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ام اوج مبارزه ين قيا. ام مسلحانه سربداران در آمل استين سالگرد قياميپنج بهمن مصادف با س
در ی اسالمی م جمهوريرژی سرنگونی  برای اتحاديه كمونيستهای ايرانبود كه تحت رهبر یمسلحانه ا

ام يق(آن در شهر آمل ی ات مركزيآمل آغاز شد و پس از شكست عملی ها در جنگل١٣٦٠ز سال ييپا
  . افتي ادامه ١٣٦١تا اسفند ) آمل

ی ستين جنبش كمونست در داخل و خارج از كشور بخصوص نسل جوايكمونی حزب ما همه رفقا
كرده ی و بررسی ام آمل را معرفيگوناگون قی هاق ابتكار عملين مناسبت از طريخواند كه بديرا فرا م

ی خلق افكار به حول ضرورت سرنگونی کنند برای اسيسی ل به كارزارين سالگرد آن را تبدياميو س
   .یستيالي جامعه سوس–متفاوت ادا يبنی استقرار دولت و جامعه ای بدست مردم برای اسالمی جمهور

از . ش رودين كارزار به پيتر ادهند تا هر چه گستردهی اريم ما را يكنيما از همگان دعوت م
ر يام دالورانه را فراگين قيای هاان خاطرات خود درسيم تا با بيخواهيام آمل مير در قيدرگی رفقا

ان آن نسل يم  كه با بيخواهيانباخته دارند مجی ا رفقايام ين قياز ای كه خاطراتی كنند و از كسان
  . آشنا كنند نسل قبلی انقالبی هايها و سنت شكنجوان امروز را با سنت

ران است و برجسته كردن يای ستيژه جنبش كمونيون بويانقالبی ام آمل متعلق به همهيق
  . داردی ت فراوانياهمی ر كنونيط خطيآن در شرای هادرس

 ورش همهيتا به آخر ی ستادگيقا باور داشت که اگر با ايها در آن مقطع عمستيه كمونياتحاد
سال ی قت در سين حقي و ا–ضد انقالب درهم شکسته نشود، جامعه به قهقرا خواهد رفت ی جانبه

  عدم «خود و ی ها در برابر كوچك بودن قواستيه کمونيدر آن دوره اتحاد. اثبات شدی گذشته به تلخ
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وس نشد و انفعال ياورد، مايها سر فرود ننهيزمی اريبسدر » يآمادگ
ران هشدار داد كه يای هاستيكمونبه همه ! برعكس. شه نكرديپ
كه يی هان است كه گروهيای ر كنونين اشتباه در اوضاع خطيبزرگتر«

ی نكرده، شكستی دهند، هنوز كاری ل ميما را تشكی ستيجنبش كمون
خ در برابر يط و تاريكه شرای و بزرگ یخيف تاريانجام تكلی نخورده، پا

ه يدر آن مقطع اتحاد) ١(» .آنها نهاده است نرفته، در خود فرو روند
ن فرزندان يشروتريپی ، شور و قهرمانيه به آگاهيها با تكستيكمون

د يم را تدارك ديبس عظی ق آمد و كاريا و خلق بر مشكالت فايپرولتار
  . ران ثبت کردين اينوی ستيرا در جنبش كمونی ديمت جديو نقطه عز

را يخواستند شکست را پذی ام نميرهبران و شركت گنندگان آن ق
شکستن ضد انقالب درهمی برای اجانانهی شوند بدون آنکه مبارزه

نسل بعد ی برای ماندگاری راث انقالبيآنان شکست خوردند اما م. کنند
  . گذاشتندی برجا

ان اراده قدرتمند يمل بام سربداران در آيمبارزه مسلحانه و ق
 .»رديبزرگ بر دوش گی فه ايخواست وظی بود كه می كوچكی روين«

ک يدر ی اسيط مساعد و قابل انفجار سيدر شرا«ن امر كه يبا اعتقاد به ا
تواند در ينمی انقالبی رويک نی يو بزرگی چ رو کوچکيجامعه به ه

ط ي در آن شراق انقالبيد حريتولی برای انقالبی رويم و عزم آن نيتصم
  ...فا کندين کننده اييتعی نقش

ی عنيط يمحی گر نحوه برخورد و رفتار عوامل ذهنيبه عبارت د
ن کننده يين لحظات تعيها و رهبران آنها در اها و سازماندسته

  ) ٢(» .شوديم
قدرتمند حاضر در صحنه و ی روهايها مقهور نستيه كمونياتحاد

ها و بر ضعفی بدرست. ن مقطع نشددر آی مبارزه طبقاتی هايدگيچيپ
انقالب  و ضد انقالب انگشت نهاد و ابتكار عمل ی اردوی هاقوت

توان از ينميی هان ابتكار عمليبدون چن. را در دست گرفتی مبارزات
ستها به عنوان يکمون«. ا بر پروسه انقالب سخن رانديپرولتاری رهبر

در کشور ما ی ش آزادش جنبيشاپيد در پيشرو بايدار طبقه پيوجدان ب
ی گران، وليا در انتظار حرکت ديحرکت کنند و نه در دنبالچه آن و 

ن يبه هم. د ثابت شوديتواند و بايشرو بودن در عمل است که ميپ
ش يخوی مادی و آمادگی ست قبل از آنکه درباره توانائيک کمونيل يدل
ی زشتايشه کند و پيش انديفه و نقش خويد درباره وظيشد باينديب

  ) ٣(» .ش را مدلل سازديخو
ط يت ستبر موجود درشرايواقعی ها بدرستستيه كمونياتحاد

ده بود يز را تابع تفنگ گرداني را كه همه چ١٣٦٠ سال ی اسيس
از لوله ی اسيقدرت س«مائوتسه دون كه ی ن آموزهيه ايافت و بر پايدر

انست ها نتوستيه کمونيهرچند اتحاد. عمل كرد» ديآی رون ميب تفنگ
كسب ی  بجنگد و با اتخاذ استراتژیحيصحبه روش  ینه نظاميدر زم

ن يير نبرد تعيابد درگيدست ی نكه به توان كافيع، قبل از ايسری روزيپ
ز ين شکست نياما در ا) ٤(و شكست خورد كننده با دشمن شد 

موجود است ی ل از جنگ و امور نظامينه تحليدر زمی مهمی هادرس
  . د آموختيکه با
ان جنگ يمی ه ايپای هاجربه مبارزه مسلحانه سربداران، تفاوتت
جنگ نه . كندی ناعادالنه را آشكار م/يعادالنه با جنگ ارتجاع/يانقالب

د ياست كه به مردم نوی اندهياست است بلكه بازتاب آيتنها ادامه س
ت كننده آن، يغالب بر هر جنگ و اصول هدای هااستياز س. دهديم

ان از  يو عری قيحقی ريد و تصويتوان دينده را ميخطوط جامعه آ
از روابط حاكم بر سازمان . افتيرا دری حاكم بر هر جنگی اسيبرنامه س

ت يو ماهی اسيتوان به اهداف سيارتش می عنيجنگ ی شبرندهيپ
 -ياسيفشرده روابط سی چرا كه هر ارتش. بردی آن ارتش پی طبقات

  .جنگدی ش ميكه برااست ی جامعه ای هاو ارزشی اجتماع
ن اسلحه، نان و يتامی خود و مردم برای رويه سربداران بر نيتك

ان يقانه مي، رابطه رفيستياليامپری هااطالعات و استقالل از قدرت
با ی مناسبات انقالبی با جنگندگان، برقراری رهبران و فرماندهان نظام

و  یو از خود گذشتگی دن از مرگ و سختيع، نهراسيوسی توده ها

در كار ی گر تفنگينكه ديای و در دست گرفتن تفنگ برای فداكار
  .سم بوديبخش كمونيی سربداران به آرمان رهای ان وفادارينباشد، ب

بود چرا كه هدف خود را درهم ی انقالبی جنگ سربداران جنگ
دولت قرار داده ی قهری قوای و نابودی ارتجاعی ن دولتيشكستن ماش

ه يجهت نبود كه اتحادی ب. بودی درت توده اقی بود و خواهان برقرار
ی خين در آن مقطع تاريمجاهدی نظامی هاها در نقد روشستيکمون

ترور و ضربت ی ات انقالبيخطاست اگر تصور شود عمل« : د داشتيتاك
با حکومت ی که امروز در جبهه مخالفت انقالبی هائی و بمب گذار
ون يانقالبی برای جدی ه جنگک برناميتواند بمنزله يافته ميکودتا رواج 

دارد ی ذائيات که بقول اجراء کنندگان آن جنبه اين عمليا. گرددی تلق
کند، يذاء مياست و تنها دشمن را ای ذائيجنبه ای واقعأ هم صرفأ دارا

و نه ی د نابوديبای ط کنونيدر شرای واقعی جنگی ک برنامهيحال آنکه 
  .... دشمن را هدف قرار دهد ی ذايا

ون و تصور يانقالبی اصلی ات به سطح برنامهين نوع عمليء اارتقا
ا يحل مسئله قدرت رفت، ی توان پايات مين نوع عملينکه با ايا

کشاند، ی ت تهاجميو خلق را به موقعی ت تدافعيدشمنان را به موقع
  ) ٥(» .ز استياشتباه آم

ی است برای اام سربداران در آمل توشهيتجربه مبارزه مسلحانه و ق
  . ما قرار داردی شارويكه پی ميعظی نبردها

ی احتماليی ارويكا و رويسم امرياليامپری او منطقهی جهانی هاطرح
ی هاانه، رقابتيمنطقه خاورمی ت بحراني، وضعياسالمی آنان با جمهور

تضاد مردم با ی ابيمختلف حكومت، و حدت ی هاحاد درون جناح
ه جامعه ما در آستانه نشان از آن دارد كی همگی اسالمی جمهور

  . قدرتمند قرار داردی اسيتالطمات س
از ی همراه با  جناحيی كايو امريی اروپای هاستياليکسو، امپرياز 
رون رانده يكه از قدرت ب) ان سبزياز جريی هابخش(ی اسالمی جمهور

گران بر طبل ين، سلطنت طلبان و ديمانند مجاهدی اناتيشده، جر
ی و از سو. را مدل قرار داده اند» يبيلی سازآزاد «كوبند و ی جنگ م

گر يدی هائبه قدرتی گرمبا پشتی اسالمی جمهوری هاگر، ژنراليد
کنند که جواب گلوله را با گلوله خواهند يد ميه تهدين و روسيچون چ

ر ينان درگيان ايمی ارتجاعی که ممکنست جنگی ن وضعيدر چن.  داد
است تا ی اتيمردم حی اال بردن آگاهرد بيبان جامعه ما را بگيشده و گر

راهه و ي، راه را از بيبخش را از جنگ ارتجاعيجنگ عادالنه و رهائ
د طالبش يرا كه بای نيز دهند و  جامعه نويدوست را از دشمن تم

ز و ين و وابستگان ريها، مرتجعستياليكه امپری م از نظم كهنه ايباش
ر کردن يفراگ. ص دهنديدهند تشخی اش را ميدرشت آن وعده بازساز

  . کندی ن امر بازيدر ای تواند نقش مهميام آمل ميقی هاتجربه و درس
ران كه  يای هاستياست به كمونی ام سربداران کماکان فراخوانيق

ی گاهخود نهراسند و آماده شوند تا  در گرهی هارو و ضعفياز قلت ن
 بر دوش جامعه رای ر انقالبييبزرگ تغی فهيش است وظيکه در پ

در قرن ی انقالبات پرولتری مثبت و منفی هاه به درسيرند و با تكيگ
و ) نيچی ستياليه و انقالب سوسيروسی ستياليانقالب سوس(ستم يب

ی ران جرات صعود به قلهين تجربه تلخ شکست انقالب ايهمچن
ی ر خاطره رفقايچ و خطين راه پرپيدر ا. را بخود دهندی روزيپ

مان زمزمه يام بخش ما بوده و در ترانه و سرودهامان الهجانباخته
  . خواهد شد
  منابع 
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ه اروپا يکا و اتحاديآمری در فشارهای نقطه عطفی نفتی ها ميتحر
ی کا بر جمهوريآمری هيد اقدامات تنبيتشد. استی اسالمی جمهوربر 

خطر «ل تحت عنوان يسران اسرائی نظامی هايکشو عربدهی اسالم
ی برا. در کارندی بزرگتری هااما محرک. شوديانجام م» ياران هستهيا

کا و يان آمريمی هاد کشمکشيندها باح اوضاع و رويدرک صح
در نظام ی جاری هاوستيها و پرا در چارچوب گسلی اسالمی جمهور

  . کردی سم بررسياليامپری جهان
انه، يخاورمی ران فضايه ايکا عليآمری هيد اقدامات تنبيتشد

تواند يل آنکه ميبخصوص به دل. ج، را ملتهب کرده استيبخصوص خل
از آن شده ی ا جناحی ياسالمی صال جمهورياستموجبِ حرکات از سرِ 

ی پافشار. را بزندی گريدی انتهايجنگ بی ن منطقه جرقهيو در ا
گران موجب يران به ديای م نفتياست تحريل سيکا در تحميآمر

ی غربی اروپای زدهبحرانی کشورهای ه و برخين، روسيچی تينارضا
  . شده است

ست اما يگ دور از انتظار نبروز جنی ملتهبی ن فضايهرچند در چن
توان گفت ينمی دهد که به سادگينشان می ق بستر جهانيدقی بررس

در . استی اسالمی ه جمهوري علجنگی برای کا تدارکيآمری فشارها
، به چالش گرفته شدن ياسالمی تضاد با جمهوری ابيپشت حدت
 --  گر قرار دارديدی هاکا توسط قدرتيسم آمرياليامپری قدرت جهان

در . ه هستندين و روسيچی گران اصلن مورد خاص چالشيدر ا
ی هاان قطبيبزرگ می هايتبان/رقابت» رانيف اين تکلييتع«ی ماجرا

ی صرفا سکو» رانيات ايعملی صحنه«. ان دارديجری قدرت جهان
ی ديبزرگتر بر سر کنترل مناطق کلی هايآرائصفی برای پرش

ی جهانی دارهينظام سرمای تصاداقی هاو گلوگاه) کيپلتژئو(
  . است) کيژئواکونوم(

» رانيف اين تکلييتع«چون بحران ی امنطقهی هادر بحران
اتحاد چند قدرت ی عني –د يجدی ستياليامپری هاقطبی ريگشکل
ک و يژئوپلتی هاد با هدف ورود به رقابتيتوان ديرا می ستياليامپر

رقابت » جنگ سرد«م طول  بطور مثال، در تما.یک جهانيژئواکونوم
ی ستياليکا و بلوک امپريآمری غرب به رهبری ستياليان بلوک امپريم

اکنون . زديرا رقم می ستيالينظم جهان امپری شوروی شرق به رهبر
ه اروپا و يان اتحاديمی ک اقتصادياتحاد استراتژی ريگشاهد روند شکل

ک يتحاد استراتژل به ايتواند تبديخود می م که در ادامهيهسته يروس
ل شدن از ي سال گذشته، پس از تبد٣٥ن در يچ) ١(.ز بشودينی اسيس

، عمال اقتصاد منطقه يدارهيبه کشور سرمای ستياليسوسی کشور
دات يمرکز تولکه ی ا منطقه–ه را کنترل کرده است يانوسي اق-ايآس

 ن به نفوذيالتی کايقا و آمريا، آفريبعالوه، در سه قاره آس. جهان است
ن يران، چيدر اقتصاد ا. کا پرداخته استيآمری  اقتصادی در قلمرو

ران را ياست که ای سوخت غربی هايکمپانی جامشغول پر کردن 
تالطمات «ی  به مقالههانهين زميشتر در ايبحث بی برا. (اندترک کرده

ن يدر هم» نيگاه چيو جای ستياليدر نظام امپری اسيو سی اقتصاد
  ).دي کن رجوعقتيحقشماره 

   نظامی جدید آمریکا برای اداره جھان-تیدکترین امنی
مصادف است با ی اسالمی ه جمهورير علياخی هياقدامات تنب

د يجدی ا نقشهيد يجد» يت ملياست امنيس«اوباما از ی بردارپرده
 در .یستياليخود و اداره نظام امپری حفظ قدرت جهانی کا برايآمر
ضمن ) کايوزارت دفاع آمر(ان پنتاگون ي نظام اوباما و٢٠١٢ه يل ژانوياوا

د يجدی  نظام-يتين امنيدر افغانستان و عراق، دکتر» يروزيپ«اعالم 
کا را از يت آمرين، پنتاگون الوين دکتريطبق ا. کا را اعالم کردنديآمر

 - ايآسی استراتژ«به تمرکز بر » انه بزرگيخاورمی استراتژ«تمرکز بر 
در ی نيعقب نش«ن که ين دکتريا. ه استچرخاند» بزرگی هيانوسياق

ت برتر يشود، دفاع از موقعيز خوانده مين» در شرقی شرويغرب و پ
کا در منطقه يتعرض و بسط قدرت آمری کا در جهان را درگرويآمر
ن منطقه حائز يا«: ر دفاع اوباما گفتي وزتاپانه. دانديه ميانوسي اق-ايآس
بطور . ... کاستياالت متحده آمريت اياقتصاد و امنی نده برايت فزاياهم

عمل ما ی ک ارتش و آزاديتکنولوژی که برتری هائيمثال، بهبود توانائ

ر يگ«تا معتقد است پانه» .ن منطقه استيکند وابسته به اين ميرا تضم
کا در عراق و افغانستان مانع از آن شده است که منافع يآمر» کردن

ی دمپسژنرال . مهم دنبال کندی ن منطقهيک خود را در اياستراتژ
تمام «د کرد که، يکا تاکيآمری نظامی روهايس ستاد مشترک نيرئ

در حال ی و نظامی ، اقتصادياسيسی اي، جغرافيتيجمعی روندها
نده يدر آ. است) هيانوسياق(انوس آرام يمنطقه اقی فت به سويش

ی هان کرانهيک عمدتا از آن منطقه و همچنياستراتژی هاچالش
واشنگتن پست به نقل از (» .نوس هند  سربلند خواهند کرداياق

  ) ٢) (٢٠١٢ه ي ژانو٦ - تدپرسيآسوش
ران يای پلماسيکا از ديمرند آيگويغرب می هاگران رسانهليتحل

  تنر،ي گااز اهدافی کيکند و ياستفاده م» نيبه خط کردن چ«ی برا
ی شور به همراهن کين، وادار کردن ايکا، در سفر به چيآمری ر دارائيوز

ران يای نفتی ن مشترين بزرگتريچ. ران استيای نفتی م هايبا تحر
دهد و يآن را بخود اختصاص می ک سوم صادرات نفتياست که 

بزرگ هستند که در ی نفتی ها شرکت تنهان يچی نفتی هاشرکت
ز يران نين به اين صادرکننده بنزين بزرگتريچ. مانده اندی ران باقيا

ل به ين تبديران، چيه ايعلی المللنيبی هاميجه، در تحريدر نت. هست
ران بر آتش يه ايعلی نفتی هاميشده و تحری ان کنندهييتعی حلقه

