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  ست؟ینده در گرو چیآ

ميليون ها تـن از مـردم در   ی درگير.  خيزش توده ای عليه جمهوری اسالمی می گذرد      پنج ماه از  به  ب  يقر
مقاومت در مقابل سرکوب، زندان، شـکنجه و تجـاوز،     . مبارزات تاثيرات فوق العاده ای بر آنان گذاشته است        اين  

از ايـن  زن و مـرد، پيـر و جـوان    . را شکسته استوژِيک آن مشروعيت سياسی و ايدئول و  قدرقدرتی رژيم افسانه  
زنـدگی سـرفرازانه را   عليـه دشـمنان خـود،    مبارزه در مبارزه احساس شوق و شعف می کنند زيرا يک بار ديگر  

عتماد نسبت به قدرت جمعی رشـد  ااميد به تغيير و آينده ای بهتر در رگ ها به جوش آمده و    . تجربه می کنند  
ارزش .  دستخوش تغييرات شگرفی شده است– بخصوص روابط ميان زن و مرد –ط ميان مردم   رواب .کرده است 

ها و اخالقيات جديدي، در چالش مستقيم با نظام ارزشی و اخالقی جمهوری اسـالمي، در حـال شـکل گيـری           
گيـری  تظاهرات ها و در. از ميان بخش بزرگی از مردم رخت بر بسته است » تسليم«و  » تن دادن «روحيه  . است

پس . های خيابانی با پاسدار و بسيجی سراسری شده و از تهران تا ياسوج، از تبريز تا شيراز را در بر گرفته است           
از اعدام احسان فتاحيان، رژيم مجبور به استقرار حکومت نظامی اعالم نـشده در شـهرهای مختلـف کردسـتان             

.  تظاهرات ها و شعارهای ضد حکومتی بودند      دانشگاه های سراسر کشور در روزهای بازگشائی شاهد       . شده است 
 خامنه ای در هيچ يک از دانشگاه های ايران نتوانـستند يـک سـخنرانی بـدون       -سخنگويان جناح  احمدی نژاد    

 . بر پا کنند» دردسر«
    اين ها همه عاليست و بدون چنين خصائلی نمی توان يک جنبش سياسـی انقالبـی تـوده ای در ميـان              

اما اين خيزش جنبه ارتجاعی هم دارد  که برخاسته از در هم آميزی صف مردم .  راه انداخت مردم يک کشور به   
شکاف در ميان طبقات حاکم مجالی برای بروز انرژی سـی         . با صف جناحی از حاکميت جمهوری اسالمی است       

   نقطهاما همين که آتشفشان خشم مردم  از اين شکاف بيرون زد تبديل به. سال سرکوب شده ی مردم شد
  »سبز«هنوز در حصار رهبری ارتجاعی  ماه، اين خيزش ٥با وجود گذشت . ضعفی برای جنبش مردم شده است

آنان خواست های واقعی مردم و شعارهای برخاسته از مردم ماننـد،  .و طبقات بورژوای جامعه دست و پا می زند        
می خواننـد و  بـه مقامـات امنيتـی و     » فيانحرا«را » !مرگ بر واليت فقيه   ! شعار ملت ما، دين از سياست جدا      «

  وقتی می خواهند. تظاهرات ها جلوی اين شعارهای انحرافی را بگيرند که در قول می دهند»  رهبر«نظامی 
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: به خود بگيرند وعده های سرخرمن می دهند که» دموکرات«خيلی ظاهر 
يق صندوق اين اختالفات را از طر"  اما بعدا. آری ميان ما اختالف سليقه است

 . ی حل خواهيم کردٲر
س جمهوری اسالمی و زير ٲکه سی سال پيش در ر» سبز«رهبران 

فرمان خميني، سينه و پشت مخالفين خود را با گلوله بهم می دوختند و 
دهان کارگر و دهقان و کرد و ترکمن را با سرب داغ پر می کردند، اکنون از 

مصيبتا سر می دهند و کتک خوردن چند بسيجی بدست جوانان فرياد وا
ما در چارچوب قانون و نظام  «:مرتبا خطاب به مردم معترض تکرار می کنند

کدام قانون؟ همان قانونی که احسان » .هستيم و آشوب طلب نيستيم
 . فتاحيان را به ظن اينکه دست به اسلحه برده بود اعدام کرد

شيدند، اينان که سی سال پيش کردستان و ترکمن صحرا را به آتش  ک
ی بدست مردم هراسان شده و چپ و راست معاکنون از روشن شدن ش

هشدار می دهند که مبادا باالتر از گُل به ارازل و اوباش مسلح اين حکومت 
 !»يندبسيجی و سپاهی برادر شما«بگوئيد زيرا 

و منافع واقعی ! ها آش را با جاش می خواهند اين: همه اين ها دليل دارد
 .آش را با جاش به زباله دانی تاريخ بيندازندمردم آن است که 

الت ضد حکومتی جنبه ارتجاعی اين خيزش مانع از شکوفا شدن تماي
دردناک ترين و بارزترين نتيجه نفوذ اين . استمردم عميق اقشار مختلف 

: رهبری ارتجاعی بر حرکت مردم را در رابطه با موقعيت زنان می توان ديد
شعارهائی هيچ يک از  جان بازی می کنند اما زاتدر صف اول اين مبارزنان 

که توسط جمعيت فرياد زده می شود ربطی به بی حقوقی بارز و مفرط آنان 
حاکميت در » سبز« دالالن سياسی جناح .تحت اين نظام اسالمی ندارد

در کمال ) و زير مجموعه های آن» کمپين يک ميليون امضاء«(جنبش زنان 
حجاب اجباری در اين خيزش مخالفت کرده و بی شرمی با شعارهای ضد 

طرح خواست های پايه ای زنان برای کسب آزادی وبرابری » مردانشان«مانند 
در حاليکه، عمود خيمه جمهوری اسالمي، ادغام دين و . را بی موقع خواندند

دولت است و محور دينی کردن جامعه، اعمال ستم گری قرون وسطائی بر 
اين خيزش . موقعيت حقوقی و حقيقی بردگی استزنان و راندن آنان به 

بردگی زن جنايت است، اما در : آنقدر خصلت مترقی ندارد که اعالم کند
  ! و اصول قانون اساسی است» ارزش های متعالي«جمهوری اسالمی جزو 

اين ها بازتاب جنبه ارتجاعی خيزش فعلی اند که نماينده آن رهبری 
 کنار زد و راه را برای اهدافی که منطبق بر اين  رهبری را بايد. است» سبز«

  .منافع واقعی اکثريت مردم است باز کرد
آیا جنبش خودبخودی می تواند این رھبری ارتجاعی را 

  کنار بزند
 گرايش راديکال اين خيزش کامال مستعد آن است که از امر و نهی های 

اما اين . ودسر پيچی کرده و از زير نفوذ آن خارج ش» سبز«ارتجاعی رهبری 
آگاهی و حرکت خودبخودی مردم . اتفاق به طور خودبخودی رخ نمی دهد

را » سبز«قادر نيست نقشه ها و عملکرد منظم و متشکل مقر فرماندهی 
 –خنثی کند و محدوده های تحميلی آن را شکسته و وارد راهی ديگر شود 

و نه راهی که اهداف سياسی و چشم انداز اجتماعی اش رهائی بخش است 
اقشار مختلف مردم بخصوص آنان که تحت ستم ترين و تحت . ارتجاعي

 و نيروهای سکوالر آزادی خواه کمونيست هازبان بايد از استثمارترين هستند 
به صراحت و به گونه ای مستدلل بشنوند که يک مبارزه جدی عليه جمهوری 

المی استفاده اسالمی نمی تواند از نمادها و شعارها و ايدئولوژی جمهوری اس
مانند نماز جمعه و عاشورا کشيدن مردم به تظاهرات در روزهای مذهبی . کند

از هر جهت ضد آرمان آزادی و اين روزها . بايد به چالش گرفته شودتاسوعا 
شعارهای . ضد آرمان برابری ميان زن و مرد و ميان آحاد مردم کشور است

هر جنبشی . ا بايد افشا کردر» منتظری صانعی واليت واقعي«ارتجاعی مانند 
که خواست سرنگونی واليت فقيه و حکومت اسالمی را نداشته باشد الجرم 

 .تبديل به يک جنبش ارتجاعی می شود
مرتبا تالش می کند شعارهای واقعی مردم را تحت عنوان » سبز«رهبری 

ما نيز بايد آنقدر آگاهی مردم را در . از صحنه حذف کند» ساختار شکن«
عارهای ارتجاعی اينان باال بريم که اين شعارها هر چه کمتر به گوش مورد ش

در صورتی که اين رويکرد و رفتار تبديل به رويکرد و رفتار همه . برسد
نيروهای واقعا ضد جمهوری اسالمی نشود، روز به روز خصلت های ارتجاعی 

  .اين جنبش وسيع تر شده و خصلت های مترقی آن را خواهد بلعيد
 » اصالح رژیم«رھبری سبز و ماھیت 

. ستيون نيسيدر اپوزی ا جنبشيت و يصرفا چند شخص» سبز«ی رهبر
اند که مشتمل ی قدرت دولتی   دارا--ئت حاکمه اندياز هی ن ها بخشيا

ن يک و ارتباطات بيو نفوذ بوروکراتی ، نظاميتي، امنياست بر مراکز مال
ل آن يدن مردم و تبدي کشدانيصرفا به م» سبز«ی هدف مقر فرمانده. يالملل

نان هم زمان در حال ارائه و يا. ستيباند حاکم نی بر روی ها به اهرم فشار
ی فعلی دانند ساختارهای را ميل اند زيبدی حکومتی م ساختارهايترم

آنان به خود به . استی خته و در حال فروپاشياز هم گسی اسالمی جمهور
دن يط فروپاشياهند در شراخوی کنند و می نگاه م» يقدرت دولت«مثابه 

حاضر و ی ليک تور نجات عمل کنند و بديت مانند يحاکمی فعلی ساختارها
که در ی روئيرهبران اصالح طلب حکومت، به مثابه ن. آماده داشته باشند
ک گروه يکنند و نه مانند ی است عمل می جدی اسيرابطه با قدرت س

 خاطر نجات نظام به بارها گفته است که بهی موسو. يون ناراضيسياپوز
نجاست و نه از ياو  در مقابل جناح حاکم از ا» يداريپا«. دان آمده استيم
ی چرخ ها. که به مردم شده ناراحت است» ياجحافات«ا از ينکه گويا
که ی کسان. چرخدی گر کار نمين نظام ديای و اقتصادی اسيک، سيدئولوژيا

ن اصالحات يد بدانند که اينان بسته اند بايا» اصالحات«به ی واهی دهايام
ی ، مليتي، جنسيطبقاتی مردم و شکاف های ف دردهايبه تخفی  ربطچيه

همه جانبه ی کتاتورياعمال دی م ساختارهايترمی اصالحات برا. جامعه ندارد
موفق به ی اسالمی در واقع اگر جمهور. بر اقشار و طبقات مختلف مردم است

ن نظام را از کف يا شانس دفن ارون آمدن از بحران شود، ما تا مدت هيب
به واقع کارکرد منسجم خود را از ی اسالمی جمهوری ساختارها.  م داديخواه

با . ف شده استيدولت بشدت تضعی اسيک سيدئولوژيمرکز ا. دست داده اند
ه يشبی اسالمی ن روند شدت گرفته و جمهوري، ايانتخاباتی شکست کودتا

درون باند حاکم را ی ، دعواهايپاشفشار فرو. شده است» دولت موقت«ک ي
. نداردی انيپای درونی ه هايتصف. تر کرده استی ده و علنيز حدت بخشين

دانند تا چند ی مه وار سران سپاه نشان از آن دارد که نميسراسی چپاول ها
ن معضل يحل ای اصالحات جناح اصالح طلب برا. گر چه خواهد شديماه د
  . است

د از نظر دور يز نبايرا نی اسالمی ا و جمهورکيان روابط آمرين ميدر ا
ی نسبت به جمهور) اوبامای است جمهوريتحت ر(کا يکرد نرم آمريرو. داشت
از ی اسالمی خواهد جمهوری کا نه ميعمدتا  از آن رو است که آمری اسالم

کاست ين ها به ضرر آمريای هر دو. هم بپاشد و نه بدست مردم سرنگون شود
سرانجام در پاکستان و ی بی ر جنگ هايکه درگ یطي بخصوص در شرا–

جه آرزو يدر نت. داندی انه ميد حل مسائل خاورميران را کليافغانستان بوده و ا
ی سيک دگرديز دچار يبه طور نسبتا مسالمت آمی اسالمی کند جمهوری م

ی ستياليامپری ک احتمال است اما قدرت هايز ين نيهر چند ا. مطلوب شود
ی کردهاين رويستند که بتوانند مناسبت ترينی چنان اتحادآن ی جهان دارا

ک يدئولوژيو ای اسيمرکز سی ز داراينی ستياليجهان امپر. کنندی خود را عمل
ران يکرد نسبت به ايکا بر سر رويئت حاکمه آمريحتا در درون ه! ستيواحد ن

ی ها و اروپائی نيها و روسها و چی کائيان آمريست چه برسد در مياجماع ن
ب مانع از آن است که يمنافع متضاد و رق. کشندی ک طرف ميک از يهر . ها
  .نکنندی گر خرابکاريکدی يکردهايا در رويکرد واحد اتخاذ کنند يک روي

ی ان دو جناح جمهوريرا می ن تضادها تعادل شکننده ايمجموعه ا
فائق ی گريست بطور قاطع بر ديک قادر نيچ يه. به وجود آورده استی اسالم

. ارائه دهد» يبن بست حکومت«ن يرون رفتن از ايبی برای ا راهيد و يآ
ن يدر چن. استی ن امر خوبيدشمنان رنگارنگ به مهلکه افتاده اند و ا

د يتردی ابد، بيان يمستقل جری مردم در راهی مياگر جنبش ضد رژی طيشرا
  . نده را رقم خواهد زديآ

 تاکتیک ھای مھلک
» سـبز «باله روی مهلک از رهبری ارتجاعی ها دچار دن» چپ«عده ای از  



     ٣u 
اسـتفاده از تـضادهای درون      «آن ها اين راست روی را تحت عنوان         . شده اند 

ايـن سياسـت راسـت در واقـع جنبـه ارتجـاعی             . توجيه می کنند  » حاکميت
ورود مردم به عرصه . خيزش جاری را تقويت می کند و ضد منافع مردم است 

 درون هيئت حاکمه آينده ای نـدارد بجـز          مبارزه سياسی بر مبنای تضادهای    
مقـصدش   ها را به جائی می برد کـه    آدم» راه«.  ديديم ٥٧همان که در سال     
اگـر از تجـارب      . آويزه گـوش کـرد     اين ديالکتيک را بايد   . هست و نه بالعکس   

تاريخی درس نمی گيريم حداقل از دشمن طبقـاتی بيـاموزيم کـه در مـورد            
 و هـشيارند کـه   کـامال آگـاه   هبران جناح سـبز  ر. خود اشتباه نمی کند   » راه«

مردم را بر مبنای تـضادهای طبقـاتی و اجتمـاعی شـان بـا نظـام جمهـوری              
اسالمی به ميدان نکشند بلکه بر مبنای تضادهائی که در درون هيئت حاکمه         

کـرده  » مجـاز «به شعارهائی که . بيرون زده است مردم را به حرکت در آورند        
چارچوب هدف خود که  تضاد ميان مردم و حاکميت در   آنان از ! اند نگاه کنيد  

 مـی   اسـتفاده ، در مسير راه خود که رسيدن به قدرت است،  ترميم نظام است  
به همين دليل کامال مراقبند که مردم را با نمادهـا و شـعارها و چـشم          . کنند

انداز خود چارميخه کنند و نگذارند آگاهی مردم به سمت يک راه ديگر، يـک         
ر، يـک نـوع دولـت ديگـر، يـک نظـام اجتمـاعی ديگـر، بچرخـد و             آينده ديگ 

 .افکارشان در اين سمت شکوفا شود

چیست و پایھ ھای اجتماعی آن » راھی دیگر«مختصات 
  کدامند؟

سرنگونی راهی که می تواند حقوق پايه ای اکثريت مردم را متحقق کند،         
 ايـن راه    گشوده شـدن  .  و استقرار دولتی نوين است    کليت جمهوری اسالمی    

در گروی شکل گيری جنبش های اجتماعی بر پايه گسل های واقعی جامعه              
است؛ جنبش هائی کـه خواسـت هـا و    ) و نه گسل های درون هيئت حاکمه     (

بافت جمهوری اسالمی را بايـد      . شعارهايش سلسله اعصاب نظام را نشانه رود      
خمينـی  رهبـری   .  را بـه يـاد آوريـم       ٥٧تجربه سال   . از اين گسل ها شکافت    

ودارودسته اش در پايتخت بر جنبش ضـد سـلطنتی مـردم تثبيـت شـد امـا         
کردستان خالف جريان غالب، راهی ديگر رفت و جمهـوری اسـالمی حتـا بـا         

 . لشگر کشی نتوانست سلطه خود را در آنجا بسرعت تحکيم کند
امروز با نگاهی به عرصـه اجتمـاعی و نيروهـائی کـه بـه ميـدان مبـارزه                   

شته اند می توان ديد که شکل گيری يک جنبش زنـان کـه             سياسی قدم گذا  
با صراحت جمهوری اسالمی و تمام نمادها و چارچوبـه هـايش را بـه چـالش           
بگيرد، می تواند جمهوری اسالمی را با زلزله هـای اجتمـاعی متعـدد مواجـه          

راه «را آشکارا نشان دهـد و طاليـه دار آغـاز يـک              » راه سبز «کند؛ بيهودگی   
بايد توسط جنبش های اجتمـاعی مختلـف        "  راهی که ضرورتا   --گردد» ديگر

جنـبش پيگيـر دانـشجوئی بـرای بيـرون کـردن دسـتگاه         : نشانه گذاری شود  
سرکوب از دانشگاه ها، گسترش اعتصاب های کارگری با خواست های صنفی       
و سياسي، برخاستن مردم کردستان عليه بـی دادگـری هـای افسارگـسيخته        

زنـان و جوانـان     . اری های ديگـر ايـن راه هـستند        دستگاه سرکوب، نشانه گذ   
مستعد ترين اقشار در به چالش کشيدن تمام روابط ارتجـاعی جامعـه انـد و               

 . بدون شک نيروی ضربت اين راه خواهند بود
مرتبا بايد دو رويکرد را با يکديگر مقايسه کرد و بر درستی يکی و اشتباه        

 را بايـد در چـارچوب هـدف         مقاومت مردم عليه رژيم   : ديگری تاکيد گذاشت  
سرنگونی کليـت جمهـوری اسـالمی سـازمان داد و نـه در چـارچوب هـدف                  

.  خامنـه ای و قـدرت گيـری جنـاح موسـوي        -سرنگونی جناح احمـدی نـژاد     
دو «زيـرا  . مقايسه دو راه بايد به مسئله دو آينده و دو دولت تعميم پيدا کنـد  

مقابل اين دولـت مـا چـه    در . فقط در پرتو دو دولت متفاوت معنی دارد    » راه
سرنگونی جمهوری اسالمی بايد به اسـتقرار       ! دولتی نوين دولتی می خواهيم؟    

يک دولت نوين منجر شود و مختصات سياسي، اقتصادي، فرهنگی اين دولت           
نوين چيست و کدام طبقه اجتماعی آن را رهبری خواهد کـرد؟ رسـيدن بـه              

. سـی ممکـن نيـست   چنين دولتی بدون داشتن استراتژی کـسب قـدرت سيا   
طرح اين مسائل استراتژيک در ميان مردم بسيار طبيعی اسـت زيـرا صـحنه               

و می توان آن ها را به صورت زنـده و  . مبارزه طبقاتی تشنه اين مباحث است     
اين کار برای گشودن راهی ديگر     . خالق به ميان پيشروترين اقشار جامعه برد      

 . فوق العاده مهم است
الف نظام جمهوری اسالمي، از احزاب انقالبـی تـا          کليه نيروهای واقعا مخ   

کنش گران جامعه مدني، می توانند متحدانه، از هر سو و به طرق متنوع و بـا        
سـرنگونی  : ابتکارات گوناگون اين خواست را در ميان مردم فراگير کننـد کـه            

 ! جمهوری اسالمي، ضروري، ممکن و مطلوب است
قوق اوليه شان، الزم است حقـوق     برای باال بردن آگاهی مردم در مورد ح       

هـر بخـش از کنـشگران       . پايه ای اقشار و طبقات مختلف مردم فرموله شـود         
تـشکالت کـارگري، کـانون هـای هنرمنـدان و      (سياسی و فرهنگـی و مـدنی     

نويسندگان، وکال و حقوقدانان، تشکالت جنبش دانشجوئي، معلمان و اقتصاد          
 با صدور بيانيه هائی گوشه ای از اين   می توانند ) دانان و تاريخ نويسان و غيره     

اصول اوليه : کار را در دست گيرند و بيانيه هائی تحت عناوين زير صادر کنند     
آزادی و برابری زنان؛ اصول اوليه يک نظام سياسـی دموکراتيـک غيـر الهـي؛           
اصول اوليه آزادی انديشه و بيان و اجتماعات؛ حقوق اوليه کـارگران و مـردم               

 زاويه معاش، حق اعتصاب و تشکل، تدوين قانون کار جديد؛           کارکن جامعه از  
اصول اوليه آزادی وجدان؛  اصول اوليه آزادی و برابری ملي؛ نقد نظام کيفری      
و دادرسی جمهوری اسالمی و طرح اصول اوليه يک نظام کيفری دموکراتيک      
و عادالنه؛ نقد نظام آموزشی دينی و ضد دموکراتيک و ضد زن  در جمهوری                

المی و طرح اصول اوليه يک نظام آموزشی علمـی و دموکراتيـک؛ افـشای            اس
ويرانی اقتصاد دهقانی و طرح ضرورت تقسيم اراضـی کـشاورزی وابـسته بـه            

ايـن هـا صـرفا    -آستان قدس و بنيادها و مالکين بزرگ در ميـان دهقانـان و      
م شک نيست که ادامه راه تا سرنگونی کامل نظـا    . بازگشائی و آغاز راه هستند    

اما . سياسی و اقتصادی و ايدئولوژيک حاکم پر پيچ و خم و خونين خواهد بود        
هر بديل ديگر می تواند بسيار خونين تر و مملو از مـصائب غيـر قابـل پـيش             

بدون خالف جريان رفتن امروز و تالش بی وقفه و پر تـب و تـاب       . بينی باشد 
بی اين نظـام بـه      ، فرصت و امکان سرنگونی انقال     »راهی ديگر «برای باز کردن    

دست اقشار و طبقات تحت ستم واسثتمار و در راس آن طبقه کارگر و نيروی 
  .پيشاهنگ کمونيستی آن نخواهد افتاد

  احسان فتاحیان  در محکومیت اعدام
 احسان فتاحيان تنها شعله های آتش مبارزات مردم عليه اين   اعدام

 !نظام ارتجاعی را شعله ور تر خواهد کرد
، به دنبال حکم قوه قضاييه و  آبان ماه٢٠سحرگاه امروز چهارشنبه 

الريجانی جالد يکی از بهترين فرزندان خلق کرد احسان  تاييد
اوليه به دهسال زندان محکوم شده بود   در حالی که در دادگاه فتاحيان

پای چوبه دار رفت و  به جرم ارتباط سياسی با يک گروه سياسی کرد به
  .جان باخت

سراشيب  نظام اسالمی دراين جنايت در حالی صورت می گيرد که 
 تنها نشانه ضعف و استيصال اين   اين عمل زبونانه. سقوط قرار دارد

 جوانان، زنان و ديگر اقشار  اين جنايت نه تنها. کار است جنايت نظام
نخواهد راند بلکه در شرايطی که کل نظام اسالمی در  جامعه را به عقب

مردم  ”ر ايران و خاصامردم در سراس بحران به سر می برد جبهه فعاليت
تر  فعال که سی سال است برعليه اين نظام می جنگند راکردستان 
  .خواهد کرد

احسان جوان آگاه و رزمنده ای بود که تا آخرين لحظه زندگيش دمی از 
به خود راه نداد و استوار ترديد تالش برای سرنگونی اين نظام ارتجاعی 

 اين نظام بايد با علم و آگاهی حسرت انتقام از جنايات سی ساله .ايستاد
 ،دنيايی نو رقم خورد، دنيايی عاری از خرافه و مذهب برای ساختن

ها انسان  نتوانند سرنوشت ميليون ر و مرتجعادنيايی که مشتی مفتخو
مبارزه و دفن نظام   بدون شک ياد احسان برای ادامه. در دست گيرندرا 

  !دجمهوری اسالمی  گرمی بخش راهمان خواهد بو
  !گرامی باد ياد و خاطره احسان فتاحيان

  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمي
            !زنده باد انقالب

  )مارکسيست لنينيست مائوئيست(حزب کمونيست ايران 
  ١٣٨٨ آبان  ٢٠ 
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 و  در مورد سیر تکاملی این جنبش ضد رژیمی- ١
  !ماھیت بشدت متناقض آن

ن هم يمرتجع. خوابدی نمی ز دارد اما به راحتين موج هر چند افت و خيا
گذشته باز خواهند ی مردم به حال و هوای نه  توده ها. دانندی م را نيا

رفع و ی ن سادگيئت حاکمه به ايهی جناح های نکه دعواهايگشت ، نه ا
امده و يدان نيتر جامعه هنوز به می تحتانی ه هايتازه، ال. رجوع خواهد شد

 . مانند کردستان منفجر نشده استی منطقه ا
و ی نظامی روهايم نينژاد به تحک یدولت احمدی رغم تالش هايعل

ن، روند از هم يه مخالفيسرکوب گسترده علی ريو به کار گی تيامن
در . چربدی سرکوب و کنترل بر روند انسجام آن می ارگان های ختگيگس

ست بطور قطع بر يک قادر نيچ يبه وجود آمده که هی ان دو جناح حالتيم
ی  هرچه آشکارتر جناح هابا وصل شدنی درونی دعواها. ديفائق آی گريد
   .ر قابل حل تر شده اندي، غين الملليبی ئت حاکمه به ائتالف هايه

ی در پشت دعواها. ران حاد استيرقابت بر سر ای ن الملليدر عرصه ب
) نيمنجمله چ(و بزرگ ی ستياليامپری ان قدرت هاي، کشمکش ميهسته ا
ی گران چه سهميت و دران سلطه خواهد داشينده ايک بر آينکه کداميبر سر ا

ن يدر هم» کايران و آمريمذاکرات ا«به مقاله . ( ان دارديخواهند برد، جر
) های ن، اروپائيه، چيکا، روسيآمر( ک از قدرت ها يچ يه). ديشماره رجوع کن

ل يکا به دليآمر. ستندين» بزرگی باز«ن يدن از ايحاضر به پا پس کش
ل اراده خود بر يقادر به تحمی صادانه و بحران اقتيدر خاورمی نظامی ريدرگ

نژاد ی ان دولت اوباما و دولت احمديدر پشت پرده م. ستيگر نيدی قدرت ها
ی دورهايجناح سبز در کری الب. ان استين مذاکره در جريبا وساطت چ

ت در يامنی در برقراری ن دو کشور و همکارينده بيواشنگتن طرح روابط آ
ی تضادهای دگيچين، درهم پيبنابرا. گذاردی انه را به مذاکره ميخاورم

  .گوناگون و کشدار، مانع از آن است که اوضاع به روال سابق برگردد
  !  سئوال مرکزی-  ٢

ن اوضاع چه يا: ن استيست ها کماکان ايما کمونی برای سوال مرکز
  د کرد؟يدهد و با آن چه بای بدست می ک انقالب واقعی يرا برای فرصت

مردم نه تنها . تا متفاوت استيفيش کي ماه پنسبت به ششی نياوضاع ع
ی ت نسبت به کودتا و احمديعصبانی شان به ورايابان اند بلكه حرف هايدر خ

حرف ی مذهبی ته هايآنان آشکارا ضد رهبران حکومت و اتور. نژاد رفته است
ها به ی گر، حزب الهيدی در متروها، صف نان، در اماکن عموم. زنندی م

نبوده ی تين وضعي سال چن٢٨. و جرات حرف زدن ندارندخزند ی می گوشه ا
کال تر يد رادين جنبش را بايا هميد کرد؟ آيچه با). کردستانی به استثنا(

  د به راه انداخت و چگونه؟يبای گريا موج ديکرد 
. ستيا فروکش اوضاع نين اوضاع در افت يای خطرات و فرصت ها

ی ن اوضاع مياست که ای رهائيخطرات و فرصت ها در رابطه با راه ها و مس
م ين رژينکه پوزه ايدانند و از ای م» برنده«مردم خود را . رديش گيتواند در پ

ی اما م. ن جنبه مثبت استيا. کنندی ده اند احساس غرور ميرا به خاک مال
ی س. ن شونديبرود که مردم بازنده تری تواند به سمتی م که اوضاع ميدان

ی تيسوار بر نارضای ک قدرت ارتجاعيکه چگونه م يش را فراموش نکنيسال پ
ن ينکه چنيای برا. گر نشستيدی ک قدرت ارتجاعی يو شورش مردم به جا

امروز ما ی مردم واقعا برنده شوند، برداشت ها و کارهای نشود و توده ها
ر ين کننده در مسيينقش تعی آگاه. استی ار مهميست ها عامل بسيکمون

ست ها يفعال کمونی ر داشت که مردم بدون دخالتگرد انتظاينبا. اوضاع دارد
حتا اگر . دا کنندين حکومت پيای مذهبی از مذهب و نمادهای د درستيد

ر و همگانی شود بازهم به معنای آن يشعار سرنگونی جمهوری اسالمی فراگ
د که بر جای آن چه دولتی يست که مردم بطور خودبخودی خواهند فهمين
  . نکار را انجام داديد ايه باد مستقر کرد و چگونيبا

  
  !  غلبھ ناامیدی بر فعالین کمونیست خطرناک است-  ٣

ن دور ما يبه هر حال ا: نديگوی دانه ميست ناامين کمونياز فعالی عده ا

به . ه اعالم شکست قبل از آغاز جنگ استين روحيا. م شديبرنده نخواه
 زنان و جوانان نيای اهايم رويم و بگذارينکنی آن است که کاری معنا
ف و كوچك و در يبله ما ضع. رحمانه درهم شکسته شودی خته شده، بيبرانگ

بلکه ی ست ها نه فقط در بعد ملياست که کمونی تين وضعيم و ايمحاصره ا
ی کوچک اما با خطی روين نياما با هم. با آن مواجهندی ن الملليدر سطح ب

م يرا که طلسم تسلی بخش مردمی رهائی م آرزوهايتوانی ح و روشن ميصح
ی به افق ها» ن جنبشيهم«د آنان را از يم و ديرا شکسته اند شعله ور کن

ن يد در هميم بايرا دار» دور بعد«حتا اگر قصد برنده شدن در . ميگر ببريد
از ی بخشی عمومی فعال و خالف موج رفتن، افق و آگاهی دور با دخالت گر

م فردا درو يکاری هر چه را امروز م. ميکنم و انباشت قوا ياقشار مردم را باال بر
برخاسته از ی که توسط تضادهای نين امروز در زمياگر از هم. م کرديخواه

سم را يسم و کمونياليانقالب و سوسی خورد بذرهای کارکرد نظام شخم م
ن و توهم اصالح يپائی م کرد مگر افق هايدرو نخواهی زيز چيم، فردا نينپاش

ان يو عزم را در می ن آگاهين امروز اياگر از هم. وننظام خون آشام از در
ن يد دولت خود را بر خاکستر ايم که ما بايمردم رواج نده) ازی حداقل قشر(

م شد، فردا ين خواهيوحشتناک تر از ای تيم وگرنه دچار وضعيدولت بنا کن
قا منطبق بر يست بلکه دقيج نييک تهين صرفا يا. بدتر از امروز خواهد شد

  . استی قدرت و مبارزه طبقاتی ساختارهاحرکت 
ی که از کوچک بودن و متشکل نبودن قطب انقالبی نياوقات مبارزی برخ

شوند بلکه به ی د ميشوند نه فقط نا امی عاجز و مستاصل می ستيکمون
اگر : نديگوی اندازند و می و خطرناک چنگ می ر واقعينادرست و غی پندارها
سرکوب بسته خواهد بود و ی ست و بالشان براد، ديبر سر کار آ» سبز«دولت 

ی ن ها دلخوشکنک هاياما ا. جاد خواهد شديای ت انقالبيگسترش فعالی فضا
و ی کار انقالبی برای بزرگی ت آن است که فرصت هايواقع. نده استيآی ب
ن اقشار جامعه باز شده است يشروتريبا پی ستيوند دادن پروژه انقالب کمونيپ

بخش ی را با چشم انداز رهائی عيجهش وار اقشار وستوان بطور ی و م
د يقت را هرگز نبايک حقي. وند خورديآشنا کرد و با آنان پی ستيکمون

انجام ی ده باشد وليباشد، زمانش رسی هر جا انقالب ضرور: ميفراموش کن
ن يع بعد از آن اي و وقا٥٧شکست انقالب . شود نه بهتری رد، وضع بدتر مينگ

  .ت کردت را ثابيواقع
 کارکرد تضادھای عمیق طبقاتی و اجتماعی جامعھ - ٤

  !را باید درک کرد تا فرصت ھا را دریافت
ئت حاکمه يدادند، دعواها درون هی نمی ند اگر مردم رايگوی می عده ا

مردم به صحنه ی از توده های اديورود عده زی برای چه ايشد و دری حاد نم
آمدن ی ت آن است که علت عمده ياما واقع. شدی باز نمی اسيمبارزه س

نظام به وارد کردن مردم ی م جناح هايتصمی رای صندوق های مردم به پا
ی ز نمين نين، حتا مرتجعيبه قول لن. شان بودی درونی در معادالت دعواها

حل ی شوند برای ن، مجبور ميبنابرا. انجام دهندی توانند بدون توده ها کار
ی نظام ها. است کننديدان سيم را وارد ممردی معضالت نظام خود توده ها

 فقط با –چرخند ی می ه داري بخصوص آن ها که بر شالوده سرما–ی طبقات
ن يبلکه کارکرد ا. شوندی ف نميگر اقشار مردم تضعيمبارزات طبقه کارگر و د

اگر . کندی ف شان ميجاد کرده و تضعيرا در مقابل آن ای ز موانعينظام ها ن
ی ف نميتضعی حاکم به اندازه کافی  نبودند، قدرت هان تضادها در کاريا

دگان بتوانند آنان را سرنگون کنند و يگر ستم ديشدند که طبقه کارگر و د
ه در يدر روسی ستياليسوسی به انقالب ها. برسانندی روزيانقالب خود را به پ

آن ها بر بستر ی هر دو. مي نگاه کن١٩٤٩ن در سال ي و در چ١٩١٧سال 
جه جنگ يحاکم در ان کشورها در نتی و دولت های ستياليم امپرف نظايتضع
اگر حزب ) ار مهم استين بسيو ا(اما . دنديرسی روزياول و دوم به پی جهان
دگان جامعه يگر ستمديحرکت کارگران و دهقانان و دی ست در رهبريکمون

 ستم و استثماری دند و نظام هايرسی نمی روزين انقالب ها هرگز به پينبود ا
جه يف نظام در نتيپس، تضع. کردندی می در آن جوامع، خود را بازساز

ی برای ار مهميده اش و به بحران افتادن آن عامل بسيعدی عملکرد تضادها
م اما ينظام را داری و بحران زدگ» فيتضع«ن يامروز ما ا. استی روزيپ

  یادداشت هائی در باره اوضاع و چه باید کردها و چه نباید کردها
 



     ٥u 
د ين معضل بايحل ا. ميرا نداری ک جنبش انقالبيدر راس ی ستيکمونی رهبر

  .ما باشدی مسئله مرکز
کال مھمی در جنبش ھست اما ھنوز قطب ی قشر راد- ٥

  !بندی صورت نگرفتھ است
بر حرکت مردم » سبز« هر زمان و در هر نقطه ای که گروه های ضربت 

 ين وصف نميبا ا. کال تر استياتشان راديکنترل ندارند، حرکات مردم و روح
 يته و ما شاهد جنبش ها مساعد صورت گرفيتوان گفت که قطب بند

ر ضد ي سازش ناپذيکال با شعارهايک طرف اقشار راديم که در يمختلف هست
 يگر جنبشي قرار دارند و در طرف دي اسالمي جمهوري و سرنگونيحکومت

کال هم اساسا خصلت ي الهام بخش و راديروزها. »سبز «يتحت رهبر
ن از جنبش ي لنيابيرز به ايد بتوان تا حدين وضع را شايا.  دارنديخودبخود

 يحرکت ها): ١(د ي گويه کرد که ميه تشبي روسي کارگري خودبخوديها
 ژاندارم يرد؛ وقتي گي صورت مي خودبخوديکال هم در چارچوب آگاهيراد

 ي شوند و جواب مين تر مي کنند مردم خشمگي حمله ميها به تظاهرات
شوند که آن يوجه منند متي بي کارفرما با ژاندارم را مي همدستيدهند؛ وقت

نها با هم ي مختلفش و رابطه ايها با هم هستند؛ اما هنوز از کل دولت و اجزا
  . ابندي ي دست نميبه آگاه

 مختلف موجود است که يت گفت جنبش هاي توان با قطعي ميزمان
 ي موجود باشد که بر مبنا– هر چقدر هم کوچک باشد –گر ي ديواقعا قطب

ت هنوز ياما وضع.  گذارديرمي کند و تاثيم به طور منظم کار ينقشه ا
 ي سازمان مييت هاينجا و آنجا عناصر و محافل آگاه فعاليا. ستينطور نيا

ار محدود ي که در آن وجود دارد، بسيلين موج و پتانسيدهند که در برابر ا
ک يفعال . مي مختلف داري توان گفت جنبش هاين معنا نميپس به ا.  است

ش در درون آن ي موجود است که همه نوع گراي و همگانيجنبش عموم
» چپ« محافل ين خصلت عقب مانده توسط برخيمتاسفانه هم. هست
ش ي سال پيس» يهمه با هم« شود و با وجود داشتن تجربه ين ميتحس

داد که » نيتضم« توان ياز هم اکنون م.  شوديخطرات مهلک آن درک نم
ن قشر يد بلکه کارآمدترمردم برنده نخواهند ش» يهمه با هم«ن يدر ا

 يمانند مل (يف تر بورژوازي ضعي برنده خواهد شد و حتا جناح هايبورژواز
کال بخصوص زنان و ي راديده و دست به سرکوب قشرهايرا بلع)  هايمذهب

ش ي سال پي سيان اسالميادگرايهمانطور که دارودسته بن. جوانان خواهد زد
در ضرورت آن .  شوديد قطبي باينکه چنان نشود، جنبش جاري ايبرا. کردند

  .د کرديشک نبا
  !نقش واسطھ ھا و محلل ھا – ٦

و مردم » سبز«ان رهبری ينقش کسانی را که حکم واسطه را م
توانند توده ی ن واسطه ها نميرا رهبران سبز بدون ايز .د افشا کرديدارند با

از موج بطور مثال، در دو  هفته اول آغ. مردم را با خود همراه کنندی ها 
و » ون امضاءيليک مين يکمپ«مختلف ی از جناح های تظاهرات ها اصال خبر

