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 يادداشتهای سياسی

 !شتاب وقايع و اوضاع شکننده
در . سير وقايع و رويدادها در ايران شتاب گرفته است

سته اي ايران در آستانه ارجاع صحنه بين المللي پرونده ه
ضعف و ناتواني كابينه . اي امنيت سازمان ملل استربه شو

احمدي نژاد عليرغم الف و گزاف و عربده هاي بي مايه در 
. شده است از پيش روشن  بيش،صحنه داخلي و خارجي

عمق يافته و عده زيادي از رده  درون حكومت نش هايت
حساب هاي بانکي خود هاي باالي حکومت، خانواده ها و 

 مهمتر از همه دور نويني از .را به خارج منتقل کرده اند
توجه به . هاي توده اي و كارگري آغاز شده است جنبش

هر يك از روندهاي جاري براي تحليل از سمت تحوالت 
 .جامعه حائز اهميت است

 ۲ صفحه 

 ؟!جبهه متحد کرد
 !قای ادب و شرکاء آدر باره بيانيه 
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  ٢ صفحه  ۲۶   شماره  حقيقت                

 جمهوري  خود را برفشارهايکا يسم آمرياليمپرا  
 يستهايالين بار، امپريش داده و اي افزااسالمي

هر . ز با خود هم آوا کرده استي را ني غربياروپا
 پرونده هسته ه کماکان در مقابل ارجاعيچند روس

ق يت سازمان ملل از طري امنيران به شوراي اای
ن يستاده اما صف متحدي، اي هسته ايه سازپروند

 يتضادها و تنش ها. کا گسترده تر شده استيآمر
ه ي اتحادي اصليکا و قدرتهايسم آمرياليان امپريم

هنوز پابرجاست اما  ) مانند فرانسه و آلمان(اروپا 
 ياست انفراد حداکثريران، سيکا در رابطه با ايآمر

گر ي ديتها با قدريق تباني از طري اسالميجمهور
 ي جمهورياسيمحاصره س. ش گرفته استيرا در پ
 با شکاف انداختن يران، همزمان و موازي اياسالم

 ارجاع .  روديش ميه پيدر دولت بشار اسد در سور
ران به سازمان ملل ي اي پرونده هسته اينهائ

 بر ي اروپائيکا و قدرتهايمترادف است با توافق آمر
 .راني در اي آتيسر روندها

ينكه امپرياليسم آمريكا متوسل به چه اقداماتي   ا 
 ي، چگونه فشارهاعليه جمهوري اسالمي شود

 خود را ي نظام  و حمال تي و اقتصادياسيس
د يل بارها تهدياسرائ. ستيب کند، معلوم نيترک

ران را مورد حمله قرار ي اي هسته امراکزکرده که 
 دها عکسين تهديز در مقابل ايکا نيدهد و آمرمي

ن ي بيم اقتصاديتحر. العمل مثبت نشان داده است
ن طرح ها هنوز يهمه ا. ز مورد بحث استي نيالملل

ه يکا و اتحادي آمريستيالي امپريان قدرت هايم
در تبهکارانه .  استيه مورد چانه زنياروپا و روس

د راه داد ي بخود نبايچ شکين طرح ها هيبودن ا
 مردم يار براشمي بيرا همه آنها سرمنشاء رنج هايز

ران ي اي اتممراکزبطور مشخص اگر . خواهند بود
ن ي اطراف ايبمباران شود، آب و هوا و خاک شهرها

ردم در م شده و ي آلوده به مواد سرطان زامراکز
ن ي آزاد شده از ايمعرض تشعشعات سرطان زا

 يدر هر حالت، هدف نهائ.  قرار خواهند گرفتمراکز
ر ييتغ. ستي نيسالم ايم جمهورير رژييکا تغيآمر

 يله و پوشش برايک وسيم منفور، ين رژيا
 تبهکارانه خود را مشروع و يکاست تا طرح هايآمر

 . موجه جلوه دهد
رغم روبرو شدن با موانع يکا، عليسم آمريالي   امپر

ر قابل عبور در عراق، دست از اهداف خود در يغ
ئت حاکمه يدر واقع ه. ران برنداشته استيرابطه با ا

ش در ياده کردن طرح هايکا معتقد است که پيمرآ
.  باشديد حل مشکالتش در عراق ميران، کليا

 در يرات مهمييکا در عراق، موجب تغيمشکالت آمر
مثال، در . ران شده استي ايکا براي آمرينقشه ها

 عمل کرد يبه تنهائوانگلستان کا يمورد عراق، آمر
عمل انجام ه را در مقابل ي و روساتحاديه اروپاو ند 

 کند يران تالش ميشده قرار داد اما در مورد ا

 ي خود را به حداکثر با کشورهاياست هايس
ل عوض ين دالي ازمهمتريکي.  همگون کندياروپائ

 است که يار سختيط بسيکا، شرايک آمريشدن تاکت
 ي اسالمي ارتجاعيروهايمقاومت مردم عراق و ن

گر، يل ديک دلي .جاد کرده انديش ايعراق برا
در  عراق، يبا اشغال نظامصف مخالفت گسترش 

 و . است مردمي توده هايازسوداخل خود آمريكا 
ش نه تنها يرغم تالشهايکا علينکه آمريباالخره ا

 يقي شکاف عمي اروپائينتوانست در صف قدرتها
ان يک محور اتحاد ميبوجود آورد بلکه با ظهور 

 . ستن مواجه شده ايه و چيفرانسه و آلمان و روس
رشد نارضايتي ها و مبارزات سازمان    با وجود 

 عراق، ي اشغال نظامعليهکا يدر داخل آمريافته 
قب نشيني در ميان هيئت  از عيه اهيچ نشان

 چه در اهدافشانحاكمه آمريكا در پيشبرد 
به چشم ) آمريكا(چه در عرصه داخلي انه و يخاورم

اثر رشد ممکن است در هر چند . نمي خورد
زات انقالبي و همچنين حاد شدن تضادهاي مبار

سقوط بوش دارودسته درون هيئت حاكمه آمريكا، 
است شود اما هنوز ير سييکا مجبور به تغيکند و آمر

  .ستي موجود نين چشم اندازيچن
طرح آمريكا را مجبور كرده كه عراق، مشكالت    
ش ي پيشترياط بيران را با احتيش در رابطه با ايها

 و ياسي سيساختارهاختن يخواهان بهم ررا ي ز.برد
 از آن نوع که در عراق رخ داد، يتي و امنينظام

 امپرياليسم آمريكا ساختار دولتي كه در .ستين
عراق بعد از جنگ دوم جهاني در اين كشور شكل 

تغييرات بسيار مهمي در . گرفته بود را كال بر هم زد
زمينه هائي چون ارتش، مناسبات ميان مليتها، 

ذاهب  و چگونگي ادغام عراق در ساختارهاي م
ساختارها منطقه اي بوجود آورده و تالش مي كند 

جديدي را سازمان  ي حکومتيو نهادها و ائتالفها
يكي از داليل مهم باقي ماندن ارتش آمريكا . دهد

شكست در . استدر عراق انجام چنين ماموريتي 
ي در بروز بحران انقالب(انجام اينكار به هر دليلي 

داخل آمريكا و يا ناتواني در مهار و سركوب مقاومت 
براي آمريكا پيامدهاي زيانباري خواهد ) مردم عراق

داشت و اين امر به معناي بحراني شدن تمامي 
ل ين دالي بهم.دولتهاي ارتجاعي منطقه است

ز خواهان شکست خوردن ي ني اروپائيستهاياليامپر
ستند ي منطقه ني ارتجاعي دولتهايکا و فروپاشيآمر

انه داده ي که سهم آنان از سلطه بر خاورميبشرط
 ي بحران انقالبيريز خواهان شکل گيآنان ن. شود

 با توجه به اين .ستندي منطقه نيدر کشورها
واهان تغيير رژيم خمشكالت امپرياليسم آمريكا 

 ي مايران با كمترين ضربه به دولت و ساختار دولتي
  .باشد

 ي برامريكااست آيس ٥٧نقالب حتي در دوره ا   

 يابي انقالب و ممانعت از نفوذيروزيمقابله با پ
اين بود كه دولت شاه ران، ي در ايسم شوروياليامپر

به دست خميني سپرده شود و ضربات مهمي به 
  اين جابجائي،با اين وجود. ماشين دولتي وارد نيايد

 فضاي زيادي براي انقالب و نيروهاي انقالبي قدرت
تنها در پروسه سركوب انقالب و تسويه .  كردباز

وني خونين و جنگ ارتجاعي ايران و رحسابهاي د
 ي اسالميئت حاکمه جمهوريهعراق بود كه 

 به ارث ين دولتيت کند و ماشيخود را تثبتوانست 
 . مانده از شاه را از مهلکه انقالب نجات دهد

دولت آمريكا اگر بخواهد همانند عراق در پي    
ن هيئت حاكمه جديد باشد حتما بايد دست ساخت

به اعمال بسيار بزرگي چون اشغال نظامي ايران 
چرا كه رديف كردن نوكران كار ساده اي . بزند

در . نيست و يك دوران پر تالطم را طلب مي كند
شرايط كنوني اشغال نظامي گسترده  مطلوب 
امپرياليسم آمريكا نيست و شايد بهتر است گفته 

توان براه انداختن يك فعال آمريكا شود دولت 
رو وقتي  از همين. آشوب بزرگ در ايران را ندارد

بوش مي گويد ايران و عراق يكي نيستند و ما در 
ايران متفاوت عمل خواهيم كرد منظورش در نظر 

و زماني كه .  فاكتورهاي فوق استه گرفتن هم
صحبت از تغيير رژيم ايران مي كند معنايش دست 

 نيروي نظامي موجود در ايران و حتا كشيدن از
يعني .  نيستي فعلبخش بزرگي از حكومتگران

حداكثر تالش مي كند بخشهاي بزرگي از هيئت 
حاكمه كنوني را حفظ كند و با حذف بخشهاي 

امثال سلطنت ( نيروهاي جديدي ،محدودي از آن
 .را هم بدانان ملحق كند) طلبان يا مجاهدين

يك ران ي اي اسالميجمهورم يرژاختالفات درون    
امتياز مثبت براي آمريكا در پيشبرد طرحهايش 

م يرابطه با رژر  که ديازي شود؛ امتيمحسوب م
عث به خاطر م بيرا رژيبعث عراق نداشت ز

 کدستي تا آخرين لحظه بايتقرسركوبهاي دروني 
دچار ران ياحال آنكه هيئت حاكمه . باقي مانده بود

 كه امثال توني بلر زماني .است يجدانشقاقات 
است، » درون زا«اعالم مي كنند كه راه حل ايران 

 اين يروبر ستها يالين است که امپري ايبه معنا
 يجمهور بويژه در ميان نيروهاي نظامي ،انشقاقات

 . ، حساب باز کرده اندياسالم
اما رقابت جدي امپرياليستهاي اروپا و بويژه    

سر ايران يك فاكتور  با امپرياليسم آمريكا بر هروسي
منفي و محدود كننده براي طرحهاي بوش 

ران در يگاه ايت جايل اهميبدل. محسوب مي شود
گره خوردگي ا، يانه و آسيکل منطقه خاورم

شتر از يبرقابتهاي امپرياليستي بر سر ايران 
امپرياليستهاي . عراق است آنان بر سر يتضادها

ده هسته اروپائي عليرغم فشارهائي كه بر سر پرون

 يادداشتهائي بر روندهاي سياسي جاري
 

 !شتاب وقايع در اوضاعي شكننده
 



٣صفحه    حقيقت        ۲۶ شماره
 سياست تغيير ، تا کنون،اي به ايران وارد مي آورند

اين به معناي آن . رژيم  را به ميان نكشيده اند
نيست كه اروپا تحت هيچ شرايطي پاي چنين 

اتفاقا برخي جلو افتادن . سياستي نخواهد نرفت
نه ارجاع پرونده هسته ي در زمي اروپائي قدرتهاهاي

 ين است که مي ايات، بري امنيران به شوراي ايا
 يگران اصليران  جزو بازينده ايخواهند در رابطه با آ

ست که رئيس جمهور فرانسه يل ني دلي ب .باشند
اعالم کرد )  ژانويه ۱۹در روز  (يک سخنراني يط

 به منافع فرانسه، يستيکه در صورت حمله ترور
 حتا يو. ستي ني منتفياستفاده از سالح هسته ا

شوري با سالح هاي کشتار اضافه کرد که اگر ک
جمعي به يکي از دوستان فرانسه حمله کند، 
! فرانسه نيز با حمله هسته اي جواب خواهد داد

 يند که براي توانستند بگوين نميواضح تر از ا
انه، حاضرند از ي خاورميافتن بر کشورهايسلطه 

 خود ي کشتار جمعي هسته ايسالح ها
 .نديسودجو

 ٭٭٭
ات مد نظر امپرياليسم آمريكا و مسلما روند تغيير   

كش و قوسهاي آن قابل پيش بيني نيست و عوامل 
اما فشارهاي آمريكا بر . لنديگوناگوني در آن دخ

 تعيين كننده اي بر صف اتجمهوري اسالمي، تاثير
 صف ي بر روژهي به و ،آرائي ها سياسي درون جامعه

 داشته و دارد و به بندي هاي درون طبقات حاكمه
 يت دامن ميشتر حاکمي هر چه بي پراکندگضعف و

 .زند
هنوز اقدامي از جانب آمريكا صورت با وجود آنکه    

نگرفته، بسياري از گردانندگان درجه يك و دو رژيم 
ارج كردن سرمايه ها و خانواده هاي شروع به خ

از استراليا، نيوزيلند و كانادا کرده و خود از ايران 
از كشور اردها تومان يليمروزانه . ده انديت خريتابع

بي  شود و دي حکومت خارج ميافراد باالتوسط 
نقل ن ي و ابه يك مركز مهم معامالت بزرگل يتبد

 . کشور شده استي ثروتهاو انتقال
سران جمهوري اسالمي شديدا نگران تحركات    

هستند و اين ) ارتش و سپاه(درون نيروهاي نظامي 
 تا كنون .به مشغله اصلي آنان بدل شده است

تصفيه هاي بيشماري حتي در رده هاي دوم و سوم 
اين . نظام اداري و نيروي نظامي صورت گرفته است

مسئله به تشديد رقابتهاي ميان باندها و تضادهاي 
 . جناحي دامن زده است

 ي جمهمورسقوط هواپيماهاي نظامي   هر چند 
 مي تواند به دليل ساختار پوسيده اقتصادي ياسالم

ما تكرار اين قبيل حوادث و كشته شدن اشد اب
دسته جمعي فرماندهان سپاه مي تواند بيان توطئه 

داخلي (هاي گوناگون از جانب مراكز مختلف قدرت 
بويژه آنكه استفاده از  اينگونه . باشدز ين) و خارجي

ن توسط يو همچنروشها در جمهوري اسالمي 
سابقه ل يکا و اسرائي آمري مخفيتي امنيروهاين

 .  الني داردطو
البته محدوديتهاي دولت آمريكا در پيشبرد    

طرحهايش در خاورميانه و در قبال ايران، فضاي 
مانوري را براي گردانندگان جمهوري اسالمي فراهم 

تمام تالش سران رژيم و تبليغاتشان . آورده است
 و هياهوئي ي احول دستيابي به تكنولوژي هسته

ته اند براي استفاده از كه عليه اسرائيل براه انداخ
آنان مي خواهند يا امپرياليسم آمريكا . اين فضاست

را قانع كنند كه دست از تغيير رژيم بردارد يا اينكه 
حداقل با گرفتن امتيازاتي دامنه تغييرات احتمالي 

جمهوري . در جمهوري اسالمي را محدود كنند
ستراتژي دفاع و ا«ه که به اسالمي مجبور شد

از يكطرف بايد در رابطه با دامنه . ي آوردرو» معامله
تغييرات مد نظر آمريكا تا حدودي مقاومت كند و 

معامله براي حفظ (آماده برا ي معامله ن حال يعدر 
 . باشد) بخشهاي مهم از جمهوري اسالمي

 استراتژي موجب تغييرات مهم در نيااتخاذ    
 و بهتر ائتالفات سياسي درون حاكميت شده است

 ! استي با کيست کيگر معلوم نيم که ديگوئاست ب
  دوم خردادي ها:دير نگاه کنيمثال به اعالم مواضع ز

ه بازي گرفتن ملي مذهبي ها  بيمثل سابق عالقه ا
جناح كارگزاران خود را ملزم به دفاع از ، ندارند

احمدي نژاد دانسته و حجاريان خود را طرفدار 
ل را مشروطه سلطنتي اعالم كرده، كروبي مشك

اصالح طلبان متزلزل دانسته و سرانجام بهزاد نبوي 
خود را طرفدار حكومت ديني اعالم كرده و ملي 
مذهبي ها را مورد حمله قرار داده و كال منكر 

فشارهاي آمريكا . ه استتشكيل جبهه با آنان شد
 زند يدامن ميد رقابتهاي درون حكومت به تشد

 عمل را  ابتکار کندي مچرا كه  هر جناحي تالش
 . تا قرباني زد و بندهاي پنهاني نشودداشته باشد 

فشارهاي بين المللي، پاره پاره بودن صفوف    
حكومتگران و مهمتر از اينها تناسب قوائي  كه 

 باز شدن امروزه ميان مردم و حكومت شكل گرفته،
 .ده استيم را سرعت بخشيف رژيچ تضعيمارپ
اد و شرکاء  نژي احمديستي فاشيغات و ژستهايتبل
سركوب دهه شصت  ي بر بازگرداندن روشهايمبن

 ي مذهبي ها و مليدوم خرداد. ه استي پايهمه ب
ان يغات را در مين تبلي ها اي توده ا–ت يها و اکثر

 مردم را از دست زدن ي کنند تا توده هايمردم م
ان و شورش هراسناک کنند و به جو يبه طغ

 و ين کارگريان فعالي و انتظار در ميمحافظه کار
 . ستها دامن زنندي و کمونيدانشجوئ

ن ي و  بي نژاد اصوال به لحاظ داخلي   دولت احمد
 قادر به دست زدن به سرکوب گسترده  يالملل

اين مسئله ، ين المللي بيعالوه بر فشارها. ستين
مستقيما بر مي گردد به تعادل قوائي كه از نقطه 

رفته بين حكومت و مردم شكل گ نظر سياسي ما
تعرضي جدي دست به اگر حكومت بخواهد . است

انتظار مقاومت فعالي را داشته  بايده مردم زند، يعل
به همين خاطر حكومت با احتياط به اين . باشد

 و سرکوب خشن را دست مسئله برخورد مي كند
 يز حمله اش را رويش برده و نوک تين شده پيچ

 .زنان و کردستان گذارده است
 ٭٭٭

 ي م كه به روحيات مردم بر مي گردد آنجائي  
چپ « يتوان گفت که جامعه در مجموع خود بسو

طيف نسبتا وسيع . چرخيده است» و راديكاليسم
تحريم انتخاباتي و همچنين خيزش  كردستان يك 

 از يبخش  .نمونه برجسته اين چرخش بوده است
ر يجامعه که در زمياني  طبقات ياسي سيروهاين

 ياست هاي زدند از سينه ميپرچم دوم خرداد س

اگر چه اين . راست و محافظه کارانه خود کاسته اند
قبيل جريانات كماكان تزلزالت خود را در مواردي 

اکنون چون برخورد به گنجي نشان مي دهند اما 
شان ي کنند که با معطوف کردن تالشهاياعتراف م

 به رشد و يادي ها  لطمات زي با باالئيبه چانه زن
 مردم ي توده هاي اعتراضياسينبش س جياعتال

 .زده اند
خالصه مي توان گفت كه سمت كلي    بطور 

تحوالت سياسي كشور به چگونگي تداخل و تاثير 
گذاري متقابل دو روند سياسي اصلي در جامعه گره 

يعني روند از باال كه بواسطه . خورده است
سياستهاي امپرياليسم آمريكا در قبال  جمهوري 

ل گرفته و روند از پائين يعني رشد اسالمي شك
 .مبارزات توده اي

تا آنجائي كه به روند اول بر مي گردد به نظر    
نمي رسد كه روابط ايران و آمريكا به مرحله تعيين 

مسئله تا مدتي كشدار . برسد يو قطعتكليف سريع 
 . خواهد ماندباقي 

تا آنجائي كه به روند دوم بر مي گردد، ضعف    
اه و فقدان آلترناتيوهاي بالفعل و عنصر آگ

سازمانيافته تاثيرات منفي و كند كننده اي بر 
 . تكامل كيفي مبارزات توده اي باقي مي گذارد

اما كشدار باقي ماندن روابط آمريكا با ايران و    
تاثيرات كند كننده فقدان آلترناتيو به معناي 

تضادها در . آرامش در اوضاع سياسي كشور نيست
در .  سطوح جامعه در حال حدت يابي استكليه

نتيجه بر بستر اين اوضاع كشدار، نقاط شكننده اي 
بصورت بحرانهاي حاد سياسي و يا غليانهاي توده 

اوضاع در شرايطي كه تضادها . اي بروز خواهد يافت
حادتر شده وليكن سريع به نقطه جوش و درهم و 
 .برهمي نمي رسد به نفع نيروهاي  انقالبي است

 كه تدارك  داشتچرا كه فرصت آن را خواهند
 ي اما بشرط.بيشتري براي روياروئي با اوضاع بينند

 .نديفزاي بيفي خود بطور کيکه بر تالشها
 كه هيچ نيروي سياسي ه استتاريخ نشان داد   

انقالبي بدون ايجاد ساختارهاي تشكيالتي خود 
قادر به ) يه گاه توده ايتکيافته و  كادر سازمان(

 حتي زماني كه بهترين فرصتها –انجام كار زيادي 
 .  نيست–بروز يابد 

بيش از هر زمان ديگري نياز به طرح گسترده خط 
  به و كمونيستي در جامعه و بسيج نيرويالبانق

اين امر در شرايطي كه مردم تشنه . حول آن است
در شرايطي . آگاهي هستند كامال امكان پذير است

پرسش و گوشها آماده شنيدن كه نگاهها سرشار از 
پاسخهاي راديكال است امكان پايه گيري آلترناتيو 

ظهور هر .  شودي مكمونيستي صد چندان بيشتر
يك از نقاط شكننده در اين پروسه  فرصتهاي 

نظيري را براي براه انداختن جنبشهاي  سياسي بي
سياسي انقالبي توده اي و حتي آغاز جنگ خلق 

كمونيستهاي ما ي كه به شرط . کنديمفراهم 
 .ميانقالبي صحيح و جسورانه عمل كن

 
 بيش از هر دوره اي تكامل اوضاع سياسي     

جامعه به عملكرد عناصر آگاه جامعه گره خورده 
تا زماني كه عنصر آگاه نقش ايفا نكند . است

ممكن است در . تغييرات بنيادي حاصل نخواهد شد



  ٤ صفحه  ۲۶   شماره  حقيقت                
ن نظام حكومتي اي تحوالت از باال يا پائياثر پاره 

دچار حك و اصالحاتي شود اما بدون حضور فعال، 
 پيشاهنگ پرولتاريا كماكان  سازمانيافته و قدرتمند

در بر همان پاشنه خواهد چرخيد و مردم مدام در 
. دايره انتخاب ميان بد و بدتر قرار خواهند گرفت

 و ياسيساين مسئله را بايد بخشي از كار 
كه نياز فوري زمانه ايدئولوژيك بزرگتري ديد 

بدون ترسيم روشن دورنماي انقالب . ماست
که فقط با  (پرولتري و امكان ساختن جامعه نوين

ن يشي پيستيالياتکاء به تجارب انقالبات سوس
 توان کارگران و روشنفکران ينم) ممکن است

بدون .  جلب کرديستي پروژه کمونيشرو را بسويپ
قرار « بقول انگلس،دخالتگري سياسي فعال و 

»  گرفتن در راس انديشه هاي پيشرو زمانه خود
امكان جلب توجه پيشروان جنبشهاي مختلف توده 

از همين زاويه بسيار مهم . اي به خط انقالبي نيست
پيش را  است كه كمونيستهاي انقالبي خط روشني

در هر  ( جنبشهاي توده اي همه مبارزان وپاي
، انباشت قرار دهند)  که موجودنديسطح و درجه ا

 ■. براي نبردهاي بزرگ آماده شوندرو کنند و ين

کشنبه ياعتصاب کارگران شرکت واحد در روز 
 شان در يش عزم و استواري ماه و نمايدوم د

 ي و شاديم، جو همبستگي سرکوبگر رژيمقابل قوا
ن يهر چند ا. ان مردم تهران بوجود آورديدر م

رات يد اما تاثيک روز طول نکشيش از ياعتصاب ب
ان خود کارگران و بطور کل اقشار ي در ميمهم

 .  گذاردي تهران برجايتحتان
 شرکت واحد مورد يکايماه هاست که سند

 يانه اوباشان و چاقوکشان جمهوريتعرض وحش
ن يم به ايحمالت رژ.  قرار گرفته استياسالم
کا ين سندي ايافت که اعضاي حدت يکا زمانيسند

 کار نشان ياسالم ياستقالل خود را از شوراها
، سردمداران خانه کارگر و ۸۴بهشت يدر ارد. دادند

ورش برده و يکا ي کار به محل سندي اسالميشوراها
ن يخبر ا.  آن پرداختنديبه ضرب و شتم اعضا

ن وجود سازمان يبا ا.  شديحانه جهانيورش وقي
ن يدر اجالس ساالنه خود ا)  ال اويآ( کار يجهان

وابسته به " يکارگر "يدها و نهاياوباشان اطالعات
ندگان کارگران ي را  بعنوان نماي اسالميجمهور

 .ت شناختيران برسميا
 شرکت يکايم به سنديدر ادامه حمالت  رژ

 ي ماه قواي تهران، روز اول ديواحد اتوبوس ران
ره يئت مدي هي تن از اعضا۱۲م يسرکوبگر رژ

کا که يجاد سندي شرکت واحد را به جرم ايکايسند
جاد يا" است و ير قانوني غي اسالميهوردر جم

ات سرکوبگرانه ين عملياما ا. ر کرديدستگ" اغتشاش
نه تنها کارگران شرکت واحد را عقب نراند بلکه روز 

کا تجمع کرده و اعالم يبعد در مقابل دفتر سند
ک اعتصاب يکشنبه دست به يکردند که روز 

 رهبران يريدر واقع دستگ.  خواهند زديعموم
افته کارگران ي سازمان ي،  حرکت اعتراضکايسند

 . ع کرديشرکت واحد را تسر
ک روزه بود اما هزاران ين اعتصاب ياگرچه ا

تن از کارگران شرکت واحد در آن شرکت کردند؛ 
فلج شدن رفت و آمد در شهر موجب با خبر شدن  

ه مردم يروح.   از مردم از اعتصاب  شديبخش بزرگ
 و يدشان، خوشحالبا وجود مختل شدن رفت و آم

.  بودين حرکت اعتراضي و استقبال از ايهمبستگ
ت از ي در حمايتحرک بخش چپ جنبش دانشجوئ

ن اعتصاب مثبت بود اما متاسفانه عمدتا در سطح يا
 ياسي سي از دستاوردهايکي.  ماندي باقيرسانه ا

 نژاد و ياحمد"  يکارگر دوست "ين اعتصاب افشايا
ان يبود که او در جر يبانه اي عوامفريوعده ها

 . به زحمتکشان دادياست جمهوريانتخابات ر
م مجبور به عقب ين اعتصاب رژيدر مقابل ا

رشدگان بجز يکه همه دستگي شد بطورينينش
باف يده  روز بعد از اعتصاب، قال. اسانلو را آزاد کرد

شهردار تهران در تجمع ده هزار نفره کارگران در 
 يا دادن وعده هاب افت وي حضوريوم آزادياستاد

ت کارگران و ي به وضعيدگيسر خرمن قول رس
ن کارها يا" اما  اضافه کرد که .  اسانلو را داديآزاد
 "!  توان انجام داديک شبه نميرا 

 کشور، ي رسمي از روزنامه هايکيبه قول 
جانات ي غلبه برهي براي کرد فضائيباف سعيقال

  نيکارگران درا.  کارگران معترض فراهم آورد
کا شعار ي بر حق داشتن سنديز با پافشاريتجمع ن

اما بهر ".  ادت نرهياعتصاب "اد زدند يدادند و فر
ن تجمع، کارگران به سر کار ي پس از ايحال ساعت

گرچه . افتيخود بازگشتند و اعتصاب ادامه ن
 تداوم بروز اعتراضات ي برايل باالئيکماکان پتانس

ون موجود کارگران شرکت واحد به اشکال گوناگ
 . است

 
 یگرایشات سیاس

  
 دارد که ي مختلفياسين اعتصاب جوانب سيا

 . ستي آنها ضروريتوجه به همگ
 عادالنه يک مبارزه توده اين اعتصاب تبارز يا

ه ي  و روحيمي ضد رژياسياست که جو س
ن يفعال. ان مردم دامن زدي را در ميهمبستگ

ن حرکت و هر حرکت و يد از ايست بايکمون
گر اقشار مردم ي زحمتکش و دياض توده هااعتر
ت کنند و به سهم خود به گسترش و يحما

د به ياما همزمان با.  رسانندياري آن يسازمانده
 طرح ين مبارزاتي که در بطن چنياسيشات سيگرا

 توان  تحت ينم.  ارانه برخورد کنندي شود هشيم
ز ي خوبست و چيهر حرکت کارگر"نکه يعنوان ا

ن ينسبت به ا" ديرون آي تواند بي از آن نميبد
نده هر يآ. شات برخورد سهل انگارانه داشتيگرا

 ياسي توسط درجه نفوذ خط سيجنبش کارگر
ن يان فعالي در ميستينش و اصول کموني و بيانقالب
 . شودين مييآن تع

ن حرکت ين اي از فعالي عده ايدست کم برا
ک اعتصاب ين اعتصاب نه فقط يروشن است که ا

ن يا. زهستي نياسيک اعتصاب سيلکه  بيصنف
اعتصاب نشان داد که بخش حمل و نقل بخصوص 

را يز. م استيدرکالن شهرها نقطه ضعف مهم رژ
 تواند  ي مين بخش  براحتيهرگونه اخالل در ا

بعالوه  بعلت ارتباط .  چون تهران را فلج کنديشهر
 يم کارگران بخش حمل و نقل  با زندگيمستق

 شان بالفاصله به گوش  يتيضاروزمره مردم  نار
 يط کنونيژه در شرايبو.  رسديگر اقشار مردم ميد

ک ي تواند به ي گسترده ميکشورکه هر حرکت صنف
 را براه اندازد ياناتي بدل شده و جرياسيالب سيس

 يم باشد و فروپاشيکه کنترل آن خارج از توان رژ
 . اورديآن را بهمراه ب

 ياسي سيروهاي، نيلين پتانسيل چنيقا بدليدق
  را به حال خود ين حرکات اعتراضي چنيبورژوائ

 بنقل از برنامه
 )م ل م (  حزب کمونيست ايران 

 در مورد كارگران 
 ــ برچيدن كليه نهادهاي ويژه سركوب و سلطه ١

م از دولت و سرمايه داران در محيط هاي كار؛ اع
شوراها و انجمن هاي زرد وابسته به دولت، مراكز 

، دفاتر حفاظت و "خانه كارگر"توطئه و تفرقه نظير 
كانون هاي جاسوسي در كارخانه ها و نيروهاي 

 .مسلح ضد شورش و اعتصابات كارگري
 ــ لغو قانون كار ارتجاعي و ضد كارگري؛ لغو ٢

ر مقررات و آئين نامه انضباطي استبدادي متكي ب
قانون، شرع، عرف يا سنت در محيط هاي 

 .گوناگون كار، ممنوعيت هرگونه جريمه
 ــ برسميت شناختن نهادهاي اعمال قدرت ٣

توده اي كارگري كه به اشكال مختلف در پروسه 
انقالب شكل گرفته اند؛ سپردن اداره كارخانه 
هاي بزرگ مصادره شده به اين نهادها؛ سپردن 

و امكانات توليدي و امر محافظت از موسسات 
محصوالت به كارگران در برابر خرابكاري دشمنان 

 .انقالب
 ــ اعمال نظارت دولت و نهادهاي كارگري بر ٤

فعاليت واحدهاي سرمايه داري متوسط و كوچكي 
 .كه مصادره نشده اند

 ــ تدوين قوانين و مقررات نوين كار با اتكاء به ٥
 و مباحثات، پيشنهادات و تصميمات مجامع

تشكالت توده اي كارگري؛ برسميت شناختن حق 
اعتصاب و تظاهرات و ايجاد تشكالت كارگري 

 ).مانند اتحاديه كارگري و سنديكا(
از نظر ( ــ بهبود شرايط كار و معيشت كارگران ٦

ساعات كار، شدت كار، سن كار، ايمني كار، زمان 
؛ دستمزد برابر در مقابل كار )استراحت و مرخصي