  .ن افزوده استيکا و چيان آمرياختالفات م
ن را يچی هاتواند چرخينفت م« : سدينوي مرزين افيفارمجله 

. استی رسانختران فراتر از سوي ا-نيکند اما روابط چی کارروغن
، يکاو، معدنيحاتيتسلی هانهيران در زميتجارت فعال با ای ن دارايچ

ن يا«. »...است ... ی د برق و بازار محصوالت مصرفيحمل و نقل، تول
آنان ی دارد، به ادعای اسيت سيران جذابيرهبران ای برا... ی همکار

 اعتبار ران از غربيای ازينيها و بميده بودن تحريفايبر بی مبن
ست وارد انشعاب آشکار با واشنگتن شود ياما پکن حاضر ن. ... بخشديم
به . ... ن استيچی دوجانبهی ن رابطهيکا مهمتريرا رابطه با آمريز

 درصد ٣٥ران ين از اي واردات نفت خام چ٢٠١١ل در سال ين دليهم
ها ميکارآمد کردن تحری ن برايت چياکنون حما. ... افتيکاهش 

ی د به مرکز صحنهين بايران، چيپس در رابطه با ا. استی اساس
د به پکن ين بايدولت اوباما همچن. ... کا نقل مکان کنديآمری پلماسيد

ل ياسرائی موثر، خطر حمله نظامی هاميبفهماند که بدون استقرار تحر
رابرت . ... شوديها دستخوش آشوب ممتيران باال رفته و بازار قيه ايعل
ن هشدار داد که بعد از يکا به چيآمری ام وزارت خارجه مقنهورنيآ

ی نفتی هاي، کمپانيو ژاپنی اروپائی نفتی هايران توسط کمپانيترک ا
  »... رند يها را بگآنی ن حق ندارند جايچ

  رانیای ونیلینفت و بازار ھفتاد م
د اقدامات يتوان گفت که تشدين مسائل مهم ميبا توجه به ا

در ی اسالمی جمهوری از رفتارهای ران صرفا ناشيه ايلکا عيآمری هيتنب
ن و يآن در لبنان، عراق و بحری هايگرا آشوبيو » ياهسته«ی نهيزم
در ی المللنيبی توازن قوای بزرگترِ صحنهی بلکه تضادها. ستيره نيغ

جهان رانده ی اسيران را به مرکز تحوالت سيکا و ايکارند که روابط آمر
ی ار برايت بسياهمی ران دارايسلطه بر ا. زننديآن می مهيو آتش به ه

ی در حال عروجی دارهيو قدرت سرمای ستياليامپری کشورهای همه
ز يداشته و نی حساسی اسيسی ايران جغرافيرا ايز. ن استيچون چ

ن منطقه ينکه، در ايو مهمتر ا. استی عيوسی نيرزميمنابعِ زی دارا
که ی طيدر شرا.  استکاری روينمار مافوق استثی برای ابازار عمده

سودآور ی هايه به دنبال خروجيبزرگ سرمای هابلوکی همه
ن ياما ا. است» رانيگشودن ا«ی بر روی گردند فشار بزرگيم
است و خود ی المللنيبی منتظر حل و فصل توازن قوا» شيگشا«
ر و تحوالت يين تغيا» معطل«ز ينی اسالمی جمهوری ئت حاکمهيه

گاه يسرنگون شدن جای و سخت در تکاپوست تا به جااست 
ی ستيالينظام امپری امنطقهی ان خدمتگزاران و شرکايدر می ابرجسته

  . ابديب
. ز هستيکا نيئت حاکمه آمريران مرکز اختالفات درون هيموضوع ا

کا ينکه آمريمناظره ها و اختالفات آنان بر سر ای است برای اما پوشش

 باید کرد؟های جهانی، احتمال جنگ و چهتحریم نفتی، کشمکش



   t ٤   
تواند حفظ يمی قيخود بر جهان را به چه طر یستياليامپری هژمون
  .کند

  دیجدی م کارھایکا و تقسیآمری جنگی ھااستیموانع مقابل س
با ی ن حال که بازيران، در عيه ايد عليجدی ها و فشارهاميتحر
است يکردن سی خنثی است برای ن است، اقداميه چيران عليکارت ا

در » مير رژييتغ«بر  یل مبنيکا و اسرائيئت حاکمه آمرياز هی جناح
کا استفاده از جنگ يغالب در دولت آمری  هينظر. ی ق نظامياز طرران يا

ن باور است که حمله يکند و بر ايران را رد ميدر ا» مير رژييتغ«ی برا
ی اسيسی آمدها يکا پيآمری ل گوناگون، برايران، به داليبه ای نظام
وارد ی دار هيرمابه جهان سی بزرگ اقتصادی ها م داشته و شوکيوخ

کا معتقد است با در نظر گرفتن تحوالت ير دفاع آمريوز. خواهد کرد
تواند  يل ميا اسرائيکا يآمری حمله نظام» يبهار عرب«زش يپس از خ

ن يبد. ج کنديه آنان بسيش عليش  از پيانه را بيخاورمی افکار عموم
ه ي جنگ علبر آغازی درآمدشياوباما نه بعنوان پی نفتی هاميمعنا تحر

به ی است حمله نظاميممانعت از سی ران بلکه در حال حاضر برايا
ن يه اعالم کرد اي ژانو١٨ل در ير دفاع اسرائيباراک وزاهود . ران استيا

ک مقام ارشد ي. دارد» ياديزی فاصله«ران يم حمله به ايکشور از تصم
ش مشترک يه اعالم کرد رزماي ژانو١٥ل در روز ياسرائی تيامن
ق يل به تعويکا و اسرائيان آمريمی بهار سال جاری شده برای زيرنامهبر

ش از يپ. در منطقهی ثباتياز تنش و بی ريجلوگی  برا–افتاده است 
در مقابل ی آمادگی را برا» ٢٠١٢ش قفقاز يرزما«ه گفته بود ين روسيا

ی زيرران، برنامهيگر به ايدی کا و کشورهايآمری احتمالی حمله نظام
  .استکرده 

ی نفتی هاميان تحريمی اديزی کم، فاصلهي: د گفتين وصف بايبا ا
خود را در ی کا تمرکز قوايکه آمری طيدوم، در شرا. ستيو جنگ ن

ت امور يگذارد قصد آن دارد که هدايه ميانوسي اق- ايآسی منطقه
ی غربی نِ اروپايگر جهان به متحدينقاط دی را در برخی تي امن- ينظام

وابسته ی ها و دولت)یک شماليارتش سازمان آتالنت (اتونخود، ارتش 
مدل «و » يبيمدل ل«در واقع . به خود در آن مناطق محول کند

  .  م کار استين تقسيانگر اينما» هيسور
انه را يکا خاورميآمری نظامی روهايست که نيآن نی ن به معناياما ا

 -يتين امنيکا، هنگام اعالم دکترير دفاع آمريوز. ترک خواهند کرد
است يآسی شتر به سويهرچند تمرکز پنتاگون ب«: د، گفتيجدی نظام

ن يسند دکتر» .انه را مد نظر خواهد داشتيک خاورمياما از نزد
ج، بر يت خليحفظ امنی کا برايکند آمريد ميد تاکيجدی  نظام-يتيامن

ی نظامی ه کرده و قوايج تکيخلی گر کشورهايو دی عربستان سعود
  )٣. (ن منطقه حفظ خواهد کرديت از آنان در ايحمای خود را برا

چون عربستان، قطر و ی کا مشوق کشورهائين چارچوب آمريدر ا
ز در ماه ينتون نيکلی الريه. ه استيدر سوری دخالت نظامی ه برايترک

در » يبيمدل ل«گفته بود کاربست ی حي مس٢٠١١اکتبر سال 
که ی داند به شرط يمرا دور از احتمال نی اسالمی جمهوری سرنگون

غرب را بکند و ی دخالت نظامی ران باشد که تقاضايدر ا» يونيسياپوز«
ز ين» برادران منطقه«م به راه افتد و يه رژيعلی ا ک انفجار تودهي

و ی بيمدل ل«د به مقاله يرجوع کن. (باشندی ن دخالتيخواهان چن
ت ايعمل«ی روهاين). ٥٧قت شماره يدر حق» رانيکاربست آن در ا

اند،  ا بودهيتانيست سال گذشته تحت آموزش بريقطر که در بی  »ژهيو
ه يل داده و در جنگ عليا را تشکيتانيژه بريوی روهاين» عرب«گردان 

اند وارد خاک  و امروز آماده. فعاالنه شرکت کردندی قذافی روهاين
م بشار يان مخالف رژيشبه نظامی ريه به شکل گيترک. ه شونديسور

انده و آماده است تا در صورت لزوم بعنوان ارتش ناتو رسی ارياسد 
ه يت نقش ترکيدر واقع تثب. ه بزنديدر سوری دست به دخالت نظام

ر ي خطاتيگونه عملنيدست زدن به ای بعنوان ژاندارم منطقه در گرو
  .است

ی هيد اقدامات تنبيتوان گفت که تشديق مين حقايدر پرتو ا
ی کا با جمهوريآمری که مربوط به تضادهاش از آنيران بيه ايکا عليآمر

ی المللنيبی بزرگتر در صحنه توازن قوای محرکهی باشد از قوای اسالم
ی دارهينظام سرمای بحران اقتصادی از فشارهای ز ناشيبرخاسته و ن

  . استی ستياليامپر
 

و » ونیسیاپوز«ی اسیسی روھایپور جنگ و نیبھ صدا درآمدن ش
  ست ھایاست کمونیس

ی ل، امضاياسرائی پور جنگ از سويبه صدا درآمدن شی پدر 
بر ی سپاه مبنی هاد ژنراليتوسط اوباما و متقابال تهدی نفتی هاميتحر

ج از آن عبور يخلی ران و کشورهايکه نفت ای راه آب(بستن تنگه هرمز 
راست به جنب و » ونيسياپوز«، )شوديکرده و به جهان صادر م

ت از يون راست به حمايسياز اپوز یفيط. دوباره افتادی جوش
نش به يکا و متحديآمری نظامی و حتا حملهی ستياليامپری هاميتحر

داند به دفاع از يم» چپ«گر که خود را يدی فيران برخاست و طيا
هر دو طرف . »سمياليدر مقابل امپری اسالمی دفاع از جمهور«است يس

ان يا نزاع مرا ميها دارند زستيخصمانه نسبت به کمونی موضع
از ی ناشی و جنگ احتمالی اسالمی و جمهوری غربی هاستياليامپر

خواهان را فرا يآزادی مردم و همهی هام و تودهيدانيمی ارتجاعآن را 
ی بر خود برای مستقالنه و متکی مبارزهی م که آمادهيخوانيم

ی ستياليمتجاوز امپری روهايو مقابله با نی اسالمی جمهوری سرنگون
  .اشندب

ی مرتضی ون راست، آقايسياپوز» چپِ«سازشکاران ی سخنگو
را ياخ. مشابه داردی شيز گراين» توفان«ط است و سازمان يمح

» ان خلقيدوستداران فدائ«از ی ريکثی عدهی ز با امضاينی اهياطالع
گشوده و آنان ی اسالمی ت سران جمهوريمنتشر شده که زبان به نصح

را کم کنند تا به ی و خارجی داخلی هاخواند که تنشيرا فرام
به ی ف، برخين طيپردازان اهينظر) ٤(! نديايگرفتار نی سرنوشت قذاف

است » سم، دشمن عمدهياليامپر«ند يگويح، ميبه تصری ح و برخيتلو
به ی اسالمی د در سمت جمهوريط رخداد جنگ باين در شرايبنابرا

  .ستاديا» هنياستقالل م«دفاع از 
ن خلق، ي، مجاهد»جنبش سبز«از ی ر بخش بزرگگيدی از سو

حزب توده، ی ها ن، بازماندهيوابسته به مجاهد» مقاومتی ملی شورا«
و سلطنت » ون امضاءيليک مين يکمپ«م وحدت و يف دفتر تحکيط

ی ها ستياليها و جنگ امپرميل به دفاع از تحريمتمای ها انيطلبان جر
  . اند ياسالمی ه جمهوريل عليو اسرائی غرب

اتخاذ » انهيم«ون موضع مبهم و يسياپوزی اسياحزاب سی برخ
را ی اسيآنست که صحنه س» انهيم«ی هاانياستدالل جر. اندکرده

اما در . »ديآيبر نمی از دست ما کار«زنند و يرقم م» بزرگی روهاين«
با مشخصات ی ميبه رژی اسالمی ل جمهوريا تبديط بروز جنگ يشرا

» انهيم«نان دست از موضع ي، ايغربی هاستياليرامپی تر براقابل قبول
  )٥. (وضع موجود خواهند شدی روده و دنبالهيکش

  مقابلھ با گرایش خودبخودی مردم بھ رفتن بھ زیر بال بورژوازی
شِ يمردم گرای هاان تودهيست که ميب نيعجی طين شرايدر چن
اه همواره ناآگی هاان تودهيدر م. غالب باشد» بد و بدتر«ان يانتخاب م

. کنديعمل می از بورژوازی ر بال و پر جناحيشِ پناه گرفتن در زيگرا
از ی شکل. استی ش خودبخودين گرايها مقابله با استيکمونی فهيوظ

نها را بزند و ما را راحت يکا ايبگذار آمر«جِ يش در عبارت راين گرايا
ردم از و نفرت می زاريش فقط تبارز بين گرايا. ابدييبروز م» کند

به توان نهفته در خود هم ی ناباوری نشانه. ستينی اسالمی جمهور
ادا متفاوت از يافت که بنيدست ی اتوان به نظام و جامعهيهست که م

ی نکه راهيا. ها باشدستياليز نظام مورد نظر امپريو نی اسالمی جمهور
. کنديمی ندگيران و جهان را نمايت مردم ايگر هست که منافع اکثريد
ی جمهوری قدم گذارد که هم به سرنگونی توان در راهينکه ميا

  . رانيها از استياليمنجر شود و هم به قطع دست امپری اسالم
ج شود يغ و ترويان مردم تبليد بطور گسترده در ميخط حزب که با

ی انقالبی است ما گسترش آگاهيجنگ رخ ندهد سی تا وقت: ن استيا
ی دولت جمهوری سرنگونی مردم برای اندهج و سازمين مبنا بسيو بر ا
چپ ی روهايها و نستيکمونی بدست مردم، تحت رهبری اسالم
ی م جمهورير رژييکا بدون جنگ موفق به تغياگر آمر. استی انقالب
م مطلوب خود کمک کند ما باز هم يرژی ريشده و به قدرت گی اسالم

حتا .  کردم يخواهی آن دولت خلق افکار و سازماندهی سرنگونی برا
گسترش ی برای تيد از آن بعنوان فرصت و موقعياگر جنگ شود ما با

ی اسالمی جمهوری سرنگونی ان مردم برايدر می انقالبی سازمانده
ی چپ انقالبی روهايها و نستيکمونی بدست مردم، تحت رهبر

و برنامه استقرار ی ستياليدفاع از انقالب سوسی م و بر مبناياستفاده کن



     ٥u 
  .ميمقابله کنی با هر متجاوزی ستياليدولت سوس

ران يشان با ايها و شرکاستيالين امپريرخ دهد، جنگ بی اگر جنگ
: ن استيح اياست صحيشعار و س. استی ارتجاعی از هر دو طرف جنگ

ی جمهوری سرنگونی برای به جنگ انقالبی ل جنگ ارتجاعيتبد
در . شغالگرای متجاوز با شعار اخراج قوای و درهم شکستن قوای اسالم

و ی امنطقهی و شرکای ستياليامپری روهايصورت بروز جنگ، ن
ی روهايو نی اسالمی جمهوری شان خود را صرفا مشغول سرنگونيرانيا

اوضاع طرح  ی برهمدرهمی وفادار بدان نخواهند کرد بلکه در بحبوحه
ز يرا ن گرايملی روهايو حتا نی ست و چپ انقالبيکمونی روهاينی نابود

ها فرصت. استی اتينه حين زميدر ای اريهش. ش خواهند برديپ
 در مقابلی اريها وهوشاستفاده از فرصت. همواره با خطرات همراهند

  .استی انقالبی روهاينی شگياست هميخطرات س
  :د شوديز است تاکيجا
ج يغ و ترويل و درک درست از اوضاع تبليدن به تحليرسی  برا-١

ی ران بعنوان جزئيگاه ايكم، جاي: ت استيک حائز اهميدو موضع تئور
ی اسالمی ن درک که جمهوريد با اي با.یه داريسرمای از نظام جهان

کاست يسم آمرياليامپری تحت سرکردگی ده جدا از نظام جهانيک پدي
و هراس سران ی نفتی هاميتحر. ت ندارديرا واقعيمقابله کرد ز

کند که يمخود ثابت ی از تبعات آن به خودی اسالمی جمهور
ی دارهيسرمای تا مغز استخوان وابسته به نظام جهانی اسالمی جمهور

در ی مهمی ت جاين واقعيج ايغ و ترويتبل. سم استياليامپری عني
. مردم داردی هاتودهی شات خودبخوديمقابله با افکار نادرست و گرا

ی  محرکهی د در چارچوب قوايران را بايای اسيدوم، تحوالت س
نصورت ير ايدر غ. در کارندی الملل نيذاشت که در سطح بگی بزرگتر

ی ها يآرائ العلل رخدادها و صف از علتی ستياليماتری ليتوان به تحل ينم
  . افتيها دست  ستيالين و امپريمرتجعی اسيس

د يد ديها را با ستياليو امپری اسالمی جمهوری واقعی ها  ضعف-٢
ی باز کردن راهی ا براط ريها شران ضعفيو نشان داد که چگونه ا

سابقه نظام يتضادها و بحران ب. انددر جامعه مساعدتر کردهی انقالب
را در سراسر جهان به حرکت در ی  مهم ياجتماعی روهاينی دار هيسرما

ی انداز انقالب واقع ت کننده راه و چشميم تقويرمستقيآورده که بطور غ
ی ارتجاعی فضاهمانطور که غلبه . گر استيران و هر کشور ديدر ا

ی روهايگذشته به نفع نی ها در دهه» سم مردي کمون-انقالب مرد«
گوناگون بود امروز بلند شدن ی ران و کشورهايدر ای ون بورژوائيسياپوز

بازگشت انقالب و ی برای مساعدی فضای ستيتاليضد کاپی ها جنبش
. فراهم کرده استی اسيسی ها کشمکشی  سم به مرکز صحنهيکمون

ی ست و ارتجاعيرفرمی روهايک نيدئولوژير ايع آشکارا ذخان اوضايا
ل برده و بشدت آنان را يرا به تحلی اسالمی جمهور» ونيسياپوز«

ی آنان رنگ و بوی ستيضد کمونی ها که زوزهيکرده است بطوری عصب
محسن ی د به سخنان عصبيرجوع کن(صال به خود گرفته است ياست

را ی ا  که خامنه٢٠١١ه ي ژانو١٣خ يکا به تاريآمری سازگارا در صدا
  ). کند يم» هايجيان بسيست از ميحزب کمون«متهم به درست کردن 

