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 يادداشتهای سياسی

 !وری اسالمی در تنگناجمه
حكومت احمدی نژاد با تهديد به سرکوب اعتراضات و مقاومت های مردم و 

توسط جمهوری اسالمی “ بر سر سفره های مردم”وعده ی آوردن درآمد نفت 
اما هم عملی کردن تهديدهايش ناممکن است و هم وعده . بکار گمارده شد

مهور جديد عملی سياست تهديد و ارعاب رئيس ج .هايش دروغين است
زيرا مردم دارای روحيه ای می باشند که هر تعرض جدی رژيم را با . نيست

با اين وصف . مقاومت فعال جواب خواهند گفت و رژيم به اين امر آگاه است
باالی سر » شمشير دموكلس«مجبور است سياست تهديد و ارعاب  را بصورت 
تبليغات ملی مذهبی ها .  كندمردم نگاه دارد تا آنان را محتاط و محافظه كار

مبنی بر اينکه گويا با انتخاب احمدی نژاد جو سرکوب سالهای شصت در حال 
بهزاد نبوی  که يكی از افراد بلند پايه رژيم . بازگشت است، خالف واقع است

فضای داخلی و ” : می باشد واقعيت اين حکومت را درست بيان کرد که
نه ای است که امکان حاکميت خفقان و خارجی کشور در شرايط کنونی به گو

استبدادی که پيش از انتخابات دوره نهم تصور می شد در کوتاه مدت وجود 
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  ٢ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                

در دو ســه ماهــه اول تشــکيل حکومــت    ..... 
 جو رعب در مـردم ايجـاد        ي نژاد مقدار  ياحمد
ــد ــراض و   . ش ــردم از اعت ــازار م ــه و ب در کوچ

اما اعتراضـات   .  كردند يانتقادات آشکار پرهيز م   
ــت   ــو را شكس ــتان ج ــردم كردس ــورانه م . جس

 شـده  ي دچـار محافظـه كـار      يدانشجويان كمـ  
ــ ــا بودن ــاد آرزوه ــا دانشــجويان نجــف آب  يد ام

 بلنــدتر كــردن ي عمــال رژيــم را بــرايارتجــاع
 درهم شكسـتند و بـا       ي آپارتايد جنس  يديوارها

رژيـم  .  مقاومت پاسخ  زور و اسـتبداد را دادنـد        
متوجه شده است كه تمام جامعه در مرز انفجار      

 تواند  ي م ي مباالت ي است و با كمترين ب     يعموم
. د كه ديگر نتواند کنترل کند      را راه انداز   يروند

 جنـاح دوم    يشك نيست كه متخصصين امنيتـ     
خـود  “ كارشناسي”خرداد در پشت پرده نظرات     

" دكتـر رئـيس جمهـور    "يرا مرتبا در اختيار آقا 
در هر حالت نه تنهـا نتوانسـته انـد        . گذارند يم

مردم را مرعوب كنند بلكه وضع آنچنـان اسـت          
ا گفت، ايـن    از نمايندگان  مجلس اخير     يكه يک 

 جنجال راه   يکه نشد کار كه مردم سر هر چيز       
اختالفـات درون  .  اندازند و تحصـن ميکننـد   يم

حاکميت نيز به قوت خود باقيست و حاكميـت         
.  كنـد  ي اعتبارتر م  يرا روز به روز ضعيف تر و ب       

 ذليـل و زبـون      ي دوم خـرداد   يهرچند نيروهـا  
 اتخاذ  ي ميکنند بقول خودشان رويکردهاي    يسع

ــ(ه ديگــران کننــد کــ  ي مــردم و نيروهــاييعن
نتوانند سوء استفاده کنند اما مشـخص       ) مردمي

 . است كه بر سر هر چيز مابينشان انشقاق است         
 چون مسـاله  ي و مطرحيخواه مسايل بين الملل 

 و رابطه با آمريکا؛ خواه مسـايل    ي هسته ا  يانرژ
.  و اجتمـاعي   ي يا سياسـ   ي اعم از اقتصاد   يدرون

كنون بدرون عوامل و عناصر     دامنه اين انشقاق ا   
خود جناح حاکم کشـيده اسـت و دعواهايشـان     
مرتبا در مجلس منعكس شـده و باعـث تفـريح        

 نژاد يمثال پس از انتخاب احمد    .  شود يمردم م 
عماد افروغ از جناح آبادگران مجلس كـه گفتـه     

 شود پر نفـوذترين نماينـده بـوده و هنگـام            يم
 كننـد  ي م صد نفر نماينده به او نگاه    ي گير يرا

 با تمسخر گفـت سـخنان         دهند يكه مثل او را   
دبير هيئت دولت به درد انشا مدرسه ميخورد و         

 اداره  ي است و نه برا    ي تحريک افراد عموم   يبرا
انگـار  ( ميشـود  يکشور و فقط موجب آبرو ريـز    

زريبافان دبير هيئت دولـت     ).  مانده ي باق يآبروي
 اسـت در مصـاحبه      يکه يک آدمکـش حرفـه ا      

دولـت و شـغل و مسـئوليت    : تيش گفت مطبوعا
)  نژاد ي احمد ييعن( دکتر   يدر برابر يک تار مو    

از طـرف جنـاح     !!  نـدارد  يهيچ ارزش و اعتبـار    

 ي در تمجيـد از خـاتم  ي خـاتم يديگر سـخنگو  
 دروغگـو و  ياو مثل رئيس جمهـور کنـون      : گفت

 !).عجب(عوام فريب نبود 
 

 ھا نفت برسرسفره
 به يانباال رفتن قيمت نفت در بازار جه

 ي اسالمي هيئت حاكمه  جمهورياميدها
البته نه از آن جهت كه شايد بتواند با . افزود

 كه ياستفاده از باال رفتن درآمدهايش به قولهائ
 نژاد به اقشار محروم داده جامه عمل ياحمد

 آنكه شايد بتواند بدون يبپوشاند بلکه  برا
مانند بروز  (ي سياسيپرداخت هزينه ها

 يدستورها ) ي عليه گرانيوده ا تيشورش ها
 بر شروع دور ي را مبنيصندوق بين الملل

به اجرا “  اصالحات ساختاري”  از يجديد
مسئله “ اصالحات ساختار”در قلب اين . گذارد

نفت و بنزين قرار ) سوبسيدهاي(قطع يارانه ها 
 خواهند قيمت بنزين يبه قول خودشان م. دارد
 ييعن" واقعي"، از نظر آنها. کنند" واقعي"را 

 برابر ١٥ حدود يقيمت بنزين در اروپا که يعن
 برابر ايران ١٥قيمت بنزين در اروپا تقريبا (

اما ). است و حداقل حقوق کارگر هم همينطور
 توانند دست به يواضح است که به يکباره نم

 بزنند و بايد گام به گام آن را يچنين کار
 يا مجلس و دولت بريطبق بحثها.  کننديعمل

رسيدن به اين هدف، در گام اول بنزين را 
و .  خواهند کرد تا مصرف کم شوديجيره بند

 را يدر اين مدت راه ها و حمل و نقل عموم
بهبود خواهند بخشيد تا بتوانند کامال قيمت 

و حتما . کنند" قيمت واقعي"بنزين را برابر با 
کردن قيمت حمل " واقعي"پس از آن اقدام به 

 !خواهند کرد يو نقل عموم
 

 مردم، ي   در مقابل اين تهاجم آشکار به زندگ
 ي امکانات رفاهيدولت قصد دارد با دادن برخ

 اقشار پائين و متوسط  مانند  يبه برخ
 مسكن و ازدواج و غيره يگسترش دامنه وام ها

 صدقه و يو در كل افزودن بر صندوق ها
اما اين صرفا در . خيرات، دهان مردم را ببندد

 اينكه ي است برايسبز نشان دادن قالبباغ 
مردم قطع يارانه سوخت را  تحمل کنند و دم 

 .نزنند
 

هم ماهيت " اقدامات رفاهي" تازه آن 
 حول يمثال بحث زياد. چياولگرانه دارد

 يکه قرار است به جوانان برا" صندوق مهررضا"

تشکيل اين . ازدواج وام دهد درگرفته است
 که ي مشهد هنگام نژاد دريصندوق را احمد

اولين جلسه کابينه خود را برگزار کرد اعالم 
 از عمل کردن به قول يکرد و آن را نمونه ا

 يمحروم معرف  بر خدمت به اقشاريخود مبن
اما معلوم شده است که اين صندوق در . کرد

 است و نه کمک به يواقع يک سرمايه گذار
 ي از پروژه بانک جهانيدر واقع بخش. کسي

 کوچک ميان مردم ير پخش وام ها بيمبن
 فعال کردن و سودآور کردن ي است برايعاد

 ١٠٠اين صندوق امام رضا .  وامييسرمايه ها
 بعنوان وام يميليون دالر هم از بانک جهان

 ي يک سرمايه گذارييعن. دريافت کرده است
 ي نژاد براي و دولت احمديمشترک بانک جهان

 ماهيت اين است. بهره گرفتن از مردم است
 . رفاهييها" کمک"
  

 نماينده ايران در اوپک مسئله ي جواد يارجان
 و حذف سوبسيد ي اقتصادياصالحات ساختار

...  ما یآنچه برا... «: دهديها را اينطور شرح م
 است كه از شرايط به وجود اولويت دارد اين

 ی تكميل زيرساخت های براتی بايسیآمده م
خ تجربه تل ...  كشور استفاده نماييمیاقتصاد

 ی ناگهانی نفتیاستفاده بدون قاعده از درآمدها
 ی به بعد كه نظام اقتصاد۱۳۵۳ یسال ها

 مزمن كرد و مسائل یكشور را دچار بيمار
 شديد را هم به دنبال ی و سياسعیاجتما

 شرايط به. داشت بايد همواره در نظر داشت
در ...  نگاه كردیموجود بايد به عنوان فرصت

زانه  توان از اينكه روی نمی فعلیيمت هاق
و  صادر شدن یميليون ها ليتر بنزين به جا

 بزرگ یكسب ارز در ترافيك سنگين شهرها
در حال حاضر .. ..به هدر مى رود متاسف نبود

 قرار بی در شرايط مناسیكه كشور از نظر مال
 چندين ميليارد ی سوبسيدهایدارد، سازمانده

 تواند تمام ین م در سال كه آثار آی انرژیدالر
اركان اقتصاد كشور را متحول كند، امكان 

سرمقاله (» .  از گذشته داردیموفقيت بيشتر
 )٥٢٩ شماره ٨٤ مرداد ٢٤روزنامه شرق تاريخ 

 ي اين كارگزار جمهوري   در تفكر ضد مردم
 ي جهاني، نفت و بنزيني و سرمايه دارياسالم

 يكه در داخل كشور توسط مردم مصرف م
 چرا؟ چون اين زالوها  !“ روديه هدر مب” شود 

اينها از آنجا كه .  توانند آن را صادر كنندينم
 دانند همه كارهايشان ضد مردم است يم

مثال به . مجبورند هميشه  در پرده حرف بزنند
 یسازمانده” گويد يم“ حذف سوبسيدها ”یجا

 يادداشتهای سياسی

 !جمهوری اسالمی در تنگنا 
 



٣صفحه    حقيقت        ۲۵ شماره
لب كالمش اين است كه بايد ! “سوبسيدها
ند تا مردم  سوخت را حذف كنيسوبسيدها

كمتر نفت و بنزين مصرف كنند و اينها بتوانند 
سالهاست كه صندوق . بقيه اش را صادر كنند

 ي فشار مي اسالمي پول به جمهوريبين الملل
 يآورد كه اين طرح را اجرا كند تا در بازار جهان

 ي هاياما رژيم از ترس ناآرام. باشد“ موفق تر”
. زند نتوانسته دست به اين كار بياجتماع

«  رويتر دو سال پيش نوشت که يخبرگزار
 پول به ايران هشدار داد که يصندوق بين الملل

 را تسريع کند تا بتواند يبايد اصالحات ساختار
 اين ياز افزايش قيمت نفت بهره مند شود و برا

 نفت و بنزين را قطع يکار بايد سوبسيد ها
 ي نويسد که ستاري ميهمين خبرگزار» .کند

 ي ميسازمان مديريت و برنامه ريزفر مدير 
 بنزين را به حد قيمت بنزين يقيمتها« : گويد

دولت در . ...  خليج خواهيم رسانديدر كشورها
 است تا هنگام ي اجتماعيحال ايجاد حفاظها

 وارده بر يباال رفتن قيمت سوخت فشارها
اقشار فقير را تخفيف دهد و مانع از رشد 

 فر گفت يستار. مصرف ساالنه سوخت شود
 ي منطقه اياگر ما بتوانيم نفت را به قيمت ها

 از درامد حاصله از ان خرج بيمه يبفروشيم نيم
 و باز توزيع در جامعه كرده و نيم ياجتماع

 و حمل نقل و محيط يديگر را در راه ساز
 –رويتر (» . خواهيم كرديزيست سرمايه گذار

 و امير پايور ي گزارش از مونا مگال٢٠٠٤ژانويه 
 )در رويتر

 
 ي  اينهم از افزايش درآمد نفت و وعده ها

 نژاد و بطور کل رژيم ياحمد! رئيس جمهور
بر سر "  نه تنها درآمد نفت را ي اسالميجمهور

نخواهند آورد  بلكه قرار است تازه " سفره ها 
تعبيه . بيشتر از اينها از سفره مردم بدزدند

هم دروغ محض است " بازتوزيع"و " حفاظ ها"
يرا اوال، طبق منطق حرص و آز اينان  ز

" مقرون به صرفه" ها يارانهاينکارها هم مانند 
 يدوما، درآمد اضافه نفت آنقدر مدع. نيستند

 ي گردن کلفت دارد که اصال به اين جا نميها
 از آن را حتا بعنوان يرسد که بخواهند چيز
قبل از هر چيز بايد . رشوه، به مردم بدهند

 و ي چند مليتيايه گذار سرميسهم شركتها
 بزرگ را در ي مختلف سرمايه داريقطبها

 ي جمهوري خانواده هاييعن(ايران بدهند 
 بزرگ ايران دستشان ي که سرمايه دارياسالم
 كه مقاطعه يمثال هم اكنون شركتهائ).  است

 و طرح استخراج و لوله ي نفتيكار ميدان ها
 ي خود را باال برده و مدعي گازند قيمتهايكش

 ي از باال رفتن درآمد ايران از نفت ميسهم
يا قيمت واردات مواد اوليه كارخانه ها و . باشند

 شود نيز باال ي كه از اروپا وارد ميمواد مصرف
 باال ياصال خود قيمت بنزين واردات. رفته است
مراكز قدرت و سرمايه در ايران نيز . رفته است

 ي خواهند و ميبه طرق مختلف سهم خود را م
 درون مجلس و دولت يتمام بحثها. گيرند

 بر سهم فالن بخش از بودجه و برداشت يمبن

 گردان الزهرا و عاشورا و ي براياز صندوق ارز
 سهم اين جناح و آن جناح از يغيره؛ همه يعن
اين وسط دقيقا اكثريت مردم . اين خوان يغما

ايران هستند كه در انتها نه تنها از اين باال 
 نخواهند برد بلكه يت بهره ارفتن قيمت نف

 هم بايد بپردازند زيرا نه تنها از مصرف يچيز
 يبنزين محروم خواهند شد بلكه قيمتها

بسيار .  روزمره نيز باال خواهد رفتينيازمنديها
 نژاد ياحمد“ رشوه هاي”باالتر از آنچه كه 

ميزان اشتغال در . بتواند آن را جبران كند
ممكن است باال  يصنايع نفت و گاز و زيرساز

 اين نيز بسيار كوچك و كار در شرايط يرود ول
 نژاد ي احمديوعده ها.  خواهد بودينيمه بردگ

 ي چنين محتوائيبه اقشار محروم جامعه دارا
 همين مرتبا در سخنانش مردم را به ياست برا

 اندازد تا از انتظار خسته يم“ امام زمان”ياد 
 .نشده و سر به شورش برندارند

 
 ذلیل و ترس خورده یامزدوراناینھ

معلوم  ھستند کھ امروز بھ فردایشان
 نیست

 يبعد از اينكه نوبت حكومت كردن به احمد
 با ي اسالمي روابط جمهور نژاد رسيد
) هم با اروپا و هم آمريكا (ي غربيامپرياليستها

 نژاد هم تهديد كرد كه ياحمد.  تر شديبحران
 ديگر يجناح ها!  كندياسرائيل را نابود م

 باال ي نژاد برايحكومت كه از هر فول احمد
 كنند شروع به يبردن عيار خودشان استفاده م

 مثال خردمندانه كردند كه يابراز حرفها
 نژاد دور از درايت است و ي احمديحرفها
 يدر حاليكه اين سخنان در جمهور. غيره
 نيست و بيش از هر کس ي چيز تازه اياسالم

ريکاييها روشن است که  اسرائيليها و اميبرا
روشن است كه اين الف و . اينها الف است

 ها و بده ي پوشاندن چانه زنيگزاف ها برا
 ٢٦ حاکميت يط.  پشت پرده استيبستان ها

 عين همين رابطه ي اسالميساله رژيم جمهور
 وجود ي غربي و قدرتهاي اسالميميان جمهور

چنانچه بهزاد . داشته و نهادينه شده است 
 يدر رابطه با وضعيت پرونده هسته ا ينبو

عليرغم ” :  امروزميگويديايران در سايت اينترنت
 از ي که در اعالم مواضع رسمي تنديشعارها

 ي حاکمان جديد در خصوص مساله انرژيسو
 شود به نظر من بعيد است ي داده ميهسته ا

که صرفا به اين شعارها اکتفا شود،  بلکه عقل 
 تداوم حاکميت  حفظ ويحکم ميکند  برا

 داشته يخودشان مذاکرات پشت پرده ا
 “.باشند

 
 باز ي رژيم به طرق گوناگون در حال تالش برا

. مذاکره با امريکاييها ست) يا درهاي(کردن در 
عدم تمايل و ” در اين دوره با ياما به قول نبو

 طرف مقابل روبروست و در اين يعدم همکار
ر خواهد صورت مجبور به دادن امتيازات بيشت

 “ .بود
 

 ي براي آمريكائي    بهر حال امپرياليستها
كنترل كار مردم ايران كه ثروت (كنترل ايران 

 ايران و ي و كنترل منابع طبيع  كنديتوليد م
همانطور كه . به اين مرتجعين نياز دارند) غيره

اما اگر مرتجعين . به شاه ايران نياز داشتند
ود را بر  حاكم بر ايران نتوانند خياسالم

 نوين امپرياليسم آمريكا يضروريات و  روش ها
 ي را برايو اروپا منطبق كنند آنها نوكران ديگر

مثال در حال . خود دست و پا خواهند کرد
كه ( درون هيئت حاكمه آمريكا يحاضر بحثها

آن است كه آيا )  نرسيده يهنوز به نتيجه قطع
 عليه ايران دست زنند يا با يبه عمليات نظام

 ي به تعامل برسند؟ آيا براي اسالميجمهور
 از مجاهدين ي اسالميفشار آوردن به جمهور

  كرد؟يخلق استفاده كنند يا از نيروها
 

وشن اسـت كـه دولـت بـوش         ردر هر حالت       
امـا پيشـبرد   . طرح تغيير رژيم در ايـران را دارد     

 آمريكا سـهل و  ي براياين طرح در شرايط كنون  
بــه عــراق آمريكــا را بعــالوه تجر. آســان نيســت

محتاط تر بـه ايـن معنـا        . محتاط تر كرده است   
 خواهد در جريـان تغييـر رژيـم هـا بـه             يكه م 

 ي و امنيتـ ي نظـام يحداقل ممکن به ارگان هـا  
رژيم ها ضربه خورد تا بتواند از ايـن ارگـان هـا         

ــوكران  يبــرا  ســرکوب مــردم و ســامان دادن ن
آمريکـا بـا توجـه بـه      .  خود استفاده کنـد    يبعد

 که در عراق دارد قصد از هم پاشـيدن          يوضعيت
 که در   ي ايران به آن شکل    ي اسالم يکمپرادورها

قصـد نـدارد    . عراق شـاهد آن بـوديم  را نـدارد         
مانند عراق ارتش را که ستون فقـرات حکومـت      

در عراق حاكميت طبقات    . بعث بود از بين ببرد    
ــن  ــه س ــت دادن  يحاكم ــا دخال ــم زد و ب  را به

 کـرد   يه و ناسيوناليسـتها    مرتجع شيع  ينيروها
و امـروز   .   را بوجـود آورد    يشرايط كامال جديد  

 ي سـازمانده  يارتش عرا ق  را با ترکيب جديد       
ــد ــائ  . ميکن ــن جابج ــه اي ــدها و  يهم ــا رون  ه
 را در عراق بوجود آورده کـه کنتـرل          يتضادهائ

.   آمريکا بسيار مشکل کرده اسـت      ياوضاع را برا  
که هر گونـه   دانند   يمرتجعين و امپرياليستها م   

 ي وابسـته فضـا    ي در ترکيب رژيم هـا     يجابجائ
.  کنـد  ي بـاز مـ    ي انقالبـ  ي نيروها ي را برا  يزياد

.  نيــز همــين اتفــاق افتــاد٥٧مــثال در انقــالب 
 ي مــيامپرياليسـتها تجــارب خــود را جمعبنــد 

 خـود را    ي کننـد طـرح هـا      ي مـ  يکنند و سـع   
شسته و رفته تر پيش ببرند امـا صـحنه آنقـدر            

 يبا هر گونه محاسبات سياسـ     پيچيده است که    
 ي تضـادها ي توانند مـانع از حـدت يـاب      ينيز نم 

امپرياليستها و مرتجعين مرتبـا     . گوناگون شوند 
ايـن ديگـر    .  کنند يشرايط دفن خود را ايجاد م     

 يبسته به کمونيستها و طبقـه کـارگر و خلقهـا    
 ي دفـن ابـد  يايران است که از اين فرصتها بـرا   

ز زندگيشـان بـه    کريه که هـر رو    ياين نظام ها  
ــابوديبهــا  ي ميلياردهــا انســان روي زنــدگي ن

 ■.زمين است سودجويند



  ٤ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                

مانند شورش جوانان محالت فقير نشين پاريس 
از اعماق جامعه پر تبعيض و شکاف  يماده مذاب
 کل جامعه فرانسه را تکان جوشيد وفرانسه 

هيئت حاکمه فرانسه که هنوز ارتعاشات  .داد
 کند استقرار يرا حس ملرزه اين زمين 

 را که )حکومت نظامي" (وضعيت اضطراري"
 روز از شروع خيزشها اعالم ۱۱پس از گذشت 
تمديد کرده  ۲۰۰۶اوايل سال کرده بود تا 

آخرين بار که دولت فرانسه  وضعيت . است
 جوانان و خيزش اعالم كرد زمان ياضطرار

شورش اين جوانان .  بود۱۹۶۸کارگران در سال 
.  را در فرانسه آفريده استي نويني سياسيفضا

 و رفرميسم که ي بر جو سازشکاريضربه محکم
 ، غالب است۱۹۶۸در نسل شکست خورده 

 از جوانان يحداقل در ميان بخش. خورده است
ضرورت انقالب و چگونه انقالب کردن جايگزين 

 يرسانه ها.  انتخابات شده استيبحثها
منجمله   (ي و احزاب حاکم بورژوازيگروه
ب به اصطالح سوسياليست و به اصطالح احزا

 از ي منفي وقفه چهره ايب) کمونيست فرانسه
اما واقعيت آن .  کنندياين جوانان ترسيم م

 يتمام آن توان و آگاهاست که اين جوانان با 
در  را ي بيداريکه در  اختيار داشتند ندا
 .جامعه خفته فرانسه سر دادند

 ياسبت مدر زير اطالعيه حزب را به اين من 
 .خوانيد

در يک محله فقير نشين در شرق  اكتبر ۲۷روز 
پاريس، پليس طبق معمول به داليل بيهوده 

سه .  بوديمشغول کنترل جوانان و مهاجر آزار
 و  تباريآفريقائنوجوان كه دو تن از آنان 

) احتماال كرد( از خانواده مهاجر تركيه يديگر
به پليس . بودند از كنترل پليس سرباز زدند

هراسناک  اين نوجوانان . تعقيب آنان پرداخت
كه در پناه بردند ه محوطه ترانسفورماتور برق ب

 دو تن از آنان جانباختند و ينتيجه برق گرفتگ
جوانان محله .  برديبسر مهنوز در كما  يديگر

بشدت خشمگين شده و در اعتراض به اين قتل 
 ي ماشين و آشغالدانيدست به سوزاندن تعداد

پس از اينکه وزير  . حمله به پليس زدندها و
تفاله « اين جوانان را ) سارکوزي(کشور فرانسه 

خواند، جوانان و نوجوانان اکثر »  جامعهيها

 پاريس و محالت فقير نشين سراسر يگتوها
 به اين اعتراض ي پس از ديگريفرانسه يک

جوانان برلين و چند شهر ديگر  .پيوستند
 ژ در بلژيک و ي و لآلمان، جوانان در بروکسل

در . نيز دست به اعتراضات مشابه زدند... 
 از نقاط فرانسه بخصوص در شهر تولوز يبسيار
 ميان صدها جوان و ي سختي هايدرگير
 از يدر يک.  ضد شورش پليس رخ دادينيروها
 نفره ي يک گروه سي بسوي ها نارنجکيدرگير

 شدن يپليس پرتاب شد که منجر به زخم

 از خبرنگاران، اين يبرخ. ان شد از آنيتعداد
 .خوانده اند" انتفاضه فرانسه"شورش را 

 روز و استقرار بيش از ده هزار پليس ۱۱پس از 
ضد شورش در خيابانها، دولت فرانسه با 

بخصوص  (ي اروپائيحمايت و زير فشار دولتها
در نقاط مختلف فرانسه اعالم ) انگلستان

 يسه برا فرانيبورژواز.  کرديوضعيت اضطرار
 يقانون مستعمرات ياستقرار وضعيت اضطرار

صحبت از آن است . را احياء کرد ۱۹۵۵سال 
كه در صورت ادامه اعتراضات، ارتش را نيز در 

 طبق اين . گتوها و حومه ها مستقر كننديبرخ
 ي تواند دست به خانه گرديپليس م قانون

 را بهم زده و مغازه ها و يبزند، هر تجمع

 را يرا ببندد وهر فرد و هر ماشينتماشاخانه ها 
به ظن احتمال حمل سالح مورد كنترل قرار 
دهد و پس از ساعت مقرر شده هر نوجوان زير 

 . سال بايد يك همراه بزرگتر داشته باشد۱۶
 تصويب شده بود كه در يقانون مزبور در دوره ا

فرانسه جنبش فرانسويان و مهاجرين عليه 
طبق اين قانون به . جنگ الجزاير باال گرفته بود

 و ي مهاجرين الجزايري اعتراضيمارش ها
امسال در .  شدي ميمردم فرانسه تيرانداز

 امين سالگرد آن جنبش ۵۰فرانسه به مناسبت 

ضد جنگ و بياد جانباختگان آن كه بدست 
پليس فرانسه در حين تظاهرات كشته شده 

 يحتا بورژواز.  برگزار شديبودند مراسم مختلف
وامفريبانه اشک تمساح ريخت و فرانسه ع

بخاطر آن جنگ و سرکوب مبارزات ضد جنگ 
 .  کرديمعذرت خواه

 وزير کشور ي   زير سايه اعالم وضعيت اضطرار
 ي عمل ميفرانسه مانند رئيس حکومت نظام

 پليس تمام مناطق دستور ياو به روسا. کند
 دستگير ي را بهر دليليداده که هر جوان خارج

زير . وت وقت اخراج كنند کنند بدون فيم
 يسايه وضعيت اضطراري، دولت به خود حق م

  و ي قانون گذاريدهد بدون رعايت پروسه ها
 را به دلخواه اتخاذ يسياست گذاري، هر سياست

 شورش محرومان
 

 گتوھای حومھ پاریس شعلھ ور شد و  جرقھ ھایش را بھ سراسر فرانسھ و کشورھای ھمسایھ پرتاب كرد
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جواب خشونت بار دولت . کرده و به اجرا گذارد
فرانسه به خيزش جوانان محروم گتوها، نقاب از 

انسه گرفت و  فريچهره عوامفريبانه بورژواز
 فرانسه را ي دموکراسيماهيت و مضمون واقع

به نمايش گذاشت و نشان داد که اين 
 ي بورژوازي فقط براي بورژوائيدموکراس
 تحت ستم و ي توده هاي و برايدموکراس

 . استي بورژوازياستثمار ديکتاتور
 اتحاد ي هيچ ترديدي فرانسه و اروپا بيبورژواز

. مايش گذاردندخود را در سركوب مردم به ن
دومينيک دو ويل ( نخست وزير فرانسه يوقت
در مجلس اقدامات سركوبگرانه منجمله ) پن

 در محالت را ي پليسياستقرار وضعيت اضطرار
اعالم کرد، نمايندگان سوسياليست با هيجان 

 انگلستان با سرزنش يبورژواز. برايش کف زدند
 آمد يگفت اگر در انگلستان اين وضع پيش م

 اعالم ير بعد از سه روز وضعيت اضطرارحداكث
 ياکنون بورژواز!  روز۱۱ كرد نه پس از يم

 ي خواهد سانسور خبريفرانسه مستاصالنه م
نيز اعمال کند تا جوانان نقاط مختلف از اعمال 

 .يکديگر الهام  نگيرند
 و ي فرانسه هراسناك، هر آخوند فكليبورژواز

ه و  را از پستوهايشان بيرون كشيديغير فكل
 كند آنان را تبديل به رهبران اين ي ميسع

جوانان كند تا نقش واسطه و دالل را بين 
در محله اي، اين ها .  كننديجوانان و دولت باز

 پوچشان و با سر دادن شعار اهللا يبا موعظه ها
 کردند جوانان خشمگين را آرام ياكبر سع

 درون مهاجرين يدر واقع اينها انگلها. كنند
 از ي فرانسه مانند عضويورژوازهستند که ب

خانواده خود آنان را پذيرفته و چرب و 
 . کنديپروارشان  م

 کوشد تا طبقات ي فرانسه سخت ميبورژواز
 يخط تبليغ.  کشور را با خود متحد کنديميان

 متحد كردن اينان آن است كه دولت ياش برا
را سرکوب کند تا  " تفاله ها"مجبور است اين 

 .  را تضمين كند" شما" و امنيت رفاه
   در اين ميان دولت عالوه بر بكار گرفتن 
چماق سركوب يكرشته سياستها كه حكم 

را دارند نيز اعالم کرده است تا ميان " شيريني"
بطور مثال قول . مردم گتوها شکاف اندازند

اقدام .  گتوها را داده استي برخيبازساز
 شود يقلمداد م" شيريني" که بعنوان يديگر
 ساله به مراکز ۱۴رح فرستادن نوجوانان ط