رفنظر از تمايزات جنسيتي، ملي، مذهبي برابر، ص
يا رشته كاري در واحدهاي بزرگ و كوچك؛ 
ممنوعيت كار كودكان؛ تعيين شرايط مناسب 

 .براي شب كاري و مشاغل سخت
 ــ تامين حقوق و شرايط ويژه براي زنان كارگر ٧

با رجوع به مباحثات، پيشنهادات و تصميمات 
 .مجامع و تشكالت زنان كارگر

 

 مالحظاتي سياسي بر اعتصاب
 شرکت واحد اتوبوس راني تهران  کارگران
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 کنند با استفاده از امکانات يرها نکرده  و تالش م

 آنها ياسي ها سيريع خود بر روندها و جهت گيوس
 و معمول در يعيارطبي بسين امريا. ر بگذارنديتاث

 در همه نقاط جهان يبرخورد به جنبش کارگر
 تحت سلطه يرها در کشويبخصوص جنبش کارگر

ست که حول جنبش يب نين عجيبنابرا. است
 ياسيشات سي کارگران شرکت واحد، گرايکائيسند

 . دان گذاشته انديگوناگون پا به م
 ين اعتصاب عده ايان ايبطور مشخص در جر

ا يسه  دامن زنند که گوين مقاي کردند  به ايسع
 يه کارگريل به اتحادي تواند تبديکا مين سنديا
ز به لخ يدر لهستان شده و اسانلو ن" يگهمبست"

 يهر کس که اندک! ل شوديران تبدي ايوالسا
و لخ والسا " يهمبستگ"خچه جنبش ي با تاريآشنائ

 داند که آن جنبش با ابتکار و يداشته باشد م
ل يمبارزه کارگران لهستان بوجود آمد و سپس  تبد

 لهستان شد که ي از بورژوازيه جناحيله نقليبه وس
وستن ي شرق و پيستيالي خروج  از بلوک امپرقصد

لخ والسا .  غرب را داشتيستياليبه  بلوک امپر
 راست ياسيانات سير جري بود که تحت تاثيکارگر
ر  ي را از مسيک جنبش کارگري کاتوليسايو کل
 لهستان به ي دولتيه داريم سرمايتش با رژيضد

 غرب کشاند و خودش يه داريت از سرمايجاده حما
 . ف بدل شدي کثيک بورژوايه هم ب

د ساده گرفت، حتا اگر ي را نباياسهائين قيچن
چشم . ان شودي بي عده ايه ساده نگريبر پا

لهستان و لخ " يهمبستگ" چون  جنبش ياندازهائ
 ي انقالب کارگريوالسا در تضاد کامل با دورنما

 مبارزات يرو و انرژياست و هدفش به هرز بردن ن
 و ضد ي ضد انقالبيامه ها در خدمت برنيکارگر
مدل لخ والسا و جنبش .  استيستيکمون

 ي کامال بورژوائياسيک پروژه  سي"  يهمبستگ"
 کارگران ياست که نه در جهت اتحاد و همبستگ

 قدرتمند شدن صفوفشان جهت مطالبات يبرا
 نظام حاکم و ي ونه در خدمت سرنگون،عادالنه

 . ارد طبقه کارگر قرار دياسيت سي حاکميبرپائ
ه يانين اعتصاب ما شاهد انتشار بيان ايدر جر

 و ياسين سي از جانب چند صد نفر از فعاليا
ه يانين بيامضا کنندگان ا. ميز بودي جامعه نيفرهنگ

 ورشکسته ي هايت آنان را دوم خرداديکه اکثر
 ين مليگرد آمده  حول جبهه مشارکت و موتلف

 اعتراض به"ل داده اند  در ي شان تشکيمذهب
به گردانندگان  "  به کارگرانيرقانوني غيبرخوردها

د و ارعاب کارگران ينظام هشدار دادند که تهد
دارد و " ينيش بير قابل پي بس خطرناک و غيتيغا"

 يکائي سنديتهاي فعالياگر قانون کار در جهت آزاد
د ي  و رکود در توليدياس و و ناميبه "اصالح نشود 

ن به يا."  خواهد زدران دامنيو بحران در اقتصاد ا
شتر ي شان بياصطالح دلسوزان کارگران که نگران

ران و عواقب يمار و ورشکسته ايشامل رکود اقتصاد ب
ه يانيخطرناک شورش محرومان است در خاتمه ب

خواسته ها و مطالبات رانندگان "شان برخورد به 
"   صدق و کذبي براي را محک مناسبياتوبوسران

 در يبعبارت.  دانندياد  م نژي دولت احمديادعاها
ن بار ازکارگران معترض بعنوان يتالشند  که ا

 خود سود ي جناحي دعواهاي لشکر براياهيس

ن ير اي عناصر خوشنام درزيوجود نام برخ. نديجو
 حقه بازانه آن ياسيت سي در ماهيرييه تغيانيب

 .   آورديبوجود نم
م  که جناح دوم ي کنيادآوري است يضرور

 داشت در ائتالف با يگذشته سعخرداد، در 
ت  و يان اکثريون مانند فدائيسيانات راست اپوزيجر

 کار، ي ها و با کمک گرفتن از سازمان جهانيتوده ا
 کار و خانه کارگر، جناح ي اسالميدر مقابل شوراها

ن يمنتسب بخود را بوجود آورد، تا از ا" يکارگر"
 شود و بتواند ي کارگريق سوار  جنبش هايطر
 در ياسيک اهرم سيترلشان کند و از آن بمثابه کن

 يبا وجود ورشکستگ. رابطه با اهدافش استفاده کند
ان کماکان دست ين جريآشکار پروژه دوم خرداد، ا

.  داردي  خود بر نميسه هاين گونه دسياز ا
است يان انتخابات ريهمانگونه که آنان در جر

 انات راستي تالش کردند تا با وساطت جريجمهور
 خود دست و پا ي برايون، خرده اعتباريسياپوز

 يق کانالهاي دارند  از طريز سعياکنون ن. کنند
 . خود کسب کنندي براين اعتباريچن" يکارگر"
 در رابطه با يد همکاري کنند شاينان فکر ميا
زه يون چپ انگيسي از اپوزيبه بخش" يعمل کارگر"
 نينبار ائتالف با اي بدهد که ايکاف) و پوشش(

 آبرومند تر و يتکاران را به گونه ايجنا
 ! پوشش دهند» يستيکارگر«

 
 نقش کمونیستھا  

 
ن ي و فعاليستي کمونيتا کنون سازمان ها

ه ياز زاو) بجا و درست(اق ي با اشتيچپ همگ
 به آن  يت جنبش کارگرين مبارزه در تقويت اياهم

 ي جنبه نادرستياسين جو سياما در ا.  پرداخته اند
فعال شدن  .ستيفته که توجه بدان ضرورشکل گر

 است به سازمان ي هشدارياسيشات راست سيگرا
 و چپ که صرفا توجه خود را يستي کمونيها

ن ي ايکائي و سنديالتي تشکيمنحصر به جنبه ها
ک اعتصاب و از همه نظر يت از يحما. مبارزه نکنند

 فراموش ي آن کمک کردن به معنايروزيبه پ
ان يدر م. ستين) ي انقالباستيس(است يکردن س

ان ي نسبت به جريگفتين جنبش چپ آنقدر شيفعال
اد است که به ي کارگران زي صنفيابيتشکل 

ن جنبشها در حال ي که در بطن اياسيشات سيگرا
 يب) شه بوده و خواهد بودي که هميامر(رشدند 

سم و تجربه ين  پراگماتيا ايآ.  کنندي ميتوجه
 ست؟ي خطرناک نيگرائ

 ينه  دخالتگريد در زميست نباي کموننيفعال
 عقب بمانند و يشات بورژوائي از گراياسيس

 به ياالنه فکر کنند که مبارزات کارگريخوشخ
 جلو ياسي بودن در خال سي و توده ايصرف کارگر

ن ي در اي کارگري که حرکت هايگوئ.  روديم
 ختم شده اند که به نفع يجهان همواره به مقصد

نکه حرکت ي ايو گوئ. ستطبقه کارگر بوده ا
سم است و ي کمونيراي ذاتا فقط پذيکارگر

.  مصون استيشات بورژوائيخودبخود در مقابل گرا
ن ي است ايآنچه واقع. ستي نين طرز تفکر واقعيا

 کنند در ي تالش مياست که مراکز قدرت بورژوائ
فه کارگران يهر واقعه مهم اعمال نفوذ  کنند و وظ

ست است که با ي کمونيگرن کاريست و فعاليکمون
 جنبش را در ي، سطح عمومياسي سيدخالتگر
 حاضر در صحنه باال برند تا ياسيشات سيمورد گرا

 کارگر مورد يد شده توسط توده هاي توليانرژ
 در يانات بورژوازيسواستفاده انواع و اقسام جر

 که در سر دارند ي خاصيجهت  تحقق پروژه ها
 ي انقالبيامر، آگاهن ين ايد تضميکل. رديقرار نگ

ش ي در مورد آنکه در پشت هر گرايآگاه. است
 . ده استي خوابي منافع چه طبقه اياسيس

غات  کودکانه ي تبلياسي سيمنظور از دخالتگر
ست که  فقط به رقابت ين" حزب خود"در مورد 

ک يصنار " رانه و ي در سطح حقي بورژوائي هايجوئ
 قبل از ياسي سيدخالتگر.   زنديدامن م"  يشاه

 ياسي سي داشتن به روندهايز مستلزم آگاهيهر چ
 همگان و ي، روشن و شفاف کردن آن برايبورژوائ

 مردم باالخص کارگران ياسي سيارتقا سطح آگاه
 . ن گونه مبارزات استيشرکت کننده در ا

ن ي از فعالي که در برخي از اشکاالتيکي
 ي شود آنست که مي مشاهده ميستيجنبش کمون

ف آن را با ي و وظايستي جنبش کمونخواهند
ا انتقادات نسبت به  ي.   کنندي معنيجنبش کارگر

 ي را به نقد فرمهايک حرکت مشخص کارگري
 که يگوئ.  کنندي کارگران محدود ميابيتشکل 

 مانند شورا  و مجمع يابي اشکال سازمان يبرخ
شات ي را از گراي تواند جنبش کارگري ميعموم

 يشه هايحال آنکه ر.  ارد مصون نگهديبورژوائ
د در ي مستقل کارگران را بايابي  موانع تشکل ياصل
است يا سيهمواره .  جستجوکردي بورژوائياستهايس

 با يا  همراهي يسرکوب و استبداد در صحنه داخل
 بوده ين المللي در صحنه بي بورژوائياست هايس

 شده ي کارگري تشکل هايکه مانع از استقالل واقع
 در ياسيشات راست سي گراي افشابدون. است

 ي نمين المللي و بي در صحنه داخليجنبش کارگر
 مستقل يجاد تشکلهاي مبلغ ايتوان بطور واقع

ان يشات راست در مي گرايافشا.  شديکارگر
د بر اتکاء به خود و اتکا به يکارگران و تاک

، يکال نمائي ، نه راديستيونالي انترناسيهمبستگ
. ست استين کمونير فعاليپذفه خدشه نايبلکه وظ

ران را جلب ي اي توان هم و غم جنبش کارگرينم
 ي چون سازمان جهانيستيالي امپريت نهادهايحما

قرار داد و آنگاه انتظار ابراز )  ال اويآ(کار 
 ي کارگري از جنبشهايستيونالي انترناسيهمبستگ

 و ضد جنگ را يستيالي ضدامپريکال، جنبشهايراد
 .  اشتدر سراسر جهان د
 يستيان جنبش کمونيوند مي پيامروزه برقرار
 است که ين معضالتي از مهمتريو جنبش کارگر

نده هر يرا آيز.  د بدان بپردازنديستها بايکمون
 وابسته به آن است که چقدر يحرکت توده ا

نش و برنامه ين شرکت کننده در آن به بيفعال
ا با  باور آورده و مبارزات امروز ري انقالبيستيکمون

ش يبخش به پيگانه چشم انداز رهائين ينگاه به ا
ق ي که تحققش  تنها از طريچشم انداز.  برنديم

 توسط طبقه ياسي قدرت سيکسب قهر
  ■ .ر استيکارگرامکان پذ
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 به)  مائوئيست- لنينيست-مارکسيست(پيام حزب کمونيست ايران 
 

 کليه قوانين ضد زنكارزار مبارزه براي لغو  
                                    و مجازات هاي اسالمي در ايران      

 

 زنان مبارز و انقالبي  
 

، به نوبه خود تالش  ضمن استقبال گرم از اين حركت مبارزاتي وما همبستگي خود را با ابتكار عمل جسورانه شما اعالم مي داريم
 . هر چه با شكوهتر برگزار شود)  به هلنداز کشور آلمان(راهپيمائي شما و فعاليت خواهيم کرد تا 

 خارج از كشور مي خواهيم كه با شركت در اين راهپيمائي بزرگ، هشت مارس امسال را درما از همه زنان و مردان آزاديخواه 
 .به يك روز فراموش نشدني در جنبش زنان ايران و همبستگي آن با جنبش جهاني زنان بدل كنند

سلب  كليه حقوق دمكراتيك زنان از شاخص هاي .  سركوب زنان را آغاز كردن فرداي به قدرت رسيدرژيم جمهوري اسالمي، از
 يكي از جبهه هاي اصلي  زنان، سركوب دائم و مستمر گذشتهطي بيست و هفت سال. اصلي اين حكومت زن ستيز مذهبي است

 مبارزه و مقاومت زنان را به يكي از عرصه ،يطيچنين شرا. مردم بوده استعليه ايدئولوژيك جمهوري اسالمي سياسي و تعرض 
 .هاي اصلي نبرد مردم عليه اين رژيم زن ستيز و ارتجاعي بدل كرده است

 و فرهنگ كمونيستي در ميان مردم ايدئولوژي و  بخشي از تقويت زنانبر مسئله زن و تقويت مبارزه رهائيبخش به نظر ما تاکيد 
و فرهنگ كمونيستي به اين  معنا كه در مقابل همه و هرگونه روابط اجتماعي وژي و ايدئول. بخصوص در ميان کارگران است

دگرگوني همه و هر گونه . مناسبات ميان زن و مرد بايد ايستاد و آنرا سرنگون كرددر ستمگرانه در جامعه، خانواده و افکار 
 چه در ميان ديگر  ور ميان اعضاي طبقه كارگر اجتماعي ستمگرانه و افكار و ايده هاي ستمگرانه و تبعيض آميز چه دهرابط

است،  مردان و زنان بدون مبارزه آگاهانه عليه روابط ستمگرانه اي كه ميان . بخشهاي جامعه مسئله حياتي طبقه كارگر است
 .جهاني نوين امكان پذير نيستبرپائي 

ممکن طبقه کارگر صفوف   جدي به آن، اتحادبدون برخورداست که شده  مهم در طبقه کارگر يشکافستمگري مرد بر زن موجب 
شده و بخش بزرگي از طبقه کارگرايران و جهان را زنان تشکيل مي که نيروي کار بشدت زنانه در شرايطي بخصوص . نيست
 .دهند

و ؛ نه تنها به آگاهي مي اندازدبدون شک ضربه وارد آوردن بر ستم جنسيتي چهار بند نظام سياسي در ايران را به لرزه 
کرده و رزمش را براي را نيز از بند ايده هاي كهن رها ) مردان(طغيانگري و توان نيمي از طبقه كارگر مي افزايد بلكه نيم ديگر 

اندازه طبقه كارگر در براه افتادن جنبش انقالبي ه هيچ طبقه اي ب.  و استوارتر مي کندآگاهانه ترسرنگوني نظم کهن طبقاتي 
 .ستم و استثمار استهر شکل از تنها طبقه اي است كه رهائي اش در گرو رهائي تمامي بشر از قيد  زيرا زنان ذينفع نيست؛ 

خود را از مبارزات همبستگي كه يك بار ديگرفراهم کرده براي جنبش كمونيستي ايران را اين كارزار فرصت مناسبي 
 .کند جنبش زنان تازه دارد و پيوندهاي خود را بابراز آزاديخواهانه و برابري طلبانه زنان ا

 
 

 !مخشم زنان را به مثابه نيروي قدرتمندي در راه انقالب رهاکني! مزنجيرها را بگسلي
 

 ۲۰۰۶ژانويه 
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 مرتجع يروهاياحزاب کردستان عراق، سلطه ن
 در عراق، ي اسالمي جمهوريعه، دخالت هايش

 در کردستان، انقالب يشات مذهبيرشد گرا
 در منطقه، عجز يستياليک و سوسيدموکرات

وند جنبش ي، پيستيوناليانات ناسي جريخيتار
 ... ن و يکردستان و جنبش فلسط

 
ر ر حسن پوي امقي رفير ادامه متن سخنرانينوشته ز

است که در مهرماه امسال، دو هفته قبل از همه 
ق  در عراق، در اتاي در باره قانون اساسيپرس

 . انجام شد" ستهايالياتحاد سوس) "يپالتاک (ينترنتيا
قت يه حقي نشر۲۵ن گفتگو در شماره يبخش اول ا
 از ينجا توجه شما را  به بخشيدر ا. ديبه چاپ رس

الزم به  .مي کنيقسمت پرسش و پاسخ جلب م
ش کرده يراي را ويتذکر است که  زبان محاوره ا

الت  سواالت را خالصه کرده و جميم، برخيا
ز از ي نيديعالئم تاک. ميناروشن را حذف کرده ا

 .ماست
 

 پرسش و پاسخ: بخش دوم
 

 عراق، يس قانون اساسيش نويآيا با اين پ: سئوال
ه ي اتحاديعني(ست کردستان يوناليهر دو حزب ناس

صد در صد )  و حزب دمکرات کردستانيهنيم
 دارند، نکات ير؟ اگر مخالفتيا خيموافق هستند 

 خواستم بدانم ين حال مياست؟ در عاختالف کج
گر ي ديست؟ از سويست عراق چينظر حزب کمون

ن قانون ينظر مردم کردستان عراق در مورد ا
 .....ست؟يچ
 

  اتحاديه يعني ي کرديدو سازمان اصل: جواب
 کردستان و حزب دمکرات کردستان در يميهن

 در يول.  از مسائل با هم اختالف دارنديبسيار
 جنگ و بعد از آن تحت فشار دوران قبل از
 کردند اختالفاتشان را کنار بگذارند يآمريکائيها سع

 همه ميدانند و خودشان  هم ميدانند، يول
 ين دو، حکومتيا. اختالفات هنوز موجود است
 ي در اواسط سالهايداشتند که بر اثر جنگ داخل

ل به  دو تا حکومت ي از هم جدا شدند و تبد۹۰
ه ها با هم ادغام شدند اما در  زمينيدر بعض. شدند

 ي بسيار مهم مثل دفاع  و نيرويزمينه ها
در . ستندي نيکي هنوز باهم يپيشمرگه و مسائل مال

مورد برخوردشان با مسئله اينکه کردها در 
.  اختالف دارندير مقداريا خيچارچوب عراق بمانند 

ر يمثال حزب دمکرات کردستان در دو سه سال اخ
. د کرده استيودن کردستان تاک کرد بيبيشتر رو
 حقوق يشتر بر روي کردستان بيهنيه مياما اتحاد

 يبرا. د کرده استيکردها در چارچوب عراق تاک
مثال در تمام منطقه تحت حکومت حزب دموکرات 

 ي دولتي ساختمان هايفقط پرچم کردستان رو
 که تحت سلطه ياما در منطقه ا. موجود است

  ي ادارات دولتيست، رو کردستان هياتحاديه ميهن
 .پرچم عراق و کردستان هر دو نصب شده اند
 اينها ي   اما در رابطه با پيش نويس قانون اساس

همانطور که .  خودشان را  مطرح کردنديخواستها
 که در اين يقبال هم اشاره کردم  مهمترين خواست

اين .  بودي مطرح کردند، حق جدائيقانون اساس
ول شد که در صورتيکه ن شکل قبيخواست به ا

 کرده و قتل و يدولت فدرال به کردستان لشکرکش
خواست . کشتار و ظلم کند، حق جدا شدن دارد

 يهم آنهائ(ن بود که تمام مناطق کردنشين يگر ايد
 ي تحت سلطه حکومت  منطقه ا۱۹۹۱که از سال 

 که زير سلطه يکردستان بوده و هم آن مناطق
. طقه کردنشين باشندجزو من)  مانده بوديصدام باق

ن بود يگرشان ايخواست د. ن خواست قبول نشديا
که کرکوک پايتخت کردستان باشد و درآمد نفت 
به شيوه عادالنه بين استانها و منطقه خود مختار  

 ين بود  که دولت مرکزيگر ايمساله د. تقسيم شود
 آن قدرت را نداشته باشه که ي و نظامياز نظر مال

 و قتل و کشتار و يکر کشبتواند دست به لش
به مهمترين اين . بزند) ديژنوس (ي قوميپاکساز

د ي دانيهمانطور که م. افته انديخواسته ها دست ن
حزب کمونيست عراق از حمله آمريکا به عراق قويا 

. شان بد  نبوديآمريکائيها هم برا.  کرديپشتيبان
چون توانستند ادعا کنند که به تنوع احزاب و نظام 

نکه عراق يدمکراتيک معتقدند و ا يسياس
ک خواهد بود و با دوران بعث فرق خواهد يدموکرات

ست هم است که مثل يک حزب کمونيداشت و 
 يول.  کنديگها شرکت ميتنيگر  در مياحزاب د

حزب کمونيست عراق در نوشتن پيش نويس قانون 
 . نداشتي هيچ نقشياساس

و مردم کوچه .  کردستاني   در مورد مردم عاد
 ي که در فعاليت سياسيخيابان و بازار و کسان

 نيستند ي جمعي و در رسانه هاي و روشنفکريحزب
به .  اندي از وضع و از حکومت کرد ناراضيخيل
ش در منطقه کالر کردستان ي پي که چنديحد

 کردستان يهنيه ميعراق که تحت کنترل اتحاد
 ي کردستان خيلياتحاديه ميهن.  شدياست شورش
حتا .  و فساد هستيند  که نارضايتخوب ميدا
 پخش کردند که ميزان و نوع فساد را يپرسشنامه ا

 هست يند اين فسادها چيمردم پاسخ بدهند و بگو
 يگريمورد د. و در باره اين فسادها چه بايد بکنند

 مردم است در باره ي و نگرانيتيکه باعث نارضا
  با تلويزيونيدر آنجا مصاحبه ا. ها است ييکايآمر

کرد سات داشتم که در آن به وضع موجود انتقاد 
ده بودند در ي از مردم که مرا ديادي زيعده . کردم

ن يکوچه و خيابان جلو آمده و از من بخاطر طرح ا
 نيست که ياينجور.  تشکر ميکردنديمسائل  خيل

 يمردم عاد.  خودشان بداننديمردم ،آمريکا را  منج
اد ي زيوضع فعل از يتينارضا.  نمي بينندياينجور

 ي مينده عراق ابراز نگرانيبا صراحت همه از آ. است
هم چنين اگر . ند نامعلوم استي گويکنند و م

يادتان باشد در آخرين انتخابات در منطقه 
ک يد به ي دادن بايکردستان، مردم ضمن را

 دادند که آيا ميخواهند داخل يپرسش هم پاسخ م
دستان عراق عراق بمانند يا نه؟ اکثريت مردم کر

گفتند ما نميخواهيم درداخل دولت  عراق بمانيم و 
دهد  ياين نشان م.  خواهيمييک دولت مستقل م

اينراهم . که هر دو مشکل مردم  را نگران کرده
، شيعه و غير شيعه؛ يم عناصر حکومت فعليبگو

سکوالر و غير سکوالر، در عمل نشان دادند که فرق 
در . مثال بزنم.   با رژيم صدام ندارندياديز

 عراق اين نکته مطرح شده بود که يمطبوعات کرد
 سازمان ملل معموال ي رفتن به مجمع عموميبرا

 يرئيس دولت ميرود، که طبق قانون عراق يعن
 کرده بود ي سعياما جعفر.  استيجالل طالبان
 سازمان ملل برود ي به مجمع عمومينگذارد طالبان

 از اين نوع در هر حال.  استيچون او کرد و سن
جنگ و دعواها سر منطقه کردنشين که قبال زير 

ر کرد ي غيروهاين. دست صدام بود، وجود دارد
حکومت عراق حاضر نيستند آن مناطق را جزو 

 جز يک ياين چيز. منطقه کردنشين حساب کنند
 رهبران ييعن. عه نيستيناسيوناليسم عريان و ش

ردم کردهم در برخورد به اينها متوجه شدند و م
ن خاطر با وجود همه يبه هم.  بينندياينها را هم م

 ي کنند که جعفري که از صدام دارند، فکر نمينفرت
 .و دارودسته اش بهتر از صدام باشند

 
 يروهاي قبال شما اشاره کرديد به رشد ن: سئوال  

 ... ديشتر بشکافيلطفا ب.  در کردستانيمذهب
 

. است نبوده ي کردستان مذهبيجنبش مل:  جواب
 کار آمدن دولت تئوکراتيک در ايران، يبعد از رو

 کرد ي کنترل کردستان سعي براي اسالميجمهور
. ت کندي کرد تقويمذهب را در مقابل جنبش مل

 کردستان و حزب دمکرات کردستان ياتحاديه ميهن
 ي اسالمي با جمهور۱۹۸۶بويژه بعد از سال 

با حزب دمکرات کردستان از اول .  کردنديسازشهائ
 ياينها در رابطه با برنامه ها.  بودي اسالميجمهور
 يت جريان اسالمينه تقوي در زمي اسالميجمهور

و در سرتاسر ) هم ايران و هم عراق(در کردستان 
دولت ايران .  کردندي همکاريمنطقه،مدت زياد

 کرد يحتا کمک کرد که يک جبهه بين نيروها
 را  يمانات اساليد و توانست جري بوجود بيايعراق

برخورد هر دو . در کردستان ايران متشکل کند
 ي اسالمي با جمهوريحزب اين بود که در همکار

در .  بدهندي اسالمي به نيروهايامتيازات بيشتر
در کردستان عراق اينقدر مسجد : مورد مسجدها

 يدرست کردند که تعداد مسجدها از ساختمانها
يل در خود شهر ارب. شتر استي بزرگ بيغير مذهب

 مسجد ۷۰۰ مسجد درست شده؛ ۷۰۰در حدود 
 که جمعيتش را يک مليون نفر تخمين ي شهريبرا

انات ي به جري و مالياتيدادن امکانات مال. ميزنند
 و هر کس که داوطلب ساختن مسجد بود يمذهب

 سازش يانات مذهبينکه با جري اي بود برايراه
 در نهايا... ن راه ها موثر نبوده يک از ايچ يه. کنند

 خواهند و جريانات ي ميهر حال حکومت اسالم
 دانند يهمه م. ...  کردستان را هم قبول ندارنديمل

 قانون اساسي عراق و پيامدهاي سياسي آن



  ٨ صفحه  ۲۶   شماره  حقيقت                
 يکه در سطح منطقه عرب نشين عراق نيروها

، دانشگاه ها و ي بر اوضاع و بر ادارات دولتياسالم
زنان .  مسلط هستند يموسسات مختلف غير دولت

ن از عراق در مناطق عرب نشين جرات بيرون رفت
حجاب را بر . خانه بدون يک گارد مرد را ندارند

در منطقه کردستان . بيشتر زنان تحميل کردند
هنوز به اين شدت نيست گرچه که در منطقه غرب 
کردستان که تحت سلطه حزب دمکرات هست 

شتر در خانه هستند، يشتر است  و زنان بيحجاب ب
 فرق يوضع با منطقه شرق کردستان يک کم

 در همان منطقه مثال در  حلبچه، دولت يول. ميکند
 وقت پيش توانسته بود نفوذ ي ايران از خيلياسالم

 ....کرده و حجاب را بر مردم تحميل کند
 که در هر دو حکومت ي   فساد

 به يهست امکانات رشد بيشتر
در ترکيه .  ميدهدي اسالمينيروها

نطور ي ديگر هم هميوالجزاير و جاها
 يک جريان رهائمثال الجزاير ي. است

 داشت که ي قوي خيليبخش مل
الجزيره را از دست فرانسه آزاد کرد 

 الجزاير موفق نشد ي جنبش مليول
 مردم رفاه و ي درست کند و براينظام
 يجه نيروهايدر نت. اوردي بيآزاد

در .  کردندي رشد وسيعيمذهب
کردستان هم همه اينها در حال تکرار 

 جنبش يعني. شدن است
 ي نتوانسته الترناتيو خوبيستناسيونالي

روها ين نيا. در مقابل رژيم بعث باشد
 بيشتر ۱۹۹۱نکه از  سال يرغم ايعل

ار دارند نتوانسته يکردستان را در اخت
 ي موثرياند در مقابل حزب بعث آلترناتيو خيل

ن  امکان را ي اي مذهبيدر مقابل  به نيروها. باشند
 بصورت يدادند  که در مقابل جنبش ناسيوناليست

 .   نديو در بيايآلترنات
 

 :چند سئوال: .....سئوال
آيا .  در کردستان صحبت کرديدي شما از شورش-۱

 موجود هستند که ي کرد عراقيجوانان يا گروهها
 آمريکا يمتشکل باشند و نسبت به اشغال نيروها

 عمليات مسلحانه  داشته باشند؟
 ي من سال گذشته در پاريس با  چند زن عراق-۲

 ي مسلح عليه نيروهايکه در يک سازمان فمينيست
 خواستم يم. اشغالگر مبارزه ميکنند تماس داشتم

ببينم آيا شما در رابطه با اين سازمان که در عراق 
 داريد؟ چون ي دارد  شما خبري مشخصينيروها

 . ندارمينها خبريمن ديگر از ا
 ي در رابطه با اين مسئله که جنبش ناسيوناليست-۳

ستان عراق  به بن بست رسيده، من کامال در کرد
 خواستم بدانم شما بعنوان يک کرد که يم...موافقم 

 ي را براي داريد چه الترناتيويتجربيات زياد
  کنيد؟يکردستان پيشنهاد م

 
 عراق يک ير مورد اينکه بين کردهاد: جواب
 ي وجود داشته باشد که در مقابل نيرويجريان
 ندارم و  يته باشد، خبر آمريکا عمليات داشينظام

 يدر مورد اين گروه فمينيست.  نشنيده ام ياز کس

در مورد اينکه چه . شنوم يهم اولين بار است که م
همه :  پيشنهاد ميکنمکل منطقه ي برايآلترناتيو

، چه کرد چه ي و يا ناسيوناليستيانات مذهبيجر
ترک و فارس چه مذهبيون در ايران و افغانستان، 

 و ترکيه و ي عربييستها در کشورهاچه ناسيونال
دند، بنظر من ي به قدرت رسيبقيه که به نحو

همه اينها امتحان . به بن بست رسيدنديهمگ
 تضاد يک براي خود را پس داده اند و هيچ يتاريخ
 که مردم دچارش هستند ي و فقر و بدبختيطبقات

 و ي و دين ساالرينظام پاتريارک.  ندارنديراه حل
نان، خشونت عليه اقليتها، خشونت خشونت عليه ز

ره، ي مصائب و قتل عام و غي يعني و غير دولتيدولت
اينها در قرن بيستم مردم منطقه را فوق العاده آزار 

د يني بيتاريخ اين منطقه را که نگاه کنيد م. داده
راه . ن مصائب اين نيروها درگير بودنديدر بيشتر ا

ن کشورها در اي.  استيستياليحل من، انقالب سوس
 از مسائل انقالب دمکراتيک حل نشده يهنوز بسيار

 انقالب ي رهبري هم  توانائي بورژوازياست ول
از قبل هم معلوم بود؛ از اوائل . ک را ندارديدموکرات

 آن دوران مطرح شد ي در جنبش کمونيست۲۰قرن 
 ي تازه نفسي آسيا با وجود اينکه نيرويزاکه بورژو

ه اش عليه کلونياليزم هست و ميتواند در مبارز
 ي خودش توانائي اروپا بشود وليمتحد پرولتاريا

لنين در رابطه .  انقالب دمکراتيک را ندارديرهبر
با انقالب مشروطه اين بحثها را مطرح کرد، در 

ز مطرح شده؛ ي ن۱۹۰۸ جوان يبحث انقالب ترکها
ن در سال يبه ويژه در مورد انقالب دمکراتيک چ

 اين بحثها را به شيوه بسيار نيلن.  طرح شد۱۹۱۱
 مطرح کرد که اين جنبشها، از يک طرف يجالب