ران به يرا در ا» مير رژييتغ«خواهد يکا ميسم آمريالي امپر-٣
ی جمهوری تي امن-ياز ساختار نظامی ش برد که بخش مهميپی ا گونه
همان ی اسالمی سقوط جمهوری حفظ شود تا در فردای اسالم

کا، يآمری رانيگر عمالِ ايگران، در شراکت با دگران و سرکوبشکنجه
ی دانند که برا يرا ميز. گردندی م بعديل به اهرم نظم و قانون رژيتبد
ی روهايازمند سرکوب نيران نيد در ايجدی ل نظام ارتجاعيتحم
» خواستن«البته . مردم خواهند بودی ها و تودهی ست، انقالبيکمون

در ی نظم يرا شتاب گسترش بيز. ستين» توانستن«با ی شه مساويهم
انه و جهان مانع از آن است که يخاورمی اسيو سی اقتصادی ساختارها

 بخصوص اگر –ش رود يآنان به صورت شسته و رفته پی ها طرح
ی جانبه جمهور ف همهيط تضعياز شرای ست و انقالبيکمونی روهاين

ند يآغاز فرآی مردم را برای ها حداکثر استفاده کرده و تودهی اسالم
نانه است يب کامال واقعی ن امکانيا. کنندی سازماندهی ک انقالب واقعي

ان يد تضاد ميرا تشديکم داد زی د به آن بهايچ وجه نبايکه به ه
کارگران، زحمتکشان شهر و روستا و اقشار و طبقات (ت مردم ياکثر

ست که ای ران معضليدر ای ت نظام طبقاتي با کل)یشهری انيم
نه تنها قادر به حل آن ی اسالمی نان جمهوريها و جانش ستياليامپر

 .نخواهند بود بلکه آن را حادتر هم خواهند کرد
ی فتادن به دام دو قطبيبه مردم نی اسين هشدار سي بزرگتر-٤

د آن يان باين ميدر ا. است» کايسم آمرياليا امپری ياسالمی جمهور«
خلق افکار ی ن دو قطبيای کرد که برارا افشا » ونيسياپوز«ی روهاين
  . رنديگ يها قرار من قطبياز ای کيکنند و خود در  يم

د ير؟ بايا خيشود  يا جنگ ميمردم که آی  در جواب به دغدغه-٥
ران، ياست در سطح ايصحنه سی نيش بيرقابل پيت متالطم و غيواقع

ات بلکه ش نظم و ثبي اوضاع نه با افزا–م کرد يمنطقه و جهان را ترس
 وهرج و ن بلبشويدر چنخورد و  ينده رقم ميفزای ثبات يو بی نظم يبا ب

که ی پس، سوال. شود يانقالب صد چندان م امکانضرورت و ی مرج
ن يدر ا: ن استيما باز کند ای نده را به رويآی ها تواند دروازه يم

ر شود يدرگی ش برد؟ اگر جنگ ارتجاعيد پيط انقالب را چگونه بايشرا
 کرد؟ ی انقالبی ل به جنگيتوان آن را تبديونه مچگ

، ما يو خارجی در مقابل استثمارگران و ستم گران داخل
م ي، متعهديطلبان واقعخواهان و استقالليها همراه با آزادستيکمون

ان کرده و يمردم را بی بلند منافع اساسی ، جسارت و با صدايبه روشن
. ميمردم بجنگی اهاين ارزوها و رويرتقين منافع و عميای انه براريگيپ
دگان ياستثمارشوندگان و ستمدی ندهين نمايرتريگيها پستيرا کمونيز
ند اما با کار خود و بر يای چ به حساب مي هاند کهن جامعه و جهانيا

برنامه و افق ما پرچم . کنندی پشت خود، جامعه و جهان را حمل م
 .  آنان استی اسيو سی طبقات

  ھاپانویس
 سال ١٨پس از » سازمان تجارت جهاني«قبول عضويت روسيه در  - ١

متعلق ) مسيل شمالی(» نورت استريم«ی گازی تالش و راه اندازی خط لوله
 واقعه مهمی در روابط ٢٠١١روسيه در نوامبر » پرومگاز«به کمپانی دولتی 

ای  کيلومتری از زير دري١٢٠٠ی روسيه و اتحاديه اروپاست زيرا اين خط لوله
اين . کندبالتيک گذر کرده و روسيه را بطور مستقيم به آلمان متصل مي

واقعه بيش از آنکه اهميت اقتصادی داشته باشد دارای اهميت سياسی است و 
ی اتحاد استراتژيکی است که ميان روسيه و کشورهای کليدی اتحاديه نشانه

ريکا که مانع آيد امپرياليسم آمبه نظر مي. گيری استاروپا در حال شکل
گيری چنين اتحادی بود مجبور شده با اين واقعيت مهمی در مقابل شکل

در واقع دکترين امنيتی جديد آمريکا بر آنست که حضور نظامی . کنار آيد
را که آماجش » جنگ سرد«آرائی دوران آمريکا را  در اروپا تقليل دهد و صف

امنيتی آمريکا به منطقه  -با شيفت توجه نظامي. روسيه بود کامال عوض کند
نام گرفته است فضای اتحاد » سکان کشتی جهان« اقيانوسيه که - آسيا

 . استراتژيک برای روسيه و اتحاديه اروپا مساعدتر شده است
: نويسدميالمللی شانگهای نهادهای مطالعات بينيانگ ژميان رئيس  - ٢

 آمريکانا تحت رياست جمهوری اوباما هشياری استراتژيک آمريکا از پاکس«
قدرت درجه اول در ميان "تعديل يافته به )  م- تنها ابرقدرت جهاني(

از طريق قدرت نظامی تعديل "تغيير رژيم"تفکر استراتژيک ". های برابرقدرت
از طريق قدرت هوشمند که ترکيبی است از قدرت " تغيير رژيم"يافته به 

های نظامی و تهانداز استراتژيک از تمرکز نسبی بر رشچشم. سخت و نرم
امنيتی بر محور جنگ ضد ترور تبديل شده است به تاکيد بيشتر بر اقتصاد، 

های سايبری و ای و فعاليتآموزش، علم و تکنولوژي، انرژي، امنيت هسته
خاورميانه (ريزی استراتژيک از دو نقشه گسترش بزرگ هدف برنامه. فضائی

عقب نشينی "ر يافته است به تغيي)  اقيانوسيه-بزرگ و  بسط روابط در آسيا
 )٢٠١٢ ژانويه ٦. (»".در غرب و پيشروی در شرق

طی دوره اشغال عراق، آمريکا سفارتی در کنار رودخانه دجله در  - ٣
کنترل منطقه خاورميانه ای برای بغداد ساخته است که به نوبه خود پروژه

ی خاک خانه مانند شهرکی است بدون نياز به ارتباط با باقاين سفارت. است
 هزار نفر ساکنينش را ٥٠تواند از طريق پل هوايی زندگی بيش از مي. عراق

 . تامين کند
 -خواهيمی نم" بشر دوستانه" دخالت -شوندد ميکرکس ها متح - ٤

 )فدائيان خلق ايران(  نفر از دوستداران جنبش فدائي١٥٠٠بيانيه بيش از 
 انگيز در تاريخ جنبش کمونيستیهای عبرتيکی از نمونه - ٥

پيش از آغاز جنگ . المللی در دوران جنگ جهانی اول امپرياليستی استبين
اکثريت احزاب کمونيست اروپا عليه جنگ رای داده و کارگران کشورهای 
طرفين جنگ را فراخواندند که به روی هم آتش نگشايند و به جای آن برای 

کثريت اما پس از آغاز جنگ، ا. های بورژوائی خود بکوشندسرنگونی دولت
ها که امروز احزاب سوسيال دموکرات همان(احزاب کمونيست اروپا 

تنها در روسيه . طرف بورژوازی خودی را گرفتند) اندهای امپرياليستيدولت
جنگ امپرياليستی را به «بود که حزب بلشويک به رهبری لنين با شعار 

 و در شرايطی که نيروهای انقالبی بسيار کم» جنگ داخلی تبديل کنيم
ضعيف بودند موفق شد از درون کشتار و نابودی جنگ جهانی اول انقالب 

  .اکتبر را به پيروزی رسانده و اولين کشور سوسياليستی را بنياد گذارد
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 رها شدن بر گرده باد است و
  نوار هوا بر آمدمابيسی ثباتی با ب

  شيخوی هابه اعتماد استقامت بال
  تسينی اور نه مساله
  دکنيواز، بر آسمان بلند، سرانجام پر باز مپرنده نو پر

  دن استيجهان عبوس را به قواره همت خود بر
  را به شهامت آزمودن است وی آزادگ

  را اقبال کردنيی رها
  انه استيمن آشياگر زندان، پناه ای حت

  نه مادر  يسی اليخی بی و گرم، جا
  لهياست از بافه عنکبوت و تارک پی اگرزندان، بالش گرمی حت
  سته بودن استيرا شايی رها
  يياگر رهای حت

  ي، از کمانيکانيا معبر پر درد پياست ی دام باشه و قرق
  تسينی اورنه مساله

  دکنيپرنده نو پرواز، بر آسمان بلند، سرانجام پر باز م
  احمد شاملو

  ١٣٩٠ بهمن -  روناک رهايي
اما . ام آمل بودمين سالگرد قيامي سی  برای ادداشتينوشتن ی در پ
به ی  در حال: آغاز کنمگريدی هاخواهد مثل همه نوشتهيدلم نم

ی  حالن سالگرد را درياميس... م که يشوی ک مين سالگرد نزدياميس
ک سال ي.... سال از واقعه آمل گذشت ی   س...م که يداريمی گرام

  ... .  ن سالگرد آمليامی به مناسبت س... شد ی ام آمل سپريگر از قيد
ک واقعه ياگر چه هدف پرداختن به . گر شروع کنميک جور ديد يبا

 تواند هر سال هم تکرار شود، اما قطعا با توجه بهيمهم است و می ليخ
ا اتفاق يکه هر روز و هر ماه و هر سال در گوشه و کنار دنی عيوقا

ی هاتواند دستاورديع گذشته هم مي از وقاافتد، درس گرفتنيم
ک ي و اشتباهات نکه نکات درستيهمتر اداشته باشد و می ديجد
  .ک را برجسته تر خواهد کرديپرات

نو پرواز، قدرت ی   پرنده هاها،آمل، جنگل،  زمستان، گالش
است که در به خاطر آوردن حماسه ی نها واژه هائيا.  ، سربدارانياسيس

، غرور، شجاعت و يکند و حس قهرمانی ميی شتر خودنمايآمل ب
 آنقدر کتاب پرنده نو پرواز با خواندن. زديانگيبر مت را در انسان يجد

ی ها را در جلوتمام صحنهی توانيکه می شويغرق در کتاب م
که در کتاب ی  در زمان.ی به آنها جان ببخشوی ر کنيچشمانت تصو

، سردت يروي جنگل مو بهی شوياز سربداران می کی يکنير ميس
ی اسيسی ، بحث هايخوانيدهد، کتاب ميآزارت می شود، گرسنگيم
و آتش ی ، سخت مصمميکنيمی ن نظامي، تمری کنيک ميدئولوژي ا_

کت تن به تن شری ها روشن است و در نبردانقالب هنوز در درونت
ی اي امروز است و دنرسد دوبارهيان مياما کتاب که به پا. ی کنيم

يی هانکه تمام حسي با ا.یشويجنگل خارج می از حال و هوا. امروز
که در ذهنت نقش ی ريو تصاوی که در هنگام خواندن کتاب داشت

ک و  اتفاق مهم در يک پراتيدرک ی بسته بود با شکوه است، اما برا
که در مقابلت يی چراها. ستينی کافی ک نسل انقالبيخ، مبارزه يتار

و ی کنيش ميهابدست آوردن پاسخی که برای رد و تالشيگيقرار م
کند و ی ت روشن ميرا برای اديزی هاتيواقع یريگيکه ميی جوابها

 در تو ی  انقالبکه شور و شعوری ستيک حس اومانيبار نه فقط ن يا
   .شود يدار ميپد

خاطر آوردن حماسه آمل، در کنارآمل، جنگل،  بار با به نيا
 ، سربداران،ياسينو پرواز، قدرت سی هاها، پرندهزمستان، گالش

ت يز براين.... ف و  يدها، وظاي و ضد انقالب، باک، تضاد، انقالبيالکتيد
مه کاره بر دوش يک انقالب ني بار کهی طيدر شرا. شونديپر رنگ م

مبارزه در چهار گوشه کشور ادامه کرد و همچنان يمی نيهمگان سنگ

دهد به يو مقابله با ضد انقالب  تو را سوق می فه انقالبيداشت، وظ
 دهمهيکه بای شياندين ميبه ا.  ان مردم دشمنن شکل مبارزه بايتريعال

نجات انقالب ی ک خود را برايوتئوری ک، نظاميدئولوژي، اياسيتوان س
و ی دهيل ميو جلسه تشکی گذاري  وقت م.یرياء آن به کار بگيو اح

؟ با ي چرا؟ چگونه ؟ از کجا؟ چه زمان.یزيريو نقشه می کنی بحث م
بزرگ  در ی آغاز کاری راگر بيمهم دی چراهای اري؟ و بسييرويچه ن

ل ياز به تحلين چراها نيدن به جواب ايرسی برا. رنديگيمقابلت قرار م
ط  ي از شرای کسانيل ياما همه  تحل.  مشخص استطيمشخص از شرا

را باعث شود که مهم ی به مسائلی توجهين ممکن است بيندارند و ا
ی  عملوی نيل عيموجب اشکال در مسای ن  اشکاالت ذهني هماست و

  .شوديم
ق پشت يعميی هاو گسستی انقالبی فيبزرگ، وظايی هازهياما انگ

 از آن گذشت وی توان به سادگيام مسلحانه قرار دارد که نمين قيسر ا
و با  ی ل و بررسيسربداران بعد از ماهها تحل. ده گرفتيآنها را ناد

ه دند که  افراشتيجه رسين نتيط آن روزها به ايدرنظر گرفتن شرا
ق جنگ  ي جز از طری اسيسم و کسب قدرت سيکردن پرچم کمون

که تا ی ادهيدر مقابل دولت تازه به قدرت رسی مسلحانه و قهر انقالب
آنها باور داشتند که اگر دست . ستير ني امکان پذبن دندان مسلح است

ونها انسان و چند يليمی زندگی طوالنی بزرگ نزنند سالهای به حرکت
ام رفتند که ين قيای به پای طيآنها در شرا. هند رفتن خواينسل از ب

مه تمام  را بر دوش داشتند، خشم  قتل عام مردم يک انقالب نيبار 
دسته ی هاجان و بلوچستان و اعداميکردستان و ترکمن صحرا، آذربا

گر سرکوب يديی از سو. ون را بر دل داشتنديو روزانه انقالبی جمع
زنان و ی  و فرمان حجاب اجبار٥٧  مارس سال٨مبارزات زنان در 

ی شومی ت از روزهايابان و جامعه حکايسرکوب زنان در قانون و خ
 و به انتظار نشستن  راه چاره اش ی نيداشت که سکوت و عقب نش

ن مردم را از يده که انقالب خونيحکومت تازه به قدرت رس. نبود
فرو گذار ه مردم يبر علی ت و سرکوبيچ جنايدستشان ربوده بود از ه

، دانشگاه، ستاد  مبارزات مردم و جوانان، مهد ٥٩نکرد و در سال 
حمله . را از کار انداختی ست و انقالبيهزاران هزار دختر و پسر کمون

 و اخراج، “یانقالب فرهنگ"آن تحت پروژه ی ليبه دانشگاه و تعط
ی ن حرکت هايان مبارز از مهمتريو کشتار دانشجوی ريدستگ

  .بودی در سرکوب جوانان انقالب یاسالمی جمهور
شکست را با گوشت و پوستشان درک ی واقعی که معنای  آنان

د نشدند و استوار و محکم بر ادامه مبارزه يکردند، اما از شکستها نا ام
دا نکرده بود، با يراه پی دشان تزلزليد داشتند و بر آرمانها و عقايتاک

 طرح وی دند به پايديکه در جامعه می ات و تحوالتيتوجه به واقع
ع در حال گذر جامعه نشان از يتمام وقا. ام رفتندين قيای زيبرنامه ر

، يانقالبی ، قهريانقالبيی روين. بزرگ کردی د کارين داشت که بايا
الزم بود و همه ی ن حرکتيچنی برای و علم انقالبی تعهد و ثابت قدم

آنان . جود داشتوی واقعی سربدار  به معنا ی روهاينها در تک تک نيا
نگونه ي که ثمره سالها و ماهها مبارزات خودشان و مردم اخواستندينم

مرتجع و تئو کرات و دست نشانده ی راحت و به دست گروه
ل با چنگ و دندان و با جان و ين دليفتد و به هميستها بياليامپر

ن نبرد يای به  پای و با علم و آگاهی دئولوژيو ای فکرشان، با تئور
  .درفتن

در ی اسيط سي شرانيتری ن و بحرانيتراز حساسی کيام آمل در يق
نبرد مسلحانه سربداران  در آمل پس از . وستيران به وقوع پيخ ايتار

م شکست يرژِی نظامی روهاين با نيسخت و خونی ريک  روز درگي
خ بدون خطا و اشتباه نبوده يدر تاری بزرگی چ حرکت  مبارزاتيه. خورد
ن يل همه ايبه دل. ا نهيده باشد و يرسی روزيه پحال چه ب. است

خ مبارزات يدر تاری ام آمل و سربداران به نقطه روشنيعوامل، ق
ل يبعد از خودش تبدی نسل های ران برايست ايچپ و کمونی روهاين

  موجود در غلطی هادهيام آمل و سربداران آغاز گسست ازايق. شد
ام درسها و ين قي و ان گسست يا. ران  بودي ای ستيجنبش کمون

نسل بعد از ی بازماندگان سربداران و برای را برای تجارب ارزشمند
  . خود داشته و دارد

  قیام آملهای رسیده در مورد سی امین سالگردنامه

 وازھای نو پرماییم پرنده
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ن يت اياهمی اسالمی چ کس به اندازه حکومت جمهوريد هي شا
غائله آمل «تنامه اش گفت يدر وصی نيخم. حرکت را درک نکرده باشد

ها واعدام   شکنجهانه ويوحشی هاپس از سرکوب. »ديرا فراموش نکن
ن ياز مهمتری کي سال ٣٠ بعد ازسربداران، هر ساله و هنوزی ها

اد يهمگان ی ن روز را برايت ايا اهمفرستند تيافرادشان را به  آمل م
مردم و باالخص جوانان خط و نشان ی کنند  و در اصل برای آور

مضاعف ی تيشان اهمين مسئله برايدر مواقع بحران حکومت، ا. بکشند
ی زش مردم بود خامنه اي که سال خ٨٨چنانکه در سال . کندی دا ميپ