که مهار زدن بر ی اما هنگام. شه کرده بودنديان آن نبود و سکوت پيسخنگو
ی کردند که اکنون وقت شعارها» راهکار«حرکت زنان الزم آمد شروع به ارائه 

عملکرد و ! فا کرداکتی سراسری د به شعارهايست بلکه باين) زنانه(خاص 
کامال روشن شد و ی اريبسی برای ان جنبش جارين ها در جرينقش ا

. زنان استی بندگی رهاين ها ممانعت از پاره شدن زنجيدند که کار ايفهم
ان خشم و يان بروند، اما خالف جريخواهند خالف جرين واسطه ها هم ميا

ن مسئله را پنهان يآنان ا. دهندی که زنان از خودشان نشان می سميکاليراد
له ياست حين کار فلسفه بافته اند و با سيای سال هاست برا. کنندی هم نم

کال يرادی ر شدن خواست هايان و فراگيمانع از ب» بهم نزدن اتحاد«گرانه  
است که اکنون ی ن ها مسائليا. زنان و باال رفتن افق انتظارات آنان شده اند

ی گران ميآنان و د. افتدی  اتفاق مابانينگ و جلسه و خيتيدر تجربه و م
ن يا. شوند» گريز ديچ«مانع از تولد » يوحدت همگان«خواهند  تحت عنوان 

ه يانيها که بی مذهبی ها و ملی تياکثر–ی ها و توده ای نيکمپ(روها يل نيقب
ی ند و چه ميگوی دانند چه می محلل اند و م) صادر کرده اندی ضد چپ رو

ی ش عمل ميسال پی در سی نيان خميند حامنان درست مانيا. خواهند
وحدت «و ضرورت » بحث بعد از مرگ شاه«مانند ی کنند که با شعارهائ

ان يدر می م شاه، مانع از راه افتادن بحث و مجادله فکريدر مقابل رژ» کلمه
ی ن فضائيد گذاشت آنان چنينبا. شدندی می واقعا انقالبی مردم بر سر افق ها

شه و ياندی است که مانع از شکوفائی ک حرکت ارتجاعين يا. را قالب کنند
م و يخواهی م و چه نميخواهی بحث در مورد چه م. شودی مردم می آگاه

ن حق يتری د آن را بدست آورد، ابتدائيماست و چگونه بای آرزوی چه دولت
نان يا. استی ستد ارتجاعيک مردم است و هر کس در مقابل آن بايدموکرات

ز يما ن. کنندی می مردم بازی ان توده هايخود را در می طبقاتی عينقش طب
چ يهی ب. ميكنی خودمان را بازی كامل نقش طبقاتيی پروا و با روشنای د بيبا

از يامتی ن راه سرسوزنيم و در اين نظام بشورانيت ايه كليمردم را علی ديترد
ن سهل يكوچكتر. ميان آن ها ندهيو سخنگوی به اقشار مختلف بورژواز

  .مردم استی ه اين رابطه به ضرر منافع پايدر ای گاران
  !ار مھم استیت آن بسی  نقش حزب و تقو-  ٧

خود را در ی جای ستيعمل کند که هر کمونی د به گونه اي حزب ما با
آن ی است و نقشه هايبه افکار و سی قيافته و هر فرد مبارز و صديآن 

ی خالقه خود را برای رويداشته باشد و بتواند در اتحاد با آن، نی دسترس
اکنون زمان . ردياست به کار گی جامعه ضروری رهائی که برای تحقق اهداف

ی روهاينی ت حزب برايح اهميتشر. پراکنده استی روهايجمع شدن ن
خواهد ی دان مبارزه گذاشته و ميکه پا به می پراکنده و بخصوص نسل جوان

ت ما يدر فعالی برجسته ای نده مبارزه کند، جايآی برای ستيبا افق کمون
ن ي، خط روشن منطبق با ايستيکمونی ک افق انقالبی ين حزب دارايا. دارد

ن حزب، به صورت خالق و زنده يا. فعال استی التيک ساختار تشکيافق و 
ن يتواند ای بوده و می ستيکمونی های بر  تئوری متک) ستايو نه متحجر و ا(

را روشن ی شرويت به کار برد و راه پر و متفاويها را در اوضاع متغی تئور
از يک امتی ين اوضاعين حزب با وجود کوچک بودنش در چنيوجود ا. کند

و منافع ی جامعه از ستم و استثمار طبقاتی منافع درازمدت رهائ. گرانبهاست
ت ي، تکامل و تقوياسالمی ت جمهوريکلی سرنگونی کوتاه مدت مبارزه برا

و ی عملی ن حزب در تالش هايا. ندکی می ن حزب را مطلقا ضروريا
و ی انقالبی ست هايسته اعتماد کمونيک خود نشان داده که  شايتئور

با ستون ی ک جنبش انقالبيتوان ی با اتکاء به آن م. ق استين صديمبارز
انقالب را از ی دانا و توانا بنا کرد و کشتی ست هاياز کمونی فقرات محکم

و ی پراکنده کار. سرمنزل مقصود رساندچ و خم ها گذر داده و به يان پيم
که ی نادری استفاده حداکثر از فرصت های ما برا. ده ندارديفای پراکنده فکر

از يد آمده و دفع خطرات، نيران پديدر ای ک انقالب واقعيدست زدن به ی برا
ست يالزم نی اسين مرکز سيا. مي، داريستيکمونی انقالبی اسيک مرکز سيبه 

ن يکه خط ای هر فرد و محفل. د کار کندياکی التيراتب تشکه سلسله ميبر پا
ج و يغ و ترويتبلی تواند با استفاده از مصالح عمومی حزب را درک کند م

و آموزش خود را  ی ن افراد محل کار، زندگيتری آن انقالبی اسناد آموزش
  .گرد آوردی گشودن راه انقالبی برا

ن کار در گرو گسترش يا. ميسانخود را به حداکثر بری ت هايد فعاليما با
فه را ين وظيا. ان توده هاستيافته در ميسازمان ی روهايجاد نيو ای آگاه

ن يتدوی نوشته ها برا. ه و پخش آن ها متحقق کرديتوان با صدور اطالعی نم
د ينکه خط و نقشه روشن شد باياما بعد از ا. خط و روشن کردن نقشه راهند

رات محسوس بر يبا تاثی مادی رويل به ني تبدن خطياگر ا. آن راه را ساخت
  . صورت نخواهد گرفتی چ تحول انقالبيجامعه نشود، هی اسيصحنه س

ه داشتند و يالت، خط ، کادر و پايست ها از قبل تشکي کمون٥٧در دوره 
روها در يافتگی و کثرت نيامروز به لحاظ سازمان . می گذاشتنديرات عظيتاث

اما امروز تئوری . ميشتر از آن برسي به آن حد و بديم و بايستيحد آن زمان ن
ر تجارب سی سال گذشته، و يشرفته تری که تقطي پي انقالبيستيهای کمون

ستم است را در يستی قرن بياليمهمتر از آن سنتز تجارب انقالب های سوس
ح تر و قدرتمندتر از خط يتا کامل تر، صحيفين خط کيا. ميدست دار

ر يادی در تاثين جهت قدرت زيش است و به همي پست ها در سی ساليکمون
ن خط يبه قدرت ا. گذاری بر نسل انقالبی امروز و جهت های آتی جامعه دارد

ک جنبش يشروان جامعه می تواند ين خط با پيوند ايپ. د کم بها دادينبا
  .ر متولد کنديانقالبی بی نظ
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زی حزب متن زير بخش اول از سند مهمی است که اخيرا کميته مرک
در ارتباط با تحوالت )  مائوئيست-  لنينيست –مارکسيست ( کمونيست ايران 

 ما از همه رفقا می خواهيم با ارسال نظرات. سياسی اخير تهيه کرده است
هدف، تهيـه  . انتقادی و پيشنهادی خود به تکميل اين سند ياری رسانند  
بش کمونيستی مانيفستی برای يک انقالب واقعی در ايران و متحد کردن جن

ايران حول آن است؛ انقالبی که جامعه ما بيش از هر زمان بدان نياز دارد و 
    حقيقت–. بدون نقش رهبری کمونيست ها ممکن نيست

ا يـ نده آن چـه خواهـد بـود؟ آ    يجنبش مردم به كدام سو خواهد رفت و آ        
مـردم بـه   ی ا تـوده هـا  يـ خواهد مانـد  ی ن باقيدر دست مرتجعی  قدرت دولت 

ا در يـ افـت؟ آ ي دسـت خواهنـد    ،ود اسـت   خ ن كه برخاسته از اراده    ينوی  قدرت
توان دولت طبقات تحت ستم و استثمار را ی می اسالمی مقابل دولت جمهور

توان به آن  ی  ن است و چگونه م    يست، چرا نو  يچی  ن مردم يبنا کرد؟ قدرت نو   
  افت؟ يدست 
را  خاسـته  مردم به پـا گوناگون به رقابت برخاسته اند تا  ی  اسيسی  روهاين
ر ياعم از مرتجع و غ   ی  اسيسی  روهايه طبقات و ن   يكل. ا آن سو بکشند   ين  يبه ا 

گر يدی ن دورنمائييو تعی اسيکسب قدرت سدغدغه ی طور جده مرتجع كه ب
ی ، تـالش مـ  ين الملل ي ب  چه وی  چه در سطح مل   جامعه را در سر دارند،      ی  برا

در آن دخالت کـرده و  دست به عمل بزنند،     مردم  زش  يکنند تا در رابطه با خ     
 بـه  ،بـزرگ جهـان  ی ران و قـدرت هـا  يـ حاکم در ا  ه  طبق. به  آن جهت دهند    

زش بـه منـافع    ي خ نيمانع از آن شوند که تکامل ا      کنند تا   ی  حداکثر تالش م  
متعهـد خواهنـد شـد کـه بـه         ی  ان، چه کـسان   ين م يدر ا . آنان ضربه زند  ی  کل

رانـه  يگيان کرده و پي بمردم رای بلند منافع اساسی ، جسارت و با صدا   يروشن
ی نـده   يمـردم بجنگنـد؟ نما    ی  اهـا ين آرزوها و رو   يقترين منافع و عم   يای  برا

ند اما با کار خود و بـر  يآی چ به حساب مين جامعه هيکه در ای  ده گان يستمد
ـ كـه رو ی نياننـد؟ مبـارز  ي ك،کنندی پشت خود جامعه را حمل م    ی ئايـ دنی اي

ی دولـت جمهـور  ی تحقـق آن رودررو  ی  پرورانند و بـرا   ی  عادالنه را در سر م    
  گرد خواهند آمد؟ ی اسيو سی ر کدام پرچم طبقاتيستاده اند،  زيای اسالم

ر جامعه جان بر کف ييتغی  که برا ی  گر، مردم يک بار د  يا  يآ: نستيسوال ا 
ه مختلـف طبقـ  ی  جنـاح هـا   اده  يـ پا خاسته اند، گوشت دم توپ و سرباز پ        ه  ب

ی ا بـرا  يـ بـزرگ خواهنـد شـد       ی  هان شناخته شده و قدرت      يحاکم و مرتجع  
ز وابسته به آن    يهمه چ : نستيپاسخ ما ا   ؟دين خود خواهند جنگ   ياديمنافع بن 

و کـدام  ی اسـ ي، چـه برنامـه س  ياست که در راس مبارزات مردم چه طبقـه ا        
   .کندی ت ميرد و آن را هدايگی شاهنگ قرار ميپی روين

ی اسـ يرت سا قـد يـ مسئله دولت ی و مبارزه طبقاتی اسيدر هر جنبش س 
در گـرو  جامعـه مـا   ی شرويـ د داشت کـه راه پ     يشک نبا . استی  مسئله مرکز 

نو توان  ی  نمکهنه  بدون نابود کردن    . استی  اسالمی  جمهور دولت  ی  سرنگون
ن يـ نند کـه ا يد بب يمردم با . رديصورت بگ ی  د با آگاه  ين کار با  ياما ا  .ساخترا  

در ی  و فرهنگـ  ی  اسيو س ی  اقتصادروابط  کدام طبقه و چه نوع      نده  يدولت نما 
تواند معضالت جامعه ما ی آن می بر جای جامعه است و استقرار چه نوع دولت      

 . را حل کند
  دولت جمھوری اسالمی چھ دولتی است؟

ماننـد دولـت    ی  اسـالم ی  به مردم وعده داد کـه دولـت جمهـور         ی  نيخم
گـر کارکنـان   يرنـج کـارگران و دهقانـان و د       دست. شاه نخواهد بود  ی  سلطنت
و اعـوان و انـصارشان      ی  حکـومت ی  ب خانواده هـا   يو ثروت کشور به ج    جامعه  

به سرعت ی اسالمی و مقامات جمهوری ني خمانيحاماما . ر نخواهد شد  يسراز
د يک قشر جديرق حکومت اسالم ير بيز. د شدنديجد» ليهزار فام«ل به  يتبد

وه ا و گـر ادهيل بنيبا تشک بوجود آمد که    » يمکتب«ه داران و مالکان     ياز سرما 
ق بانک ها و وزارت خانه هـا،  يو از طری و کشاورزی ، تجاري، صنعت يمالی  ها

جامعه را در چنگ خود گرفتند و به بهره   ی  د و ثروت ها   ين ابزار تول  يعمده تر 
ه داران و يو گفتند با سـرما . کارگر و کار کن جامعه پرداختند    ی  روياز ن ی  کش

  ! اندی را اسالميمالکان خون آشام زمان شاه فرق دارند ز
 د با حرص و ولع به پر کـردن يه داران و مالکان جدين دارودسته  سرما   يا

اکثـر مـردم   ی کـه بـرا  ی از هر واقعـه ا    . خود پرداختند ی  انتهای  بی  ب ها يج
ی م هـا يران و عـراق و تحـر     يـ  مانند جنگ هشت سـاله ا      –فاجعه به بار آورد     

  . ثروتمندتر شدند–ی اقتصاد
شتر نهـاد  يـ ن بود که با ادغام هـر چـه ب      ياشاه  م  يرژبا  ی  ني خم مي رژ فرق

و سـتم  ی اقتـصاد ی  و شقاوت دولت و روابط بهره کـش       ی  رحمين ودولت، ب  يد
ی هـا ی کـار  تبـه ی  شتر کرد و برا   يرا هر چه ب   ی  و اجتماع ی  اسيسی  های  گر

مومن در ی ر مومن، آدم هايشاه غ ی  به جا . ديتراشی  نيهات د ين دولت توج  يا
به را ی ه داريسرمان ستم واستثمار ين ماشي اقرار گرفتند ودولت  راس همان   

  . کردندل ياست تبد» يشرع«و » مقدس«که تر درنده ی والئيه
ی گـر بـرده اقتـصاد جهـان    يران ديـ خـورد کـه اقتـصاد ا    » قـسم «ی  نيخم

ــودی ستيــاليامپر ــار. نخواهــد ب ــا در پ ــا ســران ) ١٣٥٧(س يام ــذاکره ب در م
ه يسرمای ه درون اقتصاد جهاننفت و گاز بی ابيان يجری  غربی  ست ها ياليامپر
ی ران در نظام جهان يگاه تحت سلطه اقتصاد ا    يو دست نخورده ماندن جا    ی  دار

  .ن کرديرا تضمی ه داريسرما
 سميالياستقالل از امپر  ی  تا کنون ادعا  ی  نياز زمان خم  ی  اسالمی  جمهور

با مـردم و کـشور ماننـد    ت، ياما در واقع.  کرده  است   مخالفت با آن را   ی  و حت 
ک يـ در واقع ماننـد  ی اسالمی  جمهور.   رفتار کرده است   »گانهيب«قدرت  ک  ي

ه يبزرگ در شراکت با نهادهـا و مراکـز گونـاگون سـرما       ی  ه دار يسرمای  کمپان
کرده و ی ران با حرص و ولع بهره کشيای  عي، از مردم و منابع طب     يجهانی  دار

  . ه است کردادغامی ستياليامپری ه داريشه در نظام سرمايش از هميران را بيا
 را در راس امـور قـرار        »مـردم «ی  اسـالم ی  که جمهور وعده داد   ی  نيخم

ت اهللا ها يها و آی ن و حزب اللهيهمان مومن» مردم«منظورش از . خواهد داد
» موعودی مهد«غمبر اسالم و جان بر کفان   ياه به سر پ   يدستار س ی  و نواده ها  

 خانــه هــا، ســپاه زه خــواران آن هــا هــستند کــه امــروز در راس وزارتيــو ر
ره يئـت مـد  ينفـت، ه ی اوقاف، بانک ها، چاه های ادها، شبکه هايپاسداران، بن 

و کارخانه ها و بانک ها نشـسته انـد و خـون کـارگر،           ی  و تجار ی  بازرگانی  ها
ن يـ در ا. نوشـند ی گر زحمت کشان جامعه را مـ يدهقان و معلم و کارمند و د    

دند يخری نفتی با دالرهاز  ينرا  ن جامعه   يپائی  از  قشرها  ی  ليقلی  عده  ان،  يم
 و کردنـد » ميم و بخـور يحاال نوبت ماست کـه بـزن  « منحط   نشيو مجهز به ب   

ز فرهنـگ عقـده   يافـسون و تجـو   و ق خرافـه مـذهب  يـ گر را با تزريدی  عده ا 
بـه نـام   ی ضـربت ی رويـ ن مجموعه ني و از ا  ندمار کرد يبی  حقارت و انتقام جوئ   

جـاد  يا) يمـردم واقعـ  (سرکوب مـردم  ی براره يج و ثاراهللا و غ   يحزب اهللا و بس   
  . ندکرد

رحمانه و با مردم مهربانانه رفتار      يوعده داد که با دشمنان مردم ب      ی  نيخم
را بـه  ی ماننـد خلخـال  ی حکـومتش جالدانـ  ی ن روزهايدر اول اما. خواهد کرد

خواهان را شکار کـرده  يآزادگر يدست ها و ينقاط کشور فرستاد تا کمون    ی  اقص
، ساواک شـاه و شـقاوت دسـتگاه سـرکوبگرش را       ينيخم.  کنند و درجا اعدام  

ـ ض و طو  ياما خود آنچنان دسـتگاه عـر      . دانستی  می  وی  کار ل تبه يدل ل و  ي
جهـان بـه آن   ی ن دولت هـا يکرد که مرتجع تر  ی  ه گذار يرا پا ی  تيرحم امن يب

  .خورندی غبطه م
دن بـه قـدرت   يت بخـش يـ قطعی  و دارودسته اش برا   ی  نين اقدام خم  ياول

در انحصار . بودی انقالبی  اسيسی  خود، خلع سالح مردم و سازمان ها      ی  اسيس
دولـت  ی ن گـام بازسـاز  يمهمتر) ينظامی  روهاين(گرفتن حق استفاده از قهر      

و ی ستيـ کمونی را سازمان هايانجام نشد زی ن کار به سادگياما ا . بودی  نيخم
مـسلح  و ی ج و سـازمانده ينقاط کشور به بـس ی در برخی مترقی  روهايگر ن يد

که بـه   ی  نيخم. کردن کارگران و دهقانان و ملل تحت ستم اقدام کرده بودند          
کـارزار    د را داده بود، بالفاصـله يان به همه آراء و عقايبی آزادی دروغ وعده 

حمله ارازل و اوباش . ديست را تدارک د  يکمونی  سرکوب احزاب و سازمان ها    
و پـر کـردن   ی و دانشجوئی و حزب اهللا به تجمعات کارگر» امامی ته ها يکم«
ر يو تـصو » سم نـابود اسـت  يـ  کمون -روز اسـت  يـ اسالم پ «ی  وارها با شعارها  يد

بـه  » ت بـودن ياقل«حزب اهللا و   » ت بودن ياکثر«ن در مورد    يدروغی  های  ساز
  .ن سرکوب کرديای را پشتوانه » ملحدی گروهک ها«ی قول و

  !یپیش به سوی یک انقالب واقع !دولت آنها، دولت ما



     ٧u 
و حزب اهللا را زنان را صادر کرد ی ده فرمان بردگيهنوز از راه نرسی نيخم

. دسـت بـه کـار شـدند    د ياسـ غ و يتبا ز يب زنان کرد که آنان نيق به تاد يتشو
ر يـ سـرکوب و تحق .  بود»يا توسری يا روسري«زنان ی برای  نين شعار خم  ياول

نگـاه  ی  کـردن و اسـالم    ی  اسـالم ی  بـرا ی  نيمهم خم ی  از راهکارها ی  کيزنان  
ناقص العقل و ی  موجودبه عنوانی اسالمی زن طبق باورها. داشتن کشور بود

بـه جلـد جامعـه و، عـالوه بـر آن، راه نفـوذ فرهنـگ                 » طانيش«گاه رخنه   يپا
رسما زن را شهروند درجه دوم و  ی  اسالمی  قلمداد شد و قانون اساس    » يغرب«

  .ت از مرد و محروم از حقوق برابر با مرد قرار داديملزم به تبع
کـه مـردم   ی  نگـام امـا ه  . ران داد يـ  بـه مـردم ا     »يبرابـر «وعـده   ی  نيخم

ارتش و سپاه پاسداران به ی لشگر کشسر دادند با ی ملی  برابری  کردستان ندا 
خـتن خـون جوانـان عـرب در     يبـا ر  ی  اسـالم ی  جمهـور ی  بنا. پاسخ داد آنان  

  . گذاشته شدو مردم کردستان  دهقانان ترکمن صحرا ،خوزستان
کـارگر ارج و قـرب داشـته و         ی  اسـالم ی  اعالم کـرد در جمهـور     ی  نيخم

خواند » اغتشاش و فتنه«کار را يتجمعات کارگران ب  اما  . خواهد داشت ی  حقوق
. شـد ی ان ويروزمـره لـشگر  ی ت هـا  يـ از فعال ی  و حمله به اجتماعات کـارگر     

بودنـد  ی ، آخوندهائينيمسلح خمی روهايسردسته حمله اوباش چماق دار و ن   
مقام کار «: کردند کهی  کارگران موعظه م  ی  که کارخانه به کارخانه رفته و برا      

ک تر يشتر کار کنند به خدا نزد    ياز عبادت هم باالتر است و کارگران هر چه ب         
. »د آخـرت از آن شـما خواهـد بـود         يا زحمت بکـش   ين دن ياگر در ا  . شوندی  م

م را به زانـو  يآن رژی سراسری م شاه با اعتصاب ها   يکه در دوران رژ   ی  کارگران
اعتـصاب شـما   «: دند کـه يشـن ی ده ها ميدر آورده بودند از تازه به قدرت رس       

ن سرکوب و ارعاب، يبا ا» .ديخدا بوده و شما مزد کارتان را از خدا بخواهی برا
حزب اهللا و  » يکارگر«ی  ل به بازو  ين کارگران تبد  يک قشر از عقب مانده تر     ي
سـال از کـارگران    ی  ط کارخانه و کارگاه سـ     يزه خوار قدرت شدند و در مح      ير

ی آموزشـ ی ان  کارکنـان نهادهـا  يدر می دن قطب بن يهم. زهر چشم گرفتند  
ان ي، کارکنان رسانه ها و مطبوعات، کارمندان و دانـشجو         )ن و استادان  يمعلم(

  .شکل گرفتی ک جنگ داخلی يعمال صف آرائ. رخ داد
افتـه  ي با مبـارزات سـازمان   ٥٧نقاط کشور که از زمستان   ی  دهقانان اقص 

کشت و صنعت ی  احدهاو و ی  بزرگ ارباب ی  ن ها يدست به مصادره و ضبط زم     
حزب ی دند که از سويمسلح مالکان آن دی روهاينی  زده بودند خود را رودرو    

ی مبارزه دهقانان در ترکمن صـحرا و منـاطق روسـتائ          . شدندی  ت م ياهللا حما 
ی رويـ افت، بـا ن  يان  يجری  رفع ستم مل  ی  ق با مبارزه برا   يکردستان که در تلف   

ی اسـالم ی  اوباش جمهور . برو شد روی  سرکوبگر ارتش و سپاه پاسداران اسالم     
ن، رفـع تجـاوزات    يکه خواست کسب زمـ    ی  مقابله با رشد جنبش دهقان    ی  برا

ی ل شـوراها يبانک ها و سلف خران و رباخواران و تـشک         ی  مالکان و غارت گر   
زدند که  » ياسالمی  شوراها«ل  يندگان دهقانان را داشت،  دست به تشک       ينما

ی ن شوراها در مقابل شوراهايا. ه بودل شديحزب اهللا روستاها تشکی از عده ا  
ـ يـ دهقانان فقی رويبر پا شد که با اتکاء به نی  دهقان ن و کـارگران  يزمـ ی ر و ب

بـزرگ را بـرهم     ی  ه دار يو سـرما  ی  ت ارباب يخواستند اصول مالک  ی  می  روستائ
بـه در  ی  و شـهر  ی  ن و آب را از چنگ غارت گـران عمـده روسـتائ            يزده و زم  

ی ، بـرا يو دهقـان ی کارگری سرکوب جنبش های ابری اسالمی  شوراها. آورند
و ی بـزرگ داخلـ  ی و مقاطعه کاری ، تجاريصنعتی ممانعت از انتقال واحدها  

ا يـ ت آن هـا و    يـ حفـظ مالک  ی  به کارگران و کارکنان هر واحد و بـرا        ی  خارج
  . ل شدنديتشکی اسالمی سه جمهوريه داران نوکيت ها به سرمايانتقال مالک

با فئودال ی در کردستان به همکار  ی  نيرمان خم تحت ف ی  اسالمی  روهاين
ی مـذهب ی  و تـشکل هـا    » ينـ يامام خم «ی  ته ها يها پرداختند و مشترکا کم    

ـ از  ی  آزادی  کـه بـرا   ی  آن ها به دهقانان   . گر درست کردند  يمسلح د  وغ سـتم  ي
ن، خانـه و ابـزار    يزمـ .  به پا خاسته بودند حملـه کردنـد       ی  و ستم مل  ی  فئودال

  .فته و آواره شان کردندکشت و کار آنان را گر
ی تـ يل امن يـ م شاه را بـه دل     يدن، رژ يکسال قبل از به قدرت رس     ی ي نيخم

س يخواه و ممانعـت از تـدر  يان آزاد ي دانشگاه و سرکوب دانشجو    ی  کردن فضا 
پـس از  ی کسال و انـد يدانست و ی سته سرنگونياستادان با سواد و منتقد، شا    

گانـه و دانـشگاه را    يرا عوامل ب  ان و استادان    يدن، همان دانشجو  يبه قدرت رس  
ن ير نعليز. منبع فساد در جامعه خواند و فرمان سرکوب دانشگاه را صادر کرد    

ها  خفقان بر دانشگاه ها حاکم      ی  تيزه پاسداران و امن   يحوزه و سرن  ی  آخوندها
ی نظـام آموزشـ  . را داد ی  وعـده دگرگـون کـردن نظـام آموزشـ         ی  نيخم.  شد

خرافه ومذهب ی ن نظام کمتر و جنبه ها يای  علمی  جنبه ها . تر شد ی  ارتجاع
را از  ی  نظـام آموزشـ   . شتر شـد  يـ غات تفرقه افکنانـه آن ب     يو تبل ی  زيو زن ست  

ــ  ــد و اســمش را ی تهــی آموزگــاران و اســتادان متعهــد بــه علــم و ترق کردن
ی د حـوزه هـا  يـ گذاشتند و در عوض، افراد متحجـر و عبـد و عب     » يپاکساز«

و ی  ، پرسـشگر  يه نقـاد  يـ  کردنـد تـا روح     را همه کـاره   ی  نيدی  شيک اند يتار
 در همه مـدارس  ٥٧سال ی که در جو انقالبی  را به همان سرعت   ی  جستجوگر

دار شده بود را ببندنـد و بـه   يان جوانان ب  يافته و در م   يو دانشگاه ها گسترش     
، به حافظـه سـپردن دسـتورالعمل      يعلمی  و پژوهش و کنجکاو   ی  نوآوری  جا
  .ته را بنشاننديپرسش از اتوری  گرا و ب، تفکر بسته و انطباقينيدی ها

ه يـ حکـم جهـاد عل  » غربی مبارزه با هجوم فرهنگ«تحت عنوان ی  نيخم
مـدرن  ی و هنـر ی دات فرهنگيحات و تمام توليو رقص و تئاتر و تفر ی  قيموس

را قـدغن کـرد و بـه    ی را داد و حتا کف زدن در مجالس عمـوم ی جامعه بشر 
مقابله با به   ی  برا. است رواج داد  ی  و زار را که ندبه    ی  اسالمی  قيآن موس ی  جا

در آثـار   . ق شـد  يه تـشو  يفرهنگ و هنر عـصر صـفو      » فرهنگ غرب «اصطالح  
ر شد يتصوی ش، انسانيانسان قدرتمند و حاکم بر سرنوشت خو ی  به جا ی  هنر

نـدارد  ی ل است کـه راه و چـاره ا  يخوار و ذلی  و موجود » گناهکار«که تا ابد    
ی و فرهنگ حـاکم بـه گونـه ا        ی  نظام آموزش !  يد انتظار مه  --» انتظار«بجز  

قـرون  ی و اجتماعی  اسيک نظام س  يت  يو تقو ی  ريشد که به شکل گ    ی  معمار
» مقـدس «و  » يابـد «،  ينيدی  خدمت کند و با استفاده از آموزه ها       ی  وسطائ

. زن و مرد را القا کنـد      ی  و بخصوص نابرابر  ی  و اجتماع ی  زات طبقات يبودن تما 
ی و آموزشی و رسانه ای غاتيتبلی سال از بلندگوها ی  دگاه س ين فرهنگ و د   يا

  .ق شديبه  ذهن مردم تزری م اسالميرژ
ی ان و جوانان و بطور کلـ  ي، از نقش دانشجو   ينياعوان و انصار متحجر خم    

آنـان  . جامعه آگاه بودندی اسيو سی نقش دانشگاه ها به مثابه مراکز روشنفکر    
ـ افکار و اندان و رواج   يدانشجوی  شگاميدانستند که پ  ی  م دگرگـون  ی شه هـا ي

را ی ز فـضائ يـ ن اقشار جامعه نيتحت ستم تری ساز در دانشگاه ها، همواره برا     
ن يـ دانستند کـه ا ی آنان م. ن گشوده استيبه افکار و آراء نو  ی  ابيدست  ی  برا

خفقان آور سنت و فرهنگ مـسلط را بـر   ی صه جوانان است که حصارها    يخص
افتند کـه جامعـه   ی ده و به فکر ميجود رسعا به نقد وضع مو  يتابند و سر  ی  نم
ی ان سرنگونيآنان شاهد بودند که در جر. ن ها باشديتا بهتر از ا   يفيتواند ک ی  م

با همـه   يتقر. بودندی  ر انقالب يين کننده در تغ   ييم سلطنت جوانان عامل تع    يرژ
ی اسـ يسی شکل گرفته بودند که زنـدگ ی چپ توسط روشنفکرانی  سازمان ها 

ی نقاط عطف مبارزات اجتماع. از مدرسه و دانشگاه آغاز کردندخود را  ی  انقالب
  .ان رقم خورده استير با نام دانشگاه و دانشجويم قرن اخين

جامعـه  ی همه قـشرها ی اسي دانشگاه به محل تجمع س٥٧ و ٥٦در سال   
بـه  ی بـزرگ سـر  ی حتا دهقانان اطراف شـهرها  . ل شد يمنجمله کارگران تبد  

 نو و ی تازه و بحث های ده هايکه مشتاق ای سانک. زدندی می مراکز دانشگاه
ی نده جامعه بودنـد سـراغ دانـشجو و دانـشگاه را مـ          يدگرگون ساز در مورد آ    

ـ يان کمونيدانشجو. ديبخشی  دانشگاه به مردم قدرت م    . گرفتند ی ست و انقالب
تـوان حـاکم بـر سرنوشـت خـود شـد و راه            ی  گفتند چگونـه مـ    ی  به مردم م  

دن يپس از به قدرت رس  . کشور باز کرد  ی  را به رو  ی  و ترق ی  اجتماعی  دگرگون
. ن نقـش ادامـه دادنـد   يای فايو دارودسته اش دانشگاه و دانشجو به ا     ی  نيخم

و ی و دهقـان ی در باره مبارزات کـارگر ی ل به مرکز خبر رسان    يدانشگاه ها تبد  
ت از آنان يمبارزات مردم تحت ستم کردستان و دهقانان ترکمن صحرا و حما       

  . شدند
ی را بـرا ی نيو دارودسـته اش سـرکوب سـهمگ    ی  نـ يل، خم يـ ن دال يـ ه ا ب

ی تـ ي ، دستگاه امن١٣٥٩در سال  . دنديو دانشگاه تدارک د   ی  جنبش دانشجوئ 
را ی  دانشجوئی  ،  سازمان ها   »يانقالب فرهنگ «تحت عنوان   ی  نيخمی  سيو پل 

س شـده بودنـد درهـم    يتاسـ ی نـ يم شاه و  خميه رژيان مبارزه عل  يکه در جر  
دانـشگاه هـا بـسته      . ر و اعـدام کردنـد     يان فعال را دستگ   ي دانشجو شکستند و 

و » کيدئولوژيا«شده بودند و سدها و موانع  ی  ، اسالم يشدند و هنگام بازگشائ   
بلکـه اطالعـات در    ی  نه دانـش علمـ    . به سد کنکور اضافه شده بود     » يتيامن«

ی دانش آموزان برای ستگيل به محک شاين تبد يدی  اين زوا يده تر يمورد پوس 
دانـشجو بلکـه نظـر    ی زه علم جـوئ ينه توان، عالقه و  انگ. ورود به دانشگاه شد 

و ی اسـ يد س يمحل در مورد عقا   ی  های  جيمسجد و بس  ی  جاسوسی  ته ها يکم
  . در دانشگاه شدی فرد شاخص قبولی و رفتار اخالقی نيد



      t ٨   
را مـسئول   ی  شيـ ک اند يـ تار» خبرگـان «ن کرد و    ييز تع يقانون ن ی  نيخم

ان يـ کـه در جر  ی  بـه آمـال و آرزوهـائ      ی  چ ربطـ  ين قانون ه  يا. ن آن کرد  يتدو
 اقـشار   –ن انقـالب    يـ ای  توسط شـرکت کننـدگان اصـل      ی  انقالب ضد سلطنت  

ان شده بود، نداشت و در واقع ي ب–مختلف ی اسيشات س يگوناگون مردم و گرا   
ش يشاپيـ ن قـانون پ يـ چـارچوب ا . بخش آنان بود ی  رهائی  ضد آمال و آرزوها   

ی نـ يخم. م شده بوديتنظ» يحکومت اسالم«بش به نام در کتای نيتوسط خم 
ان يـ ض م ين نـوع تبعـ    ين و خـشن تـر     يبـدتر مردم کرد اما    ی  صحبت از برابر  

شهروندان به . ب شديران تصويای اسالمی  جمهوری  شهروندان در قانون اساس   
با عـده  از حقوق برابر ی عده اک شده و   ينشان تفک يت و د  يت، مل يل جنس يدل

. ژه برخـوردار شـد  يـ ازات ويـ عه از امتيت شـ  يـ  روحان .حـروم شـدند   گر م يدی  
شـاه را حفـظ کـرد    ی  ن سرکوبگرانه نظام قضائ   ينه تنها قوان  ی  اسالمی  جمهور

ه ش بـود ي پ١٤٠٠را که متعلق به جامعه برده دار    ی  اسالمی  ن جزائ يبلکه قوان 
ه يصـفو ی عين  و دولت را دوباره همچون عهد سلطنت ش        يد. بدان اضافه کرد  

ن يـ د-نـو (ک يـ  تئوکرات- نئـو ک دولـت يبه ی  اسالمی  جمهور. ختيدر هم آم  
د و منحصر به يجدی  ل شد که در سرکوب و کنترل جامعه راه ها         يتبد) ساالر

طبـق  . جهان اضافه کـرده اسـت    ی  ارتجاعی  را به زرادخانه حکومت ها    ی  فرد
م يکه حتا رژی ن کرد، دولت به آن حد از حقوق فرد       يي تع ی  نيکه خم ی  قانون

مـان مـردم   ين و ا يدی  ورش برد و برا   ي جرات تعرض نکرده بود،      شاهی  سلطنت
ن قانون سرنوشت مـردم در دسـت        يدر ا . گماشتی  و نظام ی  ز نگهبان دولت  ين
. شـود ی  ده مـ  يـ گر برگز يعه د يشی  عه است که توسط آخوندها    يک آخوند ش  ي
از آن را بـه  ی ناشی زات طبقاتيو شکاف ها و تمای ت خصوصين قانون، مالک يا

ی ت و باورهـا ياخت و عالوه بر آن، شهروندان را بر حـسب جنـس          ت شن يرسم
ک نظام  يعالوه بر   ی  اسالمی  قت جمهور يدر حق . کردی  شان درجه بند  ی  نيد

ل کرد کـه در آن   يز بر جامعه تحم   ينی  ک نظام سلسله مراتب کاست    ی ي طبقات
  . ازات را داراستيگاه و امتين جايعه برتريت شيکاست روحان

ک خرافه و توهم بزرگ داشـت تـا    ياز به   يگرفت ن ن شکل   يکه چن ی  دولت
ن خرافـه و  يا. ر کنديه پذيمردم توجذهن  ها را در    ی  کار ها و تبه  ی  دين پل يا

ن کند کـه    يران تلق يآمد تا به مردم ا    ی  اسالمی  جمهور. ن بود يتوهم بزرگ، د  
ن دولـت  يـ را اير است زيه پذيباشد هرگونه عملکرد آن توجی اگر دولت اسالم  

ی مايقبوالندن سـ ی برای اسالمی جمهور. ن استيزمی   بر رو  »خدا«نده  ينما
و ی اسـالم ی دئولوژيـ خـود، از ا   ی  و فرهنگـ  ی  ، اجتمـاع  يه نظـام اقتـصاد    يکر

کمک گرفت تا بـا مقـدس جلـوه دادن خـود مـردم را از                ی  نيدی  اسطوره ها 
  .با آن بترساندی اروئيرو

ه يسـرما  یبهره کـش  ی  واجتماعی  ديتولنده روابط   ينمای  اسالمی  جمهور
ـ ا .اسـت ی ز طبقاتيو شکاف و تما  ی  ، سودپرست يه دار يشا سرما يپو  ی  دار ن ي

گر يه ديعل» فارس«ه ملت يکری زنان و عظمت طلبی حقوقی نده ب يدولت نما 
ترسـد و  ی ق امور مـ يمردم به حقای علمی ن دولت از آگاه يا. ران است يملل ا 

ان مـردم،  يـ ر مخرافه و جهل د ی  خته  يافسارگسی  اشاعه  ی  ن جهت برا  يبه ا 
و شـکنجه  ی تين دولت بدون سرکوب امن  يا. کندی  م صرف م  يعظی  نه ها يهز

ی تيضـد » سميـ اليامپر«ن دولت با    يت ا يضد. ستيو زندان قادر به حکومت ن     
زد يـ خی ن قشر بر ميای قرون وسطائی و باورهای دئولوژياست و از ا   ی  ارتجاع
در همـان حـال،   . دخواهانـه در آن وجـود نـدار    ی  نکته مثبت و ترق   ی  و ذره ا  

ه يبخصوص به سـرما ی جهانی ه دارين دولت به نظام سرما   يای  بندناف اقتصاد 
ی دتر از زمان شاه وابسته به نظام جهـان   يران را شد  يغرب بسته است و ا    ی  دار

