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  ي اسالميآمريکا، جمهور
 يجنگ و انقالب مخمل

ران و يـ  اي اسـالم يان جمهـور ي ميد تضادهايط تشديدر شرا 
ح  در مـورد  ي صـر ياسـ يک موضـع س يـ کا، اتخـاذ    يسم آمر ياليامپر
ج گـسترده و  يغ و تـرو ين دعوا و تبل   يرف ط کسان ِ ي يت ارتجاع يماه
 ياسـ يفـه س  يک وظ ي مردم،   يان توده ها  يقت در م  ين حق يق ا يعم

نکـه  يد بر ايامروزه، تاک. ران استي در ا ي مبارزه طبقات  عاجل و روز ِ   
 طبقه کارگر و زحمتکشان، زنان و ملل ينان هر دو دشمنان رهائ يا

 يران مي اي شرفت جامعهي و پيتحت ستم بوده و موانع بزرگ ترق  
  .ران استي اياسي در جنبش سياسيز سين خط تمايباشند، مهمتر

  
ن موضـع   ي ا ي که دارا  يروهائيان ن يجاد اتحاد فکر و عمل م     ي ا

 کننـد   ي تالش م  يفعاالنه و بدون مالحظه کار     باشند و    يروشن م 
 حـق طلبانـهء اقـشار و طبقـات          ي اجتمـاع  ي جنبش هـا   يتا تمام 

، جنبش زنـان،    يجنبش دانشجوئ ،  يجنبش کارگر ( مختلف مردم   
 برســانند، از يريـ ن موضـع گ يـ را بــه ا) ره يـ جنـبش معلمـان و غ  

 اسـت کـه خـود را    يانيـ  هـر جر يفه ي بوده و وظ  يات کنون يضرور
فه ين وظ يحزب ما، ا  .  داند ي م ي انقالب يستيمتعلق به جنبش کمون   

بـه طـرق   " قطب سوم"جاد ي اي را تحت عنوان تالش برا  ياسي س ي
  ۲ صفحه     .. گذارديد ميده و کماکان بر آن تاکمختلف طرح کر

           

    
    

    
     

 ٢٤صفحھ      شورش بر حق است

 ي را در شعله هاي اسالميرجمهو
 !مينفت بسوزان

 و  ين بانـک جهـان    يگر از فـرام   ي د يکي،  ي اسالم يم جمهور يسرانجام رژ 
.  شـد  يه بنـد  ين سـهم  يبنـز .  پـول را بـه اجـرا گذاشـت         ين الملل يصندوق ب 

گـر  ي  و دي کشاورزي و نهاده هايارانه ها از مواد سوخت   يسالهاست که حذف    
شتر اقتـصاد  يـ  از شروط ادغـام ب   يکي،  )مشخصا گندم ( مردم   يحتاج زندگ يما
 ي دار هي سـرما يون، بـرا يزاسـ يدر عـصر گلوبال .  استيران در اقتصاد جهانيا

! ر قابـل قبـول اسـت      يـ ارانـه، غ  ي ارد دالر يلين م ي پرداخت ساالنه چند   يجهان
ـ ون ها انسان وابسته به آن باشـد،        يليات م يارانه، هر چقدر هم ح    يپرداخت   ا ب

 يو روابط کـاالئ   " آزاد"ه، با منطق بازار     ي سرما يبرامنطق کسب حداکثر سود     
 در نـزد  يشرميـ ب. د کنار گذاشته شـود يست، پس بايحاکم بر جهان سازگار ن 

 از حاصـل دسـترنج   يبازپس دادن جزئ.   ندارد ي حد و مرز   ي اسالم يجمهور
  . خوانندي دولت به مردم مي"ارانهي"مردم را 

. جلوه دهند " درست"عانه را    آمار پشت آمار مي دهند که اين منطق سب        
قيمت بنزين در ايران يک چهاردهم قيمت بنزين در ترکيه و يک        : مي گويند 

 ٥ معـادل  ١٣٨٥سوم بهاي آن در عربستان سـعودي اسـت؛ ايـران در سـال           
وارد کـرده   ) چهـل درصـد کـل بنـزين مـصرفي کـشور           (ميليارد دالر بنزين    

 ميليارد ٦٠ ساالنه حدود   ميزان کل عرضه انرژي مصرفي  در ايران        ؛)١(است
 ميليـارد دالربـصورت    ٤٥دالر به قيمت بازار جهاني است و از اين رقم عمال              

 ٥ صفحه   )٢(.  و غيرهيارانه بر عهده دولت است

  ٨صفحھ    ! دفاع کنیمیاز پناھجویان و کارگران افغانستان
    ١٠صفحھ      را بگیریمی امپراتوری جنگ برایجلو

 ی  در باره تظاھرات علیھ نشست گروه ھشت ک شور ص نعت      یگزارش

   ١٢صفحھ         *در آلمان)  ھشتیج(

از سوس یال ف وروم     .)  م.ل.م(حزب کمونی ست ای ران      گزارش فعالین   

  ١٧ صفحھ                     آمریکا
   ١٨صفحھ      دھقانان و گلوبالیزاسیونیخودکش: ھند

سم ی   اس ت و کمون یھ داریون ھا ب ار بھت ر از س رما   یلیسم م یالیسوس

   ٢١صفحھ          از آنھم بھتر استیجھان
   ٢٣حھ صف  !در دفاع از  سوسیالیسم! علیھ سندیکالیسم

  



   ٢ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                

ـ ،  "قطب سـوم  " و حداقل    ي عموم يمحتوا  … ک ي
 و ضـد    ي اسـالم  يموضع شفاف ضد ارتجاع جمهور    

(  آنها   يبرنامه ها نش و   يکا و متحد  يسم آمر ياليامپر
ـ  ا ينـده   ي آ يبـرا ) ر جنـگ  يا غ ياز نوع جنگ     ران ي

 طبقـه  ي توده هـا يعني" قطب سوم"است  يس.  است
ه يد بر پا  ي ملل تحت ستم، با    کارگر و دهقان، زنان و    

 يابند تا هم بـرا    يج شده و سازمان     يمنافع خود بس  
 مبارزه کنند و هم آماده     ي اسالم ي جمهور يسرنگون

" يمخملـ  "يا طـرح هـا    يـ  يمقابله با تجاوزات نظام   
  . ران باشندين سرنوشت مردم اييکا در تعيآمر

  
م ينکه نگذار ي ا يعنياست،  ين س ي کردن ا  يعمل

، يچ بخش از جنبش کارگر    يدم، ه چ بخش از مر   يه
ن تـوهم کـه     ي، با ا  يجنبش زنان و جنبش دانشجوئ    

 اسـت، سـمت   يگـر يبهتر از د" فعال"ن دو ي از ا  يکي
 آشـکار و  يا در طـرح هـا  يـ رنـد   ي از آنان را بگ    يکي

قا يد عمي مردم بايتوده ها. پنهان آنان شرکت کنند
 ي اقتصاد يندگان نظام ها  ي نما ننايدرک کنند که ا   

ــتثما ــاع اسـ ــط اجتمـ ــتمگرانه و يرگرانه، روابـ  سـ
ــا ــا حي ارتجــاعي هــايدئولوژي ــه  ب ــد ک ــ ان ات و ي

آنـان  .  جامعـه مـا در تـضادند   يائي ما و پو يسرزندگ
  له  ينه  ي کنند اما در زم    يگر  نزاع م   يکدياکنون با   

کردن کارگران،  خانـه خـراب کـردن دهقانـان، بـه            
، و  يدن زنان و اسارت پدرساالر    يعت کش ير شر يزنج
ــتحم ــتم ملــ ي ــر خلقهايل س ــت  ي ب ــان، همدس م

 يآنان گردانندگان نظام استثمار اقتـصاد     . گرنديکدي
ن تفـاوت کـه     يـ کسانند، با ا  ي ي اجتماع يو ستم ها  

ن مرتبــه نظــام ســتم و يتريدر عــال) کــايآمر (يکــي
 يگــري دارد و دي جهـان ياسـتثمار نشـسته و مقــام  

  . ران استي به نام ايدان محدودتري ميزالو
  

کـا  ي و آمر  ي اسالم يان جمهور ي م  که يدر نزاع 
 ي مـ  يک به طـرق گونـاگون سـع       ير شده، هر    يدرگ

 يجمهـور . کنند مـردم را بـه طـرف خـود بکـشند           
، عـالوه بـر اســتفاده از اهـرم سـرکوب، بــا     ياسـالم 
 کنـد مـردم   ي ميسع" انهي گرايمل "ي ها يبيعوامفر

ان يـ ه خود بـاز دارد و از م يرا از شورش و انقالب عل   
 يانـات يجر.  دست و پا کند    ينيدن خود متح  يمخالف

ــضت آزاد ــد نه ــلي متحــديمانن ــورين اص  ي جمه
) ٥٧ يماننـد دوره  ( باشند، که امـروزه     ي م ياسالم

 چـپ  يروهـا يت بـا  ن ي خود را ضـد    يهم و غم اصل   
 کننـد   ي م يستها گذاشته اند و سع    ي و کمون  يانقالب

در خـارج   .  پل بزنند  ي اسالم يان مردم و جمهور   يم
 از عناصـر    ي عـده ا   ياسـالم  يکشور، عمال جمهور  

را جلب کرده انـد تـا در جنـبش          " چپ"ون  يسياپوز
 يانيـ  حام ي اسـالم  ي جمهـور  ي ضد جنگ برا   يها

 يچـپ هـا   "ن به اصطالح    ينقش ا . دست و پا کنند   
ان يـ  م ي گـر  يانجيـ ت، م يـ در نها " ستياليضد امپر 

 يداريـ کـا و کمـک بـه پا       ي و آمر  ي اسـالم  يجمهور
  . ان استريشتر نظام ستم و استثمار در ايب

د به جنگ و    يکا، با چماق تهد   يسم آمر ياليامپر

 و وعـده    يق محاصـره اقتـصاد    ي از طر  يجاد قحط يا
 و يآزاد"ن ماننـــد ي دروغـــين ولـــيري شـــيهـــا

 خـود   ي کنـد مـردم را بـسو       ي م ي، سع "يدموکراس
 ي مـذهب  ي، مل ي اسالم يهمانطور که جمهور  . بکشد
ج کرده،   يخود را بس  " هن پرست يم "يها" چپ"ها و   

ــوايکــا هــم عــده ايرآم ــاپوز "ي را تحــت ل ون يسي
ف يـ دور خـود گـرد آورده کـه شـامل ط          " خواهيآزاد
 ســابق ســپاه ياز اعـضا :  اســتيع و نــاهمگونيوسـ 

" اصالح طلبـان " ها و به اصطالح   يتيپاسداران و امن  
ن، سـلطنت   ي گرفتـه تـا مجاهـد      ي اسـالم  يجمهور

از  و برخـی     کـرد برخـی نيروهـای سياسـی       طلبان،  
ـ البته، با . ق ساب يها" چپ" د خاطرنـشان کـرد کـه     ي

ا پناهنـدگان   يـ  ي اسالم ي جمهور ينان کشت يسرنش
 توانند بسرعت سمت خود     يکا، م يآمر" جبهه نجات "

ز يـ  ن يگر برونـد و برخـ     يرا عوض کرده و به طرف د      
ماننـد  ( توانند هم از آخور بخورند و هم از توبره          يم

کـا  ي کـه بـه آمر  ي اسـالم ي جمهـور  ي کادرها يبرخ
جنبش زنان و   " نيفعال" از   يشده اند و برخ   پناهنده  

ن دو  يت، با آنکه ا   يالين س يل ا يدل). يجنبش کارگر 
 ين اسـت کــه دارا يـ صـف بـه ظـاهر در تـضادند، ا    

کسانند و با هر گونه تالش مستقالنه تـوده         يت  يماه
ر ي ناپـذ  يت آشـت  ي خود، ضد  ي رهائ ي مردم برا  يها

 يعنـ ين دو قطـب،     يـ قطب سوم، در مقابـل ا     . دارند
تــا يفيک کيدئولوژيــ و اياســيت سيــ بــا ماهيبــقط

نده ي آ يتا متفاوت برا  يفي ک يمتفاوت، و چشم انداز   
 . راني اي

  یراه سوم، انقالب مخمل
ون کـه خـود را در     يسيانات اپوز ي از جر  ي  برخ

کا قرار داده اند،     يسم آمر يالي امپر ياست ها يقطب س 
جبهـه  " مـشابه قطـب سـوم ماننـد          يگاه از واژه ها   

 کننــد تــا يره اســتفاده مــيــو غ" اه ســومر"، "ســوم
اسـت  ي متفاوت از س   يزياست خود را به ظاهر چ     يس

در هـر   .  قلمـداد کننـد    ي اسـالم  يا جمهور يکا  يآمر
ت يـ  نام هـا رفـت و ماه       يد به ورا  يمورد مشخص با  

راه " بـه   ينگـاه . ل کـرد  يه و تحل  ياست ها را تجز   يس
ن يمجاهـد . مينـداز يران ب يـ ن خلـق ا   يمجاهد" سوم

 خود در خارج از    يغاتي تبل ي ها ي در آگه  رانيخلق ا 
ک يـ شنهاد اتخـاذ    ي پ ي غرب يکشور مکررا به دولتها   

ـ  يآنـان بـه دولتهـا     .  کننـد  يرا مـ  " راه سوم "  ي غرب
ـ جنـگ    ي کننـد بجـا    يشنهاد مـ  يپ بـا  ا صـلح    ي

ـ  ا ي اسالم يجمهور . هـم هـست   " يراه سـوم  "ران،  ي
« :  کننـد  يب معنـا مـ    ين ترت يرا بد " راه سوم "نان  يا

 هـسته   يعني دو راه،    يد فقط رو  ي نبا  غرب يدولتها
ه کنند بلکه يران، تکيه ا يا جنگ عل  يران  ي شدن ا  يا

ک يـ رات دموکراتييجاد تغي هم هست که ا يراه سوم 
»  . مقاومت آنان اسـت يرويران توسط مردم و ن يدر ا 
است يستهاست و س  يالين با امپر  ي سخن مجاهد  يرو
ستها يـ الي آن اسـت کـه امپر  يهم به معنا" راه سوم "

 ي تواننـد رو   ي خود مـ   ي کردن نقشه ها   ي عمل يبرا
  .ن حساب کننديمجاهد

ــه   ــت ک ــن اس ــوم"روش ــد" راه س ن در يمجاه
بخـصوص   (ي غربـ يستهايـ اليچـارچوب هـدف امپر  

 در  ياسـ يد سـاختار قـدرت س     يـ  تجد يبـرا ) کايآمر
که بعضا بـه    " يراه"باشد؛  " راه"ک  ي تواند   يران، م يا
ـ  انقالب. معروف شده است  " يانقالب مخمل "  ي مخمل
سم يالي شود که امپر  ي اطالق م  ياستي، به س  يا رنگ ي

 يم هـا ي مسلط بر رژي کنار زدن باندها   يکا برا يآمر
 دلخـواه   ي و به قدرت گماردن بانـدها      ي شرق ياروپا

ن خلق، سـلطنت    يبجز مجاهد . خود، بکار برده است   
 خواهــان، و يطلبــان، مــشروطه خواهــان، جمهــور

و ) کوملـه  ("رانيـ سازمان زحمتکـشان کردسـتان ا     "
ت يران و اکثري از حزب دموکرات کردستان ا     يجناح

ــن ــز پي ــ از ايشنهادهائي ــه آمر ي ــت ب ــا و ين دس ک
ـ البتـه همـه ا    .  دهنـد  ي م ي اروپائ يستهاياليامپر ن ي
نشان دادن خود   " يمردم"و  " مستقل "يانات برا يجر

ک مـردم  يـ ق آراء دموکراتياز طر" مانند ياز واژه هائ 
" رانيمقاومت مردم ا  "و  " نرايبدست مردم ا  "و  " رانيا

خود .  کنند يره هم استفاده م   يو غ " انتخابات آزاد "و  
.  کندياد استفاده مين واژه ها زيجورج بوش هم از ا

 ي خـود نمـ    ي در مورد برنامه ها    يچ مرتجع يطبعا ه 
  ! استي من ضد مردميد که برنامه هايگو

  
 کـه خـود را   يستها و حتـا راه کـسان  يراه کمون 

 ي و رهائ  ينند اما دل در گرو آزاد      دا يست نم يکمون
 يروهـا ين و نيمجاهد" راه سوم"ن  يمردم دارند،  با ا    

 با  ي خود را در هماهنگ    ياسي س ينده  يمشابه  که آ   
ـ ( ننـد   ي ب يکا م يسم آمر ياليمنافع امپر   يا فکـر مـ   ي

ه کـرد و بـه     يـ کـا تک  ي تـوان بـه آمر     يم" فعال"کنند  
.  نـدارد يچ وجـه اشـتراک  يهـ ) افتي دست   يزهائيچ
 ينيران، در غـرب متحـد     يـ سلم است کـه مـردم ا      م

ا سـازمان   يـ  ي غرب ين ما نه دولتها   ياما متحد . دارند
ستها و يـ ن کشورها، کموني مرد ايملل بلکه توده ها   

 يون مـ  يزاسـ ي ضد جنگ و ضـد گلوبال      يجنبش ها 
ــند ــا. باش ــا ي ــبش ه ــد  ين جن ــگ و ض ــد جن  ض

د درک کنند، در نـزاع      يون هستند که با   يزاسيگلوبال
ست فقط ي ني،  کاف  ي اسالم يکا و جمهور  يان آمر يم

ـ  يکـا و دولتهـا    يسم آمر ياليه امپر يعل  مبـارزه   ي غرب
ز موضـع  يـ  ني اسـالم يه جمهور يد عل يکنند بلکه با  

رند و از مبارزات اقشار و طبقـات تحـت سـتم و        يبگ
  .ت کننديران حمايون ايران و از انقالبياستثمار در ا

ون و یسی در اپوزیاسیج فساد سیترو
  یرنگانقالب 

ران ي به اي نظامياست حمله يکا، چه با سيآمر
م از يـ ر در رژييل تغياست تحميجلو برود و چه با س  

ا چنـد   يک  يازمند    ي، در هر حالت، ن    "يمخمل"طرق  
ـ ي اي ارتجـاع يدارودسته   کـا قـصد   يآمر.  اسـت يران

چوجـه قـصد   يران را دارد، امـا به  يـ م در ا  يـ ر رژ ييتغ
 ٥٧ که در سـال      همانطور. ندارد" خالء قدرت "جاد  يا

 و ينــي خمي مقابلــه بــا انقــالب، دارودســته يبــرا

   جنگ و انقالب مخملي،آمريکا، جمهوري اسالمي



٣صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره
 کـه در  ي پر کردن خالء قـدرت ي را برا ينهضت آزاد 

م شـاه بوجـود آمـده بـود،     يـ  رژ ي سـرنگون  يجه  ينت
ز بـدنبال انتخـاب و      يت کرد، اکنون ن   يانتخاب و تقو  

 گماردن يد برا ي جد يک دارودسته   يدرست کردن   
ـ  ا يارتجـاع  ي اقتـصاد  – ياسيدر راس نظام س    ران ي

  . است
 يت هـا يـ ن راستا، دست بـه فعال     يکا، در ا  يآمر

.  کنديون ها دالر پول پخش ميليگوناگون زده و  م 
ـ ن طرح،  رواج  ين بخش ا  ياما مهمتر  ک نـوع  ي

 يروهايان ن يک در م  يدئولوژي و ا  ياسيفساد س 
ـ  اي اجتماعي و جنبش ها ياسيس  .ران اسـت ي

ار ي بـس يدئولوژيـ کـا نقـش ا  يسم آمريـ الي امپريبـرا 
 يست و مـ   ي با تجربه ا   يروشن است؛ ابرقدرت جهان   

ک يل ي، و تحمياسيک و سيدئولوژيداند که  با کار ا
 توانـد   ين، حتـا مـ    يک معـ  يدئولوژي و ا  ياسيافق س 

مبـارزه  " سميـ کمون "ي را که در گذشـته بـرا       يجمع
ن ين مهمتـر  يبنـابرا . کرده اند، به مدار خـود بکـشد       

ــساد س ــه اش رواج ف ــ و اياســيبرنام ک در يدئولوژي
 مـردم  ي اجتمـاع  يان جنبش چپ و جنبش هـا      يم

 ياسي خط س  ي بر رو  يداري است که پا   يدوران. است
، ي، وحدت انقالب  ي، تفکر انقالب  يک انقالب يدئولوژيو ا 

 ير، معـان  يگي پ يست ضد ارتجاع  ياليموضع ضد امپر  
. ران دارد ي ا ي طبقات ي ها ي در صف آرائ   ي فور يعمل

 راحت خـود را   يليخن جا بلنگد    ي هر کس در ا    يپا
  . افتيدر صف دشمن خواهد 

  
ن فـساد   يـ ر شـدن ا   ي سراز يچه  ين در يمهمتر

دشمن دشمن مـن    " ِ يستياست پراگمات ي، س يعموم
بانـه  ين و عوامفر  ياست دروغ يو س " دوست من است  

انقـالب بـدون    "و  " ز از باال  يرات مسالمت آم  ييتغ "ي
ه ي توجياست،  برا ين س ين ا يمروج. است" يزيخونر

 يکـا، حـرف هـا     ي آمر ي خود با طـرح هـا      يهمسوئ
ل يـ قـت نـدارد تحو    يک سر سـوزن حق    ين که   يريش

 دارد کـه    يند، چـه اشـکال    ي گو يم:  دهند يمردم م 
د؟ مگر بد يز بدست آير خشونت آمير از طرق غ  ييتغ

 کند؟ يکا از حقوق ملل و زنان دفاع م ياست که آمر  
 زنند که کشتار روزمـره      ي م ين حرف را در حال    يو ا 

 يت حکومتهـا يـ  افغانـستان و عـراق و ماه    مردم در 
" افتـه ير  ييتغ"ن دو کشور    يکا در ا  يدست نشانده آمر  

  .مثل روز در مقابل چشمان همه است
  

 و  ي جهـان  يه دار يک قـدرت سـرما    يـ کا  ي آمر
 جهـان  يروهـا ين ن ي مرتجع تر  ين پشتوانه   يبزرگتر

 ي مـ ي طبقـات يروهـا ينکه کدام نياست و در مورد ا    
 ين کننـد هرگـز اشـتباه نمـ    يمتوانند منافعش را تا   

کــا معمــوال ي، آمر"ي مخملــيانقــالب هــا"در . کنــد
" ميـ ر رژييـ تغ "ين دارودسـته هـا را بـرا     يمرتجع تر 
ن يگر را کـه مـرتجع  ي دياما عده ا  .  کند يانتخاب م 

 دارنـد   ي بهتر ينکه سابقه   يا ا يستند و   يسرسخت ن 
ل امکان آن را دارند کـه مـردم سـاده     ين دل يو بهم (

بعنوان )  درآورندين طرح ارتجاع  يمت ا دل را به خد   
ان آن  يـ ن م يـ در ا .  کند يجاده صاف کن انتخاب م    

 کــه بتواننــد در صــف مــردم گــشت زده و يکــسان
 ين جنبش کارگريان فعالي را از ميديان جديمشتر

ت کلـوب  ي تور بزنند و بـه عـضو      يو زنان و دانشجوئ   
 يايـ در آورند، پاداش گرفتـه و از مزا     " يانقالب رنگ "

ان ي در م  ياسيفساد س .  شوند ي برخوردار م  يشتريب
 از جنبش   ين بخش ي که سابق بر ا    يروهائي از ن  يبرخ

ک روز در يــچـپ بودنـد، آنچنـان بـاال گرفتـه کـه       
ا در پـراگ شـرکت   يسازمان سـ  " يخلقها"کنفرانس  

ا تحت نـام    يگر عناصر سازمان س   ي کنند و روز د    يم
 ين مـ  يي تع يشان خط مش  يبرا" يجنبش همبستگ "

 داوطلــب ي دارودســته هــايکــا همــه يمرآ. کننــد
ــ" ــالب مخمل ــشو"را " يانق ــشو" ("قيت ــوع " قيت از ن

ز يـ  گـاه بـه گـاه ن       ي هـا  ي که با پس گردن    يکائيآمر
نهـا بـا   يامـا ا .  کنـد يبه متحد شدن م ) همراه است 

ــه دارا ــ ايوجــود آنک ــورژوائيدئولوژي  ي مــشترک ب
درسـت  —ستنديـ هستند  قادر بـه متحـد شـدن ن         

 مختلف قادر به متحـد      يدارهاه  يهمانطور که سرما  
ــم ن  ــا ه ــدن ب ــش ــا . ستندي ــت ه ــا و ي آمريرقاب ک

شتر يـ ن گـروه هـا را ب  يـ ز ا ي ن ي اروپائ يستهاياليامپر
 را به بـار آورده     ي کند و وضع افتضاح    يشقه شقه م  

 ها ي ها و اروپائ   يکائيان آمر يعالوه بر رقابت م   . است
 خود، جناح يبسو" رانيون ا يسيدن اپوز يکش"بر سر   

 يه  يـ ا و بق  يناگون پنتـاگون و سـازمان سـ        گو يها
 يز مشغول گـردآور يکا نيسم امر يالي امپر يارگان ها 

ـ البتـه نبا  .  خود هـستند   يرانيا" ونيسياپوز" د فکـر   ي
زنس يـ ن ب يـ در ا " اديـ  ز يدسـت هـا   "کرد که وجود    

اسـت  يخطهـا و س   " فقط مربوط به داشـتن       ياسيس
ـ بلکه در ا  . است"  متفاوت يها  يان پـول هـا  يـ ن م ي

 مختلـف   يز مطرح است کـه آژانـس هـا        يهنگفت ن 
ـ اپوز" کننـد بـا علـم کـردن          ي م ي سع يغرب ون يسي

در هـر   .  ابنـد ي دست   يخود به آن منابع مال    " يرانيا
 گونـاگون  ي رده هـا يکا بـرا يسم آمر ياليحالت، امپر 

 در يفـه ا ي خدمت، کـار و وظ     يآماده  " ونيسياپوز"
  .ن دارديآست

ـ  با ياسين فساد س  ي مقابله با ا   يبرا ـ  ي ش از يد ب
 ضـد  - ضـد ارتجـاع  ي خـط مـش  يهر زمـان بـر رو    

، ي و اتحـاد انقالبـ  ي؛ تفکر انقالب  ي انقالب يستياليامپر
د يـ ک، با يدئولوژيـ ن فـساد ا   يدر مقابل ا  . د کرد يتاک
کـا،  ي و هـم آمر    ي اسالم يد کرد که هم جمهور    يتاک

ــا  ــام ه ــصادينظ ــاعي اقت ــي اجتم  را يده اي پوس
 يبـرا  يل بهتـر يک بديچ ي کنند و ه   ي م يندگينما

ستند و تنها راه نجات مردم بدست يران ني اينده يآ
ن عامـل در حفـظ    يامـروزه، مهمتـر   . خودشان است 

 يشرويـ ن پي و تـضم ي اجتمـاع يتداوم جنبش هـا  
 ياسين سالمت س  يشان، تام يآنان و ممانعت از نابود    

 ي اجتمـاع يبر  تارک همـه جنـبش هـا      . آنان است 
ـ  با يستيـ الي ضـد امپر   يح ضد ارتجاع  يموضع صر   دي

ن و دلسوزان جنبش چپ     ي فعال يهمه  . نقش ببندد 
ن و تبـرک سـطح      يد بداننـد کـه  تحـس       ي با يانقالب

ن ي  تحـت عنـاو     ي اجتماع ي جنبش ها  يخودبخود
 يکا مـ  يکـارگران فقـط سـند     "نکه  يگوناگون مانند ا  

ن سرنوشت  ييهر کس به کردها حق تع     "ا  ي" خواهند
 کند که زنان با     ي م يمگر فرق "ا  ي" بدهد خوب است  

 يجـه ا ينت"  حقوق خود را بدسـت آورنـد    يروشچه  
 نـازل هـر     ياسـ يامروزه، سـطح س   .  ندارد يجز تباه 

 ي راحت يل به لقمه    يا آنان را تبد   ي،  ياسيجنبش س 
ا در مقابـل  يـ کـا خواهـد کـرد       ي آمر ي طرح ها  يبرا

 خلع سالح   ي اسالم يجمهور" انهي گرا يمل "يادعاها
  .خواهد نمود

 يروهــاي کنــد کــه نيجــاب مــين وضــع ايــ ا

 را  ينده ا ي آ ي چپ مرتبا محتوا   يست و انقالب  يکمون
 آن مبارزه کرد، را روشن تـر کننـد؛ و           يد برا يکه با 

ــا  ــبش ه ــن جن ــاعيدر بط ــسترش  ي اجتم ــه گ  ب
ش گــرفتن يت در پــيــ، اهميستيــ کمونيدئولوژيــا

 ياتيـ ، ضـرورت ح ي در مبـارزه طبقـات  يروش انقالب 
  .د کنندي، تاکيداشتن افق روشن انقالب پرولتر

  
د يــست در خــارج از کــشور، بايــن کمونيفعــال

 را در جنبش ضد جنگ و ضـد         ين خط و مش   يهم
. ج کننـد  يغ و تـرو   ي تبل يه دار يون سرما يزاسيگلوبال

 در يست و انقالبيالي ضد امپر  يروهاي ن يسکوت برخ 
 يروهاي و ن  ي اسالم يت جمهور يغرب در  مورد ماه    

انه،  بازتاب درک نـازل و       ي خاورم ي اسالم يادگرايبن
ــان از کــارکرد نظــام امپريت انادرســ ــالين  در يستي

د درک يـ روهـا با ين نيا. ران است ي مانند ا  يکشورهائ
ران و عراق و افغانستان     ي مانند ا  يکنند که کشورهائ  

 هستند  يک نظام جهان  ي از   يره همه بخش هائ   يو غ 
 معظـــم يکـــه تحـــت کنتـــرل و اداره کـــشورها

 از  يه هـائ  يـ ن کشورها، ال  يهمه ا .  است يستياليامپر
طبقات .  دهند يل م ي را تشک  يک نظام واحد جهان   ي

 يک نظام ارتجـاع   ي از   ين کشورها، بخش  ي ا يارتجاع
 بـروز لحظـات ِ    .  باشـند  ي و در خدمت آن م     يجهان

ن بـا اربابـان جهـان،       ين مـرتجع  يـ ان ا يکشمکش م 
  .  کنديجاد نميت آنان اي در ماهيرييتغ

  احتمال جنگ
 ي از مقامـات بـاال     ياري دو ماه گذشته بس    يط

ــاليمپرا ــا يسم آمري ــزب   –ک ــات ح ــه مقام  منجمل
ران اعالم يه اي توافق خود را با جنگ عل    --دموکرات  
بـرمن از  يبطـور مـشخص سـناتور ژوزف ل      . کرده اند 

  :حزب دموکرات اعالم کرد
ک يـ  ي اجرا يد آماده   يکنم ما با  يمن فکر م  « 

به نظـر  ... م يران شو يه ا ي عل ي نظام يات تهاجم يعمل
ل  گذر از مـرز و وارد کـردن          تواند شام  ين م يمن ا 

ـ  يمصاحبه بـا سـ    (» .ران باشد يضربه در داخل ا     ي ب
  ) ٢٠٠٧ ژوئن ١٠ –اس 

 مه،  از تنگنه ٢٣کا، در ي آمريک ناوگان جنگي
ک يـ ج دسـت بـه   ي خلـ يهرمز عبور کرد و در آبهـا  

 يرويـ سه ن . ران زد ي در مقابل سواحل ا    يمانور نظام 
  تفنگـدار  ٢١٠٠،  ي جنگـ  ي کشت ٩ضربت که شامل    

 جنگنـده  يمـا ي هواپ٧٠ هـزار ملـوان و     ١٧،  يائيدر
ن روز، يدر همـ . ن مانور شـرکت کردنـد   يبودند، در ا  

 سازمان ملل متحد، گزارش داد      ي اتم يسازمان انرژ 
ت يـ  امني از خواسـت شـورا  يچـ يران با سـر پ  يکه ا 

وم را يــ اوراني ســازي غنــيســازمان ملــل، برنامــه 
ات در همان حال، حزب دمـوکر     . متوقف نکرده است  

اسـت، حاضـر بـه     " ضـد جنـگ   "کا که به ظاهر     يآمر
 بـر   ي جـورج بـوش مبنـ      يدهايـ محکوم کردن تهد  

 يداهايبرعکس، کاند. ران، نشدي به اي نظام يحمله  
 ياسـت جمهـور   ي انتخابـات ر   يحزب دموکرات بـرا   

نتـون، بـاراک   ي کل يالريهـ  (٢٠٠٨کا در سـال     يآمر
 ياعالم کردند که طرح حمله  ) اوباما و جان ادواردز   

. کاسـت ي دولت آمري از انتخابهايکيران ي به ا  يظامن
 حــزب يداهايــگــر از کاندي ديکــيل، يــ آور٢٦روز 

ــام ما  ــه ن ــوکرات ب ــدم ــاظره ي ــراول، در من  يک گ



   ٤ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                
داها برگزار شـده بـود،    ين کاند يان ا ي که م  يونيزيتلو

ـ ا: " خود اعالم کرد   ي رفقا يدر افشا  ن نـوع حـرف     ي
هـسته   استفاده از بمب ي است برا يزدن،  اسم رمز   

  ...".يا
انـه،  يکا بـه خاورم   ي آمر يبدون شک لشگر کش   

ده يـ چي را با  مـشکالت پ      يستيالين ابرقدرت امپر  يا
چ انتخـاب  يکه امروزه هـ   ي روبرو کرده است، بطور    يا
 يانه ا ي خاورم يت در طرحها  ي موفق يبرا" يمطمئن"