ن اتفاق يو پاسداران آمل درباره ای جي بس٤٠٠٠شخصا در مقابل 
ک سازمان ينکه ينست که چرا؟ جدا از ايسوال ا. کردی سخنران

ن يکه ای را داشت ، فاکتوری حکومت اسالمی قصد بر اندازی ستيکمون
ن يدتريکه خود شدی ميرژ. استی  انقالبکند قهری موضوع را مهم م

. ت آن آگاه استيبه اهمی ه مردم به کار گرفته به خوبيقهر را بر عل
ه قهر يافته و آگاهانه بر عليسازمان ی ک قهر انقالبيقهر سربداران، 
  .ديت آن را فهمي اهمی به خوبی اسالمی م جمهوريارتجاع  بود و رژ

راث دار آنها و  يز سربداران و مفه ما به عنوان نسل بعد اياما وظ
ی زيست؟ چيک مهم چين پراتيدرباره ای ستين جنبش کمونينسل نو

ن و ين است که نسل به نسل مبارزيخ همواره تکرار شده ايکه در تار
 و  توانند در مقابل ظلميکنند که نميدا ميپرورش پی ون مختلفيانقالب
م که يبزرگ شدی ما در دوره ايی از سو.  سر خم کنندی نابرابر

در . ميم و تجربه کرديديرا دی اختناق، سرکوب، ارتجاع و عقب ماندگ

ت افراد، انقالب را راه چاره يکه اکثری زمان
ح يل شکست آن را تقبينند و بدليبينم
ت حاکمان يکه اقلی طي شرادر. کننديم
بر ی عيغات وسي، تبليه داريسرمای ايدن
راه آن  به ی سم و فرو پاشيه کمونيعل

انداختند، ما همچون ققنوس سر از خاکستر 
را از ی نيم که تجارب خونيبلند کردی نسل

را ی گر ما نسليديی از سو. سر گذرانده بود
پر بار از ی ام که تجربهيپشت سر خود دار

شه، يست همي نقرار. مبارزه به همراه دارد
قرار . ز مانند گذشته تکرار شوديهمه چ

قبل از ی انقالبنسل ی هاست ما تجربهين
بلکه .  مينا دوباره تجربه کنيخودمان را ع

 استفاده آنانی هاد از دستاوردها و تجربهيبا
ن علم ينوی هايم و در کنار تئوريکن

 رها وييسم و در کنار تغيسم و کمونيمارکس
ک يالکتيا و در کنار ديد در دنيتحوالت جد

ها و تضادها و با در نظر گرفتن ضرورت ها 
ی دها و فاکتورهايد ها و نبايات و باو تصادف

باالتر در ی ، آنها را  در سطحی نيو عی ذهن
  .ميريا به کار بگيط امروز دنيشرا

اما دو فاکتور که در همه دوره ها الزم و 
ت خود را از يچ گاه اهميمهم است و ه

ط ين روزها با شرايای دهد و حتی دست نم
 يیتر هم خودنماپررنگ ی ليا خيمتالطم دن

م و آن نقش يد فراموش کنيکند را نبای م
در مبارزات . استی  آگاهوی انقالبی رهبر

 و در ٨٨ران بعد از انتخابات يمردم ا
انه و ير مردم خاور ميک سال اخيمبارزات 

ی ان است به خوبيقا که هنوز در جريآفر
در . ان استين دو فاکتور نمايای خالی جا

ی رکه بتواند رهبی ک حزب انقالبينبود 
مبارزات مردم را بر عهده داشته باشد، 

ی منافع توده های واقعی که به معنای حزب
اش را در ذهن و قلب و برنامهی ونيليم

رود يراهه مي  به بداشته باشد، مبارزه مردم
ی گر آگاهيديی از سو. شودی و خاموش م

ن ي اگر ادادن مهم است کهی داشتن و آگاه
گران و ي دجه مبارزات به حسابينباشد، نت

ز خواهد شد که نه در صف يواری کسان
ن مشکل را يای ن روزها به خوبيمردم بلکه در مقابل آنها قرار دارند و ا

گر ما حاضر به تن دادن يديی از سو. مينيبيو تونس می بيدر مصر و ل
م و  مخالف ارتجاع و هر گونه يستي نستهاياليبه سازش با ارتجاع و امپر

ز يسربداران ن. مينند هستيستها بخواهند تدارک ببياليکه امپری حکومت
ی با افق های ک انقالب مردمي ی ت رهبريبر عهده گرفتن مسئولی برا

م، با يياکنون ما. افته دست زدين حرکت آگاهانه و سازمان يروشن به ا
ن يف سنگيدر پشت سر و وظای ستيکمونی هام و انقالبيتجارب عظ

ن يا. در روبروی  سازماندهوی زيو سنتز و نقشه ری جمعبند
سم ي کموندهد کهيها و دستاوردها به ما نشان مها و سنتزيجمعبند

است که نجات دهنده ی قتيقت است و تنها حقيست و حقيا نيرو
ی سم را برايد کمونيشرو بايپی ما به عنوان نسل انقالب. ت استيبشر

بدون گسست از م که بدون مبارزه و يد بدانيم و البته بايمردم معنا کن
ی اشتباه در گذشته و بکار بست دستاوردهای ک هايها و پراتيتئور

  .سم را معنا کردي جلو داشت و کمونرو بهی توان افق روشنيدرست  نم
 آمل بهانه امين سالگرد قيامي،  س١٣٩٠ بهمن ٥ و حال، امروز، 

باشد . سم استيکمونی علمی ن دستاوردهايرجوع به آخری برای خوب
ی روهايهمه نی سم، تالشهايکمونی به سوی ر مارش طوالنکه د
اد و خاطره ين يست در چهار گوشه جهان  را و همچنيو کمونی انقالب
ی اريکه توسط آنان آبی ني جامعه نوی جانباخته سربدار را برای رفقا

ی ونال  گراميو  سرود انترناسی اسالمی م جمهوريرژی شد با سرنگون
  !ميبدار
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  ١٣٩٠ن  بهم-  فرح خرم
های  ستيه کمونيام مسلحانه سربداران که به ابتکار عمل اتحاديق

گری يخی ديده تاري در آمل بر پا شد همچون هر پد٦٠ران در سال يا
 .کردی کی حمل ميالکتيک پروسه دينقاط مثبت و منفی خود را در 

چکس بهتر يد هيار گفته و نوشته شده است و شايام بسين قيدرباره ا
در کتاب پرنده نو پرواز ) م .ل.م( ران يست ايحزب کمونی از خود رفقا

آن نپرداخته ی های ژه تناقضات و کاستيام و به وين قياز ای ابيبه ارز
ی گاه و بازتابهايجای خيت تارياهمی ن نوشته قصد من بررسيدر ا. اند

است که بر ی  و مسائل٦٠سال ی دادهايام از چشم انداز روين قيا
[ ستها يه کمونيو خود اتحادی ان به طور کلريای ستيجنبش کمون

  .ر گذاشتيبه طور اخص تأث] م .ل.ران ميست ايبعدها حزب کمون
د يشکل گرفت که شای ام مسلحانه سربداران در مقطعي ق-کي

ران يخ معاصر ايتاری چهاين پين کننده ترييين و تعياز مهمتری کي
ی اسيبارزه حاد سم ميبه دنبال دو سال و نی نيم خميکه رژی زمان. بود

مردم به دنبال سرکوب تام و تمام انقالب و ی با توده های و طبقات
ف ين تکلييم به قصد تعي رژ٦٠در خرداد سال . آن بودی دست آوردها

ک ی يو اجرای برآمد و با طراحی ون انقالبيسيبا مردم و اپوزيی نها
 شه کن کردن انقالب ويری سودای نظام - ياسيهمه جانبه سی کودتا
دار و دسته ی ضد انقالبی ت کودتايموفق. را در سر پروراندی گری انقالب

ی به توازن قوای ز بستگين شده نبود و همه چيش تضميارتجاع از پ
داشت که مردم و ی مقاومتی زان و چگونگيدر سطح جامعه و می واقع

و ی داري اگر چه پا.داندياز خود بروز می ست و انقالبيکمونی روهاين
ار بود اما با گذشت زمان يده ها در ابتدا قابل توجه و تمام عجسارت تو

ون و مردم و يم در سرکوب و کشتار و شکنجه انقالبيو شدت عمل رژ
بزرگ به مرور نشانه ی م در مراکز قدرت و شهرهايت رژيخصوصاً تثب

ن يان شد و ايشتر نمايتوده ها هر چه بی ه مبارزاتيافت روحی ها
زه يد و در مجموع انگي به اوج خود رس٦٠مساله در زمستان سال 

ش ياز صبر و انتظار و انفعال گرای نوعی ه مردم به سويمقاومت و روح
ام يبود که قی ن چشم اندازين افق و چنيو درست در چن. افتي

رزم و مقاومت و شورش ی سربداران از دل جنگلها و شهر آمل صال
ه در خون و جسارت ام پنجم بهمن اگر چيق. ن را سر داديه مرتجعيعل

ی زنان و مردان سربدار خفت و به دست خصم شکست خورد، اما بذرها
گذاشت تا همواره ی را از خود بر جای ستيانقالب و عمل آگاهانه کمون

خ معاصر يتاری دارياز صفحات درخشان شورش و پای کيبه عنوان 
ست و ين کمونيژه نسل جوان مبارزيتوده ها و به وی ران از سويا

ام يقی از تجارب و درسهای ورق بخورد و مرجع الهام بخشی البانق
  .شود

ی از مبارزه طبقاتی ام سربداران در دوره ايقی  شعله ها-دو
خود را ی و نظامی اسيندگان سيران نمايای ايبرافروخته شد که پرولتار

در سال . نکرده بودی نداشت و معرفی در عرصه جامعه و مبارزه طبقات
و ی ان ضد انقالب اسالمين ميحاد و خونی جدالها و در کشاکش ٦٠
و يک آلترناتی يران جايای و خرده بورژوازی ندگان اقشار بورژوازينما

گر يا و ديپرچم رزم پرولتاری ت و وضوح انقالبيست که با قاطعيکمون
ست يشگامان کمونيعمل پی اقشار زحمتکش را بلند کرده و راهنما

ران نشان از مبارزه و يای جای جااگر چه . بودی شود به واقع خال
چون کردستان و ی ستها داشت و به خصوص مناطقيکمونی سازمانده

چپ و ی روهايبه سمت نی کفه ترازو و هژمونی صحرا حت ترکمن
ا يمنافع پرولتاری واقعی ندگين هنوز تا نمايکرد اما ايمی نيسنگی انقالب

داشت و به  یاديفاصله زی سراسری ک جنگ انقالبيو زحمتکشان در 
عاجل و ی منافع و خواسته های ا برايواقع پرچم جنگ مستقل پرولتار

ن يز چنيان شور انگيام سربداران بياش برافراشته نشده بود و قی اتيح
ر يارتجاع و کوشش سای در قدر قدرت. بودی زه اين انگياراده و چن

ی ز سراسرين خيبا آخريام آمل تقري، قيخطوط و اقشار طبقات
  . ام مسلحانه بوديو قی آغاز جنگ انقالبی تها براسيکمون

ک و يتئوری تهايها و محدودی ام آمل با تمام کاستي ق-سه
به قصد کسب قدرت ی سراسری ک جنگ انقالبيکش طرح يپرات
جنگ را ی ع و حداکثرياز ابتدا افق و چشم انداز وسی عني. بودی اسيس

قرار يی بورژوای رهابرانداختن دولت ساخته شده بر مناسبات و ساختا

ی ه جمهوريمسلحانه علی اتهايام آمل تمام عمليش از قيتا پ. داد
توسط ی اسير از کسب قدرت سيغيی با اهداف و چشم اندازهای اسالم

به . شده بودی طراحی بورژوازی ن دولتيا و در هم شکستن ماشيپرولتار
ی ک شهريچری صحرا، استراتژ عنوان مثال جنگ کردستان، ترکمن

ی م با اهدافيه رژيعلی ن عمدتاً به عنوان اهرم و ابزار فشاريجاهدم
م به يا وادار کردن رژي، انتقام يارضی ، رفورمهايچون خودمختار

م يره ترسيو غی نيمشخص و عقب نشی ا تن دادن به مطالباتيمذاکره 
به قصد کسب قدرت ی ک جنگ سراسريچکدام افق يشده بود و ه

ام يه قين زاوياز ا. ت دولت کهنه را نداشتمناسبای و براندازی اسيس
به ی ستياز اصول جنگ کمونی ه اين و پايک درک نويسربداران طرح 

  .ا بوديتوسط پرولتاری اسيقصد کسب قدرت س
از جنگ خلق مستلزم ی ن استراتژين درک و چني طرح چن-چهار

بود ی و دنباله روانه ای ستي، رفورميستيگسست از انواع خطوط اکونوم
 تا ٥٧ی ران در فاصله سالهايو چپ ای ستيت جنبش کموني بر کلکه
ی ش غالب بر اکثر احزاب و سازمانهايخط و گرا.  حاکم بود٦٠

نادرست از ی انگر انواع درکهايران در واقع بيآن روز ای ستيکمون
در جامعه بود و ی ستيکمونی شگاميو پی نقش رهبری فايضرورت ا

ک يت استراتژي گذاشتن ضرورت و اولون درکها بود که مانع از جلويهم
از ی اسيکسب قدرت سی ز برايجنگ خلق و مبارزه مسلحانه قهرآم

ن درک، يج اياز اشکال رای کي. شديست ميکمونی سازمانهای سو
ه گرفتن درون يپا« چون يی بود که تحت تزهای سم جان سختياکونوم

ی قه کارگر براآماده نبودن طب« ، »ام ياز اعتصاب تا ق« ، »طبقه کارگر 
ش تا مدتها درون خود ين گرايا. شديفرموله م» ام يمبارزه مسلحانه و ق

ت ياقلی ز از سويام آمل نيدر مقطع قی ز وجود داشت و حتيه نياتحاد
ی ندگينمای ق جان باخته هاشم مازندرانيرفی سازمان و بعدها تزها

قالب  و با نمودار شدن چشم انداز شکست ان٦٠از اواخر سال . شديم
ه گرفت و يشتر پايران بيست ايکمونی ان سازمانهايش در مين گرايا

رات منفعل کننده و يز تأثيکردستان نی ع و توده ايبر جنگ وسی حت
که به ضرورت مبارزه مسلحانه ی اناتيحتا جر. گذاشتی ر رزمنده ايغ
حواله ی آن را به مراحل بعد) ه يمانند خود اتحاد( ز باور داشتند ين
ی ن خط نادرست، مبارزه مسلحانه ادامه جنبشهايد و طبق انددايم

بود و به ی فيده و کيچيو ساده تا اشکال پی از اشکال بدوی توده ا
در به راه انداختن ی ن کننده عامل حزب و سازمان انقالبيينقش تع

انگر فرم ين درک خود بيا. داديجنگ خلق و مبارزه مسلحانه کم بها م
از مردم و حرکات ی بش بود که به دنباله رواز انحراف در جنی گريد

شد يمی منتهی توده ها در جهات مختلف مبارزه طبقاتی خود به خود
ر يا سای ينيت خميت حاکمينادرست از ماهی لهايو گاهاً به تحل

ن يخالف جهت ا ام سربداران دريق. منجر شدی طبقاتی روهاين
بود و ی له روسم و دنبايگسست از اکونومی شها بود و به نوعيگرا

که بر ی ستيکمونی انقالبی دخالتگری ه ايپای بازگشت به مبان
ا توسط رهبران يپرولتاری مبارزه طبقاتی خيک تاريمهم از پراتی درسها

غرش . ن و مائو تسه دون فرموله شده بوديآن از مارکس تا لن
و ی نيشتاز لنياز درک حزب پی نيسربداران درخشش راه نوی سالحها

سم رو به گسترش در جنبش يو اکونومی ب با دنباله روه حسايتصف
ه يه حساب با اشتباهات عمده خط خود اتحاديران و تصفيای ستيکمون

مانند با ی  بود که در جزوه مهم و ب٦٠ تا خرداد ٥٧در فاصله بهمن 
  . شده استی ه جمعبندياتحادی خود رفقای سالح نقد از سو

بود که در تمام سطوح و ی نيام سربداران سرآغاز راه نوي ق- پنج
. ر گذاشتيران تأثيای ستهايه کمونيات اتحادينده و حيتمام ابعاد بر آ

شد تا يی ها و درسهای ن و قهرمانانه منبع جمعبنديک خونين پراتيا
رو به جلو و در مدار تکامل و تحول ی ريه را در مسياتحادی ادامه بقا

اشکاالت و ی ررسام به بيل شکست قيدالی ضرورت بررس. قرار دهد
ن کل جنبش ين سازمان در گذشته اش و همچنيتر ای ه ايرادات پايا

ه در عرصه ياتحادی داد که به تکامل رفقايران راه ميای ستين کمونينو
ی و توده ای التي، تشکيو داخلی ن الملليک، بيک و پراتيتئوری ها

رون ک در ديو تئوری ن تالشها و مبارزات خطيدست آورد ا. امکان داد
) م .ل.م( ران يست ايل حزب کمونيه به درک ضرورت تشکيخود اتحاد

ی ن المللين بيوند با جنبش نويکه در تالش است در پی حزب. راه برد
سم در ي مائوئ-سميني لن-سمياز دانش مارکسی نيبا درک نوی ستيکمون

ن يک جنبش بياز تمام تجارب پراتی و علمی انتقادی پرتو جمعبند
گذشته ی ستياليسوسی و تجارب انقالبات و دولتهای ستيکمونی الملل

 اھمیت تاریخی قیام پنجم بھمن سربداران
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  ی انقالب فرهنگ و نيانقالب چ، انقالب اکتبر تا سيکمون پاراز 

ک ين پراتين دانش و اياز ای نيبه درک و سنتز نويی ايپرولتار
ی زشهايبزرگ و خی فراراه گامهای ابد و آن را همچون مشعليدست 

بدون شک . طح جهان قرار دهدران و چه در سيچه در ای آتی انقالب
، شور و ياز جسارت و آگاهی زه ايافتخار سربداران که در آمام پر يق

بس مهم ی د و شعله ور شد نقشيبر بالی شناخت، درک ضرورت و آزاد
  .ن روند داشته استير و اين مسيدر ا

 سرخِ سرخ

  آمل اميق در جانباختهی رفقا بابک و تورج اد يبه نايت: از
  یگفت کهی بود ساله هفده

  ی دهیم دار به سر
  !!نه.............ستم؟ به تن

  تنت و
  کرد سرخ

   را وطنت
  .سرخِ سرخ
   ستاديا زمان

  ی ماند ساله هفده تو و
  من که زمان آن

   را نفسم نينخست
  یکشداری ناله به
  * ستميگر

  سرخ وی بود ساله هفده
  سرخ سرخِ

  شدم ساله هفت کهی وقت
  ديسپ

  * اهيس به دکردنی م امی خط خط
  ی سالگ هفده در بود ستادهيا زمان

  ی بود ساله هفده تو
  شدم ساله هفده هم من
  زمان خط بر گلوله با را تتيقاطع تو
   من وی کرد ميترس 

