسه هاي مختلف را ناديده مي گيرنـد و بـا            

سب قدرت سياسي را در هاله اي       اين كار  وظيفه ك    
از ابهام قـرار مـي دهنـد و يـا اينكـه تـالش حـزب         
كمونيست براي كسب قدرت سياسي را در تقابل با         

  . حركت جنبش كارگري قرار مي دهند
  
آنان شامل » جنبش كارگري«بي جهت نيست كه      

همه چيز مي شود غير از كسب قـدرت سياسـي از            
ـ         ش نظـامي كـه    طريق قهر و همچنين تجربـه و دان

طبقه كارگر طي صد و پنجاه سـال گذشـته درايـن     
  . رابطه كسب كرده است

  
بـه  ( واقعيت اين است كه بـين جنـبش كـارگري         

معناي مبارزات توده هـاي كـارگر عليـه اجحافـات           
بـا  )  سياسي نظام سرمايه داري–گوناگون اقتصادي  
به عنوان بخش آگـاه و پيشـرو   ( جنبش كمونيستي  

و همچنين  . تقاوت كيفي موجود است   ) طبقه كارگر 
بين پروسه مبارزه براي كسـب قـدرت سياسـي بـا             
پروسه مبارزات روزمـره طبقـه كـارگر ايـن تفـاوت           

يكي اساسا در چارچوبه زير و رو كردن        . كيفي است 
كل جامعه است ديگري عمـدتا در مـدار مناسـبات        

  . موجود مي چرخد
  
ــاهي       ــا آگ ــتي ب ــاهي كمونيس ــان آگ ــاوت، مي تف

بقول لنـين همـواره عناصـري از        . دبخودي است خو
كمونيسم در مبارزات كارگران عليـه سـرمايه داري         
موجود است و در مبارزاتشان ظهـور مـي يابـد امـا          

ــم   ــه و  (كمونيس ــي، برنام ــان بين ــاي جه ــه معن  ب
ايـن امـر    . مساوي با اين عناصـر نيسـت      ) استراتژي

اساسا خارج از طبقه فرموله و مدون مي شود و بايد    
همـانطور كـه مـاركس و       . يان كارگران برده شـود    م

انگلس اينكار را كردند و كارشان توسط لنين و مائو         
ادامه يافت و امروز هم به عهده ماست كه كمونيسم    

  .  را تكامل دهيم
  
في المثل امروزه جمعبندي از نقاط قوت و ضعف            

دو تجربه مهم كسب قدرت سياسي طبقه كارگر در       
و شوروي و داليل شكسـت آن  قرن بيستم در چين    

عنصـر تعيـين   ) براي فـرا رفـتن از ايـن دو تجربـه       (
ــن .  كننــده آگــاهي سوسياليســتي اســت  ــردن اي ب

جمعبندي به ميان توده ها  براي جنبش كارگري و       
براي سمت دادن به فعاليتها و تالش براي سـاختن          

روشن است كه  اين نياز  .  جامعه آينده حياتي است   
ــ ــان مب ــاتي در جري ــارگران حي ارزه خودبخــودي ك

بلكه  نيازمند كار آگاهانه جنبش      . برآورده نمي شود  
و آنهم نـه در سـطح يـك كشـور           . كمونيستي است 

بـي  . بلكه در سطح جنبش كمونيستي بين المللـي        
جهت نبود كه ماركس تاكيد كرد كه كمونيستها در     
جنبش كارگري همواره مدافع منـافع كـل و آينـده      

  . گر بايد بدان دست يابداي هستند كه طبقه كار
  
پروسه مبارزه براي كسب قدرت سياسي به عنوان          

اوليه ترين و اساسي ترين گام براي ساختن جامعـه          
سوسياليستي مساوي بـا ديگـر پروسـه هـاي رايـج           
مبارزاتي ميان كارگران و يا ميـان سـاير بخشـهاي           

پروسه كسب قدرت سياسـي امـري       . توده ها نيست  
فته است كه تنها از طريق رهبري    آگاهانه و سازمانيا  