 کـه در    ين منطقه با مـشکالت    يآنان در ا  . خود ندارد 
 کننـد  يد مـ ي تـشد گر رايکـد يهم تداخل کـرده و     

 کـه بـه   ي که بر دارند، هر طرحـ      يهر گام . مواجهند
ـ      نهـا در  يش از ايمرحلـه عمـل در آورنـد، آنـان را ب

 يکـائ يمقامات آمر . انه فرو خواهد برد   يباتالق خاورم 
ران هـم   يـ نکه بر سر ضرورت حملـه بـه ا        ين ا يدر ع 

ـ      ران، يـ م دارنـد کـه حملـه بـه ا         ينظرند، اما از آن ب
ن يانه و جهان بدتر از ا     ي خاورم کا را در  يت آمر يوضع
ئت حاکمه  يت، اختالفات درون ه   ين وضع يهم. کند

د ي تشد --راني بخصوص در رابطه با ا     –کا را   ي آمر ي
 از طرح ها و مباحث پشت پـرده         يآگاه. کرده است 

 يامـا بـرا  . ر ممکن است  يکا غ يئت حاکمه آمر  ي ه ي
ن يـ کـا بـر ا    ي آمر يهمه آنها روشن است که سلطه       

 اش ي قـدرت جهـان  ي از سـنگ بنـا     يمنطقه بخـش  
ـ چ  يه. است  يئـت حاکمـه     ي ه يک از بخـش هـا     ي
ـ  ا ينده  ي آ يه  ين مسئله از زاو   يکا به ا  يآمر ا يـ ران  ي

له ي نگرند و حاضرند از هر وسيران نم يمنافع مردم ا  
 خـود در   ي چون و چرا   ي ب ين سلطه   ي تام ي برا يا

م ياسـت تحـر   ياتخـاذ س  . انه، استفاده کننـد   يخاورم
ک يپلماتيش گرفتن روابط ديا در پي  ي اقتصاديها
تکـاران از  ين جنايـ ست کـه ا ي آن نيران نشانه   يبا ا 

 اورسـت   يالر. ران دسـت شـسته انـد      يـ حمله بـه ا   
 يمـ ) کايه رولوشن در آمري نشريروزنامه نگار انقالب (
ل گـزارش داد   يون اسـرائ  يـ زيکانال دوم تلو  «: سدينو

ـ  و وزي فعلـ ير بازرگانيوز(که شائول موفاز     ـ ي اع ر دف
ـ به را ) لي اسرائ يقبل  و  يپلماسـ ياگـر د  : "س گفـت  ي

 ي سازي غنيتهايق فعاليران را وادار به تعل  يم ا يتحر
الت هسته  يان امسال تسه  يل تا پا  يخود نکند، اسرائ  

ــاران خواهــد کــرديــ ايا ــه نقــل از (» ."ران را بمب ب
  )٢٠٠٧ ژوئن ١٦ -مزيورک تايوين

  د آماده شدی باینیش بی پیبجا
ا زمان آن، يکا ي آمري نظامي حمله ينيش بيپ

اما روشن اسـت کـه اوضـاع حـاد          . ر ممکن است  يغ
ــت ــرده برخــ   يآمر. اس ــزم ک ــا ع ــوکران و  يک  از ن

 متزلــزل ياســي سيهمدســتان ســابق و ســاختارها
 و ي اقتصاديازهايگر منطبق بر نيانه را که د   يخاورم

امـروزه،  . ان بـردارد  يستند، از م  يدش ن ي جد ياسيس
ـ  ا ي اسـالم  ي جمهور کا و ين مسئله، آمر  يهم ران را  ي

.   قرار داده اسـت    ياروئيک رو يدر تقابل و در آستانه      
د خود و توده    يران با ي جنبش چپ ا   ي انقالب يروهاين

ــرايهــا ــاده کننــديتي هــر وضــعي مــردم را ب .  آم
ـ  ا ين مولفـه    ي مهمتر ياسي و وضوح س   يروشنائ ن ي
  .  استيآمادگ

ـ  تجاوزگر را  بـدون ابهـام با        يکايت آمر ياه د ي
ــرد و نبا مح ــوم ک ــک ــشت   ي ــود را پ ــت خ د گذاش

 ي شدن جمهور  يهسته ا "ل  ي از قب  ي هائ يبيعوامفر

 ماننـد   ياز اتخاذ مواضع مبهم   . بپوشاند" ياسالم
ـ با"  هر دو طـرف    يمحکوم کردن جنگ طلب   " د ي

 هـا از اعتبـار      يريـ ن نوع موضع گ   يا. ز کرد يپره
را يـ  کاهـد ز  ي در نگاه مـردم مـ      ي انقالب يروهاين

ز بـه   يـ  رفقـا ن   يبرخـ . ستيـ  ن تيمنطبق بر واقع  
استقالل " نشان دادن    ي کنند برا  ياشتباه فکر م  

هر دو   يتحرکات جنگ "مجبورند  " از هر دو طرف   
ا يـ  دنيکه همه يرا محکوم  کنند در حال "  طرف

کـا  يسم آمريـ الين جنـگ هـا را امپر    ي دانند ا  يم
 يکيران هم  ي براه انداخته و ا    ي مقاصد بزرگ  يبرا

  .  آن استياز صحنه ها
ان يـ د گذاشـت تقابـل م  يگر، نبا ي د ياز سو 

ــور يآمر ــا و جمه ــالميک ــام و  ي اس ــث ابه ، باع
ــ در مــورد ماهيســردرگم ــت رژي ــوري  يم جمه

م با  ين رژ ي ا ي کنون يتضادها. ران شود ي ا ياسالم
 ي بـرا  يهي توانـد تـوج    يچ وجـه نمـ    يکا بهـ  يآمر

ــپوشــاندن ماه ش يتهــاي آن و جنايت ارتجــاعي
م دسـتان   يـ ن رژ ي توان اجازه داد که ا     ينم. شود

خته و  يکا ر ي که آمر  يخون آلودش را با خون هائ     
  . ديخت، بشويخواهد ر

ـ باالخره با  دو "د کـرد کـه اشـکال        يـ د تاک ي
، فقط در ي اسالميکا و جمهور ي آمر يعني" طرف
بلکـه  .  باشـند يمـ " جنـگ طلـب  "ست که   يآن ن 

ده ينها دو نظام پوس   ياساسا مسئله آنجاست که ا    
ــاعي ــصادي اجتمـ ــ و اي و اقتـ ک را يدئولوژيـ
 سـتم و    ي کننـد کـه بـا همدسـت        ي م يندگينما

ـ استثمار مردم ا   ران بخـصوص طبقـه کـارگر را        ي
 و يتي جنسي برند و همه گونه ستم هايش ميپ

ن دو يا.  کننديل ميره را به مردم تحمي و غ يمل
 باشـند  يران نمـ يـ  مـردم ا ي برا يليک، بد يچيه

  .فتدي هم براه نيحتا اگر جنگ
ــه ب  ــانطور ک ــاني هم  مــشترک حــزب  هي

ست يـ و حـزب کمون   ) م ل م  ( ران  يـ ست ا يکمون
د يـ تاک) ي کردسـتان شـمال    –ه  يترک(ست  يمائوئ

  :  کنديم
ـ  م ياروئياز بحران و رو    کـا و   يان آمر ي

ـ م (ي اسالم يجمهور ان اربـاب و همکـار      ي
 آنـان اسـتفاده     يه هـر دو   يد عل يبا) سابق

 يل بـه شـکاف  يد تبـد ينزاع آنان را با  . کرد
ـ کرد که از م     يخيتکـار عمـل تـار     انش اب ي

خ را  يمستقل مردم فوران کرده و صحنه تار      
ـ   ياشغال کند؛ و رونـد ارتجـاع        ي و جهنم
خته و آن را    يغالب در منطقه را از هم گـس       

ـ کـه دو ن   يهنگام. ر جهت دهـد   ييتغ  يروي
ـ     يارتجاع  خـود    ي بخاطر اهداف ضد مردم

 شوند، منطقِ  رفـتن  ي مياروئيک رويوارد  
ـ ي يتير چتر حمـا   يبه ز  آن هـا، دام     از   يک

 تحت سـتم  ي توده هاي براي مهلک ياسيس
 يربـاز ين منطق را که د    يد ا يبا. مردم است 

ــه غلبــه دارد، خاتمــه ياســت در خاورم ان
ـ    . ديبخش  تـوان و    ياز مشکالت دشمنان م

 سرنگون کـردن آنـان از گـردهء         يد برا يبا
 نه به مثابه فرصت   يمردم، استفاده کرده ول   

 از يکي ي برايروزين پي تامي برايا بهانه ا  ي
 يرهـا ي و تازه کردن زنج    يگريه د يآنان عل 

  ■ .اد توده هايانق

  کھ در پیش است،ی بحرانیدر روزھا
 طبقھ کارگر چگونھ بھ صحنھ خواھد 

  آمد؟
  ١٣٨٦بھ نقل از اطالعیھ اول ماه مھ 

کا محتمل ي آمري که حمالت نظاميطي در شرا
 ي تحت لـوا  ي اسالم ي که جمهور  يطياست؛ در شرا  

 کـارگر را بـه      يتـوده هـا   " يمقابله با دشمن خارج   "
د همه ي خواند؛ طبقه کارگر باي فرا م  يسازش طبقات 

ر پـرچم   يـ دگان جامعـه را بز    يزحمتکشان و سـتمد   
 و رهبـر  ي خود فراخوانده و بـه عنـوان مـدع    يانقالب

ـ  و  مقابلـه بـا جنا       ي اسـالم  ي جمهـور  يسرنگون ت ي
ن است که ما بـه  يتمام مسئله ا. لم کند کا قد ع  يآمر

ر يـ در غ . مير کنـ  ي مـس  ياراده و طبق نقشه خود ط     
 کامال بـه انحـصار طبقـات        ياسينصورت صحنه س  يا

 بزرگ در آمده و آنـان تـوده         ياستثمارگر و قدرتها  
 ي مــردم، منجملــه کـارگران را، بــه دنبالچــه  يهـا 

 .  خود بدل خواهند کرديبرنامه ها
ب در سـطح جهـان و       ک دوره جنگ و انقـال     ي

ـ ا. انه شـروع شـده اسـت      يبخصوص خاورم  ن رونـد   ي
. ديران را به گرداب خود خواهد کـش     يافته و ا  يادامه  

 ي جهـان  يه دار ينکه نظام سرما  ي ا يستها برا ياليامپر
ــ  ــد م ــگ و  يرا از بحــران در آورن ــا جن ــد ب  خواهن

ــصاديزيخــونر ــاختار اقت ــي و سي س  آن را در ياس
 ين توفـان در حـال   ي ا . کنند ي بازساز ياس جهان يمق

 ي اسـالم يم جمهـور يـ  رسد که تار و پود رژيفرا م 
ابنده ياوضاع تکامل   . ش از هم گسسته است    يشاپيپ

 در  ياسـ ي خالء قدرت س   يري موجب شکل گ   يکنون
ح و  يموضـع صـح   .  از کشور خواهد شد    ينقاط مهم 

ت مـردم آن    يـ منطبق بر منافع طبقه کـارگر و اکثر       
 ي سـرنگون ي بـرا د هـم ي باين حالتياست که در چن   

 مبارزه کرد و هم به مقابله با   ي اسالم يم جمهور يرژ
ست از  يـ ون کمون يانقالب. کا برخاست يسم آمر ياليامپر

جـاد ارتـش    ي آغاز جنـگ خلـق و ا       ي برا يهر فرصت 
ن ي قـدرت نـو    يخلق و مناطق آزاد شـده و برقـرار        

ه و  ين روح ين خط و ا   يا. خلق استفاده خواهند کرد   
ان يـ ان کارگران، در م   يد در م  ين چشم انداز  را با     يا

ن خط يبدون داشتن ا. ج کرديدگان ترو يهمه ستمد 
ـ ، ا ي عملـ  يريـ ن جهت گ  ي، و ا  ياسيس ران صـحنه   ي

 يا شــبه نظــاميــ و ي نظــاميروهــايتاخــت و تــاز ن
 و انواع و اقـسام      ي قوم ي نظام ي، باندها يستياليامپر

 خواهد شد، بدون آنکه طبقه  يجنگ ساالران اسالم  
 جامعه قدرت   ي مترق يروهايها و ن  ستيکارگر و کمون  

  .ن سرنوشت خود داشته باشنديي تعي برايروئيو ن
م و يم کنير را خود ترس  ين مس يم که ا  يما بر آن  

ما . مينده را با دست خود باز کن      ي آ يقفل دروازه ها  
دگان و همــه ي کــارگر و همــه ســتمديهمــه رفقــا

ن آرمان  ي را که با ا    يان و روشنفکران انقالب   يدانشجو
 ي و هـم نظـر     يکيف عاجل احساس نزد   ين وظا يو ا 
م که با حزب ما متحد شوند       ي خوان ي کنند فرا م   يم

 را از ي انقـالب پرولتـر    يگر کـشت  يکـد يتا همدوش   
 ي خطرنـاک گذرانـده و فرصـتها       يان صخره هـا   يم

ن بار انقـالب را بـه سـر منـزل           ي را ربوده و ا    يانقالب
رات ييـ دن تغي مـا فـرا رسـ     يهمـه   . ميمقصود رسان 

م کـه مـا     يد عزم کن  ياما با . مي کن يرا حس م  م  يعظ
م و نـه    يرات باشـ  ييـ ن تغ يـ  جهت ا  ين کننده   ييتع

فـه عاجـل    ين اسـت وظ   يا. نيستها و مرتجع  ياليامپر
  ■ .ستها و طبقه کارگريمقابل کمون

 



٥صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره

ــرح … ــزين   ط ــدي بن ــهميه بن ــي س از ، يک
نظـام سـرمايه داري     اسـت کـه     طرحهاي اقتصادي   

ايـن بخـشي از    . به ايران ديکته کـرده اسـت      جهاني  
وليبراليـسم  سياست هاي اقتصادي اسـت کـه بـه نئ      

ن خـصوصي سـازي، بـاز کـرد       . مشهور شـده اسـت    
درهاي کشور بـروي واردات بيـشتر، غـارت افزونتـر         
ثروت و منابع توليـدي کـشور، تـشديد اسـتثمار و            
کشيدن شيره جان مردم همه و همه بخشي از ايـن    
طرحهاي اقتصادي است که کشورهاي تحت سـلطه    

در ايران اين طرح، تعـديل      . بايد از آن پيروي کنند    
و اقتصادي نام گرفت و پس از پايـان جنـگ ايـران          

 و توسط خـاتمي     شروع شد عراق بدست رفسنجاني    
  . و احمدي نژاد پيگيرانه دنبال شد

  
اجراي اين طرح با توجه به تناقضات ساختاري    
اقتصاد ايران که کشوري متکي بر درآمدهاي نفتـي         

کشمکـشهاي سياسـي    . است، آسان نبوده و نيـست     
ــدرتهاي    ــان ق ــت مي ــا و رقاب ــران و امريک ــان اي مي

 اقتـصادي بـين     -قابتهاي سياسـي    امپرياليستي،  ر  
و مهمتـر از همـه      )  ٣(باندهاي مختلـف حکـومتي      

هراس ازمقاومت مردم مانع از آن مي شد که يارانـه     
هـر چنـد کـه بـا        . ي بنزين بطور کل برداشته شود     

افزايش هرازچندگاهي قيمت بنـزين زمينـه چينـي         
  . هاي الزمه صورت مي گرفت

  
سهميه بنـدي  زمينه اما اقدام ناگهاني رژيم در   

غير قابـل تعويـق   اکي از اجبارات اقتصادي     بنزين ح 
  . جمهوري اسالمي است) سياسياجبارات و بخشا (

 دولت مي خواهد از طريق حذف اين يارانه از         
مـضافا، رژيـم مـدام تحـت        . هزينه هاي خود بکاهد   

فشار شرکتهاي نفتـي امپرياليـستي قـرار دارد کـه           
زمه خصوصي  ال. کندکامال خصوصي   را  صنعت نفت   

سازي، آزاد سازي قيمتهاست تا امکان رقابت جوئي        
بين سرمايه هاي مختلف خارجي و داخلـي فـراهم          

هدف کوتاه مـدت و ميـان مـدت سـهميه        ) ٤. (آيد
بندي بنزين، فروش آن به قيمتهاي نزديک به بـازار    
بين المللي و هدف درازمدت آن، خـصوصي کـردن          

ه چـوب   اگر چه سالهاست کـ    . صنعت نفت مي باشد   
حراج بر اين صنعت زده شده و ايـن صـنعت عمـال           
ــا   ميــان بانــدهاي مختلــف حکــومتي در شــراکت ب
کمپاني هاي بزرگ نفتـي جهـاني خـصوصي شـده           
است، اما گلوبـاليزه کـردن اقتـصاد ايـران، نيازمنـد          

ر بـاقي مانــده د حـذف موانـع حقــوقي و اقتـصادي    
  . صنعت نفت مي باشد

  
ت سياسي بود   از سوي ديگر، رژيم بدنبال فرص     

تا مقاومت مردم را  در مقابل اين طرح، به حـداقل             
رژيـم تحـت عنـوان مقابلـه بـا تحريمهـاي            . برساند

ــروش  (اقتــصادي  ــي ف ــين الملل مشخــصا تحــريم ب
دسـت  ) فرآورده هاي نفتي بخصوص بنزين به ايران      

" ملـي "پيش را گرفت تا براي اين طرح مـشروعيت          
دم در مقابل   اما مقاومت همگاني مر   . دست و پا کند   

اين اقدام سبعانه خواب و خيال را از کله مـرتجعين     
  . اسالمي پراند

  
اين، يک اقدام سبعانه است چرا که يک شـبه          
ميليونها نفر از مردم ايران را خانه خراب مـي کنـد؛         
شغل دوم ميليونها تن از نيروي کارکن جامعه را بـه   

 ميليـون دسـتگاه   ٨حداقل    . ناگهان حذف مي کند   
 در ايران مشغول به کار است که بخش اعظم    خودرو

هــاي آن وســيله اي بــراي تــامين معــاش خــانواده 
تنهـا در تهـران     ) ٥. (اسـت صاحبان اين خودروهـا     

ــط    ــر توس ــون نف ــيم ميلي ــک و ن ــدود ي ــه ح روزان
  ) ٦. (مسافربرهاي شخصي جابجا مي شوند

  
افزايش قيمت بنزين صرفا محدود بـه معـاش         

کن جامعه نيـست بلکـه   اين چند ميليون نيروي کار 
ــي دارد  ــم در پ ــورمي ديگــري ه ــرات  ت بخــش . اث

ــشرهاي   ــارگران و ديگــر ق بيــشتري از دســتمزد ک
ايـن  . زحمتکش  بايد صرف هزينه حمل و نقل شود 

افزايش قيمت مستقيما بـر قيمـت کليـه کاالهـاي           
هم اکنـون سـي تـا چهـل     . مصرفي تاثير مي گذارد  

 افـزوده   درصد بر قيمت بسياري از کاالهاي مصرفي      
  .  شد

طنز ماجرا آنست که کابينه احمـدي نـژاد کـه     
قرار بود پول نفت را سـر سـفره هـاي مـردم ببـرد،              
مجري بيرون کشيدن آخـرين قطـره هـاي درآمـد           

  .نفتي از سفره هاي مردم شد
  

بي جهت نيست کـه مـردم سـريعا دسـت بـه             
عکس العمل وسيع در سراسر کشور زدند و پاسخي         

پمپ بنزينهاي بسياري : ادنددرخور به اين تصميم د   
تـش  آبه  )  عدد پمپ بنزين در تهران     ١٧حداقل  (را  

کشيدند؛ ماموران انتظامي را گوشـمالي دادنـد؛ بـه          
بانکها و فروشگاههاي متعلق به دولت يورش بردنـد؛     
در منطقه مسعوديه تهران به کالنتري محل هجـوم         

مردم، بـويژه جوانـان بـا شـجاعت در مقابـل            . بردند
ي دشمن سينه سپر کردند و از جان خـود          گلوله ها 
تا کنون خبر کشته شدن تعدادي از مردم    . گذشتند

گزارش شـده   ) بويژه ياسوج (در تهران و شهرستانها     
تـاکنون بـيش از   " سرمايه"بنا به گفته روزنامه  . است

سي درصد جايگاههاي کشور دچار تخريـب کامـل          
  .شده اند
  

 تناقضات سـاختاري اقتـصاد ايـران کـه حـول          
درآمد نفتي ساخته شده و تصميمات خانـه خـراب          
کن حافظين اين نظام به شکل گيري يک جنـبش          

اين جنبش بايد زمين  . همگاني و سراسري دامن زد    
تمريني شود براي تعيين تکليـف قهـري مـردم بـا             
نظام آدمخوار جمهوري اسالمي که فقط بزبـان زور          

  . سخن مي گويدبا مردم و اسلحه 
  

  !بونانھ زیعکس العملھا
گردانندگان حکومـت در مقابـل ايـن جنـبش          

هـر جملـه   . توده اي عظيم به نفس نفس افتاده انـد   
  .اي از آنان در تناقض با جمله ي ديگر است

   
نخست ماننـد شاهنـشاه آريـامهراين جنـبش         
توده اي را بـه تروريـستها و عوامـل خـارجي ربـط              

ــد ــهاي  . دادن ــز اواخــر ســلطنت اش خيزش شــاه ني
همچـون  . ار عده اي بيگانه مي دانـست ميليوني را ک 

شاهزادگان به گور سپرده شده ي تاريخ کـه مـردم           
گرسنه را به خوردن بيسکويت دعـوت مـي کردنـد           
اينان نيز ميليونهـا مـسافربر شخـصي را کـه بيکـار             
خواهند شد، دعوت به انتخـاب شـغل ديگـري مـي       

  !کنند
روزنامه کيهان ارگان وزرات اطالعات و امنيـت    

ا پوپوليسم ارتجاعي و رنـگ و رو رفتـه،          سعي کرد ب  
شده و  " بينواياني که وسيله نقليه  ندارند     "سخنگوي  

امـا حتـي   . از اين تصميم ضـد مردمـي دفـاع کنـد      
سرنشينان ماشينهاي ضد گلوله خودشان هم باوري       
به اثر گذاري اين قبيل تبليغاتها نداشـتند و ميانـه           

  . راه از اينگونه تبليغات دست شستند
  

کارگزاران حکومتي اين اقـدام را تالشـي     ديگر  
براي جلوگيري از قاچاق بنزين به کـشورهاي ديگـر    

انگار کـسي نمـي دانـد کـه در راس           . قلمداد کردند 
ــاق    ــدهاي قاچ ــرين بان ــته اي (بزرگت ــر رش )  در ه

. فرماندهان سپاه يا آقازاده هاي رنگارنگ قرار دارنـد       
 همانند دوران جنـگ ارتجـاعي بـا       ( از اين طرح نيز   

قبل از هر کـس همـين مافياهـا و بانـدهاي            ) عراق
جنايتکار حکومتي سود خواهند برد و جيره بندي و    

هنوز . بازار سياه را تحت کنترل خود خواهند داشت       
جوهر اين تصميم خشک نـشده، حـزب اللهـي هـا            
آمادگي خـود را بـراي فـروش  کارتهـاي هوشـمند         

 هـزار تومـان در کوچـه و         ٢٥ ليتري به قيمت     ٤٠٠
  )٧. (زار اعالن کرده اندبا

  
مسئولين وزرات نفت در فرداي شورش مـردم        
اعالن کردند که مردم نبايـد نگـران کمبـود بنـزين           
باشند زيرا اينان کماکـان بـه واردات بنـزين ادامـه            

يعني دعوا بر سر لحاف پاره پاره مـردم    ! خواهند داد 
مسئله کمبود بنزين نيست، مسئله دو نرخـي        . است

  . قبوالندن آن به مردم استکردن بنزين و 
  

سرانجام حداد عادل رئيس مجلـس رژيـم بـه          
اين طرح باعث مـي شـود       : "ميدان آمد و اعالم کرد    

بـراي  !) هـي بيـشرمي   ز(که اين ذخيـره خـدادادي       
همچنـين دسـت نيـاز بـسوي        . کشور محفوظ بماند  

 !ميجمهوري اسالمي را در شعله هاي نفت بسوزان



   ٦ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                
بيگانگان دراز نکنيم و بتوانيم فشارها را بهتر تحمل         

ري کمتـر شـود، اسـتقالل       هر چه آسيب پذي   . کنيم
دولت مي خواهـد دالري را      . کشور  بيشتر مي شود    

که به بيگانه بـراي خريـد بنـزين مـي دهـد صـرف          
  )٨." (توسعه و بهسازي کشور کند

  
همـه  ! دروغ پشت دروغ، وقاحت پشت وقاحت     

 سال اين رژيم با اتکا به درآمدهاي ٢٨مي دانند که  
 رژيـم، تـا     ايـن . نفتي توانسته خود را سرپا نگهدارد     

تـضمين  . مغز استخوان وابسته به اين درآمدهاسـت      
جريان يابي نفت ايران بسوي بازارهاي بـين المللـي       
ــابي   ــدرت ي ــراي ق ــستها ب يکــي از شــروط امپريالي

اين شرکتهاي نفتي امپرياليستي بودند     . خميني بود 
ــد  . کــه تــداوم  حکومــت اســالمي را ضــمانت کردن

 شـاه ذره    جمهوري اسالمي همانند حکومـت دوران     
 که امروزه دل    ه و ندارد  اي استقالل اقتصادي نداشت   

 ساله ايـن رژيـم نـشان        ٢٨کارنامه  . نگران آن باشد  
مي دهد که نه تنها از ابعاد وابستگي اقتصاد کـشور           
به درآمد نفتي کاسته نشده بلکه مدام افزايش يافته       

حال که سران رژيم مجبورند بـه سياسـتهاي         . است
اليستي گردن گذارنـد و تحـت     کالن اقتصادي امپري  

پاره اي فشارهاي سياسي امريکـا قـرار گرفتـه انـد،        
مـي  " توسـعه و بهـسازي  "صحبت از صرفه جـوئي و   

چرا از سهميه اختصاص داده شده به ارتش و        . کنند
سپاه و تسليحات نظامي و فناوري هـسته اي نمـي           
کاهند؟ چرا چشم طمع به آخرين لقمـه هـاي نـان         

  مردم دوخته اند؟
" آســيب پــذيري"اد عــادل از کــم کــردنحــد

نظامش در رابطه با فشارهاي خارجي صـحبت مـي          
خود اين امر قبل از هر چيز نشانه آنـست کـه            . کند
 سال گذشته، آمريکا با  سود نجستن از ايـن        ٢٨در  

، اين رژيم را سـرپا نگـاه داشـته         "آسيب پذير "نقطه  
حال نيز مسئله اصلي استفاده امريکـا از ايـن          . است
مسئله اساسـي ادغـام هـر    . ه آسيب پذير نيست نقط

اين . چه بيشتر اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني است       
منطق بازار جهاني است که تصميم مـي گيـرد چـه     

مراجـع  . بخش از درآمد نفتي صرف چه کاري شـود   
ـ           جمهـوري  ه  مالي بين المللـي ايـن تـصميمات را ب

گاه . ديکته مي کنند  خود  باسالمي و بقيه وابستگان     
نيز تصميماتي اتخاذ مـي کننـد کـه ممکنـست در            

اصـل  . تضاد با منافع سياسي ايـن وابـستگان باشـد       
يـک الگـوي    ايـران بايـد بـه       موضوع اين است کـه      

اين الگـوي اقتـصادي را      . روي آورد اقتصادي جديد   
. مراجع بين المللي سرمايه به آنها ديکته کـرده انـد          

 "اصـالحات "، نيازمنـد    الگوي اقتـصادي جديـد    اين  
قلـب آن    اصالحاتي کـه امـروزه در       .  است ساختاري

  .قرار دارد" واقعي کردن قيمت بنزين"
  

مي کنند که    اعالم    سالهاست سردمداران رژيم 
" واقعـي "منظورشان از   . نيست" واقعي"قيمت بنزين   

بـودن  " غيـر واقعـي   "يا  " واقعي"چيست؟ معيار براي    
قيمت ها براي اينان چيست؟ معيار،  سود سـرمايه          

طبـق  .  آنهم با استانداردهاي سـرمايه جهـاني       ،تاس
ــاني،   معيارهــاي ســودآوري ســرمايه در ســطح جه

" مجـاني " بنـزين را تقريبـا       ،مصرف کننده ي ايراني   
در ايران  ي معيار براي سرمايه دار. استفاده مي کند

يـا  و (بودن قيمت بنـزين    " واقعي"يا جهان در مورد     
ـ       )گندمکاالهائي چون    ا درآمـد    اين نيست که آيـا ب

؟ آيـا نيازهـاي شـان را بـر         مردم تناسب دارد يا نـه     
بلکـه ايـن اسـت کـه آيـا بـا         طرف مي کند يا نـه؟       

 ؟حداکثر سودآوري سـرمايه تناسـب دارد يـا خيـر          
واقعي يا غير واقعـي بـودن       براي جمهوري اسالمي،    

سرمايه سنجيده مـي    نرخ سود   به  نسبت  هر قيمتي   
   .شود

فقـط يـک     ،از زاويه سـودآوري سـرمايه داري      
همـواره   قيمـتش  ،شـدن " واقعـي "کاالست که براي   

ارزش بايد سـرپائيني بـرود و نـه سـرباالئي و آنهـم       
و کـارگر   از نظـر آنـان دسـتمزد        .  کار اسـت  نيروي  

شـود، بايـد    " واقعـي "ايراني، براي اينکـه     زحمتکش  
 و بـا حقـوق کـارگر هنـدي       در بـازار جهـاني      بتواند  

تـا سـرمايه      رقابت جوئي کنـد    چيني و بنگالدشي    
خارجي بجاي اينکه به سوي آن کشورها برود، براي        

در نتيجـه بـراي     . استثمار کارگر بسوي ايران بيايـد     
و حفـظ دولـت      ( و خارجي  سودآوري سرمايه ايراني  

جمهوري اسالمي و يا هر دولت ديگري کـه بجـاي           
مـزد  ) آن بيايد و بر همين نظام اقتـصادي بنـشيند         

فقر عمومي مـردم   و ودکارگر بايد ارزان تر از اين ش      
. امثـال هنـد برسـد     کـشورهائي   ايران بايد به سطح     
ايــن بــراي تـضمين سـودآوري   جمهـوري اسـالمي   

 مردم را بـراي زنـده مانـدن بـه هـر            ،ابسته و اقتصاد
حتا بـه فـروش کودکـان و        : کاري وادار خواهد کرد   

ــو صــفتان . گــسترش بيــشتر فحــشا بــراي ايــن زال
ن يارانه ي بنزين برداشت از صندوق ارزي براي تامي  

است اما برداشت از همان صندوق ارزي " غير واقعي "
براي گردان الزهرا و عاشورا و انـواع و اقـسام مراکـز          
مافيائي قدرت، براي ارتش و سپاه پاسداران و تامين 

سـران  . دستگاه سرکوب مردم، بـسيار واقعـي اسـت     
هـاي  اقتـصاد   بخشي از زالوهـاي     جمهوري اسالمي   

مراکز مـالي نيويـورک و   ند که توسط امافيائي نفتي   
اين کـارکرد، در ذات اقتـصاد       . شوندلندن اداره مي    

زالوصفتان بخـشي    و اين    سرمايه داري جهاني است   
  .الينفک و ارگانيک از آنند

  
ممکن است که امپرياليستهاي امريکائي بـراي       
تحت فشار قرار دادن جمهوري اسـالمي قـصد آنـرا         

چـون تحـريم    " پذيريآسيب  "داشته باشند از نقاط     
اما واقعيت اين است کـه  . واردات بنزين سود جويند 

درست فرداي شورش همگـاني و سراسـري مـردم،          
نماينده اي از کنگره آمريکا طرحي را براي تحـريم           
واردات بنزين به کنگره آمريکا ارائه داد تا براي سال      

اين همزماني قبل از هر . ميالدي آينده تصويب شود
ت به سران درمانده رژيم کـه بـراي         چيز  کمکي اس   

بيشتر نـشانه آن    . طرح خود مشروعيت کسب کنند    
است که چگونـه ايـن دو قطـب ارتجـاعي هميـشه             

دست در دست هم در مقابل مردم و حيـات مـردم             
  .قرار مي گيرند

 هر چند که دود تحريم فروش بنزين به ايران، 
به چشم مردم ايران خواهد رفت امـا اتخـاذ چنـين          

 گيريهاي در شرايط کنوني براي امپرياليسم       تصميم
امريکا نيز آسان نيست چرا که بايد حساب تـاثيرات    
چنين تحريمي را بـر بـازار جهـاني نفـت و اقتـصاد           
جهـاني و مشخــصا حــساب منـافع  چنــد ميليــارد   

دالري شرکتهاي نفتـي هلنـدي را نيـز بکننـد کـه              
همه )  ٩. (تامين کننده اصلي سوخت ايران هستند     

 سياستها مي توانند بخشي از چانـه زنـي هـا و              اين
. معامله گريهاي ميان اين دو قطب ارتجـاعي باشـد         

 در  ، نفت عالوه بـر اهـرم اقتـصادي        نشانه آنست که  
سياست جهاني به يک اسلحه سياسي نيز بدل شده       

اين يکي از عمل کردهـاي مهـم امپرياليـسم          . است
ــت ــام   . اس ــک از نظ ــشي الينف ــدرت، بخ ــط ق رواب
کنتـرل بـر منـابع، امتيـاز      . ليستي مـي باشـد    امپريا

ــائي ــائي -جغرافي ــصادي و جغرافي ــي را - اقت  سياس
قدرتهائي چون آمريکا کـه صـاحب   . بهمراه مي آورد  