  ترس با را دميترد
   شب سکوت در 

  * ميتقس
  ی ماند ساله هفده تو

  شدم ساله ستيب من
   کردمی م فکر
  کنمی م فکر که

   زدمی م حرف
  * زنمی م فحر که
   شومیم سالهی س که دانمیم

  یامانده ساله هفده تو کهی وقت
  سرخ
  سرخِ سرخ

  ديتردی ب
  گلوله با

  آمل در
  سنگ و شوم ساله هفتاد ديشا و

  * سرخ و نشوم سالهی س که اگر
  

 پیمان سرخ 
  آزاد پاک باز: از 
  امده ام به آمل ني
  تانکر سرخپيوداع با ی برا

  انگاه شبين در امی جويم

  اتان را افتادهمين زرسالح ب
  نهکياز جنس  حیسال

  از جنس عشق
  جستمی ی که برابر

  ن افتادميبا خلق بر ز تیو به جرم همدس
  ! غميداما مخور

  يم                  ما آمده ا 
  گذشتگانی  ايمبا شما 
  گان لطافت گل سرخيندجوی ا

  شيديدد کيا که شبانگاهان آفتاب را فر
  !غم يدمخوری آر

  يمآمده ا
  نشي        به جنگ خفاشان غار ن 
  مقينِ خلميکاشته شده به دست شما در زی هاآخر ما همان بذر 

  يابسته شده در دری هاهمان نطفه
  ييمشک ما همدست شما بیی آر
   مانکينهو 

  مانسرخی هاعقل
  مانييبرابر جو

  رفته برما ی هاستم
   شماست                    همه از جنسِ 

   آخريماهکينما سرا پا 
  رای مکَند از وجودمان آزادمی روزگاران که يندر ا

  ها معنا ندارد صلح با زالويگرد
  يماما آمدهی آر

   جهانينای تا در گستره
   تمامنيم تمام را کنيمهی هاکار

  يمگيرنگرفته ی هاانتقام
   جال هيمغم زده دی هادل

  جا همهيمگستری برابری سفره
 !ياد به يدپس بسپار 

                      قرارمان
                           روز موعود 

   بارور شده از بذرِ گلِ سرخميندر سرز
 یک دو سھ

  ١٣٨٨ن ي فرورد-آمل  -  بهاره: زا
  / ...سه... دو ... ک ي

  رای اد رهائيشد و هر قدم فريمغزم مور مور م
  ستبر جان گرفته بودندی هاکه بر آن درختی ر خاکياز ز

  شنفتميبود می م جاريعظی ک روحيو در جان هر 
  زدندياد ميها فرآن

  کردندير ميرا تصوی آزادی و به سرود
  ديچيپيشان ميدوشادوش مرگ در جنگل صدا

  ميدانستياما امروز حتا نامشان را نم
  / ...گمنامی بانو

  شد و در آن متروک خاک سبزيتنم مور مور م
هم ر خروارها خاک پلک بريکه زی هائداند شمار آنيکه کس نم

  رسدياند به چند مستهيرا شای اند و رهائنهاده
  دهميضم را قورت مغب

  پرنده نوپرواز بر آسمان بلند
  !کنديسرانجام پر باز م

نژاد را که همراه با  خرم، در آمل، توانستيم مزار فرح١٣٨٨فروردين : توضيح(
 در استاديوم شهر آمل ١٣٦٠ بهمن ٨بداران در هشت تن ديگر از سر

اين شعر بيان احساسات . تيرباران شدند بيابيم و بر رويش سنگی بگذاريم
 .) استيکی از دختران جوان گروهمان در آن موقع
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 "پرنده نو پرواز"در موردکتاب   گزیده هایی از میان نامه ها
  

ک يت در تفکر و پراتيازجدی شرح کامل" پرنده نو پرواز"کتاب 
ن و يپليسيو دی القات اخيسم ، خصوصي، اعتقاد و باور به کمونياسيس

ر و دگر ييکه باور به تغی ک حرکت بزرگ را در باره جوانانينظم در 
رون آمده يسقط شده بی ک انقالب مردمي داشتند و از دل ی گون

ام آمل و يل شکست قين کتاب به داليا. دهدی بودند را به خواننده م
ست و يم با جوانان کموني رژی انه و ارتجاعيبرخورد وحشی چگونگ

ن شکل مبارزه يتری توده مردم به عالی و آزاديی رهای که برای انقالب
  .....پردازدی آوردند، می روی اسيس

ه ياتحادی به شرح و معرفی در صفحه آخر روزنامه جام جم ستون
نجا بود که يران و واقعه آمل اختصاص داشت و جالب ايای ستهايکمون

 بهمن آغاز ٥ام در يقن ين موضوع اشاره شده بود که ايدر آنجا به ا
م واقعا به وحشت ين دارد که رژيت از اين مسائل حکايتمام ا. شد

ت يک واقعي. ستينی نيا و توهم و خوش بيک روين يا. افتاده است
.... ده و حس کرده استيسم را ديسم و مارکسيم شبح کمونيرژ. است

ستها يستها و کمونيل  حاال دوباره بند کرده اند به مارکسين دليبه هم
ی شگيو همی ن تفکر است که دشمن دائميرا ايز. و تفکرات چپ

  . ...آنهاست
تواند سرنوشت خود را بدست يسربداران نشان دادند که انسان م

ت ياهم .را انجام دهدی بزرگی و تعهد کارهای رد و با فکر همکاريبگ
د يده است که انسان باين عقينده اثبات ايآی نسلهای ن کتاب برايا

ش از هر يخ نشان داده است که ما بيد و چاره کند چرا که تارفکر کن
ا يک دولت يبه ی اعتمادی در واقع ب. ميازمنديز به فکر و چاره نيچ

ن ير اينده باشد در غيآی ش درآمد عملهايد پيقبول نکردن آن با
م يد بدانند که تصميجوان بای نسلها. انجامديبه سرفرودآوردن مصورت

ی در کشور. ستيم گرفتن نيبهتر از تصمی طيچ شراينگرفتن در ه
 قهر ی از به مبارزهيحاکم نی ارتجاعی ران در مقابل دولتهايمانند ا

ی ن امر و شناخت علميشه بوده و خواهد بود؛ آگاه بودن به ايز هميآم
ار يجوانان بسی وه مبارزه براين شياستفاده از ای داشتن از آن و چگونگ

ست و يشه چاره نيز هميراه مسالمت آمنکه يبخاطر ا. با ارزش است
شتر از تن يبی زيونرخرا موجب شکست و يز. فقط به ظاهر آسانتر است

ی کار بي فری د جنبهيغ مبارزه بدون خشونت نبايتبل. شودی مردم م
ت يد با مسوليز بايرد و آشنا کردن مردم با ضرورت مبارزه قهرآميبگ

  ...ناس استفه شيوظ ی انسانهای انتخاب به عهده. باشد
ی ران طيکه بر سر مردم ايی سربدار تالش کردند تا آن بالی رفقا

هر چند آن رفقا شکست . رديسال گذشته آمده صورت تحقق نگ۲۸
کتاب . گذاشتی از خود به جای مهمی خوردند اما مبارزه شان درسها

ش يرا در پی ديجديخ را نوشت و خود زندگيتار» پرنده نوپرواز«
   ...قت را بازگو کننديکه ماندند تا حقيی  رفقازنده باد. گرفت

پردازد يل اوضاع وقت مياول به تحليکتاب پرنده نوپرواز به درست
شه هست و در مورد يکه هميی و بعد راجع به سازمان و اختالف نظرها

ن نکات يهمچن. ام مسلحانهيقی عنيکه گرفته شد ی ميتصم
ه مسلحانه، انتخاب محل، ت مبارزيشوند مانند اهميخاطر نشان ميمهم

ی ديق که به صورت مفيو تبادل نظر و تحقی ک حرکت جديضرورت 
ا يک عمل کورکورانه يدهد که ی نها نشان ميهمه ا. انجام گرفته بود

خلق ی اسيسی م که آمادگيخوانيم ميرويجلوتر که م...انه نبوديماجراجو
و ی کيتسين به کار گرفتن درست مسائل لجيمد نظر بوده است همچن

ار ي رفقا به طور فشرده که نکات بسیهين آماده ساختن بقيهمچن
ز به يرفقا نی و اخالقی کاری تهايت و قابليهستند؛ و از خصوصيمهم

مختلف در باره ی اشاره های  بعدینکته...هنحو احسنت استفاده شد
ی هايل آن و ارتباط با مبارزه آنها است به تئوريجنگ مسلحانه و تحل

  .....شوديام و جنگ اشاره مين قيام مشروطه و فرق بين قيمچنمائو و ه
ز يام و اشتباهات نين علل شکست قيالبته به نقاط ضعف و همچن

ی فکری که سطح باالی کار. در کتاب اشاره شده استی به اندازه کاف
ی هايروزيکه ضامن پی کند نقطه نظريبودن را مشخص می و حرفه

ی سر ميمی ودن به گذشته را بطور واقعنده خواهد بود و وفادار بيآ

  ....استی ازمند شجاعت خاصينقد خطاها و اشتباهات خود ن. سازد
برخوردار است آوردن متن ی ژه ايت وي که از اهمديگر،نکته 

دهد که ينشان می ن کار بخوبيسربداران است ای نظامی هياعالم
و ی  عمومت روابطيران در تماس بودند و از اهميسربداران با خلق ا

  ....آگاه بودندی اطالع رسان
که کشتند باعث شد که تفکر ی ست و انقالبيا آنهمه کمونيآ
ز ين افراد نياز مرده ای ان برسد؟ آنها حتيسم و مبارزه به پايکمون

شان ندادند و هنوز يجنازه آنها را به خانواده ها. وحشت داشتند و دارند
. باشندی وران و خاوران ها ممراسم در خای بعد از سالها مانع برگزار

دارند مشغولند و ی ستيکه تفکر مارکسی جوانانی رين روزها به دستگيا
ی ز رحم نمي اعدام شده اند ن٦٠که در دهه ی به فرزندان کسانی حت

. ز بدل شديجه نداد بلکه به ضد خود نيشان نتياما نه تنها کارها. کنند
ش کرد که اکنون به يرو يیاز خاک سربداران و سر بدارانها جوانه ها

. ن نهالها من و امثال من استينمونه ا. ل شده انديپر ثمر تبديی نهالها
ن در ينمدت جسورانه و خشمگيای است که در طی نمونه آن جوانان

ی ابانها بودند و خواب از چشم دشمنان ربوده بودند و حاال جمهوريخ
سم و يکسن تفکر ماريده که ايجه رسين نتيدوباره به ای اسالم
ن اتفاقات شده و دوباره در حال يسم است که باعث همه ايکمون

ست چرا ينی بيز عجيد بدانند که چيآنها با. ان جوانان استيگسترش م
درختان ی بخش نوع بشر است و ما جوانه هايی سم علم  رهايکه کمون

ی م و مبارزه ميستاده ايم که تا آخر ايهست٦٠ی به خاک افتاده سالها
ده ها و يد اما فکر و ايد و کشتيگر چه سربداران را گرفتا. ميکن

. در دسترس نسل ما ستی علمی نشيق تر و با بيشان امروز عميدرسها
ن يد تالش کند که با مسلح شدن به آخريامروز، نسل ما با

گر يش از هر زمان ديکسب کرده بی جهانی ايکه پرولتاريی دستاوردها
، نه تنها طبقه کارگر يبا بردن آگاهمردم رفته  و ی ان توده هايبه م

  ...ت را نجات دهديبلکه بشر
از آمل که در ی که در محالتی که بعدها در آمل زمانی گريتصور د

ن ين بود؛ همه صحبت از ايدم اي بهمن آزاد شده بود از مردم شن٦ و ٥
د و ين مدت کوتاه تونل بزنيد در عرض ايکردند که چگونه توانستيم

وارد آمل ی م که ما براحتيگفتيمی  و ما در جواب وقتديوارد شهر بشو
ما . (کرديباور نمی م کسيک خانه مستقر بوديک شب در يم و يشد
ک يم و در ياطراف آمل در تردد بودی باً در تمام نقاط جنگلهايتقر

گر يدی ک سو و از سوين از يم، ايم و در لحظه بعد نبوديلحظه بود
ی ر شدن در نقاط از قبل طراحورود بدون دردسر به شهر و مستق

که زده ی له تونلهائين تصور شده بود که سربداران بوسيباعث ا) شده
   .....ق وارد شهر شدندين طريبودند باهم در ارتباط بودند و از ا

داشت ی ر منفيم تاثيه مزدوران رژيکه باز در روحی گرينکته د
محتلف ی به زبانهای ميسيصحبت کردن رفقا در مکالمات ب

و ی سياوقات انگلی و گاهی ، عربي، مازندراني،لري،ترکيکرد.(بود
  .... )یآلمان
اد يتش زيرا گفت که واقعی ن گپ زدن جمله اياز رفقا در حی کي

اما بعدها . که داشتمی د بخاطر شور و شوقيوجه نشدم شاتآن موقع م
افتم که ی ش ميباياد آن جمله زيافتم ی اد آن شب ميهر بار که 
ی خيک لحظه تاريم يرفقا االن که دور هم هست«: ما گفتخطاب به 

بعد ها هر کدام از ما که زنده ماند . خ ثبت خواهد شدياست و در تار
دوارم که آن لحظه در دوران دولت يام. ن لحظه خواهد افتادياد ايب

م بود يو از آنروز تا بحال ما دنبال آن لحظه خواه» .باشدی ن انقالبينو
گر بپا يدی قيافتد رفی قيگو به جالد گر رف .آوردم يو بدستش خواه
   ....خواهد خواست

ذهن و عمل  هر زمان که مسئله سرنگونی جمهوری اسالمی در
ژه ای باز می يگاه ويسربداران جا اميمردم جا باز می کند، درسهای ق

اسالمی از دشمنی  ن است منبع هراس دائمی رهبران جمهوریيا. ابدي
  ...اش سخن می رانند» نابودی« سال است از ٢٨که 
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 یبه یاد رفیق منصور قماش
  يی ل آوايگ: نوشته

  قتي حقی برای نامه ارسال
  .ديريمرا بپذی ن درودهايبهتر، دوستان 

 ٣٧قت شماره يدر حقی دن نوشتارين نامه دينوشتن ای زه اصليانگ
ن نوشتار مرا به بال ياست كه خواندن ای ق منصور قماشياد رفيبه 
اه يسی  برد، سال ها٦٠دهه  یدربدری ال نشاند و به سال هايخ

پرستان حاكم به ز و به سخره گرفتن مرگ كه مرگيب و گريتعق
  .آمده بودندچون منصور به زانو دری النی يريز از دليمان ننيسرزم

از دوستان كه در شب بزرگداشت شاملو كه ی كيبنا به درخواست 
دست ی بود و با او در همان شب آشنا شده بودم فرصتی آن هم اتفاق

ز در كنار يم و من نيكرديمی داده بود و خاطرات گذشته را مرور
مان ن گپ شبانهيگرم از منصور گفتم و هميدوستان دی هاادماني

 ١٣٧٩خ خرداد ي به تار٣٧ه شماره يز نشرين دوست عزيسبب شد تا ا
ق منصور ياد رفيا، به يپرولتاری و دالوری درود بر قهرمان"را كه نوشتار 

م ياد همان شب براير آن نظرش را جلب كرده بود، را به  د“یقماش
  .سميتان بنوياورد و از من بخواهد كه خاطرات خود با منصور را برايب

شناسم، با او در اعتصابات و تظاهرات ی   م١٣٥٧منصور را از سال 
ز كار مشترك در يآن زمان و نی كارگری هاالن و تشكليگی كارگر

  .آشنا شدم) چوكا(الن يع چوب و كاغذ گيصنا
ران را يای كارگری ن شوراهايترن و فعاليرتريگياز پی كيچوكا 

شوراها و ی ه سراسريژه در اتحاديبوی كارگری هاهيداشت كه در اتحاد
از ی كيقدرتمند و فعال داشت و ی الن حضوريگی ه كارگرياتحاد

ی الن را در آن زمان رهبريگی ستياليضد امپری مائين راهپيبزرگتر
نخست از چوكا شروع شد و ی كارگری سركوب شوراهای ود، حتنم

چوكا ی كارگری الن و شورايه گيسخن از حضور منصور در اتحادی وقت
ی اش پغيدری بی هايرسانياريت يتوان به اهمی د، ميآی ان ميبه م
  .برد

ی ت بيميو صميی ايری ن مشخصه منصور صداقت و بيبزرگتر
در مبارزه و حضور در همه تجمعات و ی ريگيمنصور با پ. غ او بوديدر

از ی كيبه گاهان دشوار و سخت ی رسانياريژه يبوی اعتراضی هاحركت
د ياس، اميباخت و در اوج يبود كه مرگ در مقابل او رنگ ميی هاچهره

  .ديبخشيمان مو توان
شه حضور يژه چوكا هميالن بويگی در تظاهرات و اعتراضات كارگر

ها ن حركتياز انحراف ای ريشگيمبارزه و پی داشت و در اعتال
ر و سازشكار كه بار يگيناپی روهايبخصوص در برخورد با عناصر ن

ار يگذاشت، بسين كارگران ميندگان راستيرا به دوش نمای مضاعف
  .موثر و استوار بود

ی ه كارگريرودار مبارزات و مباحثات اتحاديحضور منصور در گ
الن از ين چوكا و كارخانه پوشش گندگايادم است نمايكه (الن يگ

عضو ی هاز دفاع از حقوق كارگران كارخانهيو ن) آن بودندی فعاالن اصل
ی هايريگبود كه با موضعی ندگان اندكيرسان نماياريه، ياتحاد
  .دشوار داشتندی و سازشكارانه مواجهه بودند و جدلی انحراف

و ی كارگری با شكست شوراهايآن موقع و تقری هايپس از پاكساز
ندگان ياز زمان نمای الن، تا مقطعيه گيده شدن اتحادياز هم پاش

جلسات خود را ) ندگان بودمين نماياز همی كيكه خود من (ی اخراج
جاد ارتباط و حفظ يدادند و ايل ميتشكی رون كارخانه بطور مخفيدر ب

مات اتخاذ شده شورا در درون يآن با درون كارخانه و اعمال تصم
از ی كيبود كه منصور ی ار دشوار و خطرناكيه از اقدامات بسكارخان

ی اخراجی رساندن به رفقای اريز يشبرد مبارزه و نيبود كه در پيی رفقا
مبارزه در درون ی از عناصر اصلی كيداشت و ی شگيهمی آمادگ

  .ها بودكارخانه
ها و دشوارتر يبعد از دوران پاكسازی مه و سپس مخفينی ماهها

ی هاش از حد حفظ روابط و تماسيبی ز سختيه و نشدن مبارز
بود كه گاها منصور را در ی دوران!) يحتی التير تشكيو غ(ی التيتشك
از ی كيدم كه در يديمختلف می هاآن هم با پوشش و محملی انزل

ادم است منصور با يالن بود يدارمان در گين ديدارها كه آخرين ديا
به ی ن سربازيد و شلوار وارفته و پوتشلوار انداخته بوی كه روی راهنيپ