ترک مدرسه در " شيريني: "حرفه و فن است
 ي و ورود به مرحله آماده شدن براي سالگ۱۴

 !). در واقع ارتش ذخيره کار(بازار کار 
 دهد ي فرانسه به وزير کشور حق ميدموکراس

اما شورش . بخواند" تفاله"که اين جوانان را 
 يست به روابط اقتصاد ايجوانان گتوها اعتراض

 زالو صفتانه سرمايه داري؛ شورش يو اجتماع
 و آزار دائم ي است که با سرکوبگريعليه دولت

 خواهد اين شرايط را به جوانان طبقه كارگر يم
بقبوالند تا آنان نيز مانند پدران و مادرانشان 

 منگنه ي بارکش شده و اليتبديل به برده ها
 يمايه دار سري و اجتماعيروابط اقتصاد

 ياين شورش. پژمرده شده و ذره ذره بميرند
كه به اعتراف نخست وزير  (ياست عليه بيكار

، )  رسدي درصد م۴۰فرانسه در اين محالت به 
 به نژاد پرستي، به محروميت از ياعتراض

 ۵۰که گاه در يک آپارتمان (مسكن مناسب 
، به ) کنندي مي زندگي نفر۸ خانواده يمتر

مدارس (وزش و پرورش مناسب محروميت از آم
 ي آموزشياين محالت هميشه با نبود ماتريالها

 مواجهند و تنها يک چهارم يو کادر آموزش
، ) شونديجوانان موفق به اخذ ديپلم م

 که ي در گتوهائي است به زندگياعتراض
 جدا و ي شهرسازيعامدانه و طبق نقشه ها

 ساخته شده اند، يايزوله از مراکز شهر
 ياست به خشونت پليس و جوان آزار ياعتراض

 ي از جوانان اين محالت مييک. معمول پليس
 پليس ما را يگفت در محله خودمان گاه

 گفت ي ديگر مييك.  كنديهشت بار متوقف م
 اشتغال ما را با ديدن ي تقاضايشركتها، فرمها

 مان بدون مطالعه به ي و آفريقائي عربياسام
 ... كنند و يسطل آشغال پرتاب م

  محرومان در قلب يك كشور يخيزش سراسر
 نهفته در فقر و ي نشان دهنده انرژيغرب

 يك خط يمحروميت است كه اگر تحت رهبر
 ي واقعي انقالبيو برنامه و تشكيالت كمونيست

 تواند جوامع تبعيض گرا و نابود يقرار گيرد م
شورش .  را زير و رو کندي سرمايه داريكننده 

  از خشم ي تنها گوشه ا فرانسهيجوانان گتوها
 يمنجمله کشورها( نقاط جهان ينهفته در اقص

 دنيا آتش زير يجوانان همه جا. است) غربي
 در اين نظام يآنان هيچ آينده ا. خاکسترند

 از ي براي كنند واقعا چيزيندارند و احساس م
 پرسند اين يآنان از خود م. دست دادن ندارند

و  است که هر آجرش بر ستم يچه جهان
 است ي بنا شده، اين چه دنيائياستثمار حيوان

 که ي کند اما فقط آنهائيکه اکثريتش کار م
 کار ديگران و تضمين تبعيت يکارشان اداره 

 توانند از رفاه يآنان از اين نوع رابطه است، م
 بهره ي و فرهنگي و امکانات علمي، هنريماد

 ي مي است که اقليتيمند شوند؟ اين چه دنيائ
 فرزندان خود را به مدارس و دانشگاه ها توانند

 ي تفريحي و كلوبهاي هنريو كالس ها
بفرستند که هزينه چند روزش برابر با هزينه 

  تمام سال يک جوان گتونشين است؟يزندگ
 است که قانونش از ي اين چه دنيائي براست

قانون جنگل بدتر است که در آن آدمکشان 
سته  آراي قدرت بدست در چهره ايحرفه ا
 شوند و بيشرمانه بمباران شهرها و يظاهر م

 بر يدفن صدها هزار تن، پرتاب بمب شيميائ
 آن را يسر محالت و کشتار بدون تبعيض اهال

 ي براي و آزاديدر چند ثانيه، عين دموکراس
 ي کنند؟  وزرا و وکالياکثريت قلمداد م

 فرانسه، از اتاق يمحترم و شيک پوش بورژواز
ر جال يافته خود و زير سايه  مجلل و منابيها

 توانند ي پليس و ارتش ميحمايت نيروها
  يجوانان ژنده پوش و بيکار گتوها را تفاله ها

 اما واقعيت عکس اين اينست؛ . جامعه بخوانند
 جامعه اند که با مكيدن ياينها خودشان زالوها

 خود و نظام ي انگليخون محرومان زندگ
 شورش . كنندي را تضمين ميسرمايه دار

جوانان گتونشين فرانسه، عليرغم هر سطح از 
 را نشان ي که دارند، يک نياز مبرم جهانيآگاه

 يکه بايد اين نظام سرمايه دار:  دهديم
 . حريص و آدمخوار را بزير کشيد

 
 )م ل م(حزب كمونيست ايران 

 ۲۰۰۵ نوامبر ۱۰



  ٦ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                

  نقل از سرويس خبری جهانی برای فتح ه ب
دست مردم رولپا در  در يامروز قدرت سياس

غرب نپال است و دهها هزار نفر از مردم اين 
 بزرگ همت يمنطقه، به ساختن جاده ا

 از مناطق عقب مانده يرولپا يک. گماشته اند
کشور است و از کاتماندو، پايتخت نپال، و ساير 

 بسيار فاصله ي و توريستي اقتصاديمناطق اصل
 ياه اين منطقه به زور به پادشياز وقت. دارد

 از اواسط قرن هجدهم، ينپال ملحق شد، يعن
 جهت باال بردن سطح ي هيچ اقداميدول مرکز

مرکز اين منطقه .  مردم انجام نداده انديزندگ
 هزار دهقان ٧٠ با جمعيت يرولپا است، بخش

 ي شان به زحمت از طريق کشاورزيکه زندگ
ساکنين .  گذردي هيماليا ميدر کوهپايه ها

 اکثريت را ي مختلفند وليرولپا از مليت ها
زبانشان هيچ .  دهنديها تشکيل م» ماگار«

 است ي که زبان رسمي با نپاليوجه مشترک
 ياز آنجائيکه زمين شان محصول کاف. ندارد

 دهد، اغلب ي ساالنه را نمي تامين غذايبرا
 از سال را در هند، با يمردان رولپا بايد نيم

تر بيش.  يک دالر کار کنندي روزيحقوق ها
 يکشت ذرت، گندم و جو توسط زنان صورت م

 . گيرد
 اخير مردم دنيا اسم رولپا را بيشتر يدر سالها

 به ي شنوند چرا که رولپا مرکز مبارزه انقالبيم
) مائوئيست( حزب کمونيست نپال يرهبر
هرچند مردم رولپا مرتبا تحت حمالت . است

 نپال قرار داشته اند، روحيه يارتش سلطنت
 زنان يخوشبين. ار باال و شاداب استمردم بسي

و مردان رولپا در جهان امروز کمياب است، چرا 
که مردم رولپا به پا خاسته اند و با شهامت 
سرنوشت و آينده شان را به دست خود گرفته 

 از مردم رولپا اين حرکت در ي بسياريبرا. اند
 ي شود، جنگي مي معنيشرکت در جنگ انقالب

 تا به امروز با ١٩٩٦وريه  فيکه از آغاز، يعن
 يول.  کرده استيسرعت و جهش وار پيشرو

 کنند که ي تاکيد ميانقالبيون نپال بدرست
 نيست، بلکه يانقالبشان صرفا يک نبرد نظام

 ي بسيج همگانييعن: يک جنگ خلق است
 يدهقانان، کارگران، دانشجويان و سايرين برا

 جامعه، مبارزه بر يمبارزه در تمام عرصه ها
 ي به سرکردگيعليه رژيم فرتوت نيمه فئودال

 زمين ي است تجسم خدا روي که مدعيشاه
 . است

امروز همه شاهدان قبول دارند که اکثر مناطق 
 نپال از کنترل رژيم شاه آزاد شده يروستائ
 ي در زندگيتا کنون نيز تغييرات مهم. است

مهمترين جنبه اين . مردم صورت گرفته
کردن نظام وحشيانه و  ريشه کن يتغييرات يک

 امکان دادن به زنان يکهن کاست است و ديگر
 ي زندگي شرکت فعال در تمام عرصه هايبرا

امروز .  اجتماعي، نسخ ازدواج کودکان و غيره
بايد يک :  داردي پيش رويانقالب چالش بزرگ

 ي را  بر پايه فعاليت خودکفايسيستم اقتصاد
 را يادمردم سازمان داد؛ بايد يک سيستم اقتص

 امپرياليسم يسازمان داد که به نظام جهان
 يوابسته نيست و در جهت از بين بردن نابرابر

 . کندي موجود رشد مي هاي عدالتيها و ب
 و ي که نپال را از لحاظ اقتصادي از عواملييک

 عقب نگاه داشته اين است که يفرهنگ

 همچون رولپا فقط با يروستائيان مناطق
ان امکان مراوده و  بالفصلشيهمسايه ها

 نپال تقريبا يدر مناطق تپه ا.  دارنديبازرگان
 موجود نيست و مردم اين کمبود يهيچ جاده ا

 ي قبليدولت ها.  کننديرا به شدت حس م
 ساختن جاده ي براينپال تقريبا هيچ کار

 توانند يبطوريکه روستائيان نم. نکرده اند
 از محصوالت يکه يک(محصول سيب شان را 

به بازار عرضه )  رولپاستي کوهپايه امناطق
کنند و در عوض غالت مورد نياز خود را تهيه 

رساندن بيماران به  بدون جاده. کنند
فقدان جاده به . بيمارستان بسيار دشوار است

 کار ي که براي آن است که بجز کسانيمعنا

 زحمتکشان نپال چهره مناطق آزاد شده را 
 !ير ميدهنديتغ
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 از يمجبور بودند به هند مهاجرت کنند، بسيار
 همسايه يها به استان يمردم پايشان حت

 . نرسيده است
اين . رولپا مرکز منطقه خودمختار ماگارات است

اسم به اين خاطر انتخاب شده که اکثر جمعيت 
 که ساليان ي از چندين مليتيماگار هستند، يک

 تحت ستم قرار يسال توسط دولت مرکز
منطقه خودمختار و حکومت خلق . گرفته بودند
 يآئ حزب، در جريان يک گردهم يتحت رهبر

 هزار نفر در آن شرکت ٧٥ که حدود يتوده ا
و امروز .  تشکيل شد٢٠٠٤داشتند، در ژانويه 

 از تصميمات ييک. تغيير آغاز شده است
 ٩٢ به طول يجسورانه اين بود که جاده ا

سرويس . کيلومتر در قلب رولپا ساخته شود
 از ي فتح امکان يافت با يکي براي جهانيخبر

 ماگارات مصاحبه رهبران منطقه خودمختار
 از رهبران يشانتوش بودها ماگار يک. کند
 .  مقاومت مردم در رولپاستيقديم

شانتوش به ما توضيح داد که ساختمان جاده 
خانواده .  روديصرفا با اتکا به دهقانان پيش م

ها بسيج شده اند که هر کدام يک نفر را به 
.  جاده بفرستندي کار روي روز برا١٥مدت 

 شان دورتر است و ي که محل زندگيائالبته آنه
 بايد چند ي رسيدن به محل جاده سازيبرا

.  کنندي روز کار م١٠ کنند، ي پياده رويروز
و حتا تنها .  خاک ندارنديمردم وسايل جابجاي

در واقع .  که داشتند خراب شده استيمته ا
 کندن جاده از ميان کوه و تپه از بيل و يبرا

 ييناميت استفاده م از ديکلنگ و هر از گاه
 کار اين است که بايد ي از چالش هاييک. کنند

 ي آنها پل هاي تا١٥ پل بسازند که ١٠٠حدود 

 جاده يپهنا. نسبتا بزرگ است
 در نظر گرفته شده که يطور

 از کنار يدو ماشين به راحت
هر چند تا بحال . هم بگذرند

 مورد ي کيلومتر جاده خاک١٤
ته، استفاده ماشين ها قرار گرف

 جاده بيش از هر چيز يول
مورد استفاده اسب ها قرار 
خواهد گرفت و البته واضح 

 ياست که مسافرت پياده رو
 آسان يجاده هم از تپه نورد

شانتوش تاکيد دارد . تر است
که اين جاده عالوه بر منافع 

به تغيير  «ي اقتصاديفور
. درک مردم کمک خواهد کرد

 هنوز موجود يديدگاه فئودال
 ديدگاه ي هر چيز نوين.است

اين .  کنديمردم را عوض م
 با شهر است يجاده ارتباط اصل
 ».و ناقل فرهنگ

 کمر ياينکه مردم با دست خال
به ساختن جاده بسته اند باعث 

 در تمام يغرور و سرفراز
اسم جاده را . منطقه شده است

در بزرگداشت آنان که در 
» راه شهدا« جان باخته اند يجنگ انقالب

 به ي سابق هيچ کاريحکومت ها. شته اندگذا
نفع مردم انجام نداده اند، در صورتيکه سرعت 

 ٦کار در % ٣٥(شگفت انگيز پيشرفت کار جاده 
ماه اول به پايان رسيد در حاليکه رهبران 

 کردند کل پروژه سه سال يمائوئيست فکر م
 اشتياق و ي دهد که  وقتينشان م) طول بکشد

 ي ميد شود چه کارهائ زحمتکشان آزايتوانائ
اين جاده مثال زنده ايست بر . توان صورت داد
 ي پيشرفت هست، راهي براياينکه راه ديگر

 ي امپرياليستيکه به کمک و نظارت کشورها
 به ي تواند به طور واقعيوابسته نيست و م

 .منافع مردم خدمت کند
 که به نوبت در ساختمان يده ها هزار داوطلب

 يود يک واقعه مهم سياسجاده شرکت دارند خ
اغلب بطور .  مردم منطقه استيدر زندگ

 ي از يک روستا و يا تشکل توده ايگروه
از همه خواسته شده غذايشان را به . ميايند

 که ي بر دوش روستاهائيهمراه بياورند که بار
. در منطقه بالفصل جاده قرار دارند نباشند

ا  خود ري فقيرتر از آنند که بتوانند غذايبرخ
 يتامين کنند، در اين صورت تشکالت محل

 .  گيردي آنها را بعهده ميروستايشان تامين غذا
در » تارو« فقير ميانسال از مليتييک روستائ
 جنوب يمنطقه حاصلخيز کشاورز(دره دانگ 

 از هشت روز يبه تازگ) رولپا و نزديک مرز هند
و چندين روز هم ( جاده بازگشته بود يکار رو

ه و روستايش را پياده گز کرده راه بين جاد
اولين بار بود که در عمرش به منطقه تپه ). بود

 کارکردن ياو از تجربه عال.  کشور رفته بوديا
 يخيل«.  گفتي کشور ميبا ساير مليت ها

گروه او » .اصال مثل کار نبود. کيف کرديم
 يشامل چند ده نفر بود که عضو انجمن دهقان

تيو تهيه کرده بودند غذايشان را بطور کلک
 .بودند

 رسد که بيشتر داوطلبان مرد باشند يبنظر م
که اين انعکاس اين واقعيت است که بيشتر 

با .  برخوردارنديزنان بچه دار از تحرک کمتر
 از زنان به اشکال مختلف در ياين وجود، بسيار

 کنند و ي شرکت ميپروژه جاده ساز
اشتياقشان به پيشرفت کار جاده به هيچوجه 

 .تر از مردان نيستکم
با وجود آنکه هنوز کار جاده تمام نشده اما 

 ساده تجارت در کنار آن به چشم ينشانه ها
 ي کوچک، کسانييک خواروبار فروش:  خورديم

. در حال حمل اجناسند، اجاره اسب و غيره
 ي و فرهنگي پيشرفت اقتصاديحمل و نقل برا

 که تاکنون تحت نظام ي است، پيشرفتيحيات
 شود ي ميبه راحت.  مسدود شده بودياعارتج

 تواند ي ميديد که اين نوع پيشرفت اقتصاد
 در کشور عقب مانده و نيمه يظهور سرمايه دار

در عين حال .  مثل نپال را تسهيل کنديفئودال
 توضيح مائو در مورد يپروژه جاده به خوب

:  کنديرا عيان م» انقالب دموکراتيک نوين«
ک نوين، فئوداليسم، آماج انقالب دموکراتي

 ييعن( بوروکرات يامپرياليسم و سرمايه دار
 که به امپرياليست يبزرگترين سرمايه دارهائ

مائو . است)  و فئودال ها وصلندي خارجيها
 يراه را برا« گويد انقالب دموکراتيک نوين يم

 بيشتر از آن راه ي کند، ولي باز ميسرمايه دار
 به عبارت ». کندي سوسياليسم باز ميرا برا

 و ي فئوداليديگر، با برکندن بنيان عقب ماندگ
 ي سرمايه دار امپرياليسم،يبريدن زنجيرها

 حزب ي رهبري يابد، ولي امکان رشد ميمل
 آزاد ي تواند انرژيکمونيست و طبقه کارگر م
 هدايت کند، در يشده مردم را به جهت ديگر

 و يجهت استقرار ساختمان جامعه سوسياليست
 توان از ي ميبه راحت. هان کمونيستينهايتا ج

چهره داوطلبان جاده فهميد که آنچه به 
 ي بيشتر از نفع فوريوجدشان مياورد خيل

امکان ساختمان يک نظام .  استياقتصاد
 و ي بر پايه همکاري اجتماعياقتصاد

خودگرداني، بدون استثمار، به واقعيت نزديکتر 
 . شوديم

 يان انقالب رهبريبقول شانتوش اين جاده برا
 يکه ببينيم وقت«است » خودآزمائي«نيز يک 

که .  دهيم مردم ميايند يا نهيفراخوان م
 توانيم يک نقشه را به انجام برسانيم يببينيم م

 ي سراسري قدرت سياسيکه ببينيم وقت. يا نه
 توانيم انجام ي ميرا بدست گرفتيم چه کارهائ

 بسيار »آزمون«اولين نتايج اين »دهيم؟
ما «: د گويي مو شانتوش. بخش اندرضايت

اعتقاد راسخ داريم که اگر قدرت را بدست 
اين .  انجام دهيمي توانيم کارهائيبگيريم م

 بدون يببينيد حت. اعتقاد خود مردم است
 ■» . کنيمي مي چه کارهائيقدرت سراسر
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 و پرسش و ي از سخنرانيده ايگزمتن زير 
انون  است که به مناسبت رفراندوم قيپاسخهاي

 ي پالتاک- ي عراق، در اتاق اينترنتياساس
توسط رفيق امير حسن " اتحاد سوسياليستها"

در تابستان گذشته رفيق . پور صورت گرفت
 به  مناطق فلسطين و يقي تحقيامير سفر

تحقيقات و مشاهدات . کردستان عراق داشت
الزم به .  اين مباحث را زنده تر کرده استيو

 ي اين سخنرانيره اتذكر است كه زبان محاو
 ر ويرايش كرده ايم تا مناسب نشيرا  تا حد

 .شود
  هيئت تحريريه حقيقت-
 

 :امير حسن پور
 عراق ي بحث امروز من  در مورد قانون اساس  

يکم بخاطر .  استياين بحث مهم. است
 که در عراق در جريان است و  يتحوالت

همچنين بخاطراينکه سال آينده صدمين 
 مشروطيت و اولين قانون سالگرد انقالب

 . ايران استياساس
از همه مهمتر اينكه امروز اول اکتبر  سالگرد 
انقالب اکتبر در چين، هم چنين ماه اکتبر 

 دنيا در ياست كه اولين انقالب سوسياليست
اسبتها را  به اين من. اين ماه صورت گرفت
 آزديخواهان تبريک همه سوسياليستها و

 تالش تجاربميت اين با توجه به اه. ميميگو
 عراق را در يميکنم بحث قانون اساس

 حکومت و تغيير جامعه و يچارچوب تاريخ
 .  کهن بحث کنميدنيا

 
 عراق قرار است  پانزدهم ماه يقانون اساس   

اکتبر، دو هفته ديگر،  به  رفراندم گذاشته 
 که من اطالع دارم اين قانون يتا جائ. شود
 ديگر  در ياساس بيشتر از هر قانون ياساس

.  مورد بحث قرار گرفته است يسطح بين الملل
 جمعي، يمثأل در خود عراق اوأل رسانه ها

احزاب سياسي، مقامات اشغالگربويژه 
 ها و  NGO يآمريکائيها، تشکالت غير دولت

افراد، همه در پروسه پيش نويس کردن اين 
 مختلف در بحث در گير يقانون بصورتها

 يو مجالت شماره هاروزنامه ها . شدند
 چند نشريه يمخصوص چاپ کردند و حت

 به اين موضوع اختصاص داده ي و عربيکرد
خالصه، بحث و جدل در خود عراق زياد . شد

اما .  هم بودهي تفاوتي بيدر موارد. بوده
 دخالت ي اشغالگر اصليآمريکا بعنوان نيرو

در تدوين اين قانون .  در آن  داشتهيوسيع
 هم ي عربيو ترکيه و کشورهااساسي،  ايران 

 دنيا و ي جمعيدر رسانه ها.  ذيعالقه انديخيل
 يدر محافل آکادميک، در دولتها، بحثها

  اتحاديه اروپا ياين مسئله برا. مختلف شده
بواقع کمتر روزنامه يا مجله .  مهم استيخيل

 غرب پيدا ميشود که در مورد ي در دنيايئ
 سازمان . بحث نکرده باشدياين قانون اساس

 يملل هم همانطور که اطالع داريد به نحو
 که اين يهنگام. درگير تحوالت عراق است

 حاضر شد حدود سه هفته پيش يمتن نهائ
در .  خواستند تحويل سازمان ملل بدهنديم

 بر ي بود مبني دنيا خبري جمعيرسانه ها
 از ي کلمات و عباراتياينکه  در اين پروسه حت

هنوز معلوم .  داده اند را تغييريقانون اساس
 ينشده که آخرين متن اين قانون اساس

 از اين يترجمه ها و متون مختلف. چيست
 را که يمتن.   چاپ شده استيقانون اساس

 آن يامروز مورد بحث قرار ميدهم  متن کرد
است كه  از  وب سايت حزب دمکرات 
کردستان عراق برداشته ام و همينطور  متن 

من .  مختلف هستي اش در جاهايانگليس
 را که آسوشيتد پرس ترجمه و پخش يمتن

در .  جاها هست در نظر دارميکرده و در خيل
 که در وب سايت دولت ي متنيمورد متن عرب

 اين، ي عراق است را در نظر گرفته ام؛ وليفعل
 را تحريف کرده؛ الاقل يک يقانون اساس

 تحريف کرده که به ي را در  جا هائيکلمات
.   کنندي حكومت را راضي هاياصطالح سن

اين .  نفر بيشتر نيستند۶-۵ ها هم که يسن
 فکر ميکنم در کل ي است، ولييک محدوديت

 . نخواهد گذاشتيبحث تأثير
 
 در مورد اينکه چقدر  بحث شده بحثها    

مثأل روزنامه نگاران فا . مسلمأ متفاوت است
 مثل هامر در واشنگتن پست يشيست ماب

 است که مدافع ياو از کسان.  نوشتهيستون
سرسخت رژيم بوش، مدافع شکنجه، به شدت 

 ياو  به مدح و ثنا. ضد اسالم و  ضد عرب است
اين قانون پرداخته و همه عراقيها را تشويق 
ميکند که تصويبش کنند، آمريکا تشويق 
ميکند که تصويب کنند، رهبران شيعه، رهبران 

زب  کزدستان و حيدو حزب کرد اتحاديه ميهن
دمکرات کردستان اينها مردم را تشويق ميکنند 

 در رسانه بحث. ن قانون را تصويب کنندکه اي
 اين هست که اين قانون  دنيا،ي جمعيها

 ي است؛ الاقل در اين شرايط براي خوبياساس
و خوبست كه تصويبش .  ها خوب استيعراق

اينها فکر ميکنند که با تصويب اين قانون . کنند
 آمريکا بر عراق بيشترتأمين اساسي،  كنترل

 که هست کمتر يميشود و اين جنگ و کشتار 
 برداشته ميشود در جهت ثبات يميشود و قدم

به نظر من اين  انگيزه .  سلطه آمريکا بر عراق
در عين حال تقويت  نژاد .  آنهاستياصل

پرستي، ضديت با مردم منطقه، ضديت با طبقه 
ن بحث و کارگر و زحمتکشان منطقه در همه اي

اما در عين حال . جدلها بوضوح ديده ميشود
 ي چه در  رسانه هايانتقاد از قانون اساس

 چه در منطقه خاور ميانه، چه  در عراق يجمع
بيشتر اين انتقادات .  شوديو در غرب شنيده م

از ديد .  و محافظه کارانه استي  ليبرالياز ديد
ن  انتقادها محدود به اين است كه در اييليبرال

  با اسالم سازش صورت گرفته و يقانون اساس
 ي بعض.در اين قانون دين از دولت جدا نيست

 می کنند که ها اشاره به  بخش حقوق زنها 
 بودن قانون ي بودن و دينيبخاطر همين مذهب

 ها هم  ي بعض. اساسی زير پا گذاشته شده است
اشاره به دخالت آمريکا در نگارش و تدوين 

اما همانطور که گفتم . کنند  مييقانون اساس
 ماده يبيشتر اين انتقادات به اين ماده و اون يک

من البته . و ادغام و  تناقض در ماده هاست
ديد .  ميکنم يک يک اينهارا تکرار نکنميسع

 ي که در رسانه هايمن کامال از اين بحثهائ
 ميکنم يمن سع.  دنياست، متفاوت استيجمع

  بحث کنم يسيست مارکياين قانون را از ديد
  اساسی قانون مختصر تاريخچه

 است که ساختار ي سنديقانون اساس    
 و اقتصاد يک کشور را تعيين ي ، حقوقيسياس

 ي البته قانون اساسياز ديد ليبرال. ميکند
 يک ي و قانوني حقوق-عمدتأ ساختار سياسي

 در هر قانون يول. کشور را تعيين ميکند
 يام اقتصاد نظي يک چارچوب براياساس

 هم يکشور هم نهفته است و اين جنبه  خيل
 .مهم است

 هميشه محصول مبارزه يتدوين قانون اساس 
به ...  مختلف هستي اجتماعيبين نيروها

 قانون اساسی عراق و 
 پيامدهای سياسی آن



٩صفحه    حقيقت        ۲۵ شماره
 در توسعه تدوين و يهمين دليل قانون اساس

 يتصويبش موازنه قدرت بين طبقات اجتماع
يا عدم توازن و قدرت بين اين طبقات 

 از قبيل ي اجتماعي نيروها و سايرياجتماع
 که تعدد ي در کشورهائي نژاديزنها، اقليتها

 ملي، همه - مذهبيي هست و اقليتهاينژاد
 .اينها را منعکس ميکند

 يک ياصوال هر قانون اساسي، ديکتاتور    
و در عين حال . طبقه را تائيد و تحکيم ميکند

 آن طبقه ي فراهم ميکند که ديکتاتوريامکان
توليد و باز توليد . بازتوليد شود و يبازساز

 است که اين يطبيع.  يک طبقهيديکتاتور
 طبقه حاکم ي جز ديکتاتوري چيزيديکتاتور

 هم ي سوسياليستيدر مورد کشورها... نيست
 ياولين قانون اساس. اينطور بوده

 ۱۹۲۴ به سال يسوسياليستي، در شورو
 طبقه ي بود که ديکتاتورياولين قانون اساس

يا در .  تامين کرد يا بر طبقه بورژوازکارگر ر
 که احکام ۱۸۷۱کمون پاريس در سال 

اين احکام از جمله .  صادر کردنديگوناگون
 بود که  ۵۳ از اينها فکر ميکنم حکم ييک

 دين از ي فرانسه جدائيميگفت در جمهور
دولت تامين  نشده؛ عليرغم  اينکه انقالب 

  از  يک قرن قبلي يعن۱۷۸۹فرانسه  به سال 
 دين از دولت ي از هدفهايش جدائيکمون، يک

 تأمين نشده ياز ديد کمونارها اين جدائ. بود
بود و کمون پاريس اعالم کرد که دين و دولت 

در هر حال .  هميشه از هم جدا ميکنديرا برا
 از يبحث من اين است که اگر به قانون اساس

 ي نگاه نکنيم و از ديد مارکسيستيديد ليبرال
 ي بينيم كه قانون اساسيبنگريم، مبه آن 
 يک طبقه را تضمين ميکند، در يديکتاتور

را هم تأمين ) آن طبقه (يعين حال دمکراس
 ي و دمکراسيليبرالها معموأل ديکتاتور. ميکند

 گويند ي ميرا در مقابل هم قرار ميدهند، يعن
 و اين دو ي يا ديکتاتوري دارييا تو دمکراس

خوب اين از .  باشند توانند همراهيبا هم  نم
 و منطق غير ديالکتيک يديد منطق ارسطوئ

 بنظر ميايد، که بله دمکراسي، ي منطقيخيل
.  هم ديکتاتوريي است و ديکتاتوريدمکراس

 ي مارکسيسم به هيچ وجه چنين نگرشيول
 تا ياز ديد مارکسيستي، ديکتاتور. ندارد
 که جامعه به طبقات تقسيم شده و تا يزمان
 ي هست، پدر ساالريام پاتريارك که نظيزمان

 جنبه ي است هر دمکراسيو د ين ساالر
مثال در يک .  را  هم در خود دارديديكتاتور

 طبقه ي براينظام سوسياليستي، دمکراس
کارگر و زحمتکشان و زنان و اقليتها هست 

 طبقه ي براي در عين حال ديکتاتوريول
 ي و دولتي که ديگر قدرت سياسياستثمارگر

 .دسست ندارد هم هسترا در 
 يقانون اساس. در آمريکا هم همينطور بود    

 دنيا ي هايامريکا جزو مهمترين قانون اساس
 .مبنايش.  تصويب شد۱۷۸۷است که به سال  

که . ۱۷۷۶به سال . بيانيه استقالل آمريکا بود
 ي اينها جزو مهمترين اسناد دمکراسيهر دو

 نگاهی به کوچ مريوان و
 های دهقانی کردستانجنبش

 
 از يك مصاحبه منتشر نشده با رفيق امير حسن پور یگزيده ا

... 
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 اتفاق افتاد؟
  .بله: جواب
 .پس اين مورد را همينجا تعريف كنيد: سئوال

 
مختلف  یدر شهرهاحكومتش  استقرار دولت براىه ك داستان از اين قرار بود: جواب

 یم یرا سازمانده یكرد و مرتجعين محل یپاسدار را وارد اين شهرها م یكردستان نيروها
اين كشمكش . كردند یمقاومت م یمردم و مبارزين هم در مقابل اين اقدامات ارتجاع. كرد