  .کرده استی ستياليامپری ه داريسرما
  سرکوب انقالب و پیروزی ضد انقالب

انقـالب بلکـه حاصـل    ی ه نـه زاد ی  اسالمی  ج، جمهور يبر خالف تصور را   
ی که بـا سـرنگون  ی با سرکوب انقالبی اسالمی جمهور. ضد انقالب بودی  روزيپ

ی اسـالم ی  جمهـور . ديرسـ ی  روزيـ تازه جوانـه زده بـود، بـه پ        ی  نظام سلطنت 
عقب گرا مخالفت ی م شاه از منظريبود که با رژی ک قشر ضد انقالب   ی ي روزيپ
بـدون  ی اسالمی جمهوری روزيپ. کرد و در جبهه مخالفت قرار گرفته بود ی  م

ی کـه قـدرت هـا     ی  هنگـام . مـشکل بـود   ی  ستيـ اليامپری  ت قدرت هـا   يحما
ی اسـ يوس شدند، به صحنه مبارزه س يم شاه ما  يغرب از نجات رژ   ی  ستياليامپر
ی مـذهب ی ک قشر ارتجاع يت از   يستند و مصمم شدند تا با حما      يران نگر يدر ا 

کـه  ی مانيآنان طبق پ. شوندی قعانقالب وای روزي، مانع از پينيخمی  به رهبر 
  .باز کردندی نيخروج شاه و ورود خمی ن دارودسته بستند، راه را برايبا ا

م شاه، در هر جا و به هر درجه که سازمان ها،           يه رژ يان مبارزه عل  يدر جر 
ل يکـرده بودنـد، عوامـل تـشک    ی ست دخالت گـر يمحافل و عناصر آگاه کمون   

ن شکل گرفته  ي، از پائ  يدر اشکال نطفه ا   ن،  يک نو يک نظام  دموکرات   يدهنده  
د، تشکالت خود را بوجود آورده    يتولی  در مراکز عمده    ی  کارگران اعتصاب . بود

ر يدهقانان فقی ه هاياتحاد. کردندی  د م يبودند و صحبت از بدست گرفتن تول      
ل شده و فئودال ها را يتشکی ست و انقالب ين کمون ين با کمک مبارز   يزمی  و ب 

بـرد  ی کردند امـا اربـاب محـصول آن را مـ        ی  که خود کشت م   ی  ن هائ ياز زم 
بـا صـراحت   ی مناطق روسـتائ ی در برخی اجتماعات دهقان. رون کرده بودند يب

ل ين به دهقانـان و تـشک  يزمی ، واگذارين بردن روابط خان خانيخواست از ب 
ن يـ عالوه بـر ا . کردندی دفاع از خود را طرح می برای  مسلح دهقان ی  گروه ها 

ل شد يتشکی دهقانی ه هايو اتحادی اجتماعی از روستاها شوراهای  اريدر بس 
ش يالت ها امور مربوط به روستاها را بدست خـو         ين تشک يله ا يو دهقانان بوس  

ان و استادان   يتشکالت دانشجو ی  از مراکز آموزش  ی  اريدر بس . کردندی  اداره م 
رسـتان  ير دباداره امور دانشگاه ها و تشکالت معلمان و دانش آموزان اداره امو   

الت يم شاه تـشک   ياستادان سکوالر و ضد رژ    . ها را در دست خود گرفته بودند      
اداره دانــشگاه هــا و ی بــرای جــاد کــرده و طــرح جــامعيخــود را ای سراســر

ران کـه در  يـ ای ستيجنبش کمون . ارائه داده بودند  ی  نظام آموزش ی  خودمختار
هـا و  ی غم ناروشـن ريـ گروه ها و سازمان ها و محافل مختلف پراکنده بـود، عل   

ک يـ اسـتقرار  ی ، خواسـت حـداقل    يخي مختص آن دوره تـار     ی  های  سردرگم
ان مـردم بـرده   ين کرده و به م   ين و مختصات آن را تدو     يک نو يدولت دموکرات 

و ی  م سلطنت يکردن رژ ی  ملغ:  ن خواست ها از جمله عبارت بودند از       يا. بودند
ی ان، آزاديـ بی آزادک خلق بر اساس يدموکراتی ک جمهور يآن با   ی  نيگزيجا

و ی   صنف ی  جاد انجمن ها و سازمان ها     يای  مطبوعات، آزاد ی  اجتماعات، آزاد 
ی کامل حقـوق زن و مـرد، آزاد    ی  زنان و تساو  ی  احزاب، آزاد ی  ، آزاد ياسيس

، ياقتـصاد ی  ، رفع سـتم هـا     )يخدائی  ا ب يان مختلف و    ياعتقاد به اد  (وجدان  
ت شناختن حـق  ين و به رسم  رايمختلف ا ی  ملتهای  از زندگ ی  ، فرهنگ ياسيس

دن و انحالل کامل يش، بر چ  ين سرنوشت خو  ييران در تع  يمختلف ا ی  خلق ها 
ات روسـا و  يـ بـه جنا ی دگيم سلطنت، رسـ يرژی تيو امنی نظامی روهايه ن يکل

ه بانک ها يکردن کلی خلق، مصادره و ملی علنی کارکنان آن ها در دادگاه ها
ن يسم، تـدو يـ الي و وابسته به امپربزرگی ه هايو سرما ی  خارجی  ه ها يو سرما 

کا و يجـاد سـند  يای و آزادی کارگری ه هايته ها و اتحاديقانون کار توسط کم   
بـه  . ا عوامل وابسته به دولت  يبدون دخالت دولت    ی  کارگری  گر سازمان ها  يد

ی ن هـا يه زمـ يت شناختن حق اعتصاب و اعتراض به دولت، مصادره کل   يرسم
ی م شـوراها و انجمـن هـا    ي تحت نظـر مـستق     مالکان بزرگ به نفع دهقانان و     

ن، آب و وسـائل     ين زمـ  يون و اقـساط دهقانـان، و تـضم        يه د ي، لغو کل  يدهقان
، اداره يدر بـازار داخلـ  ی  ت از محـصوالت دهقـان     يآنان و حما  ی  برای  کشاورز

ان، اداره  ياسـتادان و دانـشجو    ی  طـرح سـازمان سراسـر     ی  دانشگاه ها بر مبنا   
کـه بـا   ی توسـط شـوراهائ  ی عمـوم ی ر نهادهـا  گيمارستان ها و مدارس و د     يب

  .آن نهادها شکل گرفته بودندی شرکت آزاد و برابر همه اعضا
و ی غـ يدر اوراق تبل  ی  اسـالم ی  ش از اسـتقرار جمهـور     ين خواست ها پ   يا

ان معلمـان و  يـ و در می و آموزشـ ی و روسـتائ ی و در مجامع کـارگر   ی  جيترو
ی ج مـ يدم بـه حـول آن بـس     مری  شد و توده ها   ی  اعالم م ی  کارمندان اعتصاب 

ی ن به شکل جنـبش هـا   ياز پائ ی  ک واقع يک انقالب دموکرات  ين،  يبنابرا.شدند
ک يـ کارگر و دهقان و معلم و دانشجو و ملل تحت ستم بـا   ی  توده ها ی  انقالب

شـکل  ی نـ يدر حـد جن » ياسـالم ی جمهـور «کامال متفـاوت از   ی  ريجهت گ 
جنـبش  ی ک جـد يدئولوژيـ و ای اسـ يل اشکاالت سيآنچه که به دل . گرفته بود 

ست هـا بـود کـه بتوانـد         يـ از کمون ی  رد مرکـز  ينتوانست شکل بگ  ی  ستيکمون
جاد کند و يک جبهه گسترده ايگر وصل کرده و    يکديمبارزه را به    ی  بارهايجو

و ی مهمتر از آن در روستاها و شهرها اقدام به مسلح کردن تـشکالت کـارگر          
مقابلـه بـا ضـد انقـالب و     ی  را بـرا  ی  کرده و جنگ مسلحانه تـوده ا      ی  روستائ

ی ارتجاعی روهايدر مقابل، اما، ن  . روزمند آغاز کند  يرساندن انقالب به فرجام پ    
بـه  ی  ستيـ اليامپری  ت قـدرت هـا    يـ و بـا حما   ی  نيخمی  ر رهبر يون ز يسياپوز

شات مختلـف   يـ ان گرا يـ می  سرعت خـود را متـشکل کردنـد، جبهـه متحـد           
ـ واک شـاه ز هـا و ارتـش و سـا   ی مذهبی و مل ی  ان اسالم يادگرايبن ی ر رهبـر ي

گردآمده بودند شکل گرفت و  ی  نيخمی  که به حول رهبر   ی  انيادگرايمحفل بن 
ل شد و بـا سـازمان   يبه نام سپاه پاسداران تشک   ی  ک ستون فقرات نظام   يفورا  



     ٩u 
به سـرعت مـردم را خلـع    » ته هايکم«ر محالت و کنترل    يدادن عناصر باج گ   
. را شـروع کردنـد    ی  صحرائ یو اعدام ها  ی  ريموج دستگ ی  سالح و بعد از مدت    

ن زمـان  ياز همـه مبـارز  ی ست باال بلنديساواک لی ارگان های آنان با همکار 
  .ه کردنديآن ها تهی اسيشات سيشاه و گرا

ک ضد انقالب بـود کـه بـا درهـم شکـستن             يمحصول  ی  اسالمی  جمهور
  هرگز ی اسيبدون گرفتن قدرت سی ني خم.انقالب پا به عرصه وجود گذاشت

  جامعه ايران را بر مبنای بنيادگرائی اسالمی با قوانين الهامنمی توانست
خ ي، شـ ينـ ي سال قبـل از خم ١٠٠. کندی بازسازش ي سال  پ١٤٠٠گرفته از  

شرفت يـ و پی ترقـ ی  که بـرا  ی  ن هدف را داشت اما مردم     يهمی  فضل اهللا نور  
دند و يبـه دار کـش  محاکمه کردنـد،   دست به انقالب مشروطه زده بودند او را         

به کـابوس مـردم     ل  يتبد خ مشروعه خواه  يشن  يای  ارتجاعی  اهايشتند رو نگذا
ط خـاص  يرحمانه انقالب و تحت شـرا ين و ب يبا سرکوب خون  ی  ني اما خم  .شود

ن کابوس ين بخش جامعه ايتری ه به ارتجاعيتوانست  با تک  ی  ن الملل يو ب ی  مل
   .ل کنديرا به جامعه تحم

ت            صات آندول           ت ن            وین و مخ: بخ           ش دوم در ش            ماره آین            ده

و .  آبـان را نگـاه مـی کـردم    ١٣داشتم گزارشات و تحليل های مربوط به   
  . ديدم که انگار رسانه و رويکرد رسانه ای همه جا را تسخير کرده است

روی گوبلز را سفيد کرده اند و باعـث شـده           . رژيم که کارش روشن است    
نگ بـه   بير١٩٨٤کتاب  اند دروغ های رسانه ای کشور خيالی جورج ارول در

فردای تظاهرات، کيهان نوشـته بـود تظـاهرات مـشت محکمـی بـه             . نظر آيد 
تظاهراتشان ). که البته منظورش از استکبار خودش نبود! (استکبار جهانی بود 

عده کثيری از کسانی که معموال در هيبت امت هميشه در           . واقعا مفلوک بود  

.  مشغول بودنـد صحنه ظاهر می شدند، با يونيفرم های متعدد به کار سرکوب        
عده ديگری هم که شايد هنوز به صف مخـالفين فعـال دولـت نپيوسـته انـد،       
ديگر حوصله تظاهرات کردن ندارند چون اين روزها شرکت در تظاهرات ديگر   

بخش تظاهرات رژيم، . انجام وظيفه نيست و به معنی موضع گيری فعال است   
 پوش، دوربـين هـای      بجای آدم، ماشين، وانت، موتور، لباس شخصي، يونيفرم       

  .بزرگ، و ساير ابزار جاسوسی و سرکوب زياد داشت
در (سـازگارا  . چه می گويـد » ماهواره«به خانه که رسيديم گفتيم ببينيم  

از يکی دو ميليون نفر تظاهرات کننده صحبت می کرد          ) برنامه صدای آمريکا  
رده تمام روز در خيابان هـا بـودم و سـعی کـ          ... و تظاهرات در جنوب شهر و       

عددی که می دادنـد از حقيقـت        . بودم بخش های مختلف تظاهرات را ببينم      
بنظر می آيد چندصد هزار نفر شركت كرده بودند که بـا       (فاصله بسيار داشت    

). توجه به روز کاری و جو ارعابی که ايجاد کرده بودند بسيار قابل تحسين بود
يک دستی بزنند و بـا   انگار اين ها تصميم گرفته اند به رژيم به شيوه خودش            

اعتمـاد بـنفس قالبـی      ) يـا خودشـان   (گزارش های غلو آميز به بينندگانشان       
هميـشه بايـد جلـوی تعـداد زنـدانيان و      . انگار حقيقت کـافی نيـست    . بدهند

شـايد بـه قـصد    . اعدامی ها و شکنجه شده ها چند تا صـفر اضـافی گذاشـت       
 است کـه وقتـی   برانگيختن خشم مردم صورت می گيرد، ولی نتيجه اش اين         

و در مـورد   » فقط؟«می گويی فالن رژيم ده نفر را اعدام کرد، جواب بشنوی            
تعداد صفرهای جلوی تظاهرات ها هم کم کم بـه جـايی مـی رسـانندت کـه          
وقتی می شنوی يکی دو هزار نفر بـه اعتـراض تظـاهرات کـرده انـد بگـويی                    

و امثالش شـيوه    البته اينکه سازگارا    .  ؟ و کميت بر کيفيت چيره شود      »فقط«
های شبيه رژيم در پيش بگيرند جای تعجب نـدارد چـرا کـه اگـر عـين هـم         

و جالب اينکه از گردانندگان و مفسران صدای آمريکا       . نباشند، از يک جنسند   
تا اصالح طلبانی که آن شب مـورد مـصاحبه قـرار گرفتنـد همگـی از شـعار                

) ودند که چه بگويند انگار از قبل با هم ست کرده ب       (شکوه داشتند   » مرگ بر «

  . کار را به جاهای باريک بکشاند» مرگ بر«و نگران اين بودند که 
انـات و افـراد   يجری برخی نترنت رفتم که به نوشته ها  يبعدا که به سراغ ا    

نکـه مـردم بـا توجـه بـه       ي، از ا  يهمه، به درست  . اندازميبی  نگاهی  چپ و مترق  
ـ . کردنـد ی می راز خوشحالابان آمده بودند ابيع به خيط به تعداد وس  يشرا ی ول

اغلـب  . شـد ی به آنچه واقع شده بود خـتم مـ      ی  کاش مسئله به ابراز خوشحال    
خواسـتند  ی ها می ليخ. ت قرار داده بودنديواقعی خودشان را به جا  ی  آرزوها
لش هنوز بـر مـن   يدل(در مبارزات مردم بدل کنند ی  آبان را به نقطه عطف  ١٣

ی ، البد برا يکي) م تا به حال قانعم نکرد     هم که خواند  ی  ست و مقاالت  يروشن ن 
ن بار فقـط    يا«گفته  ی  کي. ن بار تفاوت داشت   ينکه خودش را قانع کند که ا      يا

ن سه ماه يانگار تا بحال در عرض ا(» هم آمده بودی  جوانان نبودند و نسل قبل    
 آبان نوشته بـود و     ١٣ز  ياز رستاخ ی  کي). کردندی  فقط جوانان در تظاهرات م    

ـ ا. ادآور شعار مرگ بر شاه دانسته بـود  يرا  ی  ر خامنه ا  شعار مرگ ب   ا يـ ن هـا  ي
را » رت بـرس بـه داد ملـت   يبا غی کروب«و » نير حسين ميا حسي«ی  شعارها

ادشان رفتـه  يده گرفته اند و    يا نشن يده اند، و    يکه گوش مرا کر کرده بود نشن      
ی کي. ..نبود و» حزب فقط حزب اهللا رهبر فقط روح اهللا    «ی  ناف» مرگ بر شاه  «
تا چپ است، فقـط فعـال بـه خـاطر           ين جنبش ماه  يای  گر نوشته بود رهبر   يد

د يـ آی  م، بنظرم مـ   ياز خنده که بگذر   !!! شودی  حس نم ی  ن رهبر يتوازن قوا، ا  
ـ از ای  اريبسی  برا ی بعـد از سـرنگون  ی بخـش بـرا  ی ک برنامـه رهـائ  يـ ن هـا  ي

ن ها يه اکيدر حال. نداردی زش توده ايک خيبا ی ادي، فرق زياسالمی جمهور
ـ  ی  زش توده ا  ين خ يا. تا متفاوت اند  يفيک برنامـه و  ی بـ ی هر چند قهرمانانه ول

ن را هم قبول   ياگر رهبران دروغ  ی  حت(است، شرکت کنندگانش    ی  خود بخود 
ی ون مـدافع غـرب خـط مـ    يسياپوز/ اصالح طلبی اساسا از رسانه ها ) ندارند

ت يـ اکثری واقع یبا خواسته های تيچ سنخيرهبرانش هی رند و خواسته ها   يگ
  . شرکت کنندگانش ندارد

به . ديتوان در تظاهرات ها دی اصالح طلب را به اشکال مختلف م ی  رهبر
ه يـ بق... يکتاتور، مرگ بـر خامنـه ا    يدو شعار، مرگ بر تو، مرگ بر د       ی  کيجز  

از اهللا و اکبـر و     (دارنـد   ی  ای  اسالمی  جمهور/ ی  مذهبی  ا رنگ و بو   يشعارها  
و نجاتـشان را از  ) يصـانع ی منتظـر ی گرفته تا مجتهد واقع... نصر و من اهللا و 

ا نشان يکنند و ی طلب م ) ين موسو ير حس ياز جمله م  (سران سابق حکومت    
ـ اوباما اوباما   (ی  ستياليامپری  از توهم به کشورها    ـ ا بـا اونـا      ي . دارنـد ) ا بـا مـا    ي

ها بـا وقاحـت   ی لباس شخص. برال استياست لير سيک ها هم تحت تاث   يتاکت
رسد ی هم نمی رند، به فکر کسيگی صورت مردم عکس می  ند تو يآی  متمام  

ترسـند،  ی ست که مردم مـ   ين هم ن  يای  رد، برا ينشان را بگ  يحمله کند و دورب   
ی ق شـبكه هـا  يچون مرتب از طر. ميبری ند ما خشونت به کار نم    يگوی  نه، م 

مسلح و ی روهايحمله به ن. شودی غ عدم خشونت م  يتبلی  مختلف اصالح طلب  
 كه اصالح طلبـان هنـوز خودشـان را     اولی ها به جز در روزهای  س شخص لبا

در » سميتانتيليم«البته  . رديگی  ار كم صورت م   ي بس  جمع و جور نكرده بودند    
ی عنـ ي، ياسـ يسم سيـ کاليرادی ست، ول ينی  اسيسم س يکاليرادی  عمل به معنا  

ن اباينظام است، بدون شک خ  ی  سرنگونی  برای  که در فکر سازمانده   ی  استيس
گذرد، بـروز  ی ابان ها ميآنچه امروز در خ .کندی می سازماندهی گريرا طور د 

جـان مـردم بـه    . گـذرد ی است که در خانه و مدرسه و کارخانه مـ      ی  زيآن چ 
ی شان برايدها و آرزوها يامی  ول. تابندی  ن نظام را بر نم    يگر ا يد. دهيلبشان رس 

ی به جا. زندی  ا م دست و پ  ی  تواند باشد، در حصار تنگ اصالح طلب      ی  آنچه م 
بر دوشمان نهاده   ی  را که آگاه  ی  تيگذرد، مسئول ی  ابان م يپرستش آنچه در خ   
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ريموند لوتا از کمونيست های انقالبی مشهور جهان و از اعضای برجسته 
وی در حال  انجام يک سلسله سخنرانی . حزب کمونيست انقالبی آمريکاست

نچه تا کنـون بـه شـما در مـورد     آ«در دانشگاه های مختلف تحت عنوان   
 توسط فعالين حزب کمونيست می باشدکه» !کمونيسم گفته اند غلط است

انقالبی آمريکا و استادان و دانشجويان مترقی که در کشف حقايق اين جهان 
هدف از اين فعاليت شکستن جو شايعه و . جدی هستند سازمان يافته است

 و   انتقـادی  دن فـضای انديـشه    تهمت و ابهام در مورد کمونيسم و باز کر        
 .نامه زير در چارچوب اين تور سخنرانی نوشته شده است. جستجوگر است

من از دانـشجويان و کارکنـان دانـشگاه نيويـورک دعـوت مـی کـنم در                  
.  اکتبر در اين دانشگاه برگزار خواهد شد شرکت کنند٢٦سخنرانی من که در  

ما در مورد کمونيسم گفته آنچه تا کنون به ش: عنوان سخنرانی من اين است
  !اند غلط است

من در اين سـخنرانی دروغ هـای شـايع در مـورد کمونيـسم و گذشـته                  
کمونيسم را خواهم شکافت، درس هـا و دسـتاوردهای تجربـه کمونيـستی را      

  .تشريح کرده و تصوير يک چشم انداز واقعی برای آينده را ارائه خواهم داد
روفسور تونی جودت می نويسم زيرا او     من اين نامه را به ويژه خطاب به پ        

در دوره گذشته به باز کردن فضای گفتمان روشنفکری و انتقـادی در برخـی    
وی همچنين به دليل اينکه     . زمينه ها منجمله صهيونيسم خدمت کرده است      

. خالف اين گونه خدمات را نيز انجام داده مخاطب ويژه من در اين نامه است             
بی نظير سياسی که در قرن بيستم رخ داد و طی وی در برخورد به دگرگونی      

برخاســته و انقــالب هــائی را در اتحــاد شــوروی » هــيچ بودگــان زمــين«آن 
کردند و گام های ابتدائی و اوليه بـه  ) ١٩٧٦-١٩٤٩(و چين   ) ١٩٥٦-١٩١٧(

سوی خلق يک جهان کمونيستی عاری از استثمار و ستم را برداشـتند؛ روش   
در واقع پروفسور جودت در اين زمينـه بـه اشـاعه      . متفاوتی اتخاذ کرده است   
در اين زمينه او تفکر انتقادی و جستجوی انتقـادی   . جهل خدمت کرده است   

و تحريفات مبتـذل در مـورد کمونيـسم را    » احکام رسمي«را کنار گذاشته و   
  . تکرار و تقويت کرده است

 »کتاب سياه کمونيـسم   « جودت در اظهار نظر نسبت به          ١٩٩٨در سال   
 بـوده و  يزاکمونيسم و نازيسم بـه لحـاظ اخالقـی غيـر قابـل تمـ           «: ی گويد م

طبقه بندی های مشخصی از مردم «او می گويد تحت هر دو رژيم،       » .هستند
  ».صرفا بخاطر آنچه که بودند نابود شدند و نه بخاطر کاری که کرده بودند... 

 اشـاعه  اشتباه مـی کنـي،دروغ  : در مقابل اين حرف فقط می توانم بگويم       
می دهي، و نمی دانی در مورد چه چيزی حرف مـی زنـی و بـه ايـن ترتيـب       

  .لطمه بزرگی می زني
کـه  » کتـاب سـياه کمونيـسم   «يکی از نويسندگان کتاب ضد کمونيستی  

پس از انتشار اين کتاب پای خود را از آن کنار کشيد، به روزنامه لوموند مـی          
هـر چـه بيـشتر    ... ت اردوگـاه هـای مـرگ در شـوروی وجـود نداشـ           «: گويد

کمونيسم و نازيسم را با هم مقايسه می کنيم متوجه تفاوت واضح آن ها مـی   
به نظر تونی جـودت کمونيـسم يـک ورشکـستگی سياسـی و فاجعـه             ».شويم

اخالقی بود و به حمايت از اين حکم، نظريه های بی اساسی می دهد از ايـن                 
امـا کـذب ايـن    ».ل انکارنـد  غير قاب ... فاکت ها و ارقام کتاب سياه       «: قبيل که 

کمونيسم را ثابت می کنند به » جنايت هاي«را که گويا » فاکت ها و ارقامي«
  . راحتی می توان نشان داد

مشکل در آن است که به کسی اجازه داده نمی شود در ميادين شهر بـه          

نفوذ و وزن باور رسمی و نهادينـه شـده در          . طور جدی اين کار را انجام دهد      
  .  يسم تا بدين حد سنگين استباره کمون

در سخنرانی ام در دانشگاه نيويورک قصد دارم در اين بـاور شـکافی بـاز              
هـدف غلـط را شـکاف     . کنم و مناظره ای به راه اندازم و وضع را تغيير دهـم            

من نشان خواهم داد که اين باور دريافت شده بر شالوده ای دروغين بنا       . دهم
های انقالب کمونيستی است و می خواهم شده است و تحريف اهداف و روش 

 اجتمـاعی روبـرو بـوده و     -نشان دهم که اين انقالب ها با چه شرايط تاريخي         
نشان خواهم داد که چگونه در جريان آن       . قصد تغيير چه چيزی را داشته اند      

» شـب تاريـک بلنـد   «انقالب ها، بشر جهش های بی سابقه ای در راه گذر از      
ايـن بحـث دارای    .بتنی بـر تمـايزات طبقـاتی کـرد       جامعه ی استثمارگر و م    

اين احکام جعلی در بـاره کمونيـسم افـق هـا را     . اهميت مرگ و زندگی است   
پائين می آورد، گفتمان و جستجو در مورد اينکه جهان مـی توانـد بـه طـور              

بـه طـور خالصـه، ايـن احکـام،      . بنيادی متفاوت از اين باشد را خفه می کند       
نه وضع موجود و اين نظريه رسمی را تقويت می کنـد   چارچوبه های ستم گرا   

  .که حداکثر می توان سرمايه داری را اصالح کرد
 روايت تونی جودت از کمونيسم اين است که کمونيسم يک نظام بسته و    

مشکالت نوع بشر را به يک ضرب حل  «تفکر تماميت گراست که می خواهد،       
يـک تحريـف حيـرت انگيـز و     اين حرف نـه تنهـا    ). به  نقل از جودت    (» .کند

مبتذل است، بلکه اين واقعيت را کامال ناديده می گيرد که پـروژه کمونيـسم            
يک پروژه تکامل يابنده است که از تجـارب گذشـته و اشـتباهات تئوريـک و          

همانطور که در سخنرانی ام نشان خواهم داد، در     . عملی خود ياد گرفته است    
يکرد استالين به سـاختمان اقتـصاد   واقع مائوتسه دون يک گسست مهم از رو   

انقالبی کـه   مائو برای ادامه. سوسياليستی و مقابله با ضد انقالب را عملی کرد 
هدفش عوض کردن موقعيت مادی انسان ها همراه با فکر و ارزش هايشان از           

  .طريق فعاليت آگاهانه فزاينده ی خودشان است، درک جديدی را تکامل داد
مهمتر از همه، من .  دفاع از گذشته نخواهد بود     اما سخنان من محدود به    

در مورد سنتز نوين کمونيسم که توسط بـاب آواکيـان انجـام شـده صـحبت                
يک : بله، قدرت انقالبی را پس از اينکه کسب شد بايد حفظ کرد       . خواهم کرد 

امـا  . قدرت دولتی نوين و رهبری کلـی يـک حـزب پيـشاهنگ واجـب اسـت       
ود که در جنبه های مهـم و تعيـين کننـده ای     رهبری بايد به طرقی انجام ش     

 هم در زمينه درک از اينکه رهبری چيست و هـم            –متفاوت از گذشته است     
سنتز نوين بر نقش ضروری و گريز ناپذير جوشـش  . در زمينه عملی کردن آن 

در واقــع، . فکــری و نارضــايتی در جامعــه سوسياليــستی تاکيــد مــی گــذارد
 تونی جـودت بتوانـد و امکـان آن را داشـته             سوسياليسم بايد مکانی باشد که    

باشد که افکار مخالفت جويانه اش را منسجم کنـد و در مـورد ايـن نظـرات؛                
  .  مجادله های بزرگ به راه افتد تا درک ما از جهان و تغيير آن عميق تر شود

به آن ها که به طور جـدی نگـران       . در انتها دعوت خود را تکرار می کنم       
تند می گويم که بيائيـد و سـخت تـرين و چالـشگرانه     وضع کنونی جهان هس   

به بسياری از دانشجويان دانـشگاه نيويـورک     .ترين سواالت خود را نيز بياوريد     
که می خواهند زندگی خود را به اين يا آن شکل وقف بهبود وضع نـوع بـشر             
کنند اما هرگز شانس شنيدن يک دفاع منسجم و با حرارت از گذشته، حال و   

بـه اميـد ديـدار در    : وژه ی کمونيستی را نداشـته انـد مـی گـويم    آينده ی پر 
به کسانی که می خواهند از اين نظام حمايت کنند نيز مـی گـويم          . سخنراني

 .که شما هم بيائيد؛ زيرا در اين مناظره به روی همه چالش ها باز است

  
  
  

  
  
  

  ... در مورد مسئولیت روشنفکران نسبت به حقیقت 
                                                      بخصوص حقیقت کمونیسم
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 نظراتی درباره سوسیالیسم و کمونیسم
هائی از سخنرانی باب آواكيان، صدر حزب كمونيست انقالبی  بخش
   ٢٠٠٦  مارس ٨ -» انقالب«هفته نامه  .آمريكا

چرا خواھان قدرت دولتی ھستیم؟ چرا بھ قدرت دولتی 
  نیاز داریم؟

: مين پرسـش بپـرداز  يتری م سر اصل مطلب و به اساسيد صاف برو  يبگذار
آغاز شـد؟  ی  درت دولت در مورد ق   با بحث    رم  ياخی  های  چرا مجموعه سخنران  

  ؟ميهستی رت دولتخواهان کسب قدما د کردم که يتاکچرا 
درسـت و   ی  ن خواست، خواست  يا: كنمی  شروع م ی  ه ا ياز پاسخ ساده و پا    

طبقه درست،  ی  عنيدر دست افراد درست،     ی  قدرت دولت ی  وقت. استی  ضرور
انجـام  . ز خوب و فوق العـاده اسـت    يچک  يباشد  درست  ی  و در خدمت كارها   

ی اجتمـاع ی  بردن به استثمار، ستم و نـابرا      يان بخش يمانند پا ی  درستی  كارها
بـه  بتوانـد  در آن نوع بشر که ی خلق جهان. استی ازمند داشتن قدرت دولت   ين

؛ خلق ش شكوفا شوديپش از يبو  جامعه خود را سازمان دهد  نينوی  وه ها يش
  .استی ؛ مستلزم داشتن قدرت دولتيستيک جهان کموني

 ديه قيکلست به يد كافين حرف داشته باشياز ای ر روشن ينكه تصو يای  برا
ل يه مردم تحمبکه  يی  زهايد؛ به چ  يکه بر گرده مردم است فکر کن      ی  و بندهائ 

ی بـرا چه کارها ی دولت انقالبک يداشتن  د که با    يفکر کن ی  لحظه ا . شودی  م
نداشـتن قـدرت   توان کرد که امروز به علت     ی  م ستم ها    نيشه كن كردن ا   ير

د که قدرت يکنن  يرنشيمحالت فق ی  به زندگ ی  نگاه .ميبکنم  يتوانی  نمی  دولت
 چگونه مردم را به طور دائم مورد       –س آن   يپلی  روي مشخصا ن  –حاکم  ی  دولت
با آنان رفتار کـرده و بـه   ی آشكاری گری  وحشدهد، بای  قرار م   آزار  و   ريتحق

ی در دست توده های  د كه اگر قدرت دولت    ين فكر كن  ي به ا  .رساندی  قتلشان م 
چگونـه  بـود،   ی  ط کنـون  يشرامردم در محو    ی  حام ،يمردم بود و دستگاه دولت    

ن تـوده هـا     يكه ب ی  م؟ اگر دولت در دست مردم بود به مشكالت        يداشتيی  ايدن
ها را  متفاوت آنی وه ايداشت و به شی  مكامال متفاوت   ی  كرديوجود دارد رو  

  .كردی حل م
اسـت و  ی مـ يد كه مـساله عظ    يدر جامعه فكر كن   ی  به مساله تجاوز جنس   

ه يسـرما ی د كـه وقتـ  يفكر كن. ن جامعه داردين اياديشه در روابط بن يقا ر يعم
در كوتـاه  ی د، حتـ يـ ايبر سر كـار ب   ی  ستياليسرنگون شود و دولت سوس    ی  دار

قـدرت  ی ريبـا بـه كـارگ   . توان انجـام داد ی ن مورد ميدر ا يی  مدت چه كارها  
ی رهبـر ی بـر مبنـا  (ی ستيـ كمونی ك مبنـا يو بر   ی  انقالبی  وه ا يبه ش ی  دولت
زان يـ را بـه م   ی  توان موارد تجاوز جنـس    ی  م) يستيو اهداف كمون  ی  ستيكمون

ی كه به ندرت اتفاق مـ ی زيده مهم به چيك پديكاهش داد و آن را از   ی  اديز
  .كامل آن گشودی نابودی رابی ن كننده اييتعی و راه هال کرد يبدافتد ت
، بر يقدرت دولتنداشتن به علت که  ی  بالهائاز  ی   فهرست بلند  ميتوانی  م

دائمـا مـردم را در   کـه  ی روابطاز ی فهرست: مينه ك ي ته ،ديآی  ا م يسر مردم دن  
 از آنچـه كـه در كـالم      ،هيـ و سـوء تغذ   ی  ماريط ب ي از شرا  ،داردی  اد نگاه م  يانق

 نام گرفت و همراه با فقـر و خـشونت   »درد كشنده زحمت«قدرتمند ماركس  
اردهـا نفـر در   يليبر مکه گر يدی ر ضروريآزار و رنج غنوع  خرد كننده و هزار    

ت اساسـا بـه خـاطر آن اسـت كـه            ين وضع يو ا . شودی  مل  يتحما  ياسر دن سر
ار اسـتثمارگران و  يـ نكه در دست مردم باشـد در اخت      يای  به جا ی  قدرت دولت 

  .كاران است ستم
نباشـد، دغدغـه   ی را که خواهان قدرت دولتی کسخ،ين مرحله از تار يدر ا 

افتن بـه آن، بـا آن   يـ به آن را نداشته باشد، و نداند که بعد از دست        ی  ابيدست
ی دگيـ چيپی کسب قـدرت دولتـ    .ست دانست ي کمون توانی  نمد کرد،   يچه با 

در مـورد  ی ده كه مطلقا هرگونه ابراز تاسـف     يزمانش رس ی  دارد ول ی  اديزی  ها
ــت  ــت خواس ــدس ــه ی ابي ــ ب ــدرت دولت ــق ــا تردی ي ــي ــای دها و نگران ی ه

 را كنـار  ند بد ايخوبند  ی  پرولتری  ها نكه دولت يدر مورد ا  ی  ستياليستانسياگز
موند يرا كه ر يی  های  متن سخنران . خوبندی  ليخی  پرولتری  دولت ها . ميبگذار

ـ ا. ديـ مطالعـه كن است راد كرده يلوتا در چند دانشگاه ا     هـا كـه   ی ن سـخنران ي
خ يربـاره تـار  دارنـد، د  »ميسوابق را صاف و پوست كنـده جلـو بگـذار      «عنوان  

ن يای  به سوابق واقع  ی  با نگاه  .استيا توسط پرولتار  يپرولتاری  كتاتورياعمال د 

م يتوانی  مدولت ها   
آن هــا م كــه ينــيبب
ــعل ــاي ی ئرغم خطاه

ر کــه داشــتند، بــ  
عمــــال اای مبنــــا

توسط ی  قدرت دولت 
پرولترهــا و تحــت  

شاهنگان يـ پی  رهبر
ی کارهاست،  يكمون
انجــــام ی مــــيعظ

كـرد  ي اگـر رو   .دادند
م يداشته باش ی  علم

م که  يم ببن يتوانی  م
ــ ــچ يهـ از آن ک يـ
مثبت و   یده ها يپد
ی حاصل نمی ولت انقالبک دير دست داشتن بدون دی ـجهانی  خيقتا تاريحق
دهـشت  ن بـردن  ياز بـ ی براامروز  ی  ايكه در دن  يی  كارهاد به   يکنی  نگاه. شد
درسـت  ی و جامعه ا. ميالزم است انجام دهشود ی كه بر توده ها وارد م يی  ها
آنگـاه  . جود نباشـد ن دهشت ها مويای برای  ه و اساس  يچ پا يدر آن ه  م که   يکن
ار يار خوب و بس   يبسی  زيچی  د كه چرا قدرت دولت    ينيببی  د به روشن  يتوانی  م

  .استی ضرور
ی اساسـ ی  ، سـواالت  ميخـواه ی  که ما م  ی  دولتی  ريجهت گ مورد  البته در   

م؟ يخواهی می و چه هدف ی  چه كس ی  را برا ی  ن قدرت دولت  يما ا : مطرح است 
مردم و ی افتن به رهائيت دسی براقدرت کسب واست خح، يصحی ريجهت گ 

درست در خواست کسب قدرت     ی  ريجهت گ . کل نوع بشر است   ی  تا رهائ ينها
ن هـدف  يای مردم به سوی در رهبر يی  اراده و توانا  ن است و داشتن     يای  دولت

  .ار مهم و به واقع ارزشمند استيآنان بسی كه برا
***  

  یدیك درك ماتریالیستی از دولت و رابطھ اش با زیربنای اقتصا
از دولت و رابطـه اش  ی ستياليخواهم به درك ماتری مم  گفتآنچه  ه  يبر پا 

  .بپردازمی اقتصادی ربنايبا ز
  استی و سركوب طبقاتی ت طبقاتيك ابزار حاكميدولت در جوهر خود 

كـه  ی ستيـ پست مدرن ی  شه ها ياندی  ست؟ در برخ  يم دولت چ  يني اول بب 
ـ ، بـا ا ميكنـ ی شات چپ مشاهده مـ يگرای تبارزش را در بعض   ی ن فرمولبنـد ي

ه يـ نظرهمان ی نتيان زيب ،ني ا».استواسطه  ك  يدولت  «: م كه يشوی  روبرو م 
ی بلكه آن را موسسه ا    . داندی  نمی  ت طبقات ياست كه دولت را ابزار حاكم     ی  ا

مختلـف  ی كه گروه هـا ی زان فشار يتواند بر حسب م   ی  كند كه م  ی  قلمداد م 
بـدون شـك   . رديها قرار بگ  ذ آن ر و نفو  يكنند تحت تاث  ی  جامعه بر آن وارد م    

قـرار دارد و بـه   ی دگاه انقالبياست كه در مقابل دی  ستيدگاه رفرم يك د ين  يا
ه كه دولت ين نظريا. انجامدی می در مقابل برنامه انقالبی ستيك برنامه رفرمي
عمل كند، همـان  در جهات متفاوت جتا يرد و نت  ير قرار بگ  يتواند تحت تاث  ی  م
ـ از دولت است كه ا    ی  ستينويزيروی  ميدگاه قد يد پـست  «ن روزهـا بـه زبـان    ي

ر اسـت و  ييـ قابـل تغ  دگاه، دولت   ين د يای  بر مبنا . شودی  ان م ي ب »يستيمدرن
ر يبـر آن تـاث  ی  نكـه چـه كـس     يای  و بر مبنـا   گرفته  ر قرار   يتواند تحت تاث  ی  م