اين امتيازند و بطور انحصاري به ايـن قبيـل منـابع            
دسترسي دارند مي توانند اقتصاد کشورهاي ديگر و        

ـ    . دولتهاي ديگر را کنترل کنند      تنفت موضـوع رقاب
 منجملـه از طريـق      کشور گشائي هـا،   ،   ها ، تباني ها

امـروزه نفـت وسـيله    . جنگ هاي منطقـه اي اسـت    
ايست براي تقويت و کنترل يـا تغييـر رژيـم هـاي             

 و  يوابسته اي چون ايران که غـرق در درآمـد نفتـ           
  . فساد مي باشند

  مشکل چیست؟ راه حل چیست؟
مشکلي که امروزه مردم ما بـا آن روبـرو شـده       

يشه در يک ساختار اقتصادي اجتماعي معين       اند، ر 
نفت و بنـزين، قبـل از آنکـه يـک           . و پرتناقض دارد  

بيـانگر  ماده سوختي مورد نياز مردم و اقتصاد باشد،    
 هبطــار : معــين اســت)١٠ (ابطــه توليــديريـک  

 رابطـه   ، و ايران با نظـام امپرياليـستي     توليدي ميان   
ــالي  ــان انحــصارات م ــران و-توليــدي مي ــي اي  دولت

 کارگران و ديگـر     با  از يکسو،    جهان   حصارات مالي ان
سـرمايه  . ، از سـوي ديگـر     جامعـه اقشار زحمـتکش    

انحصار بر اين ماده سوختي، حيات و        داران بزرگ با  
سـرمايه داري  . کار مردم ايران را کنترل مـي کننـد    

جهاني با اتکاء به دولت و سرمايه داري انحصاري در     
توسعه ي اقتصادي ايران، شکل اقتصاد ايران، الگوي 

آن را از کالن تا خرد تعيـين کـرده و کنتـرل مـي               
 - اجتماعي -بنابراين، بايد گفت نظام اقتصادي    . کند

سياســي حــاکم در ايــران کــامال در نظــام جهــاني  
سرمايه داري امپرياليستي ادغام شـده و توسـط آن    

  .کنترل مي شود
عـين   م يروابط توليـد  اين   نفت در چارچوب    

ايران . ثروت مولد و پولي شده است     تبديل به منبع    
به مثابه صادر کننده استراتژيک نفت نقش تـاريخي    
معيني در تقسيم کار بين المللي امپرياليستي بازي        

اقتـصادي نظـام دولتـي     شـالوده هـاي     . کرده اسـت  
در . ريختـه شـد  مدرن ايران بر پايه رانتهـاي نفتـي       
 معينـي از    شـکل هشتاد سال گذشته درآمد  نفـت        

وسعه را در ايران  راه انـداخت، و آن را بـه             رشد و ت  
يک اقتـصاد نفتـي بـين المللـي کـه تحـت سـلطه              

توسعه ي نفتي شکاف    . امپرياليستهاست،  قفل کرد   
هاي اقتصادي و اجتماعي بزرگي را بوجـود آورده و          

 شـکاف ميـان بهـره وري بخـش     :تقويت کرده است 
نفتي و بهره وري بخـش هـاي غيـر نفتـي ؛ ميـان               

طق شهري و روستائي؛ ميان غني و فقير        توسعه منا 
  ) ١١. (در شهرها و در روستاها

فقط يکي از نمادهاي بي سر و       " معضل بنزين "



٧صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره
سالها اقتـصاد   . ساماني اقتصاد پر تناقض ايران است     

کشور بر پايه سـهم معينـي از درآمـد نفتـي شـکل       
بر آن پايه، الگوئي به کـار رفتـه کـه موجـب      . گرفت

صاد کشاورزي و نابودي ديگر     ويراني بخش اعظم اقت   
، الگوئي کـه در آن   . بخشهاي مولد جامعه شده است    

م ادغام  بشکل معوجي با ه   خشهاي مختلف اقتصاد    ب
 از در آمد نفت به هم بافته      يشده و با تکيه به سهم     

امروزه اين الگوست که قرار است بر طبـق         . ندشده ا 
ــد   ــر کن ــارگزارانش تغيي ــستها و ک ــافع امپريالي . من

دگان اين نظام در سطح ملـي و جهـاني مـي      گردانن
خواهند مخـارج ايـن تغييـر الگـو را و بـه عبـارتي               

 مخارج اين تجديد سـاختار را بـر  دوش   ،صحيح تر 
بـدون  . کارگران و مردم زحمـتکش ايـران بيندازنـد     

اقتـصادي، بخـش    ي  تغييـر الگـو   شک همراه با اين     
و نيروهاي مولـده کـه مهمتـرين        عظيمي از اقتصاد    

. خواهد شدنابود روي انساني تشکيل مي دهد  آنرا ني 
در اين تغيير الگوي اقتصادي بخش هاي بزرگـي از          

 زيـادي از کارگـاه هـاي     تعـداد . ومردم از کار بيکار     
 ی بخش هاي بزرگي از کشاورز     وتوليدي ورشکسته   

ــن منطــق . نــابود خواهنــد شــد ــاگزير اي ســرمايه ن
مـي توانـد دور     سـازي    نـابود    داريست که فقـط بـا     

  )١٢( .يدي از توسعه اقتصادي را بوجود آوردجد
  

اگر مردم ما در مقابل ايـن منطـق ايـستادگي           
اگر در مقابل اين سياستهاي خانمان برانـداز        . نکنند

مقاومت نکنند، اگر مانع اجراي اين طرحهـاي ضـد         
مردمي نشوند و انـرا بـه شکـست نکـشانند، آينـده             
شـومي در انتظــار اکثريــت نيـروي کــارکن جامعــه   

تنها  فقر و گرسـنگي بيـشتر، اعتيـاد و           . اهد بود خو
فحشاي بيشتر، بيماري و فالکت بيشتر نصيب شان        

  . خواهد شد
مسلما هر سنگري که خيابانها را بند مي آورد،      

 هـر   .چشم انداز نويني را در مقابل مردم مي گشايد        
براه مي افتد، منطق سـود و سـرمايه را      شورشي که   

ه منطـق نـويني را طـرح    زير سئوال مي برد و نياز ب  
مـردم  روي  پيش  اين است سئوال کليدي     . مي کند 

منطقي را دنبـال  در مقابل منطق سرمايه چه    ما که   
و چه چشم اندازي را طلـب خواهنـد کـرد و آن را              

  چگونه بدست خواهند آورد؟
  

ــوني   !آري ــران نيازمنــد يــک دگرگ اقتــصاد اي
منـد اقتـصادي    ما نياز  : است سيارعميق  ساختاري ب 

؛ نباشـد اسـتوار    بر ستم و اسـتثمارمردم       يم که هست
بجاي سود براي سـرمايه داران داخلـي و خـارجي،           
نيازهاي مردم را برآورده کند؛ اقتصادي که به نفـت          

وابسته نباشد و بر اين پايه شکوفا   سرمايه خارجي   و  
ي فقط با نـابود   ،چنين اقتصادي . شده و توسعه يابد   

 :ساخته شود  و   متولد شده مي تواند   اين نظام کهنه    
روابط عقب مانده سـرمايه داري و ماقبـل          يا نابود ب

سرمايه داري از طريق انقـالب پرولتـري و برقـراري     
  . نظام سوسياليستي

  
ــشک  ــن بي ــام اول در اي ــسيرگ ــرنگوني م ، س

  .جمهوري اسالمي است
  

  !  تنها راه نجات انقالب است! آري

  :توضیحات و منابع
 فريدون خاوند به نـام    به نقل از گفتار راديويي    - ١

ــردا، –" بنــزين؛ کــابوس دو دهــه اخيــر ايــران "  راديــو ف
  ١٣٨٦ تير ٧پنجشنبه 
بحران سهميه بنـدي   " به نقل از گفتار راديوئي       – ٢

 صــداي آلمــان، –" بنــزين در ايــران و نظــر کارشناســان
  ١٣٨٦ تير ٧پنجشنبه 
  از مدتها قبل بـر سـر اتخـاذ ايـن تـصميم در                - ٣

دو سـال پـيش،      . ن اخـتالف نظـر بـود      هيئت حاکمه ايرا  
بخشي از مباحثات طوالني در مورد انتخاب وزير نفت در          
کابينه  احمدي نژاد به موضوعاتي از اين دست اختصاص          

کـه در  (اينکه دولت صندوق ذخيره ارزي خـود را   . داشت
صرف چه امـري    ) اثر افزايش قيمت نفت بوجود امده بود      

 ها برداشت کند يا براي    کند؟ از صندوق ارزي براي يارانه     
نزاع هاي درون مجلـس و ميـان   گردان الزهرا و عاشورا؟   

مراکز قدرت در جمهوري اسالمي، بر سر تغيير سياسـت          
هاي اقتصادي مانند دو نرخي شدن بنـزين و ممنوعيـت           

آنها حـامي   واردات بنزين و غيره ربطي به اينکه برخي از          
ائي اسـت کـه   بـه زيانهـ   بلکه مربوط   . نداردمردم هستند،   

در بـر   گروه ديگـر  منافع سرشاربراي يک گروه در مقابل     
براي مثال بدون شک  طرح سـهميه بنـدي بنـزين            . دارد

 ايرانـي و   واقع منافع يک گـروه از سـرمايه داران بـزرگ            ب
عمومـا قبـل   . را محدود مي کندشرکاي بين المللي شان     

اينکه اين نزاع ها در مجلـس و در رسـانه هـا صـورت               از  
يرد، در سـطح بـين المللـي ميـان گـروه هـاي مـالي                بگ

گرفته و حل و فصل مي شود       مختلف بين المللي صورت     
  . و اجرايش بر عهده کارگزارانش گذاشته مي شود

 درآمـــد نفتـــي شـــکلي از صـــدور ســـرمايه  – ٤
درآمـد نفتـي در چـارچوب    . امپرياليستي به ايـران اسـت    

نيـست  نظام سرمايه داري جهاني  يک ثـروت بـاد آورده          
که بتوان هر جور که خواست از آن در اين يـا آن رشـته            

قوانين سرمايه، بر درآمد نفتي نيـز     . اقتصادي سود جست  
مانند هر سرمايه ديگر، تـابع قـانون اساسـي          . حاکم است 

سرمايه داري يعني استخراج ارزش اضافه و کـسب سـود           
از همينرو بر پايه قانون ارزش است که بـه ايـن يـا     . است

ه اقتصادي معين در صحنه داخلي يا بين المللـي   آن رشت 
يا بر مبناي ملزومـات  بازسـازي   . اختصاص داده مي شود   

خود اين صنعت بکار گرفتـه مـي شـود يـا بـه نيازهـاي                
 چرخانـدن امـور دولـت و    –استراتژيک سياسي ضـروري     

 که بخشي ضـروري از توليـد و       –ماشين سرکوب نظامي    
  . داده مي شودباز توليد اين نظام است اختصاص 

براي مثال امروزه، کنتـرل کننـدگان ايـن در آمـد            
نفتي در سطح ملـي و بـين المللـي خواهـان آننـد  کـه                 
مازادي را که تحت عنوان يارانه ها بـه هزينـه سـوخت و         
نـان جامعـه اختـصاص داده مــي شـود، صـرف نوســازي      

اين تصميم کامال منطبق برقانون . صنعت نفت ايران شود   
از نظر آنان اگـر اينکـار       . ون ارزش است  کسب سود و  قان    

صورت نگيرد صنعت نفت ايـران تـوان رقـابتي اش را در            
ايـن امـر بـراي کـساني        . بازار جهاني از دست خواهد داد     

درس آموز است که فکر مي کنند با اتکا به درآمد نفتـي             
مي توان اقتصادي خودکفا و شکوفا که به نيازهاي مـردم     

 نمـي تـوان طالـب اقتـصاد     .خدمت مي کند، سازمان داد    
نفتي بود، اما از تبعات اجتماعي ويران کننـده اش دوري           

  . گزيد
براي بحث بيشتر در اين زمينـه بـه جـزوه اي کـه              

کـه بـزودي    " نفت واليت فقيه واقعي در ايـران      "تحت نام   
 لنينيـست  –مارکسيـست   (توسط حزب کمونيست ايران     

  .  رجوع کنيد،منتشر مي شود)   مائوئيست–
   ٢ به نقل از منبع شماره – ٥
 تيــر ٨ بــه نقــل از ســايت همــشهري آناليــن، – ٦
اين روزنامه به نقل از معاون حمل و نقل ترافيـک    . ١٣٨٦

 ١٥شهرداري تهران اعالم کرد که در حال حاضر حـدود            
 ميليـون جابجـائي     ٢٠ميليون سفر روزانه معادل حـدود       

از ايـن تعـداد   . درون شهري در تهران صورت مـي گيـرد        
روزانه سه و نيم ميليون جابجائي از طريـق  اتوبوسـراني،          
يک ميليون و دويـست هـزار جابجـائي از طريـق شـبکه              

 هزار حابجائي به وسـيله مينـي بوسـراني، دو           ٨٠٠مترو،  
ــامانه      ــيله س ــائي بوس ــزار جابج ــست ه ــون و دوي ميلي
تاکسيراني و يک و نيم ميليـون جابجـائي نيـر از طريـق              

  .   مي شودمسافربرهاي شخصي انجام
   به نقل از يک شاهد عيني– ٧
 تيـر   ٦ به نقل از سايت بي بي سي، چهارشنبه          – ٨
 ؛ گزارشي از نشـست غيـر علنـي مجلـس دربـاره              ١٣٨٦

سهميه بندي بنـزين و مـصاحبه بـا حـداد عـادل رئـيس        
  مجلس
 کـشور بـه     ١٦.    به نقـل از منبـع شـماره دو          –  ٩

مـارت، هنـد و   ايران بنزين  مي فروشند که در راس آنها ا 
شرکتهاي نفتي هلندي نقش کليـدي در  . هلند قرار دارند  

  .اين زمينه ايفا مي کنند
چيــست؟ در اقتــصاد  روابــط توليــدي   – ١٠

 شيوه سازمانيابي انسان ها براي استفاده از      مارکسيستي،  
ــدي ــاي تولي ــشان را نيروه ــع محصول ــط   و توزي رواب

يـت بـر   در اينجا منظـور، نظـام مالک      .  مي گويند  توليدي
ابزار توليـد، تقـسيم کـار در جامعـه، و شـيوه ي توزيـع                

نيروهــاي .  محــصوالت جامعــه ميــان اعــضاي آن اســت
شامل زمـين، ماشـين آالت،       )يا نيروهاي مولده  ( توليدي

تکنولوژي و مهمتر از همه خـود طبقـات مولـد، ابتکـار و       
 جامعه  زيربناي اقتصادي ايندو با هم    . خالقيتشان است 
يعنـي  ( هـر زيربنـاي اقتـصادي     .هنـد را تـشکيل مـي د  

نهادهـا،   --روبنايک  ) نيروهاي توليدي و روابط توليدي    
  را بوجود مي آورد که منطبـق   –فرهنگ، افکار، و دولت     

  . بر آن بوده و آن را قادر به توليد و بازتوليد مي کند
در مـورد نقـش درآمــدهاي نفتـي در اقتــصاد     -١١

ــش   ــه بخ ــران ب ــسم و "اي ــلطه امپريالي ــرمايه داري س س
ــران  "بوروکراتيـــک ــست ايـ ــزب کمونيـ ــه حـ  از  برنامـ

  . رجوع شود)  مائوئيست – لنينيست –مارکسيست (
 طرح سهميه بنـدي بنـزين را تـا حـدي مـي              –١٢

توان با رفرمهاي ساختاري که امپرياليستها در کشور هند   
در دهه نود ميالدي در قبال اقتصاد دهقاني ايـن کـشور            

دولـت هنـد بـا برداشـتن        . ه کـرد  صورت داده اند، مقايس   
يارانه از نهاده هـاي کـشاورزي و خـصوصي سـازي ايـن              
نهاده ها از تعهدات خود در قبال دهقانـان هنـدي شـانه             

اين سياست که به بهاي خانه خرابي ميليونهـا   . خالي کرد 
دهقان هندي صورت گرفته، اقتصاد هند را بيشتر بـروي          

بر رقابت جوئي درهاي سرمايه هاي امپرياليستي گشود و   
در . بخشهاي مختلف اقتصاد اين کـشور دامـن زده اسـت    

ــه    ــه مقال ــه ب ــن زمين ــد"اي ــان و  : هن ــشي دهقان خودک
کــه در همــين شــماره نــشريه حقيقــت " گلوباليزاســيون

  .  منتشر شده رجوع کنيد
يکي از ويژگي هاي ايران در زمان رژيـم شـاه ايـن            

  ←  ٩ه بقيه در صفح           بود که درآمدهاي نفتي 



   ٨ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                

  . پرولتاریا میھن ندارد
 از دس   ت یپرولتاری   ا ھ   یچ چی   ز ب   را  

ام     ا ! دادن ن     دارد ج     ز زنجیرھ     ایش
  !  فتح داردی برایجھان

و " یایران           "ک           ارگران : رفق           ا
ھ  م ص  ف ش  ویم و ب  ا    ": یافغان  ستان"

 ی رژی     م جمھ     ور یھ     دف س     رنگون 
 ای   ران، مبارزاتم   ان را پ   یش  یاس   الم

  .بریم
هاي سرکوب  جمهوري اسالمي ايران و دستگاه    

و ارعابش، بدنبال حمالت وسيع و سرکوبگرانه عليه        
زنان، دانشجويان، کارگران و معلمـان در چنـد مـاه        

 اينک پناهجويان و کارگران افغانستاني مقـيم        ،اخير
هـر  . ايران را هدف جنايتهاي خود قـرار داده اسـت         

ي جزء ستانچند ضرب و شتم وارعاب مهاجرين افغان   
 بـشري تهاي اين رژيـم ضـد      جدايي ناپذير از سياس   

بوده است وهيچگاه از دستور کـار آن خـارج نـشده        
 اما حمالتي که از اوائل ارديبهشت آغاز شـد و        است

ــراج بــيش از    ــه اخ ــاهجو و کــارگر    ٨٥٠٠٠ب پن
ــ ــرين و   ستانافغان ــسترده ت ــي از گ ــد، يک ي انجامي

وحشيانه ترين کارزارهاي رژيم اسـالمي عليـه ايـن          
  .بخش از مردم است

   
وهــاي امنيتــي و انتظــامي رژيــم اســالمي  نير

ايران، به شيوه هاي مرسوم و اوباش منشانه خود به          
محل هاي تجمع، کار و سـکونت مهـاجرين يـورش      
بردند و آنان را مـورد ضـرب وشـتم و اهانـت  قـرار        

بسياري را در حين کار بدون اطالع خـانواده         . دادند
فتن گــرهايــشان و بــدون اينکــه بــه آنــان فرصــت 

کارفرما را دهند، بدون اينکه به آنان  شان از   دستمزد
اجازه جمع کردن وسايل ناچيز زندگيشان را دهند،        

 و در آن سـوي      نددستگير کرده و بسوي مرزها راند     
ــد  ــشان کردنـ ــرز رهايـ ــه . مـ ــي را هنگاميکـ برخـ

فرزاندانــشان در مــدارس بودنــد، گرفتنــد و اخــراج 
هر آنکس را که مقاومت کرد مـورد ضـرب و       . کردند

در يک مورد، سـه تـن را از بـاالي           . م قرار دادند  شت
 به پايين پرتاب کـرده و بـا          محل کارشان  ساختمان

ــد   ــراج کردن ــروح اخ ــن مج ــان در  .  ت ــي از آن يک
بيمارستان هرات جان سپرد و دو نفر ديگر بـستري          

  .اند
سردمداران رژيم  ادعا کردند هدفشان اخـراج        

هيچ چيـز   وال، در ايران    ا. است" غير قانوني "کارگران  
. غير قانوني تر از خود رژيم جمهوري اسالمي نيست    

رژيم حتـي بـه ايـن موضـع ارتجـاعي و ضـد            ثانيا،  
اوباشان رژيم کارت هـاي  . مردمي اش متعهد نيست  

مـي  را ربوده و پاره    افغانستاني  شناسايي پناهجويان   
سپس آنان را با ضرب و شـتم و شـکنجه و            کنند و   

الم کـرده اسـت کـه       دولت اع . مي برند ارعاب همراه   

غيـر  " کليه مهاجرين    ١٣٨٦قصد دارد تا پايان سال      
را که تعدادشان بـيش از يـک ميليـون نفـر         " قانوني

  . تخمين زده مي شود اخراج کند
  

آواره شدن ميليون ها تن از مردم افغانستان از      
سه دهه پيش، زمـاني کـه جنـگ هـا و مـداخالت              

طقه قدرت هاي بزرگ جهان و نيروهاي ارتجاعي من       
در اين کشور اوج گرفت و منجر بـه اشـغال کـشور             
. ازجانب سوسيال امپرياليسم شوروي شد، آغاز شـد     

از آن زمان تا بحال قدرت هاي جهاني و منطقه اي           
و مـرتجعين وابــسته بــه آنهــا، هــيچ گــاه دســت از  
مداخالت خود برنداشتند و همواره در تـالش بـراي      
ــه      ــن منطق ــرل اي ــداف خــود و کنت پيــشبرد اه

ستراتژيک،  جنگ هاي ارتجاعي خود را بـر مـردم           ا
از آن زمان تـا     . ستمديده اين ديار تحميل کرده اند     

کنون مردم افغانستان يا تحت حکومتهاي اسـالمي        
وابسته به غرب و مرتجعين منطقه اي بـوده انـد يـا      

آخـرين نمونــه آن  . تحـت اشــغال قـدرتهاي بــزرگ  
 اشغال کشور توسط کشورهاي امپرياليـستي غربـي       

 ٢٠٠١تحت رهبري آمريکاست کـه در سـال         ) ناتو(
بدنبال اين تجـاوزگري هـا و   . ميالدي صورت گرفت  

همچنين گـرفتن قـدرت توسـط نيروهـاي مرتجـع         
اسالمي، ميليون ها تن از مردم افغانستان سرپناه  و   
کار و زندگي خود را از دست دادنـد و آواره شـهرها        

تـامين  اکثريت آنان براي    . يا کشورهاي ديگر شدند   
معاش خانواده به کشورهاي ايران و پاکـستان پنـاه          

  .بردند
مشخصه کلي چند ميليون کارگر و پنـاهجوي        
افغانــستاني کــه در ســه دهــه گذشــته زنــدگي پــر 
مشقتي را در ايران متحمل شده انـد، بـي حقـوقي            
مفرط، عدم امنيـت جـاني و شـغلي، اخـاذي هـا و             
ــل   ــستگان آن، تحم ــم و واب ــاي رژي ــشي ه قلدرمن

ــو ــت، و  ش ــر و اهان ــوع آور، تحقي ــيط و ته ونيزم غل
جوســازي هــاي مرتجعانــه حکومــت و اوباشــان آن 

  . است
آنان براي تامين معاش خود بـه سـخت تـرين      
کارها تحت بدترين شـرايط  در کـوره پزخانـه هـا،             
دامداري ها، مـزارع، مرغـداري هـا و کـشتارگاهها،           
سايتهاي ساختماني، سنگ بري، چاه کني، کارهاي       

فتي شهرداري تن داده اند و در بسياري از موارد      نظا
دستمزد ناچيزشان را کارفرمايان باال کـشيده انـد و      
يا نيروهاي امنيتي و پاسداران ارتجـاع  بـه سـرقت            

ــد ــرده ان ــوهين . ب ــت و ت ــورد اهان ــان پيوســته م  آن
سردمداران و سـخنگويان رسـمي و غيـر رسـمي و            

 بـه دروغ    آنان پيوسته . دولتندرسانه هاي وابسته به     
عامل مشکالت اقتصادي و اجتماعي جامعه معرفـي        

اما رژيم جمهوري اسالمي اينها را کـافي        .  شده اند 
ندانسته و اکنون کارزار ارتجاعي ديگري را در پيش         

ين بخش از مردم  عليه ا را  گرفته تا وحشيگري خود     
  .کميل کندزحمتکش ايران ت

برخي مفسران و ناظران بين المللي، فشارهاي       
ين المللي و اعمال تحريم اقتصادي عليـه ايـران و           ب

بخصوص اتهام اخير آمريکا و ناتو مبنـي بـر کمـک            
مالي و تسليحاتي جمهوري اسالمي ايران به طالبان       
را عامل اين حرکت رژيم جمهـوري اسـالمي ايـران     
مي دانند و معتقدند اين حرکت تالفـي جويانـه بـه        

آمريکـا و  منظور اعمال فشار بـر نيروهـاي اشـغالگر         
هر چنـد ايـن     . دولت دست نشانده کرزاي مي باشد     

نيز مي تواند يکي از مقاصد رژيـم باشـد امـا دليـل         
اصلي اين کارزار نيست زيرا رژيم از ماههـا قبـل در        

  .تدارک اين يورش بوده است
  

از طرف ديگر رژيـم جمهـوري اسـالمي ادعـا           
ـ       ي، صـدهزار   ستانکرده که با اخراج پناهجويان افغان

شغلي ايجاد کرده اسـت و در نظـر دارد کـه       فرصت  
ــه  ــا ٣٠٠رقــم را ب ــن هــا .   هــزار برســاند٤٠٠ ت اي

تبليغات عوامفريبانه اي است بـراي جلـب همراهـي     
  .  اقشار عقب مانده در ميان توده هاي مردم

حرکت هماهنگ و يکپارچه ايـن دوره دولـت،         
ادامه همان سياستهاي ضد مردمـي گذشـته آن در         

. ري خاتمي و رفـسنجاني اسـت      دوره رياست جمهو  
اما چـرا امـروز ايـن رونـد چنـين شـدت و حـدت                
گسترده اي گرفته اسـت، حکايـت از اهـداف پليـد            

  . ديگري دارد
ــاي    ــالمي  از دولتهـ ــوري اسـ ــم جمهـ رژيـ

ــته   ــه پيوس ــستي ک ــشکالت  بامپريالي ــاري و م يک
ــصادي ــاجران  -اقت ــردوش مه ــود را ب ــاعي خ  اجتم

 تا بدينوسيله خارجي و غير سفيد پوست مي اندازند
مشکالت ذاتـي نظـام اجتمـاعي خـود را بپوشـانند            

آنها با اين کار تالش مي کننـد تـا        . پيروي مي کند  
نارضايتي مـردم از نظـام  را بـه طـرف دشـمني بـا            

آنـان بـا ايـن کـار        . مهاجران خارجي منحرف کنند   
تــالش مــي کننــد تخــم نفــاق را در ميــان مــردم  

ستيزي را که  " يگانهب"بپراکنند و افکار نژادپرستانه و      
از خصوصيات طبقات مرتجع حاکم است، در ميـان         

اما جمهوري اسـالمي  بـصورتي       . مردم پخش کنند  
ناشيانه تر و با شيوه اي خشن تـر کـه القـاء کننـد               
شيوه هاي فاشيـسم هيتلـري اسـت، بـه ايـن کـار              

  .  مبادرت ورزيده است
  

ــان مهــاجرين   ــرس و وحــشت در مي ايجــاد ت
لهاي اخير دامنه وسـيعتري بخـود       افغانستاني در سا  

مـه مهـاجرين افغـان     ه ٢٠٠٣از سـال    . گرفته است 
ملزم بودند کارت اقامت سابق خود را تحويل داده و         

سـال گذشـته از   . کارت اقامت موقت دريافت کننـد    
. آبان ماه رژيم شروع به تشديد حمالت خـود کـرد           

مــاموران وزارت کــار، وزارت کــشور و نيروهـــاي    
افتن و اخراج کارگران افغانستاني بـه  انتظامي براي ي 

دولـت  .  هزار بازرسي اماکن کاري دست زدنـد       ٢٠٠
همچنين مجازاتها و اعمال فشار اقتصادي و گمرکي   

 در مقابل یبا تمام قوا از پناھجویان و کارگران افغانستان
  ! ایران دفاع کنیمی اسالمییورش جمھور



٩صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره
" غيرقـانوني "واداري را براي کارفرماياني که کارگران      

دولـت   . افغانستاني را استخدام  کنند در نظر گرفت       
ال محدوديتهاي جديدي بـر مهـاجرين افغـان اعمـ         

کرد، از جملـه  حرکـت فاشيـستي محـروم کـردن             
. کودکان افغانـستاني از تحـصيل درمـدارس دولتـي     

اين محدوديت ها افزون بر محدوديتهايي بود که از         
مثل محـدوديتهاي در نقـل مکـان    . قبل موجود بود 

کردن و همچنين  محدوديتهاي مانند عدم امکـان          
  .برخورداري از هر گونه بيمه کاري و درماني

  
يـن رژيــم بيهــوده تـالش مــي کنــد مــشکل   ا

بيکاري و اقتـصاد بيمـار و بحـران زاي خـود را بـه               
ايـن رژيـم منفـور از    . گردن افغانستاني ها  بينـدازد   

شايعه پراکني هاي دروغـين کـه افغانـستاني هـا را          
عامل گسترش خشونت و جنايت در جامعه معرفـي        

ــرد  ــا اگــر همــه . مــي کنــد، ســودي نخواهــد ب حت
ا را هم اخراج کند، نمي تواند مشکالت   افغانستاني ه 

اين مشاغل به لحاظ دسـتمزد     . خود را تخفيف دهد   
حتـي اگـر   . در واقع تفاوت چنداني با بيکاري ندارند   

بخشي از اين مشاغل توسـط اتبـاع ايرانـي اشـغال            
شود، بيکـاري بـازهم از طريـق کـارکرد خـود ايـن            

بيکـاري بخـش    . اقتصاد بيمار بازتوليد خواهـد شـد      
ي ناپــذير يــن نظــام اقتــصادي اســت؛ نظــام جــداي

اقتصادي  که بخش مهمي از آن را استثمارسـرمايه          
سرمايه بـوروکرات  . داري بوروکرات تشکيل مي دهد  

وابسته به امپرياليسم  براي ادامه  سـودآوري خـود،     
بخصوص در شرايط رقابت جهاني، نياز بـه اسـتثمار        

يگري بنابراين تشديد وحش  . ارزان دارد مافوق  کارگر  
ها و جنايات جمهوري اسالمي نه براي از بين بردن          
بيکاري، بلکه براي ارزانتر کردن اين نيروي کار فوق         

اقتصاد بيماري که جمهوري اسالمي در      . ارزان است 
دامن امپرياليستها ساخته و پرداخته، بـدون وجـود         
نيروي کار ارزان مهاجرين افغانستان بيش از پـيش         

آنانيکــه . بــرو مــي شــودفلــج شــده و بــا بحــران رو
بيشرمانه از مـصرف منـابع ايـران توسـط مهـاجران       
افغانستان صحبت مـي کننـد، بخـوبي آگاهنـد کـه       
ثروتي که اين کارگران سخت کار توليد مـي کننـد           
هزاران بار بيشتر از مصارف ناچيز آنها و خانوارهـاي          

  .تهيدستشان است
  

در حقيقت رژيم با راه انداختن اين وحشيگري   
ايـت در تــالش اســت تـا در ميــان مهــاجرين   و جن

افغانستاني و فرزندان آنان که اکثرا در ايران متولـد           
شده اند، جو تـرس و وحـشت دائـم بوجـود آورد و           

آنهـا را   " غير قانوني "موقعيت بالتکليف و بي ثبات و       
تبديل به عاملي براي هر چه ارزان تر کردن نيـروي      

تکـشان و   کارشان کند تا به بهاي زندگي ايـن زحم        
. فرزندانشان يک قشر نازک در جامعه فربه تر شـود         

بـه همــين دليــل اسـت کــه فرزنــدان مهــاجرين از   
تحصيل محـروم مـي ماننـد تـا فقـر آنهـا توليـد و               
بازتوليد شود و کاربردگي آنان بـراي سـرمايه داران          
ايراني و گردن کلفت هاي جمهوري اسالمي نـسلها         

ليرغم بـيش از    به همين دليل است که ع     . ادامه يابد 
دوميليون مهاجر ثبت نام شده و ثبـت نـام نـشده،            

 نفر اجازه کار داده شده است تا بقيـه       ١٠٠٠تنها به   
در شرايطي قرار گيرند که نيـروي کـار خـود را بـه              

  .قيمت بردگي بفروشند
  

رژيم جمهوري اسالمي در گذشته تـالش مـي    
کرد از موضوع مهاجرين افغانـستاني بـراي پيـشبرد      

ت ضد کمونيستي و گسترش تاريک انديـشي     تبليغا
رژيـم جمهـوري    . مذهبي در ايـران، اسـتفاده کنـد       

ــگ ســاالر اســالمي   ــاران جن ــه جنايتک اســالمي، ب
افغانستان کـه دستـشان بخـون مـردم و انقالبيـون            
افغانستان آغشته بود بال و پر داد و با کمـک هـاي           

احزاب جنايتکـاري  . مالي و نظامي آنان را پروار کرد      
زب وحدت اسالمي و حزب حرکت اسـالمي   چون ح 

ــگ    ــسياري از جن ــين ب ــيعه و همچن ــزاب ش از اح
ساالران جنايتکار ديگر، پيوسته مورد لطف و عنايت 

رژيـم،  مـزدوران   .  رژيم جمهوري اسالمي بوده انـد  
خود را براي کمک بـه سـازماندهي سـپاه محمـد و        
بقيه سـازمانهاي مرتجـع وابـسته بخـود بـه داخـل             

ستاد و سالها از طريق آنان به گسترش        افغانستان فر 
شاخه هـاي نظـامي و امنيتـي و اشـاعه ايـدئولوژي       
قــرون وســطائي بنيــادگرائي اســالمي خــود در     