كشها  حاد بود بطوريكه در مريوان اين كشم. كردستان در جريان بود یشهرها یها در برخ
راديو و . از پاسداران منجر شده بود یاز مردم و تعداد یشدن عده ا یبه كشته و زخم

 یداستان هايش طوالن. عليه مردم مريوان راه انداخته بود یتلويزيون هم تبليغات وسيع
رژيم جديد دست به يك  یها یخالصه اينكه مردم مريوان در اعتراض به سركوبگر. است
 )منطقه جنگلى(  و به دارستانهشهر را ترك كرد ی تير دسته جمع۲۹زدند و  ی همگانكوچ

 سنندج رسيد، و انقالب ی دفاع از آزادجمعيتوقتى اين خبر به ما در .  رفتنداطراف شهر
 یادعدت. محالت را تقسيم بندى كرديم. جمع شديم كه براى مردم مريوان كمك بفرستيم

 ا ماشين يا تاكسى باركه داشتند از جمله ب ین با هر وسيله ا و سايريجمعيتاز هواداران 
. براى هر محله چند نفر را تعيين كرديم. به محالت بروند و كمك جمع كنندند كه آمد

يكى از كسانى كه آمده بود كمك كند ميگفت ما اصال چرا داريم ميرويم به محله 
به او گفتم آنها خيلى بيشتر . داينها كه چيزى ندارند بدهند و چيزى نميدهن. فقيرنشين

اينها رفتند و وقتى برگشتند ماشينهائى كه به . باورش نميشد .ميدهند تا محله ثروتمند
آنها كه به محله . پر برگشتندبا دست  فقير و زحمتكش رفته بودند ميان مردم محالت

از  یخوبنهاى داستا. رويمان باز نكردندرا  پولدارها رفته بودند ميگفتند بعضيها حتى در 
از زنى گفتند كه يك ذره چاى و قند داشت، توبره . كردند یمردم محالت فقير تعريف م

داستانهائى كه از . اش را آورده بود و گفت من همين را دارم، همه اش را به آنها داده بود
 . محله فقيرنشين تعريف ميكردند همه را تحت تاثير قرار داده بود

 ی در نزديك.ر كاميون ريختند و كاميون به طرف مريوان راه افتادخالصه اين كمك ها را د
. كردند ی نفر بودند دستگير كرده و در پادگان زندان۱۶پاسدار اينها را كه  یمريوان نيروها

سئوال اين بود كه حاال . خبر اين واقعه به سنندج رسيد. كنم روز سوم مرداد بود یفكر م
من قبل از اين كه جلسه .  آزاد كنيم؟ بحث زياد شد نفر را چه جورى ميخواهيم١٦اين 

بگيريم كه چه اقدامى ميخواهيم بكنيم بنظرم رسيد كه بايد يك حركت توده اى راه 
رفقا با دو نفر از . از همه شهرهاى كردستان به طرف پادگان. يك راهپيمائى وسيع. انداخت

 در .آنها فورى قبول كردند. شتمكه هوادار اتحاديه كمونيستها بودند نظرم را در ميان گذا
ولى يك كمى وافقت كردند ما اين پيشنهاد بهمه بجز يك نفر جمعيت  یجلسه رهبر

 شهرهااز ساير . گفتند فقط از سنندج راهپيمائى شود. دست و پاى اين طرح را شكستند
 حدود .د مردا۵ روز .روز بعد راه افتاديم. سنندج ملحق شوند یبه راهپيمائبخواهيم بيايند و 

.  ساعت فرصت بود چون مسئله خيلى فورى بود٢٤براى اطالع دادن فقط .  بوديم نفر٥٠٠
چنين  جمعيتچريكهاى فدائى گفتيم كه سازمان به . ميبايست بالفاصله شروع ميشد

در شهر سازمان زنان سنندج بود، . آنها هم قبول كردند و ملحق شدند. تصميمى گرفته
در ميدانى كه قرار . راه افتاديم. اينها هم آمدند.  اينها چپ بودندكانون معلمين بود كه همه
آنجا من صحبت كردم و گفتم اين تنها راهى است كه ميتوانيم . گذاشته بوديم جمع شديم

راهپيمائى در تاريخ . گفتم اين اولين راهپيمائى نيست. را نجات دهيمدستگير شدگان 
م به راهپيمائى كارگران جهان چيت؛ و همينطور اشاره كرد. جنبشهاى انقالبى سابقه دارد

ه براى حمايت از حركتى كه مردم مريوان كردگفتم . چيندر انقالب به راهپيمائى طوالنى 
 ◄.... بيندازيم راهیيك جنبش اينجورالزم است كه ند ا

 



  ١٠ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                
کا  آمرييدر قانون اساس.  هستنديبورژواز
 ياينکه هر کس ( يحق زندگ) ۱۷۸۷سال(

 زندگيش يحق اينرا  دارد که زنده باشد و کس
 يآزاد) را  از بين نبرد و مورد ترديد قرار ندهد

 ييک. و حق سعادت جزو حقوق هر بشر است
 مثال ياز تدوين کنندگان قانون اساس

 را ممنوع کند  ي خواست بردگيجفرسون م
 ير شدند ماده ا با او مخالفت شد و مجبويول

 بود از پيش نويس اين يرا كه عليه بردگ
 آمريکا و يقانون اساس. قانون حذف کنند
 که يکسال ۱۷۸۹ بلژيک يبعدش قانون اساس

 ۱۷۹۱ يبيشتر دوام نکرد و بعد قانون اساس
لهستان كه اين هم يکسال بيشتر دوام نياورد؛ 

.  آمريکا بودنديهمه تحت تإثير قانون اساس
اينها . ۱۷۹۱ فرانسه  به سالي اساسبعد قانون

 ي بودند که سلطه طبقه بورژوازيهمه قوانين
و در عين . را بر طبقه فئودال تضمين ميکرد

حال سلطه مردان بر زنان را تضمين کردند، 
علبرغم اينکه ميگفتند همة شهروندان در 

 زنان ي هستند، وليبرابر قانون مساو
 قانون هيچ يک از. شهروندان درجه دو بودند

 و حق انتخاب ي ها به زنان حق رأياساس
 . شدن را ندادند و زنان را محروم کردند

 
 فرانسه، آمريکا، بلژيک و ي هايقانون اساس   

 و ۱۸۱۲لهستان و بعدا اسپانيا در سال 
  ۱۸۴۸ که در سال ي دمکراتيک-انقالبات بورژوا

 صورت يدر اروپا شد، همه اينها در دوران
 عليه نظام قرون وسطائي، يژوازگرفت  که بور

 و عليه طبقه فئودال قيام يعليه نظام فئودال
 را ي بورژوازيسلطه طبقه جديد يعن. کرد

 در آنزمان در اروپا با يبورژواز. تضمين کرد
دين در تضاد بود بخاطر اينکه در دوران 

دولت  و .  بوديفئوداليزم دين و دولت يک
هم از طريق  ياستبداد فئودال.  بوديکليسا يک

 ي و هم از طريق کليسا اعمال ميدولت فئودال
 اروپا اگر ميخواست يبنابراين بورژواز. شد

طبقه اش امکان اينرا داشته باشد و بدون 
مزاحمت کليسا و طبقه فئودال رشد خود را 

 نداشت جز اينکه دين و دولت يبکند چاره ائ
را جدا کند و اينکار را البته در سطح بسيار 

 . کرد يمحدود
 

 ي قوي خيلي اجتماعياما زنان هنوز نيرو   
پا به عرصه تاريخ گذاشته بودند، همراه . نبودند

 ي آگاهيبا انقالبات بورژوازي، فمنيسم يعن
 ياما زنان ان تشکل.  زنان، پيدا شده بوديرهائ

 در يول.  داشت، نداشتنديرا كه طبقه بورژواز
 يهر حال فمنيسم  آنزمان، فمنيسم  ليبرال

.  رفت ي فراتر نميبود و بيشتر از رفرم قانون
 آنزمان سلطه  نظام پدر ي هايقانون اساس

زنها دو .  را تأمين و تضمين ميکرديساالر
 ي قانونيقرن مبارزه کردند تا توانستند برابر

 دادن را بدست ي مثل حق رأيدر زمينه مهم
 اينکه طبقه اش بتواند ي برايبورژواز. بياورند

  را تأمين کند و رشد سرمايهسلطه خودش

مسئول رفقا و يكى از براى رهبرى كردن اين راهپيمائى يك گروه انتخاب شد كه من  ◄.. 
روز خيلى گرمى بود و همه تشنه . پيش آمداز همان اول يك مشكل . كار تبليغاتى شديم

به طرفش رسيد همه كاميون وقتى كه . منتظر بودند كه كاميون آب و يخ برسد. بودند
 با  راهپيمايان و بهشان گفتم من شروع كردم به صحبت. بود ی وضع بد.حمله كردند
چند و  . نميتوان انقالب كردیبدون سختى كشيدن و فداكار. ى در پيش داريممبارزه سخت

 . و نظم ما بشود ینبايد باعث از بين رفتن همبستگ گشنگى  وشنگىتساعت 
ميبايست تالش . ، هر لحظه اش مبارزه بودیمثل هر مبارزه اى، مخصوصا مبارزات اينجور  

. يش ميآيد به شيوه سياسى حل شود كه پیميكرديم كه مبارزه موثر باشد و مشكالت
 درست حل شود و به اتحاد مردم ی با روشهااختالفات درون خلق و گرايشات عقب مانده

 .كمك كند، وگرنه نميتوان در مقابل دشمن ايستاد
هر چه بيشتر پيش ميرفتيم مردم . اكثريت مردم مخصوصا جوانها بيتاب و پر شور بودند   

 ميكردند، خوراك ی كه خبردار ميشدند همه نوع حمايتیمردم. بيشتر ملحق ميشدند
يك عده را مامور كرديم كه بروند دهات اطراف . ميپختند و براى راهپيمايان ميفرستادند

و و نان و پنير ) مشك هاى دوغ(» هدودان«مردم ده با . خبر بدهند كه راهپيمائى است
 مسلح هم بود كه در ینتظاميك گروه ا. ميآمدند و كمك ميكردند و ملحق ميشدند ماست

 معين حركت ميكردند كه در صورت حمله دشمن یراهپيمائى به فاصله هاصف اطراف 
زنان شركت كننده در جلوى راهپيمائى . مسلح نبودنديان ولى خود راهپيما. دفاع كنند

 نبود كه شهر یبا وجود اينكه در خود سنندج اصال فرصت.  نبودندیبودند و با بقيه قاط
. آب و يخ و نان ميآوردندبا غذا ميپختند و . اندهى شود، خود مردم اينكار را ميكردندسازم

تا مريوان كه رسيديم حدود . روز بعد به چند هزار نفر رسيد. جمعيت خيلى زود زياد شد
 ديگر ی اينها را مردم ده و مردم سنندج و شهرهایهمه غذا.  هزار نفر شده بوديم١٥

  . بودی حركت موفق و الهامبخشیخيل. كردستان ميدادند
 كه شب براى استراحت و خواب یاين بود كه هر روز بعد از پايان راهپيمائدو نفر برنامه ما 

، چه در یمينشينيم، اخبار و وقايع و تحوالت طول روز را چه در طول راهپيمائ
 ◄..یشهرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



١١صفحه    حقيقت        ۲۵ شماره
 فرد احتياج ي را تضمين کند به آزاديدار

داشت؛ به اين احتياج داشت که فئودالها به 
شيوه خودسرانه تملک بر زمين و امالک و 

 ديگر را ممنوع و محدود يکارخانه و چيزها
ازبيانيه ( ها ياين بود که قانون اساس. نکنند

ريکا گرفته  آمياستقالل آمريكا و  قانون اساس
 يآزاد)  بورژوازيي هايتا آخرين قانون اساس
اين .  را تضمين کردنديفرد برمالکيت خصوص

 بود که در قانون يجزو مهمترين قدمهائ
 بر اينکه  هر يمبتن.  ها بر داشته شدياساس
 داشته باشد ي حق دارد مالکيت خصوصيفرد

  محترم و يا مقدس شمردهيو مالکيت خصوص
خلق چين که سوسياليسم  يدر جمهور. شد

 کرده بود و بعد کودتا شد و ي مهميپيشرفتها
 قدرت را بدست گرفت قانون يطبقه بورژواز

 را تغيير دادند و در دو سال پيش ياساس
 ي که قانون اساسيآخرين قانون اساس

 چين بود را ترميم کردند و ي نوپايبورژواز
 كه تدوين کردند اين بود  که يآخرين قانون

 محترم شمرده ي مالکيت خصوصدوباره
 .ميشود

  
 ي هاي که قانون اساسيپس مهمترين کار   

 کردند اين بود كه مالکيت يمختلف بورژواز
 را مقدس و محترم شمردند و تمام يخصوص

قوانين را در اين جهت  قرار دادند كه مالکيت 
 گسترش پيدا کند و معموال هم يخصوص

طرق گوناگون  ها با اين کار و از يقانون اساس
ديگر مانع اين خواهند بود يا هستند و يا بوده 

در .  وجود داشته باشدياند که مالکيت اشتراک
 که در قرن ي بعد از انقالباتيهر حال بورژواز

  روی داد ۱۸ در انگلستان و بيشتر در قرن ۱۷
 ۱۹دولت خودش را درست کرد و در قرن 
امه ديگر نظامش در اروپا تأمين شده بود؛ کارن

 اين هست که ياش از نظر قانون اساس
تا حد .  را تأمين کرده بوديفرد يآزاديها
 نبود و ي  فئودالينظام، نظام ايالت. زيادي

تفکيک قوا صورت گرفته بود؛ رئيس دولت 
 را ي حق نداشت کسي فئوداليمثل دولتها
قانون بود، قانون محاکمه بود، . اعدام کند

بعدها . ، اعدام بودقانون مجازات بود، زندان بود
 مناطق  مثل يدر اثر مبارزه شهروندان در برخ

در آمريکا در . اتحاديه اروپا اعدام را لغو کردند
.  ايالتها هنوز اين قانون پابرجاست يبرخ

 تضمين آن بود که ي که  کردند برايکارهائ
.  رشد کند و فئوداليزم نابود شوديبورژواز

 زمينه ها  در ايني ها نقش مهميقانون اساس
 .اجرا کردند

 ۱۹ خاورميانه در اواخر قرن ي در کشورها   
 دمکراتيک و بيشتر بورژوا يرشد جنبشها
 در سال يابتدا در دولت عثمان. دمکراتيک بود

بعد از .  تصويب كردندي قانون اساس۱۸۷۶
.  سلطان عبدالحميد آنرا لغو کرديمدت

  ويانتخابات بود، پارلمان بود كه بيشتر اعيان
 بلژيک الهام ي بود و از قانون اساسياشراف

بدنبال آن در ايران مهمترين . گرفته بودند

 پيش ميآيد را ی كه در راهپيمائیكردستان، چه در بقيه ايران، و همينطور مشكالت◄..  
 اين كارها گفتند یم. به شدت مخالفت كردندديگر  یتشكيالت ها یرفقا. به بحث بگذاريم

 یديدى كه ما داشتيم اين بود كه هدف مبارزه آزاد  . مردم خودشان ميفهمند.الزم نيست
هدف ديگر اينست كه در طول اين مبارزه، .  اين تنها هدف نيستیول.  نفر است١٦اين 

و شركت كنندگان آموزش . ر چيز ياد بگيريمبيشتآگاه تر و پخته تر شويم و خودمان 
 از تحوالت یخودشان شركت كنند در جمعبند. اوضاع را بهتر درك كنند.  ببينندیسياس

 كه ممكنست پيش بيايد و حل اين تضادها، از یروز، از تجربيات روز، از تضادها و اختالفات
 چيست، بقيه نيروها یراهپيمائوقايع روزانه در كل ايران، از اينكه برخورد خود رژيم به اين 

 كردستان چكار كرده اند، مردم در سنندج دارند چكار ميكنند، وضع مريوان یدر شهرها
 باال همه ی سياسیتا آگاه بود كه از ديد ما بايد بحث ميشد یاينها همه چيزهائ. چيست

 یول. ور بود اينطیديد ما نسبت به اين راهپيمائ. مردم دهات اطراف بايد درگير شوند. برود
 .  با اين ديد مخالف بودندآنها

در . هر شب بحث راه ميانداختمها مخالفتاين  كه ميشد عليرغم یدر هر حال من در حد
شد كه همه در بحث  یاتخاذ م ی سياست اگر یول.  كه يك جا مينشستيمیسطح يك گروه

 .  بهتر ميشدی، خيلشركت كنند
 به مريوان نزديك ميشديم، پسر شيخ عثمان یقته واين بود ك ی   از جمله وقايع راهپيمائ

بود يك نفر را فرستاد كه ميخواهند بيايند با ما صحبت كنند و » حماد«كه اسمش شيخ 
همه افراد . بمانيم و مهمان آنها باشيم) »دورو«ده ( ده آنها یدعوت كنند كه شب نزديك

 یافراد مرتجعيم كه چون اينها با اين برنامه  مخالفت كرديم و گفت یراهپيمائ یگروه رهبر
توان اين  ی نم پخش كرده اندیهستند و مردم منطقه را استثمار كرده اند و خرافات مذهب

با چند » حماد«بعد شيخ . بر سر اين تصميم همه متفق القول بوديم. دعوت را قبول كرد
س  خواهيم مهمان هيچكینشستيم با او صحبت كرديم و گفتيم نم.  آمدینفر تفنگچ

بحث اين را نكرديم كه شما . چون اگر پيش شما بيائيم بايد پيش بقيه هم برويم. بشويم
آنها هم . گفتيم ما نميتوانيم اينكار را بكنيم. يده امرتجع و خونخوار و مامور ساواك بود

 یراهپيمائ یرهبر یبه رفقا. ميديدند كه اينها آمده اندراهپيمايان همه . گذاشتند رفتند
. يمه ارا نپذيرفت شيخ مادح  اين بحث را بين همه راه بيندازيم كه چرا ما دعوتگفتم بايد

به بحث راه انداختن  ی و نيازمسئله حل شده استاين گفتند ديگر . باز هم مخالفت كردند
 یدر بين راهپيمايان كسان. بحث را بين يك عده بردماين من بهر حال بعد از شام . نيست

. كرديم یدعوتش را قبول م یيخ عثمان نفوذ دارد ما بايستبودند كه ميگفتند چون ش
 یاينها مردم را سالها.  برويمیمنهم گفتم مشخصا به خاطر اينكه نفوذ دارد ما نميبايست
اجداد اينها در كردستان عراق . سال استثمار كرده اند و پايه رژيم شاه در اين منطقه بودند

بايد به . نفوذ دارند ما نبايد قبول كنيمر آنكه دقيقا بخاط. در خدمت دولت انگليس بودند
خيليها اين بحث را قبول . مردم زحمتكش ده كمك كنيم كه از شر اينها راحت بشوند

 . كردند
. شود یزياد كه بايد جمعبند ی با درسهابود یهممتجربه مريوان  یدر هر حال راهپيمائ

 . بيشترش موفقيت بودی در آن بود ولیمشكالت
 

  نفر آزاد شدند؟١٦ رسيد؟ آن یه چه نتيجه اب: سئوال
 ..... نفر را آزاد كردند١٦نزديك پادگان كه رسيديم آن . بله: جواب

 
 هم در كردستان بر سر تقسيم ی جنبش دهقان٥٨  از بهار تا مرداد در همين مقطع: سئوال

شريه چپ منجمله ن یكه در نشريات سازمان ها.  بوددر جريان یزمين و ديگر مسائل ارض
اين مسئله . منعكس شده استدر آن دوره ) ارگان اتحاديه كمونيستهاى ايران (حقيقت

 ؟ مختلف چه بود یسياست سازمان هاچقدر مهم شد در كردستان؟ چقدر گسترده بود؟ 
 

كومله در منطقه بنيان گذاران  از يان، رفيق فواد مصطفى سلطانسقوط رژيم شاهقبل از : جواب
اين سياست كومله . بين دهقانان و براى تشكيل اتحاديه دهقانى كار مىكرد. ودمريوان خيلى فعال ب

 ی سياسیتا آن موقع همه سازمان ها.  رفتی كردستان به شمار می در جنبش سياسیتحول مهم
 را در ی كه مسئله دهقانیتنها تشكيالت.  را در راس برنامه خود گذاشته بودندیكرد مسئله مل

د كومله رنجدران كردستان عراق بود كه آنها هم فقط در حرف مسئله را كردستان مطرح كرده بو
 را در دستور كار و فعاليت خود یطرح كرده بودند اما كومله ايران در جريان انقالب مسئله دهقان

اتحاديه كمونيستها هم . سازمان چريكهاى فدائى خلق هم در اين رابطه فعاليت مىكرد. قرار داد
يادم . تحاديه كمونيستها قبل از اين، كار  سياسى در دهات را شروع كرده بودندفعالين ا. همينطور

يك نوارى درست شد كه در آن درباره زمين و مسئله دهقانى و اينكه  ۱۳۵۸در اوايل تابستان است 
 ◄...بهره داد به فئودالها نبايد 

 



  ١٢ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                
 بورژوا دمکراتيک در يقدم در راه قانون اساس

  سال۹۹صد سال پيش يا . ايران برداشته شد
 ايران ي اولين قانون اساس۱۹۰۶پيش در 

منشا اين  قانون، قانون  . تدوين و تصويب شد
در .  بوديانسه و عثمان بلژيک و فرياساس

 ي ايران اصول مهم نظام بورژوازيقانون اساس
قدرت را از شاه گرفت يا محدود . نهفته  بود

 يکرد و به  مجلس شورا تحويل داد، انجمنها
 مطبوعات ي داشت، آزادي و واليتيايالت

 که دينها برابر نبودند يداشت، در کشور
ن را قانون، شهروندا.  را مقرر كردي دينيبرابر
 خالصه، اين آزاديها و.  شناختيمساو

اما در .  در آن جا داده شدي  مدنيآزاديها
.  دين و دولت سازش شديمورد جدائ

 را هم چنان يپدرساالري، نظام پدر ساالر
 را هم چنان ينظام طبقات. پابرجا گذاشت
 يضمن اينکه مالکيت خصوص. پابرجا گذاشت 

سه در آن گنجانده شد اما بر خالف فران
 عليه نظام ياصول.  عليه فئوداليسم نشدياقدام

 در آن نبود و بنياد دين همانطور که يفئودال
و  .. محدود شد اما با آن سازش شديگفتم کم

ناسيوناليسم را كه در اروپا کامال سلطه پيدا 
کرده بود و در ايران رشد کرده بود و انقالب 

 ي ميکرد يعني رهبريمشروطه را تا حد
 ي و سياست ناسيوناليستيهان بينبعنوان  ج

 .  گنجاندنديدر قانون اساس
 

 انقالب دولت ۱۹۰۸بدنبال ايران، در    
... خالصه .  بود و بعد در ساير کشورهايعثمان

 خاور ي که  در کشورهاي هائيقانون اساس
 يميانه و كال در سه قاره آسيا، افريقا و آمريکا
 يالتين تدوين شد تحت تأثير قانون اساس

 تالش ياينها بنحو.  اروپا و آمريکا بوديها
 و رشد آنرا  يکردند نظام نوين سرمايه دار

 طبقه سرمايه دار را يديکتاتور. تضمين کنند
 ها هم قانون ياين قانون اساس. تضمين کنند

 و ي و پدر ساالري سرمايه دارياساس
معموال هم با دين سازش .  بودنديناسيوناليست

 که در اين كشورها دين ياولين بار. کردند
 از عرصه سياست از عرصه نظام يبطور کل

 ۱۹۱۷ رانده شد در انقالب اکتبري بکليدولت
و در .  چين بود۱۹۴۹روسيه  و بعد در انقالب 

 در ي تالش بزرگيساير انقالبات سوسياليست
 .اين زمينه شده و معموال هم موفق بودند

 
نقالبات  باز هم در اين ايدر زمينه پدر ساالر   

 در سطح ي زن و مرد بطور کليبود که آزاد
اين بدين .  يا قوانين تأمين شديقانون اساس

 نيست که در عرصه خارج از قانون اين يمعن
 کامل  بوجود بياورند، يانقالبات توانستند برابر

اگر .  برداشته شدي بسيار مهمياما قدمها
 را ي بورژوازي ديکتاتوري قبلي هايقانون اساس

 اولين بار در دو تا انقالب ي کردند برايين متأم
.  طبقه کارگر تأمين شدياکتبر ديکتاتور

هم  . متأسفانه هر دو انقالب شکست خوردند
   قدرت را بدست ي بورژوازيدر اتحاد شورو

زيع مهاباد و بوكان تو یدر بين مردم روستاها را اين نواراتحاديه كمونيستها . صحبت شده بود◄....
كرمانشاه در منطقه  یرفقابعضى از . در دهات منطقه  كار سياسى را اينطور شروع كرده بود .كرد

ار اين جمعيت تقسيم ك. را درست كردند» جمعيت دفاع از زحمتكشان روانسر«جنوب كردستان، 
. زمين بين دهقانان بود و مبارزه با فئوداليسم، ايجاد شوراهاى دهقانى و همينطور آموزش نظامى

براى ساختن اتحاديه دهقانى به )  محمدكاك(و رفيق رسول محمدى شمس برهان رفيق صالح 
سياست اتحاديه بطور كلى  .منگور را درست كردند-منطقه نعلين رفتند و اتحاديه دهقانى نعلين

بيشتر فعاليت اين بود كه دهقانان متشكل  .كمونيستها در روستاها، ايجاد شوراهاى دهقانى بود
براى حل مشكالت . شوند كه در نقاطى كه زمين هنوز دست فئودالهاست زمينها را تقسيم كنند

اتحاديه هاى شد و يوقتى اين كارها م. خودشان، مشكل آب، يا اختالفات بين خودشان اقدام كنند
شد، خود اين سازمانهاى سياسى اعالميه هاى تشكيل اينها را در نشرياتشان يدهقانى تشكيل م

اختالفات . مشكل زمين در نتيجه اصالحات ارضى شاه هنوز حل نشده بود .كردنديچاپ م
 بود كه دهقانان واقعا خودشان شركت یبهر حال اين نهضت . ميدادیگوناگون هم رو

مسئله  . كردستان يكدست و موزون نبودی در همه جایول. كردنديتقبال مكردند و اسیم
د گفت كه جنبش وشيم. كردندي فعاالنه شركت میحادتر بود و دهقانان خودشان خيل

 .  جاها كمتریبعض. وجود داشت یمهم یدهقان
 

 ؟ند بودیمحل ی هاآماج اين جنبش، فئودال: سئوال
 . بودی محلیاچون زمينها دست فئودال ه. بله: جواب

 
كردستان نداشتيم كه دهقانان سر مسئله زمين با دولت  یروستاها در یهيچ مورد: سئوال

 طرف باشند؟
 مخصوصا در دهات حضور ،دولت در بيشتر منطقه. آيد یيادم نم ی چنين مورد:جواب

 .نداشت
 

 دهقانان .د در دهات نمانده بویهيچ ژاندارم.  بودیدر غياب قدرت دولتعمدتا  اين مبارزات 
بشدت  كه با اين جنبش ی از  نيروهائی يك.كرد رو در رو بودند یكرد عمدتا با فئودالها

 از رهبران حزب ی يك دفعه كريم حسامیحت .كرد، حزب دمكرات بود یممخالفت 
 از یيك» شته ميه و« حزب دمكرات رفته بود به یاز پيشمرگه ها یعده ادمكرات با 

 كه شما حق نداريد اتحاديه ی دهقانی تهديد اتحاديه های برادهات بين مهاباد و بوكان
.  بدون اجازه ما نبايد بكنيدیكردستان منطقه حزب دمكرات است و هيچ كار. درست كنيد

. بحث كرديم) جمعيت مهاباد (زحمتكشان یجمعيت راه رهائ یاز رفقا ی يكاين مورد را با
 یگفت حزب دمكرات خيل. خورد كنيم به اين مسئله بری جدیبه او گفتم كه بايد خيل

 . تفنگ دارد و ما  اينقدر نداريم كه با اين حزب مقابله كنيم
 

 و ی مردم در مورد يك برنامه انقالبی بسيج سياسیيعن.  بودی منظور من مقابله سياسالبته
 مناطق كه تضاد با یدر برخ . كه برنامه اش حفظ مناسبات موجود استیمقابله با حزب

 اين یحت.  فعاالنه شركت ميكردندی حاد بود، دهقانان خيلی خيلی و مسئله دهقانفئودالها
 یچند تا از نمايندگان اتحاديه ها. بحث مطرح شد كه اين اتحاديه ها با هم متحد شوند

در مطبوعات هم منعكس . حزب دمكرات اينها را دستگير كرد.  به مهاباد آمده بودندیدهقان
ب دمكرات در دست است كه شديدا اخطار ميكند كه االن  از حزیيك اعالميه ا. شد

، نه با یاختالف ما با دولت است سر خودمختار.  استیمسئله كردستان مسئله خودمختار
اما . و كال به چپ حمله كرده بود.  آيندهیتقسيم زمين را بايد گذاشت برا. زمينداران كرد

شيخ عزالدين در يك . )۱۳۵۸ير در اواسط ت ( دفاع كردیشيخ عزالدين از جنبش دهقان
مبارزه درون .  استی دهقانی از طريق تشكيل اتحاديه هایراه خودمختاراعالميه گفت كه 

 حزب دمكرات از اين جنبش ميترسيد .... حاد شدیجنبش كردستان سر اين مسئله خيل
 یكمونيست ینيروها یكرد و به هژمون ی جا باز میمبارزه طبقات یبرا یدر جنبش ملچون 

اينكه .  خودش ميدانستیكردستان را ملك موروثحزب دموكرات  .كرد یو چپ كمك م
در .  چپ در كردستان دهقانان را متشكل كنند خارج از تحمل حزب دمكرات بودیگروه ها

چندين هزار دهقان مجبور به فرار از . منطقه اروميه فئودالها به دهقانان حمله كردند
 به داخل شهر اروميه و اين خبر در همه مطبوعات ايران آمدند.  خودشان شدندیروستاها

. اينهمه مردم آواره شده بودند. آنجا هم حزب دمكرات از فئودالها دفاع ميكرد. منعكس شد
 ■ ....شده بود یجد و متشكل كردن دهقانان واقعا یمسئله دهقان

 



١٣صفحه    حقيقت        ۲۵ شماره
 قانون اساسی عراق

اما اين بحث . گرفت و همين طور در چين
 شوم  ي است  که من اينجا واردش نميديگر

 عمدتأ بخاطر اينست  که درست کردن  اينيول
 و استثمار يدار  که ستم سرمايهي نوينيدنيا