  .كندی متفاوت بازی ابد و نقشيمتفاوت بی گذاشته، خصلت
ز خصلت و نقش دولت در انجام انقـالب و  ای واقعی  ستياليل ماتر ياما تحل 

ن کـه معـضالت   يـ فهم ای برا. استی  اتيار ح يبسجامعه  ی  متحول كردن واقع  
د ييـ اين بي بنـابرا  .اسـت ی  ضـرور ی  لين تحل يست و راه حل کدام است چن      يچ

و نقـش  ی ست؟ خـصلت اساسـ  يـ م كه دولت چ   ين سوال بپرداز  يتر به ا   قيعم
  ست؟يدولت چی اساس

ــاب  ــتی ت خــصوصيــاء خــانواده، مالكمنــش«انگلــس در كت ــا  »و دول ب
دولـت  د کـه  يـ گوی  متعدد، م ی  خيتاری  ستياليماتری  ل ها يتحلاز  ی  جمعبند

توسط طبقه حاکم است؛   ی   طبقه ا   ابزار سركوب  ؛استی  ت طبقات يابزار حاكم 
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طبقـات  ی عنـ يجامعـه بـه طبقـات و مشخـصا بـه طبقـات متخاصـم،                ی  وقت

ی دولت تبـارز . ديدولت به ظهور رسم شد، ياستثمارگر و استثمار شونده تقس   
  .م جامعه به طبقات متخاصم استياز تقس

 »م؟ياوريبهتر از آن به وجود ب     ی  زيم چ يتوانی  ا م يآ: يدمكراس«در كتاب   
م كـار  ياز تقسی گفت دولت جلوه ای موند لوتا را نقل كردم كه م      ياز ر ی  حرف

. بخـشد ی  مـ رای مشخصی طبقاتبه دولت خصلت مر ان  يهم. در جامعه است  
را دارا ی گر، دولت به طور عام خصلت و نقش ابزار سركوب طبقاتيبه عبارت د  

ك ياز  ی  نكه دولت جلوه ا   ياما ا . استی  كتاتوريگر، ابزار د  يدی  انيا به ب  ي. است
ی  مخاصك خصلت ي  متفاوت به هر دولت   ،ن در جامعه است   يم كار مع  يتقس

از ی ت كه دولت جلوه اتوان گفی می همه جانبه و اساسی و به مفهوم. بخشد
دهد و بـه    ی  ن مناسبات را بازتاب م    يا. در جامعه است  ی  كلی  ديمناسبات تول 

ك استثناء وجود ينجا يدر ا. كندی ن مناسبات خدمت ميت اينوبه خود به تقو  
ی و اجتماع ی  ديتولروابط  ت  يانعكاس و تقو  ی  صرفا در پ  ی  دولت پرولتر . دارد

ن يـ شتر ايـ متحـول كـردن ب  ی است بـرا ی  ست بلكه ابزار  يموجود در جامعه ن   
ن يشيـ ه اشـکال پ يـ کلاز ی فـ يطـور ك را به ی  رولتردولت پ ی  ژگي و نيا. روابط
  .كندی ز مي متما،ي در جامعه بشردولت

» تيـ چهـار كل «ر يطبقات همراه بـا سـا   ی  ا الغا يپرولتاری  كتاتوريهدف د 
ق يـ  نـه از طر .طبقـات اسـت  ی طبقات و اسـاس مـاد    ی  نابود آن   هدف .است
ـ بلکـه از طر  ) بندندی  که به ما م   ی  اكاتور گونه   يكاراتهام  (ی  كيزيفی  نابود ق ي

محـو خـرده   ، ي محو بورژواز ،ايپرولتاری  كتاتوريهدف د . متحول کردن جامعه  
رفقـا  ی با برخـ يی و همانگونه كه در گفت و گو. استيو محو پرولتار  ی  بورژواز

. ستيـ ن مساله نيا است كه نگران اين سه طبقه فقط پرولتار    يان ا يگفتم، از م  
ی معنا. خواهند محو شوندی گر نمي دءاز آن دو طبقه  ک  ي چيه) خنده حضار (
ی ا بر خـرده بـورژواز  يپرولتاری كتاتوريست كه دين نيم انزی كه می  ن حرف يا

د يـ نست كـه شـما با     يش ا يمعنا. استی  گرين مساله د  ي ا .شودی  هم اعمال م  
بلكـه خـرده   ی بـورژواز كه نـه فقـط   ی د به نحويط و مردم را متحول كن يشرا

ـ . گر وجود نداشته باشند  يز د يا ن يپرولتاری  و حت ی  بورژواز ا تنهـا  يـ پرولتاری ول
  .خواهد تا ته خط برودی مقول معروف است كه به ی طبقه ا

كـه چـرا خواهـان     نيـ م و آنچه قـبال در مـورد ا  ياگر نقش دولت را بفهم    
ت يـ قـت و واقع يققتـر ح يم عم يتوانی  م، م ياد آور يم را به    يهستی  قدرت دولت 

ی عني. ز توهم استيهمه چی  م كه بدون قدرت دولت    يه را درك كن   ين اظهار يا
ی فـ يو کی اساسی دگرگونی برای چ کار اساسي، ه ياسيبدون داشتن قدرت س   

ـ كـه اكثر ی خالص شدن از ستم و اسـتثمار  ی  برا جامعه، ت نـوع بـشر را در   ي
از له مقا ٢را ياخ. ردتوان کی آنان است، نمی برای چنگال خود گرفته و كابوس  

خ ي آنجاسـت کـه تـار      طنز. خواندمی   را م  »فتحی  برای  جهانی  س خبر يسرو«
ــ(ی  جــوال٤ ان روز انتــشارش ــود) كــايآمری روز مل ــ. ب ــه ي ــورد ک مقال در م

و خواست  ی  عمده صنعت ی  كشورهای  ها ون و نشست سران دولت    يزاسيگلوبال
ن يـ هـركس ا .  كنگـو قا و مشخصايدر مورد آفری ا كاهش قروض، و دوم ي ءالغا

ـ     آن را    ارزش. د بخواند يمقاالت را نخوانده حتما با     ك بـار   يـ ش از   يدارد كـه ب
تحـت  را مـردم  ی ط دهشتناك توده هايزنده شرای را  به شكليز. خوانده شود 

، ن كشورها يسم در ا  ياليامپری  محلی  سم و بنگاه ها   ياليت و سلطه امپر   يحاكم
ون نفـر در   يـ لي م ٥ تـا    ٣ن  ي، ب و در کنگ  ريك دهه اخ  يی  ط. ر كرده است  يتصو
ز يـ ها، چ  ن جنگ ين ا يك از طرف  ي چيه. آن كشته شده اند   ی  جاری  ها جنگ
ی روهـا ين هـا ن يـ همـه ا . دهنـد ی خلق ارائه نم  ی  را در چارچوب رهائ   ی  مثبت
هـستند كـه توسـط بنگـاه هـا و      يی اوقات واقعا بانـدها   ی  برخ .هستندی  نظام

 اند تا بر سر غـارت و چپـاول   علم شدهی ه داريمختلف سرمای  وم ها يكنسرس
اد ترانـه  يـ ن مرا به يا. شان بجنگنديبا رقبای و ارزشمند آن نواح   ی  منابع معدن 

: گفـت ی  انـدازد كـه مـ     ی   مـ  --» ديد نبرد كن  يبا آپارتا « --ترتاش  يپی  ميقد
ـ ا. »يسـاز ی ما واسـه خـودت مـ    ي، موشك قاره پ   يدزدی  الماس هامو م  « ن ي

هـا   ستيالياست كه امپری زين چيا. دان داريكه جراست ی ت دهشتناك يواقع
ت از يـ و حمای  جنگ داخلآغاز  سال گذشته، بعد از کشتن لومومبا و   ٤٠ی  ط

و . )دنـد ينامی  ر مـ  يـ  قبال كنگـو را زئ      (ر اعمال كردند  يت موبوتو در زئ   يحاكم
هـا نفـر در آن بخـش        ونيليك دهه م  ی ي ار حاد شد، ط   يط بس يكه شرا ی  وقت
قـا، فقـط از    يه نقـاط آفر   يـ جـر و بق   يل مـورد ن   ن مردم مث  يا. ا كشته شدند  يدن

نابود كننده ی ها در جنگ. كشته شدند ن جنگ ها    يابلكه در   . نمردندی  قحط
هـا و    ستياليكه توسط امپر  ی  ارتجاعی  ها جنگ. نداردی  چ برنده ا  يكه ه ی  ا

 ،كننـد ی كـه كـشور را غـارت مـ     يی  وم هـا  يها و كنسرس   توسط شركت ی  حت
  . اندافتهيسازمان 

ن يـ ا«: د گفـت يـ ن اوضـاع خواه يـ د در مواجهه بـا ا يست باش ياگر ماركس 
مجبـور  ا يدن اما مردم ».دارندی دولت پرولتر ک  يبه  ی  از عاجل ين واقعا   كشورها

نكرده انـد و قـدرت   ی را انقالب واقعين دهشت ها را تحمل كنند ز   يشده اند ا  
د و هـر  يـ خواهی ق کـه مـ   يـ به هر طر  د  يتوانی  شما م . ندارندی  پرولتری  دولت

ـ اما اول بگذار ديک نهاد، انتقاد کنيد به دولت به مثابه يخواهی دازه که م ان د ي
م گذاشـت کـه مـردم از آن         ي خـواه  م و بعد  يا را برقرار كن   يپرولتاری  كتاتوريد

ك نمونـه اش در  يـ و ( همـانطور كـه قـبال خـاطر نـشان كـردم         ! انتقاد كنند 
ی ت هـا  يودتناقـضات و محـد    ی  حتـا وقتـ   ) ت آمده يكل اسل يمصاحبه ام با ما   

د ضـرورت آن را درک کـرده و  آن را    يـ م با يکشی  را به نقد م   ی  دولت پرولتر 
: گـر يدی  مثل وحدت اضـدادها   –ک وحدت اضداد است     ين  يا. مين کن يتحس
ن مـساله   ياگر ا . شين حال انتقاد از كمبودها    يدر ع و  ی  ن دولت پرولتر  يتحس

د يـ توانی د، آن وقت مـ يست درك كن يك كمون يست،  يك ماركس يرا به مثابه    
رشـان  يبانگيكـه گر يی دن بـه دهـشت هـا   يخاتمه بخشی د كه مردم برا  ينيبب

ـ كـه در كنگـو جر     ی  در جنگ . دارندی  به قدرت دولت  ی  از عاجل ياست چه ن   ان ي
آنچـه  ی حت. گر را كشتار كنند   يكديل را به جان هم انداخته اند كه         يدارد، قبا 

و ی ستيـ اليبات امپر ك شبكه گسترده تـر مناسـ      يدر رواندا اتفاق افتاد هم به       
هـا در مـورد      هر چنـد كـه آن     . ب مربوط بود  يرقی  ستهايالين امپر يجنگ ماب 

شـكل دادن بـه افكـار    ی ن مساله برايختند و از ايع رواندا اشك تمساح ر    يوقا
ن كـار   يها هم  آن. ا استفاده كردند  ي در سراسر دن   انبه نفع مداخالتش  ی  عموم

گ يـ گر،  يدی  ك رواندا يد نپال به    يانب«: نديگوی  م. كنندی  را در مورد نپال م    
. را بدهـد  ی  زيـ ن چ يتواند اجازه چنـ   ی  نوع بشر نم  . ل شود يگر تبد يكامبوج د 

 ».غـرق شـود  ن  ير طرف ن جامعه در آشوب و كشتا     يتواند اجازه دهد كه ا    ی  نم
انقالب ی روزيپی را در ارتباط با نپال و دورنمای ن حاال دارند افكار عموميهم

كه در ی بحث. دهندی ن جهت شكل ميا فعاالنه در اه ستيمائوئی  تحت رهبر 
ل شـده، کـردم، کـامال    يبه مردمش تحمكه ی  ط وحشتناك يقا و شرا  يمورد آفر 

مـردم  ی بـرا ی ك دولت پرولتـر يط، فقدان ين شرايعلت ا. استی زنده و واقع  
ی د به لحاظ نظاميجاد شود، كماكان با  يای  ر جا دولت پرولتر   البته که ه  . است

ـ . ستديـ بای  ارتجـاع ی  روهـا ير ن يها و سا   ستياليردر مقابل امپ   در بـدون   ی  ول
د داشت و اصال ننخواهی چ بختيهمردم ی توده های قدرت دولت دست داشتن   

د يـ  تجد قادر بـه مينداشته باشی پرولتری اگر قدرت دولت  . د بود نمطرح نخواه 
م توانست در   يم بود؛ نخواه  يمتفاوت نخواه ی  ک مبنا يجامعه بر   ی  سازمان ده 

ـ  ي دگرگون کردن جامعه به حما   نيح گـر در سراسـر   يدی ت از مبـارزات انقالب
  . ميسم برانيکمونی م و جهان را به سويا بپردازيدن

  دون قدرت دولتی همه چيز توهم استب: باز تاکيد می کنم
ی ن نكته روبرو مـ يد فورا  با ايست به مساله نگاه كنيك كمونيد ياگر از د 

برند؛ ی رنج می پرولتری از فقدان قدرت دولتا يدند كه تا چه اندازه مردم   يشو
ی در كشتارها ؛  ل شده يبر آنان تحم  ی  ارتجاعی  دولتی  اقسام قدرت ها  انواع و   

ار دارند و به يدر اختی گريدی كه قدرت دولتی دو طرفه به خاطر منافع كسان   
ـ به اكنند، ی خدمت می گريدسم و ستم و استثمار   ياليامپر ن سـو و آن سـو   ي

. كنـد ی ا صدق مياز دنی گسترده ای ها ن در مورد بخشي ا.شوند یتازانده م 
 !ديـ نيبب. تـوان کـرد  ی ن وضع نميبا ای چ كار يهی  پرولتری  بدون قدرت دولت  

. قائلمی  اديوندند احترام ز  يپی   م »زشكان بدون مرز  پ«كه به   ی  كسانی  من برا 
جـام  انی  در تالش برا  چون  . كشندی  كنار م ی  از آنان بعد از مدت    ی  اريبسی  ول

ـ  ا.شـوند ی م روبرو ميار عظي بس  و موانع  ا مشكالت ا، ب يمردم دن ی  برای  کار ن ي
سم خـالص  يـ اليل آن که مردم خـود را از چنگـال امپر      يقا به دل  يمشکالت دق 

رشـد  ی صاعدبرقرارنکرده اند، بـه طـور تـ   ی پرولتری  ک قدرت دولت  ينکرده و   
 منظـورم  –د يكند و درك  ينين مسائل را بب   يكه ا ی  وقت. کنندی  کرده اند و م   

ست بلكـه از  ينی  ستيونيزيا رو يی ي ك منشور بورژوا  يك درك معوج از پشت      ي
از يـ د كـه ن يشـو ی ت روبرو مـ ين واقعيبا ا فورا  –ت  اسی  ستيك موضع كمون  ي

. اسـت ی  پرولتـر ی  قدرت دولت استقرار  و  ی  به انقالب پرولتر  ی  عاجل و آشكار  
ل يدر اساس، و در تحلی   ول .د از مراحل گوناگون عبور كند     ين انقالب با  يبله، ا 

باشد كه ی پرولتری و قدرت دولتی  انقالب پرولترديادا، هدف ما با  يو بن يی  نها
بـه  ی ستيـ كمونی ايـ دنی عنـ يی يهـدف نهـا  ی ن جهش بزرگ به سـو    ينخست

هـا از   ستيـ الي امپر.تجربه کـرده اسـت  را ی هر نوع دولت ا  يدن. ديآی  حساب م 



     ١٣u 
ت يـ تقوفکـر را  ن يتا اکنند ی متفاده گر اسيدی تجربه انواع و اقسام دولت ها    

ن يبهتـر باشـد،   هم که   چه  ، هر   يو حتا استعمار  ی  ستياليسلطه امپر كنند كه   
 .بـشود جهان سوم گر  نقاط يو دقا يمردم آفر ب  يتواند نص ی  است که م  ی  زيچ

د بعـد از  يـ نيبب«نـد  يگوی مـ کننـد و  ی اشاره م ی  قائيآفری  به کشورها ها   آن
چگاه يمردم هن ياشوند كه ی ن حرفشان منكر م   ي ا  با ».استقالل چه ها كردند   
ـ ا ايآ. ها موبوتو را داشتند يی  كنگو. نشدندی  صاحب استقالل واقع   ن اسـمش  ي

  !استقالل است؟
ز تـوهم   يـ همـه چ  ی  بدون قدرت دولتـ   «د كه چرا    يد بفهم يخواهی  اگر م 

و . وانـه كنـد  يد شما را ديد كه بايفكر كنيی زهايم به چ  يگوی   باز هم م   »است
ن يز فكـر همـ  يش از هر چيپ. وانه خواهد كرديد، شما را د يست باش يكموناگر  

 ،تين وضع ين ا ير بار سنگ  يز. سم كشاند يها بود كه شما را به سمت كمون       زيچ
ن يـ ای بـرا ی چ راه حلـ   يد كه در محدوده نظام موجود، هـ       يديد و فهم  يافتيدر

 در حـال  گـسترده ی ز  در ابعاد يتنفر انگ ی  زهاين چ يهمه ا . جود ندارد بالها و 
د انجـام   يـ توانی  چ كار در موردش نم    يهی  اساسی  رشد است و شما به مفهوم     

تـوان  ی ده كـه مـ  يـ ن ايـ را ايز. دينداری پرولتری را هنوز قدرت دولت   يز. ديده
ست مگـر  يچ نيت هين مورد انجام داد، در واقعيدر ای كاری بدون قدرت دولت 

  .توهم
ادگرا يبنی حيمسی اه ستيكه فاشی  و نقش مهم  ٢٠٠٤بعد از انتخابات    

ـ يكردنـد، جـ  ی بـوش بـاز  » انتخـاب مجـدد  «در بـه اصـطالح    ک يــ(س يم ول
غ كند كه تنهـا  يده را تبل  ين ا يد ا يكوش) مترجم–کا  يدر آمر » ينيش د ينواند«

ـ از ااست كه  ی  ، مخالفت يحيسم مس يراه مخالفت موثر با فاش     مـورد  ی ده هـا ي
با ی انه مذهبيادگرايبنی  نباده ها و م   يای  اريقبول آن ها استفاده کند و در بس       

ی گرين نقاط مشترك رنگ و لعاب د      يبه ا رم که   يگ. ك باشد ي شر م و يها سه آن
ی می بانيس پشتيم وليده جين اياز اکا يآمراز طبقه حاكمه   يی  ها بخش. بزند

ی کـه رو ی منبـر  ازموعظـه  «ش در مقالـه  يهمانطور كه چند سـال پـ      . كنند
كه وجود ی زمانی س حتي كردم، ول  خاطر نشان  »مردم بنا شده  ی  استخوان ها 
محكـوم  آن را   وشناسدی ت ميا را به رسميمردم در سراسر دنی آالم توده ها  

ان يـ سـازش م هم رفته   يکند، رو ی  د م يابراز تاسف شد  از آن   ا الاقل   يكند  ی  م
غ اصالحات درون نظام و در  يه تبل کند و ب  ی  مده را موعظه    يد گر و ستم   ستم

كا و هم در ي هم در سطح آمر--پردازدی متثمار چارچوب مناسبات ستم و اس   
رات ييـ جـاد تغ ياو اصرار دارد كه اصالحات، و نـه انقـالب، تنهـا راه ا       . ايكل دن 

از ی ارين راه، بـس يكند و در ای سم جدل م يه كمون ياو آشكارا عل  . مثبت است 
و ی  ستيـ اليجامعـه سوس  ی  خيه تجربـه تـار    يناپخته عل ی  فات و بهتان ها   يتحر

به ی ديكتاب جدی او كه به تازگ. كندی را قبول و تكرار م ی  ستيجنبش كمون 
 »اسـت يروح س«گرش به نـام  ي منتشر كرده، در اثر د    »خدای  ها استيس«نام  

ز درون نظـام  يـ رات مسالمت آم ييچند مثال در مورد اصالحات و سازش و تغ        
ده يرنج كشی ت توده هايد بهبود وضعيها ام نيآورده است تا نشان دهد كه ا 

. زندی ل را ميس مثال برزيول. د استيكند و در واقع تنها راه امی ت م يتقورا  
م كـه  يكنی حاال فرض م ی  ، ول يا جعل ياست  ی  ن داستان واقع  يدانم كه ا  ی  نم

از ی  سد كه در بخـش كـوچك      ينوی  م. ميپردازی  است و به مضمونش م    ی  واقع
مـسران  آنـان بـه ه    . رون كـرده بودنـد    يـ شان ب يـ ن ها يل دهقانان را از زم    يبرز

نجـا  يكـه در ا ی ضمنا به مناسبات اجتمـاع    . (ت بردند يل شكا يبرزی  سناتورها
داستان ی  سيبازنوی  نجا به بعد به نوع    يخب، از ا  .) ديافته هم توجه كن   يبازتاب  

سـناتورها فـشار    ی  عنـ يشوهران خود   ی  زنان رو .  است »س تراتا يسيل«ی  وناني
شان را  يـ ن ها ي از زمـ   رون كـردن دهقانـان    يبی  گذاشتند تا اقدام كنند و جلو     

ك چـارچوب،   يكند و آن را به عنوان       ی  ن داستان را بزرگ م    يس ا يول. رنديبگ
. دهـد ی م ارائـه مـ  يش بريم اصالحات را پ   يتوانی  نكه چگونه م  يك نمونه از ا   ي

د يـ نيبی  ق كـردم، مـ    يل تحق يبرزی  ت فعل يدر مورد وضع  ی  من رفتم و مقدار   
ر، كـه شـامل    يـ  پانزده سـال اخ    دهی  ط) خنده حضار . (ق كرد يد كار و تحق   يبا

شان ين هايون دهقان از زميلي م١٥شود، ی زمان وقوع داستان دهقانان هم م     
باشد و دهقانان مورد بحـث در       ی  س واقع ياگر داستان ول  ی  حت. رانده شده اند  
ر يد بـه تـصو  يـ رون نشده باشند، بايشان ب ين ها يل از زم  ياز برز ی  بخش كوچك 

ن يد از زمـ يگر بايا اغلب آنان تا به حال ديقانان اوال، آن ده . ميبزرگتر نگاه كن  
مانـده  ی  از آنان همچنان بـاق    ی  تازه اگر تعداد اندك   . شان رانده شده باشند   يها

شان ی گر را از اراضيون دهقان ديلي م١٥ن دوره يهمی د كه طيد ديباشند، با
لم ي فاز شمای ليحتما خ. آبادها رانده اندی رون كرده اند و به زاغه ها و حلب     يب

اسـت  ی در انتظار مردمی د كه چه سرنوشتيدانی د و ميده اي را د  »شهر خدا «
پـر  ی مجـزا ی ها و بخشی  رونيبی  ل نماها يبرز. شوندی  كه به شهرها رانده م    

و يی است كه بر منـاطق روسـتا  ی ه اش فقر وحشتناكيو بق . داردی  زرق و برق  
ل ي بانـد تـشك    ،اندكه به جان هم انداخته شده       ی  و مردم . زاغه ها حاكم است   

ـ ا. كننـد ی  كـشتار مـ   ی  ررسـم يغی  ه دار يگر را در سرما   يكديدهند و   ی  م ن ي
ده . ميشـو ی با آن روبرو مـ ی پرولتری است كه در فقدان قدرت دولت ی  تيواقع

ی ن كـشورها قـدرت دولتـ      يـ ن وضع برقرار است چون در ا      يها سال است هم   
  .برقرار نبوده استی پرولتر

جه فقـدان  يد در نتينيبب. كندی  هم صدق مكاين مساله در مورد آمر  يهم
و ی  ط اقتـصاد  يك شـرا  يرشد  . ميرا شاهد ی  چه اوضاع ی  پرولتری  قدرت دولت 

ـ    ی  مـذهب يی  ادگراياشاعه بن . بس وحشتناك ی  اجتماع ن تـوده   يمنجملـه در ب
ج و حقنـه    يو تـرو  ی  جـه سـتمگر   يمنكوب شدن توده هـا در نت      . يتحتانی  ها

  .كردن آگاهانه جهل
 بـه طـور   –م يم انقـالب كنـ  ينست كـه مـا نتوانـست   يای علت اوضاع كنون  

 با جوشش و احساسات    ١٩٦٠م دهه   يزش عظ يان خ يدر جر مشخص منظورم   
خـواهم در درجـه اول و اساسـا آن    ی  نم. كه در بر داشت   ی  گسترده ا ی  انقالب

ی علل مختلف . شدند سرزنش كنم  ی  بخش از خودمان را كه در آن دوره انقالب        
ا و در ير در دنيچند دهه اخی آنچه ط. الب انجام نشودب شد تا انق يبا هم ترك  
محکـم  كسب نـشد و     ی  قدرت پرولتر آن است که    جه  يكا گذشته نت  يخود آمر 

ـ  ا .در دست گرفته نشد    ـ اتـوان  ی مـ ی بـه نحـو  ا يـ گوده كـه    يـ ن ا ي ن وضـع  ي
ی ، و مـ ادر دييتغی پرولتری قدرت دولتانقالب و استقرار    بدون   دهشتناک را   

 افـت، يمـردم  ی  رنـج هـا   )چه برسـد بـه محـو       (كاهشی  ابری  گريتوان راه د  
  .ن توهم استيبارتر انين و زيز تريتنفرانگ

  زور بھ چھ درد می خورد
خـواهم  ی  خورد، مـ  ی  به چه درد م   ی  ن بحث كه قدرت دولت    يبه موازات ا  

خورد صـحبت  ی می ن كه زور به چه درديدر مورد عنصر زور و ا     بطور خاص   
از رفقـا مطـرح كـرد و    ی كي كه   »اجبار«نكته  ن مربوط است به همان      يا. كنم

. ميشتر به آن بپـرداز    يد ب يبگذار. ستيبد ن ی  اجبارهر  . قبال به آن اشاره كردم    
كه قـبال  زد  »دياورياد بيتان ها را به يتا« لم يرا در مورد ف  ی  از رفقا مثال  ی  كي

 بـر  بلكه. ستيا نيپرولتاری كتاتورين مربوط به د  يا. هم از آن استفاده كرده ام     
از ی بـه طـرف دار  ی قدرت دولتاست که اعمال ی مهمی  ات اجتماع رييسر تغ 

كه فراموش كرده ی كسانی  برا.کردی ، در آن زمان نقش باز يبرالياصالحات ل 
. گـذرد ی  ا مـ  ينيرجيم كه داستان در شهر و     يده اند بگو  يلم را ند  يا اصال ف  ياند  

، ن مـدارس يـ بـال ا فوتی م هايو تيی در مدارس راهنما. ١٩٧٠ل دهه   يدر اوا 
ـ از ای كـ يدر . د ادغـام شـده انـد      ياه و سـف   يسـ ی  بچه ها  ـ ي ـ  ين ت ی م هـا، مرب
ـ  يـ خود را به    ی  جای  دپوست موفق يسف ك يـ اهپوسـت داد كـه از   يسی ك مرب

 ديکنی فکر م . نجا منتقل شده است   ياهان به ا  يمخصوص س يی  مدرسه راهنما 
ـ   ی ژه كسانيبه و(شهر ی ها د پوست يسفنظر  اگر   ه مدرسـه  كـه فرزندانـشان ب

: گفتنـد ی دند و مـ يپرسـ ی ن مـسئله مـ  يـ را راجع بـه ا ) رفتندی  ميی  راهنما
چنـد نفرتـان   . ميك داشـته باشـ   يـ عادالنـه دمكرات  ی  ريـ گی  ك را يد  يبگذار«

چـه  » د؟يخواهی اهپوست ميسی ك مربيد؟ چند نفرتان   يخواهان ادغام هست  
) ضارخنـده حـ    (»د؟يوانه شده ا  يمگر د «: دند که يشنی  م ند؟ديشنی  می  جواب

ی اجـرا ی  و بـرا  بود كه در مقابل مردم قرار گرفته بود،         ی  ن ضرورت ياما چون ا  
نـه  يمزنكه ياو مهم تر . ر افکار مردم باز شد  ييتغی  فضا برا زور اعمال شد،    آن  

د بـاز  يسـف ی م فوتبال و اهـال  يشرو در ت  يابراز وجود عناصر پ   ی  برای  مساعدتر
ـ     خوشـحا  دياز همان ابتدا از وضع جد     ن ها   يا. شد جـرات ابـراز    ی  ل بودنـد ول
ـ كه موافـق ا   ی  كساندر هر حال    . نداشتندت  يرضا  امكـان  ات بودنـد رييـ ن تغ ي

ن يـي تعی ديـ جدی را چارچوب اوضاع بـر مبنـا   يدا كردند ز  يپی  شتريتحرك ب 
  .شده بود

 چيهـ . ستيـ بد ن ی  هر زور . مينيبی  مرا  ا اجبار   يارزش زور   نجاست که   يا
ن يبـه همـ  . از ضرورت باشـد ی د كه عاريابيد ب يتوانی  نميی  ايا دن يگاه جامعه   

دن بـه  يکـه بـا رسـ   ی زمانی  حت.، جامعه بدون زور هم اصال وجود ندارد   ليدل
نـدارد و   ی  اسـ يو زور س  ی  به قدرت دولت  ی  ازيگر ن يدی  سم، جامعه بشر  يکمون

کند؛ بازهم جامعه با ضرورت ی کتاتوريگر ديک بخش بر بخش د   يست  يالزم ن 
 .ا زور وجود خواهد داشتياجبار  ن ارتباط،   يهمو در   . مواجه خواهد شد  ی  هائ



      t ١٤   
قا يو دقشه يتواند همی  نم،يستي منجمله در جامعه كمون،چكس در جامعهيه

بـا  ی  ستيـ تفـاوت جامعـه كمون    اما  . خواهد انجام دهد  ی  كه م را  ی  زيهمان چ 
كه آگاهانه ی تر  مردم به خاطر امر مطلوب     ن است که  يامروز ا ی  جوامع طبقات 

در جامعـه  . امـر خواهنـد کـرد   داوطلبانـه تـابع آن   ود را خـ  ،كـرده انـد   درك
را » خـودم «نتـوانم راه  ن بـار  يـ د ايدرک خواهند کرد که، شاآنان  ی  ستيکمون

ی ن، بـرا يهتر اسـت و بنـابرا  ار بيبسهمه مردم ی ن براياهم رفته يروی  بروم ول 
  .بهتر خواهد بودی ليمن هم خ

راه ی  كامل، مشاجره بزرگ  تی  تئوراالن بر سر مساله     . گر بزنم يك مثال د  ي
ك بخش از طبقه يآن است که مشاجره ن يراه افتادن اتنها علت   . افتاده است 

منـافعش در آن  ه کده يجه رس ينتن  يبه ا ) ك بخش قدرتمند  ي(کا  يآمرحاكمه  
ر يـ بـه ز ) ان عامه مـردم يحداقل در م(تکامل را ی تئوری  است که اعتبار علم   

ی كارهای  رخدهند كه ب  ی  شمندان اجازه م  دانی  آنان به بعض  البته  . ببردسوال  
قـصه زنـان    «كتـاب   . تكامـل انجـام دهنـد     ی  تئورت  يواقعی  را بر مبنا  ی  علم

م كـه  يديـ لم ديدر آن فـ . لمش را هم سـاختند    ي؟ ف ديآی   م ادتاني »خدمتكار
اعمـال  بر کل جامعه ار سفت و سخت را يات بسياخالقک نوع  يئت حاکمه   يه
خود را دارند و مواد مخدر هـم  ی تكده هاقشر ممتاز حاكم عشری كند ول ی  م

ن ها  يا. ن طور است  يهمی   ول باشدی  زيه تنفرانگ يد تشب يشا. كنندی  مصرف م 
ی علوم گفته شود که تئـور  ی  کنند در کالس ها   ی  در همان حال که اصرار م     

ازشـان بـه دانـشمندان    يمـورد ن ی انجام کارهـا ی تکامل ثابت نشده است، برا   
ت يك واقعيتكامل ی تئور«  طرف معتقدند که،   کياز  ی  عني. کنندی  رجوع م 

ـ  و»ميم بكنيتوانستی نمی  ن نبود كار  ياست و اگر چن    آنجـا كـه بـه عامـه     ی ل
ی آنان نه فقط م. دهندی مرا اشاعه   ی  گريدی  دئولوژيشود، ا ی  مردم مربوط م  
ر سوال ببرند ين كنند و صحتش را ز    ييتكامل را از نو تب    ی  تئوركوشند مساله   

ی عه و مـذهب   يعناصر ماورا الطب  و  ن كنند   ييد علم را دوباره تب    خواهنی  بلكه م 
. گـر علـم نباشـد     يكنند كه د  ی  خواهند با علم كار   ی  می  عني. را واردش كنند  

د يستاده اين ايزمی نكه رويخب، ا«): كندی ان لحنش را عوض م    ينجا آواك يا(
معلـوم  . خواسـت خـدا باشـد   د يا شـا يـ جاذبه باشد، ی رويممكنست به علت ن 

ـ حات را در مـدارس بـه بحـث گذاشـت؟ آ    ين توضيد هر دو ا   يا نبا ي آ .تسين ا ي
بر سـر آنهـا را از   ی ريم گيد و شانس تصم يده ها را سركوب كن    يد ا يال دار يخ

  )خنده حضار (»د؟يريمردم بگ
ن ياگر هم« ،گفتی م. ميكردی در مورد تكامل صحبت می گريق ديبا رف

چرخـد ارائـه   ی د مـ ي دور خورشـ   ن به ينكه زم يبر ا ی  ليدلی  االن از من بخواه   
ـ    ی  م. توانمی  بدهم نم  ی توانم بروم مطالعه كنم و برگردم و جوابت را بدهم، ول

ن امـر را   يچند قرن است صحت ا    ی  را كل جامعه علم   ين امر را قبول دارم ز     يا
مـردم بـه   ی بـرا ی ن موضوع بارها  به نحو قانع كننده ايو ا. ن كرده است ييتع

ا يآ. دانم انطباق داردی ت ميكه من از واقعی زيبا چن يو ا . ده است ياثبات رس 
 ».ن باشـد يد چنيآی به نظر نم  ی  تواند غلط باشد؟ بله، ول    ی  ك، م ياز نظر تئور  

ن يـ وجـود نـدارد و حـداقل در ا        ی  ن دانشمندان اختالف نظر   ين مورد ب  يدر ا 
ست كـه  يـ نطـور ن يا. ستيـ ن موضوع نيبر سر ای مقطع، در جامعه هم اختالف   

د بـه گـرد   يز منجمله خورشين مركز عالم است و همه چ يند زم يك عده بگو  ي
از ی ن بخـش يگر معتقد باشـند كـه بـرعكس، زمـ    يدی چرخد، و عده ا ی  آن م 

امـا  «، ق ادامه داديهمان رف. چرخدی د مياست و گرد خورشی  منظومه شمس 
ی ن را هم به مساله يتوانند ای جاب كند، مياز طبقه حاكم ای اگر منافع بخش

ی تئـور ن كـار را در مـورد   يـ درست همانطور كه ا. ل كننديتالف تبد مورد اخ 
نباشد، ی چ اختالف ين دانشمندان ه  يبن مورد   يدر ا اگر  ی   حت .کنندی  متكامل  

ك مـشاجره  يـ د بـر سـرش   نـ توانی از طبقه حاكم باشد مـ    ی  اگر به نفع بخش   
  ».ندنجاد كيای و اجتماعی اسيس

است كـه اساسـا     ی   طبقات ك مبارزه يت  يو در نها  ی  اسيك مبارزه س  ين  يا
بر سر معرفـت  ی اسيك مبارزه س ين  يا. ان دارد يجری  معرفت شناس طه  يدر ح 
امـا   .که با هم در رقابت اند     ی  هائی  متفاوت است؛ معرفت شناس   ی  های  شناس
ی دئولوژيـ ک طـرف ا يـ ست کـه در  ين شکل نيبه ای  ن مبارزه، صف آرائ   يدر ا 
ک يـ  اساسـا    بلکـه . گريدی  اهی  دئولوژيگر ا يستاده و در طرف د    يای  ستيکمون

ک طـرف و نظـرات مخـالف آن در    يدر ی علم و روشنگران ياست م يی  ارويرو
د با آن دسـت و  يباهاست که ی دگيچيپاز ی گريبازتاب دن هم  ي ا .گريطرف د 

  .ميپنجه نرم كن
در  و مورد مشاجره استی تكامل مساله ای تئورنكه ين تنها علت ا  يبنابرا

نست كه بخـش  يل شده است، ايمورد مشاجره تبد یكا به مساله ايجامعه آمر 
متفـاوت را در    ی  ك معرفـت شناسـ    يـ خواهـد   ی  از طبقه حاكم م   ی  قدرتمند

ك برنامـه همـه جانبـه و       يـ ن،  يمعـ ی  و اجتماع ی  اسيك برنامه س  يخدمت به   
چ يتكامـل هـ  ی ان دانشمندان بر سر تئـور ي در م .غ كند يتبل،  يآشكارا ارتجاع 
كـه  ی  ت بزرگ دانشمندان و مشخصا كـسان      يراكث. جود ندارد وی  اختالف نظر 

تكامل را نه فقط به عنوان  ی  تئوركنند،  ی  ت م يفعالی  ست شناس يطه ز يدر ح 
ی ت مـ يق كـل علـوم بـه رسـم    ين حقـا يتـر ی از اساسی كيت بلكه   يك واقع ي

ـ    يـ بـر سـر ا    ی  چ مشاجره ا  ير ه يصد سال اخ  ی  ط. شناسند ن ين موضـوع در ب
قـت  يبه اثبـات حق   ی  نده ا يشكل فزا دانشمندان وجود نداشته است و علم به        

آن ی  ، بـرا  ينيمعی  اسيمقاصد س ی  بر مبنا ی  ول. دهدی  تكامل ادامه م  ی  تئور
نكـه قـدرت   يای گـر بـرا  يل ديـ ك دليـ ن هم ي خب ا.ده اند يتراشی  مشاجره ا 

ا كه بـه    يپرولتار. خوردی  می  خورد و زور به چه درد     ی  می  به چه درد  ی  دولت
ی ب) خنده حضار . (س خواهد شد  ي تدر تكاملی  تئورد، در مدارس    يقدرت رس 

نكـه تكامـل   ي در مـورد ا »ده هـا يـ شـكفتن ا «چگونه  يه) خنده حضار  (.ديترد
ا يـ  مي به نام خـدا هـست      ك طراح بزرگ  يما محصول   ا  يآر،  يا خ يقت دارد   يحق
ی قتـ يحق. حل شـده اسـت    مدتهاست که   ن مساله   يا. در كار نخواهد بود   ر  يخ

در جامعـه  ی ه ايـ دروس پااز ی بخـش  است که در مقابـل همـه قـرار دارد و         
بـه  ی است كه از نظر علم    ی  تيكامل واقع تی  ئورت. ما خواهد بود  ی  ستياليسوس

  . س خواهد شديده و تدرياثبات رس
اسـت و   ی  ت در دست داشتن قـدرت دولتـ       ياز اهم ی  گرين هم جلوه د   يا