ــستان پرداخــت ــران و  . افغان ــوري اســالمي اي جمه
پاکستان، در کنار قدرت هاي بزرگ امپرياليـستي و    
ديگر قدرتهاي مرتجع منطقه نقش مهمي در فجايع  

جمهـوري  . بودي آن بـازي کـرده انـد     افغانستان و نا  
اسالمي چنين وانمود مي کند که گويي تنها رابطـه       

" ميزبـاني "اي که با افغانستان و افغانستاني هـا دارد         
! زهي بيشرمي . چند ميليون افغانستاني مهاجر است    

جمهوري اسالمي در دامن زدن به گسترش تاريـک      
انديشي مذهبي و اسارت زنان افغانستان و سـرکوب   

مونيستهاي افغانستان نقش ايدئولوژيک و نظـامي       ک
ــازي کــرده اســت جمهــوري اســالمي در . مهمــي ب

نابودي افغانستان يکي از مجرمين مهـم اسـت کـه           
ــد    ــستان باي ــاي افغان ــشان و خلقه ــط زحمتک توس

جمهـوري  . محاکمه شده و به سزاي اعمالش برسـد       
ــط     ــستان توس ــغال افغان ــسهيل اش ــالمي در ت اس

چنان نقشي بازي کـرد کـه حتـا    امپرياليسم آمريکا   
کارگران و  . مقامات آمريکائي به آن اعتراف کرده اند      

زحمتکشان و زنـان و روشـنفکران افغانـستان، چـه           
ــاني کــه در خــاک   ــاني کــه در ايراننــد و چــه آن آن
افغانستان زندگي مي کنند، نقش و حق مسلمي در        
سرنگوني قهرآميز اين رژيم  تا مغـز اسـتخوان ضـد      

مهاجرين افغانستاني، اعم از پناهنـده      . مردمي دارند 
. و کارگر، جزو ستمديده ترين اقشار جامعه ايراننـد        

ــارگر و    ــه ک ــود طبق ــک از وج ــي الينف ــان جزئ اين
  . زحمتکشان ايرانند

بايد در مقابل اوباشان اسالمي از همزنجيران و        
    .همسرنوشتان خود با تمام قوا دفاع کنيم

  . پرولتاريا ميهن ندارد
ا هيچ چيز بـراي از دسـت دادن نـدارد جـز             رولتاري

 ! اما جهاني براي فتح دارد! زنجيرهايش
  

هم صف شويم   ": افغانستاني"و  " ايراني"کارگران  : رفقا
و با هدف سرنگوني رژيم جمهوري اسـالمي ايـران،          

 .مبارزاتمان را پيش بريم
  

ــران   ــست اي ــزب کموني ــه ٢٥ –) م.ل.م(ح  م
٢٠٠٦■ 

   ٧بقيه از صفحه ←
بود براي ارائه خدمات ارزان  به         وسيله اي 

ز اين خدمات عمدتا ا  . سرمايه گذاريهاي خارجي  
يکم از طريق ايحاد    . دو طريق صورت مي گرفت    

تسهيالتي زيرساختي که براي اين قبيل سرمايه      
و دوم از طريق ارزان نگه     . گذاريهاي ضروري بود  

داشتن نسبي نيـروي کـار از طريـق اختـصاص           
اين . يارانه به برخي محصوالت سوختي و غذائي      

سياست در مجموع در دوره جمهـوري اسـالمي         
 پس از پايان جنگ ايران و عراق،        .نيز دنبال شد  

و آغـاز رونـد گلوباليزاسـيون، ايـن سياسـت بــه      
. مانعي براي رقابت جوئي اقتصاد ايران بدل شـد        

بسياري از سرمايه هاي متوسط و بزرگ با اتکـا           
به اين قبيل تسهيالت  و يارانه هـا قـادر بودنـد           
خـود را سـرپا نگهدارنـد و تـا حـدي در مقابـل       

حـال آنکـه از   . مقاومت کننـد رقباي بين المللي  
نظر منطق بازار جهاني سـالها بـوده کـه برخـي            
رشته هاي صنعتي ايران مي بايست کامال از دور 

طرح سـهميه بنـدي بنـزين و        . خارج مي شدند  
ــي در    ــين الملل ــاي ب ــه قيمته ــزين ب ــروش بن ف
درازمدت همان کاري را با زنـدگي مـردم ايـران       

اي از نهــاده هــحــذف يارانــه خواهــد کــرد کــه 
کشاورزي در هند که منجر به خودکشي جمعي        

 ■ .دهقانان در اين کشور شده است

 
  !ه مذهبيعل

 !سميدفاع از کمون
ات بـه ثمـر رسـاندن انقـالب      يکی از ضرور  ي

دئولوژی مذهبی  يستادگی در مقابل ا   يپرولتری، ا 
ـ ز. اسـت  ت سـتمگرانه روابــط  يـ را مــذهب، ماهي

ــانده و     ــود را پوش ــاعی موج ــصادی و اجتم اقت
ــمالک ــصوصی و مالي ــکت خ ــر زن و  ي ــرد ب ت م

ه شورشگری  يخانواده را مقدس می شمارد؛ روح     
دگان نابود کرده و بجـای آن       يان ستمد يرا در م  

م را مـی پرورانـد؛ مـانع    يه اطاعـت و تـسل    يروح
ن سـتمگر و    يان زحمتکشان شده و ب    يوحدت م 

د در  يـ طبقـه کـارگر با    . ده پل مـی زنـد     يستمد
ستد و بــا جــسارت يــدئولوژی بايــن ايــمقابــل ا

ــه دندئويــا ــلوژی علمــی و نگــرش علمــی ب ا و ي
ه افکار و ارزشها و     يدئولوژی شورش عل  يهستی، ا 

. ان مـردم رواج دهـد     يـ ن های کهـن را در م      يآئ
دئولوژی رقابـت و شـکاف طبقـاتی کـه          يبجای ا 

 دئولوژی مبارزهيت کننده آن است، ا  يمذهب تقو 
ستی که در آن انسان ها      يک جامعه کمون  يبرای  

وارد تعاون و همکاری مـی      گر  يکديبطور برابر با    
  . غ کنديشوند را تبل

  
 ■ ١٣٨٦ه اول ماه مه يبه نقل از اطالع

 



   ١٠ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                

 
 به ابتکار حزب    ٢٠٠٧ مه   ١٨بيانيه زير در    

و حـزب کمونيـست     ) م ل م  (کمونيست ايران   
منتـشر  )  کردستان شمالي  -ترکيه(مائوئيست  

اين بيانيه با هدف گسترش و تثبيت يک        . شد
موضع ضد ارتجاعي ضد امپرياليستي انقالبـي       
درميان سازمان ها، گـروه هـا، جنـبش هـا و            
شخصيتهاي مبارز خاورميانه و بطور عمـوم در       

. ضد جنگ، منتشر شده اسـت     جنبش جهاني   
اين بيانيه، توسط فعالين حـزب در تظـاهرات         

پخـش  ) آلمـان (ضد جي هشت در روسـتوک       
. شد، اما کارکرد آن عمومي و درازمدت اسـت        

از همه رفقا که در کشورهاي مختلف بسر مـي     
برند تقاضا مي کنيم،  با استفاده از نـسخه ي           

که در سـايت سـربداران   (انگليسي اين بيانيه  
ــتمو ــود اس ــارزين  ) ج ــا مب ــه ب آن را فعاالن

کــشورهاي خاورميانــه بــه بحــث بگذارنــد و  
مشخصا از آنان بخواهند که اين بيانيه را امضا         
کرده و به دست گروه ها و مبارزين کشورهاي         
ــه    ــشورهاي خاورميان ــصوص ک ــف بخ مختل

اين بيانيه به ترکي و فرانسه ترجمـه        . برسانند
رجمـه ي   از رفقـائي کـه امکـان ت       . شده است 

عربي و کردي اين بيانيه را دارند، تقاضـا مـي           
کنيم  بدون فوت وقت به ايـن کـار مبـادرت            

  . کنند
  

صداي طبل جنگ بعدي در خاورميانه، روز به        
ماشين جنگـي آمريکـا بـراي       ! روز بلند تر مي شود    

حمله اي بيرحمانه عليه ايران، سوخت گيـري مـي          
ذاکره هيئت هاي دپيلماتيک آمريکا سرگرم مـ      . کند

مخفي بـا رژيـم هـاي ارتجـاعي منطقـه و حتـا بـا                
نيروهاي ارتجاعي بنيادگراي اسالمي انـد تـا زمينـه     
هاي سياسي آغاز يک فاز نوين در جنگ خاورميانه         

  .را تدارک ببينند
  

طبقه حاکمه آمريکا با استفادهء فرصت طلبانه       
 ســپتامبر، ١١از حملــهء وحــشيانه و ضــد مردمــي 

 را که در هسته مرکـزي       نيروهاي مسيحي فاشيست  
هيئت حاکمه آمريکا قرار دارند بـسيج کـرد و علنـا          
اعالم کرد، هدفش استقرار يک نظـم نـوين جهـاني        

جنگـي  " جنـگ عليـه تـرور     "آنان تحت لواي    . است
 نامحدود را با هدف استقرار يک امپراطوري جهاني ِ        

  .بي چالش، به راه انداخته اند
  

ء آمريکـا   هر چند امروز، تهاجم افسارگـسيخته     
ــا      ــت، ام ــرار داده اس ــود ق ــدف خ ــه را ه خاورميان

  --  از ترکيه تـا انـدونزي         --قلمروئي بس پهناورتر    

اين جنـگ قـرار اسـت بـه تجديـد          . را مد نظر دارد   
سازماندهي استراتژيک جهـان بـراي سـاختن يـک          

بـه يـک    .  بي چالش خدمت کنـد     امپراطوري جديدِ 
بر " ستسلطه بي کم و کا    "کالم، هدف عبارتست از     

  .خاورميانه
  

اين، توفاني گذرا نبوده و نبايد انتظـار داشـت          
شـب  . بـاز گـردد  " عادي"که پاندول دوباره به حالت      

پس، بيائيد خود را آماده کنـيم       . درازي در راه است   
و قبل از هر چيز براي خـود روشـن کنـيم کـه راه               

  .  مطلقا جنايتکارانه چيستمبارزه عليه اين جنگِ 
  

 امپراتور سازي، احساس    اه خونينِ آمريکا، در ر  
مي کند الزم اسـت نـوکران و  همدسـتان سـابق و         
ساختارهاي سياسي متزلزل خاورميانه را کـه ديگـر         
براي نيازهاي اقتصادي و سياسي جديد امپراتوريش 

امـروزه، همـين    . مناسب نيـستند، از ميـان بـردارد       
مسئله، آمريکا و جمهوري اسالمي ايران را در تقابل     

امـا ايـن   .  آستانه يک روياروئي قرار داده اسـت    و در 
مــسئله نبايــد باعــث ابهــام و ســردرگمي در مــورد 

تضادهاي . ماهيت رژيم جمهوري اسالمي ايران شود  
کنوني اين رژيم با آمريکـا بهـيچ وجـه نمـي توانـد             
ــراي پوشــاندن ماهيــت ارتجــاعي آن و   ــوجيهي ب ت

 نمي توان اجازه داد که اين رژيـم       . جنايتهايش شود 
دستان خون آلودش را بـا خـون هـائي کـه آمريکـا         

  . ريخته و خواهد ريخت، بشويد
  

هيچکس نبايد تاريخ انقالب ايران را فرامـوش        
 مـردم ايـران بـراي       ١٩٧٩هنگاميکه در سـال     . کند

انقالب بپا خاستند، آمريکا و قدرتهاي امپرياليـستي   
غرب فکر کردند که زيرکانه ترين و تيزهوشانه ترين         

بـه  . ، حمايت از مالها عليه مردم ايران است       راه حل 
مالهـا  . اين ترتيب يک همکاري دو جانبه آغاز شـد        

انقالب ايران را غرق در خون کردند و يک ميليـون           
تن را در جنگ هشت ساله ايران و عراق به کـشتن            

مالهائي کـه در ايـران حاکمنـد هميـشه بـا            . دادند
ــده هــاي اســتثمار    ــراي چــرخ و دن ــل ب کمــال مي

رياليستي در منطقه، نفت و روغن سياسي عرضه        امپ
ــد ــرده ان ــا و  . ک ــا آمريک ــاي لفظــي ب ــشمکش ه ک

ايدئولوژي بنيادگرائي اسالمي، دو پردهء نازکي است       
که آنان بـر روي روابـط اجتمـاعي اسـتثمارگرانه و             
ستمگرانه در ايران کشيده اند تا ماهيت واقعي ايـن         

مي جمهـوري اسـال  . روابط از چشم ها پنهـان مانـد       
اسـت کـه بـا      ) مذهبي(ايران يک رژيم تئوکراتيک     

 سالهء شريعت، زن را بـه بـرده      ١٤٠٠احياي قوانين   
مرد و فرزندان خانواده را بـه مايملـک پـدر تبـديل        

 ١٩٨٨ايـن رژيـم جنايتکـار در سـال          . کرده اسـت  

چندين هزار زنداني سياسي را در عرض دو هفته به         
. کند" حل "دار آويخت تا مسئله زندانيان سياسي را      

پروژه هاي بزرگ صنعتي کمپاني هاي نفـت و گـاز           
ــائي و ديگــر چنــد مليتــي هــا، توســط ســپاه   اروپ

 حزب اهللا ايران حفاظـت مـي شـوند کـه        پاسداران ِ 
جواب کارگران نيمه برده ي معترض را با گلوله مي          

امروز، اقشار مختلف مردم ايران بار ديگـر در         . دهند
ايـد از مبـارزه انقالبـي       ب. حال بپا خيزي انقالبي اند    

آنان عليه جمهوري اسالمي ايران حمايت کرد و آن        
  . را تقويت نمود

  
از بحران و روياروئي ميان آمريکـا و جمهـوري       

بايد عليـه هـر     ) ميان ارباب و همکار سابق    (اسالمي  
نزاع آنان را بايد تبـديل بـه       . دوي آنان استفاده کرد   

يخي شکافي کـرد کـه از ميـانش ابتکـار عمـل تـار             
مستقل مردم فوران کرده و صحنه تـاريخ را اشـغال     
کند؛ و روند ارتجاعي و جهنمي غالب در منطقـه را           

هنگاميکه . از هم گسيخته و آن را تغيير جهت دهد        
دو نيروي ارتجاعي بخاطر اهداف ضد مردمـي خـود     

 رفتن بـه زيـر      وارد يک روياروئي مي شوند، منطق ِ      
ياسـي مهلکـي   چتر حمايتي يکـي از آن هـا، دام س    

بايـد ايـن    . براي توده هاي تحت ستم مـردم اسـت        
منطق را که ديربازي است در خاورميانه غلبـه دارد،   

از مشکالت دشمنان مي توان و بايد       . خاتمه بخشيد 
براي سرنگون کردن آنان از گـردهء مـردم، اسـتفاده     
کرده ولي نه به مثابه فرصت يا بهانه اي براي تامين           

 آنان عليه ديگري و تازه کردن       پيروزي براي يکي از   
  .زنجيرهاي انقياد توده ها

  
در خاورميانه، مردم با رنـج فالکـت و نـابودي           
عظيمي روبرويند و رنج هاي بيشتري در انتظارشان        

دولت آپارتايد اسرائيل در ارتکـاب جنايتهـاي     . است
هر دم فزاينده اش عليه مردم فلسطين هيچ حـدي       

شـغالگر آمريکـا و     نيروهـاي ا  . و مرزي نمي شناسـد    
کشورهاي اروپائي، به ضرب ارتش هاي تکنولوژيـک      
خود و چماق شـريعت اسـالمي، افغانـستان را اداره           

چهار سال پس از جنـگ نـابود کننـده و        . مي کنند 
اشغال عراق که بيش از نـيم ميليـون تـن از مـردم            
عراق را به قتل رسانده و چهار ميليون تن ديگـر را             

، هيچ نـوع پايـاني بـر ايـن          آوارهء تبعيد کرده است   
. آشوب و سيالب خون در چشم انداز نمي توان ديد       

آنان نقشه مي ريزند؛ و ما مردم، قربانيان نقشه هاي       
آنـان  ! ديگـر بـس اسـت     . آنان را تامين مـي کنـيم      

. امپراطوري بنا مي کنند و ما گور بـراي عزيزانمـان          
  !بايد اين وضع را پايان داد

  
تهاي اروپائي، روسـيه    ما تباني کامل امپرياليس   

  ميري را بگي امپراتوري جنگ برايجلو
   حمایت کنیمی اجتماعی رھائیاز مبارزات اصیل مردم برا

  ! کھ ھمدستندیند و چھ زمان جنگی کھ با یکدیگر میچھ زمان –علیھ ھمھ امپریالیستھا و مرتجعین 
  



١١صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره
و امپرياليـسم ژاپـن را   ) اين نو تزارهاي سرمايه دار    (

در  جنگ جنايتکارانه اي که آمريکـا در خاورميانـه          
سرکردگي مي کند، نه مي توانيم فرامـوش کنـيم و    

البته اين قدرت ها بطور فزاينـده اي از         . نه ببخشيم 
حرکت آمريکا براي کنترل کامل جهان ناراضي انـد         

ه سلطهء آمريکا در ادارهء اردوگاه هاي بردگـي    زيرا ب 
. مدرن در اقصي نقاط جهان، حـسادت مـي ورزنـد          

آنان پشت سر آمريکا حرکت مي کنند و سعي مـي         
کننـد حـداکثر سـهم ممکـن از اسـتثمار خلقهـاي       
جهان توسط سرمايه داري جهاني شده را به چنـگ     
ــاي   ــق روياه ــراي تحق ــد  و در همــان حــال ب آورن

  .خود در خاورميانه تالش مي کنندامپرياليستي 
  

امروز، نيروهاي بنيادگراي اسـالمي، بـه مثابـه         
 آمريکــا، صــحنهء مخــالفين تاخــت و تــاز جهــانيِ 

اما هدف آنان، در واقـع،    . سياسي را اشغال کرده اند    
دسـت يـافتن بــه جايگـاهي مطلـوب در چــارچوب     

ــانيِ  ــا و  تحــت حاکميــِتهمــين نظــام جه  آمريک
 ستمگرانه و کهنه بر خلـق       عي ِ تحميل روابط اجتما  

  موقعيت برده وار زنان يک       --هاي خاورميانه است    
نمونـه برجـسته از ايـن روابـط اجتمـاعي ارتجــاعي      

آمريکا از ماهيت ارتجاعي اين مخالفين خـود        . است
استفاده مي کند تـا روابـط اجتمـاعي و ايـدئولوژي          
خود را که بهمان اندازه ارتجاعي است به عنوان يک      

ه مترقي جا  بزند و يکـه تـازي جهـاني اش را           پديد
بشارت دهندهء آزادي و توسـعه بـراي خلـق هـاي             

نيروهـاي  ( ايـن دو قطـب      . خاورميانه قلمداد کنـد   
در واقع يکـديگر را تقويـت   ) ارتجاعي و امپرياليست  

مي کنند و در اين ميان آنچه قرباني مي شود، آمال 
ايـن  . تانقالبي مردم و مبارزه آنان براي رهـائي اسـ     

ــيون   ــوع پوالريزاس ــدي ( ن ــب بن ــي و ) قط سياس
 در حال توسعه در خاورميانه، خطرنـاک     ايدئولوژيِک

زيرا، نيروهائي که بهيچ وجـه منـافع مـردم را     . است
نمايندگي نمي کنند صـحنهء تقابـل ايـدئولوژيک و        

سياسي را مي آرايند تا مردم را در اين يا آن قطب             
آمريکائي از اين وضع    امپرياليستهاي  . به دام اندازند  

ســود جــسته و جنــگ صــليبي خــود را کــه بــراي 
امپراطوري براه انداخته اند به عنوان خشونت موجـه   

فناتيـک و بـي تمـدن کـه از     "عليـه مـذهبي هـاي    
در . جلـوه مـي دهنـد     " دموکراسي و آزادي متنفرند   

حاليکه، خودشان در حال بردن جامعهء آمريکـا بـه          
 متکي بـر انجيـل     فاشيستي ِ  سوي  يک تئوکراسي ِ    

از سوي ديگر، نيروهاي اسـالمي کـه بـه     . مي باشند 
لحاظ ايدئولوژيک و سياسي ارتجاعي اند سعي مـي         
کنند روياها و منافع تاريخا ارتجاعي خود را به مثابه 

مـا  . موجه جلـوه دهنـد    " کفار اشغالگر "عليه  " جهاد"
نبايد اجازه دهيم اين روند که دو نيـروي ارتجـاعي           

متقابال تقويت مي کنند و بر روي روابـط      يکديگر را   
طبقاتي و اجتماعي ستمگرانه و استثمارگرانه واقعي       

  .در جهان پرده مي افکنند، ادامه يابد
  

بطور عاجل، يک جنبش قدرتمند مردم جهان       
الزم است تا عليه انحصار فـضاي سياسـي و قطـب            
بندي آن توسط دولتها و نيروهـاي ارتجـاعي بلنـد           

 –مدت زمـان طـوالني      .  وض کند شده و وضع را ع    
 اسـت کـه در خاورميانـه،    –در واقع بسيار طـوالني   

صحنه سياسي به ابتکار عمل مرتجعين واگذار شده        
  .است

  
اکنون در ميان بخش هـاي وسـيعي از مـردم           
خاورميانه احساس نفـرت و درد نـسبت بـه جنـگ            
صليبي خونين آمريکا و مخالفين ارتجـاعي اش، در         

چـشم انـداز حقيقـت جـو و         يـک   . حال رشد است  
روشن که بازنماي منافع واقعي و آمال انقالبي مردم      
باشد، بايد در راس اين احساسات رشد يابنده قـرار          
گرفته و آن را تبديل به يک نيروي موثر سياسـي و       

چنـين جنـبش   . ايدئولوژيک در صحنه سياسي کند  
سياسي که منافع اساسي و اصيل توده هـا و آمـال            

اي بلند بيان کند، موجب قـوت قلـب         آنان را با صد   
همگان شده و راه برون رفت از حصار امپرياليـستها          
و نيروهــاي مرتجــع و برنامــه هــاي آنــان را تــامين 

  .خواهد کرد
  

شک نيست که ابرهاي تاريک در افـق نمايـان          
. شـــده و زمانـــه ي خطرنـــاکي در پـــيش اســـت

پيشروترين نيروهاي انقالبي بايد  بـي درنـگ بـراي        
مه نيروهاي مترقي حرکت کنند تا بتوانند       وحدت ه 

دروازه ها را بروي عمل مـستقل تـاريخي تـوده هـا          
براي دست يابي به اين مهم، مـا نيازمنـد          . بگشايند

ــراي   يــک افــق انقالبــي دورانديــشانه ايــم؛ افقــي ب
و همزمان بايـد صـميمانه    . دگرگوني راديکال جامعه  

 و با تمام کساني که بـا جنايـت هـاي امپرياليـستها       
چنـين  . مرتجعين ضديت مي ورزنـد متحـد شـويم       

جنبــشي اوضــاع را مــساعدتر خواهــد کــرد؛ 
شرايط بهتري را براي يک مبارزه انقالبـي بـا          
هدف تجديد سازماندهي جهان براي مردم و       
بدست مردم، ايجاد خواهد نمـود و زمينـه را          
براي دست زدن به يک نبـرد جمعـي جهـت           

 کـره   ايجاد يک جامعه نوين بـشري بـر روي        
  !زمين فراهم تر خواهد کرد

  
بايد چشمان خود را باز کنيم و جـديت         

ببينيد چگونه حرفهائي کـه     . اوضاع را دريابيم  
ديروز وقيحانه و غير قابل تحمل قلمداد مـي         
شدند، امروز بعنوان واقعيتي کـه بايـد قبـول        

ــوند  ــي ش ــه م ــرد ارائ ــحبت از : ک ــون ص اکن
. ستانداختن بمب اتمي بر روي مردم ايران ا       

چگونه مي توانيم اين را تحمل کنيم؟ اگر بـه    
آنان اجازه اين کار را دهيم، آيا به همان جـا           
بسنده خواهند کرد؟ امروزه، صحبت کردن از      
امکان نـابودي تمـدن بـشري بـدليل فجـايع       

امـا مـردم    . زيست محيطي بسيار عادي است    
اجازه فکر کردن به اين امکـان را ندارنـد کـه      

امپرياليستي را از -ه داريمي توان نظم سرماي 
  .طريق انقالبات توده اي از ميان برداشت

  
منـع  "زمان آن رسيده است که بـه ايـن نـوع             

! بلـه . بـودن هـا  خاتمـه دهـيم       " غير مجاز "و  " بودن
جهان نيازمند تجديد سازمان است؛ اما نـه توسـط           
بوش ها، بليرها، مرکل ها، شيراکها و پوتين هـا؛ يـا        

جهان را  . قير در خاورميانه  توسط مرتجعين بومي ح   
 .توسط مردم و براي مردم: بايد از نو ساخت

 
ــه   ــگ تجاوزکارانـ ــغال و جنـ ــوي اشـ جلـ

  !امپرياليستي را در خاورميانه بگيريم
فکر انقالبي، اتحاد انقالبي و مبارزه انقالبـي را         

  !گسترش دهيم
  !عليه امپرياليسم و ارتجاع

نيروهاي خـود را در يـک       : خلقهاي خاورميانه 
اتحاد انترناسيوناليستي گردهم آوريد و عليـه     
امپرياليستها و تمام دولتهاي مرتجـع منطقـه       

  !بجنگيد
  ■٢٠٠٧ مه ١٨
  

  



   ١٢ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                

  در باره تظاھرات علیھ نشست یگزارش
در )  ھ شت  یج   (یگروه ھ شت ک شور ص نعت      

  *آلمان
طي روزهاي دوم تا هشتم ماه ژوئن دهها هزار         

د هـم   نفر در روستوک، در شمال شرقي آلمان، گـر        
آمدند تا صف مبارزاتي بزرگي را عليه نشست سران         

ــه در شــهر هايليگنــدام ( کــشور امپرياليــستي ٨ ک
معترضـين را طيفهـاي     . بوجـود آورنـد   ) برگزار شـد  

 صـفي از مهـاجرين      --مختلفي تشکيل مي دادنـد      
آفريقائي و آسيائي و آمريکاي التيني، صـلح طلـب          

د ها، نيروهاي طرفدار محيط زيـست، نيروهـاي ضـ         
جهاني سازي سرمايه داري و ضد جنگ، فمنيستها،   
طيــــف وســــيعي از  مبــــارزين آنارشيــــست و 

  . کمونيستهاي انقالبي از کشورهاي مختلف
از اولين نشست سران هشت کشور صنعتي در        

 تا کنون جنبشي قوي در چار   ١٩٩٩سياتل به سال    
ايـن جنـبش بخـش      . گوشه جهان براه افتاده اسـت     

جهان به حرص و آز سرمايه  مهمي از اعتراض مردم     
  . داري جهاني و عواقب وخامت بار آن است

ــار ســران   ــاگوني در دســتور ک موضــوعات گون
تـسليحات موشـکي    .  کـشور قـرار داشـت      ٨نشست  

آمريکا در اروپـا کـه مـورد اعتـراض روسـيه اسـت؛         
معضل گرم شدن کره زمين؛ گسترش فقر در جهان      

ل بخصوص  در آفريقا و مـسئله مهـاجرت و  مـسائ            
پشت پرده ديگر ماننـد فـشارهاي بـين المللـي بـر             
جمهوري اسالمي و اوضاع ايران، از موضوعات مورد        

  . بحث ميان سران هشت کشور بود
ثـروت   % ٨٠اين کشورها در حالي که بيش از        

جهان را کنترل مي کنند، جمع شدند تا بـا اتخـاذ             
سياستهائي نوين، آخرين قطره هاي حيات کودکان       

آسيايي و آمريکاي التيني را نيز بربايند       آفريقايي و   
و با کارآئي باالتري  کشورهاي سه قـاره ي فقيـر را         

  .به ماشين مکنده ي سود و ثروت خود وصل کنند
دولت آلمان از سـال گذشـته تـدابير امنيتـي           
. شديدي را براي برگزاري اين نشست تـدارک ديـد         

آرامترين نقطه آلمان  را بـراي جلـسه سـه روزه ي             
 هشت کشور انتخاب کرد و ديـوار طـويلي بـه      سران

ارتفاع چهار متر که يک متر آن در زمين پي ريزي            
 ميليـون يـورو     ١٢شده بـود بـا هزينـه اي معـادل           

نيروي هوايي، دريايي  و زميني آلمـان        . درست کرد 
در شـهر   . براي حفاظت از اين نشـست بـسيج شـد         

روستوک به غير از نيروهاي امنيتي وسيعي کـه بـه           
 ١٧٠٠٠لباس شخصي در همـه جـا بودنـد،            شکل  

 نيـروي رنجـر،     ١٢٠٠نيروي سرکوبگر پليس ويـژه،      
فقـط هزينـهء   . دهها هلي کوپتر بـه ميـدان آوردنـد     

 ١٠٠امنيتي برگزاري اين جلسهء سه روزه بـيش از          
 ١٠٠ميليون يورو بود که برابر است با درآمد يکروز           

در قـسمت   . ميليون تن از فقيرترين کارگران جهان     

ــام دارد و يــک شــ مالي نشــست کــه هايليگنــدام ن
 ٢٤طرفش درياسـت، صـدها پلـيس غـواص بطـور            

ساعته زير دريا را با يک حفاظ توري و منطقه مين           
از چند ماه پيش،    . گذاري شده، پاسباني مي کردند    

بخصوص در ماه آخر، نيروهاي امنيتي دولت آلمان،        
هماهنگ بـا ديگـر کـشورهاي اروپـايي بـسياري از            

ين ضد سـرمايه داري را زيـر نظـر داشـتند و             مبارز
تمــام مکالمــات تلفنــي و اينترنتــي را کنتــرل مــي 

ــران و فعــالين را در آخــرين . کردنــد برخــي از رهب

. لحظات و هنگام آمدن به روستوک دستگير کردنـد   
با درماندگي هر گونه    ) اتو شيلي (وزير داخلي آلمان    

ه حتـا   تظاهرات را غير قانوني اعالم کرد بگونه اي ک        
امـا ده   . مورد انتقاد برخي اعضاي دولت قرار گرفت        

ها هزار نفر خـود را بـه محـل برگـزاري اعتراضـات              
عليرغم تهديدات و فشارهاي دولت آلمـان،        .رساندند

بسياري از نيروهاي سياسي مبارز از ماه مـه برنامـه           
هاي سياسي گسترده اي در سراسـر آلمـان برگـزار           

راضات ضد نشـست جـي      کردند تا مردم را براي اعت     
صدها تظاهرات کوچک و بـزرگ  . هشت بسيج کنند  
  . و جلسه براه افتاد

 –مارکسيـست   (فعالين حزب کمونيست ايران     
ــست  ــست–لنيني ــيش از  )  مائوئي ــاه پ ــز از دو م ني

برگزاري جـي هـشت، فعاليـت هـاي خـود را آغـاز              
کردنـد و بـه تمــاس گيـري و هماهنــگ کـردن بــا     

يـر آلمـاني پرداختنـد و       نيروهاي مبارز آلمـاني و غ     
اطالعيه ها و مواضع سياسي خـود را  بخـصوص در       
ارتباط با مسئله جنگ در خاورميانه و امکان حملـه       

در ايـن  . آمريکا به ايران، به بحث با آنـان گذاشـتند     

فعاليت ها،  بولتن داخلي حزب راهنمـاي عمـل مـا      
گزيده اي از آن را در انتهاي اين گـزارش مـي        (بود  

  ).خوانيد
خشي از تدارک فعالين حزب تماس گيري بـا     ب

احزاب و سازمان ها و فعالين ايراني در خارج کشور          
بـدنبال  . براي هماهنگي و شرکت در اين مراسم بود      

کميته هماهنگي عليه نشـست    "اين فعاليت ها، يک     
با شرکت فعالين ما و عده اي از فعالين         " جي هشت 

ل چپ و فعالين هشت مارس و رفقاي دانشجو، شـک  

گرفت تا بشکل متحدتر و هماهنگ تر و مـوثرتر در          
  . اين مبارزات شرکت کنيم

 ی امپریالیستینقش رسانھ ھا
  دروغ و تحریف

چه قبل و چه در دورهء نشست سـران هـشت           
کشور، رسانه هاي غربـي سـعي کردنـد بـا تحريـف           
وسانسور و بازتاب وارونهء وقايع، تظاهر کننـدگان را    

د که کاري جز درگيري     عده اي ماجراجو نشان دهن    
 چنـد لحظـه   با پليس ندارند و با نمايش تلويزيوني ِ       

درگيري پليس با تظاهر کننـدگان، محتـوا و علـت           
هدف مرکـزي   . اعتراض تظاهر کنندگان را بپوشانند    

ده ها هزار تظاهر کننده که بـا حـداقل امکانـات از             
چار گوشه جهان  خود را به شهر روستوک رسـانده           

ما جهـان ديگـري   :  که فرياد بزنندبودند اين بود   
سرمايه داري را به تاريخ تبـديل       ،  مي خواهيم 

تاريخ مصرف اين نظام مدتهاسـت کـه        ؛  کنيم
   !بسر آمده

    G٨ن ضد  يدرود به مبارز
 !      ممکن استيگري                                              جهان د



١٣صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره
از جملـه    اين جمعيـت از کـشورهاي مختلـف   

آلمان و سراسر اروپا، استراليا و آمريکا و مکزيـک و           
تجمع کـرده بودنـد تـا بـراي يـک هفتـه کامـل          .... 