 نيست ي در آن موجود نباشد کار آسانيطبقات
 و شکست،  ي است پر از پيروزيو پروسه ا

 هست باز هم شکست است ، عقب گرد يپيروز
 جز اين يتاريخ چيز. هست پيش رفت هست

 .نيست
   
 عراق بايد اشاره ياما در مورد قانون اساس 

 به ي اسالميکنم که به قدرت رسيدن جمهور
 بود که ي در ايران عقب گرد تاريخ۱۹۷۹سال

.   در کل منطقه بوديميشود گفت عقب گرد
 به يبرا...  خاورميانه ي کشورهايبورژواز

 اينکه سرمايه يقدرت رسيدن خودش برا
 کار بياورد با فئوداليسم سازش ي را رويدار

ف مثال انقالبيون فرانسه که بر خال. کرد
باالخره فئوداليسم را دور ريختند يا در 
انگلستان با رفرم و انقالب و بيشتر با رفرم 

در ايران همانطور که . فئوداليسم را کنار زدند
در مصر . گفتم با فئوداليسم سازش کردند

 در هر يول.  خاورميانهيدر همه جا. همينطور
ا مثال در  مصر  اينهي هايحال در قانون اساس

 اين کشورها  يو الجزاير، ايران و ترکيه، بورژواز
در .  برداشتي گوناگون قدمهائيدر زمينه ها

 ي مدني  آزاديهايضمن اينکه در قانون اساس
 ها يبود البته هيچ وقت به اين قانون اساس

 نگذاشتند و قبل از همه خودشان ياحترام
ه  در زمينيول.  را نقض کردنديقانون اساس

 دين و دولت همينطور که گفتم چه در يجدائ
 ي ديگر سازش شد وليايران و چه در کشورها

 كرد اين ۵۷ سال ي اسالمي که جمهوريکار
. بود كه آگاهانه دين را با دولت عجين کرد

 دين و دولت ي معتقد بود که جداييخمين
توطئه غرب و ناسيوناليسم است که هم عليه 

و به همين . اسالم است هم عليه مسيحيت
و . دليل آگاهانه دين و دولت را عجين کرد

.  باشديهمينطور گفت دين و سياست بايد يک
 اند؛ آموزش و يعبادت و اطاعت هر دو سياس

 باشد و خالصه يپرورش و سياست بايد يک
 ياينكه دين و دولت در همه زمينه ها بايد يک

در افغانستان رژيم طالبان اينرا با . باشند
احت بدون هيچ گونه تعارف و بدون نهايت صر

هيچ گونه سازش از قبيل اينكه مجلس و 
 يخيل. انتخابات داشته باشند انجام دادند

نه . صريح گفتند اسالم از اين حرفها ندارد
 يامير اسالم هر کار. شورا دارد نه هيچي

شريعت معيار هست و همين . خواست ميکند
 يو زنها هم بايد بروند تو. است که هست 

.  خانه هم بايد صداشان در نياديخانه ، تو
اما با .  بودندي تاريخياينها مسلما عقب گردها

وجود اينها از همان اول با نظام تئوکراتيک 
 دين يدر ايران امروز خواست جدائ. مبارزه بود

 يحت. ار دولت کامال روشن مطرح شده
 هم بحث اين را ميکنند که يروشنفکران دين

 هاشون ي جدا باشه و بعضدين و دولت بايد
ميگويند اسالم بايد بدون روحانيت باشد و 

...  گويند كه قانون قصاص و اعدام يمثال م
غير دمکراتيک اند و بايد لغو شوند در حاليکه 

 کنند در ي استدالل ميمحافظه کاران دين
 .قرآن هست و بايد هم باشد

 
 عراق اگر اين ي در مورد قانون اساس   

 ير نظر بگيريم؛ چارچوب تاريخچارچوب را د
 و يمبارزه طبقاتي، مبارزه بين بورژوار

 در خاورميانه هنوز ۱۸و۱۷فئوداليسم در قرن 
اما مبارزه عمده  امروز بين طبقه . برقرار است

در .  است، در تمام دنيايکارگر و طبقه بورژواز
 عراق ياين چارچوب تاريخي، قانون اساس

. راق تأمين ميکند را بر عيسلطه طبقه بورژوار
 ي عشيره اي با نظامهاي اساسيدر آن سازشها

 است كه يقانون.  شده استي و فئوداليو دين
 است و ي سرمايه داريدر خدمت نظام جهان

  آمريکا را بر عراق از ي و اقتصاديسلطه سياس
 آن تأمين ي و منابع طبيعينظر منابع انسان

  دين و دولت يک قانونياز نظر جدائ. ميکند
 اين قانون ۲ماده .  استتئوکراتيک ياساس
 ي اعالم ميکند که اسالم دين رسمياساس

.  استي قانون گذاريدولت است و منبع اصل
در زير اين ماده در تبصره هايش تصريح 

 در تضاد ي که با احکام دينيميکند  هيچ قانون
 يباشد، با اصول ثابت اسالم در تضاد باشد، نم

ک تبصره ديگر، تبصره در ي. تواند تصويب شود
 نبايد تصويب شود که با ي ميگويد هيچ قانون۲

 يالبته کسان.  در تضاد باشدياصول دمکراس
 هستند به اين يکه طرفدار اين قانون اساس

اما اگر به بقيه قانون .  كننديتبصره اشاره م
 در يتوجه کنيد اشاره هست به فقه اسالم

 عمل ي مختلف و شريعت اسالميزمينه ها
 مثال اشاره ميکنم به ماده يمن برا. يکندم
 ي دادگاه عالي فعلي قانون اساس۹۰ماده . ۹۰

 فدرال يدادگاه عال. فدرال را طرح ميکند
 است که ميگويد از يک هيئت يدادگاه مهم

اما . مستقل تشکيل ميشود) منصفه  (يژور
 که در اين ي هائيبعد توضيح ميدهد که قاض

 ي فقه اسالمدادگاه خواهند بود بايد در
تعداد اينها را قانون . تخصص داشته باشند

 باشد که ياما اين بايد قانون. تصويب ميکند
.  پارلمان تصويبش کنندياعضا) دو سوم (۳/۲

 پارلمان که بيشتر ي اعضا۳/۲ در واقع ييعن
 ها هم بهشان ملحق يشيعه هستند و اگر سن

.  هاي شوند اسالميشوند كه بيشترشان م
ن تصويب ميکنند که مثال چند نفر اينها قانو

خالصه . قيه باشندف فدرال ياين محکمه عال
 را که نگاه ي قانون اساسيبقيه ماده ها

 مختلف ي بينيم كه به صورتهايميکنيم م
بين دين و سکوالريسم سازش صورت گرفته 
اما در كل دين دست باال را دارد و به همين 

 تيکتئوکرا يدليل من اين را يک قانون اساس

 . ميکنميتلق
 مختلف يدر رابطه با حقوق زنان در جاها   
 گويد كه مثال خشونت عليه زنان ممنوع يم

.  را  تضمين کردهي زنان آزاديهاييبرا. است
 مثل ي قوم مذهبي وي اقليتهايهمينطور برا

اينها در .  ارمنيهاها، کلدانيها، ترکمنها،يآسور
 يتهائاما هم زنان و هم اقلي. اين قانون هست

 ديگر ي مذهبي و اقليتهايمثل آسوري، کلدان
 خود را  از اين قانون يدر سه هفته اخير نگران

زنان هم معتقدند که .  اعالم کردندياساس
 حقوق ي اين قانون اساسي اسالميمضمونها

 ي قوميزنان را زير پا گذاشته است و اقليتها
 عميق خودشان را  اعالم کرده ي هم نگرانيدين
 . اند
 

 بايد بگويم  که يدر مورد نظام اقتصاد   
 ينوشته هائ. آمريکائيها دخالت مستقيم کردند
 از اينها ييک. تا بحال در اين مورد چاپ شده

 که ياشاره ميکند به پيش نويس قانون اساس
.   ژوئن امسال که روزنامه المده منتشر کرد۳۰

  صحبت از اين ۵در اين پيش نويس د ر ماده 
 ساختن جامعه عدالت يشده كه مبنا

 آن نوشته بود که ۱۸در ماده .  استياجتماع
.  استياساس اقتصاد، عدالت اجتماع

همچنين صحبت کرده بودند اين عدالت 
 ي بين فعاليتهاي از طريق همکارياجتماع

منظورش .  تأمين ميشودي و خصوصيعموم
 كند در زمينه ياين بود که دولت دخالت م

 و آموزش و يز و سواد آموي کاري بيها
 ۱۸بعد باز همان ماده . پرورش و بهداشت

 اين است که ينوشته بود هدف رشد اقتصاد
 باشد که شهروندان يبر اساس يک برنامه ريز

 .مملکت زندگيشان  تأمين بشود
 

 گفته بود که ۱۸در بخش دوم همين ماده     
 ساختندولت مسئول رشد توليد و خدمات و 

اقتصاد کشور و بايد  ي محکم است برايزير بنا
 يدر قانون اساس. اينطور خدمات را تأمين کند

که االن به رفراندوم گذاشته اند همه اينها 
 با دخالت يبعدا ميگويم  که چطور. حذف شده

 خليل يزلما. آمريکا اين حذفها صورت گرفته
من . زاد شخصا در اين مورد دخالت کرده بود

ش نويس دو ماده ديگر را بحث ميکنم که در پي
 وارد ي در پيش نويس فعليماه ژوئن تبود ول

:"  ميگويدي پيش نويس فعل۲۵ماده . کردند
 عراق يدولت تضمين ميکند که  رفرم اقتصاد

  انجام دهد  مدرنيرا بر اساس اصول اقتصاد
 منابعش  در  کامليبه صورتيکه سرمايه گذار

  کامل در منابع يسرمايه گذار( را تضمين کند
نکه اين منابع را متعدد و متنوع و اي) عراق

 را تشويق کنند و يخش خصوصبکنند و 
 خليل ياين ماده را با دخالت زلما." توسعه دهد

زاد و دار ودسته اش اضافه کردند و در متن 
 ۳۰ در پيش نويس ي يعني قانون اساسيقبل

 هم ي فعلي قانون اساس۲۶ماده . ژوئن نبود
ميگويد .  نبودي که در پيش نويس قبليماده ا



  ١٤ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                
 ي در بخشهايکشور عراق، سرمايه گذار

اين ماده .( متفاوت را تضمين و تشويق ميکند
 يباز هم تعداد ديگر)  هست که قبال نبوده۲۶

از اين ماده ها هست ، که من آنها را بحث 
هدف من از اين مثالها اين نيست که . نميکنم

 ي يک قانون اساسيبگويم  پيش نويس قبل
 يفقط  م.  بودهي و حسابدمکراتيک و درست

.... خواهم بگويم كه در پيش نويس ماه ژوئن
را كه در اروپا ) ۱(يک چيز شبيه دولت رفاه 

هست بطور دست و پا شكسته گنجانده بودند 
 خليل زاد و دار و دسته اش بشدت ي زلمايول

 توانستند اينها يبا اين مخالفت کردند و براحت
و .  کنند حذفيرا از پيش نويس قانون اساس

 ي خارجي گذاردند كه طبق آن هر کمپانيمواد
 سرمايه يبتواند در عراق بدون ممانعت قانون

 داشته باشد و ي کند و تضمين مالياتيگذار
هر .  بتواند سود خود را  از کشور خارج کند

 را تعطيل يوقت خواستند بتوانند کارخانه ائ
 خواستند بگذارند و يکنند و هر دستمزد

. ند  در اين زمينه ها دخالت کنددولت نتوا
 . اينطور استي در زمينه اقتصاديقانون اساس

    
 چند يعراق کشور.  در زمينه حقوق ملي

 اصليش ملت کرد و عرب ي است و ملتهايمليت
 کوچکتر يگروهها. عربها اکثريت دارند. هستند

 هم هستند مثل آسوريها، کلدانيها، ارمنيها  يمل
 ي اين قانون اساسدر تدوين. و ترکمنها

 که شرکت داشتند دو حزب کرد ينيروهائ
دو  حزب ناسيوناليست .  شيعهيبودند و رهبر

 کردستان، حزب ي اتحاديه ميهنيکرد يعن
زنها و  . ( شيعهيدمکرات کردستان و رهبر

 ي به شيوه بسيار محدودي ملي دينياقليتها
 بودند که در ياينها نيروهائ.) ...  شرکت داشتند

.  شرکت داشتندي  اين قانون اساستدوين
در تحليل نهائی  . آمريکا هم شرکت داشت

 گروه  آمريکائی ها. بودي اصلي نيروآمريکا
يک گروه مشاور . مشاوران خودشان را داشتند

  که  بودند همي از متخصصين بين الملليفرع
 پيش نويس قانون   که  کميتهيبا گروه

 .ميکردند مشاوره ،  بودياساس
 

 ايران و ترکيه هم غير مستقيم از يشورهاک   
 ديپلماتيک يطريق اشاره و تهديد و كارها

 که در اينجا يدر هر حال آنهائ. تأثير داشتند
. شرکت نداشتند طبقه کارگر و دهقانان بودند

زنها هم در آخرش ميشه گفت شرکت 
 ....نداشتند 

 
آخرين بحث من قبل از اينکه تمام کنم    

 ناسيوناليست يست که نيروهااشاره به اين ا
اينها هم مجبور به . کرد در اين مورد چه كردند

برنامه حداکثر اينها اين بود که . سازش شدند
 داشته باشند که منطقه کردستان يدولت فدرال

 که اکثريت آنها کرد يشامل تمام منطقه ا
کرکوک .  هستند از جمله کرکوک باشد

ان پايتخت منطقه کردنشين باشد، پارلم

 پيشمرگه محفوظ بماند یکردستان باشد، نيرو
دولت ).   وظايفيالبته با تغيير نام و بعض( 

ارتش عراق .  نداشته باشدي قدرت زياديمرکز
 نباشد که توان يارتش آنچنان نيرومند

سرکوب مردم عراق را داشته باشد و کشتار 
اين نكات در برنامه اين .  کنديدسته جمع

مله اينکه کردها حق از ج.  احزاب كرد بود
اينها در کل .  از عراق را داشته باشنديجدائ

 . خواستهاشان بود
 

 بود که ي از عراق بدين معنيخواست جدائ   
.  دو دوره انتخابات بکار آيدي سال يعن۸بعد از 

 اصول ي در صورتيكه دولت فدرال مرکزييعن
فدراليسم را زير پا بگذارد، پارلمان کردستان 

 از عراق را تصويب يشد که جدائحق داشته با
يا اگر دولت عراق مثل گذشته ژنوسيد . کند

انجام بدهد و بر كردها ستم كند و دست به 
كشتار بزند حکومت فدرال کردستان حق 

اين نكات همه در قانون .  داشته باشديجدائ
مثال حق کنار :   سابقه داردي قبلي اساسيها

راتيک گذاشتن دولت در انقالبات بورژوا دمک
 يدر قانون اساس. اروپا و آمريکا مطرح شد

 آمريکا به  مردم حق يفرانسه و قانون اساس
 را که انتخاب کرده اند يداده شده كه دولتهائ

در صورتيكه ديدند دارد ظلم و ستم ميکند 
حتا در رابطه با نكته محفوظ . برکنار کنند

 پيشمرگه در کردستان ينگاه داشتن  نيرو
ظام فدرال آمريکا موجود است مشابه آن در ن

 ايالت ييعن.  هستي سيستم گارد ملييعن
 و پليس خودشان را  ي امنيتي آمريکا نيرويها

 نبود و يپس اينها هيچكدام نوآور. دارند
 ي قبلي است که در قانون اساسيخواستهائ

  ي عجيب و غريبي خواستهابوده و هيچ کدام
 . ...نبود

 
اليست کرد با  ناسيونيدر هرحال نيروها   

اين دو گروه .  شيعه سازش کردنديرهبر
  را پيش يتحت نظارت آمريكا قانون اساس

 ي اصلي در واقع سه نيروييعن. نويس کردند 
 يآمريکا، رهبر: آن را پيش نويس كردند

اينها قانون .  شيعهي کرد و رهبريناسيوناليست
 بود ي عراق را تصويب کردند؛ سازشياساس

 که ياز ديدگاه من با وجود. بين اين  نيروها
 تضمين شد ي ناسيوناليستي از خواستهايبعض

اما اين را  ) ي و عربي زبان کرديمثال برابر( 
 ي در حد برابري حتيبايد بگويم اين برابر

 در کانادا ي و فرانسوينيست که زبان انگليس
 -حق جدا شدن يک حق بورژوا. ... دارند

 ين اساسبنظر من يک قانو.  دمکراتيک هست
 را ي اگر حق جدائي چند مليتيدر کشورها

 را زير پا ي از اصول دمکراسينگنجاند ، يک
 ي هم حق جدائي شورويقانون اساس. گذاشته

 تضمين ي متحده شوروي جمهوريهايرا برا
 ي شوروي، حق جدائيدرقانون اساس. کرده بود

بنظرم در کشور عراق و ايران هم . وجود داشت

م دمکراتيک برقرار شود حق اگر قراره يک نظا
 يول.   بايد در قانون آن گنجانده شوديجدائ

 را  در يرهبران  کرد نتوانستند اين حق جداي
يک خواست ديگه .  وارد کننديقانون اساس

در هر جنبش ملي، . البته سرزمين است
 از منطقه يبخش. سرزمين مهم است
 آمريکا جزو به ۱۹۹۱کردنشين در جنگ 

امن و دست حکومت کرد بود، اصطالح منطقه 
.  ماندييک بخشش تحت سلطه صدام باق

 شيعه و ي رهبري يعني عراقيناسيوناليستها
 که ي و غيره  حاضر نيستند اين منطقه ايسن

زير دست صدام بود جزو منطقه کردنشين 
خالصه دعوا بين . بحساب بياورند

 ي و ناسيوناليستهاي عرب عراقيناسيوناليستها
 .ين هستکرد بر سر زم

 
 يمختصر کنم ، از ديد من، اين قانون اساس    

 تئوکراتيک دين ساالر يعراق يك قانون اساس
 عراق و  غرب را  بر ياست كه سلطه بورژواز

 ييک قانون اساس.  عراق کامال تضمين ميکند
 است که ييک قانون اساس. پدر ساالرانه است

 ي ناسيوناليستيبر اساس سازش بين دو نيرو
 شده و در اين سازش ناسيوناليسم تدوين

ضد .  مسلط بر ناسيوناليسم کرد استيعراق
دمکراتيک است، حقوق زنان را کامال زير پا 

بنظر من آن را بايد در اين چار چوب . ميگذارد
 از قانون ياز نظر تاريخ.  و رد کرديبررس
 ي بورژواز يعنی قديمي بورژوازي هاياساس

 يز قانون اساس ايغرب عقب مانده تر است، حت
 خاور ميانه عقب مانده تر ي از کشور هايبعض

 حزب يضمن  اينکه از قانون اساس. است
 و درنده بعث هم عقب مانده تر است، يفاشيست

 ي جدائيچرا که  در آن الاقل در حد محدود
 ما ادغام دين يدين و دولت بود، اما در اين يک

 بينيم و بهمين دليل بنظر من يو دولت را م
 .موع  آنرا  بايد رد کردمج
 
من بحث را كه بحث پيچيده .  ممنوني خيل   
 کردم در مدت کمتر از يکساعت ي بود سعيائ

بسيار . با خالصه مهمترين نکات ارائه دهم
 که در اطاق هستند يخوشحال ميشوم دوستان

 من برخورد کنند و ي به بحثهايبا ديد انتقاد
  .خوب است كه بحث و جدل داشته باشيم

 . ممنونيخيل
 اين نوشته كه مربوط به سوال و يبخش بعد
 يبعد جلسه است در شماره يجواب ها

 . شوديحقيقت منتشر م
-------- 
 توضيحات

 بعنوان ي اروپائي که در كشورهايسيستم -۱
  ي بورژوائيدولت رفاه شناخته شده و دولتها

 به اصطالح مبارزه يدر دوران جنگ سرد برا
 امکانات يرار كردند و يکسربا کمونيستها برق
 به مردم دادند كه ي و بيکاريمثال بيمه پزشک

 ■.حاال  ميخواهند اينها را از مردم بگيرند



١٥صفحه    حقيقت        ۲۵ شماره

 يات محسن حکيمدر باره نظر
 

 ايران، گرايشات ي جنبش کارگريبا اوج گير
گوناگون درون روشنفکران چپ فعال شده و در 

 از ييک.  ميکننديرابطه با آن نظريه پرداز
 است که خود را با عنوان گرايش يينان گرايشا

  نطريه ازي کند و يکي مي معرفيلغو کار مزد
ما در نشريه . است يميپردازان آن محسن حک

مبارزات  يري در مقاله اوج گ٢٢حقيقت شماره 
و مباحث درون جنبش چپ سرفصل  يکارگر

ش طرح ين گرايانتقادت خود را در مورد ا
 .ميکرد

 در ميان کارگران يا  گرايشاينكه صاحبان اين
به چه   ،ا پر نفوذيند نفوذکم جنبش چپ 

کارگران تاثير گذاشته  يدر مبارزات جارزان يم
خط خودشان در تشكل  يو يا  كارگران را رو

اينکه واقعا ، كرده اند يچپ سازمانده يعلن
 يسالها يط وکنند يه مچ ادعاهايشان يورا

 يرادا پراتيكشان چه بوده، ١٣٧٠ و ١٣٦٠
مهم اين است که يک  .اهميت درجه اول نيست

و است گرايش معين درون روشنفکران چپ 
 .کرد يبايد آن را بررس

 
 از گرایشات یتعاریف محسن حكیم

  غلط استیدرون جنبش کارگر
 

اول يك روايت دلبخواه از  يمحسن حکيم
دهد و بعد  يگرايشات درون طبقه كارگر م

. كند يف مگرايش خود را به نسبت آن تعري
و حاضر در  يسه گرايش ح«گويد،  يم يو

اول، گرايش . طبقه کارگر ايران وجود دارد
که با تمام وجود در ... خانه کارگر است  يدولت

کند و در کمک  يحفظ وضع موجود حرکت م
 يکه کمترين خدشه ا يبه سرکوب هر حرکت

 يبه اين وضع وارد کند هيچ ترديد بخود راه نم
است که با دامن  يش رفرميستدوم، گراي. دهد

زدن به اين توهم که گويا تحقق مطالبات 
طبقه کارگر در چارچوب حفظ وضع  ياساس

 يموجود امکان پذير است يا گويا با رفرم م
به وجود  ياز سرمايه دار يتوان شکل ديگر

آورد که اين مطالبات را برآورده کند، به طبقه 
د دهد، مسير مبارزه ض يکارگر آدرس غلط م

کند و  يکارگران را منحرف م يسرمايه دار
اين . فرستد يآنان را دنبال نخود سياه م

دارد و اصل و نسب خود  يگرايش پيشينه دراز
گيرد، در مقطع انقالب  يرا از چپ رفرميست م

سنديکاها نظير  ي خود را در برخ٥٧

کارگران خياط، کفاش، بافنده  يسنديکاها
 به ٦٠وب دهه در سرک. نشان داد... و  يسوزن

در " ضد امپرياليست"به جناح  يدليل نزديک
 يقدرت حاکم کمترين ضربه را ديد و در سالها

 يهيئت موسسان سنديکاها"اخير در قالب 
تشکل  يکميته پيگير"از  يو بخش" کارگري

سوم، . ظاهر شده است" يآزاد کارگر يها
طبقه کارگر است که  يگرايش ضد سرمايه دار

ايجاد تشکل  يبرا ياهنگکميته هم"اکنون 
هدف و . کند يم يآن را نمايندگ" يکارگر

خواسته بالواسطه اين گرايش، ايجاد تشکل ضد 
 يطبقه کارگر به نيرو يو سراسر يسرمايه دار

است که در سه  يخود کارگران و از راه هائ
توضيح داده ...  يکميته هماهنگ يسند پايه ا
 ٩٢ه به نقل از نشريه آرش شمار (».شده است

 ) ١) (٢٠٠٥ اوت و سپتامبر -٩٣و 
است و در  يگرايش اول يك نهاد حكومت

درون طبقه  يتوان آن را گرايش يقت نميحق
" كار يسازمان جهان"مانند  ينهاد. كارگر خواند

درون طبقه كارگر  يتوان گرايش يز نميرا ن
هستند که  ياينها نهادهائ. دانست يجهان

کنترل و  يبراران و جهان يطبقات حاکمه در ا
گرايش . جاد کرده انديسرکوب طبقه کارگر ا

 يگرايش يبدرست يدوم را محسن حكيم
درك محسن  يول. خواند يم يرفرميست

از اينكه رفرميسم چيست با درك  يحكيم
بر  يسياست رفرميست. ماركسيستها فرق دارد

خواهد طبقه كارگر  ينم يخالف سياست انقالب
لت حاكم و قهرآميز دو يسرنگون يرا برا

 ياستقرار دولت خودش آماده كند و خالصه م
از  يبهبود وضعيت اقشار يشود به تالش برا

. طبقه كارگر در چارچوب همين نظام موجود
 يکميته هماهنگ "دليل  يب يمحسن حكيم

هيئت  "را با" يايجاد تشکل کارگر يبرا
كند  يم ييك" يکارگر يموسسان سنديکاها

دانيم برخالف  يا مزيرا اينان تا آنجا كه م
رژيم  يهيئت موسسان سنديكاها با جناحها

نداشته اند و در  يو همسوئ يحاكم همكار
ضمن هدف خود را آشكارا و مشخص محدود 

مبارزات  يكرده اند به كمك به سازمان ياب
 يكارگران و خود را جايگزين يصنف ياقتصاد

طبقه کارگر  يو کمونيست يفعاليت انقالب يبرا
 . ده اندنكر يمعرف

از گرايش خود و  يبرسيم به تعريف حكيم
او گرايش خود را گرايش ضد . دوستانش

اما بقول . خواند يطبقه كارگر م يسرمايه دار
توان در  يافراد نم يادعاها يماركس بر مبنا

 يد به خط مشيبا. تشان قضاوت کرديمورد ماه
ر يو برنامه و عمل آنها نگريست که ما در ز

 .م کرديهنکار را خوايا
 يها ي اما جالب ترين نكته تقسيم بند

را از قلم  يآن است كه گرايش چهارم يحكيم
: که معتقد است يگرايش چهارم. اندازد يم

طبقه كارگر بدون داشتن حزب كمونيست و 
 يبر سرنگون يمبن يانقالب يسياس يخط مش

دولت  يقهرآميز دولت حاكم و برقرار
اب قرار دادن پرولتاريا،  بدون خط يديكتاتور

تمام ستمكشان و  يآمال و خواستها
تواند  يزحمتكشان جامعه و رها كردن آنها نم

هدف عمده فعاليت . خود برسد يبه رهائ
كردن اين  يكمونيستها در ميان كارگران عمل

و  حاضر  ياين گرايش هم ح. چشم انداز است
در ميان طبقه كارگر ايران و جهان موجود 

ازمان يافته هم موجود است؛ بطور متشكل و س
است؛ پيگيرترين و صادق ترين و آگاهترين 

دارند و يك   يدر آن جا يانقالب يپرولترها
گرايش ريشه دار و آنقدر مشخص است كه 

اختالف ما . نديدن آن بسيار حيرت انگيز است
اين نيست كه  يكمونيستها با گرايش حكيم

طبقه " خود"خواهند تشكيالت  يگويا اينها م
غير "ر را بسازند و كمونيستها تشكيالت كارگ
حزب كمونيست . طبقه كارگر را" يخود

و  يحكيم. طبقه كارگر است يتشكيالت سياس
بعهده   يبرا يتوانند تشكيالت يدوستانش م

 يگرفتن وكالت كارگران در مجامع حقوق
 يدر اين جهت هم بكنند ول يبسازند و خدمات

داشتن طبقه كارگر به  يد بر نياز حياتينبا
خود خط بطالن  يانقالب يتشكيالت سياس

 يطبعا شكل و روش ها و گستردگ. بکشند
طبقه كارگر كه هدف  يتشكيالت سياس

دولت حاكم و استقرار دولت خويش  يسرنگون
كند با شكل و روش ها و  يرا دنبال م

دفاع  كارگران از  يبرا يتشكيالت يگستردگ
. ستحقوق خود در مقابل كارفرمايان متفاوت ا

اين تفاوت ها دال بر آن نيست كه حزب 
خارج از طبقه كارگر  يكمونيست يك چيز

 يو سنديكائ ياتحاديه ا يو تشكيالت ها. است
اينها تقسيم ! مربوط به داخل طبقه كارگر

 ياست كه با مقاصد تبليغات يصور يها يبند
 .گيرد يتنگ نظرانه صورت م

 برجستھ با  گرایش یشباھت ھا
 یرفرمیست

 يحکيم يته جالب ديگر آنست كه نقد آقا نك
 يجنبش كمونيست يبه فعالين سازمان ها

 طبقه كارگر بدون پراتيك انقالبی
 رها كندنمی تواند خود را                                 
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به فعالين  يشبيه نقد گرايش رفرميست يخيل
مقايسه  يکم. است يكمونيست جنبش كارگر

 .كنيم
 يدر مورد فعالين سازمان ها يحكيم ي آقا

مشغله و « : گويد يم يجنبش كمونيست
 يماعجنبش اجت يدغدغه آنان نه سازمان ده

بلكه عضو  يطبقه كارگر عليه نظام سرمايه دار
از كارگران  ييا بهتر بگويم سربازگير يگير
همين . چپ بود يگروه ها يمقاصد سياس يبرا

عامل در كنار عوامل ديگر بود كه جنبش 
را آسيب پذير و ناتوان از ايجاد  يكارگر

و هم از آن رو كه دست ... تشكيالت خود كرد 
كه به  يسركوب باز كرد طور يسركوبگر را برا

 يتوانست ادعا كند كه فعاالن كارگر يم يراحت
آن آمده  يبرانداز يو برا يبه جنگ نظام سياس

اگر . اند پس حق شان است كه سركوب شوند
و در واقع  يبه فعاالن گروه يفعاالن كارگر

توانستند با  يتبديل نشده بودند م يفرقه ا
كردن  ينتفبسيار كمتر و م يدادن هزينه ها

چون اخراج و زندان يا دست كم  يهزينه هاي
بمانند  يكار و زيست باق ياعدام در محيط ها
 يايجاد تشكل كارگر يو به فعاليت برا

 يبه فعاالن فرقه ا ياگر فعاالن كارگر. بپردازند
 ) همانجا (».... تبديل نشده بودند ي عقيدت–

متاثر از حزب توده و  ي   گرايش رفرميست
اكثريت نيز همواره به فعالين  ين فدائسازما

و (تاختند  يم يكمونيست درون جنبش كارگر
دن سياست به ميان يكه با کش) تازند يم

و  يسياس يكارگران و طرح خط مش
ايدئولوژيك و برنامه شان  در ميان آنان، موجب 

شوند و در كار  يان کارگران ميتفرقه در م
 يارخرابك يو سنديكائ يايجاد تشكالت صنف

نمونه رجوع كنيد به مصاحبه  يبرا. كنند يم
مندرج در " يک کارگر با سابقه صنف چاپ"

اين كارگر . ١٣٧٨ مزد به تاريخ -نشريه کار
 يم"گويد اينها  يعقب مانده در مصاحبه اش م