ی بـرا ی اسـتفاده از قـدرت دولتـ    نه  ي در زم  ز جنبه مثبت زور   ست ا ای  جلوه ا 
مـردم و  ی ت و منطبق بـر منـافع تـوده هـا    يمنطبق بر واقعی  ارهايمعت  يتثب
ی نمـ ی چ كـار يد برقرار كرد وگرنـه هـ  يزها را با يچی  بعض. تا كل نوع بشر   ينها

ی چ مـورد ينست كه مـا در هـ   يش ا يا معنا يآ. توان رفت ی  توان كرد و جلو نم    
بتوانـد  ی اگـر كـس  . ستيـ ننطـور  يام؟ البته كه   يستينی  خواهان جوشش فكر  

كاربرد منتج از ی علمل ي دل –د  ت ندار يتكامل واقع ی  تئورل ارائه دهد كه     يدل
ت يل بـه رسـم   يـ دلاسـت کـه آن      ی   آنگـاه ضـرور    –ی  واقعی  علمی  هاوه  يش

ل ي تبد»موضوع مباحثه«را به ی زيشه هر چيشود همی نمی ول. شناخته شود
ا ن مـسلم يا. تواند بچرخدی توان كرد و جامعه نم  ی  نمی  چ كار يوگرنه ه . كرد

ن يـ ای و راهنمـا  ی  ه ا يـ اصل پا . كندی  صدق م ی  ستياليدر مورد جامعه سوس   
ر روزافـزون آن  ييـ شناخت جهان و تغمردم به   ی  جامعه، توانا ساختن توده ها    

و ابـزار سـركوب   ی زات طبقـات يش است، تا آنجا كـه تمـا  يمنافع خوی  مبنابر  
توسط نوع بشر ا ير دنييند شناخت و تغيآفر در برابر ی ل به مانعيتبد،  يطبقات

ته يسياز هسته مستحکم و االست ی  شکلد  يبا. ف کننده آن نباشد   ينبوده و تحر  
ی ستيالياگر در جامعه سوس. وجود داشته باشد)  مترجم–اد يزی کشسان(اد يز

ع به قدرت بـاز  يسری ليخی م، بورژوازيار همگان قرار دهيز را در اخت يهمه چ 
  .خواهد گشت

ی س نمـ يصرع را تدر ی  ماري در مورد ب   »ليه بد يدو نظر «چرا در مدارس    
صرع به مـا  ی و مادی در مورد علل واقعی ه آنچه علم پزشك يبر پا ی  كيم؟  يكن
دانـد كـه   ی ن مـ يـ جـه ا يز، نتيـ ش از هر چيكه صرع را پی گريآموزد و د  ی  م
ز يـ ك چيـ د مراقـب    يـ خـب، با  ) خنده حضار . (طان به جلد آدم رفته است     يش

ت يـ حرف خنده دار امروز، واقعی م وليخندی ن نظرات ميم به ا يما دار . ميباش
ن داشـته ام معمـوال از       يـ رامـون د  يكه پ يی  های  در سخنران . ستداهولناك فر 

ی مـار ين بيـ ز اای حيدرك صـح ی سين كه عيمثال صرع استفاده كرده ام و ا     
طان از ي، صرع را با خـارج كـردن شـ   يسين آمده كه ع يل چن يدر انج . نداشت
ی به حال بخش قدرتمند  ی  اسين از نظر س   ياگر ا خب،  . مار درمان كرد  يبدن ب 

ی با لحن: (م كهين مباحثه روبرو شويد باشد، ممكنست با اياز طبقه حاكمه مف
افراد معتقدند  ی  برخ. در مورد صرع وجود دارد    ی  حات متفاوت يتوض«) مسخره

ه ين نظريای ول. در مغز استيی ايميو شی كيالكتری  ت ها يجه فعال ين نت يكه ا 
ند يگوی  هم هستند كه م   ی  گريافراد د ) خنده حضار . (مبهم دارد نقاط  ی  ليخ
خنـده   (».مار باشـد يطان به جلد بيجه رفتن ش  يز، نت يش از هر چ   ين پ يد ا يشا

ـ نبا. ريـ م؟ خيس نكن يه را در مدارس تدر    ين نظر يچرا ا ) حضار ن كـار را  يـ د اي
ـ ا. قـت نـدارد  ياثبات شده كـه حق ی  از نظر علم  . قت ندارد يرا حق يز. ميبكن  ني

ده يبه اثبات رسی تكامل است كه از نظر علمی تئوردرست مثل همان مساله 
ی در مـورد چگـونگ    ی  قـ يح حق ي، توضـ  به نام خدا  » ي هوشمند طراح«است و   

  . ستين – منجمله تکامل انسان –آن و تكامل ات يحهور ظ



     ١٥u 
ن يدر عـ . ميد ارزش و نقش زور را بفهم     ين زور هم ارزش دارد و با      يبنابرا

نكـه  يم و ايدرك كنـ ی ت اساسـ يبا واقع ی  كيالكتي را در رابطه د    نيد ا يحال با 
ن حـاال و  يسم از همـ يـ كمونی به سـو ی شرويانقالب و پی  اساسی  ريجهت گ 

بخـش خودآگـاه تـوده هـا        ی  د حركت رهائ  يبای  ستياليخاصه در جامعه سوس   
ست و چگونـه    يـ سم چ ينكه كمون ين تضاد در چارچوب ا    يح ا يدرك صح . باشد

ك اسـت كـه در نقطـه    يـ الكتيسم و دياليم در گرو ماتر   يرسم به آن ب   يتوانی  م
  .ك قرار دارديزيسم و متافيده اليمقابل ا

ی  كه به شـكل ،ايپرولتار که   روشن شود ی  د به خوب  يها با  ن بحث ياز همه ا  
د قـدرت را    يـ باشـود،   ی  مـ ی  ا متجل يشاهنگ پرولتار يفشرده در نقش حزب پ    

. باشدی ستياليسوس دولت ن كننده و جهت دهنده درييكسب كند و عنصر تع
ی گـر يچ طبقه ديبا هی تواند در قدرت دولتی  نمی  اساسی  ا به مفهوم  يپرولتار

ی ريـ جهـت گ سم،  يـ کمونی  بـه سـو   ی  شرويـ نـد پ  يمـا در فرآ   ا. ك شـود  يشر
ی ه كار مـ را ب) خودی  تحت رهبر (ن جبهه متحد  يتر عيجاد وس يا كياستراتژ

است يکردن سی عمل مورد دری ن سخنرانيهمی انيپای من در بخش ها. بندد
  كامـل ،سميـ ا در سراسر دوره گذار به كمونيپرولتاری جبهه متحد تحت رهبر 

ـ . ار مهم استيك تضاد بس  ين هم   يرا ا يز. تر بحث خواهم كرد    ی حـاال مـ  ی ول
شاهنگش يـ فشرده در نقش حـزب پ     ی  ا كه به شكل   يد كنم پرولتار  يخواهم تاك 

فـا  ينقـش رهبـر را ا  ی رت دولتد در دولت و در اعمال قدياشود، ب ی  می  متجل
 »ر در حـال حرکـت     يـ نـشانهء ت  «ك  ي -- است متحرکی  زين هم چ  يو ا . كند
ی از انقـالب سراسـر  ی  به مثابه بخـش ،سميكمونی را هر چه ما به سو  يز. است
خـود را بـه    ی  نده جا يد به طور فرا   يم، نقش حزب با   يكنی  می  شروي پ ،يجهان

توسـط خـود   ی مال قـدرت دولتـ  نده اعيبدهد كه نما يی  ل و راه ها   ير وسا يسا
سم يكه واقعا به كمونی ز، تا زمانياز به حزب ن  ياما نقش حزب و ن    . توده هاست 

ن هـم  يـ پـس ا . رودی ن نمـ يبه وجود دولت نباشد، از بـ ی ازيگر نيم و د  يبرس
بهتـر از تجـارب   ی م و حتـ يحلـش كنـ  ی د به درستياست كه با  ی  گريتضاد د 

حتا م گذشته و يعظی ز همه دستاوردها بهتر ا . مين كار را انجام ده    يگذشته ا 
مائو به ی  تحت رهبر يی  ايپرولتاری  ر فرهنگ يان انقالب كب  يآنچه در جر  بهتر از   

  .دست آمد
  :توضیحات

محو تمـايز  :  چيز مشخص می شود٤به گفته مارکس کمونيسم با اين :  کليت ٤
سـتم  طبقات، محو روابط توليدی که اين تمايزات را بوجود مـی آورد، محـو روابـط                

گرانه اجتماع که از آن بر می خيزد و محو کليه افکاری کـه از ايـن سلـسله مراتـب                   
  .اقتصادی و اجتماعی برخاسته و به آن خدمت می کند

  
  یکارزار ضد کمونیست: بخش اول

، از  يسی  بی  و ب يکا تا راد  يآمری  از صدا : همه دست به دست هم داده اند      
و ی کا تـا  اکبـر گنجـ   يک در آمريوزوينی ه هفتگير نشريسردب) ١(ا  يد زکر يفر

ی و مـشروطه خواهـان  )  در خارج از کـشور     »سبز«رهبران  از  (محسن سازگارا   
ت اهللا  يـ ر خارجـه فرانـسه تـا آ       يـ ون، از برنارد کوشـنر وز     يوش هما ي دار چون  
صدا شده انـد   نادم؛ همی  ها تا  چپ  ی  روان نهضت آزاد  يدر قم، از پ   ی  منتظر

در ی اسـالم ی را جمهـور يکه اخيی ها د که دادگاه  ران حقنه کنن  يتا به مردم ا   
. اسـت ی نياسـتال ی هـا  محاکمه سران اصالح طلب براه انداخته، همان دادگاه  

ی چـالنگ کـه   ی  کـا در برنامـه ا     يون آمر يـ زيتلواست کـه    مضحکه تا بدان حد     
هنگـام گـزارش تظـاهرات      اسـت،   زاده  ی  همان دار محسن سـازگارا و نـور       يم

ی ن شعار مـ يه و چ يه روس يعلی  ه امامت رفسنجان  که در نماز جمعه ب    ی  گروه
ن را يه عکـس اسـتال  يروسی س جمهور فعليا رئ ين  يعکس پوت ی  دادند، به جا  

ی اريـ ش چشم از جهان فروبسته، ي سال پ٥٦ن که يانگار استال. دادی نشان م 
، يگريا در برنامه دي! نژاد بوده استی  احمد–ی  خامنه ا ی  رسان باند کودتاچ  

کس چـرا   يخـانم هـ   «: ديپرسی  کس م يا اصرار از خانم الهه ه     بنده  يگون  يهم
ن را شـکنجه  يسابق مخالفی ستيکمونی و کشورهای اسالمی  فقط در جمهور  

ی ن ها به خـود حـق مـ   يآنوقت، هم »  ست؟ين مسئله در چ   يراز ا . کردندی  م
  . کنندی اوه سرائي» ينياستالی وه هايش«دهند که در مورد 

از جملـه سـازماندهندگان      هـا    کـه سـال   ی  مانند اکبر گنج  ی  کسانی  حت
ژه در يـ وبـه  (يی اهن دادگاه  يه گر چن  يو توج ی  اسالمی  جمهوری  سرکوب ها 
نسبت ی  ستينين اعمال را به تفکرات لن     يبود، در کمال وقاحت، ا    ) دهه شصت 

 بافتـه  -ت خـود که گرفتـار تـارعنکبو  ی طيدر شرای ارانش حتياو و   . دهدی  م
ی پاآن ی به جا را شوند و    يمال خود را پذ   ت اع يستند مسئول ي، حاضر ن  هستند

غمبـر  يش امـام و پ    ين چند وقت پ   يتا هم . کشندی  موسط  ن را   ين و لن  ياستال
گنـد  ، اکنون کـه  کردندی می   معرف خود  ی  کارهای  را الگو ش  ي سال پ  ١٤٠٠

   . کنندی ن را سرزنش مين و استاليشان در آمده، لن نظاماعمال و 
زمـان   همبه طور   ا  يهان از چارگوشه دن    چرا ناگ  ،کمينجاست که   يسئوال ا 

ون و  يـ که دسته دسـته انقالب    ی  براه افتاده است؟ چرا زمان    ی  ن کر بدآهنگ  يچن
ی بدتر از امـروز طـ  يی ها دادگاهي در ب٦٧ها در دهه شصت و سال    ستيکمون

ـ از آنـان ز ی دسته اا يشدند ی به اعدام محکوم می قه ايمحاکمات چند دق  ر ي
نـه تنهـا   ی ن المللـ يبی شدند، رسانه های  م»ف و توبهاعترا«وادار به شکنجه  

ار يـ دادنـد سـکوت اخت    ی  ح م يافتادند بلکه ترج  ی  ن نم ياستالی  ها اد دادگاه ي
ی هـا  هـا بـا دادگـاه      ن دادگاه ين ا يبيی  ها ا واقعا شباهت  يکنند؟ و سرانجام آ   

ها چه بـود و      ؟ آن دادگاه  هست) مسکوی  موسوم به دادگاه ها   (ن  يزمان استال 
  ؟ ستيست ها از آن ها چيکمونی دجمعبن

  یاھداف سیاسی از این مقایسھ تاریخ
نـسل جـوان   ی زيپاخه ران، ب يدر ا ی  کنونات  مبارزبارز  مشخصه  ک وجه   ي
کـه از دانـستن   ی نسل. ده شده است ياز آنان دزد  ی  خ واقع يکه تار ی  نسل. است

. محـروم بـوده اسـت   ی ن المللـ يو بـ ی در سطح ملی خيق تار ياز حقا ی  اريبس
ی اطـالع چنـدان  ی خيتاری دادهايع و روياز وقای ارين نسل از بسيکنست ا مم

ن نظام را حس کرده     ينداشته باشد اما با گوشت و پوست خود اثرات کارکرد ا          
ت مردم يچون فقر و فالکت اکثری تلخی ها تيروزمره با واقع  ن نسل   يا. است

سـرکوب در  ران و جهان، گسترش اشکال گوناگون ستم و استثمار و ترور و        يا
ی دادگرياز بی اريبا بسی د آشنائين نسل شايا.  روبرو بوده است ی  سطح جهان 

ی قـا حـس مـ   يزمانه خود را عمی های دادگرينداشته باشد اما بی خيتاری  ها
ان يـ سه  و رابطه ميگر مقايکديها را با  کند آنی می  کند و در ذهن خود سع     

ـ       ی  ب. آنها را کشف کند    کـه از زنـدان     يی  اهـ  ن گـزارش  يجهـت نبـود کـه اول
ب يـ  و ابـو قر امونجا از گوانتانيا«چون ی  نيرون درز کرد، با عناو    يزک به ب  يکهر

ز يـ ن را نيد نـام اسـتال    ياز آن گزارش دهنـدگان شـا      ی  اريبس. بود» بدتر است 
ب را مشاهده يدر زندان ابو قر   ی  وانيحی  ر شکنجه ها  يده باشند، اما تصاو   ينشن

در  هـا ی ري افغانستان و از نحوه اعتراف گ  مرگ در ی  نرهايکرده بودند، از کانت   
کا توسـط بـوش   يشدن شکنجه در آمری  از قانون.خبر داشتندزندان گوانتانامو  
بر سرشـان  يی ا همان بالهاين گوشه دن يده بودند که در ا    يد. باخبر شده بودند  

ی ذهـن جـستجوگر  . گـر يا بر سر مردم ديگر دنيشود که در گوشه د    ی  نازل م 
ده انگارد و بدنبال کشف علـل    يات بزرگ را ناد   ين واقع ين ا يبتواند رابطه   ی  نم

  . آن نباشد
ی است کـه بـورژواز  ی ن، در واقع پاتکياستالی دن دادگاههايان کش يبه م 

د از يـ ب بايـ مو و ابـو قر نـا گوانتا.  ز گم کردن براه انداخته استيای  آگاهانه برا 
ان نظـام  يـ می و واقعـ ی اساسـ ی وجـه اشـتراک هـا     . اذهان جوانان پاک شود   

ن اسـت راز   يا. د پنهان شود  يبای  اسالمی  و نظام جمهور  ی  جهانی  ه دار يسرما
پـر  ی رسـانه هـا  ی ن است راز همراه يا. نياستالی  ها دن دادگاه يان کش يبه م 

دانند بـدون منحـرف   ی همه م. يوطنی اليرزنان دو   با قلم ی  ن الملل يقدرت ب 
و نـامو  گوانتاچـون  ی بزرگـ ی  هـا  تيـ از واقع ی  کردن اذهـان جوانـان شورشـ      

را نـشان  يی بـورژوا ی ن نوع دمکراسـ يشرفته تريپی  ب، که مضمون واقع   يابوقر
  .کنندشان ی راضی رات سطحييبه تغ  را رام کرده وانتوانند آنی دهد، نمی م

سر يـ می  ستيـ غات ضد کمون  يقت بدون تبل  يحقی  در جهان امروز، الپوشان   

 ؟ دادگاه های استالین؛یدادگاه های جمهوری اسالم



      t ١٦   
ی کـ ينزدی اسالمی رو جمهوی ستياليامپری  ن امر سران کشورها   يدر ا . ستين

 ،نياستالی ها  دادگاهدر رابطه بای بورژوازی مسئله اصل. نه دارنديريو قرابت د
ن کار يا. سم استيه کمون يعلی  غاتيبلکه استفاده تبل  ست  يقت آن ن  يکشف حق 

ر يـ دو دهه اخی طی ن الملليبی بورژوای  ستياز کارزار ضد کمون   ی  بخش مهم 
مـردم  ی توده هاد و انتظار يامدن سطح ن آورين کارزار پائ يهدف ا . بوده است 

به ی ابيستم گر حاکم  و دست ی اجتماعی  نظام ها ی  نه امکان سرنگون  يدر زم 
از ی بخش مهمی ستيغات ضد کمونيتبل. ستواقعا عادالنه ی  ک نظم اجتماع  ي

نظام ی است تا مبادا چارچوبه های توده ا ی  ها زشياست مهار و کنترل خ    يس
ی مخوب  ی  بورژواز. ر پا گذاشته شود   يکال ز ير راد  بطو ،يه دار يسرمای  طبقات
ت يواقعتواند ی نمراند، بسم سخن يمرگ کمون در مورد   قدر هم   چهر  که  داند  

ت يـ توانـد ماه  ی  نمـ . را عـوض کنـد    ی  ه دار ينظام سـرما  زشت و منفور    ی  ها
زک و يـ ن و کهريجاد اويازمند ايرا که مدام ن   ی  ت جامعه طبقات  يه و ماه  يسرما
همان   هنوز،داندی مخوب ی بورژواز. ب است را عوض کنديبو قر مو و ا  ناگوانتا

ی ستيـ  انقـالب کمون   وی  ستيکمونی  سربلند کردن تئور  که موجب   يی  تضادها
کنـد از   ی ل به حداکثر تـالش مـ    ين دل يبه هم . پا برجاست شد، هنوز به قوت     

ارائـه اطالعـات غلـط، پـاک        . کنـد ی  ريده  جلو گ   ين ا يسربلند کردن مجدد ا   
سم آن يـ مربوط به کمونی خيق تاريو واژگونه کردن حقای  خيبق تار کردن سوا 

ی ن مربوط به شـکنجه هـا و کـشتارهائ     يق امروز يسکه پنهان کردن حقا   ی  رو
در مـردم را  کند تـا  ی مال مگسترده اع سطح   دری  ه دار ياست که نظام سرما   

  .  به زانو در آوردشنقاط جهانی اقصی زندان ها

   : شباھت سازی ھای فرصت طلبانھ
  !»ھدف وسیلھ را توجیھ می کند«

. عت اسـت ين و شري، دياسالمی در جمهوری نظام قضائی ه گاه اساس يتک
ن و يـ دی زيـ از  درهـم آم ی ران شکل فـشرده و برجـسته ا      يدر ا ی  نظام قضائ 

ی اسـالم ی هـا  ه به قرآن و سـنت يهر جرم، حکم و مجازات با تک . دولت است 
ی ان نظـام قـضائ  يمی ه تفاوت ين زاو يز ا ا)  ٢. (شودی  ه و اجرا م   يف و توج  يتعر

ن يـ سه ايمقا. ستينی در قرون وسطی مذهبی با نظام قضائی اسالمی  جمهور
قـت  ين حق يـ ن  کتمـان ا    يدوران اسـتال  ی  شـورو ی  با نظام قـضائ   ی  نظام قضائ 

بـه  ی مـتهم و وادار کـردن و    ی  و روحـ  ی  آزار، شـکنجه جـسم    . ن است ياديبن
ن مقالـه بـه   يـ ای بعـد در بخـش  . استده يه و نکوه يکری  اعتراف در هر نظام   

ی ن دو نظـام قـضائ  يـ ان ا يـ امـا م  . م پرداخت يخواه نيدوره استال ی  دادگاه ها 
و مدون شـان و هـم در عمـل       ی  قانونی   هم در متن ها    – فاصله است ی  ائيدن

برخـوردار  ی از وجـدان علمـ  ی اگر کس. گذاشته اند ی  که از خود بر جا    ی  کرد
ـ ا روبرو شود ت ها آنطور که هستياقعباشد و با و   را فـاحش ی هـا  ن تفـاوت ي

 سنگـسار،   ،ه قـصاص  يـ کـه بـر پا    ی  ان نظام قضائ  يدن تفاوت م  يد. ديخواهد د 
ی مانند، کافر، مرتد، محارب، مفـسد فـ  (عهد بوق ی ارهاين و مع  يتجاوز و قوان  

و مهم تـر  ن عصر مدرن يه قوانيکه بر پايی قرار دارد و  نظام قضا    ...) االرض و   
ی اجتمـاع ی  هـا ی  و ستم گـر   ی  زات طبقات ين کردن تما  از آن با هدف سرنگو    

نه ين  در زم  ين و استال  ين دوران لن  يقوان) ٣. (ستينی  افته کار سخت  يازمان  س
. هم عـصر خـود بـود      ی  ه دار يسرمای  شرفته تر از کشورها   يار پ يبسحتا  يی  ها

را کـه  ی هزاران جوانی تواند اعدام فله ای قت جو ميو حقی  کدام وجدان علم  
ی اسيسی  ر شده بودند، تجاوز به دختران زندان      يدستگی  زنامه فروش به جرم رو  

، و شکنجه يقه ايک دقی يپس از دادگاه های قبل از اعدام آنان، کشتار جمع   
ن نمونه يگر از ايها موارد د و سنگسار زنان و قصاص و ده    ی  قرون وسطائ ی  ها
 ؟ سه کنديمقای ستيالين سوسيا چيی شوروی قضائنظام را با ها 

ی ه و دادگاه ها  يت فق يه گذاران وال  يکه  پا  ی  تا که امروز همان کسان    شگف
ی ت اهللا منتظريآ(ر بوده اند    يقصاص و تعز  ی  نيدی  قضائنظام  د و   يتش عقا يتف

محـسن  (سـاختند  ی لم مـ يت توبه و اعتراف بـه گنـاه فـ       ي، در حقان  )يو صانع 
، )يرانمهاج(دانستند ی ق مرگ ميرا حرامزاده و الی ، سلمان رشد) مخملباف
! کنندی  ه م يتشب» نياستالی  دادگاه ها «سران اصالح طلب را به      ی  دادگاه ها 

را بـه   ی  اسالمی  جمهوری  ا که با حرارت دادگاه ها     يد زکر يفری   امثال آقا  )١(
کـار  ی که  به نقد اردوگاه هـا ی گرانيا ديکند ی ه مين تشب ياستالی  دادگاه ها 

ن يهم به مـدرن تـر  ی م نگاه يپردازند ن ی  ن م يزمان استال ی  در شورو ی  اجبار
کـا  يآمری ون نفـر در زنـدانها  يـ لي دو می  کار بردگـ  ی  عني –ی  نظام کار اجبار  

در ی ون نفرزندانيليدو م. ه آنهم بلند کنندياعتراضشان را علی ندازند و صدايب

 محرومنـد و  زنـان   –ی  ماننـد حـق را     –ی  ن حقوق شهروند  يکا از کمتر  يآمر
س يهم به پل  ی  م نگاه يخوبست ن . مل کنند د بسته به تخت وضع ح     يبای  زندان
ی و ارائه شهادت هـا ی قالبی های در پرونده سازی د طوالئ يکا بکنند که    يآمر
ا يـ د زکريـ فر. ن پوسـت دارد يرنگـ ی و توده هـا   ی  اسين س يه فعال ين عل يدروغ

ـ ا. ده اسـت  يکا را شن  يوابسته به ارتش آمر   » کازياسکول آو آمر  «حتما اسم    ن ي
داد کـه در  ی  م مـ  ين شکنجه گـر تعلـ     يالتی  کايآمری  ادولت ه ی  دانشگاه برا 

به حـرف در آوردن  ی دستورالعمل آن از جمله نوشته است که برا    ی  کتاب ها 
د که به زن و فرزندش تجاوز يد کنيرا تهدی و، شکنجهاعمال عالوه بر ی زندان
بـسته  ی مترقـ ی روهـا ينی های جه افشاگر ين دانشگاه در نت   يا. ( د کرد يخواه
.) شودی  ش برده م  يگر پ يا طرق د  ی ي ر آن بطور حتم به طور مخف      کای  ول. شد

حقـوق  ی سـازمان هـا   ی  ا بجز به حرف دولتمردان به حرف ها       يذکری  اگر آقا 
بـه اعترافـات   ی د بداند که مجبور کردن متهمان جنـائ    يبشر هم گوش دهد با    

خچـه  يدر مـورد تار   . کاسـت يس در آمر  يپلی  دائمی  از روش ها  ی  کين  يدروغ
ـ ا. ديپرسقت ماجرا را    يحقها  ی  رلنديد از ا  يس با يس انگل يپل ی ان بـرا يـ ن آقاي

د يـ ش عقا يتفتـ ی  ها در مورد دادگاه  ی  روند و کلمه ا   ی  ه چرا راه دور م    يتشب
خـوب اسـت   . نـد يگوی کـا نمـ  يل دهه پنجـاه در آمر     يدر اوا ی  دوره مک کارت  

  . گرانيک جوالدوز به ديک سوزن به خود زنند ی يبورژوائی مدافعان دمکراس
، ياسـالم ی  سـال در مـورد دادگـاه هـا        ی  به مـدت سـ    ی  غربی  رسانه ها 

که دسـته دسـته     ی  زمان. ار کردند يران سکوت اخت  يدر ا ی  اسالمی  ها مجازات
محاکمـه و  ی قـه ا  يچنـد دق  ی  دادگاه هـا  يـ ست در ب  يـ و کمون ی  جوانان انقالب 

ی ن متهمان در اثر شدت شکنجه هـا    يکه ا ی  شدند، زمان ی  محکوم به مرگ م   
ن دفـاع از خـود را نداشـتند،         ير به راه رفتن نبودند و حق کـوچکتر        وارده قاد 

ران اتفاق افتاد، همه رسانه   يدر ا ی  اسيان س ي زندان ٦٧که قتل عام سال     ی  زمان
 ٢٨کـه  ی زمـان . سکوت کردنـد ی ستياليامپری وابسته به قدرت های غربی  ها

خ يه تـار  ن دادگا يزتريست ها در نفرت انگ    يه کمون ياتحادی  نفر از اعضا و رهبر    
اد يـ  به مرگ محکوم شـدند، رسـانه هـا           ١٣٦١ماه  ی  در د ی  اسالمی  جمهور

ن روزها  رخـت     يکه ا ی  آن دسته از حاکمان   . فتادندي ن »ينياستالی  دادگاهها«
ی ان مـ يـ ها بـه م  بر تن کرده اند هر زمان سخن از آن قتل عام      ی  اصالح طلب 

د يـ ايش بيط پـ يند اگـر دوبـاره آن شـرا    يگوی  ا م يار کرده   يا سکوت اخت  يد  يآ
  ) ٥.(همان اعمال را تکرار خواهند کرد

ن نظـر   ين از ا  ي، همچن ياسالمی  ر جمهور ياخی  شود دادگاه ها  ی  گفته م 
اتهام نشانده انـد  ی صندلی از دست اندر کاران خود نظام را بر رو        ی  که عده ا  

بـاز راه دور رفتـه     » يه ساز يشب«ی  اما برا . ن هستند ياستالی  ه دادگاه ها  يشب
ی کـا يکا در آمريسم آمرياليوابسته به امپر  ی  م ها ير در رژ  يم قرن اخ  ي ن در. اند
 ،ل شـده و فاتحـان  يتشکيی ن دادگاه هايچنی ا پس از هر کودتائين و آس  يالت

ز بارها ينی اسالمی در جمهور. محاکمه نشانده اند  ی  صندلی  ن را بر رو   يمغلوب
  . رخ داده استی ن اتفاقيچن

ن دادگاه ها در اثراعمال شکنجه يان ااغلب متهم » اعترافات«ست  يشک ن 
رغم عـدم   يـ از آنان عل  ی  اري بس ) ٦(.صورت گرفته است  ی  و جسم ی  روحی  ها

ی ابراز وفاداری   به و–ه يت فقيد کال والي و شا  –ی  خامنه ا ی  اعتقاد به رهبر  
ا  يـ عه يدر شـ  » هيـ تق«از اصـل    ی  رويـ نـان بـا پ    ياز ا ی  ممکنست برخـ  . کردند

ه يـ کـه تـا کنـون عل    ی  هراس از  اعمـال مخـوف      د  يگر و شا  يدی  های  حسابگر
ل شـرکت در آن هـا از کـم و         ين ها بـدل   يو ا (ن نظام انجام گرفته     ين ا يمخالف

  .ن داده انديتن به اعترافات دروغ)  ف ماجرا باخبرنديک
و ی ظـاهر ی امری اسالمی  ت نظام جمهور  يت آشکارشان از کل   ي  اما حما 

ن نظـام و ضـرورت   يـ آنان به ا. ستد به اعدام نبوده ا ير فشار شکنجه و تهد    يز
ی جمهـور «: گفتندی هم می رينان قبل از دستگ ياغلب ا . حفظ آن باور دارند   

نظـام مـشروطه   «ا  از يـ و » ک کلمـه کمتـر  يـ شتر نه يک کلمه ب  ينه  ی  اسالم
  . کردندی ت ميحما» يوالئ

و ی  روحـ ی  ه شـکنجه هـا    ي، کل ين اعمال ضد انسان   يه ا يست ها کل  يکمون
ه هر کـس کـه    يکه باشد و عل   ی  و عنوان ی  طيا تحت هر شرا   ان ر يزندانی  جسم

آنـان  » اعترافـات «ه يـ تـوان بـر پا  ی را نمی  چ زندان يه. کنندی  باشد محکوم م  
ح و يصحی ارهايد اصول و معيبای طيتحت هر شرا  ست ها   يکمون. محکوم کرد 

غ کننـد و  بـا   يـ را تبلی جنگی و اسرا ی  اسيان س يدفاع از حقوق زندان   ی  انقالب
نه ين زميرا در ای ستيجنبش کمونی  ارهاي، مع ي تجارب مثبت و منف    توجه به 

ر يـ نـده فراگ يآی ستيـ اليها ارتقاء دهند و آنها را به عنوان اصول جامعـه سوس     
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  . کنند

ک يدئولوژيو ا ی  اسيسی  ان ورشکستگ يز ب ير قبل از هر چ    ياخی  ها دادگاه
ن يای  دتيو عق ی  اجتماعی  شالوده ها ی  دگيپوس. استی  اسالمی  نظام جمهور 

ـ ا. خود حکام روشن اسـت    ی  ز برا ينی  قضائی  نه ها ينظام حتا در زم    ی دئولوژي
ن جامعـه و  يخود را در مهار و کنترل و سرکوب محکوم       ی  گر کارآئ يدی  اسالم

ی بـرا ی ک معـضل جـد  يـ ن  يا. متحد نگهداشتن حاکمان از دست داده است      
 بـدان  زيـ نی ستيـ اليامپری که بـورژواز  ی  معضل. ران است يطبقات حاکمه در ا   

منطقه هنوز بعنـوان ابـزار طبقـات        ی  گر کشورها ياگر اسالم در د   . واقف است 
سـال تجربـه   ی ل سـ يـ ران به دليدهد، در ای نشان می  از خود کارآئ  ی  ارتجاع

بـه  ی  کنـون )ليدر شـکل و شـما  بخصوص (ی  اسالمی  دئولوژيای  نيدحکومت  
ـ    ی  گر محکومان جامعـه بـدان تـن نمـ         يد. ده است يآخر خط رس   ی دهنـد و ب

. م را فراگرفته اسـت يرژی ه هايدامن گردانندگان و پا ی  به اسالم حت  ی  اعتقاد
 و  فقـط  –ی نياسـتال ی هـا  دادگـاه ی وان افشان تحت ع –سم  يحمله به کمون  

هـا و هـم      ستيـ اليهم امپر . استان  يعری  گن ورشکست يپوشاندن ا ی  فقط برا 
ی گـر يرا در شـکل د ی دئولوژين ايهستند تا ای  ازمند فرصت يطبقات حاکمه ن  

کنند و در درجه اول ی باز ساز ) گريدی  های  دئولوژيب با ا  يو احتماال در ترک   (
ن روست که امثال    ياز ا . جاد کنند يان طبقات حاکمه ا   يحول آن در م   ی  وحدت

ران يـ دولـت ا «: دهد کـه ی اش هشدار می ونيزيام تلويپی انتهاا در يد زکر يفر
  » .ر فرصت داردييتغی هنوز برا

ا يـ نـد  بايدسـت  ی ن فرصت يها و طبقات حاکمه به چن      ستيالينکه امپر يا
ن يـ مـسئله ا . ربـط خواهـد داشـت   ی ستير به خط و عملکرد جنبش کمون  يخ

را از خود نشان خواهد داد کـه در  ی ن توانائيای ستيا جنبش کمون  ياست که آ  
مردم قرار دهـد  ی شارويرا پی  گريدی  ک، افق و دورنما   يدئولوژيط خالء ا  يشرا

وند دهـد؟ روشـن اسـت کـه      ير پيزش اخيرا با خی ستيونکمی و تعهد و آگاه 
قـرن  ی ستيـ اليسوسی انقـالب هـا  و نقادانه از تجارب ی  علمی  بدون جمعبند 

کـه  ی و پاسخ به سئواالت گزنده ا --ی نه نظام قضائي منجمله در زم  – ستميب
ن يتـوان در چنـ  ی ش آورده، نمـ ين پـ يو چـ  ی  در شورو ی  ه دار يسرمای  اياح

ی فـه شـانه خـال   ين وظيـ ر بار ايکه از زيی  ست ها يکمون. قرار گرفت ی  تيموقع
   .نخواهند شدی نقشی فايکنند قادر به ا

   دادگاه های مسکو در شماره آينده : بخش دوم
  توضیحات 

 فريد زکريا از کارشناسان سياست خارجی آمريکا و مفسر مهم شبکه خبـری   -١
ه فارسی می توانيد در لينک   پيام تلويزيونی او را همراه با ترجم      . سی ان ان می باشد    

  . زير مشاهد کنيد
http://www.youtube.com/watch?v=CBL٧-YFlZ٣g  

شـکنجه در  «در زمينه ربط اعمال شکنجه با ايدئولوژی اسـالمی بـه مقالـه          - ٢
 نـشريه  ٤٦منـدرج در شـماره   » جمهوری اسالمي، ريشه ها و توجيـه هـای قـساوت    

  . حقيقت رجوع کنيد
اهللا محمدی گيالنی حاکم شرع رجـوع   توان به اظهارات آيتبرای نمونه می     - ٣

شود و کيفرش همان است   اش پذيرفته نمي    محارب بعد از دستگير شدن، توبه     «: کرد
بارترين حالـت   حلق آويز کردن به فضاحت. ترين وجه  کشتن به شديد  . که قرآن گفته  

» .ا درهـم شـکند    تعزير بايد پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان ر           . ممکن
دادستان جمهوری اسالمی   (يا به اظهارات موسوی تبريزی      ) ۶۰ شهريور   ۲٨کيهان،  (

يکی از احکام جمهوری اسالمی ايـن اسـت کـه     «): که امروز جزو اصالح طلبان است     
اش را بايـد   زخمي. هرکس در برابر اين نظام امام عادل بايستد، کشتن او واجب است    

چيـزی نيـست کـه تـازه آورده      . اين حکم اسـالم اسـت     . تر کرد تا کشته شود      زخمي
   )۶۰ شهريور ۲۹کيهان،(» .باشم
اثر محسن » بايکوت«و » توبه نصوح«برای نمونه می توان از فيلمهايی چون  - ٤

 اجباری ٦٠مخلمباف نام برد که تماشای شان در زندانهای جمهوری اسالمی در دهه 
مورد سلمان رشـدی و آيـه هـای شـيطانی        يا به کتابی که عطااهللا مهاجرانی در        . بود

همچنين  اظهاريه اين وزير فرهنگ دوره خاتمی در مورد ضرورت . نگاشته رجوع کرد
  .پنهان نگهداشتن  سنگسار زنان

 برای نمونه می توان به اظهارات امثال جاليی  پور در کنفـرانس بـرلين در        - ٥
  .  رجوع کرد٢٠٠٠سال 
شکنجه .  شکنجه های سفيد نيز قرار داشتندمی گويند اغلب متهمان تحت  - ٦

زمينـه  امـا در  . سفيد يا روحی تاريخا به نام حاکمان بلوک شرق در تاريخ ثبـت شـد      
جمهوری اسالمی دست حاکمان بلوک شرق را از پشت  نيز اعمال شکنجه های سفيد

برخی از كسانی كه قادر شدند از شكنجه گاهها و زندانهای جمهوری  اسالمی               . بست
. شکنجه روحيبيشتر قابل تحمل بود تا ن بدر برند می گويند شكنجه ی جسمی         جا

اعـدام مـتهم   نمايـشی   از مراسـم    . شکنجه  روحی در ايران شكلهای متنوعی داشـت        
از صحنه ی كتك زدن و يا تجاوز به عزيـزی گرفتـه     . گرفته تا تماشای اعدام ديگران    

 و سكوت مطلق نگهداشـتن و در    يا مدت طوالنی در انفرادی    . تا  بيخوابی های ممتد    
بارهـا آنهـا را بـرای      زندانبانان  : يکی از زندانيان سياسي   بنا به گفته    . تابوت قرار دادن  

بار . غش كردند و حالشان بهم خوردبسياری بار اول . تماشای اعدام ديگران می بردند
ی تفاوت نه تنها ب. اما برای بار چهارم بی تفاوت شده بودند   . دوم و سوم هم همينطور    

او مـی  . شده بودند بلكه برايشان تنوعی بحساب ميآمد كه از سلول بيرون مـی آينـد       
بچه ها بريم برای تماشای : "گفت وقتی شب صدايمان ميكردند با بی تفاوتی ميگفتيم

بعدها فهميديم با اين كار دارند روح ما را پاره پـاره ميكننـد و از درون تهـی              ". اعدام
 . بود" شكنجه ی سفيد"ن جزو وحشيانه ترين شکل ميگفت اي. مان ميكنند

سنده يبزرگ شد و نوی انقالب فرهنگی  در سال ها»ن هانيدون پ«
.  است»نيچی ك روستاير ييو تغی  زندگ–ناشناخته ی انقالب فرهنگ«كتاب 

ی قيبه داستان حقی ابيدستی است كه به مبارزه برای كتاب او اقدام به موقع
ك ين هان در ي دون پ٢٠٠٨در دسامبر . كندی مكمك ی انقالب فرهنگ