ند، جدل کنند، با فرهنگها و ديدگاههاي اعتراض کن
مختلف آشنا شوند و برنامـه سياسـي بـراي از بـين          
بردن سـرمايه داري و ايجـاد جهـاني پيـشرو ارائـه             
دهند و بگويند که چگونه مي توانيم جهـاني بـدون           

اينها براي جهاني برابـر و      . امپرياليسم داشته باشيم    
ليـه  در مخالفت با جنگي که آمريکا و متحـدينش ع  

  .مردم خاورميانه پيش مي برند، تجمع کرده بودند
اينان براي سد کـردن نشـست هـشت کـشور           
آمده بودند و مي خواستند  اعالم کنند کـه حـضور       
ما مهمتر از تصميمات شماست و بدانيد کـه اجـازه           
نخـواهيم داد طرحهــاي جنايتکارانـه تــان را بــدون   

اد اجازه نخواهيم د. مقاومت مردم جهان عملي کنيد 
سياستهاي نئو ليبرالي تان مردم جهان را بـا فقـر و          
تيره روزي بيـشتر روبـرو کنـد و کـره خـاکي را بـا           

  .فاجعه نابودي مواجه کند
 ٢يکي از نمونه هـاي تحريـف،  در روز شـنبه          

ژوئن اتفاق افتاد که رسانه ها اعالم کردند دسته اي          
مبارزين آنارشيست کـه لباسـهاي      (از سياه جامگان    

تظـاهرات آرام   ) کل سياه بر تن مي کننـد      متحدالش
.  هزار نفري را بـه درگيـري بـا پلـيس کـشاندند      ٨٠

واقعيت آن است کـه هنگـام رسـيدن بخـش هـاي           
مختلف تظاهرات به بنـدر روسـتوک و يکـي شـدن      
ــراي بهــم زدن تظــاهرات و   آنهــا، پلــيس مخفــي ب
ــاهر    ــه تظ ــدگان، از درون ب ــاهر کنن ــاندن تظ ترس

ال حاضـر در ايـن مـورد        در ح . کنندگان حمله کرد  
پرونده اي در دادگاه هـاي آلمـان از سـوي تظـاهر             

پليس از  . کننده گان عليه پليس گشوده شده است      
اين حربه کثيف اسـتفاده کـرد امـا جوانـان پاسـخ              
درخورد به آن دادنـد بطوريکـه بيـشترين تلفـات و            

نيروهـاي ضـد    .  زخمي ها را پلـيس متحمـل شـد        
تبليغات دروغين چاره   سرمايه داري در مقابل امواج      

اي جز اتکاء به خبر رساني هاي مستقل اينترنتي و          
رسـانه هـاي    . ... پخش تراکتها و نـشريات نداشـتند      

بين المللي گزارشات زيادي از اعتراضات ضـد جـي          
هشت تهيه کردند امـا هرگـز از زبـان خـود تظـاهر            
کننــدگان علــت گردهمــائي شــان در رســانه هــاي 

تحريف بطور مطلق بر    سانسور و   . خبري پخش نشد  
از  اي ايــن گوشــه. رســانه هــاي غربــي حــاکم بــود

  .واقعيت دموکراسي غربي است

   در کمپیزندگ
مجموعه ي مبارزين ضد نشست هشت کشور،       
در سه کمپ به فاصله هاي چند کيلومتر از يکديگر          

در هر کمپ به تناوب تعداد افراد کـم      . مستقر بودند 
 هـزار  ١٥ قريب مجموعا در هر زمان. و زياد مي شد   

زنـدگي در کمپهـا     . تن در کمپها اتراق کرده بودنـد      
براي همه افراد جدا از گرايشات سياسي شان نشاط         

بر سر در متروي نزديک کمپ ما يک عـده         . آور بود 
از مبـارزين رويـاي زيبـاي خـود را اينطـور نوشــته      

ايــن نوشــته . ٢٠٠٧ کمــون -١٨٧١کمــون : بودنــد
 شـرکت کننـدگان    احساسات بـسياري از جوانـان و      

شـعار  . کمپ چند هزار نفره ما را منعکس مي کـرد         

سرمايه داري را به تاريخ تبـديل       دوازده متري     
  . در محوطه کمپ خودنمائي مي کردکنيم

اين کمپها محل جـدل و گفتگـو بـود، صـدها          
گروه کاري از مناطق مختلف جهان در حال بحث و      

شـب هـا بـساط      . جدل و نقد جهان کنـوني بودنـد       
جالـب اينجاسـت    .  و سرود و ترانه برقرار بـود       جشن

هنگاميکه احتمال حمله از جانب پلـيس بـه کمـپ           
وجود داشـت، عمومـا همـه از نوشـيدن مـشروبات            

در محـل ورودي    . الکلي آگاهانه امتناع مـي کردنـد      
کمپ يک بخش اطالعات وجود داشت که اخبـار و          

برنامه هاي جلسه . اطالعات الزمه را به افراد مي داد     
 بحث و تظاهرات روي تابلوي اعالنات نوشـته مـي       و

هميشه عده ي زيادي در مقابل آن تجمع مـي   . شد
کردند تا از جلـسات بحـث و موضـوعات آن مطلـع          

  . شوند
ســازمان دهنــدگان کمــپ محــل اقامــت مــا، 
سازماندهي امور زندگي روزمره را عـالي انجـام مـي         
دادند و در عين برنامه ريزي و تقـسيم کـار علمـي،     

مـدتا روي حـس تعـاون و همبـستگي داوطلبانــه     ع
در قسمتي کـه اتـاق خبـر و      . مردم تکيه مي کردند   

اينترنـت بـا چنـد کـامپيوتر بـود، اطـالع رســاني و       
ــت    ــت و نهاي ــي گرف ــام م ــها انج ــتادن گزارش فرس
. همکاري و تعاون بين همه گروهها مشاهده مي شد   

عده اي در آشپز خانه هاي عمومي در حال  آمـاده            
عـده اي ديگـر     . ذاي سـالم و سـاده بودنـد       کردن غ 

عده اي کارهاي ديگر از قبيل  . ظرفها را مي شستند   
تهيه غذا، خالي کـردن و تميـز کـردن توالـت هـا،              
دوشها، شستن ظرفها و نگهباني دادن را انجام مـي          

صبح زود ميز صبحانه ساده کـه شـامل نـان           . دادند
ه مقوي آلماني و کره و مربا و قهوه و چاي بود چيـد   

در . کسي براي گـرفتن پـول نمـي ايـستاد       . مي شد 
گوشه اي صندوق يا کاسه اي بود که افـراد پـول را         

کسي مـسئول يـافتن داوطلـب       . در آن مي ريختند   
براي آشپزي يا سيب زميني پاک کني و يا نگهباني      

کـسي بـه   . هر کس آگاهانه داوطلب مـي شـد       . نبود
 کسي نمي گفت تو چرا نکردي يا من بيـشتر از تـو            

همـه  . کار کردم؛ من بيشتر از تو پول دادم و غيـره   
چيز ساده و ابتدائي بود اما روابط بين انـسانها        

گوشه اي از جامعه اي بود کـه         .مال آينده بود  
بشريت بـا حـسرت آرزوي آن را مـي کنـد و         

   .برايش مي جنگد و جان مي دهد
گفتني در مورد مناسـبات درون کمـپ بـسيار     

کـه فردگرايـي جـايي در      فقط مي توان گفت     . است
هنگاميکـه در روز آخـر کمـپ را تـرک           . آن نداشت 

کرديم و وارد محل هاي زندگي خود شـديم بطـرز           
عميق و قابل لمسي تفاوت دنيائي که در آن زندگي         
مي کنيم و دنيائي که بايد بدسـت آوريـم را حـس             

  .کرديم
  ی مبارزاتیبرنامھ ھا    

ميز کتاب و نـشريه رفقـاي حـزب کمونيـست          
نقالبي آمريکا هر روز صبح تا تاريک شـدن هـوا در    ا

ورودي کمپ مـا برقـرار بـود بجـز زمـاني کـه اداره            
برخـي  . کنندگانش بايد بـه تظـاهراتي مـي رفتنـد         

اوقات بحثهاي بسيار عميقي ميان اين رفقا و برخي         
بحثهائي از ايـن قبيـل     . از آنارشيستها در مي گرفت    

مي تواند  که سازمان اجتماعي آينده بشريت چطور       
باشد، آيا مي توان بعـد از نـابودي جامعـه سـرمايه             
ــراي   داري بالفاصــله جامعــه اي ايجــاد کــرد کــه ب
سـازمان دادن زنــدگي اقتــصادي و اجتمــاعي بــشر  

مـري لـو گـرين     [ .نيازي به دولت مرکـزي نباشـد  
برگ، سخنگوي حزب کمونيست انقالبي آمريکا، بـا        

انـد کـه    بياني روشن و ناقذ جوانـان را فـرا مـي خو           
تجربـه انقالبـات سوسياليـستي در قـرن بيـستم در      
روسيه و چين را بررسي کنند و به آثار مارکسيستي 
باب آواکيان صدر حزب کمونيست انقالبـي آمريکـا         

  ].رجوع کنند
ــرکت در     ــراي ش ــا ب ــده اي از رفق روز دوم ع
تظاهرات به شهر رفتند و عده اي ديگـر بـه پخـش          

 در کمــپ  اعالميــه هــا و توضــيح محتــواي آن   
در يکي از تظاهرات ها، لـيال پرنيـان بـه           . پرداختند

نمايندگي از سوي سـازمان زنـان هـشت مـارس، و         
مري لوگرين بـرگ بـه نماينـدگي از طـرف حـزب              
کمونيست انقالبي آمريکا در مورد جنگ خاورميانـه        
صحبت کردند که سخنراني هر دو با استقبال وسيع     

اني که امروز   ليال پرنيان گفت، کس   . مردم مواجه شد  
در ايران حکومت مي کننـد و آمريکـا مـي خواهـد            
رژيم آنان را عوض کند همانهائي هستند کـه خـود           
آمريکا راه را بر قدرت گيري شان باز کرد تـا بـدين         
. طريــق انقــالب بــزرگ مــردم ايــران را خفــه کنــد

ما زنان ايـران هـم     : هنگاميکه ليال پرنيان اعالم کرد    
يم و هـم بـه جمهـوري     به امپرياليسم نـه مـي گـوئ       

اسالمي ايران، غريو شادي و هوراي جمعيـت چنـد          
پس از سخنراني ايـن دو رفيـق،   . هزار نفره بلند شد 

عده ي زيادي از زنـان و مـردان ضـد امپرياليـست             
منجمله جوانان يهودي طرفدار مردم فلـسطين، بـا         
رجوع به ليال از وجود چنين گرايـشاتي در جنـبش          

  .اني و اميدواري کردندزنان ايران، ابراز شادم
همان روز، در بولتن اطالعات کمپ برنامـه اي         
را براي ساعت هشت شب، در مورد حمله آمريکا به          

يک ساعت قبل از برنامه رفيقـي    . ايران اعالم کرديم  
با بلند گـوي دسـتي در محوطـه کمـپ چرخيـد و           

برنامـه را در محـيط بـاز کمـپ        . برنامه را اعالم کرد   
سـخنراني  . م بتدريج جمع شـدند  مرد. برگزار کرديم 

از حزب کمونيـست انقالبـي      (را مري لو گرين برگ      
از حزب کمونيـست ايـران      (و آذر درخشان    ) آمريکا

–ايرانـي   (و سازمان زنـان هـشت مـارس         ) م ل م  (
ــس از آنهــا پيتــر از ) افغانــستان شــروع کردنــد و پ

و يکي  ) جنگ را متوقف کنيد   " (استاپ وار "سازمان  
 –ترکيــه (ونيــست مائوئيــست از رفقــاي حــزب کم

و يک رفيق از سازمان مهـاجرين    ) کردستان شمالي 
شب بعد، قبـل    .  به نام کاراوان سخناني ايراد کردند     

از اخبار نيمه شب، فيلم ويدوئي باب آواکيان صـدر          
حزب کمونيـست انقالبـي آمريکـا در محـل اکـران            
سينمائي کمپ در فـضاي بـاز پخـش شـد کـه بـا                

  . شداستقبال زياد روبرو
اطالعيه مشترکي که به امضاي چنـد حـزب و      
سازمان ايراني از جمله حزب ما رسيده بود، به زبان          
هاي آلماني و انگليسي در کمپ و در تظـاهرات هـا        

  فعالين حزب کمونيست ايران - ١ [ .پخش شد
ــزب   -٢.) م.ل.م( ــشور ح ــارج ک ــه خ   کميت

 کميته تـشکيالت خـارج      -٣کمونيست ايران   



   ١٤ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                
 -٤) راه کارگر (ارگران انقالبي   کشور سازمان ک  

 -٥اتحاديه فدائيان کمونيست در خارج کشور   
 -٧ هـسته اقليـت      -٦اتحاد چـپ کـارگري      

  ]سازمان فعالين جنبش نوين کمونيستي
اطالعيه ي مشترکي که حزب کمونيست ايران    

 –ترکيـه   (با حزب کمونيست مائوئيـست      ) م ل م  ( 
د بيـرون داده بـود و توسـط چنـ         ) کردستان شمالي 

حزب ديگر امضا شده بـود، بطـور وسـيع بـه زبـان              
ــد   ــپ و تظــاهرات هــا پخــش ش ــسي در کم . انگلي

بسياري از انقالبيون کشورهاي مختلف از وجود يک      
حزب کمونيست مائوئيست در ايران ابـزاز تعجـب و          

اکثريت کساني که با ما بر سر       . خرسندي مي کردند  
اين اطالعيه حرف مي زدند از خط آن حمايت مـي     

دند و مي گفتند به نظرشان اين خط که بايد هم      کر
با امپرياليستها خط کشي داشت و هم با مـرتجعين         

مشخصا جمهوري اسالمي و بنيادگرايان     (خاورميانه  
کامال درسـت اسـت و منطبـق بـر منـافع           ) اسالمي

برخـي از فعـالين سـازمان       .  مردم خاورميانه اسـت   
انيه هاي ترکيه استدالل مي کردند که موضع اين بي   

کامال درست نيست زيرا هنگامي که کشوري ماننـد        
عراق و افغانستان اشغال مي شود بايد از مـرتجعين         
اسالمي که در مقابل آمريکـا ايـستاده انـد حمايـت       

رفقاي ما نيز در مقابل اين استدالالت بحثهاي        . کرد
ــاي     ــاتي نيروه ــت طبق ــورد ماهي ــه در م آگاهگران

ر نـشان مـي    بنيادگراي اسالمي مي کردنـد و خـاط       
کردند که نيروهـاي انقالبـي بخـصوص کمونيـستها          
موظفند توده هـاي مـردم را از دور باطـل انتخـاب             
ميان امپرياليسم يا نيروهـاي بنيـادگراي اسـالمي،          
بيرون بکشند و صف انقالبـي آنـان را عليـه هـر دو              
نظام پوسيده اي که توسـط اينهـا نماينـدگي مـي             

 گـرين بـرگ     سخنراني مري لو  . شود، سازمان دهند  
وي ضـمن   . نيز مشخصا بـر سـر ايـن موضـوع بـود           

افشاي امپرياليسم آمريکا بعنوان بزرگتـرين دشـمن    
مردم جهـان، تاکيـد کـرد کـه نظـام امپرياليـستي             
آمريکا و نظامي کـه نيروهـاي بنيـادگراي اسـالمي           
نمايندگي مي کنند هر دو متعلق به گذشته بوده و           

. مايت نيستند بايد از ميان بروند و هيچ يک قابل ح        
وي گفت، باب آواکيان مي گويد اين ها نماينـدگان      

ايـن بـه معنـاي آن       :  وي گفت ". دو نظام کهنه اند   "
نيست که امپرياليسم آمريکا بزرگترين دشمن مردم       

در واقع در جنايتکاري هيچ نيروئـي بـه       . دنيا نيست 
گرد پاي امپرياليسم آمريکـا نمـي رسـد؛ امـا ايـن             

از بنيادگرايـان اسـالمي و   موجب نمي شود کـه مـا       
. بديل آنان بـراي مـردم خاورميانـه حمايـت کنـيم           

مردم خاورميانه بايد بـراي جامعـه اي کـامال          ! هرگز
  . متفاوت مبارزه کنند

يکي از اعالميه هـائي کـه بـه زبـان انگليـسي             
سـرويس خبـري    پخش مـي کـرديم، نوشـته ي         

گـرم شـدن   :   با اين عنوان بودجهاني براي فتح 
**.  ! کره زمين طلب انقالب مي کنـد       حتا: زمين

سرويس خبري جهاني براي فتح بـه نقـل از کتـاب           
  :  مارکس مي نويسدکاپيتال

ــاليتر    ــاعي ع ــکلهاي اجتم ــر ش ــه نظ  [از نقط
 کـره    مالکيـت خـصوصي ِ     ]سوسياليسم و کمونيسم  

زمين توسط افراد خـصوصي همانقـدر مزخـرف بـه           
نظر خواهد آمد که مالکيت خـصوصي يـک انـسان           

حتا تمام يک جامعه، يک ملت، .  انساني ديگرتوسط
يا حتا همـه جوامـع موجـود رويهمرفتـه نيـز نمـي          

آنها فقط کره زمين    . توانند مالکين کره زمين باشند    
و بايد آن را در وضـيعتي       ... را در اختيار مي گيرند      

  .بهبود يافته تر به نسل هاي بعدي تحويل دهند
وانـان  هنگام پخش اين اعالميه، عـده اي از ج        

ما به اندازه کافي در مورد      : شرکت کننده مي گفتند   
امـا وقتـي    . فاجعه ي گرم شدن زمـين مـي دانـيم         

متوجه مي شدند اين اعالميه معتقـد اسـت کـه در         
" انقالب تنها راه حـل اسـت  "رابطه با اين معضل نيز     

  .با اشتياق اعالميه را گرفته و مطالعه مي کردند
وسـط سـازمان    روز سوم، تظاهرات بزرگي که ت     

هاي حمايت از مهاجرين، منجمله سازمان کاراوان،       
ســازماندهي شــده بــود برگــزار 

افه کـنم   در اينجا بايد اضـ    . شد
که فعالين سـازمان کـاراوان، از       
ــل از    ــا قب ــه ت ــه هفت ــا س دو ت
نشست جي هشت، در شهرهاي  
ــاي    ــه ه ــان برنام ــف آلم مختل
ــزار   ــاهرات برگ ــخنراني و تظ س

خـستگي و شـادي     . کرده بودند 
ناشي از اين مبارزه در نگاه تک       

سازمان زنان  . تکشان هويدا بود  
هــشت مــارس نيــز از حمايــت 

. ت بــودکننــدگان ايــن تظــاهرا
تظـاهرات بــا وجـود خرابکــاري   
. هاي متعدد پليس شـروع شـد     

هنگـامي  . تظاهرات بزرگي بـود   
ــا    کــه صــف فعــالين کــاراوان ب
لباس هاي سرهم  زرد رنگ بـه    
جلوي صـف تظـاهرات رسـيد،       
جمعيــت بــا کــف زدن از آنــان 

در چهـره هـاي     . استقبال کـرد  
پيــر و جــوان اروپــائي عــشق و 
عالقه شان به ايـن خـواهران و        

شـان را مـي    " خـارجي "برادران  
نه به مرز، نه به     "شعار  . شد ديد 

را از ته قلب    " ملت، نه به اخراج   
و بــا تمــام فريــاد مــي زدنــد و 

نفرتشان را از اين نظام جهاني تفرقـه افکـن و ضـد             
کـه بـر آن     تراکتور عظيمي   . انساني بيان مي کردند   

ــستيم چــون شــما     "شــعارهاي  مــا در اينجــا ه
آزادي حرکـت    "و" ه ايـد  ود کـرد  کشورهايمان را نـاب   

 بـا جمعيـت در حرکـت        مزين شده بـود   " براي همه 
 اقامـت  در اروپا مهاجرين بـراي گـرفتن اجـازه      . .بود

بـاالخره  . سالها زير اذيت و آزار پليسي بسر مي برند    
نيز پـس از دريافـت آن اجـازه ي اقامـت کاغـذي،              
تبديل به تحتاني ترين بخش طبقه کارگر اروپا مـي    

رگران مهاجر يعني فقيرتـرين قـشر طبقـه         کا. شوند
اين قشر مي توانـد نقـش مهـم و حتـا            . کارگر اروپا 

تعيين کننده اي در انقالب ضد سرمايه داري اروپـا         
اين که اين نقش را به عهده خواهـد         . بر عهده گيرد  

گرفت يـا خيـر بـستگي بـه پايـه گيـري آگـاهي و               
هـيچ  . سازماندهي کمونيـستي در ميـان آنـان دارد        

د فراموش کرد که مهاجرين يهودي نقش مهمي  نباي
در اشــاعه کمونيــسم در اروپــا داشــتند و کــارگران 

  ....مهاجر آلماني مارکسيسم را به آمريکا بردند
در اين مبارزات بـا عـده اي از جوانـان ايرانـي          
االصل که در اروپا و آمريکا و کانادا بزرگ شده اند،            

 فارسـي   آنان وقتي پرچمي با شعارهاي    . آشنا شديم 
) و قدري ناباوري  ( و انگليسي را مي ديدند با شعف        

به سوي ما آمـده و وارد بحـث و صـحبت سياسـي              
يـک جـوان ايرانـي همـراه        . بسيار گرم مـي شـدند     

دوســتان عــرب و آمريکــائي خــود از آمريکــا بــراي 
دختـر  . شرکت در بلوک سـياه جامگـان آمـده بـود          

جوان ديگري که از انرژي و تحـرک رفقـاي مـسن             
به هيجان آمده بود از اينکـه پـدر و          " !) غير جوان ("

مادرش مبارزه را کنار گذاشته اند تاسف مي خـورد          
ما جوانان نياز داريم کـه در محيطهـاي   : و مي گفت 

مثبت و اميدوار کننده اي مثل اينجـا و در اطـراف            
دختر جوان ديگري که از     . آدمهائي مثل شما باشيم   

ز اينکـه سـازماني    آمريکا آمده و فارسي بلـد نبـود ا        
مانند سازمان زنان هشت مـارس در جنـبش زنـان           
ايران موجود است خوشحال بود و مي گفـت آمـاده       
است هر کمکي از دستش بر مي آيد بـراي تقويـت            
آن بکند و در عوض بشدت از اينکه  برخي از زنـان            
ايراني به نـام جنـبش زنـان ايـران از دولـت بـوش               

  . خوردگدائي مي کنند، تاسف مي" آزادي"
روز چهارم کـه روز رسـيدن جـورج بـوش بـه             
روستوک بود چندين برنامه تظاهرات برنامـه ريـزي         

نماينـدگان گـروه همبـستگي بـا مـردم          . شده بـود  
فلــسطين از گــروه مــا بــراي شــرکت در تظــاهرات 

ساعت . حمايت از مردم فلسطين دعوت کرده بودند      
" کـاترپيالر " صبح خود را بـه جلـوي سـاختمان        ١١

علت انتخاب اين محل آن بود کـه دولـت          . مرساندي
اسرائيل از بولدوزرهاي کاترپيالر براي خراب کـردن        

  
  روستوک آلمان– ٨تطاھرات علیھ جی 



١٥صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره
پرچم سـرخ   . خانه هاي فلسطيني استفاده مي کند     

ــعار    ــا  ش ــاهنگي ب ــه هم ــا  "کميت ــارزه ب ــراي مب ب
امپرياليستها و همه مرتجعين در خاورميانـه متحـد         

عـالوه بـر ايـن رفقـا        . خودنمـائي مـي کـرد     " شويد
از مـردم فلـسطين در مقابـل      : ردهائي با شـعار   پالکا

زنـده بـاد    ! دولت آپارتايـد اسـرائيل حمايـت کنيـد        
حمل مـي کردنـد کـه    ! همبستگي انترناسيوناليستي 

.  جلب نظر عکاسان و شرکت کنندگان را مـي کـرد          
پس از آن تظاهر کنندگان به تظاهرات ديگري کـه          

در اين تظـاهرات، بـدليل      . عليه جنگ بود پيوستند   
دان وقت، سخنگوي سازمان زنان هـشت مـارس         فق

نتوانست صحبت کند اما سـازمانگران از وي دعـوت    
از بــوش " اســتقبال"کردنــد تــا در فرودگــاه هنگــام 

جمعيت بسوي محـل فرودگـاه بـراه        . سخنراني کند 
پليس در هر قـدم مـانع ايجـاد مـي کـرد تـا           . افتاد

از آخرين ايستگاه مترو    . جمعيت به محل قرار نرسد    
 کيلومتر فاصله بود    ١٥) يعني فرودگاه (محل قرار   تا  

و تمام وسائط نقليه ي جمعي را از سرويس خـارج            
اما تظاهر کنندگان باالخره خـود را بـه         . کرده بودند 

در جلــوي صــف، شــعار قرمــز مــا . محــل رســاندند
در اين مراسم نيز سخنراني ليال      . خودنمائي مي کرد  

دگان روبـرو   پرنيان با استقبال و تشويق تظاهر کننـ       
  .شد

  انقالب جشن توده ھاست
انقـالب جـشن    : "گفته مارکس مبني بر اينکـه     

بار ديگر خود را در اين مبارزه  نـشان  " توده هاست   
وقتي توده ها بـا اراده و آگـاهي پـا بـه ميـدان         . داد

مبارزه مي گذارند و به قدرت خـود پـي مـي برنـد،        
ط روح و فکرشان به پرواز در مي آيد و شادي و نشا    

در روستوک نيز چنـين  . صفوفشان را در برمي گيرد  
معترضين آگاه و پـر شـور و شـجاع در مقابـل             . بود

باتون و گاز اشک آور وقواي ضد شورش ايـستادگي      
مي کردند، سنگرهاي خياباني برپـا مـي داشـتند و           
براي عقب راندن دشمن مي جنگيدند و با اينکارهـا     

  .کردنشاط و زندگي بيشتر وجودشان را پر مي 
کمپ ها تنها محل جـدل و بحـث نبـود بلکـه      

در . و نقشه کشي عليه دشمن نيز بود      " توطئه"محل  
کمپ ها شبانه طرح و برنامه هاي اعتراضي ريختـه           

 ٨ تـا    ٥اين مسئله بخـصوص در روزهـاي        . مي شد 
ژوئن که دولت آلمـان هـر گونـه تظـاهرات را غيـر               

  . قانوني کرده بود محسوس بود
ــاهنگي  ــاي هم ــاوت  گروهه ــشات متف ــا گراي ب

سياسي  تشکيل شده بود که کارشان سازماندهي و         
دادن اطالعات به افراد براي رسيدن به محـل هـاي         
. ايجاد مانع در مقابل راه قافله سران جي هشت بـود  

اين گروهها در چند محل شهر مستقر شده بودند و         
دسته هاي کوچک را از طريق جنگل و بيراهـه هـا            

در روز  . هـدايت مـي کردنـد     به مناطق مـورد نظـر       
ششم ژوئن در مساحتي بـه طـول چنـد  کيلـومتر             

ــه محوطــه  ٦٠٠٠ ــق جنگــل خــود را ب  نفــر از طري
همان ديوار معروف بـسيار گـران کـه    (نزديک ديوار   

براي حفاظت از جلسه سـران جـي هـشت سـاخته            
رساندند و هزاران پليس مجهز به سالح هاي       ) بودند

  .نست کاري کند ضد شورش و هلي کوپتر عمال نتوا

ــوع   ــر مجم ــاثيرات مهمــي را ب ــارزه ت ــن مب اي
نيروهاي شرکت کنندهء ما داشت؛ هر يک دنيائي از        
. تجربه  و انـرژي توشـه راه مبـارزاتي مـان کـرديم             

رفقاي ناشناخته ي چهار گوشه جهان و زبان هـاي          
مختلف را ديديم و از نزديک آشنا شديم و عميق تر 

 اسـت و يـک      يک جهان از گذشته فهميديم که     
 در اين مبارزه مهـم بـار ديگـر ايـن سـوال          !مبارزه

مطرح شد که آيا باالخره ايـن جهـان بـه صـاحبان           
واقعي اش تعلق خواهـد يافـت؟ يـا اينکـه بـاز هـم        
جماعتي کوچک و انگل بر اقتصاد و سياست جهاني        
فرمان رانده و اکثريت شهروندان جهان را برده خود         

اهرات هـاي آن  همـانطور کـه در تظـ    . خواهند کـرد  
: چند روز مرتبـا در بلنـدگويمان شـعار مـي داديـم        

انقالبـي کـه اقتـصاد و     ! انقالب، تنها راه حـل اسـت      
سياست اسـتثمارگرانه حـاکم در سراسـر جهـان را           

يکبار ديگر برنامه ي حزب کمونيست      . سرنگون کند 
  :را مي خوانم که نوشته است) م ل م(ايران 
کـرد  نظام سرمايه داري جهـاني بـا عمل       "

خويش هر روز و هر لحظه به دنيا گوشزد مـي           
کند که سودمندي خود را از دست داده، کهنه         
و وحشي و منسوخ است و ديگر نيازي به بقاي   

اين درحالي است که توليد، ابعادي      . آن نيست 
بيسابقه و عظيم يافته و عدم کفايت توليد که         
زماني توجيه تـاريخي تقـسيمات و تمـايزات         

کار متعادل  . خت بر بسته است     طبقاتي بود، ر  
ــد   ــادي و رش ــم م ــادل از نع ــتفاده متع و اس
خالقيتهاي ذهني بـشر، کـامال امکـان پـذير          

مدتهاست که شرايط گذار به يک نظـام       . است
به هـر کـس بـه       "متفاوت که اصل کمونيستي     

" اندازه نيازش، و از هر کس به انـدازه تـوانش       
  ."در آن قابل تحقق باشد ، بوجود آمده است

  )م ل م( يکي از فعالين حزب کمونيست ايران 
  ٢٠٠٧ ژوئن ٢٠
ويراسـتاري شـده    " حقيقـت "توسـط   فوق  گزارش  * 

  .است

 تدارک اعتراضات ی برایبولتن داخل
   ھشتیضد ج

در زير گزيـده اي از بـولتن داخلـي حـزب در             
مورد اهميت شـرکت در اعتراضـات جـي هـشت را            

  .مالحظه مي کنيد
در مقابل اجـالس  تدارک براي شرکت   : موضوع

  )جي هشت(هشت کشور صنعتي 
اجـالس هـشت کـشور صـنعتي        : رفقاي عزيـز  

 ژوئـن در  ٩ تـا  ٢معروف به جي هشت در روزهـاي     
نيروهـاي  . شهر روستوک آلمان برگزار خواهـد شـد       

ضد امپرياليست و ضد جنگ از سراسر اروپـا بـراي           
شرکت در برنامه هاي اعتراضي عليه اين نشـست و          

 هشت کشور صـنعتي، تـدارک    سياست هاي جهاني  
شرکت در مراسم جي هـشت و اعتـراض       . مي بينند 

ــاي    ــگ ه ــرمايه داري و جن ــيون س ــه گلوباليزاس ب
امپرياليستي تبديل به يک سنت ارزنـده و انقالبـي          

از زمان آغاز جنگ هـاي خاورميانـه اي         . شده است 
آمريکا و متحدينش بخش مهمـي از اعتراضـات در          

ارزات ضـد جنـگ     مقابل اجالس جي هشت، به مبـ      

باعث تاسف اسـت کـه جـاي        . اختصاص يافته است  
ــي   ــست و مترق ــاي کموني ــون و نيروه صــف انقالبي
اپوزيسيون ايران در اين مبـارزات تـا کنـون خـالي            

با وجود آنکه خاورميانه به مرکز تجاوزات       . بوده است 
نظامي و ايلغار اقتصادي امپرياليستها تبـديل شـده         

ر قادر بـه سـازمان     اما جنبش سياسي خارج از کشو     
دادن يــک مبــارزه مــشترک و قدرتمنــد عليــه     
امپرياليستها و پيوند خـوردن بـا نيروهـاي مترقـي           
غرب که تقريبا همگي در ايـن مراسـم حـضور مـي        

  .يابند نشده است
با تشديد خطر حمله نظامي آمريکا به ايـران و   
باال گرفتن تحريکـات و توطئـه هـاي امپرياليـستي          

مــردم ايــران، امــروز نگــاه بــراي تعيــين سرنوشــت 
نيروهاي مترقي و انقالبي غرب به نيروهـاي ايرانـي           

متاسفانه در اغلب فوروم ها و کميته هاي ضد      . است
جنگ، نماينـدگان جمهـوري اسـالمي يـا حاميـان            
لبناني اش حضور يافتـه بـه نيابـت از سـوي مـردم              

با توجه به اينکه خاورميانـه      . ايران سخن مي گويند   
وقايع مهم و ناگهاني است و ايران به        در شرف وقوع    

مرکز اين وقايع تبديل شده، الزم است که جنـبش          
سياسي ايران در خارج از کشور بسرعت بحول يـک         
سياست  انقالبي و مردمي متحد شـده و بـا صـفي             
متحد و قدرتمند در صـفوف مبـارزات ضـد جنـگ           

  .جاي بگيرد
 ....  