سم مبارزه ميکنند و از ياليعليه امپرياليسم و کلون
 و ي مبارزه ضد فئودالي رهبريگر توانائيطرف د

بنظر .  را ندارنديمبارزه آزاديخواهانه ضد امپرياليست
 کرد که تا به امروز در يمن جنبش ناسيوناليست

 مبارزه ميکرده ي عليه ستم ملييط بسيار سختشرا
 در ايران و ي ناسيوناليستيو ساير جنبشها

 اين تحليل ير مناطق درستي وساي عربيکشورها
 اين ي رهبريلنين را در عمل ثابت کردند که توانائ

 يانقالب را ندارند و انقالب بايد بدست طبقه ديگر
ن ند  خوب، ايي ها ممکنست بگويحاال بعض. بشود

 کرد ي که خودش انقالب اکتبر را رهبريطبقه ائ
ن ي دچار شده است، که ايد به چه حاليببين
ن صورت که جنبش ي را در خود دارد به ايقتيحق

 با وجوديکه قدرت را بدست گرفت يکمونيست
 يول. أ شدي احيشکست خورد و نظام  سرمايه دار

 توانست باشد ي جز اين هم نمياز ديد مارکسيست
ه هيچ وجه به اين سادگيها نيست که طبقه  بييعن

 بتواند  نظام خودش را درست کند و يکارگر براحت
 مگر يول. اده کنديسم را پيسوسياليزم و بعد کمون

 نظام ي موفق شد براحتي براحتيخود  بورژواز
 و ي، اقتصادياده کند و از نظر سياسيخودش را  پ

بارها  هم ي کار بياورد؟ بورژوازي روي، دولتيحقوق
مسلما .  شديشکست خورد و مجبور به عقب نشين

طبقه کارگر بيشتر مجبور به عقب 
ن  آلترناتيو من  يا.  ميشودينشين

آلترناتيو اين !  کل منطقهيهست برا
 فئوداليسم، عشيره يسرنگون: است

، ي ،نظام سرمايه داريگر
 و يامپرياليسم، نظام پدر ساالر 

 .ي فاشيستي ناسيوناليستيرژيم ها
 که يگفتم آلترناتيو.  اينهايسرنگون

طبقه کارگر مطرح کرده و مدت 
 سال هم هست که مطرح کرده ۱۵۰
 .است 

 
درست است که جنبش : سئوال

 در منطقه ثابت کرده يناسيوناليست
 به اصطالح ي، بورژوازيکه بورژواز

 ي ملي جنبشهاي رهبري، توانائيمل
را ندارد و در عمل هم ثابت کرده نه 

يش را دارد و  نه ميتواند  با فئوداليسم مبارزه توانائ
 که يمنتها با توجه به بحث. کند و نه با امپرياليسم

 تحت سلطه يرفيق مائوتسه دون در مورد کشورها
 خواستم سئوال بکنم که با توجه به ي کند، ميم

ا به نظر شما طبقه کارگر تنها ي آين بحثييک چن
 جنبش ي رهبرييطبقه ايست که قدرت و توانا

 ي تحت سلطه را دارد و براي در کشورهاي مليها
  -حل آمال و آرزوها و مشکالت و معضالت بورژوا 

د کند؟ من ي بايدمکراتيک به هر حال چه اقدامات
. ديشتر توضيح دهيبه هرحال ب. دقيق متوجه نشدم

 يل شما از مقاومتين است که تحليگرم ايسوال د
 يوهاکه در مجموع درعراق بر عليه نير

 .... هست، چيست ؟ يامپرياليست
 

جمع ...  شد ۲۰ که در اوائل قرن يبحث ....:   جواب
 لنين بود از انقالب مشروطه و از انقالب يبند

 جوان و از انقالب دمکراتيک چين به يترکها
 واضح بود يآنوقتها خيل. اتسن بودي سون يرهبر

. که در اين کشورها انقالب، انقالب دمکراتيک است
 هستند و ينقالبات، بورژوا دمکراتيک و ضد فئودالا

 ضد ي بيشتر جنبشهايآنزمان منظور از جنبش مل
 بود مثل انقالب مشروطه، انقالب چين و ياستعمار

 جنبش ي رهبرين بحث بود که اينها توانائيا. غيره
توانند انقالب ي نمييعن.  را تا به آخرندارند

 توانند يمدمکراتيک را به سرانجام برسانند و ن
 يمثال سون ياتسن حت. فئوداليسم را از بين ببرند
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. مسئله تقسيم زمين بين دهقانها را مطرح کرد

 خوب است که يد، خيلي گوين مورد ميلنين در ا
 ترديد ميکند که ياتسن اين برنامه را داده وليسون 

سون ياتسن بعنوان يک رهبر ناسيوناليست بتواند  
ه يبعد از انقالب اکتبر روس. اين کار را انجام بدهد

 راجع به اين مسئله يهم نظر جنبش کمونيست
 روشن بود که در مباحث مربوط به انقالب در يخيل

ه  التين دوباري آسيا، افريقا و آمريکايکشورها
به طور مثال در انقالب  . همين نظرات مطرح شد

 مائوتسه يچين، حزب کمونيست چين به رهبر
وناليست گوميندان در تضاد  ناسييدون ، با نيروها

 ي که  نيروهايرغم  قتل و کشتاريبودند و عل
 کردند و بعد با هم يگوميندان در جنبش کمونيست

ن موضوع يخ اينجا وارد تاريمتحد شدند که در ا
 اين ي کال بحث اين بود که بورژوازي شوم، ولينم

 کند، اين يکشورها نميتواند اين انقالبات را رهبر
 مبارزه با ي يعنياند  مسئله ارضطبقه نمي تو

ن بردن  فئوداليزم را از طريق يفئوداليزم و از ب
تقسيم زمين بين دهقانان،  که خود يک عمل 

 به سوسياليسم ندارد يبورژوا دمکراتيک است و ربط
ن اقدام يسوسياليستها هم دست به ا. را انجام دهد

 زنند چون راه از بين بردن يک مي دموکرات-بورژوا
اين بحث مطرح شد که جنبش . وداليزم استفئ
در .   تواند اين کار را انجام دهدي، خودش نميمل

، ي ايراني ديديم که دمکراتهايايران هم ما بخوب
 هيچ وقت جرائت نکردند ي ايرانيناسيوناليستها

ال يفقط سوس. شعار تقسيم زمين را مطرح کنند
آنها هم آنقدر  قدرت . دمکراتها مطرح کردند

در ايران  .  اش  کنندي نداشتند که عمليسسيا
 ي که برداشت تصويب قانونيدکتر مصدق تنها قدم
 ين بود که عوارض فئوداليبود که مضمونش ا

 را به هيچ وجه ي  استثمار فئوداليممنوع شود ول
 که دهقانان ياز محصول% ۲۰گفتند .  ممنوع نکرد

ن صورت يبه ارباب ميدهند برگردد به دهقانها به ا
هم به خود دهقانها % ۱۰ عمران ده و يبرا% ۱۰که 

اين . دکتر مصدق حداکثر اين را مطرح کرد. برسد
 و مخصوصا ياقدام هم بخاطر آن بود که جبهه مل

ت ينکه حزب توده در روستاها فعالي ها از ايکائيآمر
البته حزب توده هم .  کرد وحشت داشتنديم

 يقتصاد در آندوره وضع اي نداشت وليفعاليت زياد
 که يپس حداکثر کار.  بد بوديروستاها خيل

جريانات ناسيونال دمکرات ايران کردند اين بود که 
 . بهره مالکانه را کم کردنديمقدار

در .  بحث شدهيلين مسائل خي   در مورد عراق ا
 و يمورد عراق من فکر ميکنم هنوز مسئله زميندار

م صدا.   حل نشده استي و عشيره ايروابط فئودال
ن روابط را گسترش داد، به آن تجديد يدوباره ا

  کرد هم دقيقا يجنبش ناسيوناليست. ديحيات بخش
 ييعن. همين کار را در کردستان عراق کرده

 ضعيف شده ي را که خيليفئوداليزم و عشيره گر
د من به اين ياز د. بود، دوباره وارد ميدان کردند

  ازي، انقالب دمکراتيک هنوز در بسياريمعن
.  منطقه  به اهدافش نرسيده استيکشورها
 که يبحث.  نميتواند  اين کار راانجام دهديبورژواز

 بر يلنين کرد و مائو بعدها  اين را  فرموله کرد مبن
د اين انقالب دمکراتيک را ياينکه طبقه کارگر با

شه کند و تنها طبقه يرهبر کند تا فئوداليزم را ر
 را به سرانجام ن امري تواند ايکارگر است که م

 مثل حل مسئله  زمين و يموارد. برساند
 بر عهده طبقه کارگر است که انجام يپدرساالر

 نيست، در ياين جدا از انقالب سوسياليست. دهد
 .چين هم همينطور بود

از نظر من در عراق اين .     در مورد مقاومت عراق
 ي که ميشود عمدتا از طرف نيروهايقتل وکشتار
 ها و ي شود؛ اکثرا بعثيمرتجع مفوق العاده 

جزئيات اينهارا .  اندي اسالميجريانات بنيادگرا
دم ي ها پرسي از خود عراقيوقت.  نميدانديدقيقا کس

 که اين ي دو بلوک اصليول. دمي شنيمطالب متفاوت
 ها و جريانات يقتل و کشتار را راه انداختند بعث

 هم ندارم که  اکثريت يهيچ شک.  هستندياسالم
ردم عراق مخصوصا در منطقه عرب نشين، به م

 يشدت از اشغال امريکا و انگليس و بقيه ناراض
 هيچ يهمه مستاصل شده اند؛ هيچ کس. هستند

، اداره ي ندارد؛ هر لحظه ممکنست  خانه ايتامين
نه آب .  از خيابان منفجر شودي، بخشي، جائيا

آينده . يهست، نه برق، نه کار و نه خدمات بهداشت
ار تاريک و ناروشن هست و به همين دليل بسي

 اينکه ياکثريت مردم عراق مخالف اشغال هستند ول
 ي مقاومت ميکنند در اخبار است که بعضيچه جور

.  شوندين گروه ها مي مقاومت وارد اياز مردم برا
 که ي و کمونيستي، کارگريانات انقالبيمتاسفانه جر

مانطور  کنند؛ هي اين مبارزات را رهبري بايستيم
 مثال حزب يتلريکه در دوران فاشيسم ه

 ي را رهبريکمونيست فرانسه جنبش ضد فاشيست
ستها ي هم کمونتاليايکرد، در منطقه بالکان و ا

نطور يد اين کار را کردند، در عراق امروز هم بايهم
ن يراجع به اوضاع در هم. ستينطور ني ايباشد ول

 . دانميحد م
 

 ين بودم با گروهيسط که در فلي   در دو هفته ا
ت ي در دانشگاه بينين فلسطي نفراز معلم۸۰حدود 

م و در مورد مسائل مختلف يشدياللحم جمع م
 بودند که ينينها معلميا. م يکرديبحث و گفتگو م
کردند و از مناطق مختلف يس ميدر روستاها تدر

ن ساعت با هم بحث و يو ما روزانه چند. آمده بودند
گروه پنج ، شش نفره زن و ک يما . ميگفتگو داشت

. مي متنوع بوديليمرد و با اصل و منشاء خ
 هستم و يدند که کيپرسي ها ازمن مينيفلسط

 هستم  و يتيخواستند بدانند از چه مليمخصوصا م
 خوشحال يلي و کرد هستم خيرانيگفتم اي ميوقت

 يلي گفتند که پس تو درد ما را خي شدند و ميم
 و يا جز همدردمن از آنه . يکنيخوب درک م
 يزي در مورد مردم کرد چياريمحبت و هم

.  من اصال تعجب آور نبودين برايو ا. دمينشن
 يبان جنبش کردهايشه پشتين هميجنبش فلسط

منظورم از .  بوده ي از ستم مليي رهايعراق برا
ره ي مانند حماس و غياناتين جريجنبش فلسط

شه به ين هميدر هر حال، جنبش فلسط. ستين
اما در .  مفصل کرده استيکردستان کمکهاجنبش 

کا در عراق ي که آمريطير، در شراي اخيسالها
 ي تحت رهبريستيوناليمسلط بوده و جنبش ناس

 با مردم ينها دشمنيکند ايکا دارد حرکت ميآمر

 ها ينينکه فلسطين را عام کردند به بهانه ايفلسط
ن ي ها چنينياگر فلسط. کننديت مياز صدام حما

کنم اما ي کرده باشند من ازشان انتقاد م رايکار
 يباني ها از صدام پشتينيت فلسطيمعتقدم که اکثر

 ينکردند و صدام را به عنوان متحد خودشان نم
ن ي با هوشتر و عاقل تر از ايليآنها خ. شناختند

 بحث يول. هستند که صدام را متحد خود بدانند
ن هستند ي که ضد جنبش فلسطييمن با کردها

اورم که يادشان بين را به يخواهم ايقط مف. است
 سال ۱۰ن يحزب دموکرات کردستان عراق در هم

ه يگذشته  از ارتش بعث دعوت کرد که در جنگ عل
د و با ياي کردستان به کمکش بيهنيه مياتحاد

 يهنيه ميکمک آنها منطقه را از وجود افراد اتحاد
ن رهبران هر يو همچن. ر پاک کرديدر منطقه هول

ن رفتند و يدار صدام حسيب حاکم به ددو حز
 يعني ۱۹۹۱ع يبعد از وقا.  کردنديدست و روبوس

 يه مردم عراق و در دوره هايکا عليجنگ آمر
خالصه . مختلف مشغول مذاکره با حزب بعث بودند

نکه در ي هست که به صرف اين چه منطقيا
کا در ي در مخالفت با جنگ آمريين گروههايفلسط

ک ملت و يباال بردند،  تمام عراق عکس صدام را 
ن ينها متحديد اييد و بگوير سوال ببريجنبش آنرا ز

 . ن هستنديصدام حس
ن ين اي   من به هر حال نگاهم به جنبش فلسط

بان خلق کرد در مبارزه ين مردم پشتياست که ا
مخصوصا . ن سرنوشت، هستنديي حق تعيبرا

 ين است وليکال فلسطيمنظورم جنبش چپ و راد
ن يکالش هم همير رادير چپ و غينبش غ جيحت

 ين طور نگاه نميو من به مسائل ا. موضع را داشت
ه عرب يکنم که آنها عرب هستند و عراق و سور

ل دشمن يمن معتقدم که اسرائ. رهيهستند و غ
 يچوقت نميل هياسرائ. جنبش کردستان است

چ کدام از مناطق کردستان مستقل يخواهد که ه
 ين شود برايوشتشان تامن سرنييشود و حق تع

ت ي ها هم حقانينيکند مبارزات فلسطينکه فکر ميا
 يدا مي پين المللي و بي در سطح منطقه ايشتريب

 . کند
 ، ياسينکه روابط سيگر ايدر مورد سوال د    

 عراق چه خواهد بود؟ من ي و اجتماعياقتصاد
 يوضع عراق به اندازه ا. دانم يخودم واقعا نم

ن يست که عراق به همي معلوم ننامعلوم است که
و اگر ! ريا خي خواهد ماند ي که هست باقيصورت

کنم که اگر ي فکر ميبماند چگونه خواهد بود؟ ول
 يزيکا بر اوضاع  مسلط شود، حکومتش چيامر

کا يکتاتور طرفدار آمري ديخواهد شد مثل حکومتها
. کنديل که مردم را زندان و شکنجه ميمانند اسرائ

 خواهد يگاهيو پا. ن نخواهد بودي اش ازي بيزيچ
کا در يم سلطه آمري گسترش و تحکيبود برا
  .منطقه

د ين سوال که حاال در عراق چکار باي   در مورد ا
من معتقدم که وضع .  استيکرد؟ سوال مشکل

 يستينکه جنبش کموني است به خاطر ايده ايچيپ
ا ي نداشت و يا بواقع جنبشيده و يعراق نجنب

 ها يگر مثل بعثيانات ديفعال جر. اشت  نديسازمان
ستها  ابتکار يوناليکا و ناسي ها ، طرفدار آمري، اسالم

 ■ ....عمل را در دست دارند
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ش ي از بر افتادن پرده نماياديهنوز زمان ز
 ي از مهره هايکينگذشته که " دوم خرداد"مضحک 

ن ادب که سالها در ي کرد به نام بهاالديدوم خرداد
 يردستان در کنار جمهورسرکوب جنبش ک

 يه اياني با صدور باخيرأ رکاب زده است، ياسالم
را اعالم " جبهه متحد کرد"  به نام يجاد تشکليا

 . کرد
 ادب  اعالن کرده که از هر يه آقايانين بيدر ا

، مسلمان تر و ي تر و از هر مسلمانيراني،  ايرانيا
 ير جمهوي معتقد به قانون اساسيشتر از هر کسيب

، يخي از سوابق تارياو با ذکر برخ.  استيالماس
 سال ٢٧ده که در ي کشيخود را به رخ کسان" عقبه"

 .ک کاسه بوده استي در ان باهمگذشته دستش
 کرده خود را مدافع ي ادب سعيه آقايانين بيدر ا

در پنج « : سدي نوي ميو. حقوق کردها نشان دهد
ران همواره حقوق ي اي گذشته حکومت هايسده 

ر مردم ياگر بر سا. ع کرده اندييدم  کرد را تضمر
... ن در مورد کردها مضاعف بود ي شد ايستم روا م

ه به ي و انتشار کتاب و نشرياز آموزش به زبان کرد
 سال ٢٦در .  به عمل آمده استيرين زبان جلوگيا

ست زبان ي باي مير هم که طبق قانون اساسياخ
شود، س ين تدري در مدارس مناطق کردنشيکرد

ندگان ي مکرر و مستمر مردم و نمايدر خواست ها
 در ادامه به ي و». پاسخ ماندين مورد بيآنان در ا
 و ي اجتماعينه هاي کردستان در زميکمبودها

ز ي نياسياز لحاظ س« :  است که پرداختهياقتصاد
، ري سال اخ٢٦ ينه در صد سال گذشته و نه در ط

ت يحاکم يحتما منظور ط[ يبه جز دوران محدود
 اجازه اداره شهرها ي حت] استي سال دوره خاتم٨

در « که،  و اضافه کرده ».به کردها داده نشده است
 ارتش از کردها ين سرداران و امرايگذشته بهتر

 ارتش، يحتما منظورش از امرا[ انتخاب شده اند
 يزبان جالدان گارد شاهنشاهي و پاليارتشبد بدره ا

قه کردستان و شان در منطيتهاياست که جنا
 سال ٢٦در ] زبان زد عام و خاص بودرماشانک

 در ي و فرماندهيري به مقام اميگذشته کمتر کرد
 و در خاتمه ». مسلح منصوب شده انديروهاين

ن يت به اي حاکمييعدم پاسخگو«، د کرده کهيتاک
انگر خواست ير که بي فراگيمطالبات و فقدان سازمان

جاد ي، ضرورت اها و زبان مشترک مردم کرد باشد
 و نخبگان ياسي فعاالن سير از همه ي فراگيتشکل

نده مردم کرد يط نماين شرايمردم که بتوانند در ا
 ي و در هر کجايده اين و مذهب و عقيبا هر د

  به عنوان ».دهدي ما قرار ميفرارورا ران باشد يا
 سال گذشته ٢٦ در «د، ي گويم يريجه گينت

 از ينه ناشا رمشکل مردم کرد  و شکست اش 
ا توطئه دشمنان اش، بلکه وجود تفرقه و يقدرت و 

 .  دانديم »رهيفقدان تشکل و احد و غ

 اش يتي و امني ادب و دوستان اطالعاتيالبته آقا
 از نقش يري ذکر خفراموش کرده اندبه عمد 

 يم خودشان در سرکوب جنبش انقالبيمستق
ق ي شفيبا رفقاهمراه شان ين ايهم!  کنندکردستان

 در يتي امنيروهاي پاسداران و نيشان راهنما
حافظه ! دي ادب کور خوانده ايآقا. بودندکردستان 

ن ي است و صدور اي مردم کردستان قويخيتار
 دار ي از دردهايزگم کردنها درديه ها و ايانيل بيقب

 ي نمدرمان   راي اسالميو دسته شما و جمهور
 .کند
ه دولت  شود کي صادر ميه در زمانيانين بيا

 ي ادب را به بازي چون آقاي نژاد افرادياحمد
 يها يان چانه زنيشتر بيه بيانين بيا .نگرفته اند

 نژاد است که چرا ين دار و دسته با دولت احمديا
ر ي کنار گذاشته شده اند و افراد غي قبلياز پستها

ن است مضمون يا. اندن آنها شده يگزي جايبوم
 ادب و ي آقا يهايعمده التماس ها و دلخور

 ! دوستانش
ا ي(م ي رژي هايه نشانه چاره جوئيانين بيالبته ا

 يريدر مقابله با اوج گ) مي از رژيحداقل بخش
ک يهمانگونه که . مجدد جنبش کردستان هم است

 پورفرماندار جالد مهاباد ي پاسدار جالئ،روز
کروز سازمان ي خلقها شد، يين رهايسيتئور

بهه مشارکت  با  و جين انقالب اسالميمجاهد
قبل از (ش ي کرد  در رهبريتيآوردن چند مهره امن

مدافع حقوق کردها شد، امروز هم ) ريانتخابات اخ
ن ي امثال بهاءالد،گ خوردهيم به ته دير رژيکه کفگ

 اصالح طلبان يشورا" به نام يگريادب و جماعت د
دان يپا به م)  زادهي امثال جالليرهبره ب" (کرد

 شده ي مار خورده افعييا راهنماتا باند گذاشته 
 ييم چاره جوي نجات رژي چون تاج زاده برايهائ

 . کنند
زش تابستان گذشته مردم کردستان زنگ يخ

 و وابستگانش در ي اسالمي جمهوريخطر را برا
م و يانه رژياعمال وحش. ن منطقه به صدا در آورديا

ده مبارزه ين مردم موجب شده که ايسرکوب خون
 کرد ين جوانان انقالبيگر دربي دمسلحانه بار

ن روند است که منظور يدر مقابله با ا. ابديگسترش 
 بر يمبن.  شودي ادب روشن ميه آقاياني بيواقع

ن مطالبات به ي ايريگيم پي کنيد ميتاک« ، نکهيا
 باشد و هر گونه يز مي و مسالمت آميصورت مدن

ا ياعمال خشونت در مطالبه و تحقق خواسته ها و 
 ياکنش به آن را از هر طرف مردود و محکوم مدر و

  ».ميکن
د يد اول از همه باي گوي ادب اگر راست ميآقا

 خودش را در اعمال خشونت يشراکت و همدست
ه خلق کرد محکوم کند تا معلوم شود واقعا يز عليآم

ه خشونت ي است و واقعا از ته دل عليکدام طرف

 هر زمان ست که چراي معلوم نيوانگه! ر؟يا خياست 
ن با آتش خشم توده ها و مبارزاتشان ين مرتجعيا

 دهند و يبتا سر مياد وا مصي شوند فريروبرو م
ه يعل" شوند و يم" تسامح و تساهل "طرفدار 
ه ي واقعا عليکس.  کنندي ميگوهرافشان" خشونت

 با ي دولتين خشونت ارتجاعيخشونت است که  ب
 در ي دومخشونت عادالنه توده ها فرق بگذارد و از

 . م قلب دفاع کندي از صميمقابله با اول
س دادن به يق سرويک بار از طري ادب يآقا

 ي به کردستان به جمهوريني خمي هايلشکر کش
ق مقابله با ين بار از طري خدمت کرد اياسالم

تکامل مبارزه مردم کرد به مقاومت مسلحانه 
 خواهد شانس خود را دوباره امتحان يعادالنه م

 ي خود و شرکاي برايازاتيق امتين طري از اکند تا
 .ردي خود بگيدوم خرداد

 دراوضاع حساس و يه هائيانين بيالبته صدور چن
 مجدد جنبش يريران و منطقه و اوج گيشکننده ا

 ياسي سي هايران نشان از صف بنديکردستان ا
 . باشدين هم مي نوياسيتحرکات سد و يجد

 از يکي، ياست جمهورياز دوره انتخابات ر
 با کارت کردستان ي جبهه مشارکت بازياستهايس
گر بوده ي ديش با جناحهايشبرد رقابتهاي پيبرا

 ي از اصالح طلبان همچون اکبر گنجيبخش. است
 ين بازيک به اياستراتژابعاد تالش کرده اند که 

فست دوم ي در مانياکبر گنج. بدهند
 اش تالش کرد ثابت کند دولت يخواهيجمهور

 به يران دمکراسي مردم اي قرار است براکا کهيآمر
جه يست در نتيران نيه اياورد خواهان تجزيارمغان ب

 ي از بورژوازيکه به بخشهائاز ايند ينبا اصالح طلبان
ي خود  هايدان دهند و آنان را وارد بازيکرد م

 اقدامات جبهه مشارکت .هراس داشته باشند د،کنن
است يات ردوران انتخابرابطه با کردستان در در 

ن ي توان مقدمه اتخاذ چني را ميجمهور
 مفصل در رابطه يدرج مقاالت.  دانستياستهائيس

 چون چشم انداز ياتيبا جنبش کردستان در نشر
 يروهايطبق معمول ن.  استين رونديچنادامه 

 ي خود را برايتوانائ کنند يتالش م ي مذهبيمل
ن دولت و مردم ي و پل زدن بي و دالليرواسطه گ

 .رنديار گکب
 ي و تحوالتستانت مسئله کرديبا توجه به حساس

 ي جمهوري است، برايکه در کردستان عراق جار
ار مهم است يران بسي و طبقات حاکمه در اياسالم

ر و تحوالت ييغ را در تي کرد چه سمتيکه بورژواز
ن سالها ي ايژه آنکه طيبو.  کندي اتخاذ ميشارويپ

ت شده يشر تقون قي اي اقتصاد– ياسيت سيموقع
 مجبور بود که ي اسالميکسو جمهورياز . است
 از بورژوا فئودالها ي به قشريازاتيق دادن امتيازطر

جا )  ادبيمانند آقا(و سرمايه داران بزرگ کرد 
 ياز سو. ن منطقه باز کندي  خود در اي برايپائ

 ؟!جبهه متحد کرد
 ! بيانيه آقاي ادب و شرکاء بارهدر

 



١١صفحه    حقيقت        ۲۶ شماره
ر کردستان عراق و حجم يگر تحوالت دهساله اخيد

ردستان عراق موجب  با کيم مبادالت تجاريعظ
ن قشر نازک شد که به نوبه خود ي ايت اقتصاديتقو

.  کندي را طلب مياسي از قدرت سيشتريسهم ب
ن ي ادب حرص و آز ايآقا" جبهه متحد کرد"ه يانيب

ا ي کند ي ميندگيبخش از جامعه کردستان را نما
 ي خواسته هاي خواهد رويبهتر است گفته شود م

 که يزشيسوار شود تا خ کرد ين بخش از بورژوازيا
 . در راه هست را مهار کند

 .  ادب با دو مشکل بزرگ روبروستياما آقا
ان مردم ي بشدت در مي اسالميکم، جمهوري

 ادب  با پرچم پاره يکرد منفور و منفرد است و آقا
ن نظام و يپاره تحقق حقوق مردم کرد در چارچوبه ا

و  نداشتن با حکومت يدشمن"و " کمک به حکومت"
آن هم .  را جلب کندي تواند توجه کسينم" دولت

 در بحران بود و نبود ي اسالمي که جمهوريزمان
 .  برديبسر م

 به تحوالت کردستان عراق و جهدوم، با تو
ت ي کرد با دخالت و حماي که بورژوازيازاتيامت

 از يعي وسيکا بدست آورد، نگاه بخشهايدولت آمر
کا ي به سمت آمررانيطبقات مرفه جامعه کردستان ا

د ي باشد چرا نباياگر قراربرنوکر. جلب شده است
 است که ين منطقيا. سراغ ارباب بزرگتر رفت

ه ي کرد سايت بورژوا فئودالهايامروزه بر ذهن اکثر
 وعده ي برايجه تره چنداني در نت.افکنده است

احتماال خود .  کنندي ادب خرد نمي آقايدهايوع
 ين منطقيرابر چنز تا کنون در بي ادب نيآقا

 .وسوسه شده است
ش يشاپيپ" جبهه متحد کرد"ل ين دليبه هم

 که آشغالها جارو ياما تا زمان. شکست خورده است
ژه آنکه يبو.  مانندي مين باقيزم يرود بر ننشو
 متفاوت ياسيط سي تحت شراين برنامه هائيچن

ا يران و ي با اي دول غربيمانند حادتر شدن تضادها(
 ي ميبراحت) ي اسالمي جمهوريمال احتيفروپاش

کا در يسم آمريالي امپريتوانند خود را با طرحها
ين از هم. ق دهنديران تطبيانه و ايرابطه با خاورم

شان يو افشاانات يل جرين قبيابا د به مبارزه ي نبارو 
 . داديکم بهائ

 کرد، کارگران و دهقانان ي انقالبياسي سيروهاين
ن يد ايشگر کردستان با، زنان و جوانان شورزمبار

 در برابر خود يه ها را به مثابه مصافيانيل بيقب
ژه آن يبو. نند و با آن آشکارا به مخالفت بپردازنديبب

 تحت يلي که امروزه به هر دلينيدسته از مبارز
د ي کنند بايت مي فعالير دولتي غيعنوان سازمانها

چرا که . رندي فاصله گين جبهه هائيرسما از چن
ن جبهه اعالم ير که دست اندر کاران اهمانطو
ن يشبرد اي پيشان براي از شگردهايکيکردند 

ر ي زير دولتي غياست گرد آوردن همه سازمانهايس
 . چتر واحد است

ت يمردم کردستان از همان روز اول حاکم
 خود را يه ها و ادعانامه هاياني بي اسالميجمهور

ن ي ارره خوايم و نوکران جين رژيدرعمل در مورد ا
ن يآخر.   صادر کرده اندءچون ادب و شرکام يرژ

 تابستان گذشته بود که يزش توده اينمونه اش خ
 خلق ي از مبارزات انقالبيني فصل نوگشوده شدن

 ■ .د داديکرد را نو

 ياسين سي از فعاليکير مشاهدات يگزارش ز
قت  يه حقي نشريکرد از کردستان عراق که برا

 يان زندگي از جريه ار زنديارسال کرده که تصو
طره سربازان ير سي و زيتحت حکومت کرد

 .   دهدي در عراق بدست مييکايآمر
 

.  هاستيکائي دست آمرياوضاع بطور کل ٭
 حاکم کرد را يروهاي ها توسط پول نييکايآمر
ن حال با پخش پول فعال مردم را يده اند در عيخر
  ازيبرخ. اد استي زيليپول خ.  نگه داشته انديراض

به بهانه . رندي گي حقوق ميمردم از هر گوشه ا
س، يد، کارگر، پلي مختلف  خانواده شهيها
شان  را ي زندگيک به نوعيهر . رهيشمرگه و غيپ
 . ندن چرخايم
 ٤٠٠ يماه. اد استي زيشمرگه و گارد ملي پيروين

انه ين حقوق ماهيبابت ارند و ي گيدالر حقوق م
ک خانواده ي . رونديخدمت مدر هر ماه ک هفته ي
رها  ين  حقوق بگي شناسم که دو تا از اي مي نفر٧

 دالر ٥٠٠ تا ٤٠٠ک خانواده حدود يخرج . ددار
 گفت يک خانواده مي.  دالر بود١٠٠قبال . است

 يازي نيعني. کسال است که کوپن نگرفته اندي
 . نداشتند

 جنگ و ارتش يز برمبناي زمان صدام همه چمانند
ران و ينگام جنگ ادام هص.  شده استيسازمانده

 ينها مصرآ% ٩٠ون کارگر عرب که يلي م٢عراق، 
دوره بود ن يهم به عالوه در . عراق کردبودند وارد 

 در بخش  اشي جنگيازهايبه خاطر نصدام که 
 کار زنان استفاده کرد و يروي از نيخدمات و ادار

است درمنطقه کردستان در حال ين سيحاال هم
 ي کارگران مصريبجات که ن تفاوياجرا است با ا

 ي کارهايران برايکارگران کردستان ان بار يا
 ٤٠٠-٣٠٠انه ي با حقوق ماهي و کشاورزيساختمان

البته قرار است ابعاد صدور . کنند يدالر در ماه کار م
 ين رابطه استانداريعتر شود و در ايوس يرانياکارگر 

 صدور کارگر يخواهند براي مهشانکردستان و کرما
 يست، که آنها دنبال سودهايشک ن. داد ببندندقرار

ن يم سود استثمار کارگران بي تقسيعنيباال هستند 
ن يظاهرا ا.  عراقران و کردستاني کرد ايبورژواز

 ي در عراق براين دستاورد دولت کرديباالتر
ن تفاوت يبا االبته . زحمتکشان هر دو منطقه است