 يو كارها را خراب م... آمدند تو سنديكا 
دولت و  يدم به ساعت به پر و پا... كردند

مثال با كارگرها تماس . دپيچيدن يمقامات م
گفتند اين  يگرفتند و زود هم به كارگر م يم

كن آن شعار را مطرح  يحرف را بزن اين جور
 . "كن و از اين جور چيزها

ماه  ي تاريخ د٣٥ما در نشريه حقيقت شماره 
اين گرايش "  يجنبش کارگر" در مقاله ١٣٧٩

« : را افشا كرده و گفتيم يراست ضد كمونيست
نه افکار عقب مانده ايست که کارگران اين نمو

اين کارگر به . مبارز بايد آنرا افشا و طرد کنند
فعالين  يپردازد و برو يم يتحقير کار سياس

به ميان  يطبقات يبردن آگاه يکه برا يسياس
 يکردند خاک م يو تالش م يکارگران فداکار

بخاطر  ياز اين فعالين سياس يبسيار. پاشد
رانه در ميان کارگران، همين فعاليت آگاهگ

دستگير و اعدام  ياسالم يتوسط جمهور
 ينشريه حقيقت در ادامه بحث م» .شدند
با  يكارگران بايد خواهان آشنائ... « : نويسد

و كمونيست  يانقالب ينظريات عناصر سياس
باشند؛ بايد خواهان آن باشند كه بدانند احزاب 

 ياسالم يكه بخاطر مخالفت با جمهور يسياس
سرنگون  يبرا يهستند چه نقشه ا ير قانونغي

در  يو نظام طبقات ياسالم يكردن جمهور
ساختن  يو برنامه و راه حلشان برا. ايران دارند

 ياسالم ييك جامعه نوين بر خاكستر جمهور
بايد دريابند كه كدام حزب است كه . چيست

. خواهد تا نيمه راه برود و كدام تا به آخر يم
ين نوع آدمها و جريانات امروزه از جانب هم

گويد علت  يشود كه م يتبليغ م ينظريه ا
در  يسراسر يشكل نگرفتن يك جنبش كارگر

 ي اين بود كه گروه ها٥٧دوره پس از سال 

 يها يبا آوردن خط و خط كش يسياس
به درون كارخانجات موجب تفرقه  يسياس

ميان كارگران شدند و مانع از آن شدند كه 
. شكل بگيرند يكارگر يه هاسنديكاها و اتحادي

و ضد  ي، بورژوائيبه غايت انحراف ياين تحليل
 يصاحبان اين تحليل م. است يكمونيست

 ياما خيل. ساده و نادان باشند يتوانند افراد
 يتوانند مشاطه گر رژيم جمهور يراحت هم م

پس  يكه سالها يزيرا هر آنكس. باشند ياسالم
 يوب مخ ي را به چشم ديده باشد خيل٥٧از 

از فعالين  يوجود تعداد گسترده ا... داند كه
كمونيست در ميان كارگران نقطه قوت جنبش 

 يفعالين كمونيست به اشاعه آگاه. بود يكارگر
 يو ماهيت ضد كارگر يدر مورد مبارزه طبقات

 يرژيم در ميان كارگران م يو ضد مردم
 يكارگران يار يپرداختند و به اتحاد سراسر

غير از اين عميقا  يهر نگرش.. . .رساندند يم
 ». است يضد كارگر

 يبه اينها تصادف يحكيم يآيا شباهت نقد آقا
ن شباهت آن است که يعلتش ا. است؟ خير
و دوستانش نيز ماهيتا  يحكيم يگرايش آقا

در مورد  يمحسن حکيم. است يرفرميست
كه به آن گرايش  يگرايش(گرايش دوم 

با « ه اينان گويد ک يم) نام ميدهد يرفرميست
دامن زدن به اين توهم که گويا تحقق مطالبات 

طبقه کارگر در چارچوب حفظ وضع  ياساس
 يموجود امکان پذير است يا گويا با رفرم م

به وجود  ياز سرمايه دار يتوان شکل ديگر
آورد که اين مطالبات را برآورده کند به طبقه 

  .»دهد يکارگر آدرس غلط م
 ينيز همين کار را ماما گرايش خود ايشان 

 ياز همان سه سند پايه ا يمثال به يک. کند
تشكل " تحت عنوان " کميته هماهنگي"

 ي نگاه"خود ايجاد كنيم يرا به نيرو يكارگر
« : گويد ياين سند خطاب به کارگران م. کنيد

امروز کارگران تشکل خود را بدون  يدر دنيا... 
طبق کنند و دولت ها  ياجازه دولت ها ايجاد م

جهان، فقط ثبت اين تشکل ها را  ياستانداردها
دولت ايران به رغم پذيرش ... به عهده دارند 

کار،  ي سازمان جهان٩٨ و ٨٧ يمقاوله نامه ها
نه تنها عمال به اين تعهد تن نداده بلکه با تمام 

کرده  يتوان در برابر مطالبات کارگران صف آرائ
و  يروزاز اين همه سيه  يرهائ يبرا. ... است

پيش از هر چيز بايد  يحقوق يفقر و فالکت و ب
آن را به . تشکل حق ماست. ... متشکل شويم

خود ايجاد کنيم و سپس از دولت  ينيرو
سازمان . ... بخواهيم آن را به رسميت بشناسد

کار که خود مقاوله نامه ها را تدوين  يجهان
کرده و به امضا دولت ها رسانده است موظف 

 يمماشات با دولت جمهور ياست به جا
بند باشد و بنا بر  يبه تعهد خود پا ياسالم

که به دوش گرفته است دولت ايران  يوظيفه ا
را وادار کند تا به سرکوب فعاالن جنبش 

 يهم چنين، دولت جمهور. پايان دهد يکارگر
را  يموظف است امنيت فعاليت کارگر ياسالم

 ».تضمين کند
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سازمان " و " ودموج ياستانداردها"آيا آدرس 

كه بنيانگزار و گرداننده اش نظام  ("كار يجهان
است و مشخصا بعد از  يجهان يسرمايه دار
آمريكا طرح  يدوم سازمان سيا يجنگ جهان

آدرس درست و خارج از وضع  ) آن را ريخت
در  ياين همان توهم پراكن. موجود است؟ خير
آيا دولت . رفرم يافته است يمورد سرمايه دار

را موظف به تامين امينت  ياسالم يرجمهو
كردن همان ايجاد توهم در  يفعاليت كارگر
توان مطالبات کارگران را در  يمورد اينكه م

چارچوب وضع موجود كسب كرد نيست؟ 
گرايش  يحكيم يمعلوم نيست به چه اعتبار

عوض كردن وضع  يخود را گرايش مبارزه برا
 خواند؟ يموجود م

گويد نوع  يست ميونن کميدر نقد فعال يحكيم
فعاليت اينان باعث شد كه دست رژيم در 

 "م توانست بگويد كه يسركوب باز باشد چون رژ
 يو برا يبه جنگ نظام سياس يفعاالن كارگر

آن آمده اند پس حق شان است كه  يبرانداز
 ".  سركوب شوند

متوجه نيست كه  يحكيم يمثل اينكه آقا
 ياسالم يران و رژيم جمهوريم در مورد ايدار

 يجمهور! ميکن يصحبت م
از روز اول  ياسالم

استقرارش به طبقه كارگر و 
. بقيه مردم اعالن جنگ داد

آيا سرکوب زنان و کشتار 
خلق عرب و حمله به 
کردستان و ترکمن صحرا و 

مانند  يترور فعالين كارگر
ناصر توفيقيان در همان 
اوايل انقالب يك اعالن 

 جنگ آشكار نبود؟
كل عكس آن  اتفاقا مش

 يم ياست كه حكيم يچيز
مشكل آنجا بود كه . گويد

كمونيستها اين اعالن جنگ 
نگرفتند و قوانين  يرا جد

جنگ را رعايت نكردند و 
اينكه كارگران را بطور  يبجا

رفتن به جنگ  يمنظم برا
آماده و  ينظام سياس

متشكل كنند مشغول بحث 
بر سر شورا خوب است يا 

 يخود موضوعات ي به جان هايا. اتحاديه بودند
ف ين تکلييکه تع يطيمهم اند اما در شرا

محور تحوالت  ياسيز بر سر قدرت سيقهرآم
اه ين مباحث دنبال نخود سيجامعه است ا

كه جنگ راه  يزمان. فرستادن طبقه کارگر است
كه قوانين جنگ را رعايت  يافتد آن طرف يم

 يهنگام. نجا بوديمشکل ا. بازد يكند م ينم
افتند و شروع به يستها مسئله را دريونکه کم

با اين  يروياروئ يآماده كردن كارگران برا
عامل عمده . جنگ كردند، ديگر دير شده بود
و  يسياس يدر اين دير كرد هم خط مش
 يكمونيست يايدئولوژيك در ميان سازمان ها

 ينظام سياس يبرانداز يبود كه بطور منظم برا
حاكم  يام سياسنظ يحاكم كار نكرده بودند ول

تثبيت خود و قلع و قمع  يبطور منظم برا
. وضعيت اين بود. انقالب كار كرده بود

شكست خوردند  يكمونيستها و كارگران انقالب
وارد اين جنگ  يناكاف يچون دير و با آمادگ

. پس دشمن توانست دست پيش بگيرد. شدند
را بايد ديد و آن را مرتبا  ياين حقيقت تاريخ

 يرگران تكرار كرد و آن را به آگاهدر ميان كا
 يآقا يول. كارگران تبديل نمود يطبقات
كند و   يم يمسائل را وارونه جمعبند يحكيم

 يخود را بكار م يروشنفكر يقوه منطق باف
اين . تاريخ را وارونه نشان دهد يگيرد تا درسها

 يحكيم يآقا. خدمت به طبقه كارگر نيست
 ...  : ر كنيدبه اين جمالت خود فك يلطفا كم

 يسركوب باز كرد طور يدست سركوبگر را برا
توانست ادعا كند كه فعاالن  يم يكه به راحت

 يبرانداز يو برا يبه جنگ نظام سياس يكارگر
آن آمده اند پس حق شان است كه سركوب 

 .شوند
خ از يبه تار ين نگرشيا! ز استيرت انگيواقعا ح

اگر خط . ک خرده بورژواستيچه تنگ يدر

مانند  يبر تشكالت كارگر يحكيم يآقا
 يكارگر يآبادان و شوراها يپروژه ا يسنديكا

 غالب بود اين تشكالت بايد در ٥٧پس از سال 
به  يرابطه با كشتار خلق عرب و لشگر كش

كردند تا  يتركمن صحرا و كردستان سكوت م
سركوب ندهند؟ خير  يگزك به دست رژيم برا

فعالين  يو، مشكل در زياده ريحكيم يآقا
در  يكمونيست در پيش كشيدن سياست انقالب

مشكل عكس .  محل زيست و كار كارگران نبود
مشكل در آن بود كه كمونيستها . اين بود

و  يبدليل اينكه خود در التقاط سياس
تجربه بودند، مسئله  يايدئولوژيك غوطه ور و ب

را به آن سرعت و با آن  ينظام سياس يبرانداز
 است در دستور كار طبقه كه الزم يجديت

 نيز ١٩١٧در انقالب اكتبر . كارگر قرار ندادند
اگر لنين و حزب بلشويك نبودند كه كسب 

را در دستور طبقه كارگر  يقدرت سياس
بگذارند و به اين منظور تشكالت كارگران و 
دهقانان را تبديل به ارتش كارگران و دهقانان 

 بدست طبقه كارگر يكنند هرگز قدرت سياس
اگر در انقالب چين، مائوتسه دون و . افتاد ينم

حزب كمونيست نبودند كه از شكست قيام 
كرده و راه كسب قدرت  يجمعبند يشانگها

عقب مانده را كشف  يطبقه كارگر در كشورها
توانست  يكنند طبقه كارگر چين هرگز نم

را  يستياليامپر ين و قدرتهايطبقات مرتجع چ
رقرار كرده و شکست داده، دولت خود را ب

ر و عقب مانده يسوسياليسم را در آن کشور فق
مشكل طبقه كارگر ايران در . ران پياده كنديو و

 و پس از آن اين بود که نتوانست ٥٧سال 
ق ياش را که کسب قدرت از طر يفه مرکزيوظ

كه اين مشكل  يو  تازمان. قهر است، انجام دهد
را يز. ادامه يابد طبقه كارگر بازنده خواهد بود

 ياسيبدون قدرت س: ن گفتيهمانطور که لن
 !ز توهم استيهمه چ

و هم فکرانش  يمحسن حکيم
خود  يابراز جهان بين يبرا

و ضد سرمايه  يگفتمان کارگر
را پيشه کرده اند اما اين  يدار

 يکه طبقه کارگر برا(مسئله 
 يسرنگون کردن دولت و برقرار

) دولت خويش چه بايد کند
ر و در تفک ياصال جائ

اينجا و آنجا . مباحثشان ندارد
از سياست و قدرت  يصحبتهائ

کنند اما بسيار  يم يسياس
 يو بعنوان عکس العمل يصور

 يدر مقابل درخت سرسبز زندگ
. و منتقدين کمونيست خود

 يدر بدنه تفکرشان جائ يول
ندارد و بالطبع در عمل شان 

 .ندارد ينيز انعکاس
اين مسئله را در نقدشان به 

را يز. مينيب يز ميسم نيکاليسند
ست ين يستينقدشان از موضع ضد اکونوم

محدود کردن مبارزات  يعنياکونوميسم (
بهبود معيشت در  يکارگران به مبارزه برا

چارچوب نظام موجود و مخالفت با سازمان 
دست زدن به انقالب  يکارگران برا يياب

و راست  ياساس انحراف رفرميست).  يپرولتر
که ( يارگران را از سياست انقالبآن است که ک

دست  يدر مرکزش سازمان يافتن کارگران برا
. کند يدور م)  است يزدن به انقالب پرولتر

لغو "سم از اين زاويه، در تفکر يکالينقد سند
 .ندارد يجائ" يکارمزد

◄ 

 



  ١٨ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                

 در مورد مسئلھ یانحراف رفرمیست
 دولت

 
سرنگون كردن  يعوض كردن وضع موجود يعن

:  يا آنطور كه لنين فرموله كرددولت حاكم
 يحاكم و بجا يدرهم شكستن دستگاه دولت

. طبقه كارگر يآن برقرار كردن دستگاه دولت
خط مرز ميان گرايش رفرميست و گرايش 

. نجاستييا راديكال در طبقه كارگر در ا يانقالب
به  يحكيم ينقد راست و محافظه كارانه آقا

ن را در باال از آ يکه نمونه ا(فعالين كمونيست 
محسن . زديخ ينجا بر مياز هم) ميآورد
ن يست را فعالين کمونيفعال يميحک

ست و جنبش آنان را جنبش يسکتار
از  يمنظور و. خواند يم يستيسکتار
ن است يقت اينان در حقيست خواندن ايسکتار

و مبارزه طبقه  يآگاه يکه آنها به سطح کنون
د يآنند که د يستند و در پيکارگر قانع ن

 يسرنگون يکارگران را به افق مبارزه برا
 يوند زنند و مبارزات کنونيز دولت پيقهرآم

در آورده و به  يفعل يآنان را از محدوده ها
 ياسيکسب قدرت س يشاهراه مبارزه برا

ن يو فعال يميان حکيمنبع تنش م. ندازنديب
 . ست در اينجاستيکمون

ن گرايش يك گرايش محافظه كارانه يا
خواهد قبول كند  ياست  كه نم) يليبرال(

 يانقالب يطبقه کارگر تنها از طريق سرنگون
رد که يقرار گ يتيتواند در موقع يم ينظم كنون

قتا و يحق ياگر کس. استثمار و ستم را محو کند
 يلغو کار مزد يغل و غش بخواهد برا يب

نظم  يانقالب يسرنگون يد برايمبارزه کند با
لغو  يعن يي کارمزدرا لغويز. تالش کند يکنون

 ي، محو آن روابط اقتصاديه دارياستثمار سرما
ه آن ثروت اجتماعا توليد شده به يکه بر پا

شود، محو آن  يل ميتبد يسرمايه خصوص
زد يخ ين روابط بر ميکه از ا يزات اجتماعيتما

. کند يم ين بنا را نگهبانيکه ا يو محو افکار
 يستحقق اين بايد دست به مبارزه سيا يبرا

در جريان اين مبارزه افكار و . زد يانقالب
غالب بر طبقه كارگر نيز بايد عوض  يارزشها

كه اكنون بر طبقه  يشود زيرا با آن سطح آگاه
تحقق  يتواند برا يكارگر غالب است هرگز نم

كه بنيادا متفاوت از جامعه موجود  يجامعه ا
 يد به آگاهيطبقه کارگر با. باشد مبارزه كند

نکه يآگاه شدن به ا. ابديدست  ياقعو يطبقات
ستاند و پروار  يه دار ارزش اضافه او را ميسرما

. است يطبقات ياز آگاه يشود جزء کوچک يم
ن جنبه از يفقط شامل نقد ا يطبقات يآگاه
 يعن ييطبقات يآگاه. شود ينم يه داريسرما

در همه سطوح و  ينقد بنيادين جامعه كنون
و  يو اجتماع يو اقتصاد يسياس ياليه ها
در همه  ي ارائه بديلمهمتر از آنآن و  يفرهنگ

 يبرا ي ارائه روش و راه وه ها و سطوح ين اليا
خالص شدن از شر جامعه کهن و ساختن 

 يک آگاهين يا. ن بر خاکستر آنيجامعه نو

و از  ياست که کارگران بطور خود بخود يعلم
 - کارفرما و حتا کارگر–محدوده روابط کارگر 

ز يچ چيه. ابنديتوانند به آن دست  ي نمدولت
ست که ياز آن ن) و مضحک تر(تر  ير واقعيغ

در ذات کارگر  ين آگاهيد ايبخواهد بگو يکس
 !نهفته است

ن يز از اين يحكيم يآقا يگرايش لغو كار مزد
 .است يو بر يته يآگاه

سنديكاليسم همانا ماندنش در  يمشكل اساس
 يو اقتصاد يسياس يچارچوبه ساختار نظام ها

اين را درک  يگرايش لغو كارمزد. حاكم است
ک به آن ينزد يکند چون خودش خيل ينم

است؛ خودش در عين حال كه به ساختار و 
نقد دارد اما اهداف و  يه دارينظام سرما

كه اين  يفعاليتش را در حد امكانات و فضاهائ
 يساختار ممكن است تحمل كند سازمان م

 يرايش و پويائهمين فاقد گ يبرا. دهد
 يحاكم و دارا يسرنگون كننده ساختارها

 . حاكم است يگرايش وفق يابنده با ساختارها
 يبا عبا و قبا يهمان رفرميسم سنديكاليست

. شود يارائه م يو پست مدرنيست يپسا ساختار
پساساختارگرايان و پست مدرنيست ها هم به 

و گاه ( كنند  يحاكم نقد م يساختارها
اما ) كنند يم ير تيز و الهام بخشبسيا ينقدها

درهم شكستن  يبهمان اندازه با انقالب برا
كه در قلبش دستگاه (موجود  يساختارها

فلسفه اينان تن . ورزند يضديت م) است يدولت
در گذشته به اين . دادن به ممكنات است

از  ييك. گفتيم رويزيونيسم يگرايش م
نظريه (رويزيونيسم  يمهمترين مشخصه ها

كه در هيئت دفاع از كارگر و  يشكارانه اساز
آن است که آنچه ) شود يسوسياليسم ظاهر م

 يممكن است را بعنوان آنچه درست است جا م
 . زند

 
خط پنج ملھم از تفکرات پست 

 یمدرنیست
 

به نام خط پنج راه  ي جريان١٣٦٠در اوايل دهه 
افتاد که کمابيش شبيه گرايش مورد بحث ما 

. د آن را به پراتيک بگذاردکر يم يبود و سع
از  ين نتيجه اش آن بود که عده ايبرجسته تر

ساخته  يچپ را با دورنما يفعالين سازمان ها
از درون خود کارگران  يشدن تشکيالت کارگر

اين تجربه  يول. تبديل به کارگران ساده کرد
که  يتنها افتخار. نرسيد يشکست خورد و بجائ

نخورد و بقول برايش ماند اين بود که ضربه 
اما علت ضربه . هزينه نپرداخت يحكيم يآقا

نساخت  يزيقتا چين بود که حقيش اننخورد
در عمل يک جريان انحالل . که ضربه بخورد

عليه حکومت  يزيرا هم مبارزه سياس. طلب بود
البته همه تحت . را منحل کرد و هم تشکل را

 ينام خدمت به طبقه كارگر و حفظ خود برا
گيرم که چند !  به طبقه کارگرشتريخدمت ب

نفر کارگر را هم با سواد كردند كه خودشان 

ماركس را بخوانند و الزم نباشد روشنفكران 
را به درون  ي عنصر آگاهبيرونكمونيست از 

كارگران ببرند تا به اين ترتيب جواب دندان 
 !به لنين داده باشند يشكن

لغو "ها مانند همين جريان  يخط پنج
عتقد بودند که وظيفه روشنفکران م" يکارمزد

را به درون  يکمونيست ينيست که آگاه
کارگران ببرند؛ روشنفکران نبايد به اين يا آن 

کنند  يحزب تعلق داشته باشند و نبايد سع
کارگران را نيز به خط و سازمان خود جلب 
کنند؛  سانتراليسم دموکراتيک بد است و همه 

بايد در باشد؛ نطفه حزب  يچيز بايد شورائ
ميان کارگران و توسط خود آنها بسته شود تا 

ش يفرق گرا. بعدا از کارگر بيگانه نشود و غيره
 دهه ٥ آن است كه خط ٥مورد بحث ما با خط 

ضد  يها ي با تئور١٣٧٠ را در دهه ١٣٦٠
غسل تعميد  يو پست مدرنيست يتوتاليتر

 يمهم يش فصل مشترک هاين گرايا. دادند
ان دارد كه وجه مشخصه با پسا ساختارگراي

را ياست ز يشان ضديت با انقالب پرولتر
قصد در هم شکستن  يانقالب پرولتر

نان يکند و به زعم ا يموجود را م يساختارها
ست حتما به يممکن ن ين کارياز آنجا که چن

د در چارچوب يانجامد، پس با يفاجعه م
کدام (موجود  يموجود از فضاها يساختارها

برد منافع هر گروه تحت ستم پيش يبرا) فضاها
 .تالش كرد

 
 سالح نقد و نقد سالح

 
ضد سرمايه  يادعا يو دوستانش خيل يحكيم

 يم) سيپراکس يا بقولي(ک يبودن و پرات يدار
دانند که مارکس در مورد  ينها خوب ميا. كنند

مارکس . ر جهان چه گفتييرابطه فلسفه و تغ
 يگفت همه فالسفه، جهان را به گونه ها

ر يير کرده اند اما مسئله در تغيلف تفسمخت
سالح نقد هرگز د گفت يتاک يو برا. جهان است

كه  يآنهائ. نقد سالح را بگيرد يتواند جا ينم
كنند بايد  يبودن م يضد سرمايه  دار يادعا

روشن كنند كه نقد سالحشان چيست؟ لنين 
 اين را دولت و انقالبدر مقاله بسيار مهم 

يروزمند انقالب اكتبر روشن كرد و در عمل پ
 . آن را به اثبات رساند

به عمق تخاصم  يبودن يعن يضد سرمايه دار
 يميان دو طبقه آگاه بودن و بر مبنا يطبقات

ست يشک ن. عمل كردن ين تخاصم طبقاتيا
و دوستانش صادقانه از استثمار  يميکه حک

د از يه باين زاوياز ا. برند يطبقه کارگررنج م
ما مسئله اين است كه آنها ا. آنها تشکر کرد

طبقه كارگر را  يبرا يقادر نيستند اين دلسوز
و  يعلم يسياس يبه سطح يك خط مش

 يريشه كن كردن شرايط يبرا يعملكرد انقالب
زيرا . كند برسانند يكه اين وضع را توليد م

و اينكه  يقادر به درك عمق اين تخاصم طبقات
توان  يم يواقعا و حقيقتا با چه نوع مبارزه ا



١٩صفحه    حقيقت        ۲۵ شماره
آن را به نفع طبقه كارگر وديگر زحمتكشان 

 يبرا. لنين اين را درك كرد. حل كرد نيستند
دولت و روشن در  يعال يهمين توانست بطرز

 بيان کرده و در عمل نشان دهد که و انقالب
 .ستيتنها راه حل چ

 مشكل اين دوستان آن است كه چشم خود را 
 يادبندند كه روابط اقتص يبر اين حقيقت م

 ياستثمارگرانه موجود بوسيله قهر سياس
شود و فقط با  يم يسازمان يافته و نگاهدار

توان آن را از  يسازمان يافته م يقهر سياس
در نتيجه، تفكر و عملشان در . ميان برداشت

شود كه  ينهايت به همانجا ختم م
 يو دوستانش سع يحكيم. سنديكاليسم است

كنند از خط راست و محافظه كارانه  يم
توانند و تنها  يسنديكاليسم عبور كنند اما نم

از طريق دست انداختن به زبان راديكال تر 
 .كنند يخود را از آن متمايز م

ستها يرفرم. ستيجدا از دولت ن يه داريسرما
 يکيز ين نيا. کنند يگر جدا ميکدين دو را از يا

. است" يزدلغو کارم"ش يگرا ياز مشخصه ها
د روابط يد وبازتولياستثمار و فقر و فالکت و تول

، همه و همه تحت فشار يستمگرانه اجتماع
و رقابت  يه داريات انباشت سرمايجبر و ضرور

طبقات حاکمه . رديگ يصورت م يه داريسرما
مختلف و طبقات حاکمه جهان نه  يکشورها
 يرا بلکه ساختارها يات اقتصاديان حيتنها شر

ک شکل دادن يدئولوژيو ا ي ابزار فرهنگ،ياسيس
کشتار را  يافکار مردم و ارتش ها و سالح ها

ن يد با ايطبقه کارگر با. کنند يکنترل م
. گران را رها کنديدستگاه در افتد تا خود و د

صحبت از لغو . است يشرط لغو کارمزدين پيا
شرط آن يبدون صحبت در مورد پ يکارمزد
ت ين واقعيدن ايدا نيآ. محض است يبيعوامفر

جه يو در نت يل گرائيمحرز و واضح تخ
 ست؟ين يبيعوامفر

ست را يش، پردون اصالح طلب اتوپين گرايا
 فقر فلسفهآورد که مارکس در مقاله  ياد ميب

خواهد وسط  ياو م: باره اش نوشت در
گر يد يو در جا. باشد يا و بورژوازيپرولتار

ند يب يگفت پردون فقر و فالکت و محنت را م
جنبه «ست ين است اما قادر نيو خشمگ

ند که جامعه کهن را يفقر را بب يب انقالبيتخر
. يب. نامه مارکس به ج(» .سرنگون خواهد کرد

 )١٨٦٥ه ي ژانو٢٤تزر در يشو
ش از ين گرايگر نظرات اينده به ديدر شماره آ

 يک،  آگاهيسم دموکراتيجمله در مورد سانترال
ک يپرتو پراتدر (سم يالي، و سوسيستيکمون
م يخواه) نيو چ يسم در شوروياليسوس

 ■. پرداخت
 

 :توضيحات
 توانيد به ي مذکور مي خواندن سه سند پايه ايبرا

   :سايت زير مراجعه کنيد
www.komitehamahangi.com 

 

وفان كاترينا نقاب از چهره جامعه طبقاتي تبعيض ت
 .اي آمريكا برداشتگر

آمريکا  طبق آمار مي دانستيم كه ،  قبل از اين
 درصد كل جمعيت زنداني جهان را دارد ۲۵حدود 

 در صد جمعيت جهان ۵در حاليكه جمعيتش 
درصد از ثروتمندترين خانوارهاي آمريكا يك . تاس
د و  ارنر اختيار د درصد کل در آمد کشور را د۲۰

 برابر كارگران ۴۷۵ مديركل هاي بزرگترين شركتها
 ۱۹۸۰صنعتي حقوق مي گيرند در حاليكه در سال 

همين نسبت در بريتانيا .  به يك بود۴۰اين نسبت 
اينها را .   به يك است۱۵ به يك و در فرانسه ۲۴

  تصاوير، آمار درآمار مي گفت اما وقتي كاترينا آمد
 سگهاي نئواورلئان كه :تکان دهنده جان گرفتند

ماهاي چارتر از سيل جان سالم بدر سوار بر هواپي
 و مادر بزرگهاي  كودكان در حاليکهمي برند

 .صره  سيل گرفتارند در محاآفريقائي تبار 
فاجعه اي كه با وقوع توفان كاترينا در مناطق 

توان جنوبي آمريكا بوجود آمد را به هيچ رو نمي
 شده ي زيرا از قبل پيش بينناميد» يطبيع«

 ي براييش از آن طرحهائبود و از چند سال پ
مقابله با آن ريخته شده بود اما دولت سرمايه 

 از فاجعه را سودآور ي آمريكا پيشگيريدار
 ها آنقدر دقيق يپيش بين. تشخيص نداده بود

شبيه .  گذاردي نمي شك باقيبود كه هيچ جا
 نشان ي مراكز جو شناسي كامپيوتري هايساز

 ١٦٠حداقل  داده بود كه با رسيدن توفان
کيلومتر مربع از مساحت شهر به طور کامل زير 

 هزار ١٠٠تا   هزار٨٠آب خواهد رفت و حدود 
در پرتو اين تحقيقات، . نفر کشته خواهند شد

 در ياضطرار  حل مسائليآژانس فدرال برا
 اعالم کرده بود که از ميان سه ٢٠٠١سال 

آن است،   که آمريکا در انتظاريفاجعه بزرگ
 و رفتن نيواورلئان بعد از يکاحتمال در آب فر

نزديک ترين   ترين وي بسيار شديد، جدتوفان
 زلزله يدو فاجعه ديگر يک( باشد ياين فجايع م

 يحمله تروريست  يکيدر کاليفرنياست و ديگر
 ). به مانهاتان

كه به توفان كاترينا نيواورلئان  وفان شديدت
 در ي بسيار قوي هايآشفتگمعروف شد نتيجه 

 ي کيلومتر٢٠٠ اوت در ٢٣در . ودجو زمين ب
 شكل گرفت و ي يك توفان حاره اباهاماس

 ، گذشتاز خليج مکزيک كه پس از چهار روز
 يآب ها.  شدهيوال يکاين توفان تبديل به 

 ي گرم شده و انرژيخليج به طور غيرعاد
 كه يتوفان. را در خود متراکم کرد يعظيم

 يحجم وسيع انرژشكل گرفته بود بسرعت اين 
 شد و ٥تندباد درجه را جذب كرد و تبديل به 

 تركيب شد و  کيلومتر در ساعت٢٩٠ يبا بادها
  متر به وجود١٠ به ارتفاع يعظيم طوفانامواج 