خط ما اين است کـه جنـبش ضـد جنـگ در         
د از نيروهاي بنيادگراي اسـالمي حمايـت        غرب نباي 

کند و بخـصوص در شـرايطي کـه آمريکـا تـدارک             
حمله به ايران را مي بيند، جنـبش ضـد جنـگ در            
همان حال که لبـه ي تيـز مبـارزاتش را بايـد روي        
ضديت با امپرياليسم آمريکـا و جنـگ هـاي آن در            
خاورميانه بگذارد اما بايـد از مبـارزات مـردم ايـران          

وري اسالمي و از حقـوق مـردم ايـران در      عليه جمه 
سياسـت  . مقابل جمهوري اسالمي نيز حمايت کنـد      

يـا  "جورج بوش آن است که با پيش گذاشتن شعار          
جنبش ضد جنـگ را در      " ما يا بنيادگرايان اسالمي   

غرب، بـه موضـع دفـاع از مـرتجعين خاورميانـه در         
جنبش ضد جنگ بايد از اين      . مقابل آمريکا بيندازد  

هيز کرده و با دفـاع از قطـب انقالبـي و ضـد              دام پر 
  ضــد ارتجـاع مــردم ايـران، کيفيــت   -امپرياليـست 

  .جنبش ضد جنگ را باال برد

 از خطوط غالب در جنبش یارزیاب
  ضد جنگ و وظایف ما

مراسم جـي هـشت يکـي از اسـتثنائي تـرين            
فرصتها براي پيوند برقرار کـردن بـا نيروهـاي ضـد            

متاسـفانه  . قي اروپاسـت  امپرياليست و انقالبي و متر    
خط غالب بر اين نيروها از يک اشکال اساسـي رنـج    

  :مي برد
  بسياري از اين نيروها بـا نظـر مثبـت بـه               -١

جمهوري اسالمي و نيروهاي بنيادگراي اسـالمي در       
آنــان ســاده انگارانــه شــعار . خاورميانــه مــي نگرنــد

پردازي هاي جمهـوري اسـالمي و احمـدي نـژاد را      
مـا  . بودنشان مـي کننـد    " رياليستضد امپ "حمل بر   

بايد با فاکت هاي تاريخي و آمار و ارقـام بـه اينـان             



   ١٦ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                
 ســال ٢٨ثابــت کنــيم کــه جمهــوري اســالمي در 

گذشته کامال در خدمت نظام سرمايه داري جهـاني        
بوده است و مـنظم تـر و بهتـر از رژيمهـاي  نـوکر                
آمريکا در ديگر نقاط جهان، برنامـه هـاي صـندوق           

 و بانـک جهـاني را در ايـران پيـاده            بين الملي پول  
کرده است و با سرکوب جنبش کارگران نفت ايران،         
کنترل کمپاني هاي نفتـي غـرب را بـر نفـت ايـران         

تمـام خـانواده هـاي حـاکم در         . تضمين کرده است  
ايران شرکاي سرمايه داران بزرگ بين المللـي مـي          

ــه  . باشــند تمــام سياســت هــاي اقتــصادي ايــران ب
 داري بين المللـي و نـابود کـردن       سودآوري سرمايه 

  . اقتصاد بومي ايران خدمت مي کند
 اغلب اين نيروهـا فکـر ميکننـد جمهـوري          -٢

مـا  . اسالمي با اشغال افغانستان و عراق مخالف بـود        
بايد به اينان بگوئيم کـه هنگـام حملـه آمريکـا بـه              
ــع     ــه موض ــه گران ــالمي حيل ــوري اس ــراق، جمه ع

ع پنهـاني بـا آمريکـا       اعالم کرد اما در واق    " بيطرفي"
  . همکاري مي کرد

....   
حتا آن کساني که با نظر مثبت بـه جمهـوري           
اسالمي و نيروهاي بنيـادگراي اسـالمي نگـاه نمـي           
کنند، از مواضع مـا عليـه اينـان بعنـوان نيروهـاي             
ارتجاعي، حمايت نکرده و سـکوت مـي کننـد و در            
جنبش هاي ضد جنگ به ما نيز سـکوت را توصـيه         

امـروز آمريکـا    "استداللشان اين است که     . مي کنند 
اين خـط بيـشتر در ميـان آن         ". دشمن عمده است  

بخش نيروهاي ضـد جنـگ کـه بـه احـزاب حـاکم             
مثال به جناح ضد جنـگ حـزب        : نزديکند پايه دارد  

" چـپ "کار بريتانيا، يـا احـزاب نزديـک بـه احـزاب             
با اين ها هـر  . امپرياليستهاي آلمان و فرانسه و غيره    

بحث سياسي کنيم به جائي نمـي رسـيم        چقدر هم   
چون در حال پيشبرد يک سياست آگاهانه از سوي         

  .جناح هائي از هيئت حاکمه امپرياليستي هستند
 ....  

امـا در ايــن ميــان افـراد و نيروهــاي سياســي   
امـروز  "صادق نيز هستند که اسـتدالل مـي کننـد،       

آمريکا عمده اسـت بنـابراين بهتـر اسـت در مـورد              
ادگراي مـذهبي و جمهـوري اسـالمي        نيروهاي بنيـ  

بايد به اينها گفت، براي اينکـه       ". سکوت پيشه کنيم  
معني حرفتان را بفهميد به مسئله اينطور نگاه کنيد  
که داريد به زن افغانستاني، زن ايراني و عراقي مـي           
گوئيـد کــه در مقابــل سنگــسار و شــالق و بردگــي  
سکوت کن و فعال به زندگي در جهنم، بـدون آنکـه         

. ورنمائي براي رهائي از آن داشته باشـي، تـن بـده       د
بايد به اين نيروها گفت که معناي سـکوت شـما در       
. مقابل جمهوري اسالمي ايران و طالبان ايـن اسـت         

ــن   ــد از مبــارزات مــردم اي ــالعکس باي در حاليکــه ب
. کشورها عليه مرتجعين داخلي نيـز حمايـت کنيـد         

اده نظام بايد به اينان گفت که اين طبقات مرتجع، ز
. سرمايه داري جهـاني بـوده  و جـدا از آن نيـستند         

اينها را بايد قانع کنيم کـه شورشـگري زنـان عليـه         
جمهوري اسالمي را بزرگ کنند؛ از مبارزه کـارگران   
و دهقانان و زنان و دانشجويان و ملـل تحـت سـتم          
ايـران عليــه جمهـوري اســالمي حمايـت کننــد؛ از    

ر بدترين شـرايط    جانباختگان کمونيست ايران که د    
عليه رژيم ارتجاعي جمهوري اسالمي براي سـاختن     

جهاني ديگر مبارزه کرده و جـان باختنـد قـدرداني          
  .کنند

 همانطور که همه مي دانـيم جنـبش ضـد           -٣
جنگ طي سالها افت کرد و جنگ خاورميانه بـراي           

يکـي از  .  اينها هم  تبديل به يک مسئله عادي شد        
شايد بتوان گفت دليل    داليل بسيار مهم اين افت و       

عمــده اش آن اســتکه در افغانــستان و عــراق يــک 
مقاومت انقالبي در مقابل امپرياليستها رشد نکـرد و        
رهبري مقاومت مردم را نيروهـاي مرتجـع اسـالمي      

در واقع صحنه همانطور چيده شـده اسـت         . گرفتند
يعني مـردم در مقابـل      . که جورج بوش مي خواست    
 و ارتـش هـاي مرتجـع        انتخاب ميان ارتش آمريکـا    

انتخـابي کـه واقعـا      . بنيادگرائي مذهبي قرار گرفتند   
به اين  . زيرا هر دو قطب ارتجاعي اند     . انتخاب نيست 

يا ما يـا    : ترتيب، دو قطبي جورج بوش شکل گرفت      
اين دو قطبي را بايد بهـم زد و    . بنيادگرايان اسالمي 

ــردم    ــائي بخــش م ــدان، قطــب ره ــگ و دن ــا چن ب
  .پا کرد و گسترش دادخاورميانه را بر 

ــن دو قطبــي در صــحنه سياســي   غلبــه ي اي
. خاورميانه، باعث تقويت هـر دو قطـب شـده اسـت           

امپرياليسم آمريکا با حمله به عراق موجـب رشـد و           
گسترش نيروهـاي بنيـادگراي مـذهبي در سراسـر          

حتا موجب اعتبـار اينـان در       . خاورميانه و آسيا شد   
از سوي  . ميان جنبش هاي مترقي جهان شده است      

ديگر عمليات ارتجاعي و ضد مردمي و برنامه هـاي          
ــادگراي   ــشدت ارتجــاعي نيروهــاي بني اجتمــاعي ب
اسالمي، باعث مشروعيت ارتش اشغالگر آمريکـا در         
ديد بخش هائي از مردم غرب و حتا بخش هـائي از          

با هـر بمبـي     . مردم کشورهاي خاورميانه شده است    
 بصره و غيـره     که اين مرتجعين در بازارهاي بغداد و      

 را به خـاک و   مردم عادي عراق    عمدتا مي گذارند و  
خون مي کشند، حـضور ارتـش اشـغالگر آمريکـا از          

  . ....مشروعيت بيشتري برخوردار مي شود
 در جنبش عراق، نيروي چپ به انـدازه اي          -٤

بنـابراين در رابطـه بـا       . که در ايران قوي است، نبود     
کـه صـحنه    ايران اين فرصت و امکـان وجـود دارد          

 جمهـوري اسـالمي   –سياسي را دو قطبـي آمريکـا     
در اين ميان بايد قطب نيروهاي مـردم   . اشغال نکند 

بطور متشکل و با صدائي روشن و واحد بـه ميـدان            
آمده و نگذارند فضاي سياسي جامعه و جنبش ضد         

  . جنگ در جهان  با دو قطبي فوق شکل بگيرد
 بايد به اينان گفت کـه تـاثيرات شـکل گيـري      

قطب سوم انقالبي عليه امپرياليسم آمريکـا و عليـه          
جمهوري اسالمي با چـشم انـداز ايجـاد جامعـه اي        
رهـائي بخــش در ايــران،  فقـط محــدود بــه ايــران   
نخواهد بود بلکه تاثيرات مهمي بر تمـام کـشورهاي         

ما مـي تـوانيم اينکـار را        . خاورميانه خواهد گذاشت  
گي کنيم و بـراي اينکـه چنـين کنـيم بـه همبـست             

  .انترناسيوناليستي آنان نياز داريم
ــا   -٥ ــيچ نزديکــي ب  سياســت قطــب ســوم ه

مسلمان ستيزي نژاد پرستانه اي که نيروهاي دست        
بـسياري از   . راستي در اروپا براه انداخته انـد نـدارد        

زير فشار ايـن مـوج      " مسلمان"مهاجرين کشورهاي   
نژاد پرستانه گرايش به حمايـت از نيروهـاي حـزب           

ايـن نيـز يکـي از       . ورميانه پيدا مي کننـد    اهللا در خا  
پيچيدگي هاي سياسـي در اروپاسـت کـه بايـد بـا             

موضع گيري قاطع عليه سياست هـاي نژادپرسـتانه       
ما بايد مرز تمايز سياسـت  . با روش درست حل کرد   

قطب سـوم را بـا سياسـت نيروهـائي ماننـد حـزب              
کمونيست کارگري که تحت نام مقابله با اسـالم، بـا        

ي نژادپرستانه امپرياليـستها متحـد مـي        سياست ها 
  . شوند روشن کنيم

جنـبش ضــد جنـگ در عــين   : بطـور خالصــه 
تمرکز لبه تيز مبارزه اش عليه امپرياليـسم آمريکـا،       
بايد موضع روشني عليه نيروهاي بنيادگراي اسالمي 

ــرد ــد  . بگي ــران باي ــا اي ــه ب بطــور مــشخص در رابط
يکـم  : جمهوري اسالمي را به دو دليل محکوم کنـد        

ــالب    ــونين انق ــرکوب خ ــدليل س ــران و ٥٧ب  در اي
برقراري سلطه يک رژيم فاشيستي که زنان را بـرده        
و بقيه مردم را محروم از کوچکترين حقوق سياسي         

و ميليون ها کارگر و دهقان را محکوم بـه مـرگ          .... 
تدريجي کرد  و دروازه هاي اقتصادي ايران را کامال       

وم بدليل همکاري بـا     د. بروي گلوباليزاسيون باز کرد   
  .  آمريکا و متحدين آن در اشغال افغانستان و عراق

   شرکت در جي هشتیتدارک برا
اولين تدارک ما براي شرکت در جـي هـشت،          

ايـن  . متحد شدن بدور سياست قطـب سـوم اسـت         
سياست که بطـور خالصـه مبـارزه عليـه جمهـوري       
اسالمي و مقابله بـا طـرح هـاي نظـامي و سياسـي             

ــسم ــرمقاله  امپريالي ــران اســت، در س  آمريکــا در اي
) آمريکا در گـرداب خاورميانـه       (٣٢حقيقت شماره   

نگاه کنيد  «: اين مقاله مي گويد   .  تشريح شده است  
که چگونه مـردم عـراق در ميـان منگنـه نيروهـاي             
ــسلح     ــاي م ــسام نيروه ــواع و اق ــست و ان امپريالي

جـدل بـر    . بنيادگراي اسالمي فشرده و له مي شوند      
 ايـران بـين مـا کمونيـستهاي انقالبـي و       سر آينـده  

نيروهاي مردمي از يکسو و امپرياليستها و مرتجعين    
بايد دسـت در دسـت يکـديگر        . از سوي ديگر است   

براي آينده جامعه و سرنوشت مـان و بـراي بيـرون            
کشيدن آن از چنگال ارتجاع و امپرياليـسم متحـد          

  ».شويم و به مردم جهان هم اميد و جرات دهيم
ه از بکار بست اين سياست در شرايط        يک جنب 

کنوني در خارج کشور ايجاد صف متحد از ايرانيـان          
مبارز و بردن اين خط به ميان فعالين جنبش ضـد           
جنگ اروپا و مبارزه براي تبديل اين خط بـه خـط            

  .قوي يا غالب در جنبش ضد جنگ است

  یانترناسیونالیسم پرولتر
ــ     ي لنـين گفـت انترناسيوناليـسم پرولتـري يعن

انقالب کردن در کشور خود و همـان سياسـت را از            
طريق تبليغ و ترويج و کمکهاي ديگر به کشورهاي         

مـا مــوظفيم سياســت  . ديگـر جهــان ســرايت دادن 
رهائي بخش ايجاد صف و جبهه مـستقل مـردم در           

از دولـت   (مقابل امپرياليسم و مرتجعين خاورميانـه       
را بـه ميــان  ) هـا تـا نيروهــاي بنيـادگراي اســالمي   

مبارزين خاورميانـه بخـصوص فلـسطين و لبنـان و         
عراق نيز ببريم و از آنان نيز دعوت کنيم که به صف    

  .....ما درجي هشت بپيوندند
  )م ل م(حزب کمونيست ايران 

  ■٢٠٠٧ آوريل ١٠



١٧صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره

گزارش فعالین حزب کمونیست ایران 
  از سوسیال فوروم آمریکا.)  م.ل.م(
اران  هز٢٠٠٧ ي جوال١ ژوئن تا ٢٧ ي روزهايط

 شرکت در يا برايالت جورجينفر در شهر آتالنتا ا
شرکت . ال فوروم گرد هم آمدندي سوسيگردهمائ

از . دادنديل مي مختلف تشکيفهايگنندگان را ط
ر و ين زحمتکش فقين مهاجريستها تا فعاليرفرم

ن يل، و مهاجريک، اکوادور، برزي مکزير قانونيغ
. هريقا و اروپا و غيا و آفريزحمتکش از آس

 معتقد به يروهايستها، نيندگان زاپاتينما
 يستياليامپر- يه داريسم و ضد نظام سرماياليسوس

ضد  ( يه داري سرماي سازيو ضد جهان
 ي ضد جنگ و اشغالگريروهاي، ن)ونيزاسيگلوبال
و ) کايسم آمريالي امپريبه سرکردگ (يستياليامپر
 يبه رهبر( کا ي آمريست انقالبين حزب کمونيفعال

ست يو هواداران حزب کمون) انياب آواکصدر ب
 ين گردهمائيهمه در کنار هم، در ا) م.ل.م(ران يا

 و يگانگي سرشار از اتحاد و يه ايپر شکوه با روح
کا شرکت ياحترام متقابل، و ضد روند حاکم بر آمر

  .خالق نمودند
  

 برجسته ين گردهمائيش از حد در اي بيژگيدو و
کال معتقد به ي رايت را چپهايکم، اکثري. بود

ب يو دوم، ترک.  دادنديل ميسم تشکياليسوس
 ي پرشورانقالبين بذرهايا: ت عمدتا جوان بوديجمع

 از سه يوني انقالبين گردهمائيدر ا. ندهي آيو مترق
ن يا. انه و جوان شرکت کرده بودنديم، مينسل قد

 يد برايه پر از امي و روحي انقالبيون با فروتنيانقالب
 وآموزش از يرين، آماده فراگي نوي جهانيبرقرار

جاد کنند ي اي خواستند فضائيگر بودند؛ آنان ميکدي
ان خود برقرار کنند، از ين مي نويتا  پلها و روابط

 خود از مشکالت يلهاياموزند، تحليگر بيکديتجارب 
 که مقابل جامعه و جهان است را با يو تضادهائ

نش و يق به بين طريان گذارند، و به ايگر در ميکدي
اورشان يابند تا در مبارزه يد دست ي جديافکار
  دست ي گفتند برايست مين کمونيفعال. باشد

 فراخوانش ين گردهمائيگر که اي ديافتن به جهاني
 ي برايد دست به کوشش جمعي دهد، بايرا م

ن ي، و تدوياسي سي و ارتقاء آگاهيجاد رهبريا
  .مي بزنيستي کموني انقالبياستراتژ

  
ن ي حاکم بر اوضاع بياسي در جو سيمائن گردهيا

 طبل جنگ ي صداي برگزار شد که از سوئيالملل
و !  شوديانه هر روز بلندتر مينده در خاورميآ

 رحمانه يک حمله بي يکا براي آمرين جنگيماش
ن يدر چن.   استيرين گيران مشغول بنزيه ايعل

چه (کا يست آمريئت حاکمه فاشي هياوضاع
 از يارياز ورود بس) مکراتخواه و چه  ديجمهور

کا ي به آمرين ضد جنگ و ضد اشغالگريفعال

شان در فوروم ي کردند تا مانع شرکت ايريجلوگ
ن وجود، ما شاهد ورود يبا ا.  شونديستياليسوس
ا، يتاليک، پرو، ايل، مکزي از گواتماال، برزينيفعال

 از پنج قاره يندگانيتره  و در کل نمايرلند، اريا
ند آمال يم که آمده بودند تا بگويودمختلف جهان ب

گر ي دي به جهانيابيه در دست ي با بقيمشترک
 ي در مبارزه جهانيگري ديدارند؛ آمده بودند تا رفقا

ه ي سرماي و جنسيه استثمار و ستم طبقاتيعل
 يستها به سرکردگيالي امپريز  زورگوئي، و نيدار

  .ابنديکا بيسم امرياليامپر
  

ان ي هم مياسيرزه س، مباين گردهمائيدر ا
ن يبطور مشخص ا.  گوناگون بودياسيشات سيگرا
سه کارگاه بحث . ران مشخص بوديشات بر سر ايگرا

ان ي در جريستياليو مناظره با موضوع جنگ امپر
ش ضد ي از گرايک از آنان  سخنرانيچ ياما ه. بود

. ران نداشتندي جنبش ايستيالي ضد امپريارتجاع
( رانيست ايمونن خارج کشور حزب کيفعال

ن  سه يبا مسئول) ستيمائوئ-ستينيلن- ستيمارکس
ن ي صحبت در ايکارگاه صحبت کرده و تقاضا

ن تقاضا را رد کردند و ياما آنان ا. کارگاه ها را کردند
ن ي از ايکيرا ين داشتند زي اي براياسيل سيدال

 ي اسالمي جمهوري از البيکارگاه ها سخنران
  .داشت

نکه ياندک ما با اعتقاد راسخ به ان وجود، گروه يبا ا
 کوچک در صورت داشتن خط درست يرويک ني

 يک با کار و کوشش مداوم ميدئولوژي و اياسيس
ر کند، به کار در فوروم يتواند قلب توده ها را تسخ

 يه و بحث اقناعيق پخش اعالميم و از طريادامه داد
 برخورد. ميان شرکت کنندگان برديخطمان را به م

مانه و يار صميه ما بسيانيمردم به متن بت ياکثر
ن آمده يه چنين اعالمي از ايدر بخش. ز بوديد آمييتا

ران را يخ انقالب ايد تاريچ کس نبايه: " است
ران در ي مردم ا١٩٧٩که در يزمان. فراموش کند

گر يکا و ديز انقالب بپا خاستند، آمريرستاخ
 کين ي فکر کردند که اي غربيستيالي امپريقدرتها

حرکت هوشمندانه است که از آخوندها در مقابل 
 يک همدستين يبنابرا.  کننديبانيران پشتيمردم ا
آنها انقالب را در .  مشترک را آغاز نمودنديو  تبان

ران ي حاکم در ايآخوند ها...خون غرق کردند 
ه و ي تهي خود را برايت و آمادگيهمواره رضا

  يا به چرخ دنده هياسيرساندن نفت و روغن س
. ستها در منطقه، نشان داده انديالياستثمار امپر

کا و ي آنان با آمري لفظيمشاجره و زد و خوردها
 ي براي شان پوششيانه اسالميادگراي بنيدئولوژيا

 استثمار ي روابط اجتماعيت واقعيپنهان کردن ماه
ق بحران و کشاکش ياز تعم... ران است يو ستم در ا

ه هر يد عليران باي اي اسالميکا و جمهورين آمريب
 انها يکه هر دويزمان. ... استفاده شود... دو آنها 

 شان به نزاع بر يشبرد منافع ضد مردمي پيبرا

ت يخاسته اند، آن منطق که خود را تحت حما
ک تله ي دهد، ي قرار ميک بخش ارتجاعي يبالها

 تحت ستم مردم ي توده هاي براياسيمرگبار س
  »..است

  
ح ي توضين گردهمائيکنندگان اکه به شرکت يموقع

 حمله يستيالي شد که در مقابل پروژه امپريداده م
م يد از رژين حال نباي در عيستاد وليد ايران بايبه ا

ت به ين حمايرا ايت کرد زي حماي اسالميجمهور
ت از سرکوب کارگران و زنان و ي حمايمعنا

 يادگرايم بنين رژيه مردم بدست ايروشنفکران و بق
ت و ي است، اکثرا بالفاصله حمايارتجاع ياسالم
ران اعالم و ي خود را از مبارزات مردم ايبانيپشت

.  کردندي را محکوم مي اسالميم جمهوريرژ
 داشتند يکالي که آگاه تر بوده و مواضع رادياريبس
ه يکا علي در صد از مردم آمر٧٠ش از ي گفتند، بيم

ج و بخصوص يجنگ و توسعه آن به کل منطقه خل
 ي نشان نمي باشند اما از خود واکنشيان مريا

کا به يد تا قبل از حمله آمرين مشکل بايدهند و ا
  .ران، حل شوديا

  
ه يا علي، يا با من هستي:" نکهيجورج بوش با اعالم ا

" با من"ط را به وجود آورده که اگر ين شراي، ا"من
 يم جمهوريد طرفدار رژيد پس الزاماً بايستين

 در کنار يستياليغات امپري تبلنيا. دي باشياسالم
که ) قطب سوم (يک جبهه مستقل انقالبيفقدان 

 يست ضد ارتجاعيالي ضد امپري صداينده ينما
ران در خارج کشور باشد، عمال باعث شده يمردم ا

افته و يکا نتواند تداوم يکه جنبش ضد جنگ در آمر
  .رشد کند

  
 ضد جنگ و ضد يهاهاکثر سخنرانان کارگا

م يچرا تاکنون نتوانسته ا:  دندي پرسي مياشغالگر
ج يه جنگ بسي مردم را عل١٩٦٠ يمانند سالها

کا يون نفر مردم آمريليدر آن سالها،  ده ها م(م يکن
 يت ميتنام حماي قهرمان وياز مبارزات خلقها

 در ير قانونين غيا مانند جنبش مهاجريو ) کردند
 در اول ير قانونين غين جنبش مهاجريا( کا يآمر

ون نفر در يليم مي  با تظاهرات ن٢٠٠٦اه مه  سال م
ج و يبس) کا ابراز وجود کردي گوناگون آمريشهرها

م  داتها يم؛  چرا تاکنون نتوانسته ايمتشکل کن
 به هم اتصال يرا در صحنه مبارزه طبقات) نقطه ها(

ن کار يم  که چرا در اي ببريم که با اتکا به آن پيده
مان در يکوشش ها يم؟ و تماميموفق نبوده ا

کا با شکست يون از مردم آمريلي دهها ميسازمانده
  روبرو شده است؟

  
 يار مهم را نميک فاکتور بسينان يده ما ايبه د

 در ي انقالبيرويک نيتنام، يدر زمان و. ننديب
ن ي که بزرگترقرار داشتکا يه آمري جنگ عليرهبر

  !سر استيگر ميجهاني د
  



   ١٨ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                
تنام يه جنگ ويکا علي مردم آمريزاننده يعامل برانگ

 ينيکا مرتجعيانه، آمريکه در خاورميدر حال. ودب
 را ي اسالمين و  جمهوريمانند طالبان، صدام حس

ک ين، وجود يبنابرا.  بعنوان دشمن علم کرده است
 يست در کشورهايالي ضد امپريو انقالبيآلتر نات

ه دولت يکا عليج مردم آمريمورد تهاجم، در بس
 ي اعتنائيب.  ار مهم استيخودشان بس

 بحث ضد جنگ، يماندهندگان کارگاه هاساز
که تحت (  مانند ما ي انقالبيروهاينسبت به  ن

 و دخالت يه جنگ طلبي عليته هماهنگيکم"عنوان 
شرکت " ي اسالميم جمهوري و ضد رژيستياليامپر

. ن مسئله استي عدم درک اينشانه ) ميکرده بود
 يانات وابسته به جمهوريبخصوص آنکه به جر

) کاي در آمري اسالمي جمهوري البگروه (ياسالم
 داده ي آموزشي از  کارگاه هايکياجازه شرکت در 

ن ي از  رهبران و گردانندگان ايد از برخيبا. شد
 توان انتظار ي سوال کرد چگونه ميگردهم آئ

ن ي از مرتجع تريکي يداشت که با پا دادن به الب
 توانند يون، مين و حذف انقالبي زمي رويمهايرژ

ر يگيت پيکا را به ضديون نفر از مردم آمريليدهها م
   بکشند؟يستياليه جنگ امپريعل
  

ان يت خود در مين چند روز از فعاليما در فاصله ا
  متوجه ين گردهماهيکال ايشرو و رادي پيتوده ها

دگاه و چشم  يم که ديار مطبوع شديک نکته بسي
 کنند و قبول يانداز درست را چه راحت درک م

کا و همزمان با يت با آمريرورت ضدض.  کننديم
، مسئله ي اسالمي مانند جمهوريم ارتجاعيک رژي
 يک آدم مترقيست که يده و پر رمز و راز نيچي پيا

ن و رهبران مبارزات ضد ين تن از فعاليچند. نفهمد
 شان با ي از آشنائيري دلپذيجنگ داستان ها

 در يرانيان ايون دانشجوي کنفدراسيت هايفعال
 يو م.  کردنديف مي  تعر١٩٧٠ دهه يطکا يآمر

کاگو، لس ي شياد دارند که در شهر هايگفتند به  
ورک در يويسکو، واشنگتن و نيآنجلس، سانفرانس

م شاه به عنوان يان ضد رژيصف تظاهرات دانشجو
 کردند و ي شرکت مي و مترقيو انقالبيک آلترناتي

اد دارند و از تجارب آن يهنوز خاطرات آن را به 
ن ي هميان مبارز و انقالبي با آن دانشجويارهمک

کا ي گسترش جنبش ضد جنگ در آمريامروز برا
 صف ١٩٧٠ گفتند در دهه يانان م.  برنديبهره م

م يکا و رژيه آمري که  عليرانيان ايتظاهرات دانشجو
 کردند همواره صدها متر از يشاه تظاهرات م

 ي کرد و مي شهر آن ها را اشغال ميابانهايخ
شاه نوکر : " راسخ بانگيان با عزميد دانشجوگفتن
ن ضد جنگ ين فعاليا".  کاست، مرگ بر شاهيآمر
 کردند که رهبران يف ميه تعري بقيکا برايآمر

کا بعد از ي در آمريرانيان ايون دانشجويکنفدراس
د که به ي نکشي طوليران باز گشتند وليانقالب به ا
 يهاا به زنداني ي اسالميم جمهورين رژيدست هم

. خته شدنديا به دار آويل المدت محکوم شدند يطو
ن يم از اي توانين ما چگونه ميبنابرا: دندي پرسيو م
ستها را در غارت و ياليتکار که دست امپريم جنايرژ

ون باز ي خون آن انقالبيران به بهاياستثمار مردم ا
  ■م؟ي کنيبانيگذارده است پشت

ح  ف  تی ب  رای جھ  انی از س  رویس خب  ریگزی  ده ا
   .٢٠٠٧ مھ، ١٤

بيکاري، بدهکاري، گرسنگي، سوء تغذيـه و يـاس و        
نا اميدي، روستاهاي هند را بـه کـام خـود کـشيده       

دهقانان هندوستان دسته دسته  خودکـشي       .  است
در دهسال گذشته،  طبق ارقـام رسـمي،        . مي کنند 
اما ايـن رقمـي     .  دهقان خودکشي کرده اند    ٢٥٠٠٠

 بـسياري از  .است که به پليس گـزارش شـده اسـت    
خويشان قربانيان از گزارش خودکـشي سـرباز مـي          
زنند چون اغلب مورد اذيت و آزار پليس قـرار مـي            

 دهقـان پنبـه در ايالـت مهاراشـترا، در           ٩٠٠. گيرند
ايـن  . نيمه دوم سال گذشته دست بخودکشي زدنـد   

دهقانان اغلب با نوشيدن همـان سـموم ضـد آفـات       
د، جان مـي    نباتي که در کشاورزي استفاده مي شو      

عامل عمـده ي خودکـشي دهقانـان، از بـين           . بازند
رفتن محصول، ناتواني در بازپرداخت وامهـا بخـاطر         

ــان . نــرخ بهــره گــزاف مــي باشــد  بخــشي از دهقان
خودکــشي مــي کننــد و بقيــه در فقــر و فالکــت و 
نااميدي دست و پا مي زنند و شرايط وخيم تري را           

  .که در کمينشان است انتظار مي کشند
شــته ي زيــر گزيــده ي  دو مقالــه از مجلــه نو

در بـاره نقـش گلوباليزاسـيون       *)  ١(مارش توده هـا   
، سـازمانهاي مـالي بـين المللـي        *)٢(سرمايه داري   

مانند صندوق بين المللـي پـول و بانـک جهـاني و             
  .دولت هند، در آفريدن اين شرايط جنايتکارانه است

عمق تکان :  فزاینده دھقانانیخودکش
  ین ارضدھنده بحرا

ــد  ــرده ان ــشي ک ــان خودک ــزاران دهق ــن . ه اي
رخدادهاي دردآور ادامه دارد و بـه تمـامي منـاطق           

بـراي  . روستائي هندوسـتان گـسترش يافتـه اسـت        
سرپوش گذاشتن بر ايـن حـوادث، مقامـات بيـشرم      

اما مسئله  . محلي داستانهاي فراواني جعل مي کنند     
آنقدر آشکار است که انکار آن را غير ممکـن کـرده            

خودکشي دهقانان، نشان دهنـده ي عمـق        . ... ستا
بحران و فالکتي است کـه روسـتاهاي هنـد را فـرا              

  .گرفته است
" رفرم اقتصادي"دهقانان  از زمان اجراي برنامه    

،  بطور دائم  ضرر کـرده  و زيـر بـار            ١٩٩٠در سال   
در برخــي . قـروض ســنگين و کمرشـکن رفتــه انـد   

شـترا  و ماديـا      مانند آنـدرا  پـرادش، مهارا      ( اياالت  
پرادش، همچنين ايالت پنجاب، کراال، اتور پـرادش،       
ــادو، گــوجرات،   راجــستان، بنگــال غربــي، تاميــل ن

خودکشي بسيار گـسترده    ) اوريسا، هيمچال پرادش  
  .است

اين خودکشي هاي دلخراش نتيجه ي بالفصل       

برنامه رفرم اقتـصادي اسـت کـه راه را بـراي نفـوذ               
در روستاهاي هنـد  مليتي  عميق تر شرکتهاي چند

استثمار شديدتر و وضعيت اکثريـت      . باز کرده است  
 .دهقانان، بطور فزاينده، رقت انگيزتر شده است

هنگامي : خانم پروفسور آتسا پتنياک مي گويد   
گندم، (که رقم مصرف ساالنه ي دانه هاي خوراکي         

 نفره در سـال  ٤توسط يک خانواده ي   ) برنج و غيره  
 ١٩٩٧-٩٨نها در سـال      را با مصرف آ    ٢٠٠١-٢٠٠٢

مقايسه مي کنـيم، متوجـه مـي شـويم کـه بطـور               
 کيلوگرم از مـصرف آنهـا کاسـته شـده           ٩٣متوسط  

 ٦٤يعني هر خانواده، بطور متوسـط،  روزانـه          . است
 کالري کمتـر،    ٢٥٦گرم کمتر دانه هاي خوراکي يا         

 ٧٥ تـا    ٦٤دانه هاي خـوراکي     . ( مصرف کرده است  
ان را تشکيل مـي     درصد بودجه مردم فقير هندوست    

اين سطح پائين تغذيـه  وحـشتناک بـوده و            ). دهد
 در اسـتان    ١٩٤٣ سـال    فقط با  خشکسالي مخوف ِ     
 ١٢مجله فرانت اليـن،     . ( بنگال  قابل مقايسه است    

در حقيقت، دهقانـان تهيدسـت و بـي         ). ٠٤مارس،  
 در صد دهقانـان هنـد را        ٦٠زمين و مزدبگيران که     

  سوء تغذيه دائـم     تشکيل مي دهند  در گرسنگي و      
اين تنزل فاحش در مصرف دانه هاي       . بسر مي برند  