ن يانه نش خيدر مناطق عرببا اکثر زنان را يکه تقر
 .کرده اند

 
دسته .  کننديد توجه نمياصال به تولاحزاب کرد  ٭

درب خانه .  توانند درست کننديکلنگ هم نم
ن و يشه ماشي کنند چه برسد به شيدرست نم

دات ي توليحتا کارخانه و کارگاه کوچک برا. رهيغ
ز وابسته به ي همه چيبرا. ستي نيه و ابتدائياول
ز وارد يه هستند، همه چن و کريچ، ه ي ترک،رانيا
 در منطقه .باشد است پول يفقط کاف.  شوديم

ون ، يزيشود، تلويدا ميزپي همه چيحکومت کرد
ن و ي چ،ساخت  کره...  و کولرين رختشوئيماش

 . رهيران و غيا
ون از مرز ي کام٥٠٠ تا ٤٠٠بطور متوسط  روزانه 

 شود و از کردستان يوان وارد کردستان عراق ميمر
ران اصال به يمرز ا. گردندي بر ميونها  خاليعراق کام
شان يهمه درها.  کنديون ها نگاه هم نميداخل کام

ک ي کنند و مامور يرا باز گذاشته و حرکت م
ران ياز ا. د بروي گوي اندازد و مي به داخل مينگاه

ب يس، ازي هندوانه، پيار، گوجه فرنگيانگور، خ
قبال در  که يزهائي همه چيعني. دي آيم... وينيزم

ن محصوالت از يا شد و يد مي  تولکردستان عراق 
انه ينه  تنها  به همه عراق ، بلکه به خاورمران يا

در منطقه عراق انگور کردستان .  شديصادر م
 کشت ي ها حتييکاياما با ورود آمر. معروف بود

فتاد دود هحک باغ دار ي. ن رفته استيانگور هم از ب
ن يگورم  را  بر سر زمگفت که من انيشتاد ساله مه
ران را  سر ترازو ي  که انگور ايمتي توانم به  قينم
 . فروشند، بفروشمي ميم

مان يه دو کارخانه سيمانينکه در منطقه  سليبا ا
ون ي کام٥٠ روزانه حدود ي موجود است وليساز

. گرددي شود و بر مي دالر م،دي آيران ميمان از ايس
 رده اند که وارد کد ي جدي فرانسوي هايکمپرس

ن ي هميبرا و  زنند يشتر از حد  معمول بار ميب
ه ير ترکيدر مس. جاده ها همه گودال شده است

نکه يل ايبدل. ن و گاز استين واردات بنزيشتريب
 تواند يکه م  کرکوکيکي در نزديجيشگاه  بيپاال

 يم. خراب شده استن کند، يتمام عراق را تام
  .ب کرده اندي مقاومت آنرا تخريروهايند نيگو

که  ي کرده اند و در مناطقيروستاها را لوله کش
.  کنندي ميان به ده برگشته اند گله داريروستائ

 خواهند از هلند گاو يک دشت هموار است که مي
 .براه اندازند ياورند و آنجا  گاوداريب

وسائل . دي آيران مي همه از اياتي لبني فرآورده ها
مصرف آهن . هي از ترکرهي مانند صابون و غيبهداشت

ن ي از چيکيل الکتريوسا. دي آيران مياز هر نوع از ا
 . وابسته اندز يبه همه چ يعني. و کره
ن مرتب در حال خراب ين سرزمي ايهر جادر 

 کنند و يدرست م. کردن و درست کردن هستند
ک ي ترک يمثال به کنتراتچ.  کننديخراب م

چ ي دهند که درست کند و هيابان را ميخ
کار .  و اداره برق و آب نداردي  با شهرداريهماهنگ

روز .  روديرد و مي گي کند و پولش را ميرا تمام م
 ي برق و آب و فاضالب آن را خراب ميبعد برا

 ي کنند و بعد فکر ميخالصه اول کار م! کنند
. شرکتها مختلفند. ستي در کار  نيزيبرنامه ر! کنند
 ساختمان ينراي خواهد کابل بکشد، اي ميکره ا

نها با يا. رهي کشد و غي کند، ترک جاده مي ميساز
. فقط بخاطر پول است.  ندارنديهم هماهنگ
 . ميم و برويريد پول را بگني گويم. کنترات است

 !گزارشي از کردستان عراق
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 همه جا در حال درست کردن در مجموع  يول

ز درهم برهم ي همه چ.هستند يک نقشه کليبدون 
. ت بد اسيليوضع برق و آب خ. و آشفته است

 جاها آشغال يليخ. ن استي پائيليبهداشت خ
در حلبچه مثال .  است  خانه ها انباشت شدهيجلو

 .  کننديک بار آشغال جمع مي يهفته ا
مثال در . اد شده استي زيلي خي طبقاتفاصله  ٭

 خانواده   يبراال يک ويدهوک در حال ساختن 
ون دالر يليمتش صد و پنجاه مي، قهستند يبارزان
 يماه شناسم که ي را ميگريخانواده دو . است
 را يپناهنده ا. ه خانه ندارد که بدهديدالر کرا١٠٠

هم قبال کرد و ي ميشناسم که در اروپا زندگيم
الن به ا  .شمرگه بوديک دسته کوچک پيفرمانده 

 است يکردستان برگشته و در حال ساختن خانه ا
 ١٢٨ تا کنون .ش را نگذاشته انديکه هنوز مرمرها

ن مقدار هم يار دالر خرج کرده است و همهز
ه يکراادم است که در اروپا ي. خرجش خواهد کرد

به کردستان عراق . خانه اش را نداشت بدهد
 پرداخت کردش را ي هايپول آورد و بدهبرگشت و 

 ٤. ه است مستقر شدکردستان عراق در حاال هم و
ن ي که در اي از کسانيليخ.  دارديتا نگهبان شخص

 به يتي خود موقعيدر خارج پناهنده بودند براسالها 
 سابق خودشان را ي از رفقاياريهم زده اند و بس

 کارگران کردستان  از آنانياريبس  .کنندياستثمار م
 از .استخدام کرده اندخدمتکار ران را به عنوان يا
و از آنجا که . شوديدا ميوفور په ن نمونه ها بيا

در چند زن داشتن نها فاسد شده اند ي از اياريبس
ز ين) شمرگان سابقيفرماندهان پ(ف ين طيان ايم

 .  شده استي عاديامر
ن ي جز اي کرده اند که مردم چاره ايخالصه کار

 ي از دو حزب حاکم کرديکينداشته باشند که به 
تن به که  هم هستند يتيوابسته باشند ، البته اقل

 . ن اوضاع نداده انديا
  ي نظاميروي نيه سازمانده بيرتيا  روابط عشياحبا 

 ي حکومتي که آشنا ي، مثال به فردپرداخته اند
استخدام کن  ي تا گارد مل٥٠ند برو ي گويهاست م

او هم . افت کني دالر در ماه در٤٠٠هرکدام  يوبرا
 و يره ايه روابط عشيرا بر پادم آ نفر ٥٠ رود يم

 يليوه خين شيالبته ا.  کنديم ي جمع آوريفئودال
در م بعث  يرژ است که يوه ايهمان شآشناست 

ک فئودال يدن يران وعراق با خريزمان جنگ ا
 از ،رام کردن آن بخشآتوانست جدا از ي ميمحل

 در موقع مناسب استفاده  آنها هم ي نظاميروهاين
 يت ميق  همان روابط کهنه را تقوين طرياز ا. کند

 فئودال در –ولت بورژوا  توان گفت ديمواقعا . کنند
فقط حکومت عوض بلکه اق عوض نشده است عر

  .استشده 
 کردستان مستقر ي در شهرهايکائي آمريروهاين ٭
 ،ي آموزشي نظاميشتر در پادگان هايب. ستندين

که ان ي از آشنايکي. هستند کردها مشغول آموزش 
 گروهبان ،ندي بي آموزش ميکائيدر پادگان آمر

شان ي گفت همه استادهايم.  استيگارد مل
حتا . شتر مترجمندي اند و کردها بيکائيآمر

 . نندي بي از نو آموزش ميمي قديشمرگه هايپ
اما .  خراب استيلي خي شهر يهاوضع جاده 

 ها يکائيآمر.  سازندي را مرتب مي مرزيجاده ها
دو سه .  زننديستند اما گشت ميدر مرز مستقر ن

ن يدم که در پنجويه ديمانيدر سل ييکايآمرنفر 
م يستند که بفهمياد نيآنقدر ز. ندمرزبان هست

 و ي در مرزداريول. روابطشان با مردم چطور است
ک نفر مرزبان ي.  کنندي دخالت ميلي خيجنگلبان

چ يه. دم که مامور مبارزه با مواد مخدر استيرا د
 عکس نشانشان داده يفقط از رو. ده بوديم نديتعل

 يعني.  استياک چه شکليا ترين ياند که مثال هروئ
 ي کشک رد شود نميک کوله پشتي با يکياگر 

نه .  مخدرا موادين کشک است يفهمد که ا
در دوره حکومت صدام . ي دارند و نه سگيدستگاه

ئت ي ه، جنگي براي انسانيرويناز به ين، به خاطر 
 يقيچ طريم گرفته بود که به هيحاکمه عراق تصم

نطور هم بود ، يمواد مخدر وارد کشور نشود و هم
ه افتي ورود مواد مخدر رواج ٩٠ دهه ياز ابتدااما 

ان روشنفکران باب ي ابتدا در دانشکده ها و ماست،
   .شد
اسمش را گذاشته اند قانون   : عراقيقانون اساس ٭
ک ي !چينکه هي ايعني) سيرش نو(س ياه نويس

ب ي با چشم بسته آن را تصو،قانون کورکورانه است
ند ي گوي مستند چوني نيکردها راض. کرده اند

 . استنشدهحل د حل شود و يمسئله کرکوک با
 ين اصلي د،ت نشناختهيشمرگ را برسمي پيروين

ن بد است حتا سران دو ياش را اسالم گذاشته و ا
 ياما م. ستندي نين قانون راضيحزب حاکم هم به ا

س جمهور از ماست، دولت از ماست و يند رئيگو
ت ين واقعي ااما. مي عضو پارلمان دارن تعداد هم يا

 . ندارد
 از دو حزب حاکم يکيکرد متعلق به اکثر مردم 

ن قانون ي ها به ايتيرغم نارضاين عليبنابرا. هستند
ت هم يک اقلياما . خواهند داد ي را»سيرش نو«

 و ک از دو حزب حاکم نبودهيچيبا ههست که 
 ها اعتماد ندارند و يکائيمردم به آمر.  استيناراض

 يدند ميره ما را کشينکه شيد از انها بعيند اي گويم
 ها يکائي گفت آمري ميونيزيک برنامه تلوي. روند

 . نفت آمده انديبرا
ند حتا ي گويز است که ميکرکوک منطقه نفت خ

نجا يا تمام شود اينکه نفت دني سال بعد از ا١٥٠تا 
شگاه يبه پاالق لوله ها ياز طرنفت خام . نفت دارد

ن و يه بشکل بنزيز ترکو ا شود يروان مه ي ترکيها
ن يهماما قبال .  شودي وارد عراق مکرنفت با تان

 که در شهر خالص در يجيشگاه بيپاالنفت خام در 
. . شديه مي، تصف کرکوک استيلومتري ک١٥٠

 ٨٠ ي هفته اي تاکسيبرا.  است ي ارهين جيبنز
کپسول گاز ران ي از ا.تري ل٤٠ ي شخصيتر وبرايل

ه که ي ترکين هاياش درصد م٩٠ . شوديوارد م
 .  شوند نفت کش هستنديوارد کردستان عراق م

 
به  (يهنيه ميرغم حاکم بودن دوحزب اتحاديعل ٭

به (و حزب دمکرات کردستان ) ي طالبانيرهبر
 يروهاينگر يد ياسيت سيفعال) ي بارزانيرهبر
 يم.  هستنديمردم ناراض.  استکرد آزادون يسياپوز
 ي را ميستانيس رود دست يند مام جالل ميگو

 گفت که افسر توپخانه است ي مين را کسيا. بوسد

 ين ها ميهم.  کندي مام جالل کار مي برايعني
کا و قرار گذاشته پ کا يگفتند مام جالل رفته آمر

اد گرفته که هر يکا يمام جالل از آمر. کا را بزنند
 يما م. ست استيد تروريکس را دوست ندارد بگو

. ديست هستيند تروريگويست ميم چرا برق نيگوئ
 که اعتراض يم و به هر ناعدالتيزني ميهر حرف

 يست به ما ميم مقامات بالفاصله اتهام تروريکنيم
 .زنند

 اش ياسيدف س فعال ه: در عراق رانياهداف ا ٭
 همثال از کرمانشا. اغتشاش در آن کشور است

 چند هزار   را به موصل کهياطالعاتماموران 
 فرستاده است که به اصله داردبا آنجا فلومتر يک

ران يدولت ا. کمک کند" ييکايضد آمر"مسلمانان 
ن ي اطالعات در اي آوريبشدت در حال جمع

  .منطقه است
ران، شهر ي ايمرکز  بازرگان.  هم دارديهدف اقتصاد

 يممکنست در آن عناصر اطالعات.  ه استيمانيسل
اما به اسم پل ساز و مهندس و مقاطعه . هم باشند

 . ار و تاجر هستندک
فقط مدرک . ران راحت استي رفت و آمد به ا

 يبرخرا ياخ .ستيکاف عبور از مرزيبرا ييشناسا
 رفت و آمد انجام گرفت که يها برايريسخت گ

 وبا است که بعدا يماريوع بيع شد به خاطر شيشا
ن اداره کار استان يقرارداد بعلتش بستن وم شد لمع

است   ي کرديمت محلکرمانشاه و کردستان با حکو
 کار يبرامه شده يران را بطور بي کارگران اکه

. شده است ي صادرات کارگر رسميعني. بفرستند
 و ي راهسازين است که شرکتهايعلتش هم ا

کارگران کرد ند ي گوي ميراني ايساختمان ساز
ن يرند و ماشي کنند چون سيکار نماد يز يراقع

  . برنديم حي تفريبرا شرکت را آخر هفته ها يها
.  در منطقه فعال هستنديراني  اي تجاريشرکتها

 –ران ي اي به نام شرکت بازرگانيک شرکت بازرگاني
 تا يي آورد، از  مواد غذايز ميه همه چيمانيسل

 يراني ايشرکتها. ي و مصالح ساختمانيل برقيوسا
ع ي مشارکت وسي و راهسازيدر ساختمان ساز

ن يماش.  آورنديمران يزشان را از ايهمه چ. دارند
حتا در .  خرنديو در محل م آالت در عراق هست،

زمان صدام هم . کنندي هم کار ميعرصه  کشاورز
مثال در منطقه .  بودي دولتي از کشاورزيبخش
ش را به ينهاين که کردها را رانده بودند زميخانق

نها را داده اند به يا.  کاشتندي مي دولتياسم باغدار
 .اء کنندياح که يراني ايشرکتها

  
ر ي را با دکتر امي، مصاحبه ايون طالبانيزيتلو ٭

کال و يحسن پور پخش کرد که به خاطر مواضع راد
ار مورد استقبال يکا بسيه آمريافشاگرانه اش بر عل

گفتند مدتها بود که يمردم قرار گرفت و مردم م
 را يکا و حکومت کرديت آمرين ماهين چني ايکس

 .  نکرده بود افشايستيبدون رودر با
 که در جنگ مسلحانه کشته يرانين ايگلزار مبارز

 در ي اسالميا بدست مزدوران جمهوريا يشدند 
کردستان عراق ترور شده اند با وجود گذشت سالها، 

 آن ي و در نگه دار مورد عالقه و احترام مردم است
 ■ . کننديکوشش م
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 .سرويس خبري جهاني براي فتح. ۲۰۰۵ دسامبر ۵
 
هفته هاي اخير تحوالت فوق العاده اي در در  

 ۲۱روز .  صحنه سياسي نپال بوقوع پيوسته است
نوامبر خبري مبني بر توافق بين حزب كمونيست 

 ده سال گذشته جنگ  طیكه) مائوئيست( نپال 
 حزب ۷خلق در نپال را رهبري كرده است با 

سياسي كه مخالف گيانندرا پادشاه نپال  مي باشند، 
 حزب مزبور در پارلماني كه در ۷هر .  گزارش شد

فوريه سال گذشته توسط گيانندرا منحل شد 
 مختلف ينه هاينماينده داشته و بيشتر آنها در کاب

 به ۱۹۹۰دولت از سال 
ن طرف، شركت يا

در سوم دسامبر، . داشتند
) پايتخت نپال(كاتماندو 

شاهد بزرگترين 
 ۱۹۹۰تظاهرات از سال 

وز تا بحال بود، در اين ر
دهها هزار نفر از مردم به 
خيابانها ريختند تا الغاي 
سيستم پادشاهي را 

آتش بس . طلب كنند
سه ماهه اي كه در ماه 
سپتامبر توسط حزب 
( كمونيست نپال

اعالم شده ) مائوئيست
اما توسط ارتش ( بود 

ارتجاعي سلطنتي نپال 
به مدت ) رعايت نشد

يك ماه ديگر تمديد 
ن يا: حيتوض. (گرديد

ه يش بس در ژانوآت
 ) تمام شد۲۰۰۶
    

در آن .  تاسيس شد۱۹۹۰پارلمان نپال در سال 
هنگام  جنبش مردم به نظام سياسي كهنه در نپال 
كه هيچ گونه حزب سياسي در آن مجاز نبود، حمله 

جناحهاي مختلف طبقه حاكمه نپال از . ور شدند
طريق احزاب سياسي گوناگون در پارلمان نماينده 

از آن جمله برخي از احزاب كمونيست داشتند، 
كه در زمانهاي )  همان رويزيونيستهايعني( قالبي 

مختلف جايگاههاي دولتي مهمي را اشغال كرده 
بودند، و حزب كنگره نپال، كه تاريخ طوالني خوش 
خدمتي براي طبقه حاكمه كشور همسايه هند را 

اين احزاب پارلماني از جمله مخالفين . داشته است
 آنها علنا براي در -ت جنگ خلق بوده اندسرسخ

هم كوبيدن انقالب به حمايت از ارتش سلطنتي 
بين “  تفاهم نامه” بنابراين اين . نپال برخاستند

احزاب مخالف و مائوئيست ها عليه شاه  نقطه عطف 
 . مهمي در زندگي  سياسي نپال است

عليرغم اين واقعيت كه احزاب پارلماني عليه 
بودند،  اختالفات در پارلمان و همان انقالب متحد 

 را كه در نپال باقيمانده بود يزيحق وحقوق ناچ
 داد طبقات ارتجاعي بتوانند قدرت خود ياجازه نم

را براي جنگ نهايي مرگ و زندگي با مائوئيستها 
، ۲۰۰۵به همين دليل در ماه فوريه .  سازمان دهند

مان ت اضطراري اعالم كرد، پارليگيانندرا شاه وضع
. را منحل كرد و تمام قدرت را به دست خود گرفت

عليرغم اينكه امپرياليستهاي آمريكايي و انگليسي و 
 در مورد پايان ييهمچنين دولت هند غرولندها
 در واقع اميدوار يدمكراسي در نپال كردند، ول

بودند كه شاه و ارتش بتوانند ضربه مهلكي به 
 .انقالب وارد كنند

  
ري قوانين اضطراري، ارتش از هنگام برقرا

رهاييبخش خلق تحت رهبري مائوئيستها توانسته 
در مقابل ضربات ارتش سلطنتي نپال مقاومت كند 

ز نصيب خود يو چندين پيروزي الهامبخش را ن
يكي از مهمترين اين پيروزي ها در ماه . كرده است

اوت گذشته، تسخير و درهم كوبيدن يك پايگاه 
پيلي در كاليكوت بود كه نظامي مهم در روستاي 

 کردن يناتواني شاه در عمل. درغرب نپال واقع است
ره شدن بر انقالب ي بر چيش مبنيوعده ها

، باعث بروز نارضايتي در طبقه حاكمه يستيمائوئ
 از جمله احزاب خوش خدمت پارلماني سابق ،نپال 

 حقوق دمكراتيك، يايحذف آخرين بقا. شد
ا را به مخالفت بخشهاي بيشتري از مردم شهره

 .شديد با سلطنت راند
 در هر پروسه انقالبي، مسئله اساسي قدرت  

دولتي است و بخصوص اينكه چه طبقه و با چه 
امروز . ائتالفي از طبقات، دولت را كنترل مي كند

در نپال، جنگ ضرورتا جنگي بين دو قدرت دولتي 
 كمپرادور -يكي رژيم كهنه فئودال بوروكرات: است

هبري شاه با پشتوانه ارتش سلطنتي نپال، و تحت ر
 خلق نپال است که يديگري قدرت نوين توده ها

حزب (ا ي حزب سياسي پرولتاريتحت رهبر
و با پشتوانه قدرت )  مائوئيست-كمونيست نپال 

حل . بخش خلق، متولد شده استيارتش رهائ
 از اين يکيمسئله، در نهايت با در هم كوبيده شدن 

اين . سر خواهد شديديگري، مدولت ها توسط 
حقيقت از چشم دشمنان انقالب نيز پنهان نمانده 

در واقع سفير آمريكا در نپال اخيرا گفت كه  . است
با حسن نيت وارد مذاكرات صلح ”مائوئيست ها بايد 

با دولت شوند، سالحهايشان را زمين بگذارند، و 
وارد عرصه اصلي سياست 

تا زمانيكه اين قدم . شوند
برداشته نشده است، ها 

نمي توان با مائوئيست ها 
به مثابه يك حزب سياسي 

 “.مشروع برخورد كرد
 

حزب كمونيست نپال 
 داند که يم) مائوئيست(

دليل مخالفت احزاب 
پارلمانتاريستي با 
خودكامگي شاه، قدرت 

برخالف . انقالب است
برخي گزارشهاي رسانه ها 
و يا توهمات برخي از 

” يستي، احزاب پارلمانتار
 شامل  “تفاهم نامه

هيچگونه قولي از جانب 
مائوئيست ها مبني بر خلع 

همانگونه كه . سالح  نيست
مائوتسه دون جمعبندي 

بدون ارتش خلق، ”کرد، 
 “.خلق هيچ چيز ندارد

ع سياسي بايد در پرتو ين مانورهاي سري به ا
هر دو طرف جنگ، . جنگ خلق نگريست

اكمه، عالوه بر مائوئيستها و طبقات ارتجاعي ح
جنگيدن به فعاليتهاي سياسي و ديپلماتيك نيز مي 

هر طرف در پي آنست كه اردوي دشمن را . پردازند
تجزيه كند و نيروهاي متزلزل بين دو اردو را به 

مائوئيستها عالقه دارند كه هواداران . خود جلب كند
. احزاب پارلماني را به طرف انقالب جلب كنند

دوارند كه با اين مانورهاي دشمنان انقالب امي
سياسي ميان مائوئيستها و هوادارانشان انشعاب 

ستها را در ميان طبقه متوسط يبياندازد و مائوئ
 .بويژه در كاتماندو به انفراد بكشانند

 مائوئيستها و احزاب يعني اگرچه هر دو طرف، 
پارلمانتاريست، فراخوان تشكيل مجلس موسسان و 

را داده اند، اما “ خودکامهسلطنت ”پايان دادن به 
ن اختالفات ي بي نكته اي پل۱۲“ تفاهم نامه”

 امضاء موافقتنامه احزاب پارلماني و مائوئيست ها عليه شاه:  نپال



  ١٤ صفحه  ۲۶   شماره  حقيقت                
يك نزديكي “ تفاهم نامه”. ستين نين طرفياديبن

تاكتيكي است در مقابل رژيم كنوني گيانندرا، اما 
ش پرده مبارزه سختي يهمچنين مي توان آنرا پ

دانست كه در مورد ماهيت و شكل دولتي كه بايد 
مثال . نندرا شود، در خواهد گرفتجايگزين رژيم گيا

“ تفاهم نامه” كه در “ سلطنت خودكامه”اصطالح 
استفاده شده است، در را برروي يك سلطنت 

ن راه حلي است كه يا. مشروطه باز مي گذارد
دلخواه اكثريت طبقه حاكمه نپال و پشتيبانان 

در حاليكه حزب كمونيست . خارجيش مي باشد
اخوان جمهوري پيوسته فر) مائوئيست(نپال

“ تفاهم نامه” ا دري. دمكراتيك خلق را داده است
احزاب پارلماني ابتدا فراخوان احياي پارلمان و آنگاه  
تشكيل مجلس موسسان را مي دهد، در حاليكه در 

( حزب كمونيست نپال “ تفاهم نامه”همان 
موضع خود مبني برلزوم تشكيل دولت ) مائوئيست

بات مجلس موسسان را موقت قبل از برگزاري انتخا
 .مورد تاكيد قرار داده است

” ، “دمكراسي مطلق” همچنين به “ تفاهم نامه”
سيستم حكومتي رقابتي چند ” ، “حكومت قانون

ديدگاه سياسي ” و برقراري صلح  از طريق “ حزبي
ميتوانيم تفسيرهاي شديدا .  اشاره مي كند “مترقي

. ه باشيمز انتظار داشتيمتضاد از اين مفاهيم را ن
ماركسيسم به ما مي آموزد كه هر سيستم دولتي 
نوعي ديكتاتوري را در بر دارد حتي اگر از لحاظ 

سيستم . شكل حكومتي دمكراتيك باشد
موجود در نپال  ۲۰۰۵پارلمانتاريستي كه تا فوريه 
 در  است،يکتاتورين ديبود، نمونه كامال بارزي از ا

سي وجود حاليكه  براي طبقات استثمارگر دمكرا
داشت تا آنها بتوانند در پارلمان در ميان خود به 
بحث بپردازند و به نوبت حكومت را اداره كنند، اما 
دولت در واقع ديكتاتوري را بر كارگران و دهقانان 
فقير از طريق قتل عام خونين و ضد انقالبي توسط 

در حاليكه . ارتش سلطنتي نپال اعمال مي كرد
 ممكن است در پي احياي احزاب پارلمانتاريستي

آن نوع دمكراسي، بدون وجود شاه باشند، اما 
مسئله انقالب اينست كه چگونه يك سيستم دولتي 
بر پايه اكثريت بزرگ مردم و درگير ساختن همه 
نيروهاي مترقي تحت رهبري حزب مائوئيستي، 

 .برقرار شود
امپرياليستها و رژيمهاي ارتجاعي هند و چين نيز 

ت اوضاع  را دنبال مي كنند و سعي با دقت تحوال
آمريكا و انگليس . مي كنند بر آن تاثير گذارند

عالقمندند كه احزاب پارلمانتاريستي با شاه عليه 
بر . هند دو دوزه بازي مي كند. انقالب متحد شوند

كه نفوذ زيادي بر ( طبق گزارش رسانه ها، هند
 كه اجازه داد) برخي از نيروهاي پارلماني نپال دارد

 بين مائوئيستها و احزاب مخالف يدر هند جلسه ا
برگزار شود، اما همچنان چندتن از رهبران مهم 

را در زندان نگاه )  مائوئيست(حزب كمونيست نپال
داشته است و به ارتش سلطنتي نپال كمك مي 

رژيم ارتجاعي چين اخيرا توافق کرده است که . كند
 .به ارتش سلطنتي نپال سالح بفروشد

ي نيست كه در ماههاي آينده با تنگترشدن شك
حلقه محاصره به دور پادشاهي منحط و لرزان نپال، 
شاهد مبارزه طبقاتي پيچيده و شديدي خواهيم 
بود و مسئله دولت آينده نپال در كانون توجه 

 ■ .همگان قرار خواهد گرفت

 از . اس.يق کي مشهور به رفينگ شريشامشر س
 ٣٠در ) ستيمائوئ(ست هند يرهبران حزب کمون

 يماري بر اثر بي سالگ٦٣ در سن ٢٠٠٥اکتبر  
 که در محل يدر مراسم بزرگداشت. ا درگذشتيماالر

الت پنجاب ي خوخهارکاالن در ايتولدش، روستا
برگزار شد، شش هزار تن از دهقانان و کارگران 

ام يپ. ، زن و مرد و جوان، شرکت کردنديکشاورز
م خوانده شد که ن مراسي در اياديت زي تسليها
 ي جنبش انقالبي از آنها از سويکي

 حزب يته مرکزيکم. بود) مير (يستيوناليانترناس
ز بالفاصله پس از کسب ين) م ل م(ران يست ايکمون

 صدر حزب يق گاناپاتي به رفيتيام تسليخبر پ
ر شرح حال يدر ز. ارسال کرد) م(ست هند يکمون

 يگر را مي و مطالب ديق شري از رفيمختصر
 . ديخوان

ک خانواده دهقان ي در ١٩٤٢ در سال يق شريرف
چند ماهه بود که پدرش . ا آمديانه حال بدنيم

 سال داشت، او را ١٥ که فقط يهنگام. درگذشت
همسرش هاربانس کائور از . به ازدواج در آوردند

در آن زمان .  سال داشت٩ران فقط ي بوليروستا
 ي زندگاما. ج بوديازدواج کودکان در پنجاب را

 يرتر از ازدواجش، و کمي، دي وي خانوادگيواقع
 شود شروع ي انقالبي مخفينکه وارد زندگيقبل از ا

 ي که در مخفي هنگام١٩٨٠در اواسط دهه . شد
. ا آورديگاه بود همسرش دو کودک پسرشان را بدن

، يق شري رفي مخفي سال زندگ٣٥در تمام مدت 
 از ياسي سر انواع و اقسام آزاريهمسرش هاربانس ز

 بود اما هرگز از ي اجتماعي دولت و فشارهايسو
 .خود ضعف و تزلزل نشان نداد

 اش را از جنبش ياسيت سي فعاليق شريرف
 ي بود که جنبش هايدوران.  آغاز کرديدانشجوئ

 بخش سراسر جهان را گرفته بود و ضربات يرهائ
در .  کردي وارد ميستيالي بر نظام امپريمحکم

 مائوتسه دون، ي، تحت رهبريستيالين سوسيچ
 ير فرهنگي در انقالب به نام انقالب کبيانقالب

 يني، انجام شده و انقالب را به مرحله نويائيپرولتار
 بود که ي متالطمين سالهايدر چن.  برديش ميپ

 ي از رهبران جنبش دانشجوئيکي به يق شريرف
ق ي بود که رفيدوره ا. ل شدي پنجاب تبديانقالب

ت با يگر به ضدي ديستهايار و کمونچارو مازومد
ست هند برخاسته و در يونيزيست رويحزب کمون

 را آغاز ي ناگزالباري دهقاني جنبش انقالب١٩٦٧مه 
ش ي را پيکرده و خط جنگ درازمدت توده ا

ن جنبش را تندر ين ايست چيحزب کمون. گذاشتند
 چارو مازومدار حزب يوقت.  در هند خوانديبهار
س يرا تاس) ستينيست لنيرکسما(ست هند يکمون

 بود که از يوني در زمره انقالبيق شريکرد، رف

 در سال يو. ت کردين حزب حمايس ايتاس
 را ي مخفيم حزب زندگي بنا به تصم١٩٧٠-١٩٦٩

 از خط مبارزه ياو نه تنها در تئور. آغاز کرد
ک رهبر مهم يل به يت کرد بلکه تبديمسلحانه حما

 جنگ درازمدت توده  کردن خطيو با نفوذ در عمل
 .  شديا

ش، يه مردم روستاي عليانه ايسرکوب وحش
دوستانش، زن و برادرانش و ارتباطاتش در جنبش 

 ي روستايک از اهاليهر . ، به راه افتاديانقالب
زن .  شدي افتاد شکنجه ميس ميخوکهار بدست پل

. ر و شکنجه شدنديو خواهر زنش و برادرانش دستگ
ن توسط ي ربود و  کشت زمش راي هايدولت، دارائ

 و خانواده اش يشر. ر مجاز کرديهمسرش را غ
د مقاومت کردند و يهمواره در مقابل سرکوب شد

س و دولت سر فرود يهرگز در مقابل مقامات پل
 و ي مخفي زندگي ثباتي از خانه و بيدور. اوردندين

 ير فشار بودن همسر و فرزندانش، هرگز خلليرنج ز
اورد ي اش بوجود نيف انقالبيظادر اراده و انجام و

 استوارانه بر ياو با سرافراز. ده تر کرديبلکه او را آبد
 . مانديجاده انقالب باق

 و سرکوب ي پس از شکست جنبش ناگزالبار
 و يريو دستگ) م ل(ست هند ين حزب کمونيخون

. ديمرگ چارو مازومدار، حزب کامال از هم پاش
ند به  هيستهاي از کمونياري مانند بسيشر