ر ظاهر داده بود كه جلب توجه نكند و در ييتغی پا داشت بواقع نوع
دار منصور ين ديدر ا. ميگر را در آغوش گرفتيان همديساحل قاض

نمود و خنده مهربانش به تعجبم واداشته بود يار كوفته و خسته ميبس
ی عني! بودی ط سختيشرادر چه ی دم منصور براستيكار هم نفهمو آخر

ی شتر در پيط هم بيدر چنان شرای م وليط سخت داشتيهمه شرا
  . نگونه برخورد بودين ايتراز شاخصی كيم و منصور يبودی گريمشكل د

راه ی از رفقای كيق يبود كه منصور از طری دار دوباره ما زمانيد
بود ده يدان انقالب تهران ديكه او را در م) دوست مشتركمان(كارگر 

ن يا. ميديابان نواب ديگر را در خيگذاشت و همدی من قراری برا
ادم است كه يام آمل سركوب شده بود و منصور يبود كه قی زمان

ران يای ستهايه كمونيمنظورم اتحاد(ه يقطعنامه كنگره چهارم اتحاد
اد آورده يرا در دست داشت و با نام مستعار مسعود اگر درست ) است

م و يبا هم داشتی اديزی ه بود و آن روز صحبت هاباشم سر قرار آمد
ام يبا قی ز مرزبنديام آمل و ضرورت آن و نيادم هست در مورد قي

م يكردی اديبا هم صحبت زی كيچری با مشی بطور كلی عنيمسلحانه 
ام در يكنم كه اقدام به قيفكر می ست وليادم نيقا يات آن دقيكه جزئ

ی ها در منطقه از سوهي اطالعل پخشير بود به دليزناپذيآمل گر
ز قطع ارتباط يسربداران و قرار گرفتن در مقابل عمل انجام شده و ن

  . ن دست بودياز ای الت داخل كشور با خارج و مسائليتشك
ر يب و زيكه تحت تعقی قرار من با منصور همزمان بود با دوستان

ی ر برام و منصويآنها بوديی جابجای رو در پيضرب بودند و با تمام ن
كرد كه با ی م اعالم آمادگيكه بخواهی و هر كمكيی ه كارت شناسايته

او ی ار بااليه بسينشان از روحی ن برخورديط خود او چنيتوجه به شرا
  . داشت
قرارمان . كه با منصور داشتم دوبار قرارمان قطع شديی قرارهای ط

ی ن معنيم به ايه و دو قرار رزرو داشتيك قرار اوليبود كه ی به صورت
م روز بعد همان ساعت سر قرار يمان نبودكه اگر در قرار اول هر كدام

م هفته بعد در همان روز و در همان ساعت سر يم اگر باز هم نبوديباش
گر را به يابان همديخی ست در دو سويبايم و هر دو نفر ميقرار باش

ت يگر وضعيكديم و با لبخند و اشاره سر به يكرديقول معروف چك م
  !ا نهيم يك شويم كه به هم نزديداديخود را خبر م

اول بار كه قرارم با منصور قطع شد و سر هر سه قرار مان منصور 
اتفاق افتاده باشد چون منصور اطالعات ی اكه فاجعهيی امد گوين
ط آن ياز من داشت و پاك كردن همه آن اطالعات عمال در شرای اديز

از دوستان ی كيق ي منصور از طرسرانجام بازهم. موقع امكان نداشت
قرار ما . را به من اطالع داد و من سر قرار رفتمی مشترك قرار بعد

  . بودی  آزاد- يابان اسكندريشه چهارراه خيهم
جاد كرده بود كه يدر من ای دن منصور چنان شكيآن روز د
ی سكوی گچ گرفته روی چون منصور با عصا و پا. وحشت كردم

ی اصال اتفاقيی اش كه گويشگي با آن لبخند همرو نشسته بود وادهيپ
  !ك شوميكرد كه نزديفتاده است به من اشاره مين

ی ن بود كه منصور با موتوريگچ گرفته منصور ای عصا و پای ماجرا
ی ن سواريكند و راننده ماشيتصادف می ن سواريكه سوار بود با ماش

آمل بود كه منصور ا دادستان گروه يرود، بازجو يسر منصور می كه باال
كرد كه هر يف ميادم هست كه منصور با خنده تعري. او را شناخته بود

ارو ول يندارم ی تيا شكاينشده ی زيكرد بابا ول كن برو چيچه اصرار م
نكه بابا گورت رو گم كن برو آن مرد كه ول يك كالم ايكرد؛ و در ينم
ن ياست كه امنصور هنوز در مقابل چشمان من ی خنده ها! كردی نم

ل قطع ين دلين قرارمان به هميبه هرحال اول. كرديف ميماجرا را تعر
عتر از كشور خارج يشده بود و چقدر اصرار داشتم كه منصور هر چه سر

نكه يتمام اصرار من لبخند منصور را بهمراه داشت و ای ول. شود
  . ست كه از كشور خارج شوديوضعش آنگونه ن

از ی چ خبريبود كه هی نصور قطع شد زمانن بار كه قرارم با ميدوم
دم و از منصور يدانستم سرك كشيمنصور نبود و به همه آنچه كه م

كه ی داد تا وقتياو می ريز نشان از دستگيدم و همه چينشنی زيچ
  .ن آزاد شده بود با من تماس گرفتياز دوستانم از اوی كي

او قرار اش با يريبود كه روز دستگيی از رفقای كيق ين رفيا
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ز را يد همه چيامد بايگذاشته بودم اگر تا ساعت چهار بعد ازظهر ن

  .نطور هم شدير دهم و همييتغ
 بود كه از ٦٦كنم اواخر سال ينكه پس از چند سال فكر ميتا ا

كه با او داشتم خبر داد كه منصور را در ی قراری زندان آزاد شد و ط
ده بود به لحاظ ي را دده است و روز اول كه در بند منصوريزندان د

ن يهم. رديگی ق منصور نشان من را از او مين رفيای لهجه شمال
ق را ين رفيشود كه منصور اين دو ميای كيسبب اعتماد و نزدی نشان

ق خبر اعدام منصور را به ين رفيهم. دهديدر چند و چون بند قرار م
  . دهديمن م
  ...اد او یمنصور و بھ ی برا

  خروش خشم خزر
                   تو    

  ي                      شكوه جنگل سبز
  و در كُنام تو
  قيمهربان رفی               ا

  ....                                 همراه 
  هماره باور ماندن

  و رستنی                     هماره سبز
  ....م يوجي                                             به شوق م

  و به شكوهت ی تو رفت
  د ي                         هزار اختر ام

                                            سر زد از جنگل 
  و من 

        به هر قدم 
  ارميل گشنگان دي                  از خ

                                              به هر كالم و به هر نام تو
   كــــــــــــــارميــــــــــــــد مـــــــــــــــيامـ

  جنگل به نام تو سبز است
  آمل 

     هنوز
          طلوع ترا

  ....كند ياد مي                 فر
  و مادران

  ارميمنصور وشان دی          بخون خواه
  ....ند يزايد مي                                                   ام

  خروش تو 
  اری ي          ا

  اوري                  
  ...ق ي                       رف

  ستيا                                 ترانه
                                              ترانه 

                                                    كه هر بامداد
  د يآراي                                                     م         

                                                                     صالبت 
  جنگل را 

  آمل هنوز نام ترا 
  ....خواند ي                  بشوق م

هم كه  یااز منصور بود و شعروارهی ادمانيام دوستان آنچه نوشته
ق منصور يادمان رفين نوشتار و ير هميام تحت تاثان آوردهيدر پا
. ادمان بزبان آوردم و نوشتمين ياست كه به هنگام نوشتن همی قماش

در ی رييتر دارم كه تغدوستی د ولين نوشتار مختاريدر چاپ كردن ا
ی آرزو می و سرافرازی تان بهروزيبرا. ديچ بخش از نوشتار ندهيه

  . كنم
   “يیل آوايگ"ا احترام ب

    ٢٠٠٠هلند سپتامبر 

  ریموند لوتا
تمام این مقالھ و . باشدریموند لوتا ميبھ قلم » ھای بزرگھا در اقتصاد جھان و رقابت میان قدرتھا و گسلیجابجائ«ی ی دو بخش از مقالھ مقالھ زیر گزیده

  .طالعھ کنیدتوانید در تارنمای سربداران م یھای آن را م ینویس حاشیھ
  

  :ی مقالھ خالصھ
کا در حال يی آمر بزرگتر و به چالش گرفتن سلطه) کيژئوپلت(اسی ي س-ايت جغرافيها، به ظرف ا ائتالفی از قدرتيها،  ابی برخی قدرتيامکان دست  

ن روندها در يا. باشد ک میيی به طرق استراتژا ندهيست اما به طور فزايم نياروئی مستقيق رويگری، در حال حاضر، لزوما از طر ن چالشاي. ش استيافزا
ن اقتصاد جهان و چسب مالی تمام نظام جهانی بوده و يکا هنوز بزرگتريآمر. گر در جهان قرار دارنديکنش متقابل با تضادها، برخوردها و مبارزات د

کا در جهان در حال يمقام اقتصادی آمر .های بزرگ است که فعال به نفع همه قدرت  نظامی --د باش  نظامیِ کنونی می-اسیينظام جهانیِ س» ضامن«
ی  ن سلطهي با هدف تضم٢٠٠١کا از سال يآمر. همتاست کا نسبت به رقبا و رقبای در حال ظهور دارای توان نظامی بیيسم آمريالياما امپر. نزول است

ک تهاجم نظامی جهانی زده که امروز مرکز آن افغانستان و عراق ياز را به کار گرفته و دست به ين امتينده، ايهای آ بالمنازع جهانی خود برای دهه
و . شود تندتر میهر روز که افتاده است ر گردابی کا دي آمرنظام مالی. اش با مشکالت روبرو شده است ری دستور کار جهانیيگ نه پیياما در زم .است

  . کرده استرترا محدودآن اقتصاد جهان آزادی عمل و مانور در رات ييجابجائی و تغ
ستی يالي در نظام جهانی امپرآنم عروج ين و مفاهيی چ موضوع بخش دوم خصلت توسعه. ن مقاله استيستی موضوع بخش اول اياليت نظام امپريالي س

  .است
  نظام جھانی ساکن نیست : بخش اول 

مسلط و برتر ی رويکا هنوز نيآمری  االت متحدهي ا:مقدمه ١- 
ی  ندهيات فزايو ضروری اقتصادی  افتهياوج ی است اما با فشارهايدن

ی در نظام جهانی ا ر و تحوالت عمدهييتغ. ک مواجه استياستراتژ
يی ها ن تحوالت چرخشيدر مرکز ا. در حال وقوع استی ستياليامپر

صورت گرفته و ی جهانی ع قدرت اقتصادياست که در توز
و ) کيوم اکون- ژئو(ی اـ اقتصاديد قدرت جغرافيجدی ها يگروهبند

منظور از . در حال شکل گرفتن هستند) کي پلت-ژئو(ی اسياـ سيجغراف
 ی ا ندهيت فزايچند کشور است که قابلی  ها اتحاد بالقوه ين گروهبنديا

ن معادله، يدر ا. کا دارنديآمری جهانی  دن سلطهيدر به چالش کش
 .ک استيناميک عنصر به شدت دين يچ

ا قرار يدنی ها يرير تضادها و درگيا در کنشِ متقابل با س دهين پديا
ازده ی ي واقعهی کا در پيسم آمرياليامپری ژه با تهاجم نظاميدارد، به و

که تجربه ی کا در عراق و افغانستان، مشکالتيآمری ها سپتامبر، جنگ
  .رانيه ايعلی نظامی دهايکرده است و تهد

، در کايسم آمرياليد در مقابل امپريجدی  انهيرقابت جوی ها چالش
ی و نهادی  اقتصادی،نظامی ها حال حاضر، نعل به نعل به شکل چالش

گرچه . شوند يکا ظاهر نميسم آمرياليامپر» ينقطه مقابل هژمون«در 
م در حال ظهورند اما در حال حاضر در يمستقی گر از چالشی عناصر

  تالطمات اقتصادی و سیاسی در نظام امپریالیستی
  و جایگاه چین در آن



     ١٣u 
    ... .ستنديک قدرت واحد متمرکز ني

کا يسم آمرياليامپری قوهفان باليک از حريچ ي هی،در گرهگاه کنون
با آن ی ار جديا مقابله بسيکا يبا آمری م نظاميمستقيی ارويروی در پ

نست که يای به معنا) فانين حريو ا(ها  ن چالشياما وجود ا. ستندين
   .ش مواظب پشت سرش باشديش از پيکا مجبور است بيسم آمرياليامپر

ط يد را در محخوی کا به دنبال آن است که هژمونيسم آمرياليامپر
ل رفتن و ياش در حال تحل يحفظ کند که توان اقتصادی و بستر

 بر  دالرنقش ممتازی که بر مبنای الملل نيبی ش است و نظام ماليفرسا
نست که يمهم ا. نده استيفزای ثباتی و بی پا شده بود گرفتار شکنندگ

در نده يفزای ثباتيان دارد که با بيجری ا ع در دورهين وقايای  همه
ها در  ن دوره با بازتر شدن شکافيدر ا. رقم خورده استی نظام جهان

د قدرت در حال يجدی ها االت متحده، قطبيای جهانی سرکردگ
  .ظهورند

ی ها سالی  در فاصلهی شوروی ستياليال امپريبلوک سوسی فروپاش
ها  ستياليان امپرير در مناسبات ميين تغي معرف مهمتر١٩٩١- ١٩٨٩

ک چارچوب يبه وجود آمدن . دوم بودی مه جنگ جهاناز زمان خات
 ه٭يانباشت سرمای برا) کي پلت- ژئو(ی اسيا ـ سيترِ جغراف ادغام شده

ن امر توسط يا. ابديشتاب » يسازی جهان«م يکمک کرد تا موج عظ
کا يکه آمری سميبراليل شد و تحت پروژه نئولين تسهينوی ها يآور فن

سم، يبراليمنظور از نئول. دا کرديش را بر عهده داشت قوام پيرهبر
ه يسرمای ش بازارها به روي گشای،حکومتی  ها ييکردن دارای خصوص
ی ها نهي شُل کردن مقررات حاکم بر کسب و کار، کاهش هزی،خارج

  .ت از کارگران استيحمای ها استيو محدود کردن سی اجتماع
و ادغام ی جهانی کردن کشاورزی نه صنعتيکه در زميی ها جهش

ان ملل گوناگون صورت گرفته، يمی د و حمل و نقل مواد خوراکيولت
جهان يی در مناطق روستای کشاورزی سنتی ها نظامی ند نابوديفرا

سابقه ياز رشد بی ندين امر، فرايا. ده استيسوم را سرعت بخش
خ را به دنبال داشته که مرکزش جهان يدر طول تاری ت شهريجمع

به شهرها و رشد ی  مناطق کشاورزازی منظور حرکت اهال: سوم است
خ بشر ين بار در تارينخستی برا. د استيم و جديقدی ع شهرهايسر

ان، ين ميدر ا. کنند يمی ا در شهرها زندگيت دنياز جمعی ميش از نيب
هستند که در درون و گرداگرد ی موقتی ها ارد نفر ساکن زاغهيليک مي

  جهان سوم قرار دارندی شهرها
....  

که در ی به نحو خاصی دار هيسرمای نظام جهانی ضادهابه عالوه، ت
و البته وجود (ن امر يا. فشرده شد حل شدندی اتحاد شوروی فروپاش

و ی ارتجاعيی ادگرايک بنيبلند کردن  موجب سر) گريدی عوامل
ان کماکان ين جريا. انتظارش را نداشتی بود که کسی اسالمی تيفرامل

  ..... ا استيک در دنيدئولوژيو ای مادی واقعی رويک ني
ر قرار دارند و از ين تحوالت در کنشِ متقابل با عوامل زينک هميا

  :رنديگ ير ميها  تاث آن
ش يو نمای اقتصادی مثابه   قدرت ن بهيعِ چيسر بلند کردن سر •

ک ير مناطق استراتژيو سای مرکزی ايا، آسيقدرت آن در شرق آس
  .جهان سوم

ی ش در اروپاير گسترده شدن مرزهاه اروپا بر اثيم اتحاديتحک •
هر .  »وروي«حول ی منسجم پولی  ک منطقهيجاد يو ای و شرقی مرکز

شود  يک چالش محسوب مي» کا ـ دالريآمر«ی برتری ها، برا نيای دو
و در مقابل يک قدرت آلترناتی يريگ شکلی  هيک چارچوب اوليو معرف 

  .کاستيت آمريتحت هدای نظم امپراتور
است و با گذشت زمان ی سم روس که به مواد خام متکياليمپرا •

ی ها رشتهی ستيالين قدرت امپريا.  افته استی يشتري ب اعتماد به نفس
گذارد؛  يکند و بر آن فشار م يشتر ميبی غربی خود را با اروپای ارتباط

ی ها ي کند؛ و با وارد شدن در همکار يکا مقابله ميآمری ها با حرکت
ی و همکار» اياورـ آس«پر ثمرِ ی  ن در پهنهي با چک گوناگونياستراتژ

باال ی آور فنی  ارائهی  نهيره در زميران، ونزوئال و غير اينظيی با کشورها
  .برد يش ميخود را پی شرفته به آنان منافع امپراتوريحات پيو تسل
ن امر يا.  د در جهان سوميجدی ا ظهور مراکز انباشت منطقه •

د يق مناسبات توليبر گسترش و تعم یعمدتا برخاسته و مبتن
رد؛ و يگ يها انجام م ستياليت امپرياست که تحت هدای دار هيسرما
ادغام » يشبکه ای دار هيسرما«ک يکه از ی ديجدی م کارهايتقس
به لحاظ ی ديزات توليتجهيی تر نشئت گرفته و شامل تمرکز زدا شده

جه مهم يک نتي. استی کار مختلف مقاطعهی و شکل هايی ايجغراف
دان ينک ميوابسته و تابع و کمپرادور ای ها ميرژی ن بوده که برخيا

ش يژه در ارتباط است با افزاين به ويا. ار دارنديدر اختی شتريمانور ب
ـ ی ايد قدرت جغرافيجدی ها يو کاال و گروهبندی انرژی ها متيق

  ).نيه ـ چير روسينظ(ی اقتصاد
بالمنازع ی  ن سلطهيتضم یعنيکا يسم آمرياليامپری هدف دائم •

و گسترش ی گر ينظامی  نده بر شالودهيآی ها دههی برای جهان
رنده رشد ين امر دربرگيا. کايدر خود آمری مالی  شبکهی  ندهيفزا

ع و کل اقتصاد و بسط ابزار ينسبت به بخش صنای بخش مالی انفجار
  .انباشت ثروت استی کننده برا ثبات يقمارگونه و بی مال

ها  با دو تحول کامال مرتبط به هم در کنش متقابل قرار  دهين پديا
بر ی ابنده جهانيکم، ما با رقابت شدت ي. رنديگ ير ميها تاث دارند و از آن

و ی عمده به انرژی صنعتی ها نده قدرتياز فزاين. مييسر منابع روبرو
ی  عرضه. زند ين منابع، به آتش دامن ميکسب کنترل ای رقابت برا

  . حال محدود شدن استدری انرژ
  ....   