انقـالب اكتبـر   . يك حزب انقالبي امكان پذير اسـت      
هم نشان داد كه اگـر بلشـويكها قيـام مسـلحانه را             
ــد و صــرفا منتظــر نتيجــه   ســازماندهي نمــي كردن
خودبخودي شورو التهاب انقالبي كارگران مي بودند       

  . هرگز قدرت سياسي كسب نمي شد
  
 خـال صـورت نمـي       اما كسب قـدرت سياسـي در        

گيرد، پروسه كسب قدرت سياسي كامال در ارتبـاط      
جنبشــهاي تــوده اي . بــا شــرايط عينــي قــرار دارد

بخشي از اوضـاع عينـي   ) مشخصا  جنبش كارگري (
اوضاعي كه مـواد و مصـالح    . معين بحساب مي آيند   

خامي  را بـراي سـاختن راه كسـب قـدرت در هـر               
بـه ايـن    بـدون اتكـا     . شرايط معين فراهم مي كنند    

تحقـق  ) در واقـع بـدون اتكـا بـه تـوده هـا       (مصالح  
استراتژي ممكن نيست اما استراتژي جمع حسـابي        

خصوصيات يك كل برابر بـا       . مصالح گوناگون نيست  
مضـافا همـواره    . جمع خصوصيات اجـزا آن نيسـت      

تضادي بين جز و كل، بين اهداف پايه اي با اهداف           
صـالح  مقطعي، بين همـوار سـاختن اسـتراتژي بـا م     

تاكتيكي ، بين منافع كوتاه مدت و درازمدت موجود 
تضادي كه بسياري مواقع حلش آسان نيست       . است

روشـن  . و از پيچيدگي هاي معين برخـوردار اسـت        
است كه بدون انعطاف پذيري نمي توان هيچ هدفي     

اما تاريخا مشكل اصلي ايـن بـوده    . را متحق ساخت  
ست مقطعي كه چگونه بايد هر جز يا تاكتيك يا سيا    

را پيش برد كه مهر و نشـان اسـتراتژي را بـر خـود         
  .داشته باشد وبدان  آن خدمت كند

تا آنجائيكه به رابطه ميـان پروسـه كسـب قـدرت             
سياسي و جنبش كارگري جاري بر مي گردد تمـام        
 بحث بر سر اين است كه ما با چه سياستي در بـين          

بـا چـه سياسـت و       . طبقه كارگر بايد فعاليت كنـيم     
وشي به مبارزات روزمره طبقه كارگر بايد برخـورد         ر

آيا سياست و روش انقالبي را به ميان طبقـه          . كنيم
تـالش مـي كنـيم طبقـه كـارگر          .  كارگر مي بـريم   

شناختي همه جانبه از دولـت، طبقـات گونـاگون و           
جامعه و جهان كسب كند يا خير؟ آيا روحيه كسب         

يـر؟  قدرت سياسي را  در ميان آنان مي دميم يـا خ     
پاسخ مثبت به اين سئواالت بيان يك تمايز پايه اي         
بــا خطــوط رفرميســتي و اكونوميســتي اســت كــه  
جنبش كارگري را به مبارزات اقتصادي تقليل مـي         
دهند و در واقع طبقـه كـارگر را اليـق دخالـت در              
سياست در سطح برنامه ريزي و تالش براي كسـب          

  . قدرت و رهبري تمام طبقات ستمديده نمي دانند
 كسـاني كـه    در ميـان  در جنبش ايران حتي البته



٢٣صفحه    قت حقي         ۲۳ شماره
 گرايشي به چشم مي دند،طرفدار مبارزه مسلحانه بو

ر در رهبري خورد كه نقش چنداني براي طبقه كارگ
 و وظيفه طبقـه كـارگر را        دو هدايت جنگ نمي دي    

فـي  . ه مبارزات اقتصادي خالصه مـي كـرد       عمدتا ب 
كه تاكيـد   المثل رفيق مسعود احمدزاده با وجود اين      

مي كرد كه تنها از طريق جنگ انقالبـي مـي تـوان        
سياست انقالبي را در سطح گسترده به ميـان تـوده      
ها برد وقتي كه به نقش طبقه كارگر مي رسيد مي           
گفت پس از اينكه جنگ توده اي شد طبقه كـارگر           
نيز مبارزات اقتصاديش را گسترش مي دهد و حزب 