در هر گوشه سازمان .  حزب ادامه دادنديبازساز
م ( ست هند ياء حزب کموني احي مختلف برايها
 از يز به همراه عده اي نيق شريرف. بوجود آمد) ل 

 در يستيالت کمونيجاد تشکي خود دست به ايرفقا
 به نام ي گروه١٩٨٣الت پنجاب زدند و در سال يا

 را بوجود )م ل ( هند ي انقالبيستيمرکز کمون
 ي که جنبش انقالبي وقت١٩٨٤در سال . آوردند
الت فورا از ين تشکيس شد، اي تاسيستيوناليانترناس

 خود ي به تالش هايق شرياما رف. ت کرديآن حما
در .  پراکنده هند ادامه داديستهاي اتحاد مائوئيبرا

 يستيان سازمان او و مرکز کموني م٢٠٠٣سال 
االت هند جنگ خلق ين ايرتري که در فقيستيمائوئ
د يالت جديبرد، وحدت کرد و تشکيش ميرا پ

 يشر. نام گرفت"  هنديستي مائوئيستيمرکز کمون"
 اتحاد با ين حزب براي ايته مرکزيدر مقام عضو کم

) گروه جنگ خلق)(م ل(ست هند يحزب کمون
جاد حزب يجه آن اي کرد که نتي گسترده ايتالشها

 . بود٢٠٠٤مبر در سپتا) ستيمائوئ(ست هند يکمون
) مير (يستيونالي انترناسيته جنبش انقالبيکم     

ست هند يت خود به حزب کمونيام تسليدر پ
 ي ده ها سال برايق شريرف: نوشت) ستيمائوئ(

هرچند اکثرا . سم مبارزه کرديآرمان پر شکوه کمون
الت پنجاب بود اما هرگز چشم يت او ايمحل فعال

 درگذشت يکي از رهبران برجسته جنبش کمونيستي هند
 

 به ياد رفيق شامشر سينگ شري



١٥صفحه    حقيقت        ۲۶ شماره
ر هند و تمام جهان خود را از هدف انقالب در سراس

 جهت يق شري از مشخصات رفيکي... برنگرفت
توجه او به . ...  او بوديستيوناليقا انترناسي عميريگ

ن يسم و تدوي مائوئ–سم يني لن–سم يمطالعه مارکس
 که يطيدر شرا.  استيسته قدردانيک، شايآثار تئور

د يفرصتها و چالشها در سطح جهان در حال تشد
از ي نيستي زمان به رهبران کمونش از هرياست، ما ب

 –سم يني لن–سم يم که جسورانه از مارکسيدار
ر شدن و ي درگيسم دفاع کنند و توانائيمائوئ

ن در ي نويآموختن از تجارب و شناخت ها
ن ي در ايق شريرف. چارگوشه جهان را داشته باشند

م که حزب يما شک ندار.  بودينه نمونه خوبيزم
سم يونالي از انترناسيريدگايبا ) م(ست هند يکمون

، تعهد فروتنانه اش نسبت به يق شري رفيپرولتر
نه درک و يش در زمي مردم و تالشهايتوده ها

اد او يسم، ي مائوئ–سم يني لن–سم يبکاربست مارکس
 ■ . خواهد داشتيرا گرام

 

  ٢٠٠٥ دسامبر٥ – فتح ي براي جهانيس خبريسرو
 

ست هند ين حزب کموني نوامبر، مبارز١٣در روز 
 يات مسلحانه انقالبي از عمليکيدر ) ستيمائوئ(

ان را در شهر جهان آباد که يخود صدها تن از زندان
الت بهار در يتخت ايپا( شهر پاتنا يلومتري  ک٥٠در 

 . قرار دارد، آزاد کردند) شرق هند
 تن از ٢٠٠ حزب، يه مطبوعاتيطبق اطالع

ر شهر که ي خلق در تسخيکيرزمندگان ارتش چر
د، شرکت يم به طول انجاميبه مدت دو ساعت و ن

 کند که تعداد رزمندگان يس ادعا ميپل. داشتند
ات هدف عمده زندان ين عمليدر ا!  نفر بود١٠٠٠

مقامات . ر آتش گرفته شديز بزيس نيبود اما اداره پل
ست، ي مائوئيکهايشهر گفتند که هنگام حمله چر

فاظت از  حيگر برايس در نقاط دي پليروهاياغلب ن
 که يروهائي گمارده شده بودند و ني رايصندوق ها

کها يم چريکساعت تسليدر شهر مانده بودند پس از 
 .شدند
 سوار بر يکيک شدن هوا رزمندگان ارتش چريبا تار

 شهر يکلت وارد شهر شدند تا به اهاليموتورس
رند تا به يهشدار دهند که در منازل خود پناه بگ

ان برق شهر را يسپس جر. ب وارد نشودي آسيکس
آنها از .  را شروع کردنديراندازيو ت. قطع کردند

ات خود را به مردم شهر ي عملي دستيبلندگوها
 يچ ترسيد هيشرح داده و اعالم کردند که مردم نبا

س و دستگاه يپل"را آماج آنها يبخود راه دهند ز
 . است" سرکوبگر

 ي زندان٣٨٩طبق گزارش مقامات شهر 
ستها و هوادارانشان از ين از مائوئ ت١١٩منجمله

 کانو از ي از آنها آجايکي. زندان فرار کرده اند
عالوه بر چند .  خلق استيکيفرماندهان ارتش چر

ک گروه شبه يکها رهبران و اعضا يس، چريپل
طبق گزارش . ز کشتندي را ني محلي فئودالهاينظام

ن ها در قتل عام زنان يا" نيفرانت ال "يمجله هفتگ
ن شرکت داشتند و در ي پائيودکان کاست هاو ک

جاد ترور و وحشت در يدهسال گذشته مسئول ا
 .ر منطقه بودندي فقيان اهاليم

 از رزمندگان به نام يکيطبق گفته مقامات تنها 
 شده بود بدست يات زخميمانجو کانو که در عمل

 يروهايپس از حمله، ن. آنها افتاد که بعدا جانباخت
 ي مرکزي شبه نظاميروهاين " واحد از٦س و يپل

کوپتر تمام شهر جهان آباد يمجهز به هل" دولت هند
 هنوز ير و رو کردند ولي را زيان فراريو منازل زندان

 .اورده اندي به دست نيزيبعد از ده روز چ
 يکيدو روز قبل از حمله به جهان آباد، ارتش چر

الت بهار ي ايگيالت جارکاند که در همسايخلق در ا
 حمله کرد و ي گارد محليماتي به مرکز تعلاست،
 ي هنوز نميمقامات محل.  سالح به کف آورد١٨٥

 يکي از ارتش چريدانند که چگونه واحد بزرگ
ا که ي گا-توانست خود را در طول خط راه آهن پاتنا

 منطقه است، مستقر کند ياطرافش پر از روستاها
خبرنگاران .  را جلب کندينکه توجه کسيبدون ا

س يس پليرش دادند که رانا آداوش که رئگزا
منطقه است روز بعد شخصا از زندان در شکسته 

س را گرفت و يت باتون پليدار کرد و از عصبانيد
 ■.شروع به زدن خبرنگاران کرد

 

پايان آتش بس در نپال و آغاز 
 عمليات نظامي بزرگ

 ٢٠٠٦ ژانويه ١٦. سرويس خبري جهاني براي فتح
 

آتش بس ) مائوئيست(کمونيست نپال حزب 

همان .  ژانويه پايان بخشيد٢ ماهه را در ٤يکجانبه 
روز عمليات نظامي چريکي در سراسر کشور انجام 
شد که شامل عمليات نظامي در چند شهر مانند 

نيروهاي چريکي در روز روشن . پوکارا و نپالگنج بود
به ماشين هاي نظامي ارتش سلطنتي حمله کرده و 

 .بردندآنها را از بين 
 

   در روزهاي بعد عمليات نظامي در سطح گسترده 
مهمترين عمليات در . تر در سراسر نپال انجام شد

 ژانويه در غرب نپال در بخش داهانگارهي و ١١روز 
 ژانويه در بخش سيانگژا در ١٣ و  ١٢در روز هاي 

 ژانويه در دره کاتماندو انجام ١٤مرکز نپال و روز 
 .شدند

 
 کاتماندو چهار ستون رژيم سلطنتي    عمليات دره
هنگام شب نيروهاي ارتش رهائي . نپال را لرزاند

بخش خلق به دو پاسگاه پليس در خارج شهر 
کاتماندو که يکي در گلوگاه ورودي غربي شهر و 
ديگر در گلوگاه ورودي شرقي شهر مستقر بودند 

همزمان در . حمله کردند و آنها را از بين بردند
 ساختمان دولتي  ٤و انفجاراتي در مرکز کاتماند

که " کريشناسن آن الين"طبق خبرگزاري . روي داد
 ٣٥تحت نفوذ مائوئيستهاست، در اين پاسگاه ها 

 نفرشان کشته ١١پليس ارتشي مستقر بودند که 
. و يکي از چريکها زخمي سطحي برداشت. شدند

در . تمام سالح هاي نظامي بدست چريکها افتاد
 پليس نظامي بود که ١٧سگاه ها يکي ديگر از پا

و . سه نفر از آنها منجمله بازرس پليس کشته شند
در اينجا نيز سالح ها به مصادره . يکي دستگير شد
 ■ .مائوئيستها درآمد

 
 

اي هند در مائوئيسته
حمله جسورانه اي به 

 شهر زندانيان سياسي را
  آزاد کردند

 
  ارتش رھائی بخش خلق–گردان زنان 



  ١٦ صفحه  ۲۶   شماره  حقيقت                

 ینقد نظرات محسن حکیم
ش، در دو نوشته، نظرات ي پيدر شماره ها

شان ين فاصله، ايدر ا. مي را نقد کرديميمحسن حک
 به ين جنبش کارگريگر از فعالي ديه اهمراه با عد
 کارگر در سقز، ي اول ماه مه روز جهانياتهام برگزار

 محکوم به ي اسالمي جمهوريدادگاه هاي بياز سو
ن يگر فعاليشان و ديدر دفاع از ا. حبس شدند

 صورت گرفته است که حزب ما ي اقداماتيکارگر
 خود ينقد ما بجا. ت کرده استيز از آنها حماين

ت از حقوق و مبارزات همه ي است اما حمايباق
سم ياليه ارتجاع و امپري که در صف مبارزه عليکسان

. ستهاستير کمونيف خدشه ناپذياند جزو وظا
نجا روش انگلس را در مورد پروفسور يبجاست در ا

ک پروفسور ينگ يدور. مي کنيادآورينگ يدور
ه يمعاصر انگلس بود که شروع به نظر" ستياليسوس"

انگلس . سم کرديالي غلط در مورد سوسي هايزپردا
، به يسم علمياليه سوسيمجبور شد، در دفاع از نظر

 يستينگ بپردازد و اثر مارکسينقد نظرات دور
را به رشته " نگي دوريآنت"ار مهم خود به نام  يبس

نگ ي که پروفسور دورياما زمان. ر در آورديتحر
ش از دانشگاه اخراج شد، انگلس به يتهايبخاطر فعال

 . برخاستيدفاع از و
 ٭٭٭

ک يس ي به حول واژه پراکسيميمحسن حک
 نقد خود يزه هاي ساخته و از آنجا  نيسنگر فلسف

در .  کندي پرتاب ميستي جنبش کمونيرا به سو
ان يس ناظر بر رابطه مي، واژه پراکسيات فلسفيادب
شه ها و يندا. ک استي و پراتيشه و عمل؛ تئورياند

 يني، از جهان عي مادي انسان از زندگي هايتئور
ر يرند و بر آن تاثي گيخارج از ذهن، سرچشمه م

 . گذارنديم
ن ي از ايمي حکين شماره به درک آقايدر ا

 نقد ي که از آن براي هائيريجه گيمقوله و نت
نکار به ي ايبرا. مي پردازي کند، ميستها ميکمون

ا روشنفکران نتوانسته چر« تحت عنوان يمقاله و
که در » ؟اند با طبقه کارگر ارتباط برقرار کنند

افته و مضمون ي انتشار ٤٠شماره "  نامه"ه ينشر
ک تهران در ي تکني در دانشکده پلي ويسخنران

اما  نوشته . مي زني مي است، سر٨٤-٥-١٦خ يتار
 پسگفتار ،مانند(م يز مد نظر داري را نيگر وي ديها

هود و نقد يمسئله " کتاب يارس به نشر فيميحک
 ترجمه دکتر -نوشته مارکس" دگاه حق هگليد

 ). طيمح
 روشنفکران و طبقھ کارگر

س الزم است يقبل از ورود به بحث پراکس

چرا «: مي کنيمي حکي به عنوان سخنرانيتوجه
روشنفکران نتوانسته اند با طبقه کارگر ارتباط 

 » برقرار کنند؟
 يرا برايزب است ي عجين سوال کميا

.  استين رابطه مطرح و ضروريستها عکس ايکمون
ن، بر ي نوي جهانايجادر جهان و ييرا  رسالت تغيز

سرنگون کردن نظام . ستيعهده روشنفکران ن
ن ي عصر نوي و گشودن دروازه هايه داريسرما
د ي آيخا  از عهده طبقه کارگر بر مي، تاريستيکمون

بقه ا طيچ قشر يه. و الجرم بر دوش اوست
ت و ياهم. ل را نداردين پتانسيگر اي دياجتماع

 يگر اقشار و طبقات خلقيز طبقه کارگر با ديتما
ل، ين پتانسي اين است که دارايدرون جامعه در ا

جاد ي و ايه داري سرنگون کردن نظام سرمايعني
مرکز تمام .  باشدي طبقه، مين بيجامعه نو

گر يان طبقه کارگر و ديمشاجرات بر سر رابطه م
 ين است که طبقه کارگر چگونه مياقشار بر سر ا

سم، يظهور مارکس.  کنديفه را عملين وظيتواند ا
فه ين رسالت و وظيآگاه شدن طبقه کارگر، به ا

 به سرانجام رساندن يطبقه کارگر برا.  استيخيتار
 که در يد با تمام اقشار و طبقاتيفه باين وظيا

م و ر ستي به اشکال مختلف زيجامعه طبقات
استثمارند، ارتباط برقرار کند و تالش کند آنان را 

رق ير بي خود جلب کند و زي برنامه انقالبيبه سو
ن طبقه يستها، اياز نظر کمون. خود متحد کند

 خود يکارگر است که بخاطر آرمان و هدف انقالب
جاد ي ايبرا. د با روشنفکران ارتباط برقرار کنديبا

ان يها در مستي است که کمونين ارتباطيچن
 از آنان را به ي کنند تا بخشيز کار ميروشنفکران ن
 که به انقالب يهنگام.  جلب کننديانقالب پرولتر

 آن يت براي جلب شدند و مصمم به فعاليپرولتر
 را از آنان طلب يف گوناگونيا وظايشدند، پرولتار

ج علم يغ و ترويف، تبلين وظاي از ايکي.  کنديم
ان کارگران و يگر در م خود طبقه کاريانقالب

  . ندارندين علم دسترسي است که به ايزحمتکشان
ست که  بطور ي نيزيگر، چين علم، مانند علوم  ديا

د آنرا  يکارگران هم با.  در دسترس باشديزيغر
، يه داري و سرماياما جامعه طبقات. اموزنديب

کارگران را از کسب علم بطور کل و علم طبقه 
 يروشنفکران.  کنديم مخودش بطور خاص، محرو

ت خواهان ي شوند و با خلوص نيست ميکه مارکس
 توانند در حل ي اند، ميخدمت به انقالب پرولتر

 ين تضاد به طبقه کارگر کمک کنند و نقش مهميا
ان کارگران و ي به ميستي مارکسيرا در بردن آگاه

نکار، يدر واقع با ا.  کننديگر زحمتکشان بازيد
 ي نظام آموزش و پرورش بورژوائ را که دريمهارتهائ

 ي قرار ميکسب کرده اند، در خدمت انقالب پرولتر

 .دهند
ن يا! مسئله برعکس است: يمي حکيپس آقا

د با روشنفکران و طبقات يطبقه کارگر است که با
ه يگر که در سرنگون شدن نظام سرماي دياجتماع

گاهشان را ي نفع دارند، ارتباط برقرار کند، جايدار
 بر عهده شان يفيالب روشن کند و وظادر انق
. يستيف تنگ نظرانه رفرميالبته نه وظا. بگذارد

ا ي پرولتاريخي که به تحقق رسالت تاريفيبلکه وظا
 .  کنديخدمت م

 ي که با مشاهده عنوان سخنرانيگرينکته د
 است يد، شباهت آن به سوالي آيشان به ذهن ميا

 ، در که روشنفکران چپ از نوع مکتب فرانکفورت
 در اروپا، ١٩٦٠دوره پس از شکست جنبش دهه 

اما آن چپ ها، هم سوال را غلط .  کردنديطرح م
بعالوه، . شان غلط بودي کردند و هم جوابهايطرح م

ران همان ي اي و کارگريستيمشکالت جنبش کمون
اگر ! ستي مطرح بود، ني غربي که در اروپايمسائل

ن سازمان هما" روشنفکران" از يمي حکيمنظور آقا
د يران است که بايست در ايها و احزاب کمون

 ين معضلي چن٥٧ان انقالب ينان در جريم ايبگوئ
ن يمسئله ا. کيع بود و ارگانيارتباط وس. نداشتند

ک برنامه و يه ين ارتباط بر پايا اياست که آ
در . ريا خي بود ي انقالبيستي کمونياسي سياستراتژ

 استبداد يسرکوبگرن رابطه همواره توسط يران، ايا
معضل مقابل پا نوع . حاکم گسسته شده است

ن يا. ستيشرکت در دم و بازدم روزمره کارگران ن
قت يحق (يميمسائل را در  نقد اولمان به حک

 و ي مبارزات کارگريري مقاله اوج گ-٢٢شماره 
 .ميروشن کرده ا)  مباحث درون جنبش چپ

 
  پراکسیس

 :د ي گوي ميمي حکيآقا
ک نقطه عطف مهم و يد مارکس ما شاهد در وجو «
 يم، نقطه عطفيشه هستيخ اندين کننده در تارييتع

شه يت انسان را از عرصه انديکه مرکز ثقل موجود
س منتقل يا پراکسيشه ي اند–صرف به عرصه عمل 

 تمام ير پاي بود که زيس مفهوميپراکس. کرد
و در راس آن ( ماقبل مارکس ي هايستم سازيس

را راه حل تمام ي کرد زيرا خال) لستم هگيها س
 را به عمل انسان حواله يکيزي متافي هايرازورز

شه در يو اند) گوته" (در آغاز عمل بود. " کرديم
 يپرتو عمل از هرگونه رمز و راز رها شد و به امر

 )٤٠ شماره -نامه (».ل گشتيگشوده انتها تبد
خ ي در تارين تحوليچن. ت نداردين واقعيا
در واقع   . ل از مارکس رخ داده بودشه، قبياند

شه به عمل با ظهور علم سکوالر يمعطوف کردن اند

  :پراکسيس مارکسيستي فقط مي تواند يک معنا داشته باشد
 انقالبيتئوري و پراتيک 



١٧صفحه    حقيقت        ۲۶ شماره
دانشمندان عصر . ي توسط بورژوازيعني. رخ داد
ه ي نظريعني" (يکيزي متافي هايرازورز "يبورژوائ
 ي آن در چارچوبه ماديشه هاي بدون آنکه ريپرداز
ه و ي که پاي هائي جستجو شود و حرافيزندگ

را کنار زده بودند و با )  ندارندي و عمليرباساس تج
 و رجوع به عمل، يقات تجربيدست زدن به تحق

 . کردندي خود را کشف و اثبات ميه هاينظر
 ١٨ قرن يشاعر آلمان( از گوته يمينقل قول حک

در شعر گوته، .  دهدين را نشان ميهم)  ١٩و 
 است در ينده بورژوازيفاوست قهرمان شعر که نما

اول : "دي گوي مي فئودال-ي مذهبيدئولوژيبا امقابله 
با رشد " يکيزي متافي هايرازورز). "١"(عمل بود

ه يپا.  بطور قطع ضربه خورده بودنديه داريسرما
 يروهايم ني، رشد عظين تحول فکري ايماد
" اول عمل بود.  " بوديه داري در عصر سرمايديتول

ان شاعرانه گسست يدر فاوست گوته در واقع ب
 و رشد يسم عصر فئوداليده الي از مذهب و ايفکر

 يمارکس و انگلس به ورا.  استيستيالينگرش ماتر

 و ي مادين رفته و نشان دادند که آن زندگيا
 ياسي و سي فکري که شالوده تمام روبناينيزم

 ي اقتصاديربناي دهد، زيل مي را تشکيجامعه بشر
 .جامعه است

شه يد که مارکس در اندي گوي درست ميميحک
 از ياما درک و. ک نقطه عطف بوجود آورديبشر 

بخصوص . ن حالت، مبهم استين مسئله، در بهتريا
را  به ) و انگلس( مارکس ي انقالب فکريآنکه معنا

ش در يشاپي پيآنچه که دانشمندان عصر بورژوائ
ن آن عصر در يقه انجام داده و متفکريعلوم دق

 يل ميات منعکس کرده بودند، تقليفلسفه و  ادب
چه بود؟ ) و انگلس( مارکس يانقالب فکر. دهد

 ي را در رابطه با تکامل جامعه بشريآنان روش علم
ن بوجود آوردند که در يک علم نويبکار بردند و 

مارکس  .  نام گرفتيخيسم تارياليت خود ماتريکل
 ي تمام روبنايو انگلس نشان دادند که شالوده ماد

امل فرهنگ و که ش (ي جامعه بشري و فکرياسيس
 ي اقتصاديربنايز) فلسفه و هنر و اخالق است

د يآنها نشان دادند که  انسان ها در تول. جامعه است

گر وارد يکدي، با ي زندگي ماديازهايد نيو بازتول
شکل .  شوندي ميني معي و اجتماعيديروابط تول

 يدي توليروهاين روابط وابسته به درجه رشد نيا
د و ير در تولي درگيسان هاد و اني ابزار توليعني(

نکه يو ا.  بوده استيخيدر هر دوران تار) دانش آنها
د و يخ، به دنبال توسعه تولي از تارينيدر مقطع مع

د ي از جامعه به دارنده ابزار توليانباشت مازاد، بخش
ل شد و نسبت به يو تصاحب کننده آن مازاد تبد

ط ن روابيا. افتيت برتر ي جامعه موقعير بخشهايسا
 دهد و يل مي هر جامعه را تشکيربناي زياقتصاد

رند و تمام ي گيه آن شکل ميطبقات جامعه بر پا
ن ي بر اين و نهادها و اخالق جوامع بشريافکار و آئ

 آن ي استوار است و به نوبه خود بر رويشالوده ماد
ک يمائوتسه دون در اثر کالس.   گذارندير ميتاث

 :دي گويم" کيتدر باره پرا" به نام يستيمارکس
ش از مارکس مسئله شناخت را يسم پياليماتر« 

 يخي انسان و تکامل تاريجدا از خصلت اجتماع
 توانست ينرو نمي کرد و از ايت مالحظه ميبشر

 يعني، يک اجتماعي شناخت را به پراتيوابستگ
 درک يد و مبارزه طبقاتي شناخت را به توليوابستگ

ده اند ين عقير از بيستها قبل از هر چيمارکس. کند
 يت عملين فعالي تري بشر اساسيديت توليکه فعال

در ... گر اوستيت دين کننده هر نوع فعالييو تع
ده ي انسانها رفته رفته پديديت تولين فعاليان ايجر
عت و ي طبيهايعت، خواص و قانونمندي طبيها

...  کننديعت را درک ميان انسان و طبيمناسبات م
 يديت تولي فقط به فعال انسانيک اجتماعيپرات

ز ي نيگري شود بلکه اشکال متعدد ديمحدود نم
 يت علمي، فعالياسي سي، زندگيمبارزه طبقات: دارد

   »...يو هنر
ح يسم را توضي مارکسيمائوتسه دون خصلت علم

در طول يک دوره تاريخي بسيار « : دي گويداده و م
طوالني، بشر تاريخ جامعه را فقط بطور يکجانبه مي 

وانست درک کند زيرا از يکسو تعصبات مغرضانه ت
طبقات استثمارگر پيوسته موجب تحريف تاريخ 
جامعه مي گرديد و از سوي ديگر حجم نازل توليد، 

 تنها زماني.  افق ديد انسان را محدود مي ساخت

که پرولتارياي مدرن همراه با نيروهاي عظيم مولده 
  پا بعرصه وجود گذاشت، بشر- صنايع بزرگ–

توانست درکي همه جانبه و تاريخي از تکامل تاريخ 
جامعه بيابد و شناخت خود را از جامعه به علم 

  در -مائو (». اين علم مارکسيسم است. مبدل سازد
 ).کيباره پرات
     

 :ماتریالیسم دیالکتیکی بجاپراکسیس 
 مارکسیست است و لنین و یحکیم

 !مائوتسھ دون افالطون
 :دي گوياده و م ادامه ديمي حکيآقا

ن بار در ين نگرش، پس از مارکس، و اياما ا« 
ستم ي سي خود را به نوعيشه او، جايپوشش اند

ش از مارکس ياگر تا پ. د نظرطلبانه دادي تجديساز
 افالطون و هگل رو به رو ي فکريمثال با نظام ها

" سميمارکس" چون يم، پس از مارکس نظام هائيبود

 يستم هائيبه عنوان س" يکيالکتيسم دياليماتر"و 
 دادند که ي نشان ميکه معتقدانشان آن ها را طور

 پاسخ حاضر و آماده دارند و ي هر پرسشيا برايگو
 را مشخص کرده اند، به وجود يف هر مسئله ايتکل

شه يل اندي به گذشته و تبدين بازگشتيا. آمدند
د در ي تردي بود که بين مذهبي آئيمارکس به نوع

ر انداختن ي به تاخي برايامعه طبقات جي فکريتقال
  )٤٠نامه شماره (» .شه داشتيمرگ محتوم خود ر

ر يسم از هر سو زين روزها، علم بودن مارکسيا
 روشنفکران چپ پست مدرن تا  ياز سو. حمله است

 يم جمهوريه پردازان جناح دوم خرداد رژينظر
 ينان براين اي چوبي از استدالالت پايکي.  ياسالم

ن است که يست ايسم علم نيند مارکسيبگونکه يا
نطور يا اي! ستيدارد پس علم ن" سميا"چون 

سم ي کنند که پس از مارکس با مارکسياستدالل م
 را ين مکتب فکري، اي وي هايخواندن تئور
 بودن ير علمياستدالالت در مورد غ! سترون کردند

ن اندازه مسخره يز به هميک نيالکتيسم دياليماتر
سم يالي ماتريسه دون خصلت علممائوت. است

   روسيه- ۱۹۱۷انقالب اکتبر 



  ١٨ صفحه  ۲۶   شماره  حقيقت                
ه اصل ي روشن و درست و بر پايليک را خيالکتيد

 يتئور«: دي گوي دهد و ميح ميس توضيپراکس
ک را در درجه يک، پراتيالکتيسم دياليشناخت ماتر

ن نظر است که شناخت ي دهد و بر اياول قرار م
ک مجزا گردد و ي تواند از پراتيچوجه نميبشر به

ک را يت پراتيادرست را که اهم نيهايه تئوريکل
 ي کنند، رد ميک جدا مي و شناخت را از پراتينف

ک باالتر از شناخت يپرات: " دي گوين ميلن. دينما
 ارزش عام است يرا نه فقط داراياست ز) کيتئور(

» ." باشديز دارا ميت بالواسطه را نيبلکه ارزش واقع
 يک اجتماعيستها برآنند که فقط پراتيمارکس «---

 ي خارجياي شناخت او از دنيار درستيانسان مع
 يصحت شناخت انسان تنها زمان.  شوديمحسوب م

 يک اجتماعي شود که انسان در پروسه پراتيثابت م
به ) ي علمي و آزمونهاي، مبارزه طبقاتيد ماديتول(

ک يدر باره پرات(».ابدي شده دست ينيش بيج پيتنا
 ) مائوتسه دون–

ارکس و انگلس آن  از خصائل برجسته ميکي
شه ها از يند کدام اندي گوياست که با صراحت م

شمندان و ين را از انديشان است و کداميآن ا
در آن . اقتصاددانان قبل از خود کسب کرده اند

 به جهان و اسلوب يستياليزمان، نگرش ماتر
ده ها و روندها، توسط ي پدي بررسيکيالکتيد

له رابطه منجم.  درک شده بودين بورژوازيمتفکر
 از ياما سنتز. شه و عمليان اندي ميکيالکتيد

 بوجود يکيالکتي و اسلوب ديستيالينگرش ماتر
ن کار را مارکس و انگلس انجام دادند يا. امده بودين

خود . ک بوديالکتيسم دياليکه محصولش ماتر
ن شکل بکار نبرد اما ين واژه را به ايمارکس ا

 يش شناخت روي انعکاس محتواين واژه برايبهتر
 يکيالکتيسم دياليماتر. ن دو سنتز کردندياست که ا

 آن يري است که با بکار گيک روش شناخت علمي
 جهان شناخت يده ها و روندهاي توان از پديم

 بودنش آن است که بر يعلت علم. کسب کرد
 .  استيک متکيپرات

پس از «  کند که ي صحبت مي از کسانيميحک
نظام ...  شه او ياندن بار در پوشش يمارکس، و ا

را » يکيالکتيسم دياليسم و ماتري چون مارکسيهائ
انند؟ همه ينان کي، ايميدر قاموس حک. آوردند

ش از صد سال گذشته خود را  ي که در بيکسان
 يل ويه و تحليروش تجز! خوانده اند" ستيمارکس"

ران و جهان آن است که ي ايستهايدر مورد مارکس
 ي دهد؛ روشي قرار ميک طبقه بنديهمه را در 

ده ها و روند ها را بر ي که  پديستيت فرماليبغا
در .  کندي مي شان دسته بنديحسب عالئم خارج

" پس از مارکس"ست ي ليميه حکيهر حالت در نظر
ز هست که در ين و مائوتسه دون نيشامل لن

سم به مدارج يقت تکامل دهندگان علم مارکسيحق
م ي عظيان رهبريرنکار را در جيباالتر بودند و ا

. ستم انجام دادندي قرن بين انقالبات پرولتريتر
 ي هاي به اندازه تئورينيسيچ تئوري هي هايتئور
ک ين دو نفر از سرچشمه بالفصل پراتي ايانقالب

خ پژوهان يحتا تار. راب نشده استيم سي عظيها
 يخ را بطور علمي کنند تاري ميبورژوا که سع

 فهمند و منعکس يقت را مين حقي کنند ايبررس
 يمي حکين مسئله در نظام فکرياما ا.  کننديم

ن نقص بزرگ را ي کند اي مي سعيو.  ندارديجائ
ل از مارکس پنهان کند ي و تجليپشت مارکس گرائ

 شود که باور مسلمانان ي ميستهائيه مارکسياما شب
بودن محمد را  در مورد " ايخاتم االنب"در مورد 

 . برنديمارکس بکار م
 ي و انقالبي علمي مارکس را  بدون تئوريميحک

سم، يات مارکسيخ حيدر طول تار. اش دوست دارد
 يبرال به سوي از روشنفکران  ليهمواره بخش

 يله ايرا آن را وسيافته اند زيش يسم گرايمارکس
ده اند اما ي ابراز مخالفت خود با نظام حاکم ديبرا
  کرده  وي اش تهيشه آن را از روح انقالبيهم

ف کرده يالت خود باز تعريسم را در پرتو تمايمارکس
ن ي هميز عده ايران نيامروز در جنبش چپ ا. اند

 انسان يستهاياز به اصطالح کمون:  کننديکار را م
 در يان طالب  خودگردانيگرا تا پساساختارگرا

 به ظاهر يستهايکاليچارچوب نظام موجود تا سند
ور که ، همانطيميحک. يمي حکيچپ مانند آقا
. سم  را  قبول ندارديد مارکسي گويخودش هم م

 خود مارکس را قبول دارد و مارکس ي تا حدوديو
ن يا.  دانديشات درون طبقه کارگر مي از گرايکي را

 سال ١٥٠ يگونه روشنفکران از فراز و فرودها
ده اند که انقالب ي فهميانقالب پرولتر

 که البته کار. ستي ني کار ساده ايستياليسوس
ا به ين فراتر رفته و آن را ياما از ا. ستي نيساده ا

ا نسبت به ير ممکن اعالم کرده اند و يصراحت غ
 .ف کرده انديسم خود آن را بازتعريدرجه رفرم

سم به دنبال اسم ي، با اضافه کردن ايميحک
را معتقد است يز. مخالف است) سميمارکس(مارکس 