ک يدر حال نزدی ست جهانيط زيمربوط به محی ها يدوم، نگران
  . ک نقطه اوج استيشدن به 

....  
ار يدر سطوح بسی اسيا ـ سيو جغرافی ا ـ اقتصاديرات جغرافييتغ
نها ياما ا. در کارندی خاصی خيو عوامل تار. در حال وقوع استی متفاوت

ن رده، آنچه شالوده يقتريدر عم. ستندينی اقاتفی عيها و وقا شيگرا
: استی دار هيدهد خصلت و منطق نظام سرما يل ميرات را تشکييتغ

به دست آوردن ی اجبار به گسترش و به حداکثر رساندن سود برا
کوتاه ی ها ت برتر در رقابت، رشد کور و پر هرج و مرج، و افقيموقع

د ياست که در آن، تولی منظای ذاتی ها ها تنش نيا.یدار هيمدت سرما
وند خورده و در يبه هم پی شده و به شکل جهانی به شدت اجتماع

ها کارگر  ونيليهزاران و می متصل و دستجمعی ها تالشی  رندهيبرگ
ی که به شکل جمعی همان ثروت(د ثروت يابزار تولی است ولی مزد
شود و  يکنترل می دانش به شکل خصوصی و حت) د شده استيتول

  .شود يدار به کار گرفته م هيل العده سرماي قلی  ک طبقهيتوسط 
رخی نکات بسیار مھم درباره جغرافیای اقتصادی اقتصاد ب٢- 
  یجھان

ی نيکا به طور تخمي آمر االت متحدهيدوم، ای در خاتمه جنگ جهان
يی از توانای درصد بزرگتری ا، و حتيدنی د ناخالص ملي درصد تول٥٠

مشخص ی خيجه تارين امر بازتاب نتيا. ر داشتايا را در اختيدنی صنعت
بخش اعظم ی کا و نابوديسم آمرياليامپری ظهور برتر: آن جنگ بود

  .و ژاپنی غربی اروپای ـ صنعتی در مراکز امپراتوری ديتوليی توانا
 ٣٠ا به يدر دنی د ناخالص مليکا از تولي، سهم آمر١٩٦٠از سال 

سقوط . ده استيصد رس در٢١افت و امروز به حدود يدرصد کاهش 
مقطع . گردد يکا به چند دهه قبل برميسم آمرياليامپری اقتصادی نسب
آن دوره . شود يک نقطه عطف محسوب می ي به نوع١٩٦٨ ـ ٧١
 در نظام طال ـ دالرار ياروپا و کنار گذاردن معی با چالش گری خيتار
و ی لـ مای ب صنعتيک رقيمثابه    ظهور ژاپن به. جهان رقم خوردی مال

ی گري نقطه عطف د١٩٨٠ ٭٭ در دهه هيصدور سرمادر ی قدرت مهم
  .است

ی م که از نظر قدرت و ناگهانيهستی ا ن لرزهياما امروز شاهد زم
ن در اقتصاد يسر بلند کردن چ: استی قبلی ها بودن، متفاوت از تکان

دون و  تسه متعاقب مرگ مائو (١٩٧٦در سال .یستياليامپری جهان
ن سرنگون يسم در چياليسوس) »گروه چهار نفر«صطالح به ای ريدستگ

  .اء شديدر آن کشور احی دار هيو سرما
ف است، يک توصين حال که يدر ع» نيسر بلند کردن چ«عبارت 

ست اما ينی ستيالين قدرت امپريچ. ز در بر دارديرا نی ليه و تحليتجز
و ی اقتصادی  جو در عرصه در حال رشد و رقابتی قدرت جهان

  .استی ستياليامپری در نظام جهانی اسيسی ايفجغرا
گاه ين که بسرعت در حال رشد است جاي چ حجم مطلق اقتصاد

ن هم يچ. دهد ينشان می ند انباشت جهانين کشور را در فرايای مرکز
. جهانی دات صنعتياست و هم محور تولی ستياليامپری  هيمقصد سرما

ن يرا به بزرگترن يچی ن بانک مرکزيم چيعظی صادراتی درآمدها
ی ا رات منطقهيتاث. ل کرده استيا تبدير دالر دنيذخای خارجی  دارنده



   t ١٤   
قا و يمثال در آفر(اش  يحضور جهانی  ا و دامنهين کشور بر شرق آسيا

آن که بسرعت در حال ی نظامی  ها يي و باالخره توانا)یجنوبی کايآمر
و بر ی ادبر مناسبات اقتصی قيرات عميگسترش است، همه و همه، تاث

ی ازمند بررسيکه نی ليو به دال. گذارد يجهان می اسيسی ايجغراف
ا در يچالش شرق آسی د مقامِ مخصوص رهبريآ يشتر است به نظر ميب

ن يکا بر آن منطقه از دست ژاپن خارج شده و به چيآمری  برابر سلطه
  .ده استيرس

  ....  
داری در چین و سربلند کردن  توسعھ سرمایھ: بخش دوم 

  یاین کشور در نظام جھانی امپریالیست
جا ما شاھد  در این. چین یک جامعھ سوسیالیستی نیست: مقدمھ

  .ای از توسعھ ھستیم پویش پیچیده
. استی ستياليسوسی  ک جامعهين يکنند چ يها  گمان ميليخ

خوانند و  يمی ستيالين نظام خود را سوسيش از همه، رهبران چيب
اما . استی ستيکمونی اهر حزبحزب حاکم بر آن کشور به ظ

گر وجود ي سرنگون شد و د١٩٧٦ن در اکتبر يسم در چياليسوس
ست يدرون حزب کمونی روهاير ني و سانيپ ائويس دن. نداردی خارج

بعد از مرگ ی نوخاسته بودند، کمی دار هين که رهبران سرمايچ
زده و بسرعت اقدام به ی نظامی  دست به کودتامائوتسه دون

ن و يست چيدر حزب کمونی ستيمائوئی رهبری  ستههی ريدستگ
  .خود کردندی سرکوب مخالفان انقالب

ن يا. ن حاکم استيد در چيدار جد هي سرمای  ک طبقهينک يا
قا در يسم عمياليامپر. سم استياليامپری  طبقه تابع و تحت سلطه

ق ين کار از طريا. شه دوانده استين ريجامعه و اقتصاد چ
که ی جهانی مالی ها تي فعالی،تيفراملی ها  شرکتی  ها يگذار هيسرما

و ی ر بانک جهانيسم نظياليتحت نفوذ موسسات تحت کنترل امپر
فرهنگ و ی رد و از مجاريگ ياست انجام می سازمان تجارت جهان

  .رود يش ميز پينی دئولوژيا
ان يبه جری وابستگی ن به معنيا. سم استيالين وابسته به امپريچ
به ورود ی ن و وابستگيدر اقتصاد چی گذار هيهت سرماه جيم سرمايعظ

االت ير ايشرفته نظيپی دار هيسرمای کشورهای صادراتی به بازارها
ن وجه در يتر ن کنندهيين عامل تعيا. متحده و ژاپن و آلمان است

  .ن بوده و هستيچی دار هيتوسعه سرما
د آن را توان يار دارد که مياز کار را در اختی ا ره گستردهين ذخيچ
» از در صحنه رقابتيامت«ن عامل ين ايچی برا. استثمار کند فوق

ی ار سودآوريبسی  ن عرصهين مبنا، چيقا بر هميدق. شود يمحسوب م
رشد . بوده استی در نظام جهانی ستياليامپری ها يگذار هيسرمای برا
ن امر و حرکت حاکمان يتداوم ا. ل استين دلين به ايع اقتصاد چيسر
ن يقدرت و ابتکار عمل خود باعث شده که چی  هيم پايتحک ین برايچ

ان دارد يجری ند در چارچوبين فرايا. کسب کندی ا ندهينفوذ و توان فزا
  .ن سلطه دارديکا، بر چيسم آمرياليژه امپريسم، به وياليکه امپر

ی کار مزدی  انهين در چارچوب و بستر استثمار وحشيحاکمان چ
خود ی برای ک جهانيا ـ استراتژيمنافع جغرافن يجاد فضا و تاميای در پ

سم ياليکه عمدتا امپری ن کار در برابر چارچوبيان ايهستند و در جر
  .کنند يرا مطرح می هائ برد چالش يکا از آن سود ميآمر

ک قدرت يل به يتواند در حال گذار و تبد ين ميدر واقع چ
ر فقط يا خيود ل به آن بشينکه باالخره تبدياما ا. باشدی ستياليامپر

و صرفا در گرو عوامل . نخواهد بودی عملکرد عوامل اقتصادی  جهينت
تحوالت مختلف و ی بلکه در گرو. ن هم نخواهد بوديجامعه چی درون

 –است ی در نظام جهانی و نظامی اسي سی،اقتصادی  دهيدر هم تن
ها، مبارزات  ها، جنگ ر بحرانينظی ر منتظره ايمنجمله تحوالت غ

  .ا و انقالباتين و دنيدر چ یطبقات
ی بلند کردن آن در نظام جهان ن و سريچی   توسعهی،به طور کل

نده يتوان فزاوی وابستگکه مرکب از ی ا دهيچيش پيرا پوی ستياليامپر
ر يتاثی ستياليامپری دهد و به نوبه خود بر نظام جهان ياست شکل م

ش، يشاپياما پ. ستين شده نييش تعين روند، از پيفرجام ا. گذارد يم
  .شود يمحسوب می الملل نيدر نظام بی ا ن کنندهييگسل عمده و تع

و  رشد سریع چین تحت ھدایت سرمایھ خارجی قرار دارد    )١

  وابستھ بھ صادرات است
  یچین در اقتصاد جھان. الف 
در . استيدنی د صنعتيل شدن به مرکز ثقل تولين در حال تبديچ
بود که مقصد ی ا ور عمدهر، در شمار پنج کشياخی ها سال
ی گذار هيسرمای  ن، مقصد عمدهيچ. هستندی خارجی ها يگذار هيسرما
 موتور رشد بوده ی،ستياليامپری اقتصاد جهانی است و برايدنی صنعت
آهن، ی  درصد محصول جهان٢٥ تا ٢٠ن مصرف کننده حدود يچ. است
اعث جهان را بی نفتی ک سوم تقاضايش يوم و مس است و افزاينيآلوم

  )١. (شده است
کا يبافته شده است و بعد از آمری قا در اقتصاد جهانين عميچ
ر يقا و ساين در آفريچ. استير دالر در دنيذخای  ن دارندهيبزرگتر

ر رقابت ي درگ)یستياليامپری ها ر قدرتيو سا(االت متحده يمناطق با ا
ک يمثابه    است و در حال عروج بهی ر انرژيبر سر مواد خام و ذخا

ش ژست يش از پيدر حال رشد است که بی اـ اقتصاديجغرافی روين
ز به نوبه خود، به طور يکا نيسم آمرياليامپر. رديگ يبه خود می تهاجم

دراز مدت مورد هدف ی فيب و حريمثابه   رق ن را بهي، چی ا ندهيفزا
  .دهد يقرار م

م يعظی ها انينفک، وابسته به جرين، به طور اليع چيرشد سر
  :استی گذار هيسرمای برای ه خارجياسرم
ی  بخش اصل٢٨ بخش از ٢١ی  ها يياکثر دارای ه خارجيسرما   -
  )٢. (کند ين را کنترل ميچی صنعت
ر ينظی تيبزرگ فراملی ها ، شرکت٢٠٠٠ی ها ل سالياز اوا       -

ار ين را در اختيچی د صنعتيک سوم توليش از يب» کيجنرال الکتر«
  )٣. (اند داشته
شده ی گذار هيدر آنجا سرمای ه خارجيکه سرمايی ها نگاهب  -

  )٤. (ار دارندين را در اختي درصد واردات و صادرات چ٦٠حدودا 
باعث بوجود آمدن ی ه خارجيتوسط سرمای گذار هيسرما

ن شده يچی ع در مناطق ساحليار وسيد و بسيجدی ديتولی ها مجتمع
ن مناطق يای راهی خارجی ها يگذار هي درصد کل سرما٨٠. است

ی برايی ون کارگر روستايلي م٢٠٠ر، حدود ي سال اخ٢٠ی ط. شود يم
ن ارتش کار يا) ٥. (اند نقل مکان کردهی افتن کار به مناطق شهري

ط کار با يرد، در محياستثمار قرار بگ تواند مورد فوق يمهاجر که م
. ض روبروستينه مسکن و خدمات با تبعيدستمزد اندک و در زم

را ی ديتولی ها مجتمعی کاری ازهاي مهاجر کار است که نن ارتشيهم
  .....کند ين ميتام

در ی م خارجيمستقی گذار هيافت کننده سرماين درين بزرگتريچ
ات يق عمليماوراء بحار از طری ها شرکت. شود يجهان سوم محسوب م

  .کنند ياستخراج ميی کالن و استثنای ن سودهايخود در چ
االت متحده در يای صنعتی ها يگذار هيسرمای برگشتی ها  نرخ

اس يقابل قی ها يگذار هياز سرمای برگشتی  برابر نرخ سودها٢ن، يچ
از ی برگشتی ه اروپا، و باالتر از نرخ سودهاياتحادی در کشورها

  . .... ن استيالتی کايآمر
 دالر فروخته ٢٩٩االت متحده يدر ا» پودی آ«ک يمثال، ی برا

 ٤کنند فقط  يهم م ن قطعات آن را سرير چکه ديی ها بنگاه. شود يم
 ی، دالر بابت طراح١٦٠است که ی ن در حاليا. کنند يافت ميدالر در

ها به »پودی آ«مربوط به فروش ی حمل و نقل و کارها
  )٧. (رود يميی کايآمری ها  شرکت بيج
دار  زمینھ ھای تاریخی و جنایت ھای حاکمان سرمایھ: ب

  ی چین نوخاستھ
ها،  ق جنگيغرب از طری دار هي سرمای،الديهم مدر قرن نوزد

ان، ين به مناطق نفوذ خارجيم چينابرابر، و تقسی ل قراردادهايتحم
ی ها قدرتی و نظامی نفوذ اقتصاد. ن کشور را داشتيقصد تسلط بر ا

االت متحده يای از فشار اقتصاد: افتيانه ادامه يبه شکل وحشی خارج
ن ين گرفته تا تجاوز ژاپن و اشغال چيبازار چی ها گشودن دروازهی برا

االت متحده از يت اي تا حمای،الدي م١٩٣٠توسط آن کشور در دهه 
به سال ی ان جنگ داخليشک در جريچانکای فاسد و ارتجاعی روهاين

ی ت مليسم حاکمياليامپری   ن تحت سلطهيچ. ١٩٤٩ تا ١٩٤٥ی ها
و از رشد کشور معوج شده ی اقتصادی  خود را از دست داد و توسعه

  .بازماند



     ١٥u 
ت را کامال دگرگون ي وضع١٩٧٦ تا ١٩٤٩ن در فاصله يانقالب چ

ت يحاکمی ها هيپا. را در هم شکستی بار خارجاسارتی سلطه. کرد
از آن . بوروکرات را نابود کردی دار هيو سرمای و فاسد فئودالی استثمار

اش همه جانبهی  توسعهی ازهاين به خدمت رفع نيپس ذخائر چ
به خود و ی متکی مائو، اقتصادی تحت رهبری ستيالي سوس نيچ. آمددر

حمل و نقل و . ساخته شدی مدرنی صنعتی ربنايز. جاد کرديموزون ا
ی ها ن با تالشيرساخت نوياز زی مثابه بخش د برق بهيتولی ها گاهيپا

صنعت در . ن توسعه موزون خدمت کرديجاد شد و به ايجامعه ای جمع
 کمون يی،در مناطق روستا. افتيستاها گسترش کوچک و روی شهرها

در سطوح مختلف انجام ی کشت و زرع به شکل تعاون: ها برقرار شدند
ل يگسترده و مهار سی اريآبی ها ستميساختن سی شد؛ دهقانان برا يم

. نه فراهم شديهز کمی و آموزشی بهداشتی ها ستميهمراه شدند؛ س
  .کار ماهر و سالم بوجود آمدی رويک ني

سم در ياليسوسی ن بعد از سرنگونيدار نوخاسته چ هيحکام سرما
ی ه خارجيسرمای به روی ن را به طور اساسيچی ها ، دروازه١٩٧٦سال 

سم به همراه ياليامپر. ها قرار دادند ار آنيگشودند و کشور را در اخت
ی ستياليسابقا سوسی  ن، به توسعهيدار نوخاسته در چ هيحکام سرما

ر ييه تغيتند و آن را در خدمت انباشت سرماکشور چنگ انداخ
ه يسرمای د، کارگران را از حقوقشان محروم و برايم جدي رژ .دادند
ها   آن. ل کرديتبدی  به بردگان مزدی،ه نوخاسته بوميو سرمای خارج
يی ا توانايت شده يکه خلع مالکی ل کردند؛ دهقانانيها را تعط کمون

ال يو به خ(ی اشتند از سر درماندگرا ندی ن معاش از راه کشاورزيتام
مهاجرت ی مناطق پر رونق ساحلی به شهرها) شتريبی کسب درآمدها
ت ير، در دسترس، با قابليانعطاف پذی ل به قشر کارگريکردند تا تبد

جاد شده يسم اياليدوران سوسی که طی رساختيز. شوند، استثمار فوق
ها به  ستيالي امپرتيشد که تحت هدای ا توسعهی ارانه يبود در واقع 

  .ش رفتيپ
  بورژوازی و بخش دولتی چین: ج

ن يا. ن در دولت استيچی   حاکمهی  ک بخش از طبقهيگاه يپا
ل يقدرت در آن کشور را تشکی  حاکمه، هسته مرکزی  بخش از طبقه

که » نيست چيحزب کمون«ی عنيآن، ی اسيق نهاد سيدهد و از طر يم
ن بخش يا. راند يم ندارد، حکم مسيا کمونيسم ياليبه سوسی چ ربطيه

ن را تحت کنترل ياقتصاد چی ديکلی ها ن اهرميچی بورژوازی مرکز
م يرا تنظی اتيو مالی پولی ها استين بخش است که سيهم. خود دارد

. متصل و وابسته استی ه خارجيک به سرماين بخش از نزديا. کند  يم
ن بخش يا. ادغام شده استی بومی ه بزرگ خصوصين بخش با سرمايا

انه از يرا در دست دارد و وحشی سرکوبگر دولتی ارتش و قوای فرمانده
ان يهمانطور که در جری عني. کند  يه توده ها استفاده ميرو علين نيا

به » يصلح آسمان«دان يزش ميخی ان و کارگران طيسرکوب دانشجو
  .ميدي د١٩٨٩سال 

متعلق به ی و بانک های صنعتی ها اقتصاد شامل بنگاهی بخش دولت
بخش . رديگ ين را در بر مي درصد اقتصاد چ٣٥دولت است که حدود 