هنر و : نيچی كشف دوباره انقالب فرهنگ«ار مهم تحت عنوان يش بسيهما
ن يا. ورك شركت كرديوي در شهر ن»ييراث رهايم, ياست، تجارب زندگيس

 و »خيتاری واقعيی  پروژه بازگو « ،»انقالبی كتابفروش«ت يش با حمايهما
 دسامبر ١٢روز .  برگزار شد»وركيوينشگاه ندای دانش عمومی تويانست«

انقالب ی ن هان در كتابفروشيدون پ، ش بوديه هماي كه افتتاح٢٠٠٨
را به همراه پرسش و پاسخ ی ن سخنرانيه انقالب اينشر. ارائه كردی سخنان

ح شده آن توسط سخنران را در ي  متن تصح،اده كردهيجلسه از نوار پی ها
  .دهدی ر مار خوانندگان خود قراياخت

گر يدی كيبزرگ شد ی انقالب فرهنگی  كه او هم در سال ها»يدی با« 
ه انقالب در ينشری با او در تارنمای ش بود و مصاحبه اين هماياز سخنرانان ا
ی صوتی ش شده نوارهايرايد متن ويخوانی ر ميآنچه در ز. دسترس است

  . استی سخنران
است كه ی قالب فرهنگدر دوران انی كتاب من در مورد رفرم آموزش

. ن بزرگ شدميو در چيك مزرعه كلكتيمن در . شخصا آن را تجربه كرده ام

ی ن، برايآن وقت ها در  چ.  ساله بودم كار در مزرعه را آغاز كردم٩ی وقت
ل بود يدو روز تعطی نكه بچه ها بتوانند در مزرعه كار كنند، مدارس هفته ايا

رفتم ی مدرسه می من هم وقت. شنبهكيدو بعد از ظهر به عالوه ی عنيــ 
» ياز كاريامت«و به دانش آموزان يمزرعه كلكت. كردمی دو روز كار می هفته ا

هر روز ی من برا. گرفتندی از ميده امتی بزرگترها روز. كردی پرداخت م) ١(
 سالم بود ٩فقط ی من وقتی عني. گرفتمی از مي امت٧/٥ی كار در مزرعه روز

. توانستند در مزرعه كار كنندی همه م. اورميرا در بتوانستم خرج خود ی م
كار من در آن زمان . شدی دا ميشه كار پيدنبال كار بود، همی اگر هم كس

آوردند و من با ی مثال بزرگترها آب را از رودخانه به مزرعه م. آسان بودی ليخ
  . ختميری اهان آب ميگی مالقه پا

رش بر روستا يو تاثی  فرهنگانقالبی من در كتابم درباره رفرم آموزش
. سواد بودنديما بی ن روستايشتر ساكنيجوان بودم، بی وقت. صحبت كرده ام

به قدرت ی نيچی ست هاينكه كمونيقبل از ا. سواد بودنديپدر و مادرم هم ب
توانستند به مدرسه ی ر بودند كه نميفقی به قدری نيشتر دهقانان چيبرسند ب

 سالش ١٢مام وقت در كارخانه مشغول شد فقط به كار تی پدر من وقت. بروند
ی مادرم هم فقط شش سالش بود كه به طور تمام وقت در كارگاه گلدوز. بود
ل يچكدامشان امكان تحصين خاطر هيبه هم. ه مشغول به كار شديناح

از كودكان ی اريبچه بودم، بسی وقت. من پنج خواهر و برادر داشتم. نداشتند

  زندگی و تغییر در یك روستای چین ، انقالب فرهنگی ناشناخته
 

http://www.youtube.com/watch?v=CBL
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شتر يب. بودند امكان رفتن به مدرسه را نداشتندروستا كه از من بزرگتر 

  .عموزاده ها و خواهر بزرگترم هم نتوانستند به مدرسه بروند
ان را به ييشد كه روستای آموزشنظام ك ين وارث يست چيحزب كمون

. متمركز شده بودی در مناطق شهری ليشتر منابع تحصيب. آوردی حساب نم
نكه يای من برا. ت مشكل بودينها یبيی روستای بچه های مدرسه رفتن برا

ی اگر بچه ها م. دادمی د قبلش امتحان ميبتوانم به كالس اول بروم، با
ی اد ميد يگرفتند و بای اد ميد از قبل نوشتن ي، با خواستند به مدرسه بروند

  . بشمرند١٠٠گرفتند تا 
 و اد بدهندينقدر بلد نبودند كه به فرزندانشان يشتر پدر و مادرها ايبی ول
بود كه در ی ن الزاميای امتحان برا. شدندی جه بچه ها در امتحان رد ميدر نت

سه سال بعد، ی ول. جا نداشتندی روستا، به اندازه كافی  مدارس دولت آن زمان
ه ما امكان داده شد تا مدرسه يناحی ، به همه روستاهايهنگام انقالب فرهنگ

 روستا ١٠٥٠مان منطقه ما شامل در آن ز. ندازنديخودشان را به راه بيی ابتدا
خودشان يی مدارس ابتدای انقالب فرهنگی ن روستاها در سال هايهمه ا. بود

كه به سن مدرسه رفتن بودند توانستند به طور يی همه بچه ها. ر كردنديرا دا
ند كه يگوی ن مين و نخبگان چيامروزه دولت چ. گان به مدرسه برونديرا

ش يبی ن دروغيا. فاجعه بار بوده استی هنگانقالب فری آموزش در سال ها
  . ستين

در . كردی اريآموزش و پرورش رشد بسی در ده سال انقالب فرهنگ
. س كردنديتاسيی ك مدرسه راهنمايه ما هر چهار روستا به اشتراك يناح

توانستند بدون ی كردند می را تمام ميی كه مدرسه ابتدايی ن بچه هايبنابرا
. هم بودی مجان. برونديی باره امتحان بدهند به راهنمانكه مجبور باشند دويا

ی قبل از انقالب فرهنگ. رستان داشتنديه ما چهار دبيناحی همه كمون ها
از سال . رستان داشت كه آنهم فقط دو كالس داشتيك دبيه ما فقط يناح

رستان ي نفر از آن دب١٥٠٠ سال فقط ١٧به مدت ی عني ١٩٦٦ تا سال ١٩٥٠
چ يگر هي هشتصد نفر به دانشگاه رفتند و د  نفر١٥٠٠ن ي از ا.پلم گرفتنديد

ا به ارتش يا استخدام دولت شدند و يه يهفتصد نفر بق. وقت به ده بازنگشتند
  . شدی دا نميرستان را تمام كرده باشد در روستا پيكه دبی كس. وستنديپ

ك به يرستان كمون وارد شدم فقط نزدي به دب١٩٧٢من در سال ی وقت
. همان سال ثبت نام كرده بودندی گر در همان مدرسه و براينفر د ١٠٠٠

پلمه ي د١٠٠ش از يما بی لم را گرفتم در روستايان تحصيمدرك پای وقت
ی ن بازيچی در رشد روستاهای ار مهميپلمه ها نقش بسين ديا. وجود داشت

ی شتريبی ليخی كارهای توانستند نسبت به نسل قبلی نان ميا. كردندی م
  . بكنند

انقالب ی در سال ها. ميكردی ما فقط زراعت می قبل از انقالب فرهنگ
ما . كردندی اديجاد تنوع در اقتصاد روستا كمك زيپلمه ها به ايدی فرهنگ

 درخت ،مين تيا. ل شده بوديپلمه ها تشكيم كه از ديم جنگل داشتيك تي
ك كارخانه هم يما . گر كاشتيدی متنوع، فلفل و درخت های وه هايم

يی  جوانان روستا،ن امروزيدر چ. كردندی  نفر در كارخانه كار م١٧٥. ميساخت
در ی ول. دا كردن به شهر برونديكار پی مجبورند روستا را ترك كنند و برا

ی ما برده كس. ميبرويی م جايما مجبور نبودی انقالب فرهنگی سال ها
ارخانه روستا كه در كی  نفر١٧٥. ميكردی نده خودمان كار ميآی برا. مينبود

ی كردند كه باعث بهبود جدی و حاصل ميكلكتی برای كردند درآمدی كار م
  . شدی كشاورزان می سطح زندگ

ما دو . كردی ر ميز تعميروستا را نی  ابزار كشاورز،عالوه بر آن، كارخانه
نم انقالب يبی گردم می به گذشته برمی و وقت. ميون داشتيتراكتور و دو كام

كشاورزان را به طرق مختلف بهبود ی زندگ, ديش توليه افزابه واسطی فرهنگ
درآمد . ش از دو برابر شدي بازده غالت ب، سال١٠ی ه ما طيدر ناح. ديبخش
د كه در آن سال ها اقتصاد يگوی ن ميامروز دولت چ. ش از دوبرابر شديهم ب

  . ن كامال مزخرف استيا. ديرسی ن به مرز ورشكستگيچ
كشاورزان خواست كه به دست خود مزارع ن از يكه دولت چی وقت

دولت . ه ما به شدت مقاومت كردندي كشاورزان ناح،و را منحل كننديكلكت
و ي كنار بگذارد تا بتواند مزارع كلكتی ه را از استانداريمجبور شد رهبران ناح

كند هر ی سازی ملك را خصوصيما حاضر نشد همه مای روستا. را منحل كند
. ما مقاومت كردی روستای ول. ديروستا را خری ن هايمچند كه دولت تمام ز

گر يدی ه ايدر ناحيی ن هايش زميد به جايگرفتند بای ما را می ن هاياگر زم

روستا هنوز همانقدر . مين مان را از دست ندادين ما زميبنابرا. دادندی به ما م
خوب است و ی ليما خی امروز هم وضع روستا. ن دارد كه قبال داشتيزم

ی حقوق بازنشستگ, ويمادرم هر ماه از كلكت. دارندی اورزان حق بازنشستگكش
, شدی سازی ن هم شامل خصوصيكه زمی گريدی در روستاها. رديگی م

  . ار بد استيان بسييوضع روستا
 كمون ما حدود ١٩٧٧در سال .  وارد دانشگاه شدم١٩٧٨من در سال 

انقالب ی  هادر سالی همگ. رستان داشتيل دبي فارغ التحص١٢٠٠٠
ی امتحان ورودی پلم گرفتند و همه شان برايرستان كمون دياز دبی فرهنگ

 نفر امتحان دادند ٢٠٠٠ن تعداد ياز ا. ط بودنديكالج ها در آن سال واجد شرا
فقط ی  هزار نفر٥٠از كمون . بودم كه توانست به كالج برودی و من تنها كس

 دانشگاه رفتم و سپس به من كالج را تمام كردم و به. من انتخاب شدم
  .پرداختم“ زنگژو”س در دانشگاه يتدر

يی ق روستايتحقی برايی كايآمری قاتيم تحقيك تي من به ١٩٨٦در سال 
ما . م بودنديعضو تيی كايدو پروفسور آمر عالوه بر من. ن  ملحق شدميدر چ

ان به ندرت در يآن روزها خارج. مي رفت»هونان«الت يبه چند روستا در ا
كه ی ت بزرگيم جمعيرفتی هر جا كه م. شدندی ده مين ديچی اهاروست

نند يافتادند كه ببی شتر دختران و پسران جوان بودند دنبالمان راه ميب
  .اندی ان چطوريخارج
تر ين نوجوانان خواستم كه تيخوردم از ای داشتم ناهار می ك روز وقتي

ی اول فكر كردم خجالتمن . سر تكان دادندی ول. م بخواننديروزنامه ها را برا
دن يمن از شن! مدرسه نرفته اند. از آنان گفتند به مدرسه نرفته اندی بعض. اند

ن به مدرسه يچی دانستم كه همه بچه های می هيبد. ن حرف شوكه شدميا
ستم مدارس ي كل س ،ده شدندياز آن زمان كه كمون ها برچی ول. روندی م

. ده شديت كمون بود هم برچياكه مورد حمی ستم مراقبت پزشكيو سی دولت
ذهن مرا ی انقالب فرهنگی در سال های آموزشی ت رفرم هاياز آن پس اهم

  .به خود مشغول داشته است
آنجا . ل به سنگاپور رفتميتحصی ن را ترك كردم و براي چ١٩٨٨در سال 

است ين بود كه سيقصدم ا. كا گرفتميآمری برای ليك بورس تحصيبود كه 
كا را يك آمريپلماتيو دی خ روشنفكريتار.  مطالعه كنمكا رايآمری خارج

در يی كايآمری ن هايسيدم با آنچه آكادميكا رسيبه آمری وقتی ول. بخوانم
نان در مورد يآنچه ا. ن نوشته بودند روبرو شدميچی مورد انقالب فرهنگ

كه من تجربه اش ی ن نوشته بودند با آن انقالب فرهنگيچی انقالب فرهنگ
دادند ی سم ارائه ميالين و سوسيكه از چی رياز تصو. نبودی كي كرده بودم

  .ز شوكه شدميدم نياالت متحده ديو البته از آنچه در ا. وحشت زده شدم
نخبگان . ن كشور نداشتمياز ای ريچ تصويآمدم هی كا ميبه آمری وقت

كه يی ن جاياول. فوق العاده استی كا كشوريبه من گفته بودند كه آمری نيچ
ی مكان.  بود»ورمونت« در شهر »نگتونيبرل«كردم محله ی كا زندگيمردر آ

شهر كه محله ی من در بخش شمال. »نيچمپل«اچه يبا در كنار دريار زيبس
شه گرسنه يمن بچه ها همی گيدر همسا. كردمی می ن است زندگيرنشيفق

آمدند كه با پسرم ی گشتند به خانه من می هر روز كه از مدرسه برم. بودند
نكه ياز ا. خواستندی می نيك تكه نان چيگفتند گشنه اند و ی م. كنندی زبا
ی ن كشور جهان مردم گرسنه مين ثروتمندتريدر ا, كايدم در آمريدی م

  . كردمی دو سال آنجا زندگ. گردند شوكه شدم
ك روز ي. كردمی اسباب كشی  به محله ثروتمند»بوستن«سپس به 

مجذوب ی ليو من گفتم كه خ. ديا پرسكيصاحبخانه ام نظرم را درباره آمر
م ير بوديفقی لين ما خيد چرا؟ و گفتم كه در چيپرس. ناراحت شد. نشده ام

همه , سم همه كار داشتندياليو تحت سوس. ميخانمان نداشتی ت بيجمعی ول
نجا در يو ا. بودی الت مجانيگان بودند و تحصيتحت پوشش درمان را

صاحبخانه ام فكر كرد كه . ستيات موجود نن امكانيا اين كشور دنيثروتمندتر
  . مشكل از من است

ی ست احساس مي، مقامات كمون١٩٤٩ن در سال يانقالب چی روزيبا پ
ده اند و حاال كه انقالب به يار كشيبسی انقالب سختی كردند كه در نبردها

ی مدارس مخصوص برا. استی ده زمان لذت بردن از زندگيرسی روزيپ
ستم ين سيدرست است كه ما قرار بود در چ. دفرزندان خود ساختن

مقامات . ار حاد بودنديبسی طبقاتی تضادهای م ولياده كنيپی ستياليسوس
  . كسب كردندی ژه ايوی ايه مزايبلندپا



     ١٩u 
ار را به دست توده ها يك انقالب در انقالب بود كه اختي, يانقالب فرهنگ

تا . بنا نهندی ستياليوسك نظام واقعا سير دهند و يين را تغيداد تا جامعه چ
در سال . فتدين اتفاق نيسابق اتفاق افتاد در چی م آنچه در شورويكنی سع
د به طور ين باي همه نخبگان چ،نيهمه مقامات چی انقالب فرهنگی ها

 ،ان دانشگاهيدانشجو. كردندی مرتب همدوش افراد طبقه كارگر كار م
ی دي طور مرتب در كار ست بهيبای می رستان ها همگيران دبي دب،استادان

ر يشتر از سايحقوقم اصال ب. ر كارخانه روستا بودميمن مد. كردندی شركت م
معلمان روستا هم با همان . كردند نبودی كه در كارخانه كار می كسان

پزشكان پابرهنه هم در روستا همان . گرفتندی مزد می كاری ازهايامت
ش رود و ينگونه پيد ايسم باياليسوس. كردندی افت ميرا دری كاری ازهايامت

ر آنچه امروز شاهدش ينظی م با بحران ماليداشته باشی ستمين سياگر چن
  .  م شديم روبرو نخواهيهست

دا كرد ين كشور بروز پيدر ای در چند هفته گذشته كه بحران مال
ن ممكن است يبه آنان گفتم كه ا. ان من نگران بودندياز دانشجوی اريبس

زمان . ميكنی ه مصرف ميروی مدت هاست كه ب. ن باشدمايبرای فرصت مهم
مجبور . ميكنی نگونه زندگيم ايستيمجبور ن. ده استيتامل و فكر كردن رس

ی ه هايما دستما. ميرا تحمل كنی ر امراض اجتماعيو سای خانمانی م بيستين
مناسب ی ك زندگينقدر هست كه يدمان ايتول. مين جامعه داريدر ای اديز

است كه ی ت كوچكياقل. ميك مشكل داری يول. ن كنديتامهمگان ی برا
متفاوت بنا نهاد كه در آن ی توان جامعه ای م. اده خواهيص است و زيحر

  . باشندی ن شوند و راضيانسان ها تام
  توضیحات 

منظور شيوه توزيع درآمد بين دهقانان در روستاهای چين : امتيازهای كاري. ١
 هر كس به ،ی كه مكان كار و زندگی مردم بوددر كلكتيوهاي. سوسياليستی است

 به توليد و درآمد ،و ارزش هر امتياز. اندازه كاری كه می كرد امتياز كاری می گرفت
از هركس به «اين نوع مخصوصی از اعمال اصل سوسياليستی . كلكتيو بستگی داشت

  . بود» به هركس به اندازه كارش،اندازه توانش
 وزنـه خـدمات بهداشـتی و    ،ل های انقـالب فرهنگـي  در سا: پزشكان پابرهنه . ٢

درمانی به سمت روستا متمايل شد هر چند سطح عمومی اين خدمات در شهرها نيز     
دهقانـان  .  بخشی از اين تغييـر انقالبـی بـود        »پزشكان پابرهنه «جنبش  . بهبود يافت 

جوان و جوانان شهری عازم روستا می شدند و در زمينه خـدمات اوليـه بهداشـتی و           
پزشكان نيز . درمانی مورد نياز ساكنان روستاها و بيماری های رايج تعليم می ديدند           

اميد . هميشه يك سوم پزشكان شهری در روستا بودند. به مناطق روستايی می رفتند
 ٦٥ بـه  ١٩٤٩ سال در سـال  ٣٢به زندگی در دوره رهبری مائو دو برابر شد يعنی از     

  . رسيد١٩٧٦سال در سال 

 ٢٦ که در »سرويس خبری جهانی برای فتح« زيده ای است از مقالهمتن زير گ
های بزرگ با  قدرتمذاکرات اخير اين مقاله بعد از .  منتشر شد٢٠٠٩اکتبر 

روابط جمهوری اسالمی ايران نقطه تمرکز آن جمهوری اسالمی نگاشته شده است و 
ه طی يک ماه طرفين مذاکره در اجالس ژنو به توافقاتی رسيدند ک. با آمريکاست

حاکی از پيچيدگی مسئله اين . گذشته اعتبار آن در هاله ای از ابهام فرو رفته است
همانگونه که مقاله اشاره .  می گذارندتاثيربر آن که است متفاوتی  و عواملروابط اين 

ه ددر مناسبات آمريکا و جمهوری اسالمی  پديده آم برای تغييری  شرايط،می کند
جمهوری اسالمی نمی . خواهد رفتن نرم و راحت پيش ،تغييرد رون اما اين ،است

خود را کنار » يئضد آمريکا«خود را عوض کرده، شعارهای لحن به ناگهان تواند 
وابسته به ايران اين مناسبات تنها به عالوه، تغيير . گذاشته و مجيز گوی آمريکا شود

ياليستی ديگر نيز در آن بلکه مواضع و منافع قدرت های بزرگ امپر. و آمريکا نيست
عامل بسيار مهم ديگری که به معادالت اضافه شده، مبارزات چند ماهه . دخيل است

ی اخير مردم عليه جمهوری اسالمی است که بساط گذشته را به کلی بر هم زده 
شاهد  طرفين،يرغم ايجاد شرايط و نشانه های تغيير و حتی خواست نتيجتا، عل. است

 روابط دو نظام امپرياليستی آمريکا و نظام ارتجاعی در بيشتری های  کشمکش
 . خواهيم بود ،اسالمي

 نکاتی در مورد مذاکرات ایران و قدرت ھای بزرگ
  از زمان بقدرت -فتحی برای جهانی س خبري سرو-٢٠٠٩ اکتبر ٢٦

م يمستقی گفتگوها است که ن بارين اوليران، ايدر ای دن حکومت اسالميرس
ن پروسه با جلسه يا .رديگی ران انجام ميکا و اين آمريح بن سطيدر ای و علن

ت سازمان يامنی  کشور عضو شورا٥ران و يندگان اي با شرکت نما،اول اکتبر
ک يبا موافقت بر سر ن، ي اکتبر در و٢١در  آغاز شد که ،ملل بعالوه آلمان

  .افتي ادامه ،سيش نويپ
 مقامات اوقات،ی برخ .بسته مشکل استی از مسائل پشت درهای آگاه

ی گل آلود کردن آب، اظهارات متناقضی  برا–ی ن غربي و همچن–ی رانيا
را در صدد يز. ا سر از کارشان در آورنديخواهند مردم دنی آن ها نم .کرده اند

ی ز ميک چيآنان اغلب . مت مردم هستنديخود به قی شبرد منافع ارتجاعيپ
  .دهندی انجام می گريکارداما ند يگو

 ماه بعد از  توقف در ١٥ن مذاکرات  ين بود که ايسه ژنو در ات جلياهم
ل که ين دلين به ايران صورت گرفت و همچنيم ايها و رژيی مذاکرات اروپا

قت يدر حق. ن مذاکرات شرکت کرديدر ای بطور رسمن بار ياولی کا برايآمر
ی  گفتگو، به طور جداگانه،کايام برنز معاون وزارت امور خارجه آمريليو
ن يا. ش بردي  پ--ی ليد جلي سع--ی رانيرا با مذاکره کننده ای وجانبه اد

ان آن ها ي قطع رابطه من دو کشور از زمانيبی ن سطح تماس رسميباالتر
ن يعالوه اه  ب.است )ان خط اماميکا توسط دانشجويبعد از اشغال سفارت آمر(

 . بودز تعجب آورينی برخی ن توافق را در بر داشت که برايجلسه چند
ی ک شهر قم و مخفيد در نزديجدی سات هسته ايبخصوص با رو شدن  تاس

س و يکا، انگليکرد نسبتا خشم آلود آمريران که با روينگاه داشتن آن توسط ا
ران قبول کرد که حدود سه چهارم از يدر هر دو جلسه ا. فرانسه  روبرو شد

ه ارسال کند تا يروسرا به خود  %) ٥تا % ٣,٥ن ي ب(شده ی وم غنيره اورانيذخ
ی را برا  و سپس به فرانسه ارسال شود تا آنشدهی غن%  ٢٠ حددر آنجا  به 

راکتور تهران ارسال وم را به ين اورانيفرانسه ا. دنآماده کنيی ف داروارمص
 ی پزشکمصارف ی ران برايکه ای زوتوپ هسته ايال به يتبد تا کردخواهد 

درست ی وم براين اورانياستفاده از ا .از دارد شوديعا به آن  نيدا و سريشد
الزم ی ومياورانی بمب اتمی را برايار مشکل است زيبسی کردن سالح اتم

  . شده باشدی غن درصد ٩٠ تا ٨٠ن ياست که ب
 .استی اسالمی جمهوردر مواضع ی راتييتوافقات نشان گر تغن يا

ران يآن ا عالوه بر .را رد کرده بودی شنهادين پي قبال چنی اسالمی جمهور
سات ياجاز دهد که از تاسی اتمی موافقت کرد که به بازرسان آژانس انرژ

 اکتبر آغاز ٢٥ت  خود را در يبازرسان مامور .دن کننديقم دی کيد در نزديجد
ران ياکنون ا «گفت که ی  محمد البرادع،ياتمی س آژانس انرژيرئ. کردند

ه ما در حال گذار از کنم يبی من م. استمذاکره ز ينشستن بر سر مخواهان 
ران يکماکان از البته ا. ميت هستيو شفافی مکارت هيوضعتقابل به ت يوضع

). ٢٠٠٩ اکتبر ٤، يسی بی ب ( ». عمل کندتر هر چه شفافخواهم که ی م
بطور . ران دادنديبه ای ازات مهميکا امتيآمری تحت رهبری غربی ها قدرت

وم را تکرار ياورانی سازی  غنبر توقفی خود مبنی  خواسته قبلکايمثال، آمر
ز از برنامه هسته ياستفاده صلح آمی ران برايحق ااعالم کرد که و اوباما . نکرد

  . شناسدی ت ميرسمه را بی ا
سوخت جازه خواهد داد که ران ايبه ان توافق اگر به مرحله عمل برسد يا

ا  ری قاتيو مقاصد تحقی و پزشکی سات انرژيتاسی از برايمورد نی هسته ا
ی وم ادامه مياورانی سازی  به غنن حال ادعا کند کهيکند و در عرآورده ب

در سال ی اتمساختن سالح ی را خود بتواند به دانشی ن ميدهد و همچن
ران ياگر ياز طرف د. کندی روزيپی حفظ ظاهر ادعای د، و برايفزايبی آتی ها

به داده و ا از دست وم اعالم شده ري اورانريااز ذخی بر مقدار قابل توجهکنترل 
ی ساختن هر گونه بمبشتر خواهد داد و يبی بازرساجازه ی ن الملليبازرسان ب

  . به عقب خواهد افتادی مدتی براحداقل 
نده فرانسه يران به حضور نمايل اعتراض ايبه دل اکتبر ١٨ن در يجلسه و

  آمریکامذاکرات ایران و



      t ٢٠   
است که ی را مدعيران نسبت به فرانسه معترض است زيا. به عقب افتاد

ران يبه اوعده داده شده را ی سوخت هسته ار پا گذاشته و يقولش را زسه فران
 با حضور ی رات جزئييبا تغی رانيسرانجام مذاکره کننده ا. ارسال نکرده است

ما طرف ينکه مستقيای به جافرانسه قراراست . نده فرانسه موافقت کردينما
. ه عمل کندياد روس قرارد-ريند به عنوان زين فرآيران باشد، در ايقرارداد ا

ی ران اعتراضينداشت اما ای ل موجه فنيچ دلين جلسه هيکا در ايحضور آمر
  .کا نکرديبه حضور آمر

، که قبال مذاکره کننده يجانيالری  عل،مجلسی  اکتبر سخنگو٢٤روز 
با ی از نظر اقتصاد«، رانيای بود گفت که برای در مذاکرات هسته ای رانيا

ک نوع ين يا» .کندی  درصد غن٢٠وم خود را تا يست که که اورانيصرفه ن
( تا حدود متوسط ی ست که حتيران در صدد نياغرب بود که ی ن برايتضم

ر امور خارجه ي روز بعد وز.کندی وم خود را غنياوران)  درصد٢٠ی عني
ران ممکن است بخواهد ي گفت که ا،ي منوچهر متک،ياسالمی جمهور
وم ياورانی قدارمبه خارج بفرستد و ی ساز یغنی ره خود را براياز ذخی مقدار

  ).   اکتبر٢٦ و ٢٥ن يگارد. ( کندی داريآماده از خارج خربطور شده را ی غن
اط يبا احتی که در مذاکره ژنو شرکت کردند همگيی گرچه کشورها

ران ظاهرا يکا و ايج جلسه ژنو برخورد کردند، اما مقامات آمرينسبت به نتا
نتون يکلی الرير امور خارجه اش هيباراک اوباما و وز. دنديرسی بنظر می راض

اوباما، ژنرال بازنشسته ارتش  ی ت مليمشاور امن. گفتگوها را سازنده خواندند
ل در يمسای ط کنوني در شرا«: گفت که ی مز ال جونز، در مصاحبه ايج

بر ی ران قصد خود مبنيم اي چرا که رژ»کنندی دارند حرکت می جهت درست
ن نظر يجونز ا.  را اعالم کرد»يجامعه جهان«وستن به يپی دن براش قدم شيپ

مز، يورک تايوين (  را رد کردک تر شده استيران به ساختن بمب نزديارا که 
جه يدن به نتينتون هشدار دادند که تا رسي اما اوباما و کل.) ٢٠٠٩ اکتبر ٤

ی ات بعداوباما اعالم کرد که اگر مذاکر. ش استيدر پی راه طوالنيی نها
  .دست خواهد زدی رانه ايگ  نکنند، به اقدامات سخت»ي واقع«ی شرفتهايپ

ی  اظهار نظرهاج آنين مذاکرات و نتاي، راجع به ايياروپای  کشورهامقامات
ه يروسی سخنگوی  حت.ز طفره رفتندياز اظهار نظر مثبت ننکردند اما ی منف

کرد،  ی د ميشتر تاکيکا بر لزوم مذاکرات بيکه بارها در مخالفت با آمر
صورت تعجب ه ران داد، و بيه ايتر عل شتر و سختيبی ها ميفراخوان تحر

  .ديرسی تفاوت بنظر می نسبت به دور اول مذاکرات بی زيانگ
 در ی خود به زبان فارسی ت خبريدر وب سا) چه ولهيآلمان دو(ی  صدا

ه يل قضاصحل  تا «، ک کارشناس روس نوشت کهي به نقل از ٢٠٠٩ اکتبر ٣
ان دادن يهران هنوز به خواست پاآن است که ت هياصل قض. محتاط بودد يبا

 ،الوارفی  سرگئ،هير امور خارجه روسي وز».تن نداده استی سازيبه غن
ی ن الملليانس بدر مطلع کردن آژران ي ا»ريتاخ«از مسکو » يجدی نگران«

 رب سايت -ی بیبیس(» .ابراز کردرا قم ی سات هسته اياز وجود تاسی اتم
  ) ٢٠٠٩ اکتبر ٢ -فارسی

فراتر از آن ی ملعوادات، بلکه ين جلسه شد، نه تهديای آنچه باعث برگزار
تحوالت ی ک سريجه ين مذاکرات و گفتگوها  در نتيقت خود ايدر حق. بود

از عوامل ی کي. شکل گرفتی ن در سطح جهانيران و همچنيکا و ايدر آمر
. کاستيآمری ن الملليبی ها استيدر سی کيرات تاکتيي تغبوجود آمدن ،مهم

ی نسبت داده می است جمهورير در رييعا به تغيرات وسيين تغيکه ای در حال
   .دارددا يکا ربط پيسم آمرياليمنافع امپری ها شتر از آن به ضرورتيشود، اما ب

ی  هائتيجرج بوش به محدودی است جمهوريدوره ری ها استيس
ان يل شد، و بر روابط ميت به ضد خود تبدجهای اريبرخورد کرد و در بس

ه باال يتنش با روس. گذاردی رات منفيها تاث گر قدرتينش و ديکا و متحديآمر
ل شد و اوضاع اشغال افغانستان يک کابوس تبديجنگ عراق به . گرفت

ی واقعی ديد که به تهديرسی م شدن بود و به نقطه ايوسته در حال وخيپ
ل با ياشغال لبنان توسط اسرائ. ل شديکا تبديرسم آمياليه منافع امپريعل

سم يونيه منافع صهين بر پاي فلسط»مشکل«حل و کا ناکام ماند، يت آمريحما
ی ه داريسرماجهان ، يگر بحران اقتصاديدی در عرصه ا. نبرديی جاه ره بز ين

ر ييکا تغيسم آمرياليک امپرياهداف استراتژ. در برگرفتکا را يو بخصوص آمر
ی ن الملليل بينسبت به مسارا کردش يد روشکا مجبور يما آمرافت، اين

م کند و يرا ترمها  شکافی خود وقت بخرد تا بتواند برخی رابکند و ی نيبازب
ش گرفته يکا در پينجات آمری براکه در ابتدا ی ريخود را از مسی راطورامپ

  .شده است، نجات دهدی ل به پرتگاهيشده بود اما تبد
م يگفتگو با رژی خود را برای جرج بوش از قبل آمادگاوباما بر خالف 

 او بر اساس .ن امر را ممکن کندياران اعالم کرد و تالش کرد يای اسالم
را در مقابل ی کرد سازش طلبانه تريکا تالش کرد رويآمری امپراطوری ازهاين

  چه آن(اوباما ی است هايد سيتردی البته ب. اتخاذ کندی اسالمی جمهور
انند  هم)که از زمان بوش ادامه دارنديی ها ر کرده اند و چه آنييتغکه يی ها
ی ه داريبه منظور خدمت به منافع طبقه حاکمه سرمابوش ی است هايس

ش يد آنچه که بيشا. ش گرفته شده اندي در پشيکا و امپراطوريآمری انحصار
ان،  جنگ افغانستکندی نه اوباما را افشاء ميکابی است دودوزه بازياز همه س

  .ستبه پاکستان ا آن آن و کشاندنی د عمديو تشد
ی است جمهوريگردد، تحوالت بعد از انتخابات ريران برمياکه به يی تا جا

. ط موثر بوده استيبر اوضاع و شرای ن کشور، به طور فوق العاده ايدر ا
را تا لبه پرتگاه ی م اسالميرژی اسيسنظام ن کشور کل يمبارزات مردم در ا

ک يم را  با يکل رژو نژاد ی دولت احمدنه تنها  ، مبارزات شجاعانهنيا. برد
را با بحران ی اسالمی ر جمهورتی اديمواجه کرد بلکه بطور بنی اسيبحران س

ی ت اهللا خامنه ايآی معنوبه اصطالح ی رهبرحتا . ت مواجه کرديمشروع
ا از  حت–ر سوال رفت ي زنژادی احمداز ی ت ويو حمای بعداز تقلب انتخابات

از ی اديز تعداد .وندشی م محسوب ميرژی ه اجتماعيپاکه ی کسانی سو
 به فاصله گرفتن از م مجبوريپرنفوذ رژی اسيو سی مذهبی ت هايشخص

ی شکاف و چندگانگبا ان مردم يم در ميرژه شدن يپای داخل ب ت.دولت شوند
با ی ميچ رژي ه.و خطر بود و نبود راندرا به انفراد   آن،ميرژخود صفوف در 
در . اورديدوام بدر قدرت ی اديمدت زی تواند برای نمه صرف بر سرکوب يتک
ند و در يز مذاکره بنشيم گرفت بر سر ميکا تصميبود که آمری طين شرايچن

ه ب. ر قابل مذاکره بود، به مذاکره بپردازديکه قبال غی مورد پرونده هسته ا
ن يوز بعد از اعالم چنها، تنها چند ری عالوه و بخصوص در کمال تعجب برخ

سپاه پاسداران را ی و اعضای رانيای پلمات هاي، اوباما چند تن از ديميتصم
 از ی ان آمادگيب. رکرده بود، آزاد کرديکا در زمان بوش در عراق دستگيکه آمر

ران و هم از يهم از طرف دولت ا) يبحرانی طين شرايدر چن(جانب  اوباما 
نژاد و به ی دولت احمدی ت شناختن ضمنيسمران به مثابه به ريطرف مردم ا

قا همان ين دقيا. م به حساب آمديت رژيمثابه کمک به رفع بحران مشروع
از داشت يدر کل به آن نی اسالمی م جمهورينژاد و رژی بود که احمدی زيچ

ی ت واقعيک ماهيپلماتين حرکت دياما ا. و در انتظارش نشسته بودند
بود به آن بخش از مردم ی و هشدارکرد را افشا کا و اوباما يسم آمرياليامپر

ممکن است ی کردند وی ران که در مورد اوباما  متوهم بودند و تصور ميا
  .هستند، قائل باشدسخت ی ر مبارزه ايکه درگی مردمی   برا»يحتراما«

استادان  نفر از ١٦٠که از جانب ی در آستانه جلسه ژنو نامه سرگشاده ا
د يما ضمن مخالفت با هر تهد«: هشدار داد که ا و اروپا کيم در آمريمقی رانيا

م که استفاده از يشويادآور ميی يکايآمر مداراناستيران، به سيه ايعلی نظام
ی حقوق بشر، که از ماجرا  نسبت به مساله نقضدوگانهی استانداردها

ان نسبت يرانيا ق در باوريعمی ه مصدق شروع شد، سوءظني عل۱۳۳۲ی کودتا
در  ريات اخياز جنای پوشبه باور ما چشم. جاد کرده استيکا اياصد آمربه مق

 بری ، اثر نامطلوب بلندمدتينين بدبيران، با افزودن بر اينده با ايآی گفتگوها
  ».روابط دو کشور خواهد داشت

ی ها گر قدرتيکا و ديکنند که آمری ران احساس مياز مردم ای اريبس
   و آن» موضوع را عوض کنند «رانيمورد اکنند  در ی تالش می ستياليامپر

و . منحرف کنندی را از موضوعات مورد عالقه مردم کشور به مسئله هسته ا
  . دهدی انجام می اسالمی است که جمهوری زيقا همان چين دقيا

 و قدرتی اسالمی ان جمهوريدر مناسبات می قت موضوع اصليدر حق
قدرتمند است که ی خود کشورهاان يو تقابل می کا،  تبانيبزرگ و آمری ها

که ی  وقت.خود هستندی و اقتصادی شيبه دنبال کردن منافع سوق الج
نند چگونه يستند که ببينگر هين زاويران اوج گرفت، آنها از ايزش مردم ايخ
  .را بنفع خود مورد استفاده قرار دهند توانند آنی م

ه يران عليمردم اح داد که در مقابل مبارزات ياما چرا باراک اوباما ترج
هانه خواهد بی  نماين بود که گويح او ايخاموش بماند؟ توضی اسالمی جمهور

ی کا در امور داخليبدهد که ادعا کند آمری اسالمی م جمهوريبدست رژی ا
 او را باور کنند و ی ن ادعاياو انتظار داشت که مردم ا. کندی ران دخالت ميا



     ٢١u 
چرا که او ( ران ين، عراق و البته  ابر مداخالت او در افغانستان و پاکستا

س جمهور يران را که رئيدر داخل ای مخفی ژه و برنامه هايات ويفرمان عمل
تنها بعد از فشار . کنندی چشم پوش)  داده بود، لغو نکرده استی قبل

کا بود که او چند اظهار نظر يب داخل حکومت آمريخبرنگاران و جناح رق
را آن ی د، بدون آن که حترراد کياران يام يناروشن  در مورد اعمال رژ

ی گر اوباما موضع سفت و سختست که ايآن نی ه معنان ها بيا. محکوم کند
ن برخورد ياما ا. ران بهتر بوديمردم ای براگرفت،  ی ران ميم ايدر مقابل رژ

کا درمورد نقض حقوق بشر و يمقامات آمری دهد که سروصداهای نشان م
شان ی ستياليمپرشود که  به نفع منافع ای بلند م یره فقط و فقط  زمانيغ

ار پر يکا بسيران و آمرينکه مناسبات ايرغم اي عل١٩٨٠ها  مثال در سال. باشد
ی اسيان سيها هزار نفر از زندان دهی اسالمی که جمهوری تنش بود اما هنگام
انه يمخفی ماند و حتی قتل رساند، واشنگتن ساکت باقه را شکنجه داده و ب

  .ران اسلحه فروختيابه 
تحت ی ران و همه کشورهايکا در ايآمری کلی ها استيبه سی با نگاه