خوراکي نتيجه ي برنامه رفرم اقتـصادي اسـت کـه           
بحران مزمن اقتصاد کـشاورزي را تـشديد کـرده  و     
موجب پائين آمدن قدرت خريد مردم فقيـر روسـتا      

مقررات ناچيز و نيم بند اشـتغال کـاري         . شده است 
راعـت مقـرون بـه صـرفه       ز.  نيز از ميان رفته اسـت     

اکثريت قريب بـه    . نيست و غير اقتصادي شده است     
اتفــاق دهقانــان، بخــصوص کــشاورزان خــرده پــا و 
حاشيه نشين و برزگران اجاره دار بيشتر و بيشتر به          
وام دهندگان خصوصي که نرخ هاي بهره ي گـزاف          

دهقانـاني کـه تـا    . طلب مي کنند، وابسته شده انـد      
در بـه بازپرداخـت قـرض     خرخره مقروض بوده و قـا     

  .هايشان نيستند چاره اي جز خودکشي نمي بينند
آن سياست هائي که دهقانان را به اين فالکت         

  انداخته، کدامند؟  

،اقتصاد ی رفرم اقتصادیسیاستھا
  . را ویران کردیروستائ
 ، هم دولـت مرکـزي و هـم          ٩٠از اواسط دهه    

حکومت هاي ايـالتي، سياسـتهاي رفـرم اقتـصادي          
 شده از سوي صندوق بين المللي پول، بانک         تعيين

ــرا    ــه اج ــه را ب ــازمانهاي مربوط ــر س ــاني و ديگ جه
در آغاز پياده کردن اين سياستها، دولت،       . گذاشتند

امـا  . آينده ي درخـشان و مـوفقي را نويـد مـي داد     
واقعيتهاي عيني سرسختانه آن افسانه سرائي هـا را         

 بـه    رفرم هـا را    درهم شکست و نقش امپرياليستي ِ     
اين سياستها بيش از بيش استثمار      . نمايش گذاشت 

 دهقانان و يخودکش: هند
  ونيزاسيگلوبال

  



١٩صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره
ــساني   ــر ان ــج و فالکــت غي را شــدت بخــشيده و رن

ــان را گــسترش داد ــن . دهقان ــرات اي ــا و اث جــاي پ
  :سياستها به شرح زيرند

 دولت يارانه هاي بذر، کود شيميائي، سموم    -١
، برق و غيره را قطع )پست سايدها (ضد آفات نباتي    

هاده هاي کشاورزي  را به بخش       و تامين اين ن   . کرد
اما هـيچ مقرراتـي بـراي    . هاي خصوصي واگذار کرد  

کنترل کيفيت اين نهاده ها تعيين نکـرد زيـرا مـي            
خواست دست نيروهاي بازيگر در بازار رقابت را آزاد         

بجاست گفته شود که دولـت، درهـاي بـازار       . بگذارد
داخلي را براي شرکتهاي چند مليتي کـه توليـدات          

ود شيميائي و مواد ضـد آفـات را در کنتـرل            بذر، ک 
در نتيجه، قيمت اين نهاده ها بـاال    . ... دارند، باز کرد  

در دهه  . رفت و محصول هر هکتار زمين تنزل يافت       
 براي اولين بار پس از سي سـال نـرخ رشـد              ١٩٩٠

 .کشاورزي پائين تر از نرخ رشد جمعيت بود
 دولت يکباره اعتبارات روسـتائي را کـاهش       -٢

اين اعتبارات با نرخ سود کم و توسط  بانکهـا و        . ادد
ايـن سياسـت،    . نهادهاي مـشابه تـامين مـي شـد          

ــدگان     ــه وام دهن ــه ب ــرد ک ــور ک ــان را مجب دهقان
خصوصي و  وامهائي بـا نـرخ سـود گـزاف، وابـسته              

 درصد کمتر   ٦٠بطورکلي، نرخ سود ساالنه از      . شوند
نيست و سـقف محـدوديت نـدارد بطوريکـه برخـي       

 .درصد و بيشتر هم مي رسد%  ١٢٠ به  اوقات
  حکومتهاي ايالتي و مرکزي، تعرفـه هـاي          -٣

برق را  بـر مبنـاي شـرايط  وامهـائي کـه از بانـک                 
جهاني و سـازمانهاي مربوطـه اش گرفتـه، افـزايش           

ــاختاري،  . دادنـــد ــه تعـــديل سـ بخـــشي از برنامـ
ــرق ِ  ــاي ب ــاه ه   بخــش ســازماندهي مجــدد نيروگ

 يعني دسته بندي بخش   (اين پروسه   . خصوصي بود 
)  برق به قسمتهاي توليد، ارسال و توزيـع   خصوصي ِ 

بخــاطر تــامين اهــداف تعيــين شــده از ســوي وام  
دهندگان بين المللي، در سرتاسـر کـشور در حـال           

ــت ــردن   . اجراس ــرکتي ک ــست از  ش ــدف عبارت ه
و سپس خصوصي سازي بخش     *) ٣کورپوراتيزيشن(

در حـال   در نتيجه قيمت برق     . هاي مختلف اقتصاد  
، قيمت  ٢٠٠٢ نوامبر   ٣٠در  . افزايش دائم بوده است   

 درصـد   ٨٠٠ها در ايالـت مـدهيا پـرادش تـا حـد             
اکثريت دهقانـان در ايـن منطقـه    ! افزايش يافته بود  

(  لک   ٦در نتيجه     . نتوانستند اين هزينه را بپردازند    
 لک کابـل    ١٢از  )  عدد است  ١٠٠،٠٠٠هر لک برابر    

يـاري بـرق مـي داد،     اتصالي برق که بـه سيـستم آب       
 ٢٠٠٢دولـت مـدهيا پـرادش، در سـال          . قطع شـد  

 ميليون دالر از بانـک توسـعه ي   ٣٥٠مبلغي برابر با   
آسيا، با شـرط تجديـد سـاختار نيروگـاه بـرق، وام             

ايالت کارنتکا، وامـي بـا شـرايط مـشابه را از          . گرفت
يکي از شروط اين وامها، عملي      . بانک جهاني گرفت  

برق بود که منجر به افـزايش       نمودن رفرم در بخش     
همين شرايط، دقيقاً در . نجومي تعرفه هاي برق شد    

ايالت هاي آنـدرا پـرادش، گـوجرات، تاميـل نـادو،            
. راجستان، بنگال غربي و اياالت ديگر موجود اسـت        

در همه جا دهقانان تحت فشار افزايش تعرفه هـاي          
برق مي باشند که اين خود منجر به افزايش هزينـه       

 . يدشان شده استهاي تول
 سازمان تجـارت جهـاني     پيرو شـرايط       -٤

کـه تحـت کنتـرل امپريالـستهاست،     ) دبليو تـي او  (

ــدات    ــشاورزي و تولي ــي ک ــازار داخل ــد ب ــت هن دول
. کشاورزي را کامالً بـروي بازارهـاي جهـاني گـشود          

ــصوالت    ــراي واردات مح ــي ب ــدوديتهاي کميت مح
تعرفـه گمرکـي بـر      . کشاورزي را از ميـان برداشـت      

ايـن راهکارهـا،    . ردات را نيز بطور دائم تقليـل داد       وا
درست زماني به اجرا گذاشته شدند که محـصوالت          
کشاورزي، بدليل بحران اقتصادي جهـاني، در بـازار         

بعـالوه،  . بين المللي با افت در تقاضـا روبـرو شـدند          
سـازمان  "دولتهاي  کـشورهاي امپرياليـستي عـضو         

.  دي. سـي . ئـي . او"(همکاري و توسعه ي اقتـصادي     
مقادير هنگفتي بـراي يارانـه هـاي  کـشاورزي          *) ٤

ــاي    ــل قيمته ــه موجــب تقلي ــد ک ــي کنن ــرج م خ
پيامد . محصوالت کشاورزي در بازار جهاني مي شود   

منطقي روياروئي بازار داخلي در مقابل هجـوم بـازار       
جهاني که بوسيله شرکتهاي چند مليتي کنترل مي        

ــص  ــيل واردات ارزان مح ــستکه، س ــوند، اين والت ش
در نتيجـه،   . کشاورزي بازار داخلي را اشباع مي کند      

دهقانان از يک سو بايد با محصوالت ارزان وارداتـي          
رقابت کننـد و از سـوي ديگـر هزينـه هـاي داتمـا               
فزاينده ي نهاده هاي کـشاورزي ماننـد بـذر، کـود            
شيميائي، سموم ضد آفات نبـاتي، بـرق و غيـره، را            

پــائين آمــدن افــزايش هزينــه هــا،  . تحمــل کننــد
محصول و پائين آمدن قيمت توليدات، به دهقانـان         
ضربات سختي وارد آورده است بخصوص دهقانـاني         
کـه  بـه توليــد محـصوالتي از قبيــل پنبـه، فلفــل،     
نيشکر، جوت، چاي، قهوه، دانه هاي روغن، گندم و         

. مـشغولند ) بادام، زردالو،هلـو، خرمـا، وغيـره      (ميوه  
، حـرص و آز وام      سياستهاي سـرمايه داري جهـاني     

دهندگان خصوصي، زمينداران، و محتکران، موجب      
فقر و گرسنگي گسترده و شرايط بـسيار وخـيم در           
ميان دهقانان، بخصوص دهقانـان کوچـک و اجـاره          

  . دار شده است

امپریالیسم، لیبرالیزاسیون و انھدام 
   ھندیکشاورز

ــازي و  ــصوصي ســـ ــيون، خـــ  ليبراليزاســـ
ي در اقتصاد جهاني و   ، تغييرات عظيم  گلوباليزاسيون

، بعد از آنکـه     ١٩٩٥در سال   .هند بوجود آورده است   
توافـق  " ("گـات "سازمان تجـارت جهـاني جانـشين        

*) ٥. تـي . تـي . ا. جـي " (عمومي بر تعرفه و تجـارت     
شد، قوانين سختگيرانه و ويران کننـده ي سـازمان          

هـدف  . تجارت جهاني وضع جديدي را پـيش آورد        
 اقتصاد کليـه کـشورها      اين قوانين، بهم وصل کردن    
اين هدف، تحت لواي    . زير هژموني امپرياليسم است   

قربانيـان بـي    .  پيش بـرده مـي شـود       گلوباليزاسيون
چون و چراي اين روند کشاورزان کشورهاي جهـان         

هند، بعنوان يک کشور نيمه مستعمره     . سوم هستند 
جمعيتـي کـه   ) ٤/٣( و نيمه فئودال، با سـه چهـارم     

اورزي تامين مـي شـود، در       زندگيشان از طريق کش   
حال گذر از مرحله ي بسيار خطرناکي است کـه بـا         
اجراي موي به موي برنامه هـاي  سـازمان تجـارت            
جهاني، بانک جهاني و شـرکتهاي فراملـي فـرآورده          

 *). ...٦( کشاورزي، رقم خورده است 
درهاي بانکها بروي دهقانان فقير و حاشـيه اي    

  بانکهـاي مرکـزي   تغييـر الويتهـاي  .  بسته شده اند  

موجب قطع وام دهي مـستقيم بانکهـاي تجـارتي و      
در نتيجـه،  وام     . تعاوني بـه کـشاورزان شـده اسـت        

دهندگان خصوصي در نواحي روستائي گستاخ تر و        
حتـي بازرگانـان از     . از نظر کمـي بيـشتر شـده انـد         

طريــق تــامين هزينــه هــا و تجهيــزات مــورد نيــاز 
ايـن  . ي مي کنند دهقانان، نقش وام دهندگان را باز     

عامل نيز بـر عوامـل ديگـر اضـافه شـده و شـرايط               
يـوغ قـرض    . دهقانان را مخاطره آميزتر کرده اسـت      

بعد از اينکـه دهقـان مقـروض        . کماکان برقرار است  
خودکشي مي کند، وام دهندگان خصوصي و بانکها        
براي حصول قروض بجا مانده اين دهقانان به  شکار      

آنان بايد بار سنگين    . ندبازماندگانشان ادامه مي ده   
 .بجاي مانده از قرباني را نيز بر دوش کشند

تسهيالت زيرساختي که معموالً از طرف دولت      
تامين مي شد، اکنون به خـاطر از ميـان برداشـتن            
هزينه ها و سياست بازار آزاد در حال تنزل و رکـود        

طبق تازه ترين رفرمها، بخش تامين خـدمات      . است
( فاتحه سياسـت اکـسيم      . برقي، خصوصي مي شود   

*) ٨قوانين واردات و صـادرات و بازرگـاني در هنـد            
براي واردات محـصوالت کـشاورزي، حتـي قبـل از           
زمان مقرر شده توسـط  سـازمان تجـارت جهـاني،            

در خصوص فرآورده هاي اصـلي      . خوانده شده است  
ــصرف کننــدگان   ــد کننــدگان و م کــشاورزي، تولي

ي کـه توسـط    هندي با يورش مـستقيم بـازار جهـان    
کشورهاي امپرياليستي کنترل مي شود، روبرو شده       

براي پاشيدن نمک روي زخم، شرکتهاي چنـد        . اند
مليتي و خصوصي بطور مـستقيم وارد بـازار تـامين        

شـده انـد و   ) در بيشتر مواقع، بذرهاي قالبـي    ( بذر  
تمام سوبسيد هاي دولتي بسرعت در حـال ناپديـد          

هـاي کـشاورزي بـه    اکنون، نه تنها زمين. شدن است 
صنعت کاران داخلي و خارجي اهدا مي شـود بلکـه          
براي لغو قانون تحديد تصرف زمين هاي کـشاورزي    

" چـپ "دولـت   . ...  و قوانين اجاره داري فشار اسـت      
بنگال غربي هم اکنـون شـروع بـه حرکـت در ايـن             

  .مسير کرده است
تعديالت ساختاري و سياست هاي ديکته شده 

ت جهـاني، هنـد را از چنـد     از سوي سـازمان تجـار     
لحاظ به عصر فرمانروائي استعمار عقب رانـده اسـت      
بطوريکه استخراج ارزش و تخـصيص آن مـستقيما         

 .با واسطه سرمايه امپرياليستي انجام مي شود
واقـع در اسـتان     (     مقامات محلي ويـداربها     

يکي از ايالتهائي که دهقانان خودکـشي       ) (مهاراشترا
از زمانيکه دولت هند سياست     مي گويند   ) مي کنند 

 ٧٠ليبراليزاسيون را دنبال مي کند، وام هاي بانکي         
درصد  کل هزينـه هـاي نهـاده هـاي کـشاورزان را        

کشاورزان مي گويند اعتبارات    . تامين مالي مي کند   
از احتياجـات شــان را بــرآورده  %  ١٥بـانکي فقــط   

ميکند و براي تامين باقيمانده ي احتياجاتـشان بـه        
 ١٢٠ تـا    ٣٠ندگان تجاري که نرخ سود بين       وام ده 

. در صد در سال مطالبه ميکنند، رجـوع مـي کننـد        
همين کافيست که اميد آنان براي حصول هر مقدار         

کــشاورزان . ســود و اضــافه بــه يــاس تبــديل شــود
ويداربها در فصل درو عمدتاً به کاشتن پنبه، دانه ي    

اکثـر محـصوالت    . مـي پردازنـد   ) سورقم(سويا و جو  
از کـل  % ١٥تنهـا   . سته بـه موسـم بارنـدگي انـد        واب

در حاليکه  . مناطق کشت مهاراشترا آبياري مي شود     



   ٢٠ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                
 حـدود  ١٩٩٠-١٩٨٩حد متوسط سراسري در سال  

). ٢٠٠٤ اوت،   ١٣مجله فورچـون،    ( بود ١٩٨٩%  ٣٢
هدف سياستهاي ليبراليزاسـيون، ايجـاد يـک بـازار          
واحد هندي براي کاالهاي اساسي با قيمتهاي واحد     

سري، در انطباق با قيمتهاي جهاني، است که تا         سرا
کنون نتايج مرگباري براي کشاورزان در بـر داشـته          

  . است
بـه اختـصار   ( دهسال پيش، در انـدرا پـرادش    

، با فشار گذاشتن بر کشاورزان، آنان را مجبور         . )پ.ا
به اتخاذ الگوي کشاورزي کشت دانه هاي صـنعتي،         

موقعيـت جـوي    مانند پنبه، که قابل تامين توسـط        
%  ١٦پ  کشت پنبـه  .در ا. اين منطقه نيست، کردند  

توليـد  . پر هزينه تر از کشت پنبه در گوجرات است        
ــي در ا  ــادم زمين ــد آن در  % ٣٨. پ.ب ــاالتر از تولي ب

اين الگوي توليد، بالتکليفي بيشتري     . گوجرات است 
در اينجـا   . در زندگي کشاورزان ايجاد نمـوده اسـت       

 تـا  ٨يد دانه هاي صنعتي، حدود نيز، با تاکيد بر تول  
امـا دولـت ايـالتي      .   لک دستگاه پمپ  نصب شد       ٩
تعرفه هـاي بـرق را هـم     . پ.حزب تيلگو دسام در ا    (

و از آنجا که برق مرتبـا قطـع و وصـل مـي     . باال برد 
با عوض شدن . شد، موتور هاي آب هم داغان شدند      

الگوهـــاي کاشـــت و کـــشت، و تجـــارتي شـــدن 
ر چــه بيــشتر در معــرض محــصوالت،  دهقانــان هــ

تهاجمات بازار و کنترل  سرمايه بـين المللـي قـرار            
با قيمتهاي بين المللـي نتوانـستند رقابـت         . گرفتند

. کننــد و دولــت هــم از خريــد توليــدات ســرباز زد 
اين يکي ديگـر از  . دهقانان شکست فاحشي خوردند  

 .داليل خودکشي هاي دهقانان بود
ــستگي   ــاد،  واب ــرات زي ــا وجــود تغيي ــسيار ب ب

گسترده ي دهقانان به وام دهندگان خـصوصي، نـه          
تنها تنزل نيافته بلکه بطور خطرناکي افزايش يافتـه         

اين نشان  مي دهد  که  چگونه سرمايه ربائي        . است
تحت رژيم نئوليبرالي ديکته شده توسـط  صـندوق        
جهاني پول و بانک جهاني، سلطه اش را حفظ مـي           

توسـعه ي   "ايـن نـشانه آن اسـت کـه چگونـه          . کند
امپرياليستي در بطـن خـود روابـط توليـدي      " مدرن

  .عقب مانده ي نيمه فئودالي را مي پروراند

    ی فراملیتیتھاجم شرکتھا
وارد بخـش   " مواد غذائي فرامليتـي   "شرکتهاي  

کشاورزي شده اند تـا غـارت کننـد و رشـته هـاي              
وابستگي اقتصاد کشاورزي هند به بازار بين المللـي         

ــر کن ــدرا محکمت ــراي  . ن ــارجي ب ــرمايه داران خ س
رسيدن به سودآوري دلخواه در کـشاورزي سـرمايه         

در نتيجه، دولـت    . بر، نياز به زمين هاي بزرگ دارند      
را بــراي لغــو قــوانين محــدوديت مالکيــت زمــين و 
همچنين براي ادغام مالکيت هـاي کوچـک، تحـت          

حکومـت ايـالتي مهاراشـترا، بـه        . فشار قرار داده اند   
 کـشاورزي باغبـاني، بـه تراسـتها،         منظور گـسترش  

کمپانيهــا و شــرکتهاي خــارجي معافيــت از قــانون 
اکنـون آنـان   . تحديد مالکيت زمين اعطا کرده است    

مي توانند هر زمين موات يا رهـا شـده را بخرنـد و              
اکنون اين روند، هم . زمينهاي زراعي را اجاره  کنند   

در اوريسا، واقع در ايـاالت جنـوبي و همچنـين در            
" چـپ "ال غربي که داراي به اصـطالح حکومـت          بنگ

يـک کمپـاني   ( است زير نظر موسـسه ي مکنـسي         
آمريکايي که سياست هاي تجاري کردن کـشاورزي    

 .در جريان است) را يپش مي برد
به عنوان بخشي از اين پروسه، مقاطه کاري در  

طبـق نظـام    . کشاورزي نيز وارد صحنه شـده اسـت       
ذر، کود شـيميائي،    مقاطعه کاري، کمپاني مربوطه ب    

تکنولوژي، اعتبار و نيز ماشين آالت کشاورزي را به         
در عوض دهقانان بايـد مقـدار       .  کشاورزان مي دهد  

معيني محصول را با کيفيت معين در مدت معـين،          
. و با قيمتي که از قبل فيکس شده، تحويـل دهنـد           

، پپـسي و نيجـار بـه    *)٩( شرکت ليور هندوسـتان    
جـاب مـشغولند؛ شـرکت      کشت گوجه فرنگي در پن    

مارکفد براي کشت خردل وارد ايالت پنجـاب شـده        
است؛  کشت سيب زميني بوسيله مـک دونالـد راه            
اندازي شده و در مادهيا پرادش، شرکت هاي راليـز         

 .و ليور گندم مي کارند و غيره 
شرکتهاي چند مليتي از قبل براي کنترل بذر،    

زمان برقراري اما از   . ... وارد ميدان رقابت شده بودند    
قــوانين ســازمان تجــارت جهــاني موســوم بــه      

، شرکتهاي فرامليتـي توليـد بـذربراي        *)١١"(تريپ"
هـم  . کنترل صنعت بذربه هندوستان هجوم آوردنـد     

زمان، صنايع کوچک فرآورده هاي کشاورزي، توسط 
اين وضع مسلما الگوي . چند مليتي ها بلعيده شدند

ـ            ا دگرگـوني   استفاده از زمين و کـشت را در هنـد ب
هـم اکنـون ورود      . هاي عظيم مواجـه خواهـد کـرد       

شــرکتهاي فرامليتــي و کمپانيهــاي بــزرگ بــه     
کشاورزي هند،  تاثيرات خـود را بـر الگـوي کـشت        
ــرده اســت  ــين ب ــادي را از ب . گــذارده و مــشاغل زي

کشاورزي سـرمايه بـر و وابـسته بـه واردات، شـمار             
 عظيمي از دهقانـان را از زمـين و کـشاورزي کنـده     

اينهـا  . است و اين روند بـا شـدت تمـام ادامـه دارد       
ــد   ــه ي رونـ ــاجم بيرحمانـ ــستقيم تهـ ــه مـ نتيجـ

  . گلوياليزاسيون در کشاورزي هند است

:توضیحات و زیر نویسھا  
١-People’s March magazine[  ٢٠٠٤ سپتامبر 

٢٠٠٥و آوریل  ] 
٢-Globalized Capital 
٣-Corporization 
٤-Convention on the Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
٥- General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT)  
٦-  TNCs (Trans National Agro Food 
Corporations) 
٧- Reserve Bank of India (RBI) 
٨- EXIM LAW: Guide to Policies, Acts 
and Regulations on Export, Import & 
Trade in Indin 
http://exim.indiamart.com/ 
٩- Hindustan Lever Limited (HLL) is 
India's largest fast moving consumer 
goods company, with  
leadership in Home & Personal Care 
Products and Foods & Beverages. 
١٠-   Monopolistic and Restrictive Trade 
Practice under MRTP act,١٩٦٩ 
The MRTP Act extends to the whole of 
India except Jammu and Kashmir. 
١١- TRIP■ 

  

هنر و فرهنگ ارتجاعی از طریق مسخ توده هـا    
ــد    ــد و بازتولی ــه و تولی ــم کهن ــت نظ ــه تقوی ب
. مناسبات اجتماعی ارتجاعی یاري مـی رسـاند       

هنگ انقالبی براي توده     فر  و در صورتی که هنر   
هاي انقالبی همچون سالح نیرومندي است که       
پیش از آنکه انقالب فرا رسد انقالب را از لحاظ       
ــان   ــد و در جری ــدارك مــی بین ایــدئولوژیک ت
انقالب بخش ضروري و مهم جبهه عمـومی آن   

  .است

 
 هنر، خلق آثاري است که در ذهن پـرورده      …

 زندگی  هنر انعکاس . می شود و شکل می گیرد     
چــه مبــارزه . کــار و مبــارزه بــشر. بــشر اســت

 .تولیدي، چه مبارزه طبقاتی در جامعه طبقاتی
 نکته مهم دیگري کـه برشـت مطـرح کـرد           …

اینست کـه وقتـی تـو در اثـرت مـدل بوجـود              
بیاوري، این مدل میتواند تقلید حقیقت باشد و 

 . نه خود حقیقت
 فرم آثار نمونه را نباید بعنوان یک فرم بـی           …

“ مجـاز ”برو و برگـرد پرولتـري و تنهـا الگـوي            
و به همان نتیجه گیریهایی رسـید     . معرفی کرد 

ــسم    ــبک رئالیـ ــه سـ ــانی در زمینـ ــه زمـ کـ
اگر اینجور به ایـن آثـار       . سوسیالیستی می شد  

نگاه بشود خودش به عاملی براي در جا زدن و          
. تبدیل می شودي محدود نگري و محافظه کار   

خـالف جریـان    یعنی چیزي که با یک حرکت       
شروع شده، خودش تبدیل بشود به یک مانع و  
جلوي خالقیت هنرمنـدان جدیـدي کـه مـی          

 …خواهند قدم جلو بگذارند را بگیرد
اگر می خواهید درگیـر بحثـی عمیـق و همـه            

 را »گپی بر سـرهنر «جانبه در هنر شـوید،      
  .مطالعه کنید

 با این هدف انتشار  یافـت   “گپی بر سرهنر  ”
یستها و هنرمنـدان مترقـی و    که در میان کمون   

 متعهد به بحث و جدل همه جانبه تر، عمیقتـر        
 به امید آنکه این بحـث . و گسترده تر دامن زند  

 ■ .گل باغی پر ازباشد بروي پنجره اي 
  



٢١صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره

  
  مارس   ١٩ نشريه انقالب    –رميوند لوتا   : نوشته

  ٢٠٠٦ آوريل ٩و 
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ای ن   )ي بخ ش قبل    ١١( پی شین    يبخش ھ ا  
 ٣٣-٣١-٢٦-٢٥-٢٤ يمقال   ھ در ش   ماره ھ   ا 

 .ر شدحقیقت منتش

، آتشف شان  یانقالب فرھنگ  :١٢بخش  
   بخشیرھائ
 است و مائوتسه دون در پکن،       ١٩٦٦ اوت   ١٨ 

کـه  " صلح آسماني"در همان بالکن مشرف به ميدان  
ــال  ــرد،   ١٩٤٩در س ــالم ک ــالب را اع ــروزي انق  پي

با اين تفـاوت کـه ايـن بـار در حـال            . ايستاده است 
رخ  گـارد سـ    تماشاي اولين رژه ي جوانان انقالبـي ِ       

يک ميليون نفر از آنان در اينجا جمـع شـده           . است
آنـان جـشن گرفتـه انـد زيـرا دو هفتـه پـيش               . اند

مائوتسه دون يـک روزنامـه ديـواري خـارق العـاده            
   !مقرهاي فرماندهي را بمباران کنيد: نوشت

اين کاري بود که هيچ رهبر انقالبي در قدرت،         
ام و در واقع هيچ فرد قدرتمند ديگر در تاريخ، انجـ           

مائو مـردم را فراخوانـد کـه سـاختارهاي          . نداده بود 
برخيزنـد و   : ستمگرانه ي حاکم را به چالش بطلبند      

مقامات باالي حزبي را که سعي مي کننـد چـين را        
او . بــه راه ســرمايه داري بکــشانند، ســرنگون کننــد

مردم را فراخواند کـه از پـائين، آن بخـش هـائي از              
تصاد، فرهنـگ  قدرت سياسي و آن بخش هائي از اق       

و آموزش که بزير سلطه رهروان سرمايه داري رفتـه    
  .بود را باز پس گيرند

مائو در  حال راه انداختن انقالبـي در انقـالب،           
  . بود

  ی سرخ کاتالیزور انقالب فرھنگیگاردھا
در رژه ي مــاه اوت، مــائو جمعيــت را تــشويق 

اين عالمت . کرد و بازوبند گارد سرخ را به بازو بست   
 از جوانان انقالبي و قوت قلب دادن به آنـان           حمايت

ــود ــري و    . ب ــالش گ ــه چ ــت، روحي ــي خواس او م
به اين ترتيب، گـارد     . شورشگري جوانان را رها کند    

سرخ نقشي کليدي در راه افتادن انقـالب فرهنگـي          
  . بازي کرد

وضعيت جامعه ي آن زمان چين را بايد درک         
تمند همانطور که گفتم، بخشي از رهبران قدر    . کنيم

حــزب و دولــت، سياســت هــاي بــورژوائي را تحــت 
خيلــي از . پوشــش مارکسيــستي، رواج مــي دادنــد

کارگران و دهقانان فکر مي کردند چون رهبرانـشان         
خود را کمونيست مي خوانند، پـس بايـد آدمهـاي           

مـائو مـي خواسـت در ايـن گـرايش           . خوبي باشـند  

همراهي با وضع موجود که در توده ها  بود، اخـالل         ِ
جاد کنـد و در هيبـت متفـرعن رهـروان سـرمايه          اي

واقعيــت آن اســت کــه در . داري خدشــه وارد کنــد
بسياري از کارخانه ها و منـاطق روسـتائي مـردم از           

  .   انتقاد به رهبران مي ترسيدند

  شودیگارد سرخ وارد صحنھ م
. گاردهاي سرخ هيجاني در جامعه ايجاد کردند    

سـطوح  . نـد تظاهرات و ميتينگهاي بحث راه انداخت     
. مختلف مقامات حزبي و دولتي را به انتقاد گرفتنـد         

روساي مدارس را که مستبدانه رفتار مي کردند، بـا         
 و ١٩٣٠نـسل قـديم در دهـه        . هياهو افـشا کردنـد    

ــي و   ١٩٤٠ ــد ژاپن ــگ ض ــالب و جن ــه ي انق  تجرب
سـرنگون کـردن نيروهـاي چيانکايچـک کـه تحـت       

اکنـون  . دالحمايه آمريکا بود را، از سـر گذرانـده بـو          
دولـت بـه جوانـان    . يک نسل جديد انقالب مي کرد  

گاردهاي . اجازه داد تا مجانا با قطار به سفر بپردازند        
سرخ به اقصي نقاط کشور رفتند، دسته دسـته روي   
کاميون هاي ارتشي سوار شده و خود را بـه مقـصد          

به روستاها مي رفتنـد تـا بـا دهقانـان      . مي رساندند 
ه قبال ياد گرفته بودند همه   در حاليک   –حرف بزنند   

چيز را از باال نگاه کنند و هيچ ارتباطي با تـوده هـا           
  . نداشتند

آنان بـه مـردم     . گاردهاي سرخ کاتاليزور بودند   
جرات دادند که سر خود را باال بگيرند، جرات کنند          

به گفتـه ي    . حرف بزنند، و جرات کنند انتقاد کنند      
  :يکي از دهقانان گوش کنيد

. سرخ خيلي سـازمان يافتـه بودنـد       گاردهاي  «
آنان ميان خود تقسيم کار مـي کردنـد و بـه همـه              

نقـل قـول هـائي را       . خانه هاي روستا سر مي زدنـد      
بـراي مـا مـي خواندنــد و بـه مـا در مـورد انقــالب       

پيش از آن   . فرهنگي در پکن و شانگهاي مي گفتند      
آنان در  . هيچوقت اينهمه بيگانه به روستا نيامده بود      

ندگي مان سوال مي کردند و مي خواستند از مورد ز
از ما مي پرسيدند اوضـاعمان      . ما چيزهائي بياموزند  

ــه اســت ــا کادرهــاي . در بريگــاد چگون وارد بحــث ب
رهبري بريگاد مي شدند و در مورد امتيازات کـاري          

آنان کتاب سـرخ مـائو را در        . پرس و جو مي کردند    
ا يـک  دست آخر، بهمه م. همه خانه ها توزيع کردند  

آن گاردهاي سرخ بـراي مـا   . جلد کتاب سرخ رسيد 
پس از اينکه از اينجا رفتنـد، مـا         . خيلي عزيز بودند  

آنها را خوانـده  . به خواندن آن نقل قولها ادامه داديم   
و با وضع خودمان و آنطور کـه امـور در اينجـا مـي         
گذرد مقايسه کرديم و به اين نتيجـه رسـيديم کـه          

جان ميردال و گون (» .خيلي چيزها بايد عوض شود
 - انتـشارات ونتـاج    .ادامه ي انقـالب   : چينکسل،  

  )  ١٩٧٢نيويورک 

  ی انقالب فرھنگیا مائو بریجھت گیر
. بورژوازي از انقالب فرهنگي چين متنفر اسـت     

. تعريــف مــي کننــد" کنتــرل افکــار"آن را بعنــوان 
تصويرسازي آنان از گارد سرخ اينطور است که يک          

 اينور آنور مي رفتند و همه چيز را         عده ديوانه مرتبا  
" پــژوهش هــاي"انـواع و اقــسام  . نـابود مــي کردنــد 

سنگين و خاطرات منتشر کرده اند تـا ثابـت کننـد        
انقالب فرهنگي هـيچ نبـود جـز خـشونت و انتقـام             

اما حقايق اساسي انقالب فرهنگـي در تـضاد      . گيري
 . درجه با اين تصويرسازي است١٨٠

 
يک خشونت بي بند و بار      اوال، انقالب فرهنگي    

ــراي پيــشبرد انقــالب  . نبــود رهبــري مائوئيــستي ب
فرهنگي راهنماي عمل مشخـصي را منتـشر کـرده          

يکي از اسناد عمده که همـه بايـد بخواننـد بـه        . بود
در اينجـا   . بـود "  نکتـه اي   ١٦تـصميم گيـري     "اسم  