 ي واقعه ا اين گوينديم هواشناسان .آورد
بسيار وحشتناك است زيرا هرگز يك توفان 

.  نشده بوديتبديل به چنين هيوالئ يکارائيب
 ي گويند اين دگرديسين م از محققييبسيار

 .  استاثيرات گرم شدن جو زمينجه تتين
 .را خراب کردشهر  ي شنيسدها ، توفان
 آن ين كه اهالي مناطق فقير نشي شنيسدها

 )سياهان( تبار ي آفريقائي هاياكثرا آمريكائ
 ي و ارتفاعشان از سدهايبسيار ناکافهستند 

ارگان .  مناطق ثروتمندنشين کمتر بوديشن
باال  ندادند در نتيجه ي هيچ هشداريدولت يها

 .غافلگير کردهزاران نفر را در خواب آمدن آب 
 مناطق ثروتمند که يبرخو  يمناطق توريست

از سيل در امان   ها بنا شده بودنديبر بلند
 سقف يدر مناطق ديگر آب تا رو اما ماندند

 فاجعه سيل آمد ارگان يوقت.  خانه ها باال آمد
ريت مردم نئواورلئان را كه  اكثي دولتيها

 تبارند را رها كرده يمردم محروم و فقير آفريقائ
اولين عمليات . و به داد ثروتمندان رسيدند

نجات توسط يك زن و شوهر ميليونر 
 ي را براي چارتري بود كه هواپيمايكاليفرنيائ

آمدن .  نئواورلئان كرايه كردنديتخليه سگها
وقت .  بود شدهياين توفان از قبل پيش بين

 اما جامعه.  اقدامات پيشگيرانه بودي برايكاف
 ي حتا در شرايط اضطراري طبقات تبعيض و پر
 و بدون تبعيض عمل ي تواند غير طبقاتينم

آمريكا در ابتدا نسبت به ئيس جمهور ر. كند
بهمين جهت مردم .  كردي اعتنائياين فاجعه ب

درياچه « : به مسخره اسم شهر را گذاشته اند
 را به ي توفان آنچنان تمايزات طبقات.»ج جور

نمايش گذاشت و آش آنقدر شور شد كه حتا 
 يمجبور شد اعتراف كند كه خرابجورج بوش 

 ي متاثر از نابرابر كاترينا گام به گامفاجعه يها
تمام مردم آمريكا و .  استي و نژادي طبقاتيها

همه مردم دنيا ديدند كه آمريكا مانند همه 
 از دو قطب يان سرمايه دارنقاط ديگر جه

. قطب ثروت و قطب فقر: تشكيل شده است
قطب طبقه سرمايه دار و قطب طبقه كارگر و 

 .محرومان
 

 ویرانگر و سرنوشت یسرمایھ دار
 توده ھا

 را ي طبيعي از مردم ما كه بارها باليايخيل
 و يتجربه كرده اند و در شرايط عقب ماندگ

 توفان کاترينا دست در دست سرمايه داری
 فاجعه انسانی توليد کرد 

http://www.komitehamahangi.com
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 قربانيان ،ي و ضدمردميتحت يك نظام ارتجاع

بيشمار و تخريب بسيار را شاهد بوده اند با 
 مگر آمريكائيان«:  پرسند كهيتعجب از خود م

 و ي پيشرفته ندارند؟ منابع ماليتكنولوژ
 ندارند؟ يامكانات ندارند؟ ابزار پيش بين

 يسيستم كارآمد مديريت بحران و كمك ها
 ندارند؟ مگر دولت شان به فكر مردم ياضطرار

هيئت حاكمه شان نماينده مردم و نيست؟ مگر 
 » به مردم نيست؟ پس آمريكا ديگر چرا؟يمتك

 ي اسالمي جمهوري كه از صدا و سيمايپاسخ 
 رسد يو نماز جمعه ها و منابر به گوش م

اين يك «:  گوينديم. رذيالنه و فريبكارانه است
 شبيه آنچه كه در ييعن» ! استي شبه الهيبال

 شبيه به يچيز. م خوانيي مي مذهبيافسانه ها
توفان نوح يا هجوم پرندگان با سنگريزه به 

يا غرق شدن سپاه ) پادشاه حبشه(سپاه ابرهه 
اطالع «اين نوع .  احمريفرعون در دريا

 در ي جز تكرار خرافات غير علميچيز» يرسان
 كه نتيجه يخرافات. قرن بيست و يكم نيست

 و سطح پايين دانش بشر قرون و اعصار ينادان
 تحوالت ي در توضيح وقايع و ريشه يابقديم
 توان يبا يك هوش متوسط هم م.  بوديطبيع

 ييكم، وقت.  اين حرفها را فهميدينتيجه منطق
كه بال را خدا نازل كرده باشد، ديگر انگشت 

 گرفت و به راه ي كسياتهام را نبايد به سو
 و يا به حداقل رساندن لطمات ي پيشگيريها

دوم، . قايع نبايد فكر كرد از اين ويو تلفات ناش
 گرديد بايد ببينيد آن ياگر هم دنبال مقصر م

 كه اين بال سرشان آمده و جان و مال و يمردم
نزديكان خود را از دست داده اند بر اساس 

» يگناهان كبيره ا«، چه ي مذهبيمعيارها
! مرتكب شده بودند كه خدا با آنان چنين كرد

به شكل  است كه آخوندها ياينها دروغهاي
آشكار در مساجد و مجامع، و اخبار نويسان و 

 به خورد ي به شكل خجالتيمفسران حكومت
عين همين حرفها را بعد از .  دهنديمردم م

 زدند و از امام هشتم يزلزله مهيب بم هم م
 عظيم يهرگاه بالي:  كردند كهيشيعيان نقل م

 است كه خداوند به ي نازل شود جزاييبر خلق
 . دهديگناهانشان م

 ي از كاترينا دو دليل زمينياما تلفات ناش
منافع سرمايه : دو دليل مرتبط به هم. داشت

 كه يمناطق. ي سرمايه داري و ايدئولوژيدار
 ي آمريكائ فقير عمدتايآسيب ديدند توده ها

.  داده بودنديرا در خود جا تبار ي آفريقائيها
اقامتگاه » ي پي سي سيم«حوزه رودخانه 

 آمريكا يگان سياه در اياالت جنوب برديتاريخ
را » نيو اورلينز« درصد جمعيت ٧٠. است

 از آنان يخيل.  دهنديسياهان تشكيل م
 فرودست ي از طبقات و قشرهايهمانند بسيار

 نظير بيمه مناسب يجامعه آمريكا از امكانات
 از يخيل. بهداشت و درمان و مسكن محرومند

  قابل تحمل كردن فقر و رفعيآنان برا
 و ارتباط نزديك و ي جمعيكمبودها، به زندگ

.  شده انديروزمره با اهل فاميل و بستگان متك
 يافتن كار و رسيدن به ي كه برايدر آمريكاي

 خريد مايحتاج يمحل كار يا تحصيل و حت
 از اين ي بايد اتوموبيل داشت، بسياريزندگ

پس .  فقير از اين وسيله محرومنديخانواده ها
از دو روز قبل از وقوع كاترينا، عجيب نيست كه 

 شده يشدت و قدرت و مسير توفان پيش بين
 از مردم محل زندگيشان را ي بسياريبود ول

آنان . ترك نكردند و به مناطق امن نرفتند
 ماشين، بنزين و يا پول يامكان نقل مكان يعن

، يمنطق بيرحم سرمايه دار. نقد نداشتند
. مكنبه هر قيمت م. كسب سود بيشتر است

رفع محروميت و فقر و تغيير شرايط نابسامان 
 زحمتكش، دغدغه دولت ي توده هايمعيشت

 ي سرمايه انحصاري و بنگاه هايسرمايه دار
وجود يك توده انباشته . درست برعكس. نيست

 يفقير و محروم و بيكار، منبع ذخيره مناسب
 ي است كه مرتبا از آن نيروي سرمايه داريبرا

سرمايه . نيازش را تامين كندكار ارزان مورد 
 رود كه هر چه توده ي با اين منطق جلو ميدار

 پيدا كردن كار يها فقيرتر باشند، هر چه برا
 داشته باشند، كارگران و يعطش بيشتر

 خواهند يخدمتكاران مطيع تر و سر به راه تر
 ي به دنيا و توده هاينگاه سرمايه دار. بود

. آميز است از باال و تحقيريزحمتكش، نگاه
 آمريكا، ي امپرياليستي سرمايه داريايدئولوژ

ضد زحمتكشان، ضد سياهان و رنگين پوستان، 
 جان ي تا آنجا براياين ايدئولوژ. ضد زنان است

 و زحمتكش ارزش قائل است ي معموليآدمها
كه مستقيما در خدمت تحكيم حاكميت نظام 

 و كسب حداكثر ي امپرياليستيسرمايه دار
 ي سرمايه داريايدئولوژ. رار بگيردسود ممكن ق

 قانون جنگل و تنازع بقا استوار يآمريكا رو
 كه به يكسان «ي اين ايدئولوژيبر مبنا. است

ثروت و رفاه و قدرت رسيده اند حقشان است 
» .چون از بقيه شايسته تر و برتر و بهتر بوده اند

 كند و ياين منطق، هم در مورد افراد صدق م
  كه مثاليبه اين معن. يماع اجتيهم گروه ها

سفيدپوستان از سياهپوستان شايسته ترند 
يا مردان از زنان . چون حاكمان جامعه هستند

.  برپاستيشايسته ترند چون نظام مردساالر
 اين نگرش به قربانيان و آسيب ينتيجه عمل

 و ي توجهي نيست جز بيديدگان كاترينا چيز
به اين  مقامات دولت آمريكا نسبت ي اعتناييب

 .، چه قبل و چه بعد از وقوعيفاجعه انسان
اينكه تا يك هفته بعد از كاترينا، مقامات و 

 نجات ي براي هيچ كاري دولتينهادها
بازماندگان واقعه نكردند و همين مساله باعث 

 يافزايش تعداد قربانيان شد از همين ايدئولوژ
اينكه از آغاز تالش .  گرفتيسرچشمه م
در مناطق »  كردن اوضاعيعاد «يحكومت برا

 يتوفان زده تا همين امروز، هيچ كمك جد
 جبران از دست رفته ها و بازگشت به كار يبرا

 به بازماندگان نشده است  يو تحصيل و زندگ
 اين يبه جا.  داردينيز ريشه در همين ايدئولوژ

 را انجام ي از نظر مردم، كارهايياقدامات ضرور
 يمايه هادادند كه از نظر حكومت و سر

 در ياعالم حكومت نظام:  الزم بوديامپرياليست

 توفان زده؛ انتقال و اسكان موقت يشهرها
بازماندگان در مناطق محصور شبيه به اردوگاه 

 از بازگشت يدر اياالت همسايه؛ جلوگير
 سابقشان؛ دادن يخانواده ها به محل زندگ

 بالعوض و تسهيالت ي فوريوعده كمك ها
 ي درازمدت برايام ها و ويبيمه درمان

فرونشاندن خشم و عصيان مردم؛ گسيل داشتن 
  و فعالي مبلغان مرتجع مذهبيدسته ها

 در ي خيريه مسيحيكردن نمايندگان گروه  ها
 !ي عموميميان آسيب ديدگان؛ اعالم روز دعا

 در ميانه راه بودند ي كمك رسانيهنوز واحدها
 ي خبري و دارويي كمك غذاييو از بسته ها

 سركوبگر پليس و يود كه نخستين واحدهانب
 يسوال.  بال زده شدندي وارد شهرهايگارد مل

كه پيش آمد اين بود كه چرا؟ اينها با تفنگها و 
 يهليكوپترهايشان آمده بودند كه با چه خطر

 ي كه شبكه هايكنند؟ جواب مقابله
فاكس «و »  ان انيس« نظير يامپرياليست

 ين بود كه مشتحاضر و آماده كردند اي» نيوز
اراذل و اوباش از فرصت استفاده كرده و دارند 

 در ييعن.  گيرندي مياز آب گل آلود ماه
 فقدان پليس و مجريان نظم و قانون به سرقت

 كشند و به يتاراج اموال مشغولند و مردم را م
.  كنند و محالت را قرق كرده انديزنان تجاوز م

 هم مو  ايرانيعين همين تبليغات را رسانه ها
 اينكه مردم يالبد برا. به مو تكرار كردند

 يصد رحمت به ناامن: شكرگذار باشند و بگويند
اينها . ي اسالميو جنايت و تجاوز در جمهور

 اثبات حرف خود، تصاوير ده ها نفر كه با يبرا
 غذا و مايحتاج اوليه از سوپر ماركت يبسته ها

 شدند را هم ي صاحب مانده خارج مي بيها
؛ ي از يك عمل واقعيتصاوير واقع. كردندپخش 

مساله اين بود كه مردم در ! ياز يك خطر واقع
 اسير سيل و توفان، با يك اجبار و يشهرها

اجبار به آستين باال زدن، . فرصت روبرو شدند
  رفعي كردن و همراه شدن برايهمفكر
اجبار به .  خود و كودكانشاني اضطرارينيازها

اجبار به . يالت فور غلبه بر مشكيتالش برا
 و توزيع ي جمع آوري خود برايسازمانده
 ي و بيماري گرسنگي هيوالمقابله با  وامكانات

 يدر اين ميان، قدرت سياس. و جراحات مرگبار
پليس و محكمه . حاكم موقتا حذف شده بود

» مقدس «يمرزها.  در كار نبوديسركوبگر
گدايان و .  معنا شده بودي بيمالكيت خصوص

نمان ها همدرد پيدا كرده بودند، آنهم به  خايب
 يپس مردم م. وسعت جمعيت يك شهر

 زدند و ي بايست آستين باال ميتوانستند و م
 ترين كار، يمسلم است كه اولين و بديه. زدند

 مملو از يبه فروشگاه ها»  اجازه وارد شدنيب«
 و تامين ي و مايحتاج اوليه زندگيمواد غذاي

 بود كه به دام سيل يفر ده ها هزار نينيازها
 ياز نظر هيئت حاكمه امپرياليست. افتاده بودند

 ييعن.  همينجا بوديآمريكا، خطر واقع
 و اقدام مستقل توده ي و سازماندهيهمبستگ

.  و نظم و قانون حاكميها فارغ از قدرت سياس
بعالوه، مردم خشمگين بودند و آن روزها اگر 
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رسيد  يدستشان به سياستمداران فريبكار م

 يبنابراين، نيروها.  جويدنديخرخره شان را م
مسلح سركوبگر فورا به ميدان آمدند تا اين 
روحيه را در هم شكنند و مردم حساب كار را 

نفرت انگيزتر از همه اين بود كه نظام و . بكنند
 ي مسئول اصلي يعنيحكومت امپرياليست

 ي و محروميت و رنج زحمتكشان، بازويبدبخت
 را تحت عنوان نجات مردم و سركوبگر خود

 .حمايت از توده ها به صحنه آورد
 ي حكومت، انتقال و اسكان اجبارياقدام بعد

بازماندگان توفان كاترينا در شهرها و مراكز از 
 از خانواده ها در يبسيار. پيش تعيين شده بود

 خود و يا در ي اطراف محل زندگيشهرك ها
د، فك  ديگر ايالت كه آسيب نديده بويشهرها

 يو فاميل و بستگان نزديك داشتند و م
 كنند اما به اين گروه يخواستند نزد آنان زندگ

 انتقال ياز مردم حق پياده شدن از اتوبوس ها
 از ي جديد اقامت، خبريدر محل ها. را ندادند
  يتنها يك كارت اعتبار.  نشدي ماليكمك ها
 از مردم رسيد كه به ي به بخشي دالر٢٠٠٠

 گرفتن يراهيچ وجه ب
 با يآپارتمان و گذران زندگ

 يهدف پيدا كردن كار كاف
اينك با فرونشستن ) ١. (نبود

 توفان زده، يآب در شهرها
 ها خواهان بازگشت به يخيل

 خواهند يم. خانه خود هستند
 يول. از اول شروع كنند

 يمقامات در بيشتر موارد، حت
اجازه اين كار را هم به آنان 

. يل سادهبه يك دل.  دهندينم
 عظيم ساخت يمنافع بنگاه ها

 در ميان يمسكن و شهرساز
 ياينها از مدتها پيش برا! است

 ي مسكونيخريد محل ها
تهيدستان و تخريب مجتمع 

 كهنه فقيرنشين نقشه يها
 خواستند اين يم.  كشيدنديم

جمعيت را از شهرها و مناطق 
» نيو اورلينز« نظير ي و نان و آب داريتوريست

 ي آنان، مجتمع هاي خانه هاي به جابرانند و
 گرانقيمت بر پا كنند و سود ي و تجاريمسكون

، زورشان به ياما در شرايط عاد. به جيب بزنند
توفان كاترينا اين .  رسيديهزاران خانوار نم

 خواهند تا يتنور را برايشان گرم كرده و اينها م
 از ييك. فرصت هست نان را بچسبانند

 ساخت مسكن با ي هامسئوالن همين بنگاه
 كه ما يكار«: صراحت و وقاحت گفته است كه

 »! آمديم را خدا انجام دادياز انجامش برنم
 كه ي هزينه و البته بيهوده ديگرياقدام ب

فرماندار ايالت لوئيزيانا انجام داد، اعالم روز 
 يمردم خواهان تالش جمع.  بودي عموميدعا
 به متوقف كردن مرگ و مير توفان يبرا

 و ي به مايحتاج اوليه خوراكيزدگان، دستياب
 ي زندگي بازسازي براي واقعي و اميدهايدرمان

 به جايش ي مقامات دولتيو كار بودند، ول

 از درگاه آسمان و طلب يمراسم شكرگذار
باز همان حربه . استغفار از خدا راه انداختند

 ي آرام كردن توده ها با دلخوشي برايهميشگ
، بستن »يآن جهان «يرواقع غييها و وعده ها

 ي و مسبب بدبختيچشم آنان بر مشكالت اصل
 به پا ي يعنيها، و بازماندن از راه حل واقع

 در دست يخاستن كارگران و ستمديدگان برا
گرفتن سرنوشت خود و رها شدن از شر اين 

» خدا« بينيد كه يم. ينظام جنايتكار طبقات
 خانه ي بنگاه هايفقط به فكر تامين منافع فور

 نظام و يساز و شهرساز نيست، منافع دائم
 . را هم مد نظر دارديدولت سرمايه دار

 ي و لطمات چشمگير مادي تلفات عظيم انسان
بر اثر اين واقعه، . تنها نتيجه توفان كاترينا نبود

 صحنه آمد و ي به رويتضادها و واقعيات مهم
كاترينا عمق . در معرض ديد همگان قرار گرفت

 ي نژادي و تبعيض ملي و نابرابريبقاتشكاف ط
در بطن ثروتمندترين كشور دنيا را عريانتر از 

اين دست طبيعت بود . پيش به نمايش گذاشت
 ي جنوبيكه توفان را به سواحل و شهرها

 سرمايه يآمريكا كوبيد، اما اين دست نامري
 بود كه با نگهداشتن صدها هزار نفر از يدار

» كمربند سياه« كه به يساكنان منطقه ا
مشهور است در فقر و محروميت از امكانات، 
شرايط كشته شدن و ضربه خوردن و لطمه 

شك نيست كه . ديدنشان را فراهم كرد
 از ي رنگين پوست و گروه هاييقشرها

 يسفيدپوستان ساكن اين منطقه هم قربان
همسرنوشت شدن اينان با توده . كاترينا شدند

هر چيز از  عمدتا سياهپوست پيش از يها
 و ي ثبات و ناامن اقتصاديموقعيت ب

قربانيان غير .  شدي مياجتماعيشان ناش
 و متوسط ي تحتانيسياهپوست نيز در رده ها

كاترينا نشان .  داشتنديرو به پايين جامعه جا
داد كه امكان خارج شدن سريع اوضاع از 
كنترل حكومت وجود دارد و هيئت حاكمه 

 ها و يرت نمايامپرياليست عليرغم همه قد

.  اش، قادر مطلق نيستيتبليغات شبانه روز
كاترينا نشان داد كه نقطه ضعف بزرگ 

 مردم ي اعتماد شدن توده هايامپرياليستها، ب
نسبت به آنها و فرو ريختن اميدها و توهمات 

 نسبت به نظام استثمار و ستم يطبقات تحتان
 به اين اميدها و يكاترنيا ضربه سنگين. است

 آمريكا يت زد و نه فقط در افكار عمومتوهما
 ايجاد يكه در افكار مردم دنيا سواالت جد

 ديگر يوقايع بعد از توفان يك مساله حيات. كرد
 در ياينكه طبقه حاكمه حت: را هم نشان داد

شرايط بحران و ضعف از سالح سركوب دست 
 گذرد؛ در ي خود نمي كشد؛ از منافع اساسينم

 پراكندن خرافه و جهل تبليغات فريبكارانه و
 زحمتكش و يتوده ها.  آيديكوتاه نم

 توانند و بايد طبقه حاكمه را با يستمديده م
مبارزه خود عقب بنشانند و هر جا كه توانستند 
حق خود را بگيرند، اما حاكمان هرگز به 
خواست خود و بدون مقاومت از قدرت كنار 

 ي هايينظام ستم و استثمار و بدبخت.  روندينم
 مردم به همراه دارد به شكل يكه مرتبا برا

 و يا با حك و اصالح يخودبخود
 ي رود و تغيير ماهيت نميكنار نم

 كه يبه يك كالم، درس اساس. دهد
بايد از كاترينا گرفت ضرورت انقالب 

 ياين نتيجه ا. عليه نظم حاكم است
است كه انقالبيون همه كشورها بايد 

 .ننددر ميان مردم تبليغ و ترويج ك
 يچقدر وعده دادن ها و خلف وعده ها

 و نوكران ي آمريكاييامپرياليستها
در .  شان به هم شبيه استياسالم

 شيوع وبا در ايران كه ياولين روزها
ممنوعيت فروش سبزيجات تازه را در 

 نژاد عوامفريبانه ي داشت، احمديپ
 ياعالم كرد كه دولت از محل درآمدها

 يرا جبران م ضرر سبزيكاران را فويارز
علت ممنوعيت فروش سبزيجات . كند

 در ياين بود كه بخش عمده توليد سبز
 ي فاضالب ها يعنيايران با بكارگير

 ي گسترش وبا انجام ميعامل اصل
 هم بالفاصله وعده داد يوزير جهاد كشاورز. گرفت

. كه اين پول به همه سبزيكاران پرداخت خواهد شد
تادن آبها از آسياب و حاال بعد از گذشت دو ماه و اف

 ي، وزارت جهاد كشاورزيعدم پرداخت كمك نقد
در پاسخ به اعتراض سبزيكاران اعالم كرده كه اين 

 شود كه با ي پرداخت ميكمك فقط به سبزيكاران
!  كرده اندي ميآب سالم زمين هايشان را آبيار

 ي وزير علت اين تغيير موضع را مي كه از آقايوقت
ما تغيير موضع «:  گويد كهي ميپرسند با پرروي

 يما اين پول را به همه سبزيكاران م. نداده ايم
 را كه از آب يمساله اينست كه ما كسان. دهيم

 يآلوده استفاده كرده اند، سبزيكار به حساب نم
 »!آوريم

 
  در نئواورلئانی قومیپاكساز

 كاترينا بر يماه از تازيانه ها چند  بيش از 
 از ي گذرد و هنوز بسياريمپيكر ايالت لوئيزيانا 



  ٢٢ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                
 دانند كه بر صدها هزار بازمانده يمردم دنيا نم

دوربين تلويزيون ها و . اين واقعه چه رفته است
 را در ي تنها تصاويري ماهواره ايشبكه ها

 دهند كه به تبليغات يمقابل چشم مردم قرار م
و اهداف سودجويانه و عوامفريبانه صاحبان 

 از علل و ريشه ياگر حرف. قدرت كمك كند
 آوردند به شدت ي اين فاجعه به ميان ميها

 ياگر راه حل.  و گمراه كننده استيسطح
 سرانجام است ي كنند محدود و بيپيشنهاد م

 ها و يدلدار. و به وعده سرخرمن شباهت دارد
 هايشان لبريز از خرافه و تحقير و يابراز همدرد
و از آنجا كه .  بين مردم استيتفرقه افكن

 يكوت گذاشتن چنين مصيبت عظيممس
 كوشند فتيله اخبار را ذره يناممكن است، م

 را ي عموميذره پايين بكشند و فراموش
 ي كنوني و هشياريجايگزين توجه و نگران

 ؟اما واقعيت ها چيست. كنند
 : اعالم كرد خواهيجمهورحزب  از رهبران ييک
.  شدندي نيواورلئان پاکسازيباالخره شهرک ها«

  برايماندهيم، خدا که ما نتوانستيم انجام يکار
 نقل شده در اظهارات ريچارد بيکر،( »انجام داد

  )٢٠٠٥ سپتامبر٩روزنامه وال استريت، نيويورک در 
 يشهردار اين شهر كه خودش يك آمريكائ

 و تقريبا  شد تبار است با او هم صدايآفريقائ
 يک  ي به اين مضمون زد كه اين ويرانيحرف

اولين بار است که  «  زيرا است ينعمت اله
مواد مخدر و خشونت راحت شده  شهر ما از شر

است و ما خيال داريم آن را در همين وضع نگه 
  »يمدار
  را كه اكثريت مردمشهر تبار ي آفريقائياهال
آمريكا چهارگوشه  اورلئان می باشند را درنئو

در حاليكه آنها هنوز در . پخش كرده اند
دروازه  برند يراکز موقت به سر مپناهگاه ها و م

 ي سرمايه داري الشخورهاي نئواورلئان برويها
 .باز شده است
« اورلئان را  نيوبود كه وعده داده جورج بوش 

اما در .  كننديبازساز» بزرگ تر و بهتر از قبل 
 بسيار محروم را که يمحله ها ياين بازساز

تبديل به پايين تر از سطح دريا قرار دارند، 
بدين وسيله خواهند كرد تا  آبگير يودال هاگ

 و نگاه دارند  ثروتمندنشين را مصونيمحله ها
فقيرترين ساکنين شهر به محله  مانع بازگشت 

 فقير و محروم نئواورلئان ياهال. شوندهايشان 
 را از اينكه  نئواورلئان را  منظور رئيس جمهور

  : فهمنديبهتر از قبل خواهد كرد خوب م
 ين است كه از اين موقعيت برامنظورش آ

  تبار ي آفريقائ شهر از جمعيتيپاکساز
به اين ترتيب نئواورلئان . استفاده خواهند کرد

 ي قومي و پاكسازي جمعيتيشاهد يك جابجائ
 ٢٠٠ يبرنامه بازساز که از ي اولين کسان.است

 ي سود خواهند برد شرکت هايميليارد دالر
.  باشنديم نزديك به جورج بوش يسرمايه دار

 ي هستند كه سودهاياينها همان  شركتهائ
 عراق نصيب ي بازسازي از قراردادهايافسانه ا

  مهيب ي و جنگ هايفاجعه طبيع. خود كردند
 ■.  اينها بزرگترين موهبتهاستيبرا

 
گفتگوهاي درون : از يادداشت هاي يک خبرنگار

 کليشي سو بوا
 

ونا ترائور اوائل غروب تقريباً يک هفته  بعداز مرگ ب
يشي سو بوا، پائين تپه اي که  کلو زيد بنا، اينجا در 

 به پايان ميرسد و محله ي خانه هاي )شهرک(سيته
در يک کافربار و شروع ميشود، واحدي کوچک تک 

کارگران و با ازدحامي از يک سيگار فروشي 
از کار برگشته درتنها محل عمومي که در کارکنان 

می ، وجود داردتر يلومين کدشعاعي بفاصله چن
 .نشينيم

 
عده اي به مي رود و بار شخوان يخبرنگار بطرف پ   

شود ، مي گويد ياند ملحق مدور آن ايستاده كه 
. شنودبر ياخظرشان را در مورد وقايع مايل است ن

. تنها زن حاضر در کافه صندوق دار جوان بود
. مردان كنار پيشخوان بار همه سفيد پوست بودند

 و چند ساله ۶۰ ساله و ۳۰ه يک مرد اول از هم
مرد جوان تر شکوه . شروع به حرف زدن کردند

کنان گفت آتش زدن ماشين مردم که براي رفتن 
سرکار الزمش دارند، فقط کار کساني است که 

مي گفت ماشين . همسايگانشان را آزار ميدهند
خودش سالم است ولي نگران بود که  بزودي بيمه 

مي گفت همه . ک خواهد زدهاي ماشين سر به فل
  ۱۹۷۰عمرش را در سيته گذرانده يعني از سالهاي 

درست مثل همه مجتمع . كه اين سيته ساخته شده
هاي ساختماني، اين شهرک نيز طبقه كارگر فرانسه 

 با ينجا زيااول ها « مي گفت . را در خود جاي داده
 گل و بته داشت ولي يواش يواش  بستري ازبود و

 اين ساختمان ي خصوص چون صاحبان،مخروبه شد 
البته » .حاضر به مرمت و نوسازي آنها نيستند،ها 

به همسايه ها هم ايراد مي گرفت كه اين ساختمان 
مي گفت خيلي از اين مردم . ها را خراب مي كنند

 چون واقعا نمي خواهند شغلي براي خود پيدا كنند 
به پولي كه دولت بعنوان كمك به آنها مي دهد 

با لحني .  يعني چند صد اورو در ماه.ند انعقا
اين بچه ها هيچكدامشان شاغل :  مي گفتیانتقاد

 .نيستند
بنظر ميرسيد مرد مسن تر با او موافق درابتدا  

کار ساختماني را مثل تمام هم  « :او گفت .است
وقتي . شروع کردم ي سالگ۱۵از هام و سالسن 

خته  سال بيمه اجتماعي پردا۵۰بازنشسته شدم 
  ساله نشده اند۳۰اين روزها بچه ها  تا . بودم

تو ،مثالً خود تو. ندنُمشکل  بتواند کار ثابتي پيدا ک
تازه بعنوان راننده کاميون شروع به کار کرده اي، و 

در » . من بتو کمک کردم اين کار را پيدا کني
و سيته کليشي ـ هم در بلوک ها ي بلند برج مانند 

 ـ  تقريباً همه کارگر  يواحدهم در منازل تک 
اينکه در کدام صنعت کار ميکنند جزو . هستند

تفاوت هاي اصلي نيست، بلکه تفاوت اصلي در 
آنست که کار خاص آنها چقدر مهارت الزم داشته 
باشد يا اينكه كاربر باشد وچقدر کارشان دوام 

بسياري از پدران نسل قديمي تر در . داشته باشد
رده اند و مادرانشان، اگر کار هاي ساختماني کار ک

از . کار کرده باشند، بعنوان نظافتچي کار کرده اند
بچه هاي آنها، بويژه جوانان عرب و آفريقائي تبار، 
تا حد نصف تعدادشان در هر زمان معيني بيکار 
هستند، و اکثر کارها بنظر نميرسد دوامي داشته 