 يائيقد پو فايعني(ستم بسته يک سينکار آن را به يا
ر ين تفسياما ا.  کنديل ميتبد) رشد و گسترش

مارکس و . قت نداردي از مسئله است و حقيميحک
سم را يات خود مرتبا مارکسيانگلس در دوره ح

ن تکاملتشان مربوط به ي از بزرگتريکي. تکامل دادند
 ين انقالب پرولتري است که از اولي هائيجمع بند

و مائوتسه دون ن يلن.  س کردندي کمون پاريعني
 مارکس را، بر بستر يه هاي نظريبطور خالق و علم

ستم، ي قرن بي پرولتريم انقالبهاي عظيک هايپرات
 . تکامل دادند

    
 کدام تغییر؟

نقش فعال شناخت نه فقط در جهش فعال از « 
ابد بلکه ي يان مي بي به شناخت تعقليشناخت حس

 يقلد درجهش از شناخت تعيبا) ن مهمتر استيو ا(
 –ک يدر باره پرات(» .ابديان يز بي نيک انقالبيبه پرات

 )مائو
 خود جمله معروف مارکس ي در سخنرانيميحک

لسوفان صرفا جهان ي کند که، تا کنون فيرا نقل م
ر آن يير کرده اند حال آنکه مسئله بر سر تغيرا تفس
ن ي ايمي حکي خوبست است که آقايليخ. است

اما دو .  کنديان مي بجنبه مهم از تفکر مارکس را
ا ينکه آيکم اي:  کنديسوال واضح به ذهن خطور م

پس  از مارکس، «، يمي که به قول حکيآن کسان
سم ياليسم و ماتري چون مارکسينظام هائ

ر جهان زدند ييرا ساختند، دست به تغ»  يکيالکتيد
نکه، ير آن بودند؟ دوم اينکه فقط مشغول تفسيا اي

ا قبول يرا قبول دارد؟ آ" رييتغ"ا منظور مارکس از يآ
 يکتاتوريمنجر به استقرار د" رييتغ"ن يدارد که ا

 يستيا به مثابه دوران گذار به جامعه کمونيپرولتار
 ي شود؟ و طبقه کارگر بدون انقالب مسلحانه نميم

 ياري را سرنگون کند؟ و بسيه داريتواند نظام سرما
در  مارکس را؟  ما يه انقالبيگر نظرياز جوانب د

طبقه کارگر  (٢٥قت شماره يمقاله مندرج در حق
)  تواند خود را رها کندي نميک انقالبيبدون پرات
 و يمي حکيآقا" رييتغ"ه يم که نظرينشان داد

 .  ستي نير انقالبييه تغيدوستانش نظر
ر جهان به ثمر رساندن ييمنظور مارکس از تغ

 يحل تضاد اساس: ک هدف و آرمان مشخص بودي
 که تمام فالکت و ادبار و رنج ين بشرجامعه مدر

ان يرد؛ تضاد مي گي از آن سرچشمه ميکنون
اس ي بشر در مقيدي توليروهاي شدن نياجتماع

 آن و يرت آور وهمزمان کنترل خصوصي حيها
از نظر مارکس، .   محصول آنيتصاحب خصوص

 يحال آنکه از نظر آقا. ني ايعنيسم ياليسوس
موجود طبقه سم همان جنبش يالي، سوسيميحک

 !کارگر است
 که موجود است يزيسم، همان چيالي سوس

د، يت بر ابزار تولي کردن مالکيست بلکه اجتماعين
زات ي، محو تماي طبقاتين بردن شکاف هاياز ب

.  منطبق بر آن، استي و افکار و ارزشهاياجتماع
ن هدف در ي کردن ايد کرد که عمليمارکس تاک

ز عهده طبقه  فقط ايه داريجامعه مدرن سرما
 جامعه يت طبقه کارگر براياهم. دي آيکارگر بر م

 ينصورت فرقير ايدر غ. نجا نهفته استي در ايبشر
مارکس . خ ندارديبا طبقات تحت استثمار تمام تار

 است يد کرد انقالب طبقه کارگر آنچنان انقالبيتاک
 در مقابل آن، حوادث يکه تمام انقالبات بورژوائ

 و دوستان يمي حکي اما آقا.ستنديش ني بيريحق
و " سمياليسوس"و " ر جهانييتغ"همفکر او، مسئله 

 کنند که يم ميف طبقه کارگر را آنچنان ترسيوظا
ش ي بيستي رفرميش و پا افتاده ي حوادث پيگوئ

 انقالبات ين جهت براحتيبهم. ستندين
و . ردي گيده ميستم را نادي قرن بيستياليسوس
 يک هاين پراتياز درون ا را که ي هائي تئوريبراحت

ن ي و آئيستم سازيس"رون آمده اند، يم بيعظ
 .  خوانديم" يپرداز

 ي واقعيستهايخ، مارکسيدر تمام طول تار
 بودند يکسان. ز بوده اندي ني انقالبين هايسيپرات

ک ي مارکس را وارد پراتي انقالبيشه هايکه اند
ل شه ها را تکامين انديجه، اي کردند و در نتيانقالب
ن و مائوتسه دون بودند ين آنها لنيبرجسته تر. دادند

م و تکان دهنده ي انقالبات عظيکه بر اساس رهبر
 يستم، نقاط عطف تکاملي در قرن بيستياليسوس
ل يقا بدليدق. سم بوجود آوردندي در مارکسيمهم

 ير انقالبييتغ" و دوستانش از يمي حکيآنکه آقا
ن ي بر ا کنند، چشمان خود رايز ميپره" جهان

 روال يخ بشر را رويع تکان دهنده که تاريوقا
،  تکامل يميحک.  بندندي انداختند، ميگريد

 ي فکريتقال«  مارکس پس از او را  يشه هاياند
ر انداختن مرگ محتوم ي به تاخي برايجامعه طبقات

 و يمي حکيکه، تقاليدر حال. ندي بيم» شيخو
بات ن انقالي اعتبار کردن اي بيهمفکرانش برا
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 يتقال« ک آن، يم  و محصوالت تئوري عظيپرولتر
ر انداختن مرگ ي به تاخي براي جامعه طبقاتيفکر

 . است» شيمحتوم خو
 – به درک خود از رابطه عمل يمي حکياگر آقا

راه حل "شه وفادار است و اگر معتقد است که ياند
است، " ، عمل انسانيکيزي متافي هايتمام رازورز

م ين انقالبات عظي رهبران ايها يد تئوريآنگاه با
ن انقالبات، دستاوردها ي را بر بستر اعمال ايپرولتر

 و سنجش يشان، مورد بررسين کمبودهايو همچن
 يستي رفرمي فکريک الگوينکه با يقرار دهد، نه ا

 ينيا و عقب نشيکه محصول دوران شکست پرولتار
 .خ طبقه ما بنگردي است به تاريانقالبات پرولتر

 
  لنین و مائوی ھایپردازآئین 
 و يستم سازيسم را سي تکامل مارکسيميحک

روشنفکران «د، ي گوي خواند و مي مين پردازيآئ
ستم ين سيگر، اي ديران، هم چون جاهايچپ ا

رفتند، اهداف ي ها را پذين پردازي ها و آئيساز
 خود را به آن ها ملبس يستي و پوپوليستيوناليناس

به ) نيلن" (يون حرفه ايبانقال"کردند و تحت عنوان 
ن ها کمر يستم ها و آئين سياده کردن اياجرا و پ

 )همانجا(» .بستند
سم و يران با مارکسينکه روشنفکران چپ ايا

) سمي مائوئ–سم يني لن–سم يمارکس(تکامالت آن 
ن علم و ي اي را در مورد محتوايچه کردند، مسئله ا

ر باال نکه ديکما ا.  کندي روشن نمي علميدئولوژيا

 يشه هاي بر سر اندي چه بالئيمي حکيم آقايديد
نکه ي بر اي مبنيمي حکم حکيول.  آورديمارکس م

ستم يس) "نيمانند لن(ک عده ي" پس از مارکس"
ز يرت انگيکردند واقعا ح" ين پردازي و آئيساز

 .است
 کنند که  ي ثابت ميخ بطور کافي تاريفاکتها

ن يل به آئيدشه مارکس را تبين، نه تنها انديلن
" تاليکاپ" متوجه شد که ي نکرد بلکه وقتيمذهب

ه ين مرحله تکامل سرمايل از آخري تحليمارکس برا
و فعل و انفعاالت آن ) سمياليمرحله امپر (يدار

ن نقص را برطرف ي است، دست بکار شد و ايناکاف
ل يسم تحليالي توانست از امپريمارکس نم. کرد

! سم هنوز موجود نبوديالي امپريرا در زمان ويکند ز
ک ي يه داري مارکس از سرمايل هايتازه کردن تحل

 يبلکه سرنوشت انقالب پرولتر. ک نبوديامر آکادم
 به مرحله يه داريدن سرمايرس. بدان بسته بود

 يسم، ساختار طبقه کارگر را در کشورهاياليامپر
ک قشر کارگر ي بالکل عوض کرد و يستياليامپر

 و يد آمد که در جهانگشائ بوجويت کارگرياشراف
در .  شدي خودي همدست بورژوازيجهانخوار

ال يجه انشعاب در طبقه کارگر، در احزاب سوسينت
ال يز انشعاب شد و احزاب سوسيدموکرات ن

 يت کارگريل به احزاب اشرافيدموکرات اروپا تبد
 ين تحول مادي اين تبارز تکان دهنده ياول. شدند
ال دموکرات آلمان ي دادن حزب سوسي، رايو فکر

 ي آلمان در جنگ جهاني بورژوازيبه اعتبارات جنگ
ن ين مسئله توسط لنيل از ايتحل. اول بود

 در ي در رابطه با انقالب پرولتريمي عظيراهگشائ
اما تکامل .  بود و هنوز هستيستيالي امپريکشورها
در . نه نبودين زمين فقط در ايسم توسط لنيمارکس

گاه و نوع ين جاي، لنيک انقالبيان پراتيجر
 طبقه کارگر را کشف ياسي حزب سيسازمانده

ات ين که از واقعي لني هايبعالوه، همه تئور.  کرد
ه به يک انقالب روسي خاستند، در پراتي بر ميماد

 ازعمل برخاستند و به عمل يعني. دندياثبات رس
 بود که ين انقالبيه، ايانقالب اکتبر روس.  بازگشتند

پس از .  ماندگار عوض کرديبطرزچهره جهان را 
 مارکس را تکامل ي هاين، مائوتسه دون تئوريلن

 يز اعتقادين کار دال بر آن است که او نيهم. داد
ن ي و آئيستم سازيسم و سيبه بسته بودن مارکس

 توانست تکامل دهنده يفقط او م.   نداشتيساز
 کرد ي را رهبريکيرا پراتيسم باشد زي مارکسيبعد

مه يک کشور نيسم در يالي سوسيرقرارکه هدفش ب
بعالوه معضالت . سم بوديالي وابسته به امپريفئودال
افته بود ي ظهور يسم را آنطور که در شوروياليسوس

) و کرد(ق تر حل و فصل کند ياو توانست بطور عم
 را يسم در شوروياليرا تجربه ساختمان سوسيز

 . داشت
ک يراتن پي که در چني هائي به تئوري اعتنائيب
.  استيک انقالبي محک خورده اند فرار از پراتيهائ
 ي ها، زاده حرکتهاين تئوريا. ستين ني در ايشک
 به ي اعتنائيب.  و دورانساز طبقه ما هستنديخيتار

ق ير جهان از طريي به تغي اعتنائينها در واقع بيا
 . استيانقالب پرولتر

  چين-کمونهای خلق 
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 گوشه ٤ يايکها با انجام انقالب، پرولتاريبلشو

  در آوردند بدون ي انقالبياسيهان را به حرکت سج
 اول از حرکت يمي حکي آقايآنکه طبق الگو

واش يواش يخودجوش آنان حرکت کرده باشند و 
ه ي انقالب روسيوقت.  آنان را ارتقا داده باشنديآگاه

ستها به مثابه يدر صحنه جهان منفجر شد و کمون
دن  و نو بويک جامعه ظاهر شدند، تازگيرهبران 

تمام مبارزات . آن مو بر تن تمام جهان راست کرد
مودن به جهان ير راه پي نو و در مسيکهن، در متن

ون ها کارگر و يليم.  قرار گرفتنديستيالي سوسينو
ن بار کلمه ي اوليزحمتکش در سراسر جهان برا

دند و در يسم را شنيو مارکس" شورا"و " سمياليسوس"
د تا بحث کنند و کارخانه ها و محالت گردهم آمدن

ن در عمل ثابت کرد يلن. اموزندين ها را بي ايمعان
ده يمارکس را خوب فهم" ر جهانييتغ "يکه معنا

م را با حزب ي عظيروزين پين، تدارک ايلن. است
 که يهمان حزب. ده بودي اش ديون حرفه ايانقالب

 يمي حکي منجمد آقاي فکريات و الگويدر ادب
خوانده " يدتي عق– يفرقه ا"و حزب " سميسکتار"
 .  شوديم

 مائوتسه دون در ين تحت رهبريانقالب چ
 جهان تجربه ي انجام شد که بورژوازيطيشرا

 و جنگ و يزي را داشت و از هر نوع خونريشورو
 ين سود مي خفه کردن انقالب چي برايترفند
 و يون حرفه ايمائوتسه دون و حزب انقالب. جست

سم يالي وسوس انقالب کردهيارتش سرخ در کشور
 يرا برقرار کردند که دهقانان برگ درخت م

 شدند، نوزادان دختر زنده يخوردند،کارگران فلک م
 يکائي و آمري ژاپنيستهايالي شدند و امپريبه گور م

. دندي جنگيگر ميکدين با يبر سر سلطه بر چ
م ي عظيک جنگ دهقاني سال ٢٠ب به يا قريپرولتار

ود را در اتحاد با  خيکتاتوري کرد تا ديرا رهبر
ن کشور را در يا. ن برقرار کنديگر زحمتکشان چيد

ن عمر از يانگي رساند که ميعرض دو دهه به جائ
 ٨٠ درصد به ١٥د، سواد از ي سال رس٦٥ به ٣٢

کا آزادتر و يد، زنان از زنان جامعه آمريدرصد رس
ر نوزادان يافتند، درصد مرگ و مي يحقوق برابرتر

 ٩٠. ورک شديوينوزادان در نر يکمتر از مرگ و م
 قرار ي دولتيدرصد مردم تحت پوشش بهداشت

 درصد ٤ فقط يه دارين سرماي امروز در چ (داشتند
نها تحت ي همه ا.)هستندآن تحت پوشش 

 يت خصوصيا و برانداختن مالکي پرولتاريکتاتوريد
 و يستياليت سوسين کردن آن با مالکيگزيو جا

 مانده از ي بجايا محو تضادهيادامه انقالب برا
اء ينها با احيو همه ا. ، انجام شديه داريعصر سرما

ک ينها پراتيا ايآ. ن وارونه شدي در چيه داريسرما
سم ي تکامل مارکسيم براي عظي اجتماعيها
م ي عظيک هاين پراتي بر ايا بدون آگاهيستند؟ آين

 توان يک آنها مي و سنتز تئورين المللي بيايپرولتار
 که ي در فضائ کرد؟ي طبقاتيصحبت از آگاه

 تمام امکاناتش را بکار گرفته ين المللي بيبورژواز
 ي کشورهاتيز را در مورد واقعيکه همه چ

 وارونه نشان ني و چي سابق در شورويستياليسوس
 يا معناينها چه معنا دارد؟ آيدهد، سکوت در باره ا

ن يا! ري با طبقه کارگر دارد؟ صد البته که خيدوست
 .تروشن اس

 در يمي حکي پر افاده آقاي اوقات ادعاهايبرخ
 ياد مي مائو را بيتيستها  شعر دو بيمورد کمون

گران سر، ناتوان : واري دي رسته بر باالينئ: آورد
 شه؛ يساقه و نازک ر

ز، ستبر پوست ينوک ت:  بر کوهساريزرانينهال خ
 .يان تهيو م

 گفت که به ين اشعار را خطاب به کسانيمائو ا
 بر ي کنند؛ احکامشان متکي عمل نميه علمقيطر
خ و يات تاريق واقعي منظم ودقيق و بررسيتحق

سم در يش و بکار بست مارکسيرامون خويجهان و پ
 يحرف ما به آقا. ستيشان ني هايسنتز بررس

اگر نظرات خود را : ن استي و دوستانشان ايميحک
ران و جهان ي ايايق تجارب  پرولتاري دقيبر بررس

 دستاوردها و اشکاالت يد، و بطور علميکن نيمتک
تان کوته يد، حرفهاين تجارب را سره و ناسره نکنيا
 .دي آي از آب در ميستينانه و سکتاريب

 
ھمان جنبش عمأل موجود الیسم یسوس
 نیست

ستها و يان کموني در مورد رابطه ميمي حکيآقا 
 يستها برايدهد که کمونيز شهادت مي نطبقه کارگر

 خود به سراغ ين هايستم ها و آئي ساده کردنيپ
ن است که يو خالصه کالمش ا. طبقه کارگر رفتند

 يميحک.  کردندياز طبقه کارگر استفاده ابزار
ک جنبش يسم را نه ياليآنها سوس« د،يگويم

د خودآگاهانه ي شک بايکه ب( عمال موجود ياجتماع
 دانستند ي مي فکريا نظامي يدئولوژيبلکه ا) شود
") يون حرفه ايانقالب("و توسط آنان " ونرياز ب"که 
 »... شود و يطبقه کارگر برده م" درون"به 
فهاست که يگر از آن تعري ديکين هم يا

 کرده و آن ي اش تهيسم را از جوهر انقالبياليسوس
ک روند محافظه کارانه که در يل به يرا تبد

 ي تواند نشو و نما کند، ميچارچوب نظام موجود م
 همان جنبش عمأل موجودسم يالياما سوس. کند

 است يسم، جامعه اياليسوس! يمي حکيست آقاين
 ي هايت تئوري و تحت هدايد به روش انقالبيکه با
 است يسم جامعه اياليسوس. ديش جنگي، برايانقالب
 يک روبناين، با ي معي اقتصاديربنايک زيبا 
 يه داري است از سرماين و دوران گذاري معياسيس

ز يسم نيالي مربوط به سوسي هايتئور. سميبه کمون
. اموزنديد آن را بي که کارگران بايعلم. علم است

د يسم بايالي کردن سوسي عمليطبقه کارگر برا
 خود را داشته باشد که در جنگ با ياسيحزب س

 و دولت آن به مثابه ستاد يه دارينظام سرما
ن ستاد يا.  طبقه کارگر عمل کنديفرمانده
ن جنگ را ي باشد که اي کسانيراد داي بايفرمانده

 برند؛ چه در عرصه عمل و يش مي پيبطور حرفه ا
د در يستها بايضمنا کمون. يچه در عرصه تئور

ز ي نيالتي، به لحاظ تشکياسيان کار و تالش سيجر
 ياسيرا پروژه سيز. دستاورد داشته باشند

ک مقر يد ين انقالب بايا. ستها انقالب استيکمون
ن يستون فقرات ا. داشته باشد ياسي سيفرمانده

ن ي هميبرا. د از کارگران باشدي بايمقر فرمانده
 يت ميان کارگران فعاليم  که دريستهائيکمون

سم ي مارکسينکه کارگران را بسويکنند، عالوه بر ا

 کنند، آنان را دعوت به متشکل شدن در يجلب م
 . کننديز مي طبقه کارگر نياسيحزب س

 با طبقه يه طبقات که مسئله مبارزيهر کس
ن مسائل را يرد، اي بگيه دار و دولتش را جديسرما

 از روشنفکران ياما برخ.  فهمدي ساده ميليخ
 ساده را ين مقوله هايبرال ما تالش دارند ايل

ن يفعال. ل به مسائل پر رمز و راز کننديتبد
ک يد با باال بردن سطح دانش تئوريست بايکمون

 يه هاينگونه نظري اشرو، فروشيکارگران فعال و پ
غات يبر خالف تبل.  را مشکل کننديستيضد کمون
 ي هايج تئوريغ و ترويتبل" انيعمل گرا"مسموم 

 يان کارگران به معناين و مائو در ميمارکس و لن
 جذب يبلکه به معنا. ستين" اصالت عقل"اعتقاد به 

 سال به ١٥٠ ما از ين المللي طبقه بيکيتجارب پرات
سم عالوه بر ياليسم و سوسيونکم. ن سو استيا
ک ي اند، يه داريو در مقابل سرمايک آلترناتينکه يا

ز يابنده نيا و مرتبا تکامل ي پويدانش و تفکر علم
سم ياليند سوسي گوي که ميدر واقع آنهائ. هستند

 مارکس بلکه يشه هاي است که هست، نه انديزيچ
آنچه که هست .  کننديغ مي را  تبليافکار بورژوائ

آنچه که .  حاکم در جامعه استيدئولوژيشه ايهم
 آموخت، يد آن را بطور علميست و باين

ن ي ايشروئيچ کارگر پيه.  استيسم علمياليسوس
حرف را قبول نخواهد کرد که کارگر به صرف کارگر 

 يز ميراهه تمي، راه را از بيزي و غريبودن، بطور ذات
 مبارزه ي هايدگيچيدهند؛ به صرف کارگر بودن پ

 و ي حي کند و راه حل هاي را درک ميطبقات
ش ي بي کودکانه اينها حرفهايا. ش دارنديحاضر برا

مگر کارگر کودن "ل حرفها که  ين قبيا. ستندين
ش ي برايرون آگاهي از بياست که الزم است کس

 يآنهائ. توسط روشنفکران فرموله شده است"  ببرد
 ياهبردن آگ" بر لزوم ين مبني لني هايکه به تئور

 يراد ميا" رون به درون کارگراني از بيستيکمون
 – ياسي سيابيرند، در واقع ضرورت سازمان يگ

ک ي دست زدن به پراتي طبقه کارگر برايانقالب
 ■ .نندي بي را  نميانقالب اجتماع

------------ 
 :توضیحات

. جمله گوته در شعر بلندش فاوست است" اول عمل بود")  ١(
 کتاب انجيل يوحنا را باز مي کند و در قهرمان شعر، فاوست،

آن را براي ". اول کلمه بود: "صفحه اولش مي بيند نوشته است
اول : توصيف جهان نارسا تلقي مي کند و بجايش مي گويد

رجوع کنيد به کتاب تجربه مدرنيته نوشته مارشال . (عمل بود
تراژدي :  فصل فاوست گوته-برمن و ترجمه مراد فرهاد پور

رشد عظيم نيروهاي توليدي  ) انتشارات طرح نو-و رشدتوسعه 
در عصر سرمايه داري، افکار ماترياليستي را دامن ميزد؛ 
باورهاي محافظه کارانه و اسطوره اي را تضعيف مي کرد و 
مردم را آماده پذيرش افکار جديد در مورد رابطه انسان و خدا 

 .مي کرد
اي خود، از حکيمي در همه و هرگونه تبيين نظريه ه) ٢(

. همان اصل پراکسيس که مورد عالقه اش است، عدول مي کند
 مي یفکري افالطون و هگل را در يک گونمثال، نظام هاي 

 در حاليکه، شالوده هاي مادي جوامعي که افالطون و. ريزد
هگل در آن مي زيستند کيفيتا با يکديگر متفاوت بود و 

يتا همين موجب آن مي شد که نظام هاي فکري کيف
هگل، انديشمند طبقه بورژوازي . متفاوتي شکل بگيرد

  .و افالطون متفکرطبقه برده دار. بود
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 متن سخنراني ريموند لوتا

 
 

 مقدمھ: ١بخش 
سوسياليسم خيلي بهتر «: عنوان بحث من اين است

از سرمايه داري است و کمونيسم جهاني به مراتب 
موضوع بحث من اينست که . »بهتر خواهد بود

 . ن بايد به گونه اي باشد که نيستجها
   کساني در اين محل حضور دارند که تشنه يافتن 
بديلي براي اين سيستم هستند؛ کساني که مي 
خواهند زندگي شان را صرف انجام کاري ارزشمند 

بشريت ميتواند به وراي نظام . براي بشريت کنند
مي تواند به سمت . استثمار و شکاف اجتماعي برود

بدون طبقه رفته و جهاني بنا کند که در آن جامعه 
مردمان آزادانه در ارتباط با يکديگرند؛ جهاني که به 

اين کاريست که انقالب . سمت کمونيسم برود
و نخستين گامهاي . پرولتري خواهان انجام آنست

تاريخي براي ساختمان چنان جامعه اي توسط 
 .انقالبات روسيه و چين در قرن بيستم برداشته شد

ولي سرشارازآموزه و . اين انقالبات شکست خوردند
در اين سخنراني مي خواهم تاکيد کنم که . الهامند

چرا امروزه کمونيسم بيش از هر زمان ديگر، 
 .موضوعيت دارد

در .    بله، اين موضوع بشدت مورد مناقشه است
زماني زندگي مي کنيم که ابدي بودن سرمايه داري 

به ما مي گويند، قرن . درا با شيپور جار مي زنن
تجربه : بيستم حکم خود را صادر کرده است

سوسياليسم شکست خورده و فقط مي تواند 
ما را با اين تبليغات که بديلي براي . شکست بخورد

سرمايه داري وجود ندارد و اينکه سرمايه داري نظم 
به ما مي . طبيعي امور است، بمباران مي کنند

مايه داري اشکال داشته گويند، هر چقدر هم که سر
باشد، هر گونه تالشي براي خالص شدن از شر آن، 

 .امور را بدتر خواهد کرد
   گوئي برچسبهاي اخطار آميزي در جاده تالش 
هاي بشر براي بيرون آمدن از اين وضع نصب کرده 

ـ هر چيزي که با سرمايه داري در خطر خطر. اند
 و در گي استه افتد در بهترين حالت روياي نشئ

بدترين حالت اتوپياي غيرعملي تحميلي از باال ست 
ـ احتياط احتياط . که به کابوس منجر خواهد شد

پروژه انقالب کردن و ساختمان اقتصاد و جامعه اي 
که منافع جمعي را تقويت کند و به آن خدمت 
کند، تخطي از طبيعت بشر، تخطي از منطق 
 .اقتصاد، و تخطي از خود جريان تاريخ است

ـ ما به پايان خط تاريخ رسيده يادآوري يادآوري 
جوامع غربي نماينده باالترين نقطه و خط پايان : ايم

 .تکامل بشر هستند
   به هزار طريق، گاه در اشکال پيچيده و گاه در 
اشکال خام، اين پيام داده مي شود که تاريخ قرن 
بيستم تاريخ مصيبت و دهشت انقالب 

روزي سرمايه داري و سوسياليستي و تاريخ پي
در رسانه ها اين را مي . دمکراسي بورژوائي است

گويند، در کتاب هاي خاطرات مي نويسند و پخش 
درون خطابه . در مدارس تدريس ميشود. مي کنند

خالصه به . هاي روشنفکرانه تعبيه شده است
هزاران طريق اين پيام را توي سر مردم فرو مي 

 .کنند
در "  باور عامه"اين . دارد   فقط يک مشکل وجود 

آنرا بر روي تحريف . مورد کمونيسم، حقيقت ندارد
تمام و کمال تاريخ انقالب سوسياليستي بنا کرده 

اين دروغ و فحاشي بي وقفه، به عنوان حقايق . اند
بايد بگويم در . في نفسه مورد قبول واقع شده اند

رابطه با اين موضوع بطرز حيرت انگيزي دقت و 
ري روشنفکري رخت بر مي بندد و دود سخت گي
و متاسفانه کساني که به صداقت و دقت . مي شود

روشنفکرانه خود مي بالند، اين دروغ ها را باور مي 
تحقيقات نظري خام، . کنند و گاه تکرار مي کنند

تقريب هاي آماري و روش هاي  ارزيابي که اگر در 
مورد حرفه خودشان بکار بسته شود جدي نمي 

د و قبول نمي کنند، در اينجا مورد قبول واقع گيرن
عجيب است که وقتي موضوع بحث . مي شود

کمونيسم است، يکباره شروع مي کنند به اتکاء به 
خاطرات شديدا  ذهني که طبق برنامه سياسي 

 .مشخصي نوشته شده اند
:    اين بيوگرافي جديد مائو را در نظر بگيريد

گ و جان نوشته چونگ يانحکايت ناشناخته 
اين کتاب صرفا . هاليدي، نظر خيلي ها را جلب کرد

اين کتاب چنين . ياوه گوئي ضد کمونيستي است
در سراسر چين ”:ادعاهاي حيرت انگيزي مي کند

مدرسه اي وجود نداشت که در آن وحشيگري 
منبع اين ادعا چيست؟ " اعمال نشده باشد

آنها صرفا حکم . نويسندگان چيزي ارائه نداده اند
اگر موضوع بحث . بي برو برگردي صادر کرده اند

چيزي بجز کمونيسم بود اصال نمي گذاشتند اين 
اما اگر در مورد . اثر بعنوان پژوهش عرضه شود

انقالب فرهنگي باشد، چشم پوشي مي کنند و مي 
 .گويند تفکر انتقادي است

   چند بار شنيده ايد که گفته اند مائو ضد تعليم و 
ي واقعيت آنست که چين زمان مائو ول. تربيت بود

 به ١٩٤٩ درصد در سال ١٥سواد را از حدود 
.  رسانيد١٩٧٦ در صد در سال ٨٠چيزي حدود 

واقعياتي مانند اين نکته براحتي ناديده گرفته مي 
شوند و يا در زير کوهي از اينگونه دشنام ها مدفون 

ميدانيد وقتي انقالب چين در سال . مي گردند
ت رسيد، حد متوسط عمر در چين  به قدر١٩٤٩

 سال ٦٥، اين رقم به ١٩٧٥سال !  سال بود٣٢
 . رسيد ـ افزايشي در حد دو برابر

در اين بحث، .    بايد تاريخ را تحريف زدائي کنيم
انقالبات " اولين موج"با تحريفاتي که در رابطه با 

 سوسياليسم خيلي بهتر از سرمايه داري است و
 ب بهتر خواهد بودکمونيسم، دنيائي به مرات

 
. اين در خواهد چرخيد؟ آيا راه برون رفتني از اين جهنم نيست؟ چرا هست اکثريت مردم جهان زير شالق بيرحمانه نظام سرمايه داري مي پرسند آيا جهان تا ابد بر پاشنه 

 و مرتجعين دائما مردم را با اين پيام که سوسياليسم شکست خورد و سرمايه امپرياليستها. سوسياليسم و کمونيسم: يک بديل  واقعي براي جهان ظلم و جور کنوني وجود دارد
اين تحريف تاريخ . نسل کاملي از جوانان در مورد سوسياليسم اساسا چيزي جز آنکه سوسياليسم کابوس است، نشنيده است. داري بهترين جهان ممکن است، بمباران ميکنند

  در  پروژه تحريف زدائي از تاريخحزب کمونيست انقالبي آمريکا کارزاري تحت نام . شنفکران مترقي را نيز تحت تاثير قرار داده استاين باز نويسي تاريخ بسياري از رو.  است
اره قسمتهائي از متن در اين شم.  مي باشدی  اقتصاد سياسي  مائوئيست متخصص بخشي از اين پروژه، تور سخنراني ريموند لوتا،. سطح دانشگاه هاي آمريکا براه انداخته است

در شماره هاي آينده، بخشهاي ديگر آن را منتشر . از نظر خوانندگان مي گذرانيم) ارگان حزب کمونيست انقالبي آمريکا به چاپ رسيده" (انقالب"اين سخنراني را که در نشريه 
سوسياليسم خيلي بهتر از سرمايه داري است و کمونيسم، دنيائي "شجاعت در مورد در اين سخنراني، لوتا گذشته و آينده کمونيسم را به جدل مي گذارد و با . خواهيم کرد

مقابله مي کند ) ١٩٧٦ تا ١٩٤٩(و انقالب چين ) ١٩٥٦ تا ١٩١٧(صحبت کرده و با دروغهاي بيشرمانه بورژوازي در مورد انقالب بلشويکي در روسيه " بمراتب  بهتر خواهد بود
 .زب کمونيست انقالبي آمريکا، را در مورد پروژه کمونيسم طرح مي کندو نظريه هاي باب آواکيان، صدر ح



  ٢٢ صفحه  ۲۶   شماره  حقيقت                
سوسياليستي شده مقابله کرده، آنها را رد خواهم 

انقالبات " اولين موج”به وقتي راجع .  کرد
سوسياليستي صحبت ميکنم  منظورم تجربه توده 
هاي خلق اتحاد شوروي هنگاميکه جامعه اي واقعا 