که ی رغم تضادي عل.ستير منتظره نيستم در گذشته، برخورد اوباما غ
 کردن »ثباتی ب«از  اما به قول خودشان ران دارديم ايکا با رژيسم آمرياليامپر

م يرژی  بود که وقتی طين شراي در چن.اندران و بخصوص منطقه نگران يا
ی افتند، از فرصت استفاده کرده،  و موضعيت ين موقعيتر فيران را در ضعيا

استفاده برند، و بطور  م به نفع خودياتخاذ کردند که بتوانند از ضعف رژ
بود و اش با خطر ی ن چالش زندگيکه در بزرگتری اسالمی به جمهوری ضمن
  . دشنهاد کمک بدهنيپی روبرو بود نوعنبود 

از صاحبنظران بر ی ران برخيدر ای است جمهوريقبل از انتخابات ری حت
نژاد در مقام ی  که احمدهددی ح مينه اوباما ترجيده بودند که کابين عقيا
ران آن ي اصرار اوباما به مذاکره با الياز دالی کي. بماندی باقی است جمهورير

نفع ه  احتماال غزه بز نفوذ تهران در عراق، افغانستان، لبنان واست که ا
بتوانند با ها ی کائياست که آمرالزم ی ن کاريچنی برا. ديکا سود جويآمر

 اگر .رد گفتگو شوندران در دست دارد، وايرا در ای که قدرت واقعی جناح
 به اندازه گرفتندی را در دست می است جمهوري راصالح طلبان چنانچه 

ن يچن. ننديبنشز معامله ير سر مکا بيبا آمربتوانند قدرت نداشتند که ی کاف
رخ کرات ه ب) ٢٠٠٥-١٩٩٧(ی محمد خاتمی است جمهوريدر زمان ری زيچ

را ی ، وکايآمرل ين تماينژاد و جناح او به ای احمدقت آگاه بودن ي در حق.داد
ی احمد ( انآن. پروا کردی ب و بيانتخابات ترغج ينتادر ی کار دستنه يدر زم

ها  ستياليه امپريکا و احتماال بقيده بودند که آمرمتقاعد ش) نژاد و جناح او
دامنه اعتراضات ی اما گستردگ. تن خواهند دادی به تقلب انتخاباتت يدر نها
ل آنگونه که انتظار داشتند يبود که انتظارش را نداشتند، و مسای زيچی مردم
 . ش نرفتيبه پ

منوچهر . دکا نبويران و آمريدر روابط ای فقط تحولجلسه ژنو در اکتبر 
ژه صادر کرد که ياو اجازه وی کا برايآمر. کا بوديدر همان زمان در آمری متک
ی خارج شود، و از دفتر حافظ منافع جمهور) سازمان مللمقر (ورک يوياز ن

ن يشود ای اما گفته م. دار کنديدر سفارت پاکستان در واشنگتن دی اسالم
ی شورای که او با اعضاشد  و بعدا آشکار داشتی گريدی اسيل سيسفر دال

در همان . مالقات داشته استگر، يو احتماال کسان دکا يآمری روابط خارج
را قطع » رانيمرکز اسناد حقوق بشر ا«کا کل بودجه يماه فاش شد که آمر

ون يليک مي با کمک ٢٠٠٤ی الدين مرکز در اواخر سال ميا. ه استکرد
 -يسی بی بی ت فارسي ساوب. (ل شديکا تشکيوزارت امور خارجه آمری دالر
خبر اعالن قطع کمک ی در پ«د که يگوی همان منبع م). ٢٠٠٧ اکتبر ٧

ن احتمال يای ران برخيکا به مرکز اسناد حقوق بشر ايوزارت امور خارجه آمر
ن کمک ها را ياران يکا بخاطر مذاکره با دولت ايرا مطرح کرده اند که آمر

بود که ی  ماه)خرداد (هيه ماه ژوئاست کی ادآوري الزم به ».قطع کرده است
ار ير شده  و بسيدستگی رانين ايهزاران نفر از تظاهر کنندگان و مخالف

دند و نقض حقوق بشر يا  به قتل رسيانه  مورد شکنجه قرار گرفته و يوحش
ن يموضوع ا. بودی اسالمی جمهورساله ی سی ن دوره هاياز باالتری کيدر 

س يران تاسيت از حقوق بشر در ايظور حمان مرکز واقعا به منيست که اين
 اما قطع .س کرديران تاسيم ايفشار گذاردن بر رژی رادولت بوش آنرا ب. شد

نشان دادن ی برای به عنوان ژسته يبودجه آن توسط دولت اوباما در ماه ژوئ
  .شدی تلقی اسالمی نژاد و جمهوری اوباما به احمد »تيحسن ن«

شه دنبال اهداف و يگر که هميدی ستيلايهر قدرت امپرکا مانند يآمر
ج ياز چماق و هوی بيخود ترکی ل خواسته هايتحمی منافع خود هستند، برا

برد و ی کند و زور به کار می مد يک طرف تهديمعموال از : بردی را به کار م
ی می  گانگستر» يمشوق ها«برد و ی به کار می پلماسيدی گرياز طرف د

ط يدر شرا. استی ده ايچي پحرکت آن کاری بناهام  از لين تحليبنابرا. دهد
م يد و تحريو تهدی پلماسي د»راه«هر دو ی  فعاالنه اه طورکا بي آمر،يکنون

  .کندی اند را، دنبال می گريهر کدام در خدمت دره را که يغو ی اقتصاد
لحن يی اروپای ها از قدرتی کا، در چند ماه گذشته برخيبرعکس آمر

فرانسه در انتقاد از نقض . ران اتخاذ کرده انديم ايرژرا در مقابل ی تندتر
ران به ين ايحاکم... گران ربوده استيسبقت را از دی ران گويحقوق بشر در ا
يی ها تيرا مورد هدف قرار داده و محدوديی اروپای کشورهای نوبه خود، برخ

 در نماز جمعه معروف در اواخر ماه. کرده اندجاد يشان ايها سفارتی ارا بر
يی اروپای که منظورش کشورهای خارجی ها  دولتی ت اهللا خامنه ايژوئن، آ

ی دولت برخ. کردی ر معرفياخی های ا بود را مسئول نا آراميتانيو بخصوص بر
کردند، و ی کار ميی اروپای سفارت خانه های که برارا ی رانياز شهروندان ا

  .ر کردي دستگ،رايی از شهروندان اروپای برخی حت
مانند فرانسه و يی ت کشورهايگفت که شکاتوان ی منان يبا اطمالبته 

. ران ندارديبه دفاع از مردم ای چ ربطيران، هيآلمان از نقض حقوق بشر در ا
از ها  آنی تيران عمدتا محصول نارضايم اينسبت به رژشان يلحن ار ييتغ
ان يمی حادی  هارقابتل آن که يبه دلز جمله ا: استی گريدل يران به داليا

در ی ان است و اروپائيران و منطقه در جريبزرگ بر سر نفوذ در ای قدرت ها
   .ه رانده شوندينه به حاشين زميهراسند که در ا

ه قام را بن ميران بود،  ايای ک بازرگانين شريبزرگتری مثال آلمان که زمان
ران را ي ابای مذاکرات هسته اقبال که يی اروپای کشورها. ن  داده استيچ

 قدرت. ه رانده شونديکا به حاشيکردند، ممکن است توسط آمری می ررهب
ش از جناح يداشتند، و کم وبی با دولت خاتمی رابطه نسبتا خوبيی اروپای ها

ز يکا به ميها خواهان جلب آمريی اروپا. کردندی  متياصالح طلب حما
 رانيه ايعلی تا از حمله احتمال ران بودنديای اسالمی مذاکره با جمهور

. دندانستی ران را به نفع خود نميه ايعلی ها حمله نظام آن. کنندی ريجلوگ
خود را در را از دست بدهند و نترل کامل مذاکرات خواستند کی نمی ول

ضد ی رغم شعارهاينژاد علی گر دولت احمدياز طرف د. ننديه ببيحاش
ی طه گربدون واس(کا يم با آمري، بارها عالقه خود به مذاکرات مستقييکايآمر

 ،ين الملليبی ط کنونيکا با توجه به شرايآمر. اعالم کرده استرا  )هايی اروپا
ی تواند بی ن مسئله ميا.  ران داشته باشديمصمم است که دست باال را در ا

همان گونه  . ح دهديها نسبت به مذاکرات ژنو را توضيی اروپای نسبی تفاوت
به ی ن که گامياز ايی اروپا یرسانه های برخ«: نژاد مطرح کرد ی که احمد

وب  ( »]ناراحت هستند[مانند ی ها دارند عقب م جلو برداشته شده و آن
  )  ٢٠٠٩ اکتبر ٦ –ی سی بی بی ت فارسيسا

است که  مهمی ها از کانالی کيران يای رنامه هسته اد بيتردی ب
ه ز بين نياما ا. رنديگی کار مه دنبال کردن منافعشان بی ها برا ستياليامپر

  .ه استشداختالف و تضاد از منابع ی کيل به ينوبه خود تبد
فشار و ی بدون فضای اسالمی م جمهورينست که رژيه ايگر قضيجنبه د

ها در آغاز  ستياليعراق که امپروران يها ، بدون جنگ ا ستياليات امپريجنا
توانست ی د نميامروز، شای   هاميدات و تحريو ادامه آن نقش داشتند و  تهد

امکان آن را داد که، ی اسالمی به جمهورط ين شرايا. اوردين حد دوام بي اتا
ی ستيالي ژست ضد امپراست،ی ستياليامپری که برده بازار جهانن حال يدر ع

  .رديبگ
ن يا .ميکنی نيش بين مذاکرات را پينده اير آيزود است که مسنوز ه
 ،زي قبل از هر چ،ن مذاکراتي اما ا. خواهد بودزي وخ پر افتبدون شک روند، 
و ی اسالمی نژاد و جمهوری احمدی ستياليضدامپری شعارهابودن ی توخال

 در نقض حقوق بشراز کا يسم آمريالي امپر»ينگران«بودن ی قالبن يهم چن
ها و  ستياليامپرکه ی زمانی حتنکه، ينکته آخر ا. دهدی ران را نشان ميا

ت نقشه ها و برنامه يوفقت خود قرار دارند، مين موقعيتری ن در قويمرتجع
آن ی های نيش بيتواند بر خالف پی ز ميهمه چ. ستينن شده يتضمشان يها

  .ها جلو برود
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ب جنگ افغانستان به ين ترتيبد. اشغال افغانستان هشت ساله شد
ن در يو ا. کا مبدل شديخ آمريارتی ن جنگ هايتری از طوالنی کي

. شودی ده نميافتن آن ديان ياز پای چ نشانه ايست که هيحال
از مشکالت روبرو شده اند و فرو رفتن در ی ست ها با انبوهياليامپر

  .کنندی را نظاره می ک شکست احتماليمرداب 
از فرماندهان ی کيستال ، يمک کری در گزارش ژنرال استنل

در حال ی اوضاع به طور کل« : ن آمده استيستان چندر افغانيی کايآمر
هشدار داده » يشکست احتمال«ک يواقع در مورد  او در» .وخامت است

انعطاف برخوردارند و در « ان از يستال، جنگجويبه گفته مک کر. است
بحران «کا و دولت دست نشانده اش با  يکه آمری در حال» حال رشدند

کاهد ی ن از اعتبار ما ميکه ا...  روبروستان افغان هايعدم اعتماد در م
ش از يشود طالبان در بی گفته م. »بخشدی ان جرات ميو به جنگجو

گزارش داد که . يس. يب. انی  درصد کشور فعال اند و شبکه خبر٨٠
که ی زمانی عني؛ ٢٠٠١آنها ممکن است  هم اکنون قدرتمند تر از سال

  . ندسرنگون شدند، باشيی کايآمری روهايتوسط ن
د و در يدر کاخ سفی است که مجادله ای طين شراي بر بستر چن

کا در افغانستان يفرمانده آمر. ان طبقه حاکمه درگرفته استيم
در همان حال، گزارش شده . رو شده استي ن٨٠٠٠٠ش از يخواستار ب

س يمعاون رئ» دنيجو با«در طبقه حاکمه چون  ی گريکه کسان د
  . شتر هستنديبی رويجمهور؛ مخالف اعزام ن

. ان جنگ در افغانستان ندارنديبه مسئله پای ن مجادالت ربطياما ا
کا را به يک آمرينکه چگونه منافع استراتژيهر دو طرف مجادله بر سر ا

رون بردن يبر بی هر گونه بحث مبن. کنندی ش رانند بحث ميپ
مردم ی برا. استی هر دو طرف منتفی شان از افغانستان برايروهاين

فقر، فالکت و : جه در بر خواهد داشتيک نتيکرد ينستان هر دو روافغا
به ی کرديمجادله بر سر آن است که با چه رو. شترير بيمرگ و م

چ يکا سمت هيمردم آمر. کا را برآورده کنندين وجه منافع آمريبهتر
کنند که ی د انتخابيآنان با. رنديد بگين مجادله را نبايک از طرفي

است و آن مخالفت با هر گونه يت مردم دنيثرمنطبق بر منافع اک
  .استی اسالمی ادگرائيکا  در آن منطقه از جهان و بنيات آمريعمل

ی ان طبقه حاکمه در چارچوب منافع امپراطوريمجادله در م
  . شودی محدود م

ئت يان و جنگ طلبان درون هيان صلح جويمی ن مجادله ايا
ط يند در شرايگوی انش مستال و هواداريمک کر. ستيکا نيحاکمه آمر

 هزار به ٦٨د و آن را از يفزايش بيروهايد بر تعداد نيکا باي، آمريکنون
دولت ی جاد ساختارهايآنان در صدند، ضمن ا.   هزار نفر برساند٨٠

استفاده کنند تا به ی کيضد چری ه طالبان از استراتژيافغانستان، عل
ون کنند و سپس ريطره شان بيب آنان را از مناطق تحت سين ترتيا

آنان معتقدند در . مناطق را حفظ کرده و حمالت طالبان را دفع کنند
که ی هنگام(نده يک سال آياگر در « : رايل کرد زيد تعجين کار بايا

از کسب ابتکار عمل و معکوس ) شودی افغانها کامل می تيت امنيظرف
ن خطر موجود است که شکست يم، ايطالبان عاجز بمانی شرويکردن پ
  ).ستال يبه نقل از گزارش مک کر. ( »ر ممکن شوديطالبان غ

ی د سطح کنونيند که بايگوی ا خارج از آن مينه و يگران در کابيد
. کنندی ريطالبان جلوگی روزيرا حفظ کرده و از پيی کايآمری روهاين

شه دار بودن يبا توجه به ر. م هستنديعظی رويآنان مخالف انباشت ن
، آنان يم کرزايرژی اعتباری م افغانستان و بان مرديطالبان در م

ی ک قدرت دولتيکنند مغلوب کردن طالبان و ساختن ی احساس م
ر ممکن نباشد، از نظر ير ممکن است و اگر هم غيبا ثبات غی مرکز

ند يگوی آنان م. نه استي فوق العاده پرهزی و نظامی اسي، سياقتصاد
 که در پاکستان پنهان شده (القاعده ی روهايشتر بر حمله به نيد بيبا

بدون ی ماهايد شود، آن هم عمدتا توسط موشک ها و هواپيتاک) اند
( ق باثبات کردن پاکستان يکا از طريزمعتقدند آمريون). درون(خلبان 
ی م) کنند دولتش با خطر سقوط مواجه استی احساس می که برخ

  .ک خود را برطرف کندياستراتژی تواند نگران
ی توانند برخی دانند و معتقدند می می را مشکل اصلآنان القاعده 

کا يم تحت سلطه آمريرا جلب کرده و در درون رژ» معتدلتر«از طالبان 
کا در گوشه يآمری روهايپراکندن نی ند به جايگوی آنان م. ادغام کنند

افغان را آموزش ی روهايد نيمغلوب کردن طالبان، بای و کنار کشور برا
آنان . ن کننديکا را تاميم دست نشانده آمريت رژيندهند تا بتوانند ام

تواند به ضد ی نه بودن مين پر هزيرو در عيم نيند انباشت عظيگوی م
ی آنان م. د کنديکا توليه آمريرا علی شتريخود بدل شده و مخالفان ب

کا را از پاکستان منحرف کرده و يتواند توجه آمری ن مسئله ميند ايگو
و ی ت جهانيکا وارد کند و موقعيرا بر ارتش آمری ش از اندازه ايفشار ب

  . ف کندي تضعی کا را به کليسم آمرياليامپری منطقه ا
بر ی ستال، مبنيراه حل مک کری عني»  راه حل الف«نکه يخالصه ا

ات آنان و کنترلشان با توسل به يب حيکشتار مردم افغانستان، تخر
ی ق کمک هايطرت دولت افغانستان از يشتر و تقوياعمال قهر ب

راه «باشد و ی گر اقدامات مشابه ميس و ديت ارتش و پلي، تقوياقتصاد
بارش مرگ از هوا و ی هم، به معن» دنيجو با«راه حل ی عني» حل ب

مردم افغانستان و کشاندن  دامنه جنگ به پاکستان ی ب زندگيتخر
ی س مرتجع افغانستان ميت ارتش و پلين راه حل به تقويا. است

که در روستاها ( ت توده مردم افغانستان يو در همان حال اکثرپردازد 
  .کندی رها می گر جنگ ساالران محليرا در دست طالبان و د) هستند

ا  بر سر بهبود يا قطع جنگ؛ ين بحث بر سر تداوم يم که اينيبی م
ن ينده ايآی ن چگونگيين، تعيطرف. ستيمردم افغانستان نی زندگ

کا يبر آن را حق آمری ابياز جهان و سلطه گر يا هر نقطه ديمنطقه 
ن است که يبحث آنان ا. برندی ر سوال نمين حق را زيدانسته و ا

کا تحقق يآمری ستياليش برند تا اهداف امپريچگونه جنگ را بهتر به پ
  .ابدي

  خطر استراتژیکی جنگ
 اکتبر ٥اوباما در روز ی رسانه ای بس منشيآن گونه که رابرت گ

ی و. ستيان جنگ و ترک  افغانستان اصال مطرح نيروشن کرد، پا
ش از اندازه روشن بود که ين مسئله بيس جمهور در مورد ايرئ« : گفت
رون آمدن از يچ جا، صحبت از بيکنم هی چ کجا، تکرار ميدر ه

رون يبه نام  بی کنم انتخابی من تصور نم. ... افغانستان نکرده است
  .»ميته باشمان از افغانستان داشيروهايدن نيکش

د يبا«کا در جنگ  افغانستان يد کرده است که آمريبارک اوباما تاک
  . شود» روزيپ

در . ارمهم هستنديست ها بسياليامپری  افغانستان و پاکستان برا
هر گونه . آن ها به همراه دارندی برای همان حال، خطرات فوق العاده ا

ی  امپراطور؛ کلين منطقه به طور جديدر ای نيا عقب نشيشکست و 
کم، افغانستان و ي. ف خواهد کرديکا را در سطوح مختلف تضعيآمر

ن مناطق يک ترياز استراتژی کی يعنيانه، يمی ايپاکستان در قلب آس
هم هشتاد درصد ی انه رويانه و خاور ميمی ايآس. ا قرار گرفته انديدن

ی روزافزون برای با تقاضا. جهان را  دارا هستندی عينفت و گاز طب
ه، يکا، روسيان آمريگرفته است، رقابت می شيد آن پيکه از تولی نرژا

که ی و خطوط انرژی ه قدرت ها برسر کنترل منابع انرژين و بقيچ
د يکه تولی آن قدرت. انه را به هم بافته است، باال گرفته استيمی ايآس

را بر کل اقتصاد جهان و بر ی ميرا کنترل کند؛ نفوذ عظی جهانی انرژ

  :بر سر مسئله افغانستان پنهان شده است» مجادله«رده پر پس آنچه که د

 وریترنج، مرگ و ملزومات یک امپرا



     ٢٣u 
. است؛ اعمال خواهد کردی عيکه وابسته به نفت و گاز طبی هر کشور

ت فوق يانه اهميمی ايبه عالوه، سلطه بر افغانستان و پاکستان و آس
جهان که ی در بر داشته و در نظم کنونی و نظامی اسيالعاده س

  .داردی ديکا تنها ابرقدرت آن است، نقش کليسم آمرياليامپر
ی فغانستان از اعتبار جهانا شکست در ای ينيهر گونه عقب نش

ر قابل يغی ن لحاظ که از نظر نظامي از ا–کا خواهد کاست يآمر
جنگ ها، تجاوزات و اشغال ها را ی کا برايت آمريشکست است و حما

ی کا رويناتو را که آمری تواند اتحاد نظامی ن ميهمچن. بردی ل  ميتحل
  .ف کنديکند، تضعی شتر حساب ميت بيحمای آن برا

ی ت ميگر را تقويکدی ياسالميی ادگرايکا و بنيسم آمريلايامپر
  .کنند

سم ياليهم اکنون افغانستان و پاکستان در کانون برخورد امپر
  .قرار دارندی اسالميی ادگرايکا و بنيآمر

يی ادگرايستند طومار بنيقادر نبوده و نيی کاياشغال گران آمر
يی کاي گران آمراشغال. چند و آن را خاتمه دهنديرا  درهم بپی مذهب

و به خصوص ی اسالميی ادگرايت بنيدر سطوح گوناگون موجب تقو
ده مربوط به گذشته اند که يان پوسين ها دو جريا. طالبان شده اند

ی ن حال که برخوردشان حدت ميکنند؛ درعی ت ميگر را تقويکدي
از آن دو بپردازند؛ موجب ی کيت از يدر واقع اگر مردم به حما. ابدي

ی ن مهلکه ايرافتادن در چنيد از گيمردم با. ر دو خواهند شدت هيتقو
ن ياز ای کيان يت انتخاب از مياجتناب کنند و خود را در موقع

د به طورگسترده به يکا بايبه خصوص مردم آمر. ن قرار ندهنديمرتجع
رد،  يگی کا که به نام آنان  انجام ميسم آمرياليات امپريه جنايمبارزه عل

کا انجام يآنچه که آمری چشم ها را بر رو. الفت کنندبلند شده و مخ
ی شتريعمل بی کا  آزاديه آن ها، تنها به آمريا توجيدهد بستن  و ی م
د يها را تشدی ريرا مرتکب شود و درگی اتين جنايدهد که چنی م

  .کند
 –شوند ی که مرتکب می اتي و  جنا–ی اد گران اسالمياغلب بن

به طور . هستندی ستيالينظام امپرمحصول و ساخته پرداخته خود 
ا از يما و يست ها مستقياليگر امپريکا و دي  آمر١٩٨٠ی مثال در دهه 

و اسامه بن ی جهادی ، جنبش هايق  پاکستان و عربستان سعوديطر
کرده و ی ، سازماندهيه اتحاد شورويالدن را در افغانستان؛ در جنگ عل

سم به ياليگر، امپريف داز طر.کردندی و نظامی مالی به آنان کمک ها
را در جهان بوجود آورده که ده ها ی طيشتر شرايمنظور کسب سود ب

کارکرد ی جه يون نفر از خانه و کاشانه خود رانده شده و در نتيليم
در . شوندی را متحمل می رنج وعذاب روزمره ای ستيالينظام امپر

و فقر مفرط که ی و اجتماعی کيزيم فيعظی هايی بحبوحه جابجا
وستن به يکنند پی تصور می اريسم به بار آمده، بسياليتوسط امپر

اشان را ی است که زندگی با کسان» راه مقابله«؛ ياسالمی ادگرائيبن
و ينه تنها آلترناتی اسالميی ادگراياما بن. ل به جهنم کرده انديتبد
ی رهايست؛ بلکه در صدد شکستن زنجيسم نياليدر مقابل امپری مثبت
ز يسم نياليامپری درون شبکه جهانی ده کشورهايتمدمردم سی بردگ

سم ياليامپر. ميکنی  سال گذشته افغانستان نگاه٨د به ييايب. ستين
،  يم دست نشانده سراسر فاسد و مرتجع حامد کرزايکا همراه با رژيآمر

ت از رشد يدوباره طالبان ، حمای رياز قدرت گی ريجلوگی استراتژ
سازش را در ی ان، و بازکردن راه براافغی روهاي، آموزش نياقتصاد

ه مردم، يم علين هشت سال خشونت عظيجه اينت. ش گرفته استيپ
ع ين فجايبوده است و همه ای شکنجه، زندان، کشتار، فقر و گرسنگ

  . طالبان رانده استی ش به سويش از پيمردم را ب
ن وضع ير اييد، خواهان تغين مجادله در کاخ سفيک از طرفيچ يه

. در جنگ افغانستان است» نرمی وه هايش«دن طرفداريجو با.  ستندين
قندوز ی کيکه در نزدی شتر، همانند حمله ايبيی حمالت هوای عنين يا

د يک تانکر سوخت به امير به دور ي نفر ازمردم فق٥٠٠که ی هنگام. شد
ی ماهايهواپيی حلقه زده بودند، مورد حمله هوای گرفتن سوخت مجان

 نفر زنده زنده در ١٠٠ب به يند و همراه با تانکر قرکا قرار گرفتيآمر
با حمالت ارتش پاکستان در شمال غرب . آتش سوختندی شعله ها

ع را ين فجايدن ايراه حل جو با. ون نفر آواره شده انديلي م٣پاکستان 
  . چند برابر خواهد کرد

ستال که قرار است ده ها هزار يمک کری کياما نقشه جنگ ضد چر
دان آورد و به اصطالح در دل مردم يرا به می کائيد آمريجدی روين

ن يکند، چگونه است؟ ا» محافظت«ز رخنه کرده و از آنها يافغانستان ن
. د خواهد کرديه مردم افغانستان را تشديعلی گريز کشتار و وحشين

خط مقدم ( ن ياس در برنامه فرانت الی بی پی ونيزيرا شبکه تلوياخ
لم ين فيا. را نشان داد» جنگ اوباما«نام به ی لم مستنديف) جبهه
کند و  ی کا را در افغانستان دنبال ميآمری ان جنگجوياز نظامی گروه

در . گذاردی ش ميرا به نمای ن استراتژيای اجرای از معنای نمونه ا
حقوق «ت ين متد به عنوان مامورياز ای که فرماندهان نظاميحال
ان يکرد نظاميدهد که روی ملم مستند نشان يکنند، فی اد مي» يبشر
ا هر گروه از مردم را که به عنوان دشمن ين است که هر کس يکا ايآمر

يی کايسربازان آمر. ا بالقوه محسوب کنند به گلوله ببندنديو ی احتمال
مردان را . کنندی س عمل ميکشور به مثابه پلی داخلی در شهرها

دهند که ی ر مبه آنان هشدا. کنندی می بدنی متوقف کرده و بازرس
ا ندوند؛ چرا که ممکن است يراهنشان نگذارند و يرا در پی زيچ
ک افسر ي. ها کشته شوندی کائيو توسط آمر» مشکوک به نظر برسند«

روستاها اطالعات ی کند از مردم محلی کا که تالش ميآمری نظام
دهد که اگر جواب ی شود و به آنها اخطار می می کسب کند، عصبان

ا دارند يکنند و ی نم» يهمکار«ور خواهد کرد که آنان ندهند، او تص
تواند باعث کشته ی ن گونه سوء ظن ها ميا. کنندی به طالبان کمک م

ا مراکز مشابه يل آنان به شکنجه گاه باقرام يا گسيها ی شدن افغانستان
ن يو آئی قانونی فريفات کيبدون تشری  افغانستان١٥٠٠٠ش از يکه ب

 .اند، شودی در آن ها زندانی  اهيا حقوق پای يدادرس
انه ، فاسد و ستم گرانه دولت افغانستان که دست يرفتار وحش

ز يو جنگ ساالر انه  نيی ايمافی کاست همراه با عملکردهاينشانده آمر
ر يدر انتخابات اخی دولت حامد کرزا. راندی مردم را به سمت طالبان م

از همراهان و ی کي. دست برد زدی انتخاباتی ک سوم صندوق هايبه 
از جنگ ی کيد دوستم است که يژنرال عبدالرشی ن کرزايمتحد

ان در ي تن از زندان٢٠٠٠است و مسئول قتل ی ساالران مناطق شمال
کرد و آنقدر نگاه ی نر زندانيک کانتياو آنان را در .  است٢٠٠١سال 

ده و شکنجه ياش را دزدی اسين سيدوستم مخالف. داشت تا خفه شوند
ی انقالبی ست هايدر ترور مائوئی  نقش مهم١٩٨٠او در دهه . کندی م

  .افغانستان داشت
( خواهد بر سر قدرت بماند ی دن مياست که جو بای ن دولتيا

شتر يخواهد آن را بی ستال ميو مک کر) س و ارتشيتوسط آموزش پل
مردم افغانستان اصال در معادالت ی و زندگی حقوق انسان. ت کنديتقو

  . داردنی آنها جائ
  افغانستان ی کا برايارمغان آمر

ی ستياليو سلطه امپری م روابط استثماريکا در جهت تحکيآمر
ن يحال ا. کندی ل ميدلخواه خود را تحمی اسيعمل کرده  و ساختار س

ک، يا کمتر دموکراتيک آن باشد يشتر دموکراتيکار چه در شکل ب
ی و فئودالی سنتی و اقتصادی روابط اجتماعی ريشامل حفظ و بکارگ

فقر و فالکت مردم افغانستان و هم ی اساسی ه هاين روابط پايا. است
  . دهندی ل ميرا تشکی مذهبيی ادگرايرشد بنی ه هاين پايچن

 سال و ٤٣,١ طول عمر متوسط در افغانستان به ٢٠٠٣از سال 
بر اساس آمار . دا کرده استيل پي تقل٢٣,٥درصد افراد باسواد به 

مردم % ٧٠حدود )  فاو(سازمان ملل متحد ی کشاورزه و يسازمان تغذ
ت يشوند؛ از امنی ن زده ميون نفر تخميلي م٢٦,٦افغانستان که حدود 

ون ها نفر يلين گزارش ميستند، که منطبق برهميبرخوردار نيی غذا
وسته اند که يپی به صف کسانيی مت مواد غذايآنها به علت باالرفتن ق

ک ير پنج سال ياز هر سه کودک ز. ارندبرخوردی ار کمتريت بسياز امن
ن آمار که متعلق به سال يه است و مطابق آخرينفر شامل سوء تغذ

ک يکمتر از ی عني. باشدی م$ ٢٧١ است؛ درآمد سرانه هر افغان ٢٠٠٥
  .کنندی می در ماه زندگ$ ١٤مردم با کمتر % ٤٢دالر در روز و 



      t ٢٤   
ی کير با يه زمردم افغانستان را؛ مصاحبی برا ی زين چيچنی معن

  : کندی شتر روشن مياز شهروندان آواره افغانستان ب
. گشتمی بود برمی اگر آزاد. گشتمی اگر به خاطر جنگ نبود برم

من قبال . م؟ چون در افغانستان جنگ و بمباران استينجايچرا من ا
گندم، خشخاش، ذرت و . توانم برگردمی ک دهقان بودم، اما حال نمي

ی نمی اما حال کار. کردمی  فرزندانم محافظت ماز. کاشتمی خربزه م
ی ليخ. سرد پابرهنه اندی ن هواينگاه کن آن ها در ا. توانم انجام دهم

چه . رنديترسم بمی م. ستاده انديبرهنه در آب ای آن ها با پا. رميفق
ه هم ياو مرد و بق. از دخترانم مردی کيتوانم انجام دهم؟ ی کار م

او ی اما کس. خواهم او را بفروشمی ن، ميا ببن دخترم ريا. خواهند مرد
چ کس يتوانم او را بفروشم اما هی توانم بکنم؟ می چه م. خردی را نم

خدا کمکم ی من چه کار کنم؟ به خاطر رضا. ست که او را بخردين
ی چ کس اورا نمين دختر را بفروشم ، اما هيخواهم ای د، من ميکن

ی پتو ندارم، شال ندارم، لباس. رميمن فق. ز ندارميچ چيمن ه. خواهد
خدا، من ی بخاطر رضا. ندارم که بتوانم در دهانش بگذارميی غذا. ندارم

ی نم) ی افغان( ون يليک مين صورت من او را به خاطر ير ايدر غ. رميفق
خواهد دخترش را بفروشد، اما ی چ کس نميدانم که هی من م. دادم

  .ز ندارميچ چيمن ه. رميگناه است، اما من فقياو ب. من مجبورم
( نک افغانستان يتی ن والد، ريد رابرت گريلم جديبه نقل از ف( 

 . rethinkafghanistan.com: تيدر وب سا) افغانستانی نيبازب
 ٢! (Democracy Now)ناوی از آن در دمکراسيی ده هاين گزيهمچن
  )  آمده است٢٠٠٩اکتبر

نگ ساالران ت جيتقوی ن کشور به معنيکا بر ايادامه سلطه آمر
ل و دالالن قدرت که يقبای ، روسايمذهبی ت هايمرتجع، شخص

 سال ٨بعد از . ز هستيکنند نی ت ميرا تقوی و پدرساالری ادگرائيبن
شان  مورد سوء استفاده و يزنان در خانه ها% ٨٧کا ياشغال توسط آمر

ش يو تجاوز رو به افزای ناموسی قتل ها. رنديگی ضرب وشتم قرار م
تحت کنترل مردان خانواده ی خانگی ت قاطع زنان در بردگيراکث. است

ی ک زن افغان به خاطر وضع حمل ميقه ي دق٣٠در هر . قرار دارند

حقوق بشر در « را اعالم کرد که ياز مقامات سازمان ملل اخی کي. رديم
  .  »افغانستان بدتر شده و نه بهتر

فغانستان به ای برای ز خوبيخواهد چی تواند و نه می کا نه ميآمر
. مردم افغانستان استی ش رنج و فالکت برايکارش افزا. اورديارمغان ب

شود، ی که شکنجه می شود و با هر افغانی که بمباران ميی با هر روستا
ن روند ادامه يو ا. شودی ده ميدمی شتريجان بی اسالميی ادگرايبه بن

  .دارد و بدتر خواهد شد
ا يستال باشد و ي با طرح مک کرکا، چهيت از ادامه اشغال آمريحما

و باعث وارد آمدن ضربات . و غلط استی ر اخالقيدن، غيبا طرح جو با
در افغانستان ی شتريات بين کار به جنايا. شودی بر مردم می ميعظ

ی زند و به دخالت نظامی انجامد و به جنگ و اشغال آن دامن می م
کا ي جهان، آمرکلی برا. بخشدی ت ميآن مشروعی کا و امپراطوريآمر
هزاران کالهک هسته ی طالبان دارا. ارخطرناک تر است تا طالبانيبس

را که ی ای ان اقتصاد جهانيست و شريما نيقاره پی ن نظاميو ماشی ا
ل کرده؛ در دست ياردها نفر از مردم جهان تحميليرا بر می گرسنگ

در . ستيز نينی ست جهانيط زيب محيتخری ندارد و مسئول اصل
سم است که باعث زنده شدن و اشاعه  دوباره يالين امپريول ادرجه ا

ت يک باعث تقويت از هر يحما. شده استی ارتجاعی اسالميی ادگرايبن
از دارد گشودن ينی واقعی آنچه جهان به معنا. آنها خواهد شدی هر دو

  .  ک راه کامال متفاوت در مقابل مردم جهان استي
را در قبال مردم ی ميت عظيمسئول) کايآمر(ن کشوريمردم در ا

ات ي بر دوش دارند و آن مخالفت با جنا– و مردم جهان –افغانستان 
ی اتيبه خاطر جنا) کايآمر( ن کشورين ايحاکم. کا استيسم آمرياليامپر

د مجرم يشوند،  بای کل منطقه مرتکب م ه مردم افغانستان ويکه عل
ی  هاه جنگيعلی اسيسی د مقاومت توده ايبا. شناخته شوند

» زيکا باالتر از هر چيآمر« ی دئولوژيد ايبا. ميرا سازمان دهی امپراطور
ی ک برايدئولوژيو ای اسيسيی م که توانايکنی م و کاريرا درهم شکن

  .نقاط جهان را نداشته باشدی به اقصی دست انداز

تا يو آناهی مياورست، برهان عظی ن فورم الريسخنرانان ا. رک برگزار شدويويدر ن کايآمری ست انقالبي توسط حزب کمون٢٠٠٩ سپتامبر ٢٣خ ين فوروم در تاريا
اورگ موجود .ت سربدارانيگر سايدی در بخش زبان های ن سخنرانيای سيمتن انگل. ديکنی را مالحظه می ميبرهان عظی سخنراناز ی ده ايگزر يدر ز .بودندی رحمان
  .است
م ين رژيف اي دهان کثنثاری ران لگديده بود که مردم ايوقتش رس    

  !د جشن گرفتين واقعه را بايا. رحم کننديب و ش يک انديتاری ارتجاع
که در چند سال گذشته ی اسالمی جمهوری جناح های درونی نزاع ها    

گر يه جناح ديعلک جناح ی يانتخاباتی حدت گرفته بود، پس از کودتا
ی جاری را برای ه اچين واقعه دريا. ديبه ناگهان به نقطه جوش رست، يحاکم

ران به طرق يسال گذشته مردم ای در س. ل خروشان مردم باز کرديشدن س
ه يان، حاشيزنان، کارگران، دانشجو. ده انديم جنگين رژيه ايمختلف عل

ش تن دادن و يدو دهه گذشته گرای اما ط. رهينان، مردم کردستان و غينش
 ٢٨در واقع در . ده بودت مردم غلبه کريان اکثريم در مين رژيبا ای همراه

م سابقه يه رژياس از مقاومت و مبارزه علين مقين تالطم و ايسال گذشته چن
و ی ريشروع شد، در عرض چندروز افسانه شکست ناپذی وقت. نداشته است

  . ديم فروپاشير قابل ترميت آن بطور غيم بخار شد و مشروعياقتدار رژ
ها را که ی وی گر تيو د. ان. ان. يون سيزير تلوياحتماال همه شما تصاو    

ر ين کل تصوياما ا. ديده ايدادند دی را نشان م» من کو؟ی را«ی مرتبا شعارها
رون خواهد آمد، يبی رای ر از درون صندوق هاييده که تغين ايالبته ا. نبود

وقفه ی ب» ش گرفتيد در پيرا بای راه گاند«و » ميخواهی نمی گريانقالب د«
ان ين آن ها در ميان جناح اصالح طلب و متحدينگوتوسط رسانه ها و سخ

ن هم يو ا. شدی مردم پمپاژ می غ شده و به درون توده هايروشنفکران تبل
تشان نسبت به تقلب ياست که جرقه اعتراضات مردم را عصبانی قتيحق

: و» م را پس بدهيرا«ش را به يجا» من کوی را«زود ی لياما خ. زدی انتخابات

جوانان . دادی اسالمی مرگ بر جمهور: نژاد و باالخرهی حمدمرگ بر رهبر و ا
  !ميما زن و مرد جنگ! ميبجنگ تا بجنگ: دادندی شعار م

کبار يخورند که چرا ی داده بودند امروز افسوس می که رای ار کسانيبس    
  . ده شدنديکشی رای گر منگ شده و به طرف صندوق هايد

م را به طرق ين رژيای سرنگونزود خواست ی ليت خين جمعينکه ايا    
ق يعمی ابانند تضادهايکه در خی اکثر مردم: ل دارديمختلف طرح کرد دل

ی دگاه هايالبته مردم هنوز توهمات و د. دارندی اسالمی خصمانه با جمهور
به ی پس نگاه! آرزو دارد. ان.ان.يدارند اما نه آن حد که سی اديزی ر واقعيغ