 .باشد
 

تمامي يک دوجين مرد پشت پيشخوان بار از مرگ 
همگي اين احساس را .بونا و زيد غمگين بودند

داشتند که جنايتي روي داده است و يک کسي بايد 
راننده کاميون . بخاطر اين قتل ها مجازات شود

جوان شروع کرد بگويد، بهر حال، اگر اين پسر بچه 
ها کار غلطي نکرده بودند ـ که چيزيست که همه 

ق کرده ميگويند، و حتي يکي از پليس ها آنرا تصدي
 كارگر پشت .ـ از دست پليس فرار نميکردند

بيست و چند ساله، و پيشخوان بار كه حداكثر 
، پريد وسط  استاحتماالً از خانواده اي پرتقالي

دنبالشون پليس ها   كهميدونيخودت « . حرفش
منم بودم در . اينکار رو با همه مون ميکنن. کردن

ئيس اگه سرکوزي ر"  گفت،  ديگريکي» . ميرفتم
 مردها ." باباي همه مان در آمده استجمهور بشه

ولي آنها از آتش . سرشان را بتصديق تکان دادند
مرد راننده با . بودنداموال عمومي دل آزرده زدن 
زر و زور  كه نماينده دنياي سمت پاريسبه اشاره 
، ه هزينه ها را نمي دهندک آنها« "  گفت است 

 خواهند بازهم آخرش هزينه ها را گردن ما
 ».انداخت

  
نزد جواناني كه خبرنگار با فنجاني قهوه در دست    

در اتاق عقبي مشغول بازي با دو ماشين پين بال 
 ۳۰ تا نو جوان  نفر ۲۰ تا ۱۵حدود . مي رودبودند 

در . هيچكدام مشروب نمي خوردند. ساله بودند
جواب به سواالت يكي از آنها با احتياط  و ظن  

اول گفتند كه از . ينطرفها  نيستيمما مال ا: گفت
يكي گفت .  در شمال فرانسه مي آيند بريتانی

اينطرفها وضع همه خوب است و هيچ مشكلي "
بعد معلوم شد كه منظورشان از اينكه مال ." ندارند

اينطرفها نيستند اين است كه از شمال سيته مي 
يعني درست از باالي تپه كه در پائينش اين . آيند

همين خانه " اينطرفها"و منظورش از . ردر داكافه قرا
كوچك آنور خيابان و اين محله است كه كافه مال 

مي گفتند امشب آمده اند اين پائين چون . آن است
آن باال هيچ جائي نيست كه بتوانند كمي بازي و 

 محالت شورشی گزارش يك خبرنگار از
 پاريس



٢٣صفحه    حقيقت        ۲۵ شماره

  مشتشانوقتي با هم دست مي دهند. تفريح كنند
رسم  ژستي اسالمي که ؛را روي قلبشان مي گذارند

 شده است؛ درست مثل جوانان طبقات پائين فرانسه
" دو پنجه در هوا   "آمريكائي هاي آفريقائي تبار كه 

. مي زنند و در ميان جوانان بريتانيائي هم رسم شده
اين جوانان از آن باال آمده اند اينجا كمي خوش 

 .بگذرانند
   شروع به حرف زدن كرده و شرايط اسكان مردم 

مي گفتند سيته آنها مال . دادندسيته را شرح 
شركتهاي خصوصي است و فكر مي كردند بخاطر 
اين است كه  تالشي براي نوسازي آن نمي كنند و 

مي گفتند البته به . گذاشته اند كه مخروبه شود
 تحت ساختمان هاي مسكوني(بدي هاش ال ام ها 

نيست چون اينجا در هر ساختمان ) مالكيت دولت
 در برج هاي بي هر حاليكچند صد نفر است د

( ها . ام. ال. تناسب عظيم الجثه بزرگترين هاش
 چندين هزار نفر )مسکوني هاي تحت مالکيت دولت

 اما بدليل آنكه مجتمع هاي .زندگي مي كنند
 كرايه هايشان  اندساختماني سيته خصوصي

 اورو براي خانواده اي كه ۶۰۰يعني حدود . باالست
 .  اورو درآمد دارد۱۰۰۰كارگر تمام وقت ماهانه 

بنظر شما اين :    اينها را گفتند و بعد پرسيدند
نرمال است كه در تمام اين شهرك يك كتابخانه يا 

 نيست؟ مي گفتند اين شهركها  موجود يك سينما
را مخصوصا طوري ساخته اند كه از همه چيز و هر 
جائي كه مردم مي خواهند بروند دور باشد و وسائل 

  فقط بين محل كار مردم و محل نقليه عمومي
زندگيشان موجود است وگرنه اگر شبي بخواهند 

پاريس كه جاي خود ( براي تفريح جائي بروند 
. امكان ندارد چون وسيله نقليه عمومي نيست) دارد

حتا اگر ماشين داشته باشي بخاطر : يكي گفت
 اين محله را دارد حتما ۹۳اينكه پالكش نمره 

ته و حداقل تحقير خواهد پليس جلويش را گرف
چرا بجاي خانه هاي : يكي از جوانان گفت. كرد

نرمال اين بلوكها را ساخته اند و ما را تويش كرده 

البته .  سيته را گتو مي خوانند،اند؟ جوانان
منظورشان از گتو مثل گتوهاي آمريكا نيست كه 
منحصرا اهالي يك مليت در آنها اسكان داده شده 

 اردوگاه هائي است كه مردم را بلكه منظور. اند
مجبور كرده اند در آن زندگي كنند و طوري 
ساخته اند كه بسختي بتوانند از آن ها بيرون 

 .بيايند
بخاطر اين است كه ما همه خارجي « :    يكي گفت

 ». مالي و تركيه،  مراكش، از الجزاير: هستيم
پرتقالي آمريكاي التيني و : كه البته بايد اضافه كرد

همانطور كه مرد جوان . فيد هاي طبقه پائينس
پليس از هيچكدام از اهالي اينجا :  گفت،پرتقالي

 .خوشش نمي آيد
 در مورد ،زيد همسايه اش بودن که    يكي از جوانا

تعريف كرد كه اخيرا يك . كشته شدن او حرف زد
عده از مهاجرين يكسري از ساختمان ها را اشغال 

راج همه شان از كشور كردند و ساركوزي دستور اخ
همه اين چيزها نشان مي دهد كه جامعه . را داد

مي . رسمي اينها را كمتر از انسان حساب مي كند
گفت حتا ما را از حيوان هم بدتر مي دانند چون ما 

 . خطرناك هستيم
اما .    اين جوانان همه شهروند فرانسوي هستند

يكي از . شهروند شدن تغييري در وضعشان نداده
وقتي مي گويند كه اين « : نها اينطور مي گويدآ

شهركها را بايد جاروب كرد منظورشان اين است كه 
يكي » .ما آشغال هستيم و ما را بايد جاروب كنند

شركتها بر حسب اينكه ما چه « : ديگر اضافه كرد
اگر آدرست . اسمي داريم ما را استخدام نمي كنند

  نمي  يا كليشي باشد استخدام۹۳مال منطقه 
و حتا براي مصاحبه شغلي صدايت نمي . شوي
تنها جائي كه اغلب ما كار مي كنيم كارگاه . كنند

 اما . استيشخصتوليدي غير قانوني در آپارتمان 
 شده  اين كارگاه ها هم كمتر و كمترتعداد االن 
برخي » .بعالوه ما اين شغلها را نمي خواهيم. است

 داشتند و از آنها كه سنشان باالتر بود شغل

جوانترها مايل نبودند بگويند خرجشان را از كجا در 
 .مي آورند

 
ن ي حاضر در كافه بر حسب سرزمجوانان   

ويژه به  (شده بخشي از هويتشان شان  كه ياجداد
 )هويتي که جهان با آن مورد قضاوتشان قرار ميدهد

 اما تفكرشان سكوالر است .ندخود را مسلمان ميدان
بسياري از مردم . اف مذهبي ندارندو بهيچوجه اهد

آنهم شب (شهرك از اينكه پليس بدرون مسجد 
نارنجك گازي ) پايان ماه رمضان كه پر از مردم بود

جوانان بيش از آنكه . پرتاب كرد عصباني هستند
م بدانند بحساب  مرداين را حمله اي به مذهب

يكي از .  مي گذارند مردم اينجاتوهين به انسانيت
در اطراف اينجا يكي دو تا كليسا : فتجوانان گ

اما . است و كنيسه درست چسبيده به سيته است
هيچكس به آنها حمله نمي كند چون ما به مردم 

 .فارق از اينكه چه مذهبي دارند احترام مي گذاريم
 ن يا   وقتي از آنها پرسيده شد كه فكر مي كنند از

ب يكي جوا،  رسند ي مييجاچه نتاعتراضاتشان به 
اگر آنچه را مي خواهيم بما ندهند جنگ « : داد

يكي به آنها تذكر داد كه طرف » .شروع مي شود
مقابل ممكنست ارتش خود را به ميدان بياورد و با 
سنگ و كوكتل مولوتوف نمي توان از پس آن بر 

. اما جوانان به مسئله اينطور نگاه نمي كردند. آمد
 برآيد زيرا دولت نمي تواند از پس ما« : يكي گفت

پليس هم بزودي عقب . ما در تمام كشور هستيم
 .»مي نشيند

   اما در رابطه با خطر رو در رو شدن با ارتش 
 .حرفي نداشتند بزنند

 در حال بسته شدن    حرفمان تمام شد چون كافه
بعنوان . و اين جوانها هم مي خواستند بروندبود

. گرفتم  سوالي كردم و جواب جالبي ،حرف آخر
آن پسره كه نزديك بار ايستاده مي گفت : گفتم

شما اشتباه مي كنيد كه ماشين هاي همسايه هاي 
خود را آتش مي زنيد چون آنها با ماشين هايشان 

 در اين مورد چه ميگوئي؟. سر كار مي روند
ي كه تا آن موقع نقش هدايت كننده را در ن   جوا

 «:  با حرارت جواب داد،جواب دادن بازي مي كرد
آقا ما ماشين ها را براي اين مي سوزانيم كه بهتر از 

اين جوابش هم » .هر چيزي شعله ور مي شوند
بهترين جنبه اين جوانان را نشان مي داد و هم 

آنها مصمم هستند بهر وسيله . محدوديتهايشان را
اي  كه هست عليه بي عدالتي شورش كنند و 

. ندچيزي براي از دست دادن ندارند و بسيار نترس
 دارند كه بتوانند  كردن نيز نيازاما به علم انقالب

 ينددرست بفهمند كه با چه موانع و دشمني روبرو
و براي اينكه وضع را بطور ريشه اي تغيير دهند 

مائوتسه دون بدرستي گفت كه . بايد كردواقعا چه 
شورش : پايه اي ترين حقيقت ماركسيسم اين است

 عامل يعني وقتي اين دو! حق است بر كردن 
شورشگران پرولتر و جهان بيني علمي بهم بپيوندند 
فرانسه و كشورهاي ديگر اروپا آينده اي  كامال 

 ■.متفاوت خواهند داشت
 :          به نقل از

 ۲۰۰۵ نوامبر ۷ –سرويس خبري جهاني براي فتح 

ی هم در حر تا زمانی که عدالت نباشد صلشونت پليس با شعاتظاهرات عليه خ
 کار نخواهد بود



  ٢٤ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                

 يكمونيست كارگر حزب «ياخيرا كميته مركز
گارد  ايجاد ي قراريط»  حكمتيست-ايران 

.  را در دستور كار خود قرار داده استيآزاد
اين حزب از همگان در سراسر كشور خواست 

)  ييا شبه نظام (يكه به اين تشكيالت نظام
بپپيوند و تالش كنند كنترل محالت را در 

 ي نقش ايفا كردن در فردايدست گيرند و برا
اگر چه اين .  آماده شونديتحوالت سياس

عمدتا کردستان دارد اما  يفراخوان بعد سراسر
اين سياست ناظر بر اتخاذ . را مد نظر دارد

 يم اين حزب يرهبر. تحوالت كردستان است
سیاست آن است کھ علت اتخاذ اين  گويد

 ي سیاسيكردستان شاھد حضور نیروھا
 ي مختلف است و سیاست بعد نظامينظام
 ي مسلح نميبدون داشتن نیروبنابراین ، یافتھ

 )  ١. ( ایفا كرديش نقر آنتوان د
 از اين حزب عجيب يشنيدن چنين تحليل

 اين حزب ي رهبران و فعالين اصلاست زيرا
 تحت عنوان اينكه مبارزه مسلحانه يزمان

 است به مخالفت با اين يمزاحم جنبش كارگر
شكل از مبارزه برخاستند و مبارزه مسلحانه 

.  كشاندندي در كردستان را به تعطيليانقالب
 منصور ي به رهبر١٣٦٨ - ٦٩سال  آنان در 

 آندوران را ي نظامي سياسيحكمت فشارها
تاب نياورده و به تحقير مبارزه مسلحانه 

 يآنان نه تنها مبارزه مسلحانه را سنت. پرداختند
 خواندند بلكه به اشكال گوناگون يناسيوناليست

. كوشيدند» مزاحم«و » شر«در دفع اين 
جديد ت« اين جريان تحت عنوان يرهبر

در رابطه با مبارزه مسلحانه » ي فنينظرها
 را فرموله كرد كه ي آشكاريكومله هزيمت طلب

موجب ضربات جبران ناپذير به كومله و جنبش 
حال معلوم نيست كه  . كردستان شديانقالب

 مجددا  ياين حزب بر چه پايه تئوريك و نظر
و پاسخش به . طرفدار مبارزه مسلحانه شد

 تاريخا در گفتار و كردار  كهيتناقضات سياس
اين حزب در اين زمينه مشاهده شده چيست؟ 
آيا هدفش از آغاز مبارزه مسلحانه آنگونه كه 

 در مورد وظيفه يرهبران طبقه كارگر جهان
 ي كمونيستها  فرموله كرده اند يعنيمركز

 مسلح و حل يكسب قدرت بوسيله نيروها
 باشد يا اينكه اتخاذ يمسئله از طريق جنگ م

 – ي تبليغياين شكل از مبارزه صرفا كاربرد
 گرفتن امتياز از اين يا ي داشته و برايسياس

 اين يسئوال اساس.  باشديآن صاحب قدرت م
 به مسئله ياست كه آيا از زاويه انقالب پرولتر

 شود يا از زاويه يمبارزه مسلحانه نگاه م
 يبرا" گارد آزادي" آيا تشکيل ؟يرفرميست

 است؟ يدر صحنه سياس" ورحض"ايجاد امکان 
 اعتبار بخشيدن به حزب خود است؟ يا يآيا برا

 تر از اينهاست و اهداف ياگر مسئله جد
 يچه چيز:  دارد  آنوقت بايد سوال کرديانقالب
 خواهد سرنگون کند و چه را کسب کند؟ يرا م

 ي نظاميدوستان و دشمنانش کيانند؟ بازو
 و يس نشاندن کدام برنامه سياي به کرسيبرا

 پرسيم ي است؟ اينها را مي و اجتماعياقتصاد
 ديگر يچون جنگ ادامه سياست به طريق

 بايد يک آماج يهر مبارزه مسلحانه ا. است
 يدرک اين مسئله الفبا.  داشته باشديسياس

در قرار مصوبه كميته .   استيهر حرکت نظام
  ايران يحزب كمونيست كارگر «يمركز

 از ي صحبتياددر مورد گارد آز» حكمتيست
 ييعن.  نيستيمسئله كسب قدرت سياس

 يمشخص نيست كه نقش و جايگاه گارد آزاد
 مسلح اين حزب در پروسه يبه عنوان نيرو

 ؟ چيستي اسالميسرنگون کردن جمهور
اهداف اول بايد پرسيد  ي نظاميهر نيرواز  

چيست  دهد ي خود قرار مي كه پيشارويسياس
سياست و جنگ  زيرا. تا بتوان آن را محک زد

سپس بايد پرسيد .  دارنديرابطه تنگاتنگ
 يت چيست زيرا استراتژ اي نظامياستراتژ

 به روشن شدن بيشتر اهداف ي هر نيروئينظام
 . رساندي مييار)  ادعاهايشيورا( آن يسياس

اهداف . هدف و وسيله بايد منطبق بر هم باشند
کمونيستها اکيدا بر روش مبارزه مسلحانه شان 

 يهر کمونيست.  دارد و از آن ملهم استتاثير
 خواهد دست به اسلحه ببرد موظف يکه م

 مائوتسه دون را مطالعه ياست که آثار نظام
 از همين .کند تا اين مسائل را خوب درک کند

 ي ايجاد يك نيروي كه به پايرو هر حزب
 . رود بايد به سئواالت زير پاسخ دهدي مينظام

 ي را ميسياس کدام قدرت ي نظامينيروها
خواهد سرنگون کند؟ مقاومت راعليه کدام 

اهداف و  خواهد سازمان دهد؟ يارتش ها م
 ي با چه تاكتيكها و  نظاميش چيستياستراتژ

 خواهد مبارزه مسلحانه را جلو ببرد و آن را يم
 خواهد مردم را در اين يتكامل دهد؟ چگونه م

 مسلح يمبارزه سازمان دهد تا از پس قوا
؟ آيا قصدش سازمان دادن ارتش  آيد بريدولت

 يبه قصد درهم كوبيدن ارتش يا ارتشها
 به اين يپاسخگوئ   هست يا خير؟يارتجاع

 و يسئواالت نشانگر آن است كه ماهيت طبقات
 كه ي كه هر حزب يا گروهياهداف سياس

 كند چيست؟ آيا آن يمبارزه مسلحانه را آغاز م
نوان  خواهد از مبارزه مسلحانه به عيحزب م
 و در ي دولت ارتجاعي سرنگوني برايوسيله ا

 مسلح آن سود جويد يا يهم كوبيدن نيروها
 نشان دهد ياينكه قصد آنرا دارد كه صرفا خود

 صاحب ي معامله با نيروهاي برايو اعتبار
 كه موضوع مورد ياز آنجائ .قدرت كسب كند

 خبحث، مبارزه مسلحانه در كردستان است پاس

 ي مي اهميت بيشتر فوق به سئواالتدقيق 
زيرا اين منطقه دهها سال شاهد مبارزه . يابد

مسلحانه بوده و مردم اين خطه تجارب 
.  را در اين زمينه از سرگذرانده انديگوناگون

 كه بخواهد مجددا يامروزه هر جريان سياس
مبارزه مسلحانه را آغاز كند مجبور است 

از تجارب اش  يتوضيح دهد كه جمعبند
 چه ييست؟ مثبت چه بوده و منفچگذشته 

 خواهد آغاز کند ي را که ميو مبارزه ا. بوده
 مبارزه مسلحانه ي تاكنونيا مدلهاب يچه تفاوت

 اين شكل يدر كردستان و موفقيتها و شكستها
 خواهد به مردم ياز مبارزه دارد و چگونه م

 ي تواند آنان را به پيروزيبباوراند كه اين بار م
 را در ي و طبقاتيمنان ملرهنمون سازد و دش

 . و كردستان سرنگون كنديسطح سراسر
کيست که منکر آن باشد که سياست نه فقط 

 يدر کردستان که در کل خاورميانه بعد نظام
يافته؟ بخصوص با اشغال عراق توسط آمريکا و 

 عليه قدرتمندترين يآغاز يک جنگ چريک
 ي و اسالمي بعثيارتش دنيا توسط نيروها

سوال اينجاست که .  مرتجعيبنيادگرا
کمونيستها کجايند و چه بايد بکنند که بر 
عقب ماندگيهايشان فائق آيند؟ و مشخصا از 

 تان از ياين حزب سوال آن است که جمعبند
 تان هم حزب ي رفرميستياينکه با آن خط مش

 عراق را يخود و هم حزب کمونيست کارگر
پيشاپيش خلع سالح کرديد چيست؟ آيا بهتر 

 کنيد و با يت اول از اين مسائل جمعبندنيس
  کنيد؟يخط کش" حکمتيست "يخط انحراف
 !  ناروشنی ،پاسخھای كلیدیپرسشھا

 از نقطه نظر ي گارد آزادي به آماج اصليبا نگاه
 ي توان به اهداف اين سياست پي بهتر مينظام
از زاويه رهبران اين حزب  مسئله عمده . برد

ت و كنترل ، حفظ امنييتشكيل گارد آزاد
 يمحالت و از هم نپاشيدن شيرازه جامعه مدن

در .  استي اسالمي جمهويدر پروسه سرنگون
 در ياين چارچوبه مشخص نيست كه گارد آزاد

 ي نظامي خواهد چه نيرويدرجه اول و اساسا م
 ديگر يرا هدف قرار دهد و از بين ببرد؟ از سو

 در رابطه با ي كه به تجارب تاريخيتا آنجائ
 گردد رهبران اين حزب در يتان بر مكردس

 ي كه در رابطه با گارد آزاديمقاالت مختلف
 نويسند اين نيست و آن ينگاشته اند فقط م

.  فرق داردينيست و با كليه تجارب تا كنون
 تواند بفهمد كه يخواننده اين مقاالت نم

 چيست و قرار است به چه يباالخره گارد آزاد
 يق چه نقشه نظام بيايد؟ چگونه و بر طبيكار

روشن نيست كه  اين گارد تكامل خواهد يافت؟
 ي چه تجربه يا مدل تاريخياين گارد بر مبنا

انقالب روسيه، انقالب . قرار است ساخته شود

 )حکمتيست(حزب کمونيست کارگری » يگارد آزاد« نكاتی در باره
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به كداميك از تجربه چين، ويتنام، کوبا؟ يا 

 در سطح كردستان و ايران يجنبش كمونيست
 نزديك تر ي كمونيستيو جنبش بين الملل

 مختلف مبارزه مسلحانه در يمدلها است؟
از چياپاس در .  استي جاريسطح جهان

مكزيك گرفته تا فارك در كلمبيا تا جنگ خلق 
 يجنبش كمونيستاصال کدام تجربه  لدر نپا
 نشان داد كه كسب قدرت توسط جهان

كمونيستها از راه كنترل محالت و به قول اين 
 و ي قوميحزب در مقابله با دار و دسته ها

در اين ميان، .  كندي درمحالت عبور ميمذهب
 ي نظامي اصلينيروها با يرابطه گارد آزاد

 سركوبگر ي امروزه قوا-حاضر در صحنه 
 اشغالگر يفردا ارتشهاشايد  و ي اسالميجمهور

آنگونه كه در عراق و افغانستان  (-يامپرياليست
شاهدش هستيم و  اين حزب نيز به ظاهر خود 

 -)  كندي آماده ميت چنين وضعييرا برا
 )٢(چيست و چه خواهد بود؟ 

 تشكیل گارد ی سیاسیضرورتھا
  آنی  و دورنماھایآزاد

 ي تشكيل گارد آزادي سياس-پايه تئوريك 
 سياه و سفيد است كه سالها پيش يسناريو

بر پايه . توسط منصور حكمت فرموله شده بود
و ) سفيد(اين سناريو جامعه به دو بخش مدرن 

تقسيم شده و خطر از هم پاشيده ) هسيا (يسنت
 سياه ي توسط نيروهايشدن شيرازه جامعه مدن

 يه متحد شدن با نيروهارچاتنها . موجود است
اين ) ٣. ( سياه استيسفيد و مقابله با نيروها

حزب هنوز توضيح نداده است که چطور شد 
 يجامعه مدن) ارتش آمريکا ( مدرن ينيروها

 سياه ييروهاعراق را از هم پاشيدند و ن
طرح را تقويت کردند؟ ) بنيادگرايان اسالمي(

 ي سياه و سفيد در آن زمان از سويسناريو
عمدتا در ) منصور حکمت(رهبر اين حزب 

 مد ي ائتالفات طبقات تئوريکتوجيهبه خدمت 
 راست يمشخصا اتحاد با نيروها(نظر اين حزب 

اما پس از انشعاب سال گذشته . بود) بورژوائي
و بويژه روشنتر   يكمونيست كارگردر حزب 

 در كشور عراق يشدن نتايج تحوالت سياس
 اين سناريو –پس از تجاوز امپرياليسم آمريكا 

 جناح حكمتيست بدل ي اصليبه هويت سياس
امروزه آنان اساسا تحت عنوان خطر . شد

 تشكيل يعراقيزه شدن ايران ضرورت سياس
اما از . دهندي را توضيح ميگارد آزاد

 كه به ي دو  معضل بزرگ در تزهائيرسياسنظ
 منتشر كرده ي گارد آزادي سياسيعنوان مبان

يكم، رهبران اين حزب .  خوردياند به چشم م
 يدر جريان پروسه سرنگون«تحت عنوان 

 يذكر اين مسئله طفره م از» ي اسالميجمهور
 ي نيروهاي گارد آزاديروند كه آماج اصل

امروزه . نيستند ي اسالميسركوبگر جمهور
 حفظ و توليد و ي عامل اصلي اسالميجمهور

 در ي و ملي طبقاتيباز توليد ستم گر
 ي جايموضوع به اين عيان. كردستان است

اين حزب .  نداردي در نقشه گارد آزاديمهم
 كند اما معلوم نيست ي خواهد فعاليت نظاميم

 دوم، اين حزب از  . خواهد بجنگدي ميعليه ك
 كند اما يران صحبت مخطر عراقيزه شدن اي

 چنين ي كند كه عامل اصليتصريح نم
 ي امپرياليستياشغال گردرعراق  يوضعيت
 كرد عراق ياگر آمريكا عراق را اشغال نم. است

فرض .  شدي هم روبرو نميبا چنين وضعيت
 در رابطه با ايران هم يكنيم چنين وضعيت

پيش آيد و آمريكا هم اگر بتواند همان 
رابطه با عراق پيش برد در  كه در يسناريوئ

روشن است درچنان . ايران هم به پيش ببرد
 ترين آماج هر مبارزه مسلحانه ي اصليوضعيت

آيا در آن .  ارتش آمريكاستيمقاومت جويانه ا
 به مقابله با ارتش آمريكا يشرايط گارد آزاد

برخواهد خواست يا خير؟  اين مسئله نيز در 
آن  .دارد ني جائي گارد آزاديمنشور سياس

اندازه كه اين حزب در اين طرح خط و نشان 
» يقوم« و ي اسالمي دارو دسته هايبرا
 ملل تحت ستم در يمنظور ناسيوناليستها(

فوق الذکر  ي اصلي دو نيرويكشيده برا) ايران
 ي مقابله شان با قواينه چگونگ.  استنکشيده

 كه ي زمان- ي اسالميسرگوبكر جمهور
 كه ين است نه زمان روش-آخوندها حاكمند 

ابهام در  .ايران را هم عراقيزه کندآمريكا 
 بشدت ي امپرياليستي مقابله با نيروهايچگونگ

 يسئوال برانگيز است بويژه آنكه كارنامه سياس
 در رابطه با يجريان كمونيسم كارگر

 مثبت ي اشغالگرانه امپرياليستيسياستها
اين حزب در ابتدا از اشغال افغانستان . نيست

 به دفاع برخاست ي امپرياليستيتوسط نيروها
 جناح حكمتيست از ي كنونيو هنوز هم رهبر

و از  اشغال عراق نيز ) ٤( كند يآن دفاع م
اگر چه امروزه با آشكار . بطور مشروط دفاع كرد

 نادرست و به ي اين سياستهايشدن ورشكستگ
 يحزب كمونيست كارگر«انفراد كشيده شدن 

 كند از ي ميسعجناح حكمتيست » عراق
اما اين .  جويدير خود دويقبل يسياستها

بويژه .  نيستي جستن بيانگر نقد جديدور
 اين حزب از يآنكه روشن نيست كه گارد آزاد

 خواهد در ي چگونه مي و نظامينظر سياس
 و اشغال يدخالت امپرياليست مقابل

فرض را بر آن .  مقاومت كنديامپرياليست
 با تشكيل گارد گيريم كه اين حزب بتواند

 اين يا آن محله را كنترل كند و به يآزاد
 و ي مذهبي از پس دارو دسته هايطريق

كه آنهم البته مشخص نيست . (برآيد» يقوم«
اما باالخره سئوال اين ).  گيرديچگونه صورت م

 عليه يوارد جنگ براندازاست كه اين گارد 
 ي و مقاومت عليه نيروهاي اسالميجمهور

 اين حزب تا گر خواهد شد يا نه؟ اشغالينظام
عراق حاکم بر يكنون در مورد قدرت سياس

 قدرت  اين.حاكم است سكوت اتخاذ كرده است
شكل آشکارا بوسيله ارتش آمريکا  يسياس

 اين حزب ي براي اين امر بديهيول. گرفته است
 اين حزب يگيريم سناريو .روشن نيست

 گارد ي تحوالت سياسيدرست باشد و در فردا
 فالن محله سنندج را بتواند تحت كنترل يزادآ

خود قرار دهد و تمام تالش خود را هم بكار برد 
 يول.  بپاشديكه نگذارد شيرازه جامعه مدن

همزمان آمريكا همانند عراق مشغول سازمان 
 جديد باشد و يا خود يدادن ارتش ارتجاع

مستقيما همه امور را كنترل كند و سازمان 
هم مشغول شكل ) سادمو( اسرائيليجاسوس

 جديد باشد، برخورد ي امنيتيدادن سازمانها
 به آنان يحزب حكمتيست و گارد آزاد

 ي گارد آزادي سياسيچيست؟ با توجه به مبان
 اين گارد ي رسد در چنان شرايطيبه نظر م

 يتمام هم و غم خود را عليه دارو دسته ها
 يبكار برد نه عليه باعث و بان» يقوم« و يمذهب

 يدورنما .ي بوجود آوردن چنان شرايطياصل
 اساسا بر اين مبنا ترسيم ي گارد آزاديسياس

 را سرنگون ي اسالميشده كه آمريكا جمهور
 هم موجود ي كند و عمال آلترناتيو ديگريم

 ي است براياين منشور بيشتر طرح. نيست
 موضع گرفتن و ييعن. ي چنين تحوليفردا

ده تا اينكه  در آيني انجام كاريآماده شدن برا
 يبه خواهد به چه بايد كرد در شرايط كنون

 كامال نا اميدانه ياين سياست.  دهديپاسخ
 اين پرسش نيست ي برايتالش يا پاسخ. است

 امروزه از ي توان به بهترين وجهيكه چگونه م
 ي اسالمي جمهوري انقالبيطريق سرنگون

 شكل ي انقالبياوضاع را به نفع مردم و نيروها
 در ي كه به تحوالت سياسيآنجائتا . داد

 گردد، اين حزب با اتكا به اهرم يكردستان بر م
 ي خواهد با ديگر نيروهاي ميگارد آزاد

اگر .  جنبش كردستان به رقابت برخيزديسياس
چه اين حزب مدام اين نيروها را تحت عنوان 

 يناسيوناليستها«و » ي ارتجاعيقوم پرستها«
مورد حمله » ي قوميفدراليستها«و » يارتجاع
 ياما واقعيت اين است كه نم.  دهديقرار م