 ـ ٥٦سوسياليستي بود ـ يعني طي سال هاي 
، و به تجارب توده هاي خلق چين وقتي که ١٩١٧

 ـ ٧٦واقعا سوسياليستي بود ـ يعني طي سال هاي 
ين تالش هاي اين ها نخست.  ـ است١٩٤٩

الهامبخش در تاريخ معاصر براي ساختمان جوامعي 
 .آزاد از استثمار و ستمگري بودند

   مي خواهم در اين مورد که چرا اين انقالبات روي 
مي خواهم بگويم مردم قصد . دادند سخن بگويم

انجام چه کاري را داشتند و با چه مشکالتي مواجه 
و زمين راجع به کارهاي شگفت انگيز . بودند

لرزاننده اي مي خواهم حرف بزنم که آنها توانستند 
منحني "بانجام برسانند و مي خواهم در مورد 

اينکه . انقالب کمونيستي صحبت بکنم" يادگيري
مائو چگونه از تجربه انقالب بلشويکي آموخت، از 
خطاها جمعبندي کرد و راه نويني را براي جلوتر 

 انجام انقالب، رفتن و اتخاذ رويکردي بهتر براي
ما اکنون در آغاز مرحله جديدي از . گشود

و من  راجع به آن . انقالبات پرولتري قرار داريم
يکي ديگر از موضوعات بحثم . صحبت خواهم کرد

در مورد آن است که باب آواکيان درک از ماهيت 
انقالب کمونيستي در جهان امروز را جلوتر برده 

 .است
. واقعيت ترسي ندارند   کمونيستها از حقيقت و 

ما ميتوانيم با واقعيت آنطور که هست مواجه شده 
افق جهاني که در آن انسانها . و آنرا درک کنيم

روابط بهتري با يکديگر برقرار کنند نيز بر اين 
اساس شکل گرفته است، يعني بر اساس اينکه در 
اين مرحله از تاريخ بشر، چه چيزي ممکن و 

 . ضروري است
ام انقالبات سوسياليستي قرن بيستم که    در انج

مي » انقالبات سوسياليستينخستين موج «آن را 
ما ترسي از بررسي . تي وجود داشتاالشکاخوانم، 

ولي ما بايد بدنبال درکي . الت نداريماشکااين 
و حتي واقعياتي که ما را به . واقعگرايانه باشيم

 براي بهتر محرکیگريستن واميدارند ميتوانند 
برعکس، آنهائيکه جهان . جام دادن کارها باشندان

همه نوع آنها فعآل در چنگالشان گرفتار است، 
چه راجع به سالح : منفعتي در دروغ گفتن دارند

 .هاي کشتار جمعي، چه راجع به کمونيسم
   چرا درک واقعيت انقالبات روسيه و چين مهم 
است؟ زيرا بحث در باره آنها در واقع بحث در باره 

 .نده بشريت استآي
 ٣٥٠٠٠ ما در جهاني قرار داريم که در آن ٭

کودک روزانه بخاطر سوء تغذيه و امراض قابل 
 .پيشگيري مي ميرند

 ما در يک سيستم جهاني زندگي ميکنيم که در ٭
آن سه تن از پول دار ترين آمريکائي ها سرمايه اي 

 کشور از ٤٠بيشتر از مجموع توليد ناخالص 
 .ا را کنترل ميکنندفقيرترين کشوره

 ما در سياره اي زندگي ميکنيم که تعادل جوي ٭
آن بوسيله کارکرد کور سيستمي اقتصادي که سود 
را بعنوان مالک و موتور توسعه قرار داده، تهديد 

 . ميشود
 ما در جامعه اي زندگي ميکنيم که در آن يکنفر ٭

 سالگي زنداني ٢٠ سياهپوست در سنين ٨از هر 
 .شده است

آيا بايد اينگونه زندگي کنيم؟ آيا :  سئوال اينست  
واقعآ مي شود اين وضع را بالکل عوض کرد؟ در اين 

زيرا برد . باره بايد بحثهاي بسياري جدي راه اندازيم
 .و باخت در اين موضوع  هنگفت است

   يکي از مشکالت اين است که مردم فکر مي 
رد کنند مي توانند بدون اينکه چيز زيادي در مو

کمونيسم بدانند، در مورد اينکه خوب است يا بد، 
اگر مي خواهيد ! ممکن است يا نيست، نظر دهند

بفهميد و قضاوت کنيد که آيا کمونيسم هنوز 
موضوعيت دارد و يا اينکه  فکري است که زمانش 
گذشته و مشمول مرور زمان شده، آنوقت اول بايد 

افش شالوده ها و اهد: بدانيد که کمونيسم چيست
 . کدام است

 کمونیسم و سوسیالیسم: بخش دوم
مي . در اينجا مي خواهم کمونيسم را تعريف کنم

خواهم اول اينکار را بکنم چون کمونيسم هدفي 
 .است که سوسياليسم به سويش مي رود

   جامعه اي را تصور کنيد که مردمش آگاهانه به 
شناخت جهان دست مي يازند و آگاهانه آن را 

جائي که مردم ديگر اسير . دهندتغيير مي 
جائي که مردم نه . زنجيرهاي سنت و جهل نيستند

تنها با تعاون براي توليد نيازهاي زندگي کار مي 
کنند بلکه درگير فعاليت هنري، فرهنگي و علمي 

جائي که . نيز هستند و از اين کار لذت مي برند
بينش علمي و خيال پردازي در مقابل هم نيستند  

ديگر را تقويت مي کنند و به هم الهام مي بلکه يک
جائي که وحدت و تنوع موجود است، . بخشند

مناظره هاي گسترده و مبارزه ايدئولوژيک بر سر 
با اين فرق که در : جهت تکامل جامعه موجود است

کمونيسم بر اين مناظره ها و مبارزات ديگر مهر 
جائي که مردم بر . تخاصم اجتماعي نخورده است

احترام متقابل، نگراني متقابل و عشق به بشر اساس 

جهاني که از محيط زيستش . مراوده مي کنند
 .اين کمونيسم است. حفاظت و نگهداري مي کند

) که تا کنون بوجود نيامده است(   کمونيسم 
جامعه اي جهاني است که در آن تمام طبقات و 
تمايزات طبقاتي از ميان رفته است؛ تمام نظام ها و 

ط استثمارگرانه محو شده است؛ تمام نهادهاي رواب
اجتماعي ستمگرانه و روابط مبتني بر نابرابري 
اجتماعي، مانند تبعيض نژادي و سلطه مرد بر زن، 
رخت بر بسته اند؛ و افکار و ارزشهاي عقب مانده و 

کمونيسم جهاني . ستمگرانه به دور ريخته شده اند
معي تمام است که در آن وفور است و مردم بطور ج

 .منابع جامعه را مشترکا در دست دارند
اين .    کمونيسم، ايدئولوژي کمونيستي نيز هست

" ايدئولوژي"روزها خيلي ها فکر مي کنند که 
يکرشته افکار سياسي انگيزه دار است که همه چيز 

منظور از . خير. را تحريف شده جلوه مي دهد
تد ايدئولوژي کمونيستي يک بينش همه جانبه و م

علمي پرولتارياست براي شناخت يافتن از 
ايدئولوژي کمونيستي . نيروهاي طبيعت و جامعه

راه يک پيشرفت تاريخي را به بشر نشان مي 
دهد، راهي که طي آن بشر قادر است نيروهاي 

به . طبيعت و جامعه را بشناسد و تغيير دهد
عالوه ايدئولوژي کمونيستي اخالقياتي را ارائه 

نطبق است بر آن جهش تاريخي مي دهد که م
 .که بشريت انجام آن را شروع کرده است

   کمونيسم يک نوع خوشخيالي رويائي و هوائي 
تکامل جامعه بشري، بشريت . و يک اتوپي نيست

 .را به آستانه يک عصر تاريخي رسانده است
که فقط ماشين (   نيروهاي توليدي جامعه 

ردم و دانش آالت، ابزار و تکنولوژي نيست بلکه م
تا بدان سطح تکامل يافته که ) مردم نيز هست

به بشر اجازه مي دهد نه تنها بر کمبود چيره 
آيد، و نيازهاي مادي اساسي مردم را تامين کند 

بلکه مقدار زيادي از اضافه بر جاي بماند که به  
رشد همه جانبه و آينده تکامل جامعه اختصاص 

 .دهد
 درجه باالئي اجتماعي    نيروهاي توليدي جامعه به

بطوريکه الزم است هزاران و در نهايت . شده اند
ميليون ها تن با هم کار کنند تا توليد انبوه کنند 

؛ توليدي که توسط مردم در )از البسه تا کامپيوتر(
و اين نيروهاي . سراسر جامعه استفاده مي شود

توليدي در مقياس بين المللي بشدت درهم تنيده 
مواد خام و ترانزيستورها و ابزار : ندشده و مرتبط

ماشيني که در بخشي از جهان توليد مي شود در 
اما . بخشهاي ديگر جهان وارد روند توليد مي شوند

اين نيروهاي توليدي اجتماعي شده بطور خصوصي 
يک طبقه سرمايه دار، نتايج توليد . کنترل مي شوند

را بصورت دارائي سرمايه داري خصوصي تصاحب 
 .کندمي 

و . این است مشکل اساسي در جھان
 ی حل میاین مشکل را انقالب پرولتر

 .کند
در جامعه سرمايه      پرولتاريا طبقه اي است که

داري بر اساس نيروهاي توليدي اجتماعي شده به 
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پرولتاريا بازنماي کار تعاوني و . ظهور مي رسد

تالش تعاوني است که منطبق است بر ماهيت 
پرولتاريا پايه مادي و . اي توليدياجتماعي نيروه

 أجايگاه آن را دارد که بتواند يک راه بالکل و بنياد
متفاوت را  براي سازمان دادن توليد جامعه و براي 

 .سازمان دادن جامعه ارائه دهد
 سوسياليسم يک دولت رفاه    سوسياليسم چيست؟

. بزرگ که از مردم نگاه داري مي کند نيست
قتصاد سرمايه داري که شکل سوسياليسم همان ا

سوسياليسم يک دوره . دولتي بخود گرفته نيست
گذار از سرمايه داري به کمونيسم، به جامعه بي 

سوسياليسم اين است که پرولتاريا، در . طبقه، است
اتحاد با متحدينش که با هم اکثريت جامعه را 
تشکيل مي دهند، ساختارهاي اقتصادي، روابط 

را که شکاف طبقاتي و اجتماعي، و افکاري 
اجتماعي را تبليغ کرده و نگهباني مي کنند، 

سوسياليسم يعني رها کردن . آگاهانه عوض مي کند
خالقيت و ابتکار آن کساني که قبال در طبقه 

 .تحتاني جامعه قرار داشتند
    انقالب سوسياليستي يک حاکميت سياسي نوين 

اين . ديکتاتوري پرولتاريا: برقرار مي کند
يکتاتوري، طبقات استثمارگر قديمي و نيروهائي را د

که مي خواهند فعاالنه اين نظام نوين را سرنگون 
اين حاکميت سياسي، به توده . کنند مهار مي کند

ها حق و توانائي تغيير جهان، مشارکت همه جانبه 
در جامعه، تبديل شدن به اربابان جامعه را مي 

 تحت نظام در حال حاضر ما در سراسر جهان. دهد
امروز در . ديکتاتوري بورژوازي زندگي مي کنيم

آمريکا اين ديکتاتوري به شکل دموکراسي به اجرا 
اين ديکتاتوري، تقويت کننده نظامي . در مي آيد

است که در خدمت سرمايه داران است و بر مردم 
طوري حکومت مي کند که راه را براي شکوفا شدن 

 .نظام سرمايه داري باز کند
 انقالب سوسياليستي يک اقتصاد نوين برقرار مي   

کند که بر اساس مالکيت اجتماعي بر ابزار توليد و 
برنامه ريزي اجتماعي قرار دارد؛ براي حل مشکالت 
و تامين نيازهاي اجتماعي بر تعاون مردم تکيه مي 
کند؛ و  داراي يکرشته الويتهاي اقتصادي و 

 .اجتماعي است
يا بر سرمايه داران ديکتاتوري    ديکتاتوري پرولتار

کرده و تقويت کننده نظامي است که به انسان ها 
توده ها و . اجازه رهائي از سرمايه داري را مي دهد

هسته رهبري آنها بايد محکم به اين قدرت 
اما نمي توانند به اين قدرت بعنوان هدفي . بچسبند

اين قدرت براي آن است که . در خود نگاه کنند
 بختي بشريت مورد استفاده قرار گيرد؛ براي نيک

براي آفريدن شرايطي که خود اين ديکتاتوري هم 
در جامعه کمونيستي آينده به موزه سپرده شود، 

 . مورد استفاده قرار گيرد
   در ميدان نبرد، اين ها اصول راهنماي پايه اي 
لنين براي رهبري  اولين انقالب پرولتري در اکتبر 

 ■ . بودند١٩١٧

 در -انقالب بلشويکي روسيه : ش سومبخ
 شماره آينده 

 
:  نوشتھ– مائو، حکایت ناشناختھ  :نقد کتاب    

 یچانگ و ھالید
 

 یپروژه  تحریف زدائریموند لوتا  براي : توسط
 از تاریخ 

 
ونگ چانگ و ينوشته  ت ناشناختهيحکا: مائو
ک يست، بلکه ي نيخيک پژوهش تاري، يديجان هال

ن کتاب فقط و يقصد ا.  ک استيترسي هياوه سرائي
ب يوال جلوه دادن مائو تسه دون و تخريفقط ه

ن است که مائو از يلب مطلب ا. باشديشهرت او م
 يديکه مرد، مرتکب پليد بود و تا زمانيبدو تولد پل

نکه به ي اي برايديچانگ و هال.  شدي متواليها
ست خون يک اپورتونيخواننده بقبوالنند که مائو 

ک کشور را يک ملت و ي بود که يتوطئه گرآشام و 
 .کنندي مي و دستکاريخ را بازسازيربود، تار
 

کتاب . ندي گويبتو دروغ م! خواننده آگاه باش
 کند، يف ميات را تحريواقع ت ناشناختهيحکا: مائو
 دهد که نه بر ي ارائه مي  دور از ذهني هايتئور

 يق بلکه بر اساس نفرت بيقات دقياساس تحق
 جا يات را براين شده اند، و واقعياز مائو تدوحساب 

. کنديف مي، تحريستيانداختن اهداف ضد کمون
ن اصال ضرورت ين است که انقالب چيام کتاب ايپ

 مانند مائو ينداشت، و رهبران بزرگ انقالب
 يت هايان جنايوانه قدرت و بانين ديمستبد

ه يست علين کتاب نوشته ايا. وحشتناک بودند
 مربوط به  يو اگر دروغ ها. يهبران انقالبانقالب و ر

در عراق را باور " ي کشتار جمعيسالح ها"وجود 
 .د کردين خواهيز تحسين کتاب را  نيد، ايکرده ا

:  بکار رفتھ در کتابیمتدولوژ
 تحریف واقعیات

  بود؟یآیا انقالب ضرور) ١
 ير مي تصوين را طوريسندگان، انقالب چينو

آنها فالکت و .  و ترور بود بر توطئهيکنند که مبتن
ت را که ين واقعين کهن، و اي جامعه چيبدبخت

 يز و سلطه گرير مهميک قرن زيش از ين بيچ
 و ژاپن بود را  ي غربيستيالي امپريقدرت ها

ت را که صدها ين واقعيآنها ا.  کنندي ميماستمال

 توانستند انقالب را ينيون دهقان و کارگر چيليم
ش برند، يرند و پير عهده بگبعنوان امر خودشان ب

 ممکن يزين چيند چني گوي کنند و مي مينف
 ين کتاب، توده هايسندگان ايدر قاموس نو. ستين

له ي جز وسيزي از اعراب ندارند ـ آنهاچيمردم محل
د ين کتاب متوجه نخواهيق اياز طر. ستنديو مهره ن

 بود که در آن ين ماقبل انقالب جامعه ايشد که چ
 زنان عمل ي و بستن پاياجبار يازدواج ها

 ۴ا آنکه هر ساله ي بود، ي گسترده اياجتماع
ا ي.  مردندي مي و انگليون نفر ار امراض عفونيليم

 زنان جوان کارگر را شبها ي مثل شانگهايدر شهر
کردند، و از هر پنج نفر ي ميدر کارخانجات زندان

ن کتاب يق اياز طر.  معتاد بوديکين يت چيجمع
ن وضع ي انقالب ايروزينست که پس از پد داينخواه

قانون ازدواج سال .  به سرعت عوض شدياجتماع
ن ي نوي جمهورين فرمان هاي از نخستيکي، ۱۹۵۰
ن بود که ازدواج براساس توافق دو طرف و يخلق چ

 کردن فروش کودکان و قتل يرقانونيحق طالق و غ
 .ت شناختينوزادان را برسم

و مائو بھ عنوان تئوریسین ) ٢
 ی انقالبیرھبر

نفرت . ت مسخره استين مورد، کتاب بغايدر ا
 توانند يسندگان را فرا گرفته که نمياز مائو چنان نو

 صفخه کتاب ۶۳۰ کنند که ـ در تمام يخود را راض
 مائو در مورد پروسه ي هايـ به نوشته ها و سخنران

خ يدر تار. انقالب قبل و بعداز کسب قدرت بپردازند
د ي، عقايديد چانگ و هاليک و پليستري هينگار

 کسب ي براي و تردستياکاريمائو  صرفا ابزار ر
ت يست؟ مائو ماهيت چيواقع.  استيسلطه شخص

است يل کرد و برنامه ها و سين را تحليجامعه چ
 و ي مادين کرد که ناظر بر تضادهاي را تدويهائ

 از يرين بود؛ مائو تصوي جامعه چي واقعياجتماع
مات ي استثمار و تقسين به ورايعبور جامعه چ

 و يه شادين امر مايا. ا ارائه دادي را به دنياجتماع
ن و سراسر جهان يون ها انسان در چيليتحرک م

سندگان را ي است که نوين، همان مسئله ايا. شد
 .به شدت ناخشنود کرده است

 ی و ادعاھای تقلبیروش ھا) ٣
 یمحرک احساسات عموم

که زرادخانه  کنند يسندگان ادعا مينو
 نامه ها، ي از منابع و مآخذ ـ زندگيگسترده ا

 بيوگرافي جديد مائو

 يک پژوهش تاريخي نيست بلکه
  يک ياوه سرائي هيستريک است
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، مصاحبه ها يرقابل دسترسي تاکنون غي هايگانيبا
شان ي اثبات حرفهايق پنهان برايـ و ده سال تحق

ادداشت و منابع ي صفحه ۱۲۵ش از يدارند و به ب
قت يد حقيد بايگويپس، هرچه کتاب م...  نازنديم

 است که خود را ين برفيداشته باشد ـ درسته؟ نه، ا
 که بعنوان ين ادعا و مدارکيکند، و  رابطه بيگرم م

 ي شود به طرز باورنکردنيپشتوانه ادعاها ارائه م
 . استيقالب

د سه نمونه برجسته را در نظر ياجازه بده
 :م يريبگ

 
  نبرد معروف  پل رودخانه دادو که در خالل ٭

کتاب ن ي انجام شد، به گفته اي طوالنيمائيراهپ
 است يش نبوده، و افسانه اي بيزيب آميدروغ فر

 منافع خود ين برايست چيکه مائو و حزب کمون
سندگان ينو ). ۱۵۲ ـ ۱۵۵ص ( اختراع کرده اند 

چ يو ه"  نداده استي روينبرد"کنند که  يادعا م
 پل نبوده يرو] ندانياز گوم [يستيوناليسرباز ناس

نوان منبع ندان را بعي  گوميگاني آنها با."است
 که ينداني کنند؛ گومي خود ذکر مي ادعاهاياساس

 است، و بدست ي رکورد جهانياز نظر فساد دارا
ست شکست ي حزب کموني تحت رهبريروهاين

 يي توان منبع قابل اتکايچ وجه نميخورد، به ه
 ها از نقطه نظر يگانين باين حال ايبا ا. دانست

 يد ـ ول باشني ميدي مصالح مفي دارايخ نگاريتار
 يگاني که بايگرين ديد که محققيتوجه داشته باش

ند اصآل ي گويندان  را مطالعه کرده اند، مي گوميها
.  را قبول ندارنديدي چانگ و هاليخي تاريسيباز نو

 دهند ين بعنوان سند ارائه مي که مولفيگريسند د
ند ي گوي که مي ساله ا۹۳ست؟ خاطرات زن  يچ

 يگريدر هر رشته د!  مالقات کردند۱۹۹۷در سال 
 ي شد به آن مين سطح و روش پژوهش ارائه ميا

ه مربوط است به مائو و ياما چون قض. دنديخند
 يغ مي سپارند و تبلين، آن را به نشر ميانقالب چ

 .کنند
 
 در مورد نظر مائو در باره ين درافشاني به ا٭

ن يبرخورد مائو ا« ) : ۴۳۸ص(د يآموزش گوش بده
 آموزش را در جامعه بطور يمنبود که سطح عمو

 اندک يکل باال ببرد، بلکه خواستار تمرکز بر نخبگان
د  برجسته يگر موضوعات مفيبود که در علوم و د

 يت کارگر مزدور بيه جمعي خواست بقيباشند، و م
نطور بود، پس ياگر ا» . بماننديا کم سواد باقيسواد 

 ح داد که نسبتيت را  توضين واقعيتوان ايچگونه م
 به ۱۹۴۹ در صد در سال ۱۵ن از يسواد درچ

 هنگام يعني ۱۹۷۶ درصد در سال ۸۰ حدود يزيچ
 مرگ مائو، جهش کرد؟

ت يم و تربي منابع تعلي انقالب فرهنگيا آن که طي
 توسعه داده شده يعآ در مناطق روستائيوس

 ۵۸ به ۱۵که ثبت نام در مدارس متوسطه از يبطور
ع يش وسيبا گشاا آن که يافت؟ يش يون افزايليم

، يله انقالب فرهنگي بوسيامکانات آموزش
 به ۷۰ان کارگر و دهقان در اوائل دهه يدانشجو

 يت بزرگ ثبت نام شدگان در دانشگاه هاياکثر
 .ل شدندين تبديچ

 یانقالب چین در مقیاس ھا) ۴
 یجھان

ستم يخ قرن بي در تارين نقطه عطفيانقالب چ
خلق « گفت، ۱۹۴۹همانگونه که مائو در سال . بود
ه اربابان فئودال، يُ آنها عل»ن بپا خاسته استيچ

له يندان که بوسي، ارتش گومين ژاپنيمهاجم
 بپا ي خارجيشد، و قدرت هاي ميه ماليکا تغذيآمر

ن مائو ين، ايحانه مولفي وقيرغم  ادعايعل.خاستند
ق ي محاصره شهرها از طري نظاميبود که استراتژ

.  کردي شدنش را رهبريدهات را تکامل داده و عمل
 را با اتکاء به يستيالياو تولد و تکامل جامعه سوس

ن جز ي که سابق بر اي ابتکار کساني و قوه يانرژ
 . کردي آمدند، رهبريک جفت دست به حساب نمي

 
م ي عظيشرفت هاي بود که پين انقالبيا

. ت مردم ببار آوردي اکثري براي و اقتصادياجتماع
 سال ۶۵ به ۱۹۴۹ل در سال  سا۳۲متوسط عمر از 

ن تحت يچ.  دو برابر شديعني. ديرس۱۹۷۵در سال 
کا حتا از يد که آمري رسيزي مائو به چيرهبر
ستم بهداشت يس: ک شدن به آن عاجز استينزد

 ۱۰ باالتر از يصنعت  با نرخ.  گراي و تساويعموم
و با .  رشد کردي انقالب فرهنگيدرصد در سال ط

 يخين مشکل تاري، چ۱۹۷۰دن اوائل دهه يفرارس
 تعداد ين انقالب زندگيا. ه خود را حل کرديتغذ

 . را نجات داديشماريب
 

"  بزرگيپاکساز"، نه تنها  يانقالب فرهنگ
. بود"  ک انقالبي درون يانقالب"مائو نبود، بلکه 

 از يريع بود به قصد جلوگي وسيزشيجنبش و خ
ن به يل چيد و تبديقدرت گرفتن طبقه ممتاز جد

  ۱۹۷۶ که از هنگام مرگ مائو در سال يزين چآ
بهشت استثمارگران و : ل شده استيبه آن تبد

 يستياليگر سوسين ديچ. يآغشته به فساد و نابرابر
 .ستين

مجادالت حول این کتاب را بر سر ) ۵
  باید تمرکز داد؟      یچھ مسائل

ق مربوط ينخست، حقا. اساسا بحول دو نکته
 چه بود، ين انقالب برايا: نيبه مائو و انقالب چ

ن چه ي داشت و چه کرد، و خلق چيمائو چه موضع
نده ي آيدوم، مسئله . دي را به انجام رسانيزيچ

 ي، و نابرابريم بر استثمار، ستمگريتوانيا ميآ: بشر
م و يان بگذاري پاي نقطه يوحشتناک جهان کنون

ن تنها يا ايم ـ يکال آنرا دگرگون کني راديبه شکل
 مکن است؟ جهان م

 يت مي ترور شخص ت ناشناختهيحکا:  مائو
 ي مي ارتجاعي از احکام اخالقيليست طويکند، ل

ن و يادنير بيي تغياي زند که روياد ميدهد، و فر
 جهان درهم شکسته شده است، زنده باد يانقالب

  .وضع موجود
 

   ■ .لب کالم اين کتاب همين است

 

 صدر مائو در ميان توده های خلق
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 ........نکاتی در باره    ۲۸بقيه از صفحه  
 

مشخص و درسهاي آن است تا ارائه يك 
جمعبندي همه جانبه تاريخي از فعاليتهاي اتحاديه 

هر چند . كمونيستها و شرايط سياسي آنروز جامعه
نگاران فراهم مي آورد  كه مصالحي را براي تاريخ

كه بتوانند بهتر تاريخ بخشي از جنبش چپ ايران را 
 .تدوين كنند

 ٭٭٭
تاب بدون رعايت آنچه كه شما اما نگارش اين ك

نگاري مدرن نام نهاده ايد امكان پذير  متد تاريخ
ما ضمن نگارش اين كتاب با مجموعه اي از . نبود

تضادهاي مشخص روبرو بوديم كه حل شان نيازمند 
 . اتخاذ متدهاي صحيح بود

تضاد بين بيطرفي علمي با تعهد ايدئولوژيك يا 
 . ما از آن مبارزهبه عبارت ديگر جانبداري آشكار 

تضاد بين حلقه شناخت امروز با حلقه شناخت 
 . آنروز ما

 به ؛ تضاد بين فاكتور عيني با فاكتور ذهني
عبارتي تضاد بين طرح آنچه كه گذشت با آنچه كه 

 .فكر مي كرديم
 تضاد بين ترسيم آنچه كه اجتناب ناپذير بود با 

د به عبارتي ديگر تضا. آنچه كه اجتناب پذير بود
 .بين جبر و اختيار و حتي ضرورت و تصادف

اگر در بررسي يك واقعه تاريخي متد صحيحي 
براي حل اين تضادها اتخاذ نشود، نمي توان 

در غياب متد صحيح .حقيقت ماجرا را روشن كرد
معموال رويدادها بطور گزينشي انتخاب مي شوند و  
بر مبناي فرضهاي دلخواه مورد تعبير و تفسير قرار 

 گيرند؛ پيچيدگي ها ساده مي شوند؛ سرزندگي مي
و رنگارنگي و تكثر از تاريخ  گرفته مي شود و پيچ و 
خمهاي مسير، صاف و ساده تصوير مي شوند؛ 
مسيرطي شده تك خطي بدون افت و خيز و بدون 
تضادميان تداوم و گسست و نقاط عطف ارائه مي 
شود كه انگار سرنوشت آن از قبل تعيين شده بود؛ 

 سرانجام آنكه با معيار سنجش امروزي و از نظر و
دور داشتن شرايط تاريخي مشخص و محدوديتهائي 
كه آن شرايط بر انسانهاي درگير تحميل نموده، 

 .قضاوت صورت مي گيرد
تالش نويسنده كتاب پرنده نوپرواز اين بوده كه 

کرد ي اتخاد رو.از چنين خطاهائي دوري گزيند
ن عامل ي از مهمتريکياب ن کتيو به نگارش ايکلکت

استفاده از . ن خطاها بودي جستن از ايدر دور
ه شرکت کنندگان و ي بقي و کتبيخاطرات شفاه

مهمتر از همه بحث و جدل بر سر جوانب گوناگون 
 انعکاس هر ي سازمان مان برايخ در رهبرين تاريا

و يکرد کلکتي از رويخ، جوانبين تاريح تر ايچه صح
حل صحيح تضادهاي البته  .خ بودين تاريبه نگارش ا

ماركسيسم  يست وليفوق چندان آسان نيز ن
  .راهنماي خوبي در حل اين قبيل تضادهاست

» نگرش ايدئولوژيك چپ«شما در مقاله تان از 
در بررسي وقايع تاريخي ابراز نگراني كرده ايد و 
خواهان اتخاذ نگاه كارشناسانه براي بررسي 

در رابطه با اين كتاب نيز . بيطرفانه تاريخ شده ايد

با توجه . بر جانبداري سياسي آن انگشت نهاده ايد
به تجارب منفي، اين نگراني شما بي پايه نيست اما 
اين اظهار نظر كل واقعيت را بدرستي منعكس نمي 

 :به چند دليل. كند
 يعلم نخست اينكه درك رايج از ايدئولوژي 

ود را منجمله در ميان بسياري كه خ(ماركسيسم  
گوئي ايدئولوژي يعني . غلط است) چپ مي دانند

يك سلسله افكار سياسي جانبدارانه كه كارش 
در صورتيكه . تحريف واقعيات به نفع خود است

ايدئولوژي كمونيستي قبل از هر چيز يعني اتخاذ 
يك بينش همه جانبه و متد علمي براي شناخت از 

ه است كح يصح. قوانين حاكم بر طبيعت و جامعه
ماركسيسم جانبدار است و تنها مكتبي در طول 
تاريخ بوده كه به جانبداري خود از يك طبقه معين 

اما ماركسيسم بيش از هر . آشكارا اذعان كرده است
چرا كه عميقا . مكتبي طرفدار كشف حقيقت است

طبقه قت هر چه باشد به نفع ي حقباور دارد كه 
چه مهم هم نيست كه حقايق توسط . كارگر است

كساني يا چه طبقاتي كشف شده اند و يا حتي در 
ممکنست كوتاه مدت با مصالح سياسي طبقه كارگر 

به همين خاطر متدي است كه قادر . دنجور در نياي
است بيطرفي علمي را با تعهد طبقاتي در هم 

اين را رهبران بزرگ ماركسيسم در تئوري و . آميزد
 .پراتيك به خوبي نشان داده اند

نكه، ديوار چين، نگاه  كارشناسانه را از دوم اي
كدام كارشناسي . نگرش ايدئولوژيك جدا نمي كند

سراغ داريد  كه ) در هر رشته علمي كه باشد(
سرانجام از اين يا آن نگرش ايدئولوژيك معين 
پيروي نكند و كدام كارشناسي است كه نگرش 

 يم هايشفرض ها و پاراديباورها و پ (ايدئولوژيكش
نداشته ر يتاث بر نگاه كارشناسانه اش ) ش اينظر

 .باشد
» نگاه«سوم اينكه، درست است كه براي يك 

كارشناسانه قياس بين تفسيرهاي مختلف از يك 
چرا كه در مورد . پديده يا واقعه تاريخي ضروريست

مسايل حاد و حساس و مهم بايد از نظريات 
گوناگون مطلع بود و براي روشن شدن هر مسئله 

بايد با چند برخورد يا برداشت مهم از آن حداقل 
 اما كار يك تاريخ پژوه يا تاريخ. مسئله آشنا شد

نگار صرفا ارائه تفسيرهاي متفاوت و قياس بين آنان 
نه قياس جاي استدالالل را مي گيرد نه . نيست

 . ارائه تفسيرهاي مختلف جاي حقيقت را
ما با پديده اي به نام حقيقت عيني روبروئيم كه 
خارج از ذهن ما و خارج از تفسيرهاي مختلف 
موجود است و تمام تالش اين است كه به اين 

 .ميبحقيقت دست يا
بيطرفي علمي براي كشف حقايق ضروريست اما 

نگار زمانيكه حقيقت عيني را  به هر حال يك تاريخ
كشف كرد، با مسئله ارائه قضاوت تاريخي هم روبرو 

با قيام سربداران با في المثل در رابطه . خواهد شد
اين سئواالت روبرو خواهد شد كه اين قيامي 
عادالنه بود يا خير؟ آيا نماينده حركت پيشرو در 

 سمت تكاملي تاريخ بود يا نه؟ 
 ٭٭٭

 شما در مقاله تان اشاره كرديد كه كتاب پرنده

 گپي بر سر هنر
هنر به عنوان يكي از اشكال آگاهي اجتماعي و 
جزئي از روبناي سياسي كه از هستي اجتماعي 
نشئت گرفته نقش موثر و فعالي در روند تكاملي 