. رون مـي آيـد    واقعي طبقه كارگر از آن پروسـه بيـ        
ــب    ــات غال ــت از گرايش ــد زاده  نتوانس ــق احم رفي
اكونوميســتي جنــبش كمونيســتي كــه شــركت در 
مبــارزه اقتصــادي را پايــه و شــرط تشــكيل حــزب 

  .پيشاهنگ مي دانستند گسست كند
. برگرديم به نكته دخالت طبقه كـارگر در سياسـت         

دخالت در سياست يعني داشتن برنامه براي تغييـر         
ه، داشتن سياستي براي رهبري تمـام       بنيادين جامع 

ستمديدگان و داشتن يك اسـتراتژي نظـامي بـراي      
.  درهم شكستن دولت حاكم و كسب قدرت سياسي       

بطور مشخص در كشور ما  كه امكان آغاز جنگ در       
مناطقي از كشور قبـل از كسـب سراسـري قـدرت            
موجود است به معناي آن اسـت كـه طبقـه كـارگر           

.  را بايد بر عهده گيـرد      مسئوليت آغاز چنين جنگي   
يا حتي زماني كه در منـاطقي تـوده هـا دسـت بـه        
اسلحه مي برند براي هـدايت آنـان نقشـه و برنامـه             

ايـن اسـت    . سياسي و نظامي مشخص داشته باشـد      
اين است معنـي تـدارك بـراي كسـب          . لپ كالم ما  

قدرت سياسي كه يك معنـاي مشـخص آن بسـيج           
دايت و  بخشي از پيشـروان طبقـه كـارگر بـراي هـ           

مسـلما زمـاني كـه      . شركت در چنين جنگي اسـت     
جنگ آغاز شد همسوئي مسـتقيم و غيـر مسـتقيم           
جنبشهاي توده اي با جنگ براي تقويت و پيشـبرد          

بكـارگيري  . جنگ از اهميت بسزائي برخوردار است     
اشكال تشكيالتي يـا فرمهـاي مبـارزاتي مناسـب و          
صــحيح عمــدتا مســئله اي پراتيكــي و مربــوط بــه 

توجه داشته باشيم زماني كـه  . اي آينده است  مصافه
جنگ انقالبي در جامعه براه افتـد و گسـترش يابـد          
نقش مهمي در پوالريزه شدن جامعه از نظر سياسي   
دارد و نگاه بسياري از جنبشهاي توده اي را به خود   

و  به طبقه كارگر و مقر فرماندهي . معطوف مي كند
ا در امكـان مـي دهـد كـه تـوده هــا ر     ) حـزب (اش 

 .راستاي تحقق انقالب سوسياليسـتي رهبـري كنـد       
براي درك عميقتر و همه جانبه تر از رابطه مبـارزه          

و كال جنبشهاي تـوده     (مسلحانه با جنبش كارگري     
شايد بهتر باشد كـه بيشـتر بـه رابطـه مبـارزه             ) اي

با توجه به اينكـه     . انقالبي در شهر و روستا بپردازيم     
نسبت به دوره انقالب    تغييرات مهمي در اين زمينه      

چين يا ويتنام صـورت گرفتـه اسـت و نمـي تـوان              
مسلما . صرفا با تكرار آن تجارب به پيروزي نائل آمد

بررسي تجارب متاخرتر و گوناگون تر ماننـد جنـگ          
خلق در پرو يا نپال و مبـارزه مسـلحانه انقالبـي در          
فيليپين،  هند و تركيه و تجارب مبارزه مسلحانه در  

ماننـد كردسـتان يـا تجربـه        (در ايـران     ١٣٦٠دهه  
مي تواند بر موضوع ) جنگ چريك شهري مجاهدين  

بحثـي كـه    . مورد بحث مـا پرتـو بيشـتري بيفكنـد         
   .اميدواريم در فرصتهاي آينده بتوانيم آنرا پي گيريم

   ۲۸ادامه از صفحه 
  .....نظری در مورد

رغم مخالفتشـان بـا     يـ  هستند که عل   ييبارز آن رفقا  
 انجام شده بـا  يريم گيل تصمين به دلطرح سربدارا 