  : گزيده اي از آن رهنمودهاي مائو را مي خوانيم
ــا در   ● ــوده ه ــد ت ــان جنــبش   بگذاري جري

خودشان، خود را تعلـيم دهنـد و يـاد بگيرنـد کـه              
درست و غلط را از هـم تميـز دهنـد و ميـان روش       
هاي صحيح انجام کارها و روش هاي غلـط، تمـايز           

  .قائل شوند
 تمام نيروي خود را روي ضربه زدن به عـده     ●

ي معدودي از راسـتهاي بـورژواي اولتـرا ارتجـاعي،      
جنبش اخير آن افـراد   آماج عمده ي    . متمرکز کنيد 

حزبي هستند که در مقامات اتوريته مي باشند و راه 
  .سرمايه داري را در پيش گرفته اند

:  اکيدا بايد ميان دو نوع تضاد تمايز گذاشت        ●
  .تضاد درون خلق و تضاد ميان ما و دشمن

 وجود نظرات متفاوت در ميان مـردم امـري     ●
يد بـر   هر جا که مناظره است، جدلها با      . عادي است 

مبناي استدالل و ارائه دليل اداره شود و نه با توسل  
  )١. (به زور

آيا بـي نظمـي هـم       . اين جهت گيري مائو بود    
. آيا افراط و خشونت هم بود؟ البته که بـود     . بود؟ بله 

اما انقالبيون مائوئيـست تـالش      . اين يک انقالب بود   
کردند اين جنبش را در جهت صحيح و بـا گذشـت    

بحثهـاي تـوده اي، انتقادهـاي       :  دارند از تالطم نگاه  
 .توده اي، و بسيج سياسي توده اي

 
يک صحنه ي جالب ايـن نکتـه را نـشان مـي           

در دانـشگاه سـينهوا، ميـان فراکـسيون هـاي         . دهد
مختلف دانشجويائي، دعواي زيادي موجود بـود کـه       

در جواب به اين واقعـه، رهبـري        . به خشونت کشيد  
غير مسلح به دانشگاه مائوئيست يک تيم از کارگران  

اعزام شد که مسائل را بررسي کرده و به حـل آنهـا             
 .کمک کند

 یر بھتر از سرمایھ دارسوسیالیسم میلیون ھا با
   از آنھم بھتر استیاست و کمونیسم جھان



   ٢٢ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                
 مب    ارزه،یانق    الب فرھنگ: ١٣بخ   ش  

   بخشی پیچیده و رھائیا
ــالب   ــورد انق ــاي بــزرگ در م يکــي از تحريفه
فرهنگي آن است که  تمام اين ماجرا، طرح و نقشه           

گفته مي شود  پشت هر حرکـت و مبـارزه    . مائو بود 
در طول انقالب فرهنگي انجام گرفـت، مـائو         اي که   

ايستاده بود؛ مائو مسئول همه موارد قهر و خـشونت    
خالصه، اين درک القاء مي شود که همـه چيـز       . بود

  . از يک مرکز قدرت و تصميم گيري، صادر مي شد
ــي در    ــاعي مختلف ــاي اجتم ــات و نيروه طبق

در حـزب و تـشکالت      . انقالب فرهنگي درگير بودند   
اما گروهبنـدي   .  مائوئيستهاي اصيل بودند   توده اي، 

هاي ضد مائو هم بودند که دانشجويان و کارگران و          
نيروهـاي نظـامي   . دهقانان را سازماندهي مي کردند    

محافظه کار، گروهبنديهاي اولتـرا چـپ، تـشکالت         
تـوده اي کـه بـه دو اردوي شورشـگران و محافظــه     
کاران تقسيم مي شدند، و به يـک کـالم، منـافع و             

نگيزه هاي طبقاتي متفاوت، همه در ميدان حاضـر         ا
بعـضي هـا از انقـالب فرهنگـي بـراي      . و فعال بودند 

. تسويه حساب هاي شخصي سـوء اسـتفاده کردنـد         
کـساني کـه زيـر حملـه ي         (دشمنان مائو در حزب     

در اغلـب تاکتيـک دفـاع از مـائو را           ) سياسي بودند 
ــد   ــی گرفتن ــي،   پــيش م ــالب فرهنگ  و بنــام انق

آنـان  . م و خشونت را دامـن مـي زدنـد         فراکسيونيس
بطور هدفمنـد اينکـار را مـي کردنـد تـا مبـارزه را               
. منحرف کرده و جنبش انقالبي را بي اعتبـار کننـد          

واقعيت ايـن بـود کـه انقـالب فرهنگـي مبـارزه اي           
پيچيده بود بر سر اينکه کدام طبقه بايـد جامعـه را        

 آيا پرولتاريا در ائتالف بـا متحـدينش         :رهبري کند 
که اکثريت جامعـه را تـشکيل مـي دهـد بايـد بـه               
انقالب ادامه داده و جامعه را دگرگون کند يا اينکـه      
يک طبقه بـورژوازي نـوين مهـار جامعـه را بدسـت       

  . گيرد
با وجود اين گرايشات و کششهاي گوناگون در        
انقالب فرهنگي، مائو و رهبري انقالبـي قـادر بودنـد       

ــدايت کننــد  ــي، ي. آن را در جهــت مشخــصي ه عن
تمرکز مبارزه سياسي را عليه رهروان سـرمايه داري       
نگاه دارند، جامعه را انقالبي تر کننـد و تـوده هـا را       

  .قدرتمند کنند
فقط فکرش را بکنيد که چـه  اتفـاقي داشـت            

مائو در حال شکستن قفل انرژي و ابتکـار      . مي افتاد 
عمل صدها ميليون نفر بود، تا  درگير جدل بر سـر            

عه شوند و مسئوليت سرنوشـت آن   جهت گيري جام  
در آمريکا و ديگر دموکراسي هـاي       . را بدست گيرند  

بورژوائي، زندگي سياسي بـا راي دادن تعريـف مـي          
هر چهار سال يکبار آدمها در آئيني کـه نظـم           . شود

موجود را تقويت مي کند و آنان را منفعل نگاه مـي         
اما در چـين انقالبـي دوران       . دارد، شرکت مي کنند   

ب فرهنگي، يک جوشش و غليان باور نکردنـي         انقال
جوشش وغليـاني کـه بـراي جامعـه         . در جريان بود  

قدر مسلم است کـه در چنـين وضـعي،        . عالي است 
روندهائي با جهات گوناگون براه مي افتـد و جامعـه           

مـي بينـيم   . به سمت هاي مختلف کشيده مي شود    
که در جريان انقالب فرهنگي، گاردهـاي سـرخ  بـه      

ر غلتيدند و در تـالش بـراي زدودن اثـرات           افراط د 

در چنــين . بـورژوائي از جامعـه، زيـاده روي کردنـد    
فضائي بود که مائو و رهبران انقالبي، توده هـا را در            
زمينه تجزيه و تحليل و حل مشکالت و جمعبندي         
از درسها و روشهاي مبـارزه و تحکـيم دسـتاوردها،           

  .  رهبري مي کردند
اينکه جامعـه در راه  (ه  مبارزه طبقاتي در جامع   

سوسياليسم پيشروي مي کند يـا بـه عقـب بـسوي        
در رده هاي باالي حـزب      ) سرمايه داري باز ميگردد   
در رويکرد به اين مـسئله،      . و دولت تمرکز يافته بود    

بر خالف تبليغاتي که مي شود، مائو دنبال به چنگ         
او مـي   . آوردن قدرت بـراي شـخص خـودش نبـود         

نش را دسـتگير کنـد امـا،        توانست همه ي مخـالفي    
همانطور که در بخش هاي قبل گفـتم، او اينکـار را           
نکرد زيرا اين کار، راه حل ممانعت از احياي سرمايه   

مـائو حاضـر بـود    . داري و واژگون شدن انقالب نبود   
بخاطر بسيج سياسي تـوده هـاي ميليـوني، بخـاطر           
اينکه اين توده ها بيـدار شـده و بـا مـسائل بـزرگ             

ــه رو د ر رو شــوند و سرنوشــت آن را بدســت  جامع
او خطر اتکاء به . گيرند، همه چيز را به خطر بيندازد     

مائو تاکيد کـرد کـه انقـالب    . توده ها را بجان خريد    
ــراي ســرنگون کــردن  فرهنگــي مبــارزه اي اســت ب
رهروان سرمايه داري  اما در سـطوح عميـق تـر در           
برگيرنده ي مسائلي است مانند جهان بيني و تـوان        

ي به توده ها که بتوانند آگاهانه جهـان را درک     بخش
  .کنند و آگاهانه جهان و خود را تغيير دهند

   نظیری بییک جنبش توده ا
انقالب فرهنگي شاهد منـاظره هـاي بـزرگ و          

تظاهرات هاي سياسي،   . چالش گري هاي بزرگ بود    
گردهمائي هاي اعتراضي، راهپيمائي ها و ميتنيـگ        

ه ي انقالب فرهنگي    هاي سياسي  توده اي، مشخص     
روزنامه هاي کوچک در همـه جـا منتـشر مـي         . بود
 روزنامـه در مـي   ٩٠٠) پايتخـت (فقط در پکن  . شد
اوراقي که با ماشين هاي ماموگرافي چاپ شده      . آمد

. و روزانه پخش مي شد، غيـر قابـل شـمارش اسـت     
: مصالح مورد نياز براي اين فعاليت هـا مجـاني بـود           

، ماشـين هـاي چـاپ،     کاغذ، جوهر، فرچـه، پوسـتر     
ــراي     ــادين ب ــا و مي ــالن ه ــتفاده از س ــدگو، اس بلن

  .گردهمائي و غيره
گارد سـرخ بـراي گـسترش ايـن جنـبش بـه             

وقتي انقالب فرهنگي در ميان     . پرولتاريا، کمک کرد  
در سـال   . کارگران پايه گرفت، نقطه عطفـي رخ داد       

، چهل ميليون کارگر درگير مبارزه ي       ١٩٦٨-١٩٦٧
شها و مبارزات تـوده اي پيچيـده        طبقاتي حاد، خيز  

ي براي پس گرفتن قـدرت از ارگـان هـاي حزبـي             
. محالت و شهرها شد که دژهاي محافظه کاران بود        

ــاظره و    ــردن و من ــايش ک ــق آزم ــا از طري ــوده ه ت
جمعبندي کـردن، همـراه بـا رهبـري مائوئيـستها،           
ارگان هاي قدرت سياسي پرولتـري نـوينيِ  را برپـا      

  . کردند
گي، در زمينه ميدان فکر و عمل و  انقالب فرهن 

روتـين  . شدت جريان، در تاريخ بشر بي نظير اسـت      
مـردم از هـر     . زندگي روزمره بي مهابا برهم زده شد      

بخش جامعه درگير مناظره و بحث هاي سياسـي و          
دهقانـان درگيـر بحـث و       . ايدئولوژيک بزرگ شـدند   

تجزيه و تحليل در مورد بقاياي ارزش هاي کهنـه و       
کنفسيوسي شدند که هنوز در زندگي آنان       ارتجاعي  

کـارگران کارخانـه هـاي شـانگهاي بـه          . پابرجا بـود  
  .آزمايش اشکال جديد مديريت مشارکتي پرداختند

هيچ چيز و هيچ کس در مـاوراي انتقـاد قـرار            
مقامـات سياسـي، اداري و آموزشـي کـه از      . نداشت

. توده ها جدا شده بودند، مورد انتقاد قـرار گرفتنـد           
هيچ مقامي نمي توانست در دفتر خود سـنگر         ديگر  

اکنون .  کند پارسگرفته و از آنجا دستور و رهنمود        
بايد قـدم رنجـه مـي کـرد و همـراه بـا کـارگران و               

  . دهقانان بخشي از وضعيت مي شد
آزمــوني -انقــالب فرهنگــي، يــک رونــد خــود 

مـائو گفـت، بـدون      .  براه انداخت  عميقايدئولوژيک  
ادات، و طـرز تفکـر،      دگرگون کـردن سـنت هـا، عـ        

انقالب بايد افکار نـوين، روابـط       . انقالب امکان ندارد  
" خـدمت بـه خلـق     . "نوين ميان مـردم بوجـود آورد      

. شعاري بود که در دوره انقالب فرهنگي فراگير شـد    
هيچ شباهتي با رويکرد خيرمابانـه     " خدمت به خلق  "

ي بــورژوائي کــه پولــدارها نــسبت بــه فقــرا دارنــد، 
اظر بر نيازهاي اکثريت عظيم جامعـه       بلکه ن . نداشت

همچنين چالشي بود   . و آرمان کمونيسم جهاني بود    
کـه سـرمايه داري اشـاعه       " اول من "عليه طرز تفکر    

  . مي دهد
آنچه مائو تاکيد مي کند ايـن اسـت کـه مـي             
توان اقتصاد سوسياليستي داشت، اما اگر روحيـه ي    
کار براي مـصالح اجتمـاعي بزرگتـر تقويـت نـشود،            

لکيت سوسياليستي تبديل به يک ظرف توخـالي        ما
  .مي شود

  یتاثیرات بین الملل
در مورد تـاثيرات انقـالب فرهنگـي بـر مـردم            

دوراني . خارج  از چين، هر قدر بگوئيم کم گفته ايم       
بود کـه يـک خيـزش انقالبـي راديکـال در سراسـر         

دوره اي بود که اتحاد شوروي      . جهان در جريان بود   
ه بـود کـه کـامال بـا انقـالب      تبديل به نيروئـي شـد     

در چين، مـائو در حـال   . پرولتري ضديت مي ورزيد   
ارائه ي چشم اندازِ  يک انقالب کمونيـستي پيگيـر           

  .  بود
مي توانم از تاثيراتي کـه گـارد سـرخ بـر روي           

آن . داشـت صـحبت کـنم     ) در آمريکـا  (شخص من   
زمان من دبيرستاني و يـک دانـش آمـوز شورشـگر            

يادم مي . تم مانند آنان باشممن هم مي خواس. بودم
آيد وقتي مائو آن بيانيه ي معـروفش را در دفـاع از        

  پس از به ١٩٦٨در آوريل ( خيزش سياهان آمريکا 
صادر کـرد، چقـدر     ) قتل رسيدن مارتين لوترکينگ   

چـين  . روي من تاثير گذاشت و به من الهام بخشيد     
مائوئيستي فقط از انقالبات سراسـر جهـان حمايـت          

 بلکه در خود جامعه ي چين هم در حـال           نمي کرد 
و اين براي من حيرت انگيز      . انجام انقالبي ديگر بود   

  ...و هنوز هم هست . بود
 ی انقالب فرهنگ  یدستاوردها:  آينده يشماره  

 در آموزش و فرهنگ
  :توضیحات

ــزب     " -١ ــزي ح ــري کميتــه مرک ــصميم گي ت
ــي      ــر فرهنگ ــالب کبي ــورد انق ــين در م ــست چ کموني

)   گرفته شده بود    ١٩٦٦ اوت   ٨که در    ("پرولتاريائي چين 
ــر   ــالب  کبي ــورد انق ــم در م درج شــده در ســندهاي مه

  ■١٩٧٠اداره زبانهاي خارجي، :  پکن–فرهنگي چين 



٢٣صفحه     حقيقت         ٣٤ شماره

 از اطالعی   ھ ح   زب کمونی   ست ای   ران   گزی   ده ای
 ١٣٨٦بھ مناسبت اول ماه مھ ) م.ل.م(

ــري در  ا...  ــستي دام ديگ ــدئولوژي سنديکالي ي
سنديکاليسم جزئـي از    . تمقابل کارگران پيشرو اس   

زرادخانه ايدئولوژيک و سياسي سرمايه داري اسـت؛     
چرا که کامال منطبق بر روابط توليدي سرمايه داري 

تجربه . بوده و در حيطه و چارچوب آن کارکرد دارد        
: طبقه کارگر جهاني بروشني در مقابل چشم ماست        

سنديکاليسم منجر به تکميل نظام سـرمايه داري و         
ايـدئولوژي  .  هاي سياسي آن مـي شـود       رفع بحران 

سـه جانبـه    "سنديکائي بـه بهتـرين وجـه در اصـل           
و " نماينـده کـارگران  "يعني همکـاري ميـان      " گرائي

. بازتاب مي يابد  " نماينده کارفرما "و  " نماينده دولت "
به نفع چه طبقـه  " همکاري"سوال اينجاست که اين    

 اي و  چه نظام اقتصادي اجتماعي تمام مي شود؟ 
بارزه عليه سرمايه داران براي کـسب حقـوق         م

صنفي، يک مدرسه جنگ براي آمادگي طبقه کارگر  
اما براي اينکه ايـن مبـارزه      . براي جنگ واقعي است   

واقعا يک مدرسه جنگ باشد، در ايـن مبـارزه بايـد     
همگي با دقـت راه خـود را از سنديکاليـسم و افـق             

امـروزه، يکـي از وجـوه    . سنديکاليستي جـدا کنـيم    
شخصه سنديکاليسم علني گرائي و قـانوني گرائـي       م

هدف، درست کردن تشکيالت قانوني بـه هـر         . است
ايــن سياســت، کــارگران را حتــي از . قيمــت اســت

مهمترين اهرم مبارزه صنفي شـان کـه اعتـصاب و            
کشاندن مبارزه به خيابان ها و فلج کـردن کـارکرد           

هدف . روزمره دستگاه دولتي است، محروم مي کند      
اليسم، پيشبرد مبارزات صـنفي کـارگران در        سنديک

ــوانين     ــالمي و ق ــوري اس ــوانين جمه ــارچوب ق چ
در مقابل ايـن سياسـت،    . بورژوازي بين المللي است   

کارگران پيشرو بايد در همه جـا محافـل مخفـي و             
نيمه مخفي کـارگري را سـازمان دهنـد کـه دور از             
ــترس    ــالمي و دور از دسـ ــوري اسـ ــشم جمهـ چـ

مايه داري جهاني، بيکديگر    سر" کارگري"شاخکهاي  
هر چه دشمن ضعيف تـر مـي شـود،         . متصل باشند 

تعداد اين هسته هـا و محافـل را بايـد بـا جـسارت        
بيشتري گـسترش داد و بـا جـسارت بيـشتري بـه             

اگر امروزه به اين نـوع سـازمان     . يکديگر متصل کرد  
ايـن نـوع    . يابي نپـردازيم، فـردا خيلـي ديـر اسـت          

ه مـي توانـد علنـي تـرين        سازمانيابي به بهترين وج   
  . مبارزات توده اي را سازمان داده و راه اندازي کند

بدون درک صحيح از مـسائل سياسـي کـالن          
ــا و   ــضادهاي جمهــوري  اســالمي و آمريک ماننــد ت
سياست هاي آمريکـا در قبـال ايـران؛ بـدون درک            
مسائل کالن برنامه اي مانند ايدئولوژي کمونيـستي        

جامعـه سوسياليـستي و   و مختصات انقالب آينده و   
ــبش      ــارگر و جن ــه ک ــي طبق ــين الملل ــارب ب تج
کمونيستي بين المللي، خطر جهت گم کردگـي در         
صحنه پيچيده مبارزه طبقـاتي، بـراي همـه مـا، در       

رفرميـستها و اکونوميـستها و      . کمين نشسته اسـت   
درون در ين مباحـث  طرح فعاالنه اسنديکاليستها با   

مـي کننـد و   جنبش کارگري و کمونيستي مخالفت  

حرفهـاي خـوبي اسـت امـا مفيـد          "مي گويند اينها    
". دردهاي طبقه کارگر را درمان نمي کند      "و  " نيست

در حالي که تنهـا راه نجـات طبقـه کـارگر و بقيـه                
زحمتکشان، درک صحيح همـين مـسائل و  عمـل           

  .کردن بر مبناي آنهاست
طبقــه کــارگر تــا زمــاني کــه  بــه  ايــدئولوژي 

ياسي انقالبي مجهز نشود هـيچ      انقالبي و به تفکر س    
گامي در راه ريشه کـن کـردن سـرمايه داري نمـي          

بنا بر اين بايـد در مقابـل کـساني کـه            . تواند بردارد 
طبقه کارگر را بي نياز به تغيير فکر و مسير حرکـت     

چرا که اينان طبقه کارگر را    . خود مي بينند، ايستاد   
 از آگاهي و فرهنگ پرولتري به عنوان کليدي ترين         

" کارگر پرسـتي "ابزار رهائي محروم کرده و زير لواي       
براي رسيدن به مقام  واسطه و دالل ميان کـارگر و       

  .  سرمايه دار، تدارک مي بينند
امــروزه، ماهيــت شــنيع و ضــد انــساني نظــام 
سرمايه داري در سطح جهان آشـکارتر از آن اسـت           
که بتوان آن را با وعده هاي توخالي اربابان سرمايه،          

ــام  . اندپوشــ ــشکر روشــنفکران ســرمايه داري، نظ ل
ــي   ــداد م ــشري قلم ــتاورد ب ــي را اوج دس دموکراس

اما بار ديگر هيوالي جنگ هاي امپرياليستي      . کردند
از بطن آن زاده شد و رشد حکومت هاي فاشيستي          
ــت   ــي، موجودي ــع ســرمايه داري غرب ــا در جوام حت

در چنـين   . دموکراسي بورژوائي را تهديد مـي کنـد       
چه در ايران و چه در مقياس جهاني، بـار          شرايطي،  

ديگر چشمها بسوي سوسياليسم بعنوان آلترنـاتيوي       
حتـا جنـاح    . در مقابل سرمايه داري، برگشته اسـت      

مثل چـاوز   (هائي از بورژوازي در کشورهاي مختلف       
مدعي سوسياليسم شده انـد و بـا زدن         )  در ونزوئال 

ا مهر سوسياليسم بر برنامـه هـاي بـورژوائي، خـود ر      
مـي  " سوسياليـسم "مفتخر بـه عـضويت در باشـگاه         

  . کنند
طبقه کارگر بدون آرمان، بدون دورنما، بـدون        
نقشه سياسي براي ايجاد جامعه اي نوين، بـه هـيچ           

همـه  " سوسياليـسم "بايـد   . چيز دست نخواهد يافت   
احزاب و سازمان ها را بدقت موشکافي کرد و نبايـد       

ـ   راز لطفـي کـه   به ادعاهاي احزاب در مورد خود يا اب
. به کمونيسم و سوسياليسم مي کننـد، اکتفـا کـرد          

بخصوص در شرايطي که مبارزه طبقاتي در ايران به         
جاي بسيار حساس و باريک نزديک مي شود، نبايد         
استفاده عاميانه و ابزاري از سوسياليسم و کمونيسم        

ــيم  ــل کن ــپ و   . را تحم ــزاب چ ــه ي اح ــر برنام اگ
رانيم، متوجه دو الگـو،  کمونيست ايران را از نظر بگذ  

دو چشم انداز و برنامه ي کـامال متفـاوت در مـورد            
  .سوسياليسم مي شويم

يکــــي از اينهــــا، الگــــوي رويزيونيــــستي 
اين الگو، فقط زر ورق     . است) سوسياليسم دروغين (

ــرات   . سوسياليــستي دارد ــي تغيي ــه در آن برخ ک
اقتصادي و سياسي صورت گرفته اما اساسـا همـان          

در ايـن   . ادي و اجتماعي کهنـه اسـت      سازمان اقتص 
الگو، سوسياليسم عمدتا از زاويه اقتصادي نگريـسته     
مي شود، آنهم در تنگ نظرانه ترين و محـدودترين          

مدافعين ايـن   ". رفاه اقتصادي "شکل، يعني از زاويه     
ــسم،  ــوع سوسيالي ــستي"ن ــودن آن را از " سوسيالي ب

وعده هـائي کـه در زمينـه هـاي خـدمات رفـاهي،              

اشــتغال، بيمــه بيکـاري و درمــاني و حــق  ضـمانت  
فـرق  . تشکل به کارگران مي دهد، نتيجه مي گيرند       

ميان اين نوع سوسياليسم بـا سـرمايه داري همـان           
اندازه است که فرق ميان احزاب سوسياليست حاکم     

در . در اروپا با احزاب دست راستي در اين کـشورها         
سوسياليسم رويزيونيستي، توده هاي مـردم همـان        

يعني توليد کنندگان ثـروت  : عيت سابق را دارند   موق
اند بدون آنکه نقشي در اداره دولت، تصميم گيـري          
هاي اقتصادي و سياسـي و اجتمـاعي و امـور بـين             
المللي داشته باشند؛ بدون اينکه وقت پرداختن بـه         

اينها حيطه  . کار فکري، هنري و علمي داشته باشند      
ليـسم  در سوسيا . هاي تخصصي عده ي قليلي است     

رويزيونيستي، زنان کماکان همان موقعيت سـابق را        
در سلسله مراتب اجتماعي دارند شايد با اين تفاوت       

  ! که براي بردگي خانگي مزد هم دريافت کنند
ــوع   امــا سوسياليــسم واقعــي، کــامال از ايــن ن

جامعـه سوسياليـستي،    . سوسياليسم متفاوت اسـت   
سـي،  جامعه ايست که واقعا به لحاظ اقتصادي، سيا       

ايدئولوژيک و فرهنگي برتر از سرمايه داري است  و          
تفاوت آن با سرمايه داري بسيار عميق تر از تـامين         

در جامعـه  . نان شـب مـردم و بيمـه بيکـاري اسـت       
سوسياليستي، يک تغيير و تحول راديکال در روابط        
. کهن مالکيت و ايده هاي کهن صـورت مـي گيـرد           

اعي، بـر  توليد اجتمـاعي بـر اسـاس مالکيـت اجتمـ      
اساس روابط اجتماعي نوين ميان انسانها، ميـان زن      
و مرد، ميان ملل گوناگون، ميان بـزرگ و کوچـک؛           
در چارچوب روابط بين المللي نـوين، سـازمان مـي         

تقسيم کار ستمگرانه ميان کار يـدي و فکـري       . يابد
دچار تحولي اساسي شده که بازتاب آن را مي توان          

رگران و زحمتکشان   در درگيري توده هاي وسيع کا     
در امور دولتي، برنامه ريزي اقتـصادي، توليـد آثـار           

  . هنري، و اختراعات و غيره ديد
جامعه سوسياليستي توسط حـزب کمونيـست       
رهبري مي شود اما تـوده هـاي کـارگر و دهقـان و            

شوراها (ديگر زحمتکشان، در تشکالت انقالبي خود       
مـور  در همـه ا ) يا کميته هاي انقالبي يا کمـون هـا       

ــري و سياســي   ــصادي و اجتمــاعي و هن کــالن اقت
سـازمان سياسـي جامعـه بـه        . دخالتگري مي کنند  

گونه ايست که توده ها در سطح ميليـوني در مـورد        
چگونگي مصرف ثـروت هـاي توليـد شـده، از بـين           
بردن شکاف هـاي اجتمـاعي، کمـک بـه پيـشروي            
ــا     ــي ب ــين الملل ــور ب ــشبرد ام ــاني، پي ــالب جه انق

 داري، مــسائل هنــري و غيــره کــشورهاي ســرمايه
اين . درگير بحث و جدل و تصميم گيري مي شوند        

جامعه ايست که توده هـاي مـردم نـه تنهـا نگـران            
تامين معاش و سر پناه خود نيستند بلکه فعاالنـه و        
با اشتياق و با داشـتن وقـت کـافي درگيـر مـسائل              

هـم  : مربوط به همه حيطه هاي جامعـه مـي شـوند       
اين آن جهـش   . صميم گيري درگيري فکري و هم ت    

تاريخي جهاني است که طبقه کارگر براي اولين بـار    
با پيروزي انقالب اکتبر روسيه در آن گام نهاد و در           
انقــالب چــين و بخــصوص انقــالب کبيــر فرهنگــي 

هر چند اين   . پرولتاريائي، آن را به اوج نويني رساند      
تالش هاي تاريخي طبقه ي جهاني ما بقـاء نيافـت            

 جهش  آغاز شده اسـت و بايـد پـي گرفتـه            اما اين 
  ■…. شود

  !در دفاع از  سوسياليسم !عليه سنديکاليسم



   ٢٤ صفحه   ٣٤   شماره   حقيقت                

ما مردم را بھ مقاومت س ازمانیافتھ ت ر         
 ت    ر در مقاب    ل ای    ن ط    رح  یو ط    والن

 یم  .  کن  یمیخانم  ان بران  داز دع  وت م   
 س  رکوبگرانھ و یت  وان و بای  د طرحھ  ا

  . رژیم را در ھم شکستیفاشیست
 يه بندي از اعالن آغاز طرح سهميهنوز لحظات

 توسط رسانه ها )ري ت٥ (شبي د٩ن در ساعت يبنز
 نگذشته بود که انبوه مردم در سراسر کشور يعموم

 اندک يره اي ذخين را براي پمپ بنزيگاههايجا
 يشدت ازدحام در تهران به گونه ا. اشغال کردند

تخت را فلج ي سابقه سراسر پاي  بيکيبود که تراف
  . نمود

 و کرده آماده باش ممه اعاليسران نظام سراس
اما . ابانها اعزام کردندي سرکوبگر را به خيهاروين
ع مردم به ي سرکوب کفاف حضور وسيروهاين

  .  داديخصوص جوانان را نم
ن در سطح يختن بنزي که چند جوان با ريهنگام

.  جرقه شورش زده شد،دندين آنرا به آتش کشيزم
 را يم جوانان شورشين حادثه ماموران رژيبدنبال ا

 اما باران سنگ بر سر .ادندمورد ضرب وشتم قرار د
 را از دست آنان يماموران سرکوبگر، جوانان شورش

ن حادثه، شورش به مناطق يمتعاقب ا. نجات داد
تا کنون طبق گفته . ت کرديز سرايگر تهران نيد

ده شده و سه يگاه به آتش کشيم هفت جايمنابع رژ
ر شده ي دستگي و تعدادينفر کشته، دهها نفر زخم

  . اند
ن ي بنزيگاههايدن جاي به آتش کش،تراضاتن اعيا

گر نظام، ي به مظاهر ديجوانان شورش. محدود نماند
 شهروند و يره اي زنجيبخصوص فروشگاهها

 حمله کردند و اموال آنرا مصادره ي تعاونيشرکتها
  . کردند

 و ي تمام منطقه شمال غربياهيشب گذشته دود س
 که يه گونه ابغرب و شرق تهران را در بر گرفت 

 را پراکنده ينتوانست مردم عاصآور انبوه گاز اشک 
 به سمت مردم يپس از آن ماموران انتظام. کند

 يطبق اخبار واصله شهرها.  کردنديراندازيت

 ياسوج  و قائم شهر و برخيبندرعباس، اهواز، 
 مشابه بدل يهايريز به صحنه درگيگر ني ديشهرها

  . شد
 يد صحبتهاشتر مردم شيت بيآنچه موجب عصبان

 وزارت ي نژاد برايد اول احمدي، کانديحصولم
ن زالو که از يا.  بود،ي ويغارت نفت و مشاور کنون

پروار شده، در ش از اندازه يبخوردن خون مردم 
: ده بود کهي که از او پرسيپاسخ به خبرنگار

ق مسافر ي خود را از طري از مردم زندگياريبس"
د يطرح چه بان ي ايکنند، با اجراين مي تاميکش

اد است مردم يکار ز:" با وقاحت پاسخ داد" کنند؟
ن يا يبخوبمردم !" شغل خودشان را عوض کنند

 از فرماندهان يو.  شناسندي خون آشام را ميزالو
ر يسابق سپاه پاسداران است که همانند سا

م ي مستقي خود به رانت خواري هايهمپالگ
ش يقبا ريهايافشاگرطبق .  آورده استيرو
ارد يلي م١٦٠گذشته  ده سال ي حکومت طدر

  . ب زده استيتومان  به ج
 ي، همه عين وقايچند ساعت از ابا گذشت 

مردم را ، يگري پس از ديکيسران حکومت، 
اما . کردند و آرامش  دعوت يشتن داريبه خو

ه يا طرح سهمي  است؛گر کار از کار گذشتهيد
نکه مردم به يا ايبرداشته شود د يبا يبند
طبق اخبار . اض شان ادامه خواهند داداعتر

 يندگان مجلس اعالن کرده اند برايه نماياول
 يالت تابستاني، تعطيه بنديسهم اصالح طرح

عه ي شا.ق خواهند انداختيمجلس را به تعو
ک هفته به ي ين است که طرح برايگر ايد

مه يهمه خبرها نشان از سراس ...ق افتاده ويتعو
  .ت دارديحاکمدرون  يگ

 به اجرا در ين زماني بنزيه بنديح سهمطر
ر خط يران زيمردم ا% ٧٠ش از يد که بي آيم

ن طرح درصد ي ايفقر قرار دارند و با اجرا
ن صف رانده خواهند ي از مردم به ايشتريب

افته تر و يما مردم را به مقاومت سازمان. شد
ن طرح خانمان برانداز ي تر در مقابل ايطوالن

 يد طرحهاين و با توايم. مي کنيدعوت م
م را در هم ي رژيستيسرکوبگرانه و فاش

  .شکست
م با تمام ين رژي اي نجات مردم سرنگونه تنها را

.  باشدي اش مي نظام- ي اقتصا- ياسيمظاهر س
م منحوس ين رژين به گردانندگان ايش از ايد بينبا

. شه کننديشدر فرصت داد که خون مردم را 
ب گذشته در ش،  به خصوص جوانان،شورش مردم
. ده استي ستمدي از قدرت توده هايتنها نمونه ا

 ياست انقالبي و سيدئولوژي که با اين قدرت زمانيا
  . ر استي امکان پذيزد هر معجزه ايدر هم آم

  !درود بر جوانان مبارز 
  !راني اي اسالميم جمهوريسرنگون باد رژ
  !زنده باد انقالب
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