هنر و فرهنگ ارتجاعي از . اردآن دجامعه و تغيير 
طريق مسخ توده ها به تقويت نظم كهنه و توليد و 

رتجاعي ياري مي بازتوليد مناسبات اجتماعي ا
 فرهنگ انقالبي براي  ودر صورتي كه هنر. رساند

توده هاي انقالبي همچون سالح نيرومندي است 
كه پيش از آنكه انقالب فرا رسد انقالب را از لحاظ 
ايدئولوژيك تدارك مي بيند و در جريان انقالب 

 .بخش ضروري و مهم جبهه عمومي آن است
 كمونيستي متاسفانه ما شاهد كم توجهي جنبش

برخي گرايشات با . ايران به اين امر مهم هستيم
برخورد دگماتيستي به مسئله هنر و هنرمند و 
چسبيدن به مضامين و اشكال و روشهاي قديمي و 
بخشا كهنه شده راه را بر تكامل هنر انقالبي مي 

ديگر با تقليل هنر صرفا به و برخي گرايشات . بندند
يگاه پر اهميت آنرا  جا“ابزاري براي تفريح”سطح 

در شکل گيري آگاهي و ايدئولوژي در جامعه نمي 
بينند و به تبليغ عقب مانده ترين مضامين و اشکال 

هر دوي اين گرايش با كم . هنري رايج مي پردازند
بهائي به هنر در واقع به نقش متحول كننده روبنا 

 .در تغيير زير بناي اقتصادي كم بها مي دهند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر مي خواهيد نظر کمونيستها را در مورد هنر 
 !بدانيد

اگر مي خواهيد در گير بحث و جدل عميق و همه 
 !جانبه در زمينه هنر شويد

 !را مطالعه کنيد» گپي بر سر هنر«
اين کتاب هم اکنون در تارنماي حزب ما قابل 

 .دسترس است و بزودي منتشر مي شود
 است كه  حاصل گفت و گوئي»گپي بر سر هنر«

يك سال پيش با يكي از رفقاي دست اندر كار 
در اين گفت . فعاليتهاي هنري صورت گرفته است

و گو به جوانب گوناگون مرتبط با اين موضوع 
 با اين هدف »گپي بر سرهنر«. پرداخته شده است

انتشار خارجي مي يابد كه در ميان كمونيستها و 
ه هنرمندان مترقي و متعهد به بحث و جدل هم

به اميد . جانبه تر، عميقتر و گسترده تر دامن زند
 . باغي پر از گلباشد بروي پنجره اي  آنكه اين بحث

 

 



  ٢٦ صفحه  ۲۶   شماره  حقيقت                
كم و بيش موفق است چرا كه بحث «نوپرواز 

» .كنندايدئولوژيك و انديشه مرتبا جا عوض مي 
بله در اين . اگر برداشت ما از اين جمله درست باشد

كتاب سعي شده بين آنچه كه اتفاق افتاد با آنچه 
كه فكر مي كرديم و بين ديد امروزين ما با ديد آن 

البته ما ترجيح مي دهيم . زمان ما تمايز قائل شود
اين قبيل تضادها  را تضاد بين عين و ذهن و و 

.  بناميم) گذشته و حال(اخت تضاد بين دو حلقه شن
كتاب پرنده تالش كرده فاصله بين عين و ذهن و 
كشمكش و جدال دائمي ميان ايندو را در تجربه 

همچنين . مبارزه مسلحانه سربداران نشان دهد
فاصله ميان حلقه شناخت حال با گذشته را كامال 
حفظ كرده و  نگاه امروز را جايگزين نگاه آن دوره 

خطر ناديده انگاشتن  شرايط مشخص نكند، تا از 
تاريخي و چيدن مسائل براي نتيجه گيري دلخواه 

 .دوري گزيند
در همين رابطه تالش شده با ذكر جزئيات مهم 

چشم اندازهاي متغير در برابر خواننده ) بقول شما(
هيچ پديده اي در جريان تكامل خود، . گشوده شود

بويژه . مسير از قبل تعيين شده اي را طي نمي كند
پروسه هاي اجتماعي كه اراده و آگاهي انسان در 

آنچه كه . آن نقش تعيين كننده اي ايفا مي كند
پراتيك سربداران را رقم زد مجموعه فاكتورهاي 

البته محدوديتهائي كه . عيني و ذهني مشخص بود
فاكتور ذهني دچارش بود نقش مهمي در آن 

اكيد در كتاب پرنده نوپرواز ت. شكست ايفا كرد
 –يا خط ايدئولوژيك (زيادي بر نقش فاكتور ذهني 

چرا كه فاكتور ذهني . گذاشته شده است)  سياسي
به هيچوجه نقش خنثي ندارد و نبايد به نقش 

 . متحول كننده آن كم بهائي داد
درست است كه علم تاريخ تالش مي كند همواره 

را ) يا به عبارتي ديگر  قانونمندي ها(ضرورتها 
 اما طنز ماجرا اين است كه در بسياري كشف كند

مواقع اين ضرورتها از دل تصادفات به پيش مي 
تصادفاتي كه برخي مواقع، ضرورتها را به گونه . رود

اين امر انعكاس آن است كه . ديگري رقم مي زنند
و در سطحي ديگر جبر و (ضرورت و تصادف، 

اين امر در بررسي . يك وحدت اضدادند) اختيار
اگر اتحاديه  . بداران هم صدق مي كندقيام سر

كمونيستهاي ايران در جريان تدارك قيام ضربه مي 
اگر . خورد، چنين پراتيكي هم سازمان نمي يافت

 آن درگيري اتفاقي ١٣٦٠در روز هيجده آبانماه 
روي نمي داد و سربداران ميتوانستند طرح اوليه 
 رفتن به شهر را پياده كنند شايد پراتيك سربداران

اگر رهبر كليدي . به گونه اي ديگر رقم مي خورد
سربداران در جريان قيام اسير نمي شد احتماال 
ادامه حركت سربداران به گونه ديگري تكامل مي 

همه اينها بيان ديالكتيك تاريخ است كه نه . يافت
تنها توجه بدان موجب درك بهتر از اشكال متنوع 

 انقالبيون تكامل و تقويت همه جانبه نگري در بين
مي شود بلكه ديدگاه تقديرگرايانه و جبرگرايانه 

از تكامل پديده را از اساس زير ) دترمينيستي(
حتي در بين كساني كه قوانين . سئوال مي برد

تكامل را قبول دارند، چنين ديدگاههاي غلطي 
البته اين بار به جاي خدا در تفكرات . وجود دارد

ين شده، سرنوشت مذهبي، مسير تكاملي از قبل تعي

گسست و جهش در . يك پديده را رقم مي زند
گسستي كه موجب . چنين تفكري جائي ندارد

. تغيير كيفي در روند تكاملي يك پديده مي شود
جهشهاي بزرگ در تاريخ همواره با گسستهاي 

اين امر تقريبا در رابطه با . بزرگ همراه بوده است
. ادق استآغاز تمامي مبارزات مسلحانه انقالبي ص

واقعيت اين است كه اگر اتحاديه كمونيستهاي 
 از خطاهاي خود ١٣٦٠ايران در مقطع خرداد ماه 

گسست نمي كرد، قادر به سازماندهي قيام 
سربداران نبود و به گونه اي ديگر تكامل مي يافت و 
شايد مانند برخي از گروههاي چپ كه نتوانستند 

مال از بين مي ميراث انقالبي از خود بر جاي نهند كا
 . رفت

 ٭٭٭
يكي از انتقادات شما به كتاب پرنده نوپرواز اين 

دفاع از مواضع سربداران به گونه اي «است كه 
تقدين باز انجام شده كه هيچ جبهه اي را براي من

 اين "ضعف هاي استراتژيك"نگذارد و به هيچيك از 
به نظر ما اين ارزيابي واقعي » .گروه اعتراف نكند

را كه در سراسر كتاب از جنبه هاي چ. نيست
گوناگون انتقادات مشخصي به حركت سربداران 

البته اين انتقادات عمدتا حول استراتژي . شده است
نظامي متمركز شده چرا كه جنبه عمده پراتيك 

اگر منظورتان از . سربداران نظامي بوده است
ضعفهاي استراتژيك خطاهاي مهم اتحاديه 

 دوره انقالب باشد اين خطاها كمونيستهاي ايران در
كه در سال (» باسالح نقد«در كتابچه ديگري به نام 

مفصال مورد نقد و بررسي قرار )   منتشر شده١٣٦۵   
البته در كتاب پرنده نوپرواز به برخي . گرفته است

 . رئوس اصلي آن نقد و بررسي اشاره شده است
 از آنست که شما يما ناششايد اين ارزيابي ش

مهمترين خصلت سم را که يان مارکسي مدعيبرخ
 آنرا – يعني خصلت انتقادي –علمي ماركسيسم 

. دي شناسيست مي، بعنوان مارکسبدور انداخته اند
 يخطاهاغالبا تمايلي به انتقاد از نان يمتاسفانه ا

ک يستند ي و قادر ن.حزب يا گروه خود ندارند
 تکامل خود يخيک پروسه تاري از ي علميطرازبند

 بسياري ان يشات غلط در مي از گرايکي اين .هندبد
مگر مي توان درگير .  استاز گروههاي چپ
آنهم در حيطه ) و ناشناخته(پراتيكهاي بزرگ 

مگر مي توان بدون . مبارزه طبقاتي بود و خطا نكرد
خطا و برخورد با دشواريها و وقايع ناخوشايند و گذر 

 احزاب و.  از شكستها به پيروزي نائل آمد
گروههائي كه عملكرد خود را مبرا از هر عيب و 
ايراد مي بينند در بهترين حالت قادر به تغيير 

چرا كه سالح نقد يكي از ويژگيهاي . جهان نيستند
 . مهم ماركسيسم و تكامل هر عملي است

 ٭٭٭
تا وقتي «: شما در بخشي از مقاله تان نوشتيد

تمام مدارك ) كتاب پرنده نوپرواز(نويسندگان 
خ نگاران قرار ندهند اين يتاريخي را در اختيار تار

كتاب را نمي توان يك منبع قابل استناد تاريخي 
 » .محسوب كرد

همانطور كه گفته شد اسناد بسياري از بين رفته 

با اين وجود تقريبا مهمترين اسناد و مدارك .  اند
تاريخي مربوط به حركت سربداران در فصل دوم 

جه به اين ويژگي، حكم شما با تو.  كتاب درج شد
مبني بر غير قابل استناد بودن اين كتاب چندان 

يعني تا زماني كه شرايطي بوجود . عادالنه نيست
نيايد كه اسناد ضبط شده توسط وزارت اطالعات 
جمهوري اسالمي در دسترس همگان قرار گيرد 

كه ممكنست به خاطر از بين بردن اين اسناد (
نبايد ) امكان پذير نباشدهيچگاه هم چنين  امري 

اين كتاب مورد استناد قرا رگيرد؟ به نظر شما براي 
 حل اين تضاد چكار بايد كرد؟

شايد توضيح بيشتر در زمينه منابع مورد اتكا اين 
 . كتاب كمكي در اين زمينه باشد

درست است كه اين كتاب درقالب گفتگو رنگ و 
 اين بازگوئي خاطرات همواره با. بوي خاطرات دارد

خطر روبروست كه تجربه هاي شخص بازگو كننده 
از اين . از وقايع و تجربيات بعدي تاثير گرفته باشد

اما . زاويه با يادداشتهاي روزانه كيفيتا متفاوت است
وجود چند منبع موجب شد كه اين گفتگو نسبتا 
حالت زنده خود را حفظ كند و در ترسيم فضاي آن 

 .  سالها تقريبا موفق باشد
از منابع معدود بجا مانده، مي توان از نوار 
خاطرات برخي رفقا ذكر كرد كه يكي دو سال پس 

همچنين برخي . از وقايع قيام آمل ضبط شده بود
جمعبندي ها و يادداشتهاي پراكنده از وقايع آن 

چند نوشته . دوران كه همان سالها تهيه شده بود
داخلي ارائه شده به شوراي چهارم اتحاديه 

كه . هم موجود است ) ١٣٦٢در بهار (ونيستها كم
مهمترين آنها مقاله اي است كه رفيق جانباخته 

در آن مقاله او . بهروز فتحي نوشته است
خوشبختانه در . جمعبنديهاي اوليه خود را ارائه داد

آن نوشته به برخي وقايع مهم با جزئيات اشاره شده 
د   چن١٣٦١ اسفند ١٢در رابطه با درگيري . است

گزارش مفصل به قلم رفقاي جانباخته محمد توكلي 
و بهروز غفوري موجود است كه جزئيات زيادي را 

 .در بر دارد
مضافا خود نگارنده اين شانس و موقعيت را 
داشته كه تقريبا در مراحل گوناگون  اين حركت 
حضور داشته باشد و همچنين در جريان بسياري از 

به عالوه . اشدمباحث و تصميم گيري ها بوده ب
برخي رفقاي شركت كننده در اين قيام نيز با 
مطالعه هر بخش آن در تكميل و تصحيح داده هاي 

مجموعه اين منابع . كتاب تالش به خرج دادند
كه راوي بتواند تقريبا  امكان اينرا را فراهم آورد

 . تمامي جزئيات مهم و زواياي ماجرا را بيان كند
 از قيام سربداران مسلما انتشار هر سندي كه

اميدواريم روزي . باقي مانده باشد امر مثبتي است
اما . فرصت و امكانات انجام چنين كاري فراهم شود

به جرئت مي توان گفت كه تفاوت كيفي در 
به هر . اطالعات داده شده صورت نخواهد گرفت

حال باز مي توانيم شاهد اين مدعا باشيم كه چون 
ت نمي توان از بقيه  مدارك در دسترس نيستمام

 .منابع هم به عنوان يك منبع قابل استناد نام برد
نگاران منتظر كشف تمام مدارك  مگر تاريخ

بويژه گذشته هاي (مربوط به وقايع مهم تاريخي 
باقي ماندند تا آثار تاريخي شان را در رابطه با ) دور
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با توجه به اينكه . يك دوره يا يك واقعه ارائه دهند

قات محكوم جامعه كمتر از امكان اين همواره طب
برخوردار بودند كه تاريخ خود را تدوين كنند و 

نگاران همواره سهل تر بوده كه به دليل  براي تاريخ
انواع و اقسام شواهدي كه از مواضع طبقه حاكمه 
باقي مانده به وقايع تاريخي بپردازند و به خود 

را ندهند كه از دل شواهد گوناگون  زحمت اين
ديدگاههاي طبقات محكوم را گام به گام كشف و 

 . حتي بازسازي كنند
نگاران  متاسفانه گرايشي در بين اكثر تاريخ

موجود است كه هر منبع رسمي دولتي را بدون قيد 
و شرط مستند مي دانند اما اسناد متعلق به 

و به . انقالبيون را به ديده شك و ترديد مي نگرند
 حاكم و محكوم موجود موقعيت نابرابري كه ميان

غالبا اين حاكمان هستند . است توجهي نمي كنند
اين دسته از تاريخنگاران » بيطرفي تاريخي«كه از 

 . سود مي برند
در مورد نحوه نگارش اين كتاب هم ذكر يك 

كمونيستها در هر . نكته خالي از فايده نيست
فعاليتي تالش مي كنند اصل تلفيق رهبري جمعي 

اين روش . ردي را به پيش ببرندبا مسئوليت ف
كمك مي كند كه فرد دچار ذهني گرائي و يك 
جانبه نگري نشود و مسائل حتي المقدور از تمامي 
. زوايا و عميقا مورد مطالعه و بحث قرار گيرند

پيروي از رهبري جمعي به معناي نفي نقش فرد 
نيست بر عكس الزم است كه تا افراد تحت رهبري 

در جريان .  تماما ايفا نمايندجمعي نقش خود را
نگارش كتاب پرنده نوپرواز نيز تالش شده رهبري 

 .جمعي با مسئوليت فردي تلفيق يابد
 ٭٭٭

شما در مقاله خود پرسشهاي سياسي مهمي را 
نتايج چنين «سئواالتي چون . نيز طرح كرديد

مقاومت و نبردي عليه دولت اسالمي چيست؟ چه 
ان آن زمان كسي از نظامي شدن جامعه اير

بيشترين استفاده را برد؟ آيا زماني كه براي اعالم 
مبارزه مسلحانه عليه دولت انتخاب شد، زمان 
مناسبي بود؟ چه درسهائي از اين استراتژي مي 

 » توان گرفت؟
مسلما در اين نوشته  كوتاه نمي توان مفصال به 

اما چند نكته . بحث حول اين سئواالت دامن زد
 .قابل تاكيد است

از جانب شما » نظامي شدن جامعه«طرح 
ما . بهيچوجه با واقعيت آن دوره خوانائي ندارد

. پيشاپيش با يك جامعه نظامي شده روبرو بوديم
جمهوري اسالمي درگير يكي از طوالني ترين 

بواسطه جنگ ايران . جنگهاي تاريخ قرن بيستم بود
و عراق جامعه در تمامي جوانبش كامال ميليتاريزه 

همزمان جنگ  گسترده اي در كردستان . بودشده 
 تقريبا هر چند ٦٠در اوايل سالهاي . جاري بود

هفته يكبار شاهد لشكركشي ها چند ده هزار نفره 
جمهوري اسالمي عليه مقاومت عادالنه مردم 

در سطح سراسري نيز پس از . كردستان بوديم
 هر گونه مخالفتي با سركوب ٦٠كودتاي خرداد 

رژيم با يورش به جوانان . مي شدخونين روبرو 
يك انقالبي و شكار آنان در كوچه و خيابان آشكارا 

رژيم حتي براي . جنگ داخلي را شروع كرده بود
حل تضادهاي دروني خود قهري برخورد مي كرد و 

بواقع جامعه .  دست به تصفيه هاي خونين مي زد
اين واقعيت . در سطح گسترده نظامي شده بود

 ذهن ما موجود بود و ربطي به عيني خارج از
در آن . عملكرد اين يا آن گروه سياسي نداشت

موقعيت امكان هيچگونه فعاليت سياسي مسالمت 
در چنان شرايطي حتي . آميزي موجود نبود

گروههاي سياسي ليبرال هم قادر به فعاليت 
سياسي نبودند تا برسد به نيروهاي كمونيستي كه 

با جمهوري اسالمي به خاطر اهدافشان، تضادشان 
حتي اگر طي . (از آنتاگونيسم باالئي برخوردار بود

 خودشان بر پايه اين حد از ٥٧ – ٦٠سالهاي 
شرايط به گونه اي .) آنتاگونيسم عمل نكرده بودند

بود كه اگر گروهي نمي خواست تسليم آن وضعيت 
شود و يا به نابودي تن دهد هيچ راهي نداشت جز 

 . ردآنكه دست به اسلحه بب
مضافا تنها از طريق آغاز مبارزه مسلحانه انقالبي 
بود كه مي شد اوضاع را به نفع نيروهاي انقالبي و 

در ميان راههاي مختلف تنها در . مردم عوض كرد
راههاي . اين راه شانسي براي مردم وجود داشت
تنها از . ديگر پيشاپيش محكوم به شكست بودند

درهم شكسته طريق مبارزه مسلحانه مي شد جلو 
شدن توده ها را در مقابل يورش وحشيانه جمهوري 

اگر نبرد مسلحانه در آن مقطع . اسالمي گرفت
شكست نمي خورد و تكامل مي يافت بدون شك 
بيشترين نتيجه و استفاده اش را مردم مي بردند و 

 دچار چنين شكست قطعي نمي شد و ٥٧انقالب 
 .رديدگجامعه تا اين اندازه دچار عقبگرد نمي 

در پاسخ به اين پرسش كه آيا آن مقطع، زمان 
مناسبي براي آغاز مبارزه مسلحانه عليه جمهوري 
اسالمي بود، به نظر ما با قطعيت مي توان گفت كه 

از زاويه موقعيت روحي . آري مناسب ترين زمان بود
توده ها، آمادگي نسبي نيروهاي انقالبي، از دست 

ع، وجود رفتن مشروعت خميني در سطح وسي
بحران حاد حكومتي، درگير بودن رژيم در چندين 
جبهه نظامي كه توانش را براي در نطفه خفه كردن 

 ءهمه اينها جز. مبارزه مسلحانه محدود مي كرد
. فاكتورهاي مساعد براي آغاز مبارزه مسلحانه بودند
. پراتيك سربداران هم اين مسئله را نشان داد

آغاز بلكه چگونگي مشكل اصلي ما در آن مقطع نه 
تكامل مبارزه مسلحانه و اتخاذ استراتژي سياسي 

 . نظامي صحيح بود
بحث بر سر بهترين مرحله، مقطع و لحظه براي 
آغاز مبارزه مسلحانه بيشتر يك بحث پراتيكي است 

تا حدود زيادي مي توان . تا يك بحث تئوريكي
گفت كه معموال شرط الزم براي آغاز مبارزه 

كشورهاي تحت سلطه، منوط به مسلحانه در 
آمادگي فاكتور ذهني يا موقعيت حزب انقالبي است 
كه توان كمي و كيفي الزمه را براي شروع و ادامه 

چرا كه در اين قبيل . جنگ كسب كرده باشد
كشورها اوضاع عيني عموما براي انقالب مساعد 

در اين كشورها كارگران و اكثريت مردم . است
.  استثمار قرار دارندتحت شديدترين ستم و

ديكتاتوري خشن و عرياني كه توسط طبقات 
حاكمه اعمال مي شود موجب انفراد گسترده شان 

بعالوه رشد معوج و بيقواره . در ميان مردم است
ساختار اقتصادي اجتماعي اين كشورها  اغلب 
موجب مي شود كه ثبات حاكميت در اين يا آن 

ن شرايطي چني. گوشه كشور با مشكل روبرو شود
امكان آغاز مبارزه مسلحانه را حداقل در برخي 

 . مناطق فراهم مي كند
بدون شك تدارك براي قرار گرفتن يك حزب در 

اما آغاز جنگ . موقعيت آغاز جنگ، امر مهمي است
بدون توجه به فضاي سياسي عمومي جامعه و 

 دشمن ياردوروحيات مردم، و تضادهاي درون 
ترين لحظه براي آغاز يعني مناسب . ممكن نيست

مبارزه مسلحانه، به تحليل مشخص از شرايط 
 . مشخص بستگي دارد

، مشكل اصلي اتحاديه ٦٠برگرديم به سال 
كمونيستهاي ايران در آن دوره اين بود كه زماني 
كه شرايط از هر نظر براي آغاز مبارزه مسلحانه 

 – سياسي –مساعد بود، از آمادگي ايدئولوژيك 
نظامي براي آغاز فوري جنگ  –تشكيالتي 

البته اين عدم آمادگي ربط داشت به . برخوردار نبود
اين مسئله كه اتحاديه قبل از آن نيز فرصتهاي 

از كف داده ) بويژه در كردستان(انقالبي زيادي را 
 مجبور شد يك ٦٠در نتيجه اتحاديه در سال . بود

دوره زماني مشخص را به تداركات سربداران 
 كه موجب از دست رفتن موقعيتها و اختصاص دهد

 . لحظات مناسب شد
و سرانجام در مورد مهمترين درسي كه از 
استراتژي سربداران مي توان گرفت و كتاب پرنده 
نوپرواز تالش كرده كه آن را نشان دهد اين است 

جنگ . جنگ همچون انقالب يك فن است: كه 
انقالبي نيز يك فن است و از قوانين ويژه اي 

قوانين جنگ انقالبي از دل . وردار استبرخ
پراتيكهاي عظيم انقالبات در سطح جهاني فرموله 

تئوري جنگ خلق مائوتسه دون بيان . شده است
فشرده و علمي تجارب نظامي انقالبي تا كنوني دنيا 

اين قوانين را بايد عميقا شناخت تا امكان . است
بكار اين قوانين را بايد . پيروزي در جنگ فراهم آيد

بست تا ويژگي هاي جنگ انقالبي در هر كشوري 
 .  منجمله ايران را  كشف كرد

پراتيك سربداران نشان داد كه غافل ماندن از 
ماهيت طوالني مدت پروسه جنگ خلق در ايران و 
به دنبال پيروزي سريع روان شدن مي تواند نتايج 

اين پراتيك نشان داد . فاجعه باري به همراه آورد
از دست يابي به توان كافي نبايد درگير كه قبل 

 . نبردهاي نظامي تعيين كننده با دشمن شد
. از قديم گفته اند كه شكست مايه پيروزي است

درسهاي قيام سربداران نيز مي تواند چنين نقشي 
البته . را در رابطه با نسل جديد انقالبي ايفا كند

قصد كتاب پرنده نوپرواز نسخه پيچي براي شرايط 
چرا كه تاريخ تكرار گذشته نيست و . روز نيستام

اما تجارب . همواره مسير ناشناخته اي طي مي كند
تاريخي در خور توجهند و درسهاي آن مي تواند 
ياري رسان نسل جديد در گذر از مسيرهاي ترسيم 

اگر كتاب پرنده نوپرواز بتواند چنين . نشده باشند
همش را به نقشي را براي مبارزين جوان ايفا كند، س

 ■.تاريخ ادا كرده است
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در  شماره قبلي نشريه حقيقت ترجمه مقاله   
 را منتشر آقاي دلفاني در مورد كتاب پرنده نوپرواز

 نخستين بار در نشريه ين مقاله برايا. ميکرد
  . شدبه زبان فرانسه منتشر» ژورنال دو ايران«

در زير پاسخ ما را به نكات مقاله ايشان مشاهده 
 .نيدمي ك

  : آقاي دلفاني
ضمن تشكر از ابراز نظر شما در مورد كتاب 

از اينكه اين كتاب  از نقطه نظر .  پرنده نوپرواز
آكادميك مورد توجه شما به عنوان يك تاريخ پژوه 

ارزيابي شما از  .قرار گرفته، موجب خوشحالي است
قدم بزرگي در جهت روشن «اين كتاب به عنوان 

درست » ٥٧تاريخ انقالب كردن حقيقت بخشي از 
بدون شك بحث بر سر برخي نكات و . است

پرسشهائي كه در رابطه با اين كتاب در مقاله تان 
طرح كرده ايد به روشن تر شدن بيشتر حقيقت 

 . كمك مي كند
شما در ابتداي مقاله تان، از گروههاي چپ در 
ايران انتقاد كرده ايد كه دستمايه هاي الزم براي 

اسانه تاريخ چپ ايران در اختيار تاريخ بررسي كارشن
عليرغم انتشار برخي اسناد، . نگاران قرار نداده اند

خاطرات و بيو گرافي ها، هنوز تا يك تاليف تاريخي 
انتقاد درست  اين. از چپ ايران راه زيادي هست

متاسفانه امروزه ما شاهد بي توجهي مفرط به . است
چپ ايران تجارب تاريخي از جانب اكثر گروههاي 

اين بي توجهي  در برخورد به كتاب پرنده . هستيم
با سكوت تا کنون اين كتاب . بروز کردنو پرواز هم 

با بي تفاوتي اكثر فعالين سياسي  و محافل سياسي 
مواجه ) بويژه در خارج از كشور(گروههاي چپ 

احزاب و گروههاي چپ كنوني نه تنها . شده است
 ايران و جهان  تاريخي در يانقالببه تجارب 

حساسيت چنداني از خود نشان نمي دهند، حتي 
ب مشخص گروه و حزب براي جمعبندي از تجار

 . زيادي قائل نيستندخود نيز اهميت
بررسي اين ضعف و داليل گوناگون آن در اين 

همينقدر بگوئيم كه اين مسئله . مقاله نمي گنجد
جدا از روندهاي فكري كه در سطح بين المللي پس 

 شكست انقالبات سوسياليستي در چين و شوروي از
بخش نسبتا وسيعي از نيروهاي . براه افتاد نيست

و چپ در اثر اين شكستها دچار سردرگمي شده 
 شكست انقالب .ن آورده اندي خود را پائيافق ها

كه البته (ايران و همچنين فروپاشي بلوك شوروي 
را ديگر هيچ نشاني از انقالب اكتبر و سوسياليسم 

در اواخر دهه هشتاد ميالدي و ) بر خود نداشت
تبليغات وسيع ضد كمونيستي در صحنه بين 

در طول .  المللي بر ابعاد اين سردرگمي افزود
تاريخ، كدام سردرگمي بوده كه توانسته باشد به 

نگاران خدمت شايان توجهي كرده  تاريخ و تاريخ
 !باشد

جانبه و اما براي اينكه انتقاد شما حالت يك 
صرفا آكادميك نگيرد بايد به موقعيت مشخص و 

ما در . عيني چپ ايران هم توجه داشته باشيد
كشوري استبداد زده زندگي مي كنيم كه در آن 

ه كمتر فعاليت سياسي از ادامه كاري برخوردار بود
سركوب و كشتار در دوران جمهوري اسالمي . است

به نسلي ما متعلق . ابعاد وحشتناكي به خود گرفت
عمر آنان كمتر از از كمونيستها هستيم  كه متوسط 

تقريبا اكثريت رهبران و كادرهاي .  سال بود٢٥
به جز گروههاي (متعلق به گروههاي سياسي چپ 

توسط رژيم جمهوري اسالمي ) فعال در كردستان
سازمان اين مسئله در رابطه با . به قتل رسيدند

رچم مبارزه مانند اتحاديه كمونيستها كه پ يهائ
مسلحانه عليه رژيم را برافراشت ابعاد گسترده تري 

 درصد كساني كه در ٩٠في المثل حدود . گرفت
مبارزه مسلحانه سربداران شركت كردند كشته 

شدند و هيچيك از رهبران اصلي اتحاديه 
 زنده باقي ،كمونيستهاي ايران در دوره انقالب

 بسياري اين مسئله كم و بيش در رابطه با. نماندند
انتقاد شما از . از گروههاي سياسي چپ صادق است

چپ زماني عادالنه خواهد بود كه اين جوانب را هم 
اين مسئله حتي در مورد . در نظر داشته باشيد

 مواد خام مهم وكه جز(گزارشات و اسناد سياسي 
في المثل .  صدق مي كند) نگاري است براي تاريخ

و گزارشات در اثر تقريبا اكثريت اين قبيل اسناد 
تقريبا هيچيك از . ضربات رژيم از بين رفته اند

اسناد دروني اتحاديه كمونيستهاي ايران در دوران 
انقالب باقي نمانده است و تنها تعداد معدودي از 
دهها سندي كه در رابطه با عمليات سربداران 

در نتيجه انتظار شما از . نگاشته شد، باقي ماند
 براي روشن و مستند كردن بسياري گروههاي چپ

 .برخي زواياي مهم تاريخش چندان واقعي نيست
البته چپ با معضل ديگري نيز در تـدوين تـاريخ         

معضلي كه بي ارتباط با نكات . خود روبرو شده است
نگـاه  «به نظر مـا مشـكل اصـلي         . فوق الذكر نيست  
توجيه وقـايع بنـابر نگـرش       «و يا   » ايدئولوژيك چپ 

ر بسـياري مواقـع كسـاني از        د. نبـوده اسـت   » خود
بازماندگان يـك گـروه يـا حـزب جمعبنـديهائي از            

در هر سطح و شكلي كـه بـوده      (عملكرد گروه خود    
ارائه داده اند كه معموال يا خود مسـتقيما در         ) باشد

آن درگير نبوده اند و يـا اينكـه ديگـر بـه باورهـاي            
منظـور  . گذشته خود اعتقـاد چنـداني نداشـته انـد         

 انتقادي به گذشته نيست، بلكه ريـل    داشتن ديدگاه 
ــدئولوژيك  ــن قبيــل -عــوض كــردن اي  سياســي اي

ريل عـوض كردنهـائي كـه برخـي      . بازماندگان است 
مواقع فاصله چنداني با نـدامت از آنچـه كـه انجـام             

مسلما چنين اسنادي كه بـا حـب و         . داده اند ندارد  
بغض فراوان نگاشته مي شوند، محدوديتهاي زيادي       

 .نگاران ايجاد مي كنند اريخبر سر راه ت
از اين زاويه شايد بتوان كتاب پرنده نـو پـرواز             

. را عليرغم پاره اي محدوديتها يك اسـتثنا دانسـت         
اين كتاب هم روايت دست اولي از قيـام سـربداران           
ارائه مي دهـد و هـم تـالش مـي كنـد واقعيتهـاي             
مربوط به قيام پنج بهمن را بدون تحريـف واقعيـات     

البتـه هـدف   . در اختيار خواننده قرار دهـد    ) فاكتها(
اين كتاب آشنا كردن نسـل جـوان بـا يـك تجربـه              

 ۲۵بقيه در صفحه                          مبارزاتي
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