 يرند و لحظه اي پذيش را ميف خو يتمام وجود وظا  
ن يـ دهنـد و ا   يد بـه خـود راه نم      يـ در انجام آنها ترد   

 کـه در    يون امـروز  يـ  انقالب ي است برا  يدرس بزرگ 
  . ثابت قدم باشنديف انقالبيانجام وظا

 يام بـر مـ    ي ق ي در کتاب به مسئله تدارکات برا      - ۳
ذوقـه   آ وع کمبـود اسـلحه ومهمـات و       موض. ميخور

 و بـر رونـد آن و        .ان اسـت  يام نما يره در طول ق   يوغ
ل آن يـ  و دل.ر گـذار اسـت  ي به اهـداف تـاث     يابيدست

ام ي ق يدگاه چگونگ يچنانچه در کتاب ذکر شده به د      
ن افـراد  ين وجود  اختالف نظربيو ادامه آن و همچن    

نکـه در   يمضـاف بـر ا    .  اسـت   مربـوط    نهين زم يدر ا 
تـوان  يه بر کمک توده ها نم     ي بدون تک  ياميقن  يچن

ازها را رفع نمود هر چند در کتاب به نمونـه           يهمه ن 
 مـردم اشـاره شـده       ي توده ها  ياري متعدد هم  يها

 رابطه از   يل عدم گستردگ  ين وجود به دل   ي با ا  .است
ـ  ا .ل موجود کمتر استفاده شده است     يپتانس ن امـر   ي
 ي ها ر کردن توده  ي از ان است که بدون در گ       يحاک
 کم يروزي امکان پيک جنگ انقالبيع مردم در يوس

 . باشديم
 زن و بـه کـار   يح بـه رفقـا    يعدم برخورد صـح    - ۴
چه وجدآور است   !ن رفقا ي ا يه ا ي اندک و حاش   يريگ

ف دشـوار   ي که داوطلـب وظـا     يق زن يعملکرد آن رف  
  زن و  ي شـود و بـه عـدم مسـلح نمـودن رفقـا             يم

 يانتقـاد مـ    ها   يري شرکت آنان در درگ    ممانعت از   
ــد ــوع.کن ــدها در اتحاد يموض ــه بع ــ ک ــزب ي ه و ح
ــت ايکمون ــســــــــــــــــ ران يــــــــــــــــ

ــکل ) ســتيمائوئ_ســتينيلن_ســتيمارکس( ــه ش ب
 . به آن برخورد شده استيح و انقالبيصح
 اشـاره کـرد و آن   يد بـه موضـوع مهمـ     ينجا با يدر ا 

ــوقــوع  ــاري ــات اتحاديــ در حيخيک گسســت ت ه ي
ام آمـل نقطـه آغـاز       يران است که ق   ي ا يستهايکمون

 .گسست از انحرافات و اشـتباهات     . ن گسست بود  يا
ق ي از طرياسي کم بها دادن به کسب قدرت س     مانند

سـه  يتـوان در مقا   ين موضـوع را م    يا . يجنگ انقالب 
ـ  يو د) م.ل.م(ران يست اين حزب کمون يب  يگـر احزاب

دانند بوضوح مشـاهده کـرد کـه        يکه خود را چپ م    
ه ک حـزب را از را    يـ ه غلط کل    يچگونه حرکت بر پا   

 يشــه هــايســازد و انــرا در اندي منحــرف ميانقالبــ
  .کندي گرفتار ميستي و اکونوميستيرفرم

ونـد خـوردن بـا جنـبش      ين گسست مهم همراه پ    يا
را قادر  ستها  يه کمون ياتحاد يستيونالي انترناس يانقالب

 خود و برنامه    يدئولوژي در ا  يفي ک يرييساخت تا تغ  
امـه  برن. ديجاد نما ي ا ياسي کسب قدرت س   يبراخود  

 يروزيـ ک پ يـ  ياسـ ي که در آن کسب قـدرت س       يا
ر پـرچم و  يع نخواهد بود بلکه طبقه کارگر در ز       يسر

تواند به کسـب  ي م يست زمان ي حزب کمون  يدئولوژيا
 ياسـ يت سيـ  نائـل شـود کـه بـا فعال    ياسيقدرت س 