  .ميندازيو احساس ها و افکار آن ها بر کامل تر مبارزات مردم يتصو
با ی ابانيخی ن، سر به شورش برداشت و در گرماگرم نبردهايک نسل نوي     

، بسرعت بزرگ و يق به خاک افتاده ايستن بر جسد رفيدشمن، پس از گر
  . سرسخت شد

ساله ی ات سيم در دفن جنايد که رژيرسی ان به نظر مين طغيقبل از ا    
اما در چند ماه گذشته جوانان انبوه . ون موفق شده استيه انقالبياش عل

که از ی  نوشته ها و حرف هائ–دند يدارکننده را بلعيبی نوشته ها و حرف ها
مقابل زندان ها، قبرستان ها ی های ن در  گردهم آئينترنت و همچنيق ايطر

و گر اعتماد يکدين مبارزه با هم آشنا شده و به يکه در حی و در محافل کسان
نسل جوان در حال مرور و . دا کرده اند، پخش و رد و بدل شده استيعالقه پ

جه يکه در نتی جوانان. م را به قدرت رساندين رژيست که ايدن گذشته ايکاو
م در سال ين رژيکنند ای م متنفر شده اند فکر مين رژيتجربه خودشان از ا

 رزات مردم ایرانسخنرانی در نیویورک در فوروم دفاع از مبا
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م ين رژينکه اي اقبال اثبات. ديبه قدرت رس» انقالب«ک يجهء ي در نت١٣٥٧
م يک رژيد، و نه يک انقالب به قدرت رسيجهء درهم شکستن يدر نت

نسل ی اما اکنون گوئ. است، سخت بودی م ضد انقالبيک رژيبلکه » يانقالب«
سال به عقب پرتاب شده و در حال از نظر گذراندن آن از منظر ی جوان، س

از رفقا که همراه ی کيسخنان فرزند ی دئويو.  ش استيک نسل پيون يانقالب
ها را دگرگون ی ليرباران شدند، خي در آمل ت٦١ بهمن ٥گر در ي  تن د٢١با 

ن يات ايجزئی اش او را جسته و از وی رستانيکه دوستان دبيبه طور کرد
و ی دبستانی که او و خواهرش بچه های هنگام. شوندی ا ميت را جويحکا

م را با ين رژيشان بدست اقت اعدام پدريتوانستند حقی بودند نمی رستانيدب
ن ير ذره بيان بگذارند و همواره توسط مقامات مدرسه زيدوستانشان در م

اکنون .شوندی گرفتند که چرا در نمازها حاضر نمی بودند و تحت فشار قرار م
ر يدند و به خاطر آن زيدی می را که قبال عدهء کمی قيون ها نفر حقايليم

  .ننديبی سخت بودند، می فشارها
ن بار به ياولی برا. ن مبارزات مردم به طرق گوناگون عوض شده انديدر ا    

ن که نگاه يزتر از همه ايرت انگيح. کنندی گر نگاه ميکديبه ی گريشکل د
ی وقتی ابانيدر گرماگرم مبارزات خ. مردان نسبت به زنان دگرگون شده است

. احترام استزد واضح بود که لبخند ی شناسد لبخند می که نمی به زنی مرد
ی نمی احترامی دادند، به آن ها بی ت زنان را آزار نميمردان در انبوه جمع

زن و مرد بازو . دادندی ل گوش ميآن ها با می کردند، به نداها و رهنمودها
به در کنار من يک غريکردند بدون آنکه احساس کنند ی به بازو حرکت م

شان يدر خانه ها.  نداشتندگريکدياز ی چ ترسين مبارزات مردم هيدر ا. است
به ی ند و آبياسايبی دمی ابانيگذاشتند تا جوانان خسته از جنگ خی را باز م

صحنه را قرق ی جيو بسی انتظامی روهايکه نی ا هنگاميسر و صورت بزنند 
انداختند که ممکنست ی آنان چرتکه نم. دادندی کردند به جوانان پناه می م

انگار . نندياه بنشيانه شده و بعدا به خاک سن کار خانه شان نشيبه خاطر هم
در ی زين چيچطور چن. ان مردم رخت بربسته استيکباره حرص و آز از مي

ش را فراگرفته، ممکنست؟ مردم از هم يسر تا پای ه داريکه سرمای کشور
ی همراه با هم احساس م. کردندی نجات هم خطر می برا. کردندی مواظبت م

ی ده ميشه شنيک شعار همي. ن و زمان را دارنديکردند قدرت بهم زدن زم
  !ميد ما همه با هم هستينترس: شد
 !انقالب جشن توده هاست: رسد کهی ق به نظر ميحرف مارکس چقدر عم    

در چند ماه . همراه نداردی ست که انقالب رنج و نابوديآن نی ن به معنايا
خون ی الماسی جمهوری تهران و شکنجه گاه های ابان هايگذشته در خ

هر چند . کنندی می و توانمندی و سربلندی اما مردم احساس رهائ. روان بود
کنند در مقابل سردمداران و ی نده اند اما احساس ميو آی شروينگران راه پ

در آن لحظات مردم . قدرتمند شده اندی اسالمی ف جمهوريکثی آخوندها
  . ندمتفاوت را تجربه کرد" تايفيکی ک رشته روابط اجتماعي

ست شگفت يک انقالب نيکه هنوز ی ان جنبشير در جريين همه تغيا    
با مردم و جامعه چه ی ک انقالب واقعيد که يفقط تصورش را بکن. ز استيانگ
  .تواند بکندی م
را » يانتظار رستگار«ن بود که فرهنگ مسموم يگر ايک تحول فرخنده دي

ی رده است، ضربات خوبق کيسال به مغز مردم تزری م سين رژيدن که ايکش
ی ابانيخی از نبردهای را در مورد صحنه ای د نامهء دوستيبگذار .افت کرديدر

ی ز ميها داشتند جنگ و گری جيک گروه از جوانان و بسي«:تان بخوانميرا برا
. از جوانان را گرفتندی کيدند و يرون پريها بی ناگهان لباس شخص. کردند

را نجات ی د و جمع کردن جوانان  که وايانسال شروع کرد به فريک زن مي
از نهاد ی که باالخره پسر جوان را به درون ون راندند، آهی اما زمان. دهند

در کنار او بودم و ! ا خودت رحم کنيخدا: د و به آسمان نگاه کرد و گفتيکش
رت برگشت و مرا نگاه کرد يبا ح! ميخودمان هست! ستينی خدائ: به او گفتم

زها دوباره کنار هم قرار ي گذشت و در گرما گرم جنگ و گرنيا. چ نگفتيو ه
ن يباز ا! مطمئنم: ؟ گفتميمطمئن: ديبرگشت به من نگاه کرد و پرس. ميگرفت

ی زن از هر سنی عده ا. ميشدی جه حمالت وارد کوچه ايگذشت و در نت
دم همان زن به يد. دنديکشی گار ميکردند و سی نشسته بودند و استراحت م

  »  !ميهر چه هست  خودمان. ستينی خدائ: ديگوی گران ميد
ز يرا نی گريدی بارزه درس هام. ر کنندييخواهند تغی مردم م! يآر    

ی ها به شکل هماهنگ حمله می ها و لباس شخصی جيبسی وقت. آموخت

ی اريدادند بسی خته جوابشان را ميکردند و مردم بطور پراکنده و از هم گس
و نقشه ی ، مرکز فرماندهيازمند رهبري بشدت نکردندی از مردم احساس م

ک جوان شجاع، صادق و با استعداد ی ين احساس وقتيبا هم. اندی زير
ی هستی کی فکر کرد: گفتی نمی داد، کسی می نيهجوم و عقب نشی فرمان

  !مي، ما رهبر الزم داريآر: گفتندی ؟ بلکه ميدی که دستور م
ی مگر م: گفتندی ها مردم می  شخصها و لباسی جيبا بسی ريهنگام درگ    

ون مسن تر با حاضر يو انقالب. ميما اسلحه الزم دار. ديشود فقط با سنگ جنگ
  ! بله و ارتش خودمان را: گفتندی می جواب
  .کنندی نند و به آن فکر ميبی قت را مين حقيای شترياکنون تعداد ب    

بد خود را  یت هاياز خصوصی اريزها آموختند و بسيچی ليردم خ    م
ی عنيمعنا دار ی ک زندگيدند که داشتن يفهمی اديعده ز.  ختنديرون ريب

و ی ه هر آن چه که ارتجاعيانه و شورشگرانه عليمبارزه جوی ک زندگيداشتن 
اموزند تا يد بياست که بای اديزی زهاين وصف هنوز چيبا ا. ستم گرانه است
که به نوبه ی  ها نفر به موسوونيليم. بزنندی ک انقالب واقعيبتوانند دست به 

در زمان قتل عام هزاران ی موسو. دادندی ت کار است رايک جنايخود 
ران و عراق  نخست ي و جنگ هشت سالهء ا١٣٦٧در سال ی اسيسی زندان

ن يوادار کردن جوانان به کشتن و کشته شدن در ای در زمان او برا. ر بوديوز
ی شيک انديمملو از تاری افاتهشت ساله، مغزشان را با کثی جنگ ارتجاع

با ! با خرافه ترس از خدا و استقبال از مرگ در راه خدا: انباشتندی می مذهب
و با ! ن ما را کشتنديها را که حسی ن سنيد ايعه که نابود کنيسم شيشوون

منحصر به فرد و تافته جدا ی ران ملتيکه ملت ای رانيسم ايشوونی اوه هاي
  !بافته است

دم ی ارتجاعی دئولوژينه استفاده حداکثر از هر نوع ايدر زم یاسالمی جمهور
  .  ک آشپز ماهر شديل به يدست، تبد

ت يباز شد و نسبت به ماهی ادين جنبش، هر چند چشم عده زيدر ا    
است آگاه شدند اما سوال ی اسالمی جمهورحفظ که همان ی برنامه موسو

ست اما يده ايچين مسئلهء پيد بستند؟ اينجاست که اصال چرا مردم به او اميا
دهد که به ی م ميمردم را تعلی ن است که نظام حاکم توده هايجواب کوتاه ا
توده . که همان افکار طبقات حاکمه است بنگرندج يراچه افکار يمسائل از در

بخصوص در . يبنگرند و نه علمی ه مسائل سطحبکنند ی مردم عادت می ها
مردم با ی توده ها. ابدی يافه اشاعه مر شده و خريکه علم تحقی جامعه ا
. دهندی را شکل می ن خودروئيای عوامل گوناگون. کنندی حرکت می خودروئ
ستند از سطح مسائل به يا قادر نيدانند ی ده ها را نميخ پدينکه تاريمثال ا

  .ننديعمق آن ها نفوذ کرده و جوهر مسائل را بب
ی والئيش و زاده شدن هيل پسای ن ها، شکست انقالب در سيعالوه بر ا    

ه نقاط جهان، افق ياز درون آن؛ شکست انقالب در بقی مانند نظام اسالم
آن ی ن به معنايا. ن آورده استيشان را پائيانتظارات مردم را و آمال و آرزوها

دولت و امکان ساختن ی والئيهی روز شدن بر قوايره و پياست که امکان چ
و ی و اقتصادی اسيسی ن روابط  ارتجاعي ابری گر را که مبتنيدی جامعه ا
ی د فردينکه شايدر مورد ای ال پردازيخو به . ننديبی نباشد را نمی اجتماع

ن ياما ا. افتندی از درون نظام بلند شود و آن را از درون بترکاند می ا جناحي
که در ی زمان. ا زدن استيدن و ماست به دريانتظار مانند آب در هاون کوب

را دادند » يرانيای جمهوری استقالل آزاد«اهرات ها مردم شعار از تظی کي
ش و نه يک کالم بيخواهم نه ی می اسالمی من جمهور«: جواب دادی موسو

خوبست » يرانيای جمهور«م شعار يگوی روشن باشد که نم. »ک کالم کمي
به مردم اعالم کرده و بر ی برنامه خود را با روشنی اما باعث شد که موسو) ١(
ن مسئله يبه نام بذر از ای ستيکمونی ه دانشجوئينشر. د بگذاردين تاکآ

. ستين فرد و آن فرد نيمسئله ا«تحت عنوان ی استفاده کرده و در مقاله ا
کارکرد ی اسالمی جمهوری های ستم گر« :نوشت» ک نظام استيمسئله 

ی نکه کدام جناح مهار حکومت را در دست ميآن است و وابسته به ای عيطب
که ی کسان. استوار استی ک سلسله مراتب طبقاتين نظام بر يا. ستيرد نيگ

هستند که ی تيآن ها اقل. ستندين شخص و آن شخص نيکنند ای حکومت م
م، بانک ها، کارخانه ها، امالک و يعظی مالی صاحبان و گردانندگان بلوک ها

ستوار ای اقتصادی ک رشته روابط بهره کشين نظام بر يا. هستند... معادن،
ی ن نظام دارايا. کنندی ت مردم را استثمار ميهستند که اکثری تياقل. است

ی و اجتماعی و پندارهاست که روابط طبقاتی ، نظام ارزشيک منظومه اخالقي



      t ٢٦   
جلوه ی و خدادادی عياستثمارگرانه و ستمگرانه را در انظار عامه خوب و طب

جمع ی اسالمی دئولوژيان منظومه پندارها، اخالق و ارزش ها در يا. دهدی م
د به آن ها فکر ياست که موجود است و ما بای اتين ها واقعيا. شده است

ن فرد و آن فرد يره ايخود را در دا. ميو خود را انتخاب کنيم و آلترناتيکن
ی م برايد بدانيما با. ده ندارديفا)  نژآدی ا احمدی يموسو(سرگردان کردن 

ن يبدون ا. ميم بدست آوريخواهی مرا ی زيم و چه چيکنی چه مبارزه م
ز خواهد يواری کتاتور به حساب طبقاتيه ديما علی ابانيخی جنگ های آگاه

) دتريد شديو شا(ل يتعدی را با کمی و ارزشی ن نظام طبقاتيشد که هم
  ».برقرار خواهند کرد

ست ها امروزه آن است که خالف يف مهم کمونياز وظای کيل ين دليبه ا    
برافراشتن پرچم سرخ در ی اتيت حياهم. حرکت کنندی خودبخودان ين جريا

ست که حرکت خود را صرفا ين نيمنظور ا. ن استيمقابل پرچم سبز در هم
ز به نوبه خود  مهم ي هر چند که نمادها ن–م يبه حول نمادها محدود کن

است که پرچم سرخ ی بلکه مقصود برافراشتن محتوا و مضمون. هستند
  .کندی می ندگينما
اوضاع خطرناک ! اوضاع خوب است« تحت عنوان ٤٦قت يسرمقالهء حق    

ی دار شده و بيرا صدها هزار نفر بياوضاع خوب است ز: سدينوی م» !است
را باند حاکم ياوضاع خطرناک است ز. م را سرنگون کنندين رژيتابند که ا

ت رون رانده شده از قدريکند و باند بی ن را دنبال ميپروژه سرکوب خون
د کم ين احتماالت نبايک از ايچ يبه ه. رای اسالمی م جمهوريترمی پروژه 
همه جانبه ی توده ها حرکت کرد و آگاهی خودبخودی ه آگاهيد علياب. بها داد

و ی مختلف آن، کارکرد داخلی خ باندهاين نظام، تاريخ ايدر مورد تاری علم
دولت ی ت برقرارآن و ضروری و لزوم سرنگونی ن نظام دولتيای ن الملليب

راه . ستينی ابان بودن کافيدر خ. ن را به آنان نشان داديک نويدموکرات
ی برای ن ها بستريا. ستينی دفاع از مبارزات مردم کافی انداختن ستادها

. شدی د آغاز ميروز باياز د. ستيفردا نی برای کار اصل. هستندی کار اصل
رد يتوده ها را در دست گی خواهد رهبری که می دشمنی مبارزه با نمادها

ی ستيکمونی ج گسترده آگاهيرا با تروی خودبخودی د آگاهيبا. ستينی کاف
  .ل را عوض کردين سيل حرکت ايبه مصاف گرفت و مس

به خرج داد و ی ان سبز اهمال کرد و ساده لوحيتوان در مقابل جری نه م    
نع شد که بله ما ن قايتوان به ای و نه م. اتخاذ کردی براليرفتار متعارف ل

که وجدان آگاه و ی ست هائيبه عنوان کمون. ... ميفتاده ايدنبال موج سبز ن
کمتر از تالش منظم ی م هر کاريد بدانيشرو جامعه هستند بايا و پيهسته پو

. رقابل قبول استيل غيل سيعوض کردن مسی برای و نقشه مند و شبانه روز
ی ستيالت کمونيت تشکي تقووی ستيکمونی انقالبی ن کار خط مشيای برا

بزرگتر از خودش را در ی روهايد نيبای ستيالت کمونين تشکيا. الزم است
  .کنندی را حدادی دير جديجامعه به حرکت درآورد تا مس

ش ين هدف، موج وار پيدن به ايرس. ر نشده استيم که هنوز ديد بداني ما با
ر را روشن تر يما مسابد و ی ير مييشبرد هر موج صحنه تغيبا پ. خواهد رفت

شتر به يم تا اوضاع بيست که صبر کنين نيش اياما معنا. م کرديم خواهيترس
د مساعد کرد وگرنه هر روز که امور به طور ياوضاع را با! ريخ. نفع ما بشود

  ».شودی رود خطرناک تر می ش ميپی خودبخود
از ی اريکه در مقابل ماست آن است که متاسفانه بسی از مشکالتی کي    

که ی کسانی ر رهبريزی عنير پرچم سبز يزی به راحتی مترقی اسيسی روهاين
ی را با خون کارگران و دهقانان و روشنفکران انقالبی اسالمی حکومت جمهور

ش مقابله کرد و آنان را ين گرايد با ايبا. کردند قرار گرفته اندی اريما آب
ت کنندگان صف يتقول به يت کنندگان صف دشمن تبديفراخواند که از تقو

  .انقالب شوند
ن کار يم که اين نهراسيم و از ايد با توهمات توده ها هم مقابله کنيما با    

ی ن انشقاقيچن. توده ها انشقاق بوجود آوردی ممکنست در صفوف مبارزات
ی می ميموجب شفاف شدن منافع مردم و قدرتمند شدن جنبش ضد رژ

کال زنان و يان اقشار راديسبز می ندهم که مقر فرمايد بگذاريما نبا. شود
. بوجود آورد» اتحاد«جوانان و کارگران با اقشار بورژوا  وجه اشتراک و 

خود در ی ن است که با استفاده از امکانات و پشتوانه هاياست آن ها ايس
کال جامعه يبسازند که اقشار رادی قطب جاذبه ای ن الملليدولت و در سطح ب

ن قطب جاذبه را يا. کنندی  قرار گرفته و با آن همراهر نفوذ آنيباالجبار ز

ح بود و بر يصحی اسيسی خط مشی د داراين کار بايای برا. د شکستيبا
اقشار تحت ستم و استثمار جامعه، بر زنان و کارگران و جوانان و روشنفکران 

از ين نيای گريش از هر زمان ديب(از هست ين نياما همچن. ه کرديتکی انقالب
و ی ستير هستند با افکار کمونييرا که واقعا خواهان تغی که کسان) هست
شاهنگ يا و پيپرولتاری ران تحت رهبريدر ای ک انقالب واقعيبرامه 

  . ميست آن الهام بخشيکمون
روش : تحت عنوان موانع و مشکالتی گري در مقالهء د٤٦قت يه حقينشر    

از موانع ی گريه جنبه دنجا الزم است بيدر ا« :سدينوی ها و راه حل ها م
. ست موجود استيو کمونی انقالبی روهايکه در درون نی موانع. م ياشاره کن

دانند آغشته به تفکرات ی ست ميکه خود را کمونيی روهاياز نی بخش مهم
آنان . ستنديست نيست ها اغلب اوقات کمونيکمون. ک هستنديبورژوا دموکرات

شوند و نه ی ابل توده ها ظاهر من دموکرات در مقياغلب به عنوان مبارز
ی رهائی ستيکمونی اسيک جنبش سيکه در حال ساختن ی ست هائيکمون

ت با کودتا و تقلب ياز افراد چپ هدف خود را ضدی اريبس. ...بخش هستند
ی ت ميبه فعالی بورژوائی ن جمهوريقرار داده اند و بعنوان مدافعی انتخابات
  ».پردازند

ک نکته مهم ی يز اشاره کرده و بر روينی گري دمقاله به مشکالت و موانع
. عوامل مساعد و نامساعد استی اوضاع هم زمان دارا« :گذاردی انگشت م

ن کننده ييبه نقش تع. د ساختيتوان و بای ن اوضاع مينده را در دل هميآ
ی طين شرايدر چن) ج آنيو تروی ستيکمونی های حزب، تئور(ی عامل ذهن

در همه سطوح،  چه در سطح .  مينگاه کنی خيتجارب تاربه . د کم بها دادينبا
نقش آگاهانه افراد ی و چه در سطح مبارزه طبقاتی و هنری مبارزات علم

ن در انقالب يبه نقش لن. داشتی خيبر روند تکامل تاری ن کننده ايير تعيتاث
ن خط يه تا اکتبر با تدويان انقالب فورين در فاصله ميلن. مياکتبر نگاه کن

انقالب ) و فقط آن خط(اده کردن آن خط ير در پينفس گی ريگيت و پدرس
ن و حرکت او يبدون خط لن. رساندی روزيرا از لبه پرتگاه نجات داد و به پ

ست ها به خود يامروزه هم اگر کمون.  ممکن نبود١٩١٧انقالب اکتبر ی روزيپ
  » .نقش موثر خواهند شدی فاين نگاه کنند قادر به ايچن

  

 ۲۰۰۹ نوامبر  ۱۱ - ۱۳۸۸آبان  ۲۰ بهچهار شن
احسان فتاحيان زندانی سياسی كرد كه طي يك روند كامال غير قانوني 
صبح امروز اعدام شد ، دو روز پيش از اعدام طی رنجنامه ای وضعيت خود را 

  . چنين شرح ميدهد
  واپسين شعاع آفتاب شبانگاهی

  نشان دهنده ی راهی ست که خواهان در نوشتن آنم
   برگ ها زير قدم هايمخش خش

  بگذار تا فرو افتی: ميگويد 
  آنگاه راه آزادی را باز خواهی يافت

حتی اکنون که آن را در قريب ترين فضا و , هرگز از مرگ نهراسيده ام 
آن را ميبويم و بازش . در کنار خويش حس ميکنم, صميمانه ترين زمان 

نه با مرگ که . رزمينچراکه آشنايی ست ديرينه به اين ملت و س, ميشناسم 
دگرديسی يافته و به " تاوان " اکنون که , با داليل مرگ سر صحبت دارم 

آيا ميتوان باکی از عاقبت و , طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند 
به مرگ محکوم شده ايم در " آنان "ای که از سوی " ما " سرانجام داشت؟ 

عاری از حق کشی در تالش طلب يافتن روزنه ای به سوی يک جهان بهتر و 
  آيا آنان نيز به کرده ی خود واقف اند؟, بوده ايم 

آنجا که بزرگيش ورد زبان هم , در شهر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم 
قطور ذهن ام بدان . آنجايی که مهد تمدن ميهنم بوده است, ميهنانم است 

اق وجود درکش سويم کشيد که تبعيضی را و وضعيتی ناروا را بفهمم و از اعم
ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق , نمايم که گويای ستم بود 

پيگيری چرايی ستم و رفع آن به هزاران , من چنان مجموعه ای انسانی 
اما وااسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را , فکرم راهبر شد 

ورای محدوده های محجور و سرکوب کرده بودند که در داخل راهی نيافتم و 
من پيشمرگه ی کومله : " تصنعی به مکانی ديگر و مامنی ديگر کوچيدم 

 رنجنامه احسان فتاحیان ، دو روز پیش از اعدام
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سودای يافتن خويش و هويتی که از آن محروم شده ام من را بدان , " شدم 

دور شدن از خواستگاه کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما . سو کشاند
اهی به قصد تجديد ديدار و هراز گ. هيچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد

ديدار " آنان " اما يک بار , بازيابی خاطرات روانه ی خانه ی نخستين ميگشتم 
از همان آغاز و . دستگيرم کردند و به قفسم انداختند, را به کامم تلخ کردند 

فهميدم که همان سرنوشت !! با پذيرايی انسان دوستانه ی دستگير کنندگانم 
: اهان و رهروان اين راه پررهرو به انتظار نشسته است تراژديک و غمناک همر

حکمی کامال , دادگاه سرسپرده و شديدا تحت نفوذ , پرونده سازی , شکنجه 
  ......و در نهايت مرگ, ناعادالنه و سياسی 

پس از دستگيری در شهر کامياران به تاريخ : بگذاريد خودمانی تر بگويم 
,  بودن در اداره ی اطالعات آن شهر  و پس از چند ساعت مهمان۲۹/۴/۸۷

در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و ديدن را برايم ممنوع 
فردی که خود را معاون دادستان معرفی ميکرد شروع به طرح , نموده بود 

الزم به ذکر است که (يک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود 
غير از محيط دادسرا و دادگاه طبق قانون هرگونه بازپرسی قضايی در محيطی 

بدين ترتيب اولين دور بازجويی های عديده ام کليد ). مطلقا ممنوع است
همان شب به اداره ی اطالعات استان کردستان در شهر سنندج . خورد

سلولی کثيف با دستشويی : منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند 
ال ده ها سال از مالقاتشان با آب و پاکيزگی نامطبوع و پتوهايی که احتما

از آن به بعد شب و روز داالن پايينی و اتاق های بازجويی با ! . ميگذشت
به تسلسلی پايان ناپذير و سه ماهه , چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا 

بازجويان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خويش و در . تبديل شد
در اين سه ماه به طرح اتهاماتی , و بی ارزش سودای چند پشيزی ناچيز 

عجيب و غريب ميپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ايمان 
علی رغم آزمودن تمامی روش ها و در عملياتی مسلحانه شرکت . داشتند

تنها موارد اثباتی . اتهاماتی که در بسيار در اثبات آن کوشيدند, نموده بودم 
ه و تبليغ عليه نظام بود که بهترين گواه در يگانه بودن عضويت در کومل

شعبه ی اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج , اتهامات رای دادگاه بدوی است 
ساختار اداری و .  سال حبس توام با تبعيد به زندان رامهرمز داد۱۰حکم به 

سياسی ايران هميشه دچار آفت تمرکز گرايی بوده است اما در اين يکی 
به تازگی اختيار و . نه که به ظاهر قصد تمرکز زدايی از امر قضا را داشتندنمو

 حتی –صالحيت تجديد نظر در احکام متهمين سياسی را در باالترين سطح 
با ,  از ديوان عالی گرفته و به محاکم تجديد نظر استان سپرده اند –اعدام 

و برخالف قوانين اعتراض دادستان کامياران به حکم بدوی و در نهايت تعجب 
شعبه ی چهارم دادگاه تجديد نظر استان , موضوعه و داخلی خود ايران 

 ۲۵۸بر پايه ی ماده .  سال زندان را به اعدام تبديل نمود۱۰کوردستان حکم 
قانون آيين دادرسی کيفری محاکم تجديد نظر تنها در صورتی مجاز به 

جازات مقرر در قانون تشديد حکم بدوی ميباشند که حکم صادره از حداقل م
يعنی _ بر طبق کيفر خواست دادستان ئ اتهام وارده . کمتر باشد

 حداقل حکم در اين مورد يک سال است حال خود –) دشمنی با خدا(محاربه
 سال توام با تبعيد را با اين حداقل مقايسه کنيدتا پی به غير ۱۰فاصله ی 

  .دغير حقوقی و سياسی بودن حکم اعدام ببري, قانونی
از زندان " مجددا, البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پيش از تبديل حکم

مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل و در آنجا از من خواسته 
شد طی يک مصاحبه ويديوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جمالتی در 

 من حاضر به قبول ,علی رغم فشارها ی شديد. رد افکار خويش برزبان آورم 
گفتند حکمم را به اعدام " خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نيز صراحتا

که خيلی زود به عهد خويش وفا کردن و سرسپردگی , تبديل خواهند نمود
پس آيا انسان می . دادگاه را به مراجع امنيتی و غير قضايی اثبات نمودن

  !تواند بر آنان خرده ای بگيرد؟
در هر زمان و در قبال هر فرد و , ورده که همه جاقاضی سوگند خ

, از دريچه ی حقوق و قانون به جهان بنگرد" موضوعی بی طرف مانده و صرفا
که امين قاضی اين سرزمين به قهقرا رفته می تواند ادعا نمايد که سوگند را 
نشکسته و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنين قضاتی به 

هنگامی که کل سيستم های . گشتان يک دست هم نمی رسندتعداد ان
, قضايی ايران به اشاره يک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی 

آيا , محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نمايد, محاکمه, دستور بازداشت
می توان بر يک يا چند قاضی خرده پای يک استان هميشه تحت ستم و 

  ......خانه از پای بست ويران است, ه گرفت؟ آریتبعيض خرد
حال علی رغم اين که در آخرين مالقاتم در داخل زندان با دادستان 

وی به غير قانونی بودن اجرای حکم در هنگامه , صادر کننده کيفر خواست
نا گفته . اما برای دومين بار قصد اجرای حکم را دارند, ی اکنون اذعان داشت

, نين پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن پيداست که اينچ
. نتيجه ی فشارهای محافل امنيتی و سياسی خارج از قوه ی قضائيه است 

افراد عضو اين محافل تنها از زاويه ی فيش حقوقی و اغراض و نيات سياسی 
برای آنان , خويش به موضوع مرگ و زندگييک زندانی سياسی می نگرند

ای قابل طرح و تصور " مسئله " روع خويش هيچگونه ورای اهداف غير مش
اسناد جهانی و . حتی اگر اولين حق همزاد بشر يعنی حق حيات باشد, نيست

آنان حتی قوانين و الزامات داخلی خود را نيز هيچ و , بين المللی پيشکش
  .بيهوده می انگارند
ف مرگ من موجب حذ, اگر به گمان زورورزان و حاکمان: اما سخن آخر

نه . مسئله ای به نام مسئله کردستان خواهد شد بايد گفت زهی خيال باطل 
مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر اين درد بی درمان نخواهد بود و 

هر مرگ اشارتی است " بی گمان . چه بسا آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود
  ".به حياتی ديگر
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  ٢٨ از صفحه کاک آزاد
 اسفند ماه همان ١٥در روز . که مجروح بود به اسارت در آمدی حال

اش   به خانوادهی ک تماس تلفنيدر ی ساری سال دادگاه انقالب اسالم
آزاد به اعدام محکوم و حکم، سحرگاه همان روز اجرا اطالع داد که کاک 

  . شده است
  

  : خاطره یکی از رفقا از زنده یاد ناصر قاضی زاده
ار پر جنبش و جوش و فعال يکاک آزاد، سرشار بود از محبت، بس« 

زود با همه جوش . ه، خود ساخته و سخت کوش بوديبا روحی انسان. بود
ی فه اياگر وظ. ق بودي حساس و دقاريبسی قين حال رفيدرع. خوردی م
که ی شد و هنگامی انجامش می ش قدم برايپی آمد فوری ش ميپ

گفت چرا کار درست به ی شد و می می رفت عصبانی ش نميپی کار
صحبت ی فارسی اش وقتی کردی بايبا آن لهجه ز. ده استيثمر نرس

نه يدر زم. ش گوش کنديکرد انسان دوست داشت به حرف های م
ده يار مجرب و ورزيکردستان را داشت و بسی تجربه جنگ های نظام
ی شه وادارش ميدارد هميی بايزی م صدايديکه فهمی هنگام. بود
و فولکلور ی انقالبی مان بخواند و او ترانه هايجنگل برای م در صفايکرد
د شال و يهنگام عکس گرفتن در جنگل حتما با. خواندی را می کرد

نده يگفت آی م چرا ميديپرسی  هر وقت م.بستی اش را می کاله کرد
يی د بدانند در نهضت سربداران در جنگل  کردها هم سهم بسزايگان با

ن عکس ها نشانه مبارزات مردم کردستان و اهداف آن ها هم يداشتند؛ ا
م و کاک آزاد نبود همه يگرفتی می هر وقت عکس دست جمع.هست

کرد و در صف اول ی کاله م؟ و کاک آزاد شال ييآزاد کجا: زدندياد ميفر
خواهم کردها فقط  در ی گفت، نمی او م. ستاديای با خنده پر نشاط  م

در جنگل، آزاد عضو . محدود بمانندی و خواست های خط خود مختار
ی ريدر درگ. بودی هليل سيق سهيرفی ت نظاميبه مسئول» قاسم«گروه 

امرز فرزاد ق فريرفی ج تحت فرماندهيشهر عضو گروه محاصره کننده بس
ق ناصر جزو يرف. ديگروه آنها از شب تا صبح دالورانه جنگ. قرار داشت

دشمن در آمدند و ی روهايبود که به محاصره نيی ن دسته  از رفقاياول
از مزدوران قهرمانانه مقاومت کردند و سرانجام ی ساعتها در مقابل انبوه

  » .خاطره رزم شان جاودانه شدی ول. در آمدندی از پا
 



      t ٢٨   
  

تركيب سربداران در چارچوبه ايران به عنوان يك كشور چند مليتي، يك 
تركيب نيروهای ما انعكاسی از تركيب چند . تركيب داغ انترناسيوناليستی بود
سربداران خصوصيات انقالبی هر بخش از . مليتی طبقه كارگر ايران بود

رای سازماندهی خصوصياتی كه ب. پرولترهای ايران را نمايندگی می كرد
در سربداران متانت، دور انديشی و . انقالب به هر يك از آن ها نياز است

ديسيپلين پرولترهای خوزستاني، رزمندگي، رشادت و جنگاوری پرولترهای 
كرد، خشم و قاطعيت پرولترهای آذري، استقامت پرولترهای عرب، بی صبری 

و بلوچ يك جا گردآوری انقالبی پرولترهای شمالی و سرسختی پرولترهای لر 
نزديك به ده نفر از . وجود رفقای كرد يك نقطه قوت مهم بود. شده بود

كاك (، قادر خضری )عبه(رفقای كرد، رفقائی چون عبداهللا ميرآويسی 
عبدالرحيم بيگله، حميد رضا ) كاك آزاد(، ناصر قاضی زاده )صالح

به  ) ٦٠ل در اواخر پائيز سا) (شوان(و بيژن اميری ) رضا(خياباني
اين رفقا عليرغم جوانی از ديد گسترده ای . صفوف ما پيوستند

برخوردار بودند و برای شان تفاوتی نمی كرد كه در كجا عليه 
   به نقل از کتاب پرنده نو پرواز -» .جمهوری اسالمی می جنگند

 در ١٣٣٥ بهمن ١٤خ يدر تار) کاک آزاد( زاده ی ق ناصر قاضيرف
ن دلسوز و ياز معلمی کيپدرش . هان گشودشهر مهاباد چشم به ج

ل به تهران يادامه تحصی  برا١٣٤٢شناخته شده شهر بود که در سال 
ی  او را همراه– از جمله کاک ناصر –ز ينی خانواده و. نقل مکان کرد

ل يکاک ناصر دوران تحص.  در تهران بودند١٣٥٠کردند و تا سال 
پس از . ان در تهران گذراندرستيو ادامه آنرا تا کالس سوم دبيی ابتدا

پدر و بازگشت خانواده به مهاباد در سال ی الت دانشگاهيان تحصيپا
ی اضيرستان را در مهاباد گذراند و در رشته ريکل دوم دبي س١٣٥٠

  .پلم گرفتيد
به مطالعه و کسب ی اديعالقه زی و نوجوانی از همان دوران کودک

و کوشا ی جدی  آموزدر دوران دانش. در موارد مختلف داشتی آگاه
، محبت و ياش چون آرامش، انسان دوستی ات فرديخصوص. بود

جه يدر نت. کردی ز ميگران متمايان او را از دينسبت به اطرافی دلسوز
 در رشته ١٣٥٤پلم در سال ياش بعداز کسب دی تالش و نظم فرد

از بدو ورود به دانشگاه تا انقالب  .رفته شديز پذيدانشگاه تبری کشاورز
م شاه شرکت يل، در تظاهرات و اعتراضات ضد رژي ضمن تحص١٣٥٧

چپ آشنا ی اسياش با محافل سی ن دوره زندگيدر هم. فعال داشت
  .افتيدست ی روشن تری نيق تر و جهان بيعمی دگاهيشد و به د

در کردستان ی اسيسی انقالب و حضور سازمان های روزيپس از پ
ت ياو در فعال. کردی  ها شرکت متيرو در فعاليز با تمام نيکاک ناصر ن

ی که پالتفرم گروه ها» زحمتکشان کردستانيی راه رها« گروه  ی ها
پر بارش ی ن دوره از زندگيدر ا. داشتيی چپ بود نقش بسزای اسيس
ی اسيو خط سی آشنا شد و راه زندگ» رانيای ستهايه کمونياتحاد«با 

الت يتشک«ه با ملحق شدن ب. ان عمرش انتخاب کرديخود را تا پا
ه ياتحادی  نظام-ياسيکه شاخه س» شمرگه زحمتکشان کردستانيپ

ی خود را بدون تزلزل و با استقامت بی اسيسی ران بود، مشيای ستهايکمون
  . ان ادامه داديپا

 ١٣٥٨به کردستان در سال ی اسالمی جمهوری ورش نظامی يريبا اوج گ
ن، کاک يخونی رکوب هان سيخلق کرد در برابر ای و مقاومت فراموش نشدن

از . را به جا گذاشتی ناصر در صف همرزمان خود خاطرات فراموش نشدن
او . باشدی بانه وسقز می های رين خاطرات دفاع قهرمانانه در درگيجمله ا

 ٥٨در آبان ی نيه معروف خمياعالم .همرزمانش بودی برای همواره سمبل
در مبارزات مردم ی ه ابه کردستان مقطع تازی خود گردانی بر اعطای مبن

ی تهايشمرگه زحمتکشان کردستان به فعاليالت پيتشک. کردستان گشود
کاک ناصر در .  همچنان ادامه داد٥٩ور سال يخود تا شهری التيتشکی اسيس
و ی ق به کار روشنگرين و اعتقاد عمين آهنيپليسيز دينی ن دوره مبارزاتيا

  .داشتی سايشبرد اهداف سيدر پيی سهم به سزای التيتشک
 در مهاباد، ٥٩ز يدر پائی اسالمی جمهوری نظامی روهايپس از استقرار ن

ت خود را از مهاباد به بوکان و يالت مرکز فعاليکاک ناصر به همراه تشک
ت ي با پشتکار و جد١٣٦٠گر منتقل نمود و تا آبان ماه سال يمناطق د

 با ١٣٦٠ه سال در آبان ما. ان همرزمانش ادامه داديمبارزات خود را در م
در . ران رفتيشمال ای ان سربداران از کردستان به جنگلهايجری ريشکل گ

نظم . ران گشوديای اسيخ سيدر تاری نيآنجا با هم سنگران سربدارش برگ نو
ات بارز او يشبرد اهداف سربداران از خصوصيدر پی ريو تزلزل ناپذی داريو پا
ی مان بيا» آزاد«با انتخاب نام . بودی اسيپر بار سی ن دوره کوتاه وليدر ا

ام يپس از ق .نشان دادی مذهبی روهاياز چنگال نيی و رهای انش را به آزاديپا
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