 ي چون گارد آزاديتوان با طرحها و سياستهائ
 مردم كردستان ي جلويچشم انداز و راه متفاوت

 در ي مسئله ملياين حزب از يكسو ناف .گشود
» يفدراليسم قوم«كردستان است و مدام عليه 

 خواهد ي ديگر مي كشد اما از سويشمشير م
 ياتكا به همين جنبش خود را به نان و نوائبا 

، مخالف مبارزه ياز يكسو در تئور. برساند
 خواهد ي ديگر ميمسلحانه هست اما از سو

جوانان اين طريق عطش  نشان دهد و از يخود
 را که خواهان آغاز مبارزه مسلحانه ي انقالبكرد

 سياست . ارضا کنديهستند را بطور مصنوع
 به يانتظار تق. تظار است انسياست يگارد آزاد

 جذب ي خوردن و سوار موج شدن و نيرويتوق
 ها و ي ميان باالئي شركت در بازيكردن برا

اين مضمون . يشركت در ائتالفات بورژوائ
 ي است كه به اين گارد خصلت نمايشيسياس

 رهبران و اعضا اين حزب بايد اول از . دهديم
 ي هاي از تئوريهر چيز صادقانه يک جمعبند

 آنها بکنند تا بتوانند يک يخود و نتايج عمل
 .حرکت واقعا نوين را شروع کنند

◄ 



  ٢٦ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                
◄ 

 ....نکاتی در باره
 :منابع و توضيحات

 
 توانيد به قرار مصوب كمتيه ي در اين زمينه م– ۱

» حكمتيست  ايران يحزب كمونيست كارگر «يمركز
 ٢٠٠٥ به تاريخ  اكتبر يدر مورد تشكيل گارد آزاد

 .يدرجوع كن
 شعار كنترل محالت يا اعمال قدرت در محالت تا – ٢

حدودي شبيه همان شعار كنترل و اعمال قدرت در 
اين شعار . كارخانه توسط جريانات اكونوميستي مي باشد

محدودنگرانه كساني است كه قادر نيستند تفاوت كيفي 
طرح مسئله قدرت در كارخانه يا محله را با كسب و 

ممكنست . ر كل جامعه بفهمنداعمال قدرت سياسي د
  يك محله را بتوان تحت شرايط معيني و براي مدتي

 از شر عوامل رژيم پاك كرد اما كسب قدرت کوتاه
سياسي در سطح جامعه مستقيما به درهم كوبيدن قواي 

 . مسلح دولتي ربط دارد
 در بسياري از محالت ٥٧در جريان اوج گيري انقالب 

د كه كنترل محالت را در شوراهائي بوجود آمده بودن
اتفاقا نقش فعالين چپ در بوجود . دست گرفته بودند

اما واقعيت اين . آوردن و هدايت اين شوراها برجسته بود
است كه تعيين تكليف با رژيم شاه اساسا از اين طريق 

مولفه هاي بزرگتري در اين رابطه نقش . صورت نگرفت
من عرصه را بر  به٢٢از يكسو قيام مسلحانه . ايفا كردند

رژيم شاه تنگ كرد از سوي ديگر زد و بندهاي خميني 
با امپرياليسم آمريكا و ارتش شاه موجب شد كه سر و ته 

بي جهت هم . مسئله قدرت سياسي را سريع به هم آورند
نبود كه عليرغم تالشها و فداكاري هاي زياد كمونيستها 

  .نفوذ خود را بر اين شوراها سريعا از دست دادند
ها در سنندج نيز در » بنكه«علت موفقيت قسمي تجربه 

اين بود كه پشتوانه آن نيروهاي مسلح انقالبي بودند كه 
در جريان مقاومت در مقابل يورش رژيم به كردستان 

تجربه هم نشان داد كه نحوه شكل . شكل گرفته بودند
ها كامال به نيروي مسلح » بنكه«گيري، تكامل و آينده 

 . بسته بودپيشمرگان وا
در سطح بين المللي نيز ما شاهد دو تجربه مشخص در 

دو تجربه اي كه اتفاقا پايه شان . كنترل محالت هستيم
يكي . مقاومت توده اي در مقابل ستمگري ملي بود

تجربه حزب پلنگان سياه در اواخر دهه شصت و اوائل 
بخشهائي از حزب . دهه هفتاد ميالدي در آمريكا بود

ه كه معتقد به مبارزه مسلحانه بودند تالش پلنگان سيا
كردند چنين استراتژي را پيش گيرند و محالت را از 
باندهاي مواد مخدر و غيره پاك كند اما عمال پس از 
مدتي تبديل به مددكاران اجتماعي محله شدند و 
استراتژي انقالبي شان بدل به يك استراتژي رفرميستي 

 . شد
زاديبخش ايرلند بود كه با تجربه ديگر، تجربه ارتش آ

توجه به نفوذ توده اي اش از محالت براي پيشبرد 
. عملياتهاي مسلحانه تبليغي خود سود مي جست

واقعيت اين است كه اين تالشهاي جزئي از استراتژي 
تحت فشار گذاشتن امپرياليسم انگليس براي نشستن بر 
سر ميز مذاكره بود و هيچگاه به يك جنگ جدي عليه 

 .يس تكامل نيافتانگل
براي نقد تئوري سياه و سفيد مي توانيد به مقاله    ٣
دورنماي جديدحزب كمونيست : سناريو سياه و سفيد«

 . در سايت حزب ما رجوع كنيد» كارگري ايران
رجوع شود به سخنراني كورش مدرسي در انجمن   ٤

» اوضاع عراق و وظايف كمونيستها«ماركس تحت عنوان 
 ■.ين حزب موجود استكه در سايت ا

 متشکل از چهار تن از ي سراسريتور سخنران
 ٢٠٠٥-جون-٢٣ از يست انقالبي حزب کمونيرفقا

 ين رفقا تا کنون سلسله سخنرانيا. آغاز به کار کرد
ورک، لوس انجلس و يوين ني بروکلي در شهرهايهائ
 . کاگو انجام دادنديش

د يکال«، » کسيکارل د«رفقا ( سه تن از آنان 
 با تجربه و از ياز کادرهائ) »يل بومانياک«و » نگاي

 هستند که در جنبش ين کارآزموده ايمبارز
 يالدي شصت  مهه اهان در دي سنه خواهايآزاد

» لييجو و«ق يگر رفيق ديرف.  داشتندينقش موثر
ست ي شاخه  لوس انجلس حزب کمونيسخنگو

 حزب يمي قديکاست که از کادرهاي آمريانقالب
 . استي بعدي و نسل انقالباهيپلنگان س

کاگو که اکثر شرکت ي خود در شسه  در جلن رفقايا
 دادند منشا  يل مياهان تشکيکنندگان آن را س

کا ياهان آمري که قرنها بر سيانه اي ستم وحشياصل
 يستيالي امپر-يه داريشود را نظام  سرمايروا م

 . ...حاکم بر جامعه خواندند
کا ي اشاره کردند آمر خودي هاين رفقا در سخنرانيا

 نژاد ي و برزن آن برتريست که درهر کويجامعه ا
 اعما يه دارين نظام سرمايد پوست در پناه قوانيسف

ه و ي پاي بيهايو در آن  انواع تئور.  گردديل م
به " د ير سفيپست بودن افراد غ" ل  ي از قبيارتجاع

طور مدام از طرف قدرت حاکمه و قلم بدستان 
ر شده به خورد مردم  ي اجين هايسيمزدور و تئور

ن يخ ايست که تاريوه و راهين شيا. شوديداده م
ز به همان يکشور همواره شاهدش بوده و امروز ن

 .ق ادامه دارديطر
نا، مردم سراسر يان توفان کاتريهمانگونه که در جر

دند که چگونه يو د. کا و جهان شاهدش بودنديآمر
 ستم  طه سن خطه بواي از زحمتکشان اياريبس

  کل زحمتکشان نهاي استثمار وحشيعني يطبقات
 بر يز بواسطه ستم ملياه  و نيد و سيسف
 ي و تشنگياهپوستان بطور خاص، در اثر گرسنگيس

ر و يجان خود را از دست دادند، چرا که کارگران فق
 در دست يدست پس انداز و معاشيزحمتکشان ته

رشان ي فقهنداشتند که با اتکاء به آن خود و خانواد
و ....را از منجالب آب آکنده به فاضالب نجات دهند

 مجبور به شکستن يدستي فقر و تهطهکه بواسيزمان
ن دولت ي شدند همي خواربارفروشي مغازهايدرها

ره خوارش آنان را دزدان ي جيو مؤسسات خبر
دزد  حاليكه در.  فرهنگ لقب دادندي و بيوحش
ک روز يدر کمتر از است كه ن دولت ي هميوحش

صدها هزار نفر از ارتش اشغالگرش را هزاران 
ردها دالر ميلياکند؛ ي دورتر به عراق اعزام مكيلومتر 

کا را بخاطر حفظ منافع ياز دسترنج زحمتکشان آمر

 و نفتخواران به تاراج برده و ي نطاميستهاياليامپر
انت يد خياه و سفير سي کارگر فققه به منافع طب

ن راه و برنامه نظام يا ندسخنرانان گفت.  کنديم
ر و يزه و تفنگ، تزوي است که با اتکا به سرنيحکومت

 حکومت ياستثمار و استعمار، ستم و چپاول جهان
د تا ابد به ي تواند و نباي نمين نظاميچن.  کنديم
وغ ي از ي و رهائيراه خالص. اتش ادامه دهديح

ما .  و متوقف کردنش موجود استي و بردگيبندگ
جامعه  ن نظام را به گور سپرده ويد ايو بام يتوانيم
 .مي بهتر را بنا سازيا

 در يچ سوديکا هي سخنران گفتند  مردم آمريرفقا
آنان طبقه کارگر و .  ده ندارندين نظام گنديتحمل ا

 ي تمامي رهائيکار برايخواهان را به پيگر آزاديد
.  فراحواندنديستيک انقالب کمونيت بر متن يبشر

 ) ين امکان واقعيو همچن( ضرورت آنان در مورد
ت ي مردم ساکن محالت اقليدست زدن توده ها

گر ين و زحمتکش، کارخانجات و دير نشيفق
ونها نفر از مردم يلي ميام و  رهبريزحمتکشان به ق

اين راه  فقط از و گفتند . ن کشور صحبت کردنديا
 که مردم جهان را به بند يرهائي توان زنجيم

 .ده نابود کرديکش
ن خود خواستند که به صف طالبان ي آنان از مخاطب

 .وندنديت بپي بشريرهائ
ي  و با سخناني اقناعيوه اي سخنران به شيرفقا

 جهان، از مردم ياي عشق به پرولتارآکنده از
زحمتکش حاضر در جلسه خواستند که افکار 

، در يري که باعث کناره گيد بندهائيش را از قيخو
ف ين وظايام ندادن اه قرارگرفتن و انجيحاش

» يل بومانياک«ق يرف.  شود رها سازندي ميضرور
رغم بزرگ شدن در يح داد که چگونه عليتوض
، خود را از افکار ي مذهبده ک خانوايط يمح

.  برديسم پيقت کمونيد و به حقياسارتبار رهان
 جهان ي علميوه اي که موجب شد بتواند به شيامر

 مظاهر ظلم و ي از تماميرا بشناسد و راه خالص
 مه او در ادا. ابدياستثمار زحمتکشان جهان را در 

ن گفت که چگونه توانسته با يش به مخاطبيسخنران
قت دست ين حقي به کشف اي انتقاديديکسب د

ان دادن يستم و پاين سي ايابد که امکان سرنگوني
ستم ين سي که اي مظاهر استثمار و ستميبه تمام

ا خود به ارمغان آورده  بيستياليامپر-يه داريسرما
 مظاهر استثمار و يتمام.  باشدياست، موجود م

کند يل نه تنها رد و منع نمي را که کتاب انجيستم
 يت آن ميد و تقويي مختلف به تأيوه هايبلکه با ش

 باب ي با نوشته هاينکه او بواسطه آشنائيو ا. پردازد
ن نظام يتوان ايابد که چگونه ميان قادر شد دريآواک

 ◄. سد را سرنگون کردفا

 گزارشی از يک تور سخنرانی
 

 يست انقالبی آمريکاانقالب در دستور کار حزب کمون



٢٧صفحه    حقيقت        ۲۵ شماره
 خود به معضل ي سخنران در صحبتهايرفقا◄
ان يکه در م» يتيهو «ياستهايسم و سيوناليناس

ج شده اشاره کردند و آنها را به مصاف يمردم را
ن امر جلب يآنان توجه توده ها را به ا. دنديطلب

 يط کنونير شراييت تغي بشري رهائيکردند که برا
ه ي بر پايذاشته، انقالبانقالب را در دستور کار گ

 چون يبا اتکا به نقطه نظرات. ي کمونيستيده هايا
 ينم» اول منافع من«ا ي»  ملت خودياول رهائ«

 . افتي دست يتوان به آزاد
 طرح ي انقالبين جلسه مسئله مهم رهبري امهدر ادا

ن رابطه  طرح شد مانند ي در ايسئواالت مهم. شد
ک نفر يشود که ي موجب مينکه چه عوامليا

 از شرکت يکي.  را داشته  باشديت رهبريصالح
 خواهد از يکنندگان در جلسه طرح کرد که نم

 باشد يد پوست ميک سفيان که ي باب آواکيرهبر
 . کنديرويپ

ن يتوجه حاضر» کسيکارل د«ق ينه رفين زمي در ا
 : ن نکات جلب کرديرا به ا

د مورد ي باي رهبرله آنچه را که در برخورد به مسئ
ک رهبر و يش ينظر قرار داد عمق استعداد و گنجا

ت يگذارد، نه مليش ميست که به پي برنامه ايمحتوا
د که يفرض کن.  کنندهيو رنگ پوست آن فرد رهبر

 به حبس ابد ي از مردم در زندان مخوفيتعداد
دا شود که راه يکنفر پيمحکوم شده باشند و 

که ا بهتر است يآ!  آنان را بداندي و آزاديخالص
 خواهند از آن زندان آزاد يند که نميان بگويزندان

 کننده متعلق به نژاد و يشوند چون فرد دانا و رهبر
هم اکنون !! باشدي آنان مي سوايتي و جنسيتيمل

 يش نهاده و به راهي وجود دارد که قدم پيرهبر
 است يت کنونين وضعي از ايکه سرانجامش آزاد

 دهنيبه آدن ي که راه رسيفرد. کندياشاره م
جه يدر نت.کنديداند و به آن اشاره ميدرخشان را م

ستم هار ين سي ايوغ بردگير يد از زيخواهياگر م
د و خط ي ديد محتوايد بايه خالص شويسرما
ن يد و ايري آن رهبر را در نظر گمه و برنايفکر

 له  در برخورد به مسئيح و علميگانه اصل صحي
 . استيرهبر

ست که گفته شود از باب ينن به آن معنا  يالبته ا
ا از حزب يد، ي کنيرويان کورکورانه پيآواک

 و ي به طور کورکورانه دنباله رويست انقالبيکمون
 ين به آن مفهوم است که به محتوايا. ديت کنيحما
سازد ينده را بنا مي آعه  که جاميه و برنامه اينظر

 ديتوجه کن
 ته به چند نک» انگيد يکال«ق ين مورد رفيدر هم

 ي رهبريوقت: گر اشاره نمود و گفتيمهم  د
د يگذارد بايش ميان قدم به پيهمچون باب آواک

 وه يان گل و ميباب آواک. رديمورد استقبال قرارگ
 يان شخصيباب آواک. باشدي شصت مهه مبارزات د

سم ي علم کمونيشرفت انقالبياست که به توسعه و پ
 يا نموده است، او بطور منتقدانه يانيخدمات شا
ن ي و چي شورويستيالي جوامع سوسيدستاوردها

 يابيا را مورد ارزي پرولتاريکتاتوري کرد، ديرا بررس
 ياي پرولتار بهمنتقدانه قرارداد و از آن دو تجر

 ساختن يهاياو به دشوار.   کردي جمعبند يجهان
ون نفر يليونها ميلي متشکل از ميک جنبش انقالبي

 مینحال ي با ايباشد ولي مردم آگاه ميتوده ها

 شان را به ياي کند و رؤيآنرا سازماندهد کوش
 همچون باب يتعداد رهبران. ت مبدل سازديواقع
.  هستنديار کم اند و آنان رهبران خاصيان بسيآواک

 قدم يکه چنين رهبران برجسته اين زمانيبنابرا
 اين رهبر را  مردمگذارند، مهم استکهيش ميپ

اموزند و به يدارد از او ببشناسند و تا آنجا که امکان 
ت يج افکارش بپردازند، و از او و افکارش حمايترو

 . کنند
ن ين صحبتها به ايممکنست گفته شود که  پس ا

 ي توده ها از  بابت همکاري برايمعناست که سهم
 و ي انقالبزه  آنان در جهت خدمت به مبارياريوهم

 ابتکار و وهز ابراز قيشان و نيده هايطرح ا
نه ما ين زميدرا!!  ماندي نميتشان باقيخالق

ن نوع پا به ي از ايکه رهبران انقالبيم زمانيمعتقد
 ابتکار و وه گذارند امکان رشد قي وجود مصه عر

ش ينکه آنان خودشان قدم پيت توده ها  و ايخالق
 و يز به همکاري شگفت انگيگذارند و درسطح

 يکمک خالقانه بپردازند گشوده خواهد شد،حت
ستم ين سي از آنچه که هم اکنون تحت اشتريب

ن ين به مفهوم اتحاد بيا. توانند انجام دهنديکهنه م
 يگذارند، از رهبران ميش مي است که پا پيمردم

 ي بر مبناي انقالبزه ن حال به مباريآموزند و درع
ن ي شان از تکوي و شناخت علمياسي سيرشد آگاه

ل ي پتانس  که امکان وي به اندازه اي انقالبزه مبار
 ياري در آنان موجود است يخدمت و همکار

 دو يکيالکتي دطه ن است آن رابيا. خواهند رساند
ن مشخصات به ي با ايگر رهبرانيبه عبارت د. جانبه

ل يزند و پتانسي آميوندند و با آنان مي پيتوده ها م
راسر جهان را در حرکت به سمت  مردم سيانقالب
 .ابندي ي در ميستي کمونعه جام
 ته سي مردم زحمتکش و ستم کش جهان شايتمام
د يچ کس نباي هستند،هي آراسته و درخوريزندگ

د ي نبايچ فردي زمستان بسر برد، هيدر سرما
د بخاطر نبود آب ي نبايچ انسانيگرسنه بماند، ه

رند و از يد خواندن و نوشتن را فرا گيرد، همه بايبم
 که يتنها عامل.  برخوردار شونديفرهنگ و علم غن

ه ي است سرماي بهتريدن ما به دنيايمانع رس
 که ي ثروتي هستند که به غارت ما و دزديداران

 هر يمتعلق بماست مشغولند و آز و حرص شان برا
ن ين نظام متعفن و ماشيچه قدرتمندتر کردن ا

 . رودي سرکوبگرشان بکار ميدولت
 يستي کمونيک جنبش انقالبيدرمقابل آنان، ما به 

رد امر مبارزه که بتواند مشکالت را شبيبخاطر پ
 حل ده  کرده، از آنان نهراسد و ازعهيابيقًا ارزيدق

ونها يليونها و ميليما به م. ميارمنديد نيشان برآ
 که به آن درجه ازشعور ي مردمينفرازتوده ها

ده باشند که درک کنند ي رسي طبقات-ياجتماع
 را ياسيد با هم متحد شوند و قدرت سيتوده ها با

 ثروت و دانش را يرند و تماميبه دست گ
ن تنها يا.  از آن خود سازند نيازمنديميبطورجمع

ن است اصل يا.  مانده در مقابل ماستيراه باق
 ما درحال ي که تور سراسري و برنامه اياساس

 که به ساختن چنان يبرنامه ا. شبردنش استيپ
دان نبرد دست زده ي در ميستي کموني انقالبيآگاه

 ■. کندير جهان آماده ميي تغي ها را براو توده

  ۲۸بقيه از صفخه 
 .............نظری در باره کتاب

 
مانورهاي سياسي گروه  ک وتائيد مواضع تئوري

است که تحت نام حزب کمونيست ايران براي 
احيا کامل برنامه مارکسيستي لينينيستي و 

در واقع . مائوئيستي در ايران مبارزه مي کند
بخش دوم تکميل کننده بخش اول است و نمي 

 . توان يکي را بدون ديگري مطالعه کرد
بخش سوم، شامل اسم و عکس مبارزين 

ن است که در ميدان نبرد و يا در زندان سربدارا
 . ها کشته شده اند

جزئيات، چشم انداز متغيري در مقابل خواننده 
مي گشايد، و اولين چالش، تحليلي نوين از 

داليل متعددي که به : عمليات سربداران است
شکست جنبش ها و عمليات نظامي کمونيست 
 هاي ايران انجاميد کدامند؟ و چگونه مي توان در
اين تاريخ عناصري از بعد ماوقع گنجاند، 
عناصري مانند ايدئولوژي مارکسيسم و تعاريفش 
از درست و نادرست در پيچيدگي هاي جامعه 

 . ايران
نتايج چنين مقاومت و نبردي عليه دولت 
اسالمي چيست؟ چه کسي از نظامي شدن 
جامعه ايران آن زمان بيشترين استفاده را برد؟ 

ي اعالم مبارزه مسلحانه عليه آيا زماني که برا
دولت انتخاب شد، زمان مناسبي بود؟ چه درس 

 هائي از اين استراتژي ميتوان گرفت؟ 
در اين کتاب بخش خاطرات به عنوان پاسخ 
مطرح شده است، خاطراتي که متجانس و تک 
خطي نيست، برعکس، خود سرچشمه يک بحث 

از تجربه اين شکست چه استفاده اي مي «: است
اين موضوع براي تاريخ نگار کماکان » ن کرد؟توا

مورد بحث است چرا که خواننده در برخي موارد 
 . پاسخ سوالش را نمي يابد

با اين وجود، اين کتاب کم و بيش موفق است، 
چرا که بحث ايدئولوژيک و انديشه مرتبا جا 

ولي از نقطه نظر متدولوژيک، تا . عوض مي کنند
ک تاريخي را در وقتي نويسندگان تمام مدار

اختيار تاريخ نگاران قرار ندهند، اين کتاب را 
نمي توان يک منبع قابل استناد تاريخي 

اين کتاب در واقع خاطراتي است . محسوب کرد
و يادواره اي در بزرگداشت مبارزيني که در طي 
نبرد کشته شدند و نتيجتا با نثري سياسي 

نويسندگان  . استايدئولوژيک ويرايش شده
تجليل » رفقايشان«لفينشان را محکوم و از مخا

ولي عليرغم همه اينها، تاريخ نگاران .  مي کنند
مي توانند پرنده نو پرواز را بعنوان قدم بزرگي در 
جهت روشن کردن حقيقت بخشي از تاريخ 

 .  قلمداد کنند٥٧انقالب 
ما اميدواريم کساني که وظيفه بهبود اين کار را 

 و خاطرات خود از سال بعهده مي گيرند، مدارک
 .هاي اوليه انقالب را در دسترسمان قرار دهند

 
Mahmoud.delfani@journaldiran.com 

 

mailto:Mahmoud.delfani@journaldiran.com


  ٢٨ صفحه  ۲۵   شماره  حقيقت                

 نشريه فرانسوي زبان ژورنال دو ايران: به نقل از 
 محمود دلفانی : نوشته

در که به زبان فرانسه » ژورنال دو ايران«اخيرا نشريه 
 اکتبر –ژوئيه  ( ٢ – ٣  منتشر مي شود در شمارپاريس 
مقاله اي در نقد و  در ستون مطالعات ايراني  )٢٠٠٥

اين . به چاپ رسانده است» پرنده نوپرواز«معرفي کتاب 
تاريخ پژوه و مدير مقاله توسط آقاي محمود دلفاني 

ما ترجمه . نگاشته شده است» ژورنال دو ايران«نشريه 
اين مقاله را در اختيار خوانندگان نشريه حقيقت قرار مي 

تالش شده ترجمه فارسي اين مقاله حتي المقدور . دهيم
در شماره هاي آتي نشريه حقيقت به نکات و . ددقيق باش

 . خواهيم پرداختدر اين مقاله پرسشهاي مطرح شده 
 هيئت تحريريه نشريه حقيقت  -
تاريخ نگاري مدرن مستلزم آن است كه تاريخ بي  

طرفانه بررسي شود و تجزيه و تحليل وقايع تاريخي 
. به دور از شور و حرارت عصر انقالب انجام شود

سياسي چپ ايران مي توانند موضع خود را احزاب 
 تاريخبراي درباره حوادث تاريخي حفظ کنند، اما 

 .  اتخاذ نگاهي کارشناسانه ضروري استنگاري
در اين چارچوب است که بايد با درک متدولوژي 
تاريخ مدرن، تحوالت اجتماعي سياسي ايران بعد از 

ظر بن. را مورد بررسي قرار داد) ١٣٥٧( ٧٩انقالب 
به احزاب سياسي ضروري است كه همه مي رسد 

رهبران . اصول تاريخ نگاري مدرن احترام بگذارند
سياسي با درک اهميت اين وظيفه، بايد متد دقيقي 
اتخاذ کنند که از طريق آن بتوانند دستمايه هاي 
الزم براي بررسي کارشناسانه تاريخ چپ ايران را در 

درک اين نياز . اختيار تاريخ نگاران قرار دهند
تاريخي، کليد اصلي برخورد جديد تاريخ نگارانه و 
تدوين تحليل از چپ ايران در عرصه تاريخ سياسي 

 .و اجتماعي است
 يکي از مشکالت مورخين در بررسي تحوالت 
سياسي اجتماعي ايران و رشد نيروهاي چپ، عدم 

دسترسي به مدارک مورد نياز جهت اين بررسي مي 
ه مدارک اصيل و قابل اتکا در اين دستيابي ب. باشد

بعالوه، اکثر نيروهاي . زمينه تقريبا ناممکن است
سوسياليست و کمونيست ايران کوشيده اند وقايع 

يکي از داليل . را بنا به نگرش خود توجيه کنند
مهمي  که هنوز بعد از گذشت سال ها از تشکيل 
احزاب، کتبي که تاريخ اين نيروها را بطور 

بررسي کند موجود نيست، نگاه متدلوژيک 
ايدئولوژيک چپ، و ساير نيروهاي سياسي ايران، به 

 . وقايع تاريخي است
چندين سال است که فعالين نيروهاي چپ در 
ايران تالش هائي را در زمينه تاريخ نگاري شروع 
کرده اند ولي اين کار را بدون اجراي روش هاي 

جموعه مثال م. علمي تاريخ نگاري انجام مي دهند
اي از اسناد، اعالميه ها، بيوگرافي ها درباره فعاليت 

اين . هاي خود در ايران و ساير نقاط انتشار داده اند
تاليفات را ميتوان به عنوان شروع کار پذيرفت، ولي 

چرا که . هنوز تا يک تاليف تاريخي راه زيادي هست
يک وقايع نگاري ساده » تاريخ چپ در ايران«

رگيرنده مجموعه اي از برداشت ها بلکه در ب. نيست
جهت دفاع از مارکسيسم واقعي عليه جمهوري 

 . اسالمي و ايدئولوژي هاي سياسي ديگر مي باشد
تفسير متفاوتي است » پرنده نو پرواز«با اين وجود، 

از تاريخ گروه کوچکي از پيشتازان کمونيست در 
 اتحاديه ٥٧يران در سال هاي اوليه انقالب ا

دليل انتخاب اين ). سربداران(ي ايران کمونيست ها
کتاب از جانب ما اين است که مولفين آن کوشيده 

 . اند تاريخ را به شيوه اي ديگر تعريف کنند
بديهي است که اين کتاب نمونه تضادهاي تاريخي 
نيست چرا که توسط گروهي از مبارزين چپ 
تدوين شده که تفسيرشان از عمليات آمل به هيچ 

با اين وجود، کتاب کارپايه . فانه نيستوجه بي طر
اي به دست تاريخ نگاران مي دهد که اميدواريم 

ديگران بتوانند از آن براي تدوين تفسيرهاي بهتر 
در نگاه اول مي بينيم که اين کتاب . استفاده کنند

نويسنده براي . خاطرات فعالين کمونيست است
خواننده ناشناس مي ماند و هيچ توضيحي نيز در 

 . استمقدمه ارائه نشده
اين کتاب اولين تاليف تاريخي از اين حوادث است 
و توسط نسلي که اين سالهاي نبرد را از سر 

ويرايش کتاب نيز کار . گذرانده نگاشته شده
مبارزيني است که وظيفه شان دفاع از موضع 
سياسي سربداران در سالهاي اوليه جمهوري 

وه سربداران عليه گروسيعي عمليات . اسالمي است
توسط پاسداران انقالب اسالمي انجام شد که نتيجه 

بود، توسط اين گروه نظامي بزرگ يک عمليات 
. عملياتي که جزئياتش در کتاب معکس است

روشن است که در چنين شرايطي، دفاع از مواضع 
سربداران به گونه اي انجام شده که هيچ جبهه اي 

ضعف « يک از را براي منقدين باز نگذارد و به هيچ
 . استراتژي اين گروه اعتراف نکند» هاي

اما در عين حال کتاب اين درک را به ما مي دهد 
که اوضاع آن زمان پيچيده بود و انتقاداتي نيز به 

اين نخ تسبيح و اين دورنماي . سربداران مي کند
بلندپروازانه است که کتاب را براي مولفين رقم زده 

 براي بررسي و توضيح اين کتاب اولين تالش. است
تاريخي پروسه شکل گيري و تکامل يک گروه 

 . کمونيستي ايران در زمان انقالب اسالمي است
اولين . پرنده نو پرواز از سه بخش تشکيل شده

بخش توضيحي مي باشد؛ بازگويي بر اساس 
خاطرات يکي از مبارزيني که در اين عمليات 

يست شرکت داشته، پروسه اي که در آن چپ کمون
در اين فصل مولف . در شمال ايران مطرح مي شود

يا مولفين علل شکست گروه سربداران توسط 
پاسداران و بعضي از مردم شهر آمل و شهرهاي 

اين خاطرات به شکل . ديگر را بررسي مي کنند
سوال جواب با يکي از فعالين عمليات گروه 

 . ارائه شده است» قيام آمل«سربداران تحت عنوان 
 اطالعات ما از اين عمليات محدود به اخبار تمام

اين . رسمي دولتي و شايعات آن زمان مي شد
کتاب امکان مقايسه دو تفسير متفاوت را فراهم مي 

 . آورد
قسمت دوم کتاب شامل مجموعه اي از اسناد بسيار 

 نظامي و -هم نظرات سياسي(مهم و نوشته هاست 
ه منظور ب) هم برخي گزارشات روزمره فعاليت گروه

. روشن کردن استراتژي سياسي و نظامي سربداران
   ۲۷بقيه در صفحه           اين بخش در جهت

 نظری در مورد
 وازکتاب پرنده نو پر
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