 يانه طبقه خود و متحـدان واقعـ       يآگاهانه و آگاهگرا  
انـان  ده ، دهقانان، زنان و جو  ي ملل ستمد  يعنيخود  
د و در ادامـه مبـارزه     يـ  را با خـود متحـد نما       يعاص
ق ي از طر  ي کسب قدرت سراسر   يط الزم را برا   يشرا

ــلحانه  ــارزه مسـ ــق( مبـ ــگ خلـ ــراهم ) جنـ را فـ
 دشـمن   ي است با توجه بر قدرت نظام      يهيبد.دينما

 آنـرا  يط سـرنگون يتـوان شـرا  يجز با جنگ خلـق نم    
  .فراهم نمود

 را در خود    يداي ز يام سربداران درسها  يت ق يدر نها 
توان آتـش انقـالب را بـر    ينها مآموختن  آدارد که با    

و . گر در جانها شعله ور نمود     يح بار د  يه خط صح  يپا
ک يـ   ي را تحـت رهبـر  يت انقالبين ضرورت فعال  يا

  .کنديان مي نمايحزب انقالب
ان تـوده   يـ ام بـه م   ين ق ي ا يباشد که با بردن درسها    

 و يفـ يت آگاهانـه شـاهد رشـد ک   ي مردم و فعال  يها
وند بـا   يم و در پ   يران باش ي در ا  يون واقع ي انقالب يکم

 حکومت  ي سراسر جهان امکان برقرار    يستهايکمون
 - سـم ينيلن –سـم   يشه مارکس يه اند ي در سا  يمردم
  .سم در سراسر جهان فراهم گردديمائوئ

  
  حشمت 

  

  نظر يکي از رفقاي جوان 
  

 کردند و جان خود     يبا درود به آنانکه با عشق زندگ      
بـا پرنـده   .  خلق خود از دست دادند   يدر راه آزاد  را  

 خواهم کرد و آن را هزاران هزاران بار ينوپرواز زندگ
چـون بـا آن عشـق و        . در ذهن خود خواهم خوانـد     

 درک کردم و دانستم کـه      ي واقع ي را به معنا   يآزاد
 يآنانکه با عشـق بـه آزاد  . ستنديآن دو از هم جدا ن  

ــ ــاختند ر يدند و از آزاديرس ــق س ــناختم عش . ا ش
 شکسـت نخواهـد   يدانستم کـه مبـارزه در راه آزاد    

ــه آنانکــه . ســتيروزيداشــت و سراســر پ ــا درود ب ب
دند و سر بـه  ي خلق خود جنگ يشجاعانه در راه آزاد   

ه يـ  چنـد ثان يدار دادند و تن به ظلم ندادنـد و حتـ     
 سـر دادنـد و چـه    ياد آزاد يـ قبل از کشته شدن فر    

ه خود قول داده ام     ب. ستادنديده خود ا  ياستوار بر عق  
  .شان باشديشان و هدف من هدف ايکه راه من راه ا

ن پرنده نـو پـرواز بـه اوج قلـه           ي که ا  يد آنروز يبا ام 
  .انه به پا کندي برسد و آنجا آشيآزاد

  محسن 
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   ٢٤ صفحه   ۲۳   شماره   حقيقت                

پرنده نظري در مورد کتاب 
  نو پرواز

سـال در  آن در بهمـن مـاه      .  نوجوان بـودم   ۶۰سال  
امـا  . قـرار گـرفتم    سـربداران  يان حرکت انقالب يجر
ـ چگاه نتوانستم از دالئـل ا     يه  کـه  ين کـار، الزامـات  ي

ام مطلـع   يـ ات ق يـ ن جزئ يمنجر به آن شد و همچنـ      
 بودنـد کـه   يشوم ، چرا که منابع خبر عموما کسـان        

ز بـه  يـ ام مطلع بودند و هر کـس ن   ين ق يدورادور از ا  
ل يـ ش مسـئله را تحل    ي خـو  ياسـ يدگاه س يفراخور د 

 ياديـ اد مختلف تناقض ز   افر يکرد و در صحبتها   يم
سرانجام توانستم گره ان را بـاز کـنم         .  شد يده م يد

  .بود" پرنده نو پرواز"م کتاب يکه راهنما
 چپ باشد پس    ياسيشات س ي گرا ي که دارا  يهرکس

 يدش نسبت به مبارزه و چگونگ   ياز خواندن کتاب د   
 ين دستاوردهاين از باالتر  ير خواهد کرد و ا    ييآن تغ 

ه دشـمنان مـردم     ي بر عل  ياقعمبارزات و .کتاب است 
با توجه  . خ الهام بخش بوده اند    يشه در طول تار   يهم

 را  ي حرکت سربداران آتش   ۶۰ط خاص سال    يبه شرا 
 يتـوان در دلهـا    ي آنـرا م   يبر افروخت که شعله هـا     

 ياريهر چند کـه بسـ  .  مشاهده نمود يجوانان انقالب 
ـ  از ا  يد کامل و درسـت    ياز آنان د   ام ندارنـد و  يـ ن قي

 کند  يت کتاب را صد چندان م     يوع اهم ن موض يهم
ام تـا   يـ  پـس از ق    ين از روز هـا    آ ء که خـال   ي، کتاب 

  .کنون احساس شده است
سـت  يام مسـلحانه ن يـ ک قيـ ت ين کتاب صرفا روا  يا

 به جوانب گونـاگون  يک سند آموزش  يبلکه همچون   
ــق ــي ــل آن و همچن ــورد انقالبيام ، دالئ ــن برخ ون ي

 ياسـ ي ، سيخيط تاريست و درک آنان از شرا    يکمون
ن يـ پـردازد و از ا    ي م ۶۰ران در سـال     يـ  ا يو اجتماع 
ران کـه تشـنه   يـ  نسـل جـوان ا  يتواند بـرا  يجهت م 

ــا شــراييآشــنا ســتها در آن يط و عملکــرد کموني ب
  .د باشديار مفي اند بسيخيمقطع تار

 ه بر يکنم به فراخور درک خودم و با تک       ي م يمن سع 
 يمطالب کتاب ، رئوس مهـم آن و قوتهـا و ضـعفها    

  :ان کنم يام را در چند سطر  بيق
ن يامشان ا ين نکته در عملکرد سربداران و ق      يمهمتر

ح از ي و صــحيه درک واقعــيــاســت کــه آنهــا بــر پا
 مائوتسـه دون  يسم و آموزه هـا ينيلن_ سم  يمارکس

 دسـت   ي اسالم يم جمهور يبه مقابله مسلحانه با رژ    

م بود و نه کمتـر  ين رژي ايزدند و هدف آنها سرنگون   
 ياســي سي کــه در عملکــرد گروههــايهــدف. از آن

ار ينکه بسيا ايشد و يده نميا ديمخالف در آن روزها  
ن خلق  يبه عنوان مثال سازمان مجاهد    . کمرنگ بود 

شـتر و امکانـات گسـترده      يبا وجود داشتن نفـرات ب     
پرداختنـد کـه هـدف از آن بـه          ي م ييتنها به روشها  

م بـود و نـه    يـ دست آوردن مشـارکت در قـدرت رژ       
 تعـداد   ين امـر موجـب نـابود      يکه هم . له با آن  مقاب

ز ي ن يشتري آرمانگرا شد و تعداد ب     يروهاي از ن  ياديز
ن سـازمان دسـت از مبـارزات        يـ ل عملکـرد ا   يبه دل 

 از طــرز تفکــر و ين امــر ناشــيــا. شســتندياســيس
ــر گروههــايدئولوژيــا  اســت و ياســي سي حــاکم ب

ح در مبارزه را نشـان      يک خط صح  يت داشتن   ياهم
 که پس از گذشت سالها از آن دوران        يرام. دهد يم

 و شـالوده  ياسي سيگروهها از ياريبساثراتش را بر   
ــا نمايفکــر ــ انه ــي ــرد  يان م ــاهد عملک ــد وش  کن
ــيــ وغيســتيارانه ،اپورتونکشــساز  آنهــا در ير انقالب
ران ي ا يستهايه کمون ياما اتحاد . مي امروز هست  يفضا
ـ ح و بـا تجز   يه همـان درک صـح     يبر پا  ل يـ ه و تحلي

 الزم از نقــاط قــوت و ي و گــرفتن درســهاگذشــته
 يونــد خــوردن بــا جنــبش انقالبــيضـعف خــود و پ 

 ي نشان داد که داشتن خط مبارزاتيستيوناليانترناس
توانـد راهنمـا و     يز م يـ ط ن ين شـرا  يح در بـدتر   يصح

 .ست باشديون کموني انقالبيراهگشا
ام يـ  لـزوم ق ۶۰ سال ياسيط سيح از شرايدرک صح 

 يت رهبــريــ اکثره  را بــميــه رژيــمســلحانه بــر عل

مـا در طـول کتـاب شـاهد ان          . ه نشـان داد     ياتحاد
ت مخـالف باعـث     يـ ن اقل يم که چگونه وجود ا    يهست

 مناسب يام ، از دست رفتن فرصتها   يعقب افتادن ق  
ام يـ ه در ق  ي اتحاد يروهاي تمام ن  يريو عدم به کار گ    

 درک يدهد که وقتـ ين موضوع نشان م   يا.  آمل شد 
 ي از افراد امکان م    ي تعداد يط برا ي از شرا  يحيصح

 يت انقالب يد قاطع يشود با يابد و با مخالفت روبرو م     ي
ن يـ ل ايـ نشان داد و ضـربه خـوردن جنـبش بـه دل      

  . نموديريمخالفت جلوگ
 ي بـرا يون واقعـ يـ ط انقالبين شراآبه هر صورت در     

ام تـوده هـا در     ي ق يدهار دستاو ي از نابود  يريجلوگ
 را شـروع    ام خـود  يـ  به جنگل رفتنـد تـا ق       ۵۷سال  

 کـه  ي ها و مشـقات  يدر طول کتاب به سخت    . ندينما
 ي هـا و جانفشـان     يآن رفقا متحمل شدند و فداکار     

ن يـ م کـه ا   ي آمـوز  يو م . م  نيکي آنان برخورد م   يها
ک يــپرات.باشــدي مي پرولتــريدئولوژيــ از   ايبخشــ
 است و تنهـا در  يدن تئوري الزمه به ثمر رس يانقالب

کنـد و  ي و نمـو م  رشـد يک است که تئور  يپرتو پرات 
 منطبق گردد و نقاط ضعف      ينيط ع يتواند بر شرا  يم

ن موضـوع    يدر رابطه با ا   . ان کند يو قوت خود را نما    
 ذکر شده که بـه اختصـار بـه       يدر کتاب نکات مهم   

 : پردازميآن م
ـ يـ ن نکـات در هـر ق     ي از مهمتـر   يکي - ۱  يام انقالب

 مــردم و آگــاه يهــاه مســئله همــراه نمــودن تــود
 يز ميام سربداران ني در ق.ام استي قيانمودنشان بر

. رديگيام مد نظر قرار م    ين موضوع در طرح ق    ينم ا يب
ن موضوع وجود   ي ا ي که از چگونگ   يل درک ياما به دل  

ام و يـ  ق ي کـه خـط مشـ      يدگاهين د يدارد و همچن  
 ي کند با وجـود همراهـ      ين م ييروند ادامه آن را تع    

ام شـرکت  يـ  از مـردم در ق يزان کمتـر يتوده ها ، م   
 و  ينيط ع يح از شرا  يکه شناخت صح  يکردند در حال  

 بهمن در   ۵ام  يت دشمن در مقطع ق    ي و موقع  يذهن
.  رقم زنديگريان آنرا به شکل دي توانست پايآمل م

ـ ح با ي از آن اسـت کـه خـط صـح          ين امر حاک  يا د ي
 يط اجتماعي و درست از شرا    يهمراه با شناخت کاف   

کت در  باشد تا توده ها را به حر      ي و طبقات  ياسي، س 
  .ون همراه سازديآورده و آنان را با انقالب

ــ- ۲ ــا.  جنگــلي در رفقــاي وجــود نظــم انقالب ن ي
  شود اما نکتهيده ميبا در تمام افراد ديموضوع تقر

  
   ۲۷ بقيه در صفحه
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