در اقتصاد به سرعت در حال رشد است و اکثر ی خصوصی دار هيسرما
ن يچی ، بخش دولت١٩٩٥از سال . شده استی  خصوصی،بخش دولت

شمار . شده استی دستخوش بازسازی ا به شکل قابل مالحظه
ن حرکت ير شامل ايبگ ون حقوقيليها م هها و د از بنگاهی ا گسترده

ع يبر اکثر صنای دولتی ها از بنگاهی ک هسته مرکزياما . اند شده
ی و بخش دولت) ٨. (خدمات مسلط استی ديکلی ها ن و بخشيسنگ

ی  کنندهی ن بخش رهبريای قدرت برای گاه اقتصاديک پايکماکان 
  .شود ين محسوب ميچی بورژواز

مه اعمال يو بی بانکی ها بر بخشی قدرتکماکان پر ی کنترل دولت
ی الملل نيبی گذاران خصوص هيرا به سرمای ها  سهام شود؛ اگر چه آن يم

  .اند فروخته
به ی و وابستگی ستياليامپری  ن در چارچوب سلطهيدولت چ

ک ين را به لحاظ استراتژيچی  توسعهی  به درجاتی،وارداتی آور فن
" باالرفتن"ن کشور، يای ن براي چاز اهداف دولتی کي. کند  يت ميهدا

تر  دهيچيدات پيتولی  دن به مرحلهيو رسی دات صنعتياز نردبان تول
کند و  يد ميتولی شتريه برِ بينک، محصوالت سرماين، ايچ. است
و ) شرفته و استاندارديپی آور فن(  modularد مدوالر ير توليدرگ

  .ره استيغ

ی آور ـ فنی صنعتی ربنايکند ز ين تالش ميحاکم چی  طبقه
  .ر بگذارديتوسعه تاثی کشور را بسط داده و بر الگوها

ی ه خارجيت سرماي تحت هدای،در حال حاضر صنعت خودرو ساز
ن يعا در چي، سر)مانند فولکس واگن و جنرال موتورزيی ها شرکت(

ن را انتقال ين شرط ورود به بازار چياما حکومت چ. ابدي يتوسعه م
سابقه يبی قرار داده که امری تيبزرگ فراملی ها از شرکتی آور فن

مشترک با ی ها پروژهی سازان داخل که خودرو نيای م، بر رويرژ. است
  .کند  يمی ب را حفظ کنند پافشاريرقی خارجی شرکا

ی ها پژوهشی  نهين در زمينست که چيگر ايار مهم ديمساله بس
 حکومت،. کرده استی گذار هياس بزرگ و درازمدت سرمايمق

ی عيکند که در صنا يق ميرا تشوی نيچی و دولتی خصوصی ها شرکت
  .رنديدر صف اول قرار بگی وتر و ارتباطات تلفنير کامپينظ

که تحت ی ن رشد اقتصاديخواهد از ا ين ميحاکمه چی  طبقه
ت يتقوی برای گاهيمثابه پا ان است بهيها و خارج ستياليامپری  سلطه

ت شده يگاه تقوين جايه کند؛ و از ان استفاديچی جهانی قدرت اقتصاد
  .دياش در جهان بهره جو يگسترش نفوذ اقتصادی برا

انجام شده که کماکان ی ا ن به گونهيع چيسری اقتصادی  توسعه
. استی الملل نيبی به بازارهای و متکی ه خارجي سرمای  تحت سلطه

ر يب پذيآسی د تقاضا در بازار جهانين توسعه در مقابل نوسانات شديا
را به خود جلب کند؛ ی ه خارجيد سرمايبا ين توسعه ميا. است
ن ين، و از چيک گرفته تا چيد دائما از مکزيتولی که برای ا هيسرما

ن پروژه يا. گردد يتر م نهيهز تنام به دنبال مناطق کميگرفته تا و
در جامعه و اقتصاد است؛ اما در ی اسيو سی  ثبات اجتماع مستلزم

ـ ی نه کشاورزيرا در زمی العاده و حاد فوقی ها ن حال، اعوجاجيع
را ی و اجتماعی گسترده منطقه ای ها يجاد کرده و نابرابريصنعت ا

ان ي شکاف می،آماری ها يابيارزی بر اساس برخ. دامن زده است
گر يشتر از هر کشور دين، بيچيی و روستای شهری درآمدها در نواح

  )٩. (استی ا ثبات کنندهی قا بين عامل عمياست و ايدن
  واقعیت ھا را یک بھ یک بررسی کنیم. د

نه و سود باال، از يع با حداقل هزيسری ا افتن به توسعهيدست 
 استثمار کار  ن توسعه بريا. ن استيحاکمه چی  طبقهی دياهداف کل

. ن، بنا شده استي بر خون و استخوان مردم چی،و کار دهقانی مزد
ست يرج، فالکت بار و از نظر ز پر هرج و می،اقتصادی  ن توسعهيا

  .نابود کننده استی طيمح
ن ين هوا را دارند در چيتر ا که آلودهيپنج شهر از ده شهر دن

سابقه يخ بشر بيآن در تاری که بزرگ» سه آبراه«پروژه سد . هستند
يی م نابود کرده؛ باعث جابجايعظی ها را به شکل ستمياست، اکوس

ی آزمندانه باعث نابودی تجاری  توسعه. شده استی بزرگی ها تيجمع
ی محلی کشاورزان توسط مقامات حکومت. (ع مزارع شده استيسر

اندک ی تحت فشار قرار دارند تا حق نسق خود را در مقابل مبلغ
ش را از دست داده يها از تاالبی مين نيدر حال حاضر، چ.) بفروشند

ی بر مبنا. استی طيمح ستيزی ک بالی يدار هيتوسعه سرما. است
ی نفر از اهال) چهار صد هزار (٤٠٠٠٠٠ک به يها، ساالنه نزد نيتخم

ی طيمح ستيزی ها بير تخريآب و سای هوا، آلودگی ن بر اثر آلودگيچ
  )١٠. (شوند يو مرگ زودرس می ماريدچار ب

  توسعھ اقتصادی چین یک بالی انسانی است
ست که کارگران بخش صادرات ير معمول نين، غيچی در شهرها

و با ی منيو ای ط وحشتناک بهداشتيعت در هفته تحت شرا سا٨٠
آغشته به ی ها در غرب، ما در مورد رنگ. ن کار کنندييدستمزد پا

اما . ميشنو يميی زهاين چيد شده در چيتولی ها يسرب در اسباب باز
ی  جراحات، و قطع دست و پای،سمی در مورد استنشاق دودها
به گوشمان ی زيچی اسباب بازد يتولی ها کارگران در همان کارخانه

ن انجام گرفته، يکه توسط حکومت چی ک بررسی يبر مبنا. رسد ينم
ون کارگر مهاجر کشور با معضل يلي م١٠٠ درصد از حدود ٧٢

ه يک منبع مهم سرماين يبانند و ايمعوقه دست به گری مزدها دست
. انباشت شده استی و خارجی خصوصی ها  بنگاه است که توسط

)١٢(  
 ـ ٢٠٠٢ن در فاصله يچی نست که رونق اقتصادي مهم انکته

د يانجامی در بخش شهری ران رسمي به کاهش اشتغال مزدبگ١٩٩٠



   t ١٦   
ی نيمعی ت ها و استانداردهايکه از حمای کاهش مشاغل عادی عني(

و يی از کارآی به دنبال درجه باالتری را بخش دولتي؛ ز)برخوردارند
ی د در بخش خصوصي جدجاد مشاغليقسمت اعظم ا. بودی سودآور

: شود يده مينامی ر رسميژه در آنچه بخش غيصورت گرفته است؛ به و
حساب و کتاب، مشاغل از امروز به فردا ی ت و بيمشاغل فاقد امنی عني

آسمانخراش (ن يم چيعظی در پروژه های ساختمان سازی در گروه ها
ی در نواحی ، سد ساز٢٠٠٨ک يالمپی ها  يرساخت بازي زی،شهری ها

  )١٣(.یر قانونيغی ت هايو فعالی ابانيخی ، بساط ها)یرودخانه ا
ن ياز ای ا ن، جلوهيع و گسترده صنعت سکس در چيرشد سر

زنان، در حال حاضر ی ها از گروهی ن برخيتخمی بر مبنا. روندهاست
ی ن وجود دارند که اغلب برايدر چی ون کارگر جنسيلي م٢٠حدود 

به مراکز در حال يی اطق روستاکار در محالت تن فروشان از من
  )١٤. (نديآی می و تجاری گسترش صنعت

که با شوهران و پسرانشان به شهرها مهاجرت يی زنان روستا
آنان ی زندگی  ها فرصت. شوند يروبرو می ديکنند با موانع جد يم

ن يچيی ن تحوالت در مناطق روستايزترياز غم انگی کي. محدود است
زنان جوان ی شود، خودکش يرش منتشر مکم در موردش گزای ليکه خ

ط ين شرايان اياست می ميعظی  چه فاصله. سابقه استيبی در شمار
ی ها ه ستم بر زنان از کانونيکه در آن مبارزه علی ستين مائوئيبا چ

  )١٥. (شد يمداوم جامعه محسوب می تحول انقالب
چین یک قدرت اقتصادی در حال صعود با اھداف استراتژیک    )٢

  است
د يتولی  ک شبکهين، يدر چی دار هيع سرمايتوسعه سر

ن يدر ا. ن استيا بافته است که مرکزش چيدر شرق آسی دار هيسرما
ی را بازی سم ژاپن نقش سازمانده مهميالي امپری،ديتولی  شبکه

. استيدنی د صنعتيتولی  ن منطقهياتريا، پويشرق آس. کند  يم
در ی شتريبی اسيـ سی صاداقتی ها جاد حلقهين در حال ايحاکمان چ

ی ها تيت قابلين در حال تقويبه عالوه چ. ا هستنديسراسر شرق آس
ی در منطقه است و راه خود را به سوی ش قدرت نظامينمای خود برا

  .کند يا باز ميگر مناطق دنيد
   اھرم مالی رشد یابنده. الف 
ل شده يا تبديدنی و مالی ارزی عمده در بازارهای گرين به بازيچ
را به عنوان ) ارد دالريلي هزار م١.٨(ون دالر يلي تر١.٨ن يچ. است
از ثروت است که ی ن انبوهيا. ار دارديخود در اختی ر ارز خارجيذخا

. رديگ يز مورد استفاده قرار مينی الملل نيبی ها له پرداختيمثابه وس به
ی ر درآمدهايز سايو نی صادراتی از درآمدهای ر ارز خارجيذخا

فوق العاده ی ن صادراتيک ماشين يچ. شود يحاصل می ذارگ هيسرما
ی وارداتی ن کاالهايشترياالت متحده بين همه کشورها، اياز ب. است

ر ارز ينه ذخاين در زميدر حال حاضر، چ. رديگ ين ميخود را از چ
به ) تا حاال(ر ين ذخايبخش اعظم ا. جسته استی شياز ژاپن پی خارج

ی شده در اوراق بهادار خزانه داری رگذا هيسرما: صورت دالر است
  .ير ابزار ماليکا، و سايآمری حکومتی ها کا، آژانس قرضهيآمر

ی در اقتصاد جهانی قابل توجهی ن اهرم ماليچی دالری ها ييدارا
ی ميعظی حکومتی   بودجه  يکا با کسريآمر. استی ستياليامپر

  ... .روبروست
وابسته ی ار حادي بسقروض خود به شکلی  ن و ادارهيتامی  و برا

  .ن استير چينظيی به کشورها
» تيوال استر«ی و داللی مالی ها  که بنگاه٢٠٠٧ ـ ٨در دوره 

صندوق ثروت «ف شده بودند، چشم ها به ي تضع)یر مورگان استنلينظ(
ن اداره يکه توسط حکومت چی ر گسترده ماليذخای عني(ن يچ» يمل
  .ن کندي عاجل را تام ازيمورد نی  هيدوخته شد تا سرما) شود يم

از سال . استی بزرگ سوخت و مواد معدنی  ن وارد کنندهيچ
ن محصوالت در يای تقاضای  درصد٤٠ش ي تاکنون عاملِ افزا١٩٩٥

ن با يعِ چيار سريبسی  از آنجا که توسعه. بوده استی بازار جهان
ی  شالودهی مانند ژاپن، دارای  بر خالف کشوری،جهانی ريگ جهت
کسان از ی يد حجميتولی ست برايآورانه ن فنی  تهافي  توسعه

  )١٦. (کند  يمصرف می انرژ)  برابر هند٣و ( برابر ژاپن ٧محصوالت، 
مطمئن ی خود به دنبال دسترسی ن صنعتيه ماشيتغذی ن برايچ

در ی ع استخراجين در بخش صنايدر حال حاضر، چ. به مواد خام است

. خرد يرا ميی ها کند و بنگاه يمی گذار هيقا سرماين و آفريالت يکايآمر
ارد دالر در سال يلي م١.٨ن از يم چيمستقی خارجی گذار هيسرما

ی ميحدود ن. افتيش ي افزا٢٠٠٦ارد دالر در سال يلي م١٦.١ به ٢٠٠٣
. استی عير طبيع مربوط به ذخايدر بخش صنای گذار هين سرماياز ا

)١٧(  
و ی الت نفتکنترل محصوی برای شتابانی  انهيجو هجوم رقابت

االت متحده يای نفتی ها شرکت. قا آغاز شده استيآفری معدن
نه يه و گيجريمانند آنگوال، نيی خود در کشورهای ها يگذار هيسرما
   .... .اند دهيرا شتاب بخشيی استوا

قا شتاب يش را در آفريها تين فعالي، چ١٩٩٠ی  دههی  انهياز م
قا يآفری گ تجارک بزرين شريدر حال حاضر، سوم. ده استيبخش
ت دولت قرار دارد، سهم کنترل ين که تحت مالکي شرکت نفت چ.است

ن شرکت يهم. ار دارديسودان را در اختی کننده از شرکت نفت اصل
کرده است؛ و هجوم ی گذار هير سرماين در صنعت نفت الجزاينفت چ

ه آغاز شده يجريآنگوال و نی نفت ی ها ش در بخشي ها يگذار هيسرما
ن يچی وارداتی ازهاي درصد از ن٣٠قا در حال حاضر، حدود يفرآ. است

ن که يچی کاو معدنی ها بنگاه. کند ين مينه نفت را تاميدر زم
وم، يکبالت، اورانی ن کشور هستند، در جستجويه دولت ايالحما تحت

ک کنگو و يدمکراتی در جمهوری صنعتی ر مواد معدنيمس و سا
ن يخود با ای مالی ها يکرده، همکاری گذار هيا سرمايمبابوه و زامبيز

. جاد کرده انديای کترينزدی ارتباطی ها ش داده، حلقهيکشورها را افزا
)١٨(  

االت ين نسبت به آنچه ايچی ها و مانورها يگذار هين سرمايهمه ا
ک ياما . ستيش نيبی ا دهند، ذره يقا انجام ميمتحده و اروپا در آفر

ان يانه جريجو رقابتی هجوم.  داردقا وجوديابنده در آفريرقابت شدت 
  . کند ير خود مين را درگيش چيش از پيدارد که ب

.....  
ب يک رقيمثابه    ن را بهيش چيش از پيکا بيسم آمرياليامپر
کا در ي، وزارت دفاع آمر٢٠٠٦از سال . ک هدف قرار داده استياستراتژ

بر ی ريدرگی ن بر سر منابع را همپايساالنه خود، رقابت با چی بررس
کا و يان آمريجنگ می  تواند جرقه بالقوه يوان قرار داده که ميسر تا

  )١٩. (ن باشديچ
ن را فقط در چارچوب يه چيکا عليآمری غاتيجنگ تبلی چرائ

م يتوانی ن کشور ميو رقابت با ای ن در اقتصاد جهانيبلند کردن چ سر
  . ...ميبفهم
  روسیھ و چینھای جغرافیایی ـ سیاسی و ارتباط  یجاه طلب. ب

ر، و هرج و مرج ياد، کمبود ذخاين که با شتاب زيچی رشد اقتصاد
ی ش ميبه پی ستياليه امپريسرمای  شود و تحت سلطه يمشخص م

ی مثابه قدرت راند که بهی می ن کشور را به سمتيای نيرود، به لحاظ ع
  .ظاهر شودی اسيـ سيی ايجغرافی ها يبا جاه طلبی جهان

، »استکهلمی الملل نيصلح بی قاتيموسسه تحق«ی ابيارزی بر مبنا
در سال .  برابر شده است٣ر يدهه اخی ن طيچی نظامی هانهيهز

ی نه کننده نظامين هزينه از ژاپن که بزرگترين زمين در اي، چ٢٠٠٦
ی نک بودجه نظاميا. شد، جلو زد يا محسوب ميدر منطقه شرق آس

   ...  )٢٠. (ا قرار داردين در رده سوم دنيچ
کا اصال قابل يسم آمرياليامپری ن با مخارج نظاميچی خارج نظامم

ابنده در يک عامل رشد ين يچی ست؛ اما قدرت نظاميسه نيمقا
  .ا استيژه در شرق آسيبه وی الملل نيمناسبات ب

ی  االت متحده که دغدغهيحکومت ای اسيدو تن از مشاوران س
ی راتييف خود از تغيکا را دارند، در توصيسم آمرياليشبرد منافع امپريپ

مهم در شرف وقوع ی  ن منطقهيای اسيـ سيی ايت جغرافيکه در وضع
ی دهند که دارا يارائه می ريکاست، تصويدر مقابل آمری است و چالش

نک تناسب يکا، ايآمری   سال از سلطه٦٠ بعد از گذشت  :استی قيحقا
 به االت متحدهيا. ر استييا در حال تغيقوا در منطقه شمال شرق آس

ن در حال اوج گرفتن است؛ ژاپن يب نهاده؛ چيپا در سراشی طور نسب
حفظ قدرت ی واشنگتن برا. اند شدهی ثباتی دستخوش بی و کره جنوب

دهند  ين گذار را شکل ميکه ايی د روندهاين منطقه بايکا در ايآمر
رد که يرا به کار گی ديت جديحاکمی ها کرده، ابزار و روشيی شناسا

  )٢١. (تر کند کا را گستردهي آمرقدرتی  هيپا
ه در ين و روسينده منافع چي تطابق فزای،از جوانب اوضاع جاری کي



     ١٧u 
ن دو يای ها  يوندها و همکاريپی ش تصاعدي و افزای،ديکلی ها عرصه

ک يشماره ی ک اقتصادين به شري، چ٢٠٠٦در سال . کشور است
ی ژه هاپروی مالی ن کننده ين تاميبه عالوه، چ. ل شديه تبديروس

ن نوشته مورد بحث يای ه بوده، که در بخش آتيروسی مهم خط لوله 
  .قرار خواهد گرفتی و بررس

د کننده نفت و يتولی حات کشورهايه، تسلين و هم روسيهم چ
ن کشورها در حال يهر دو ا. کنند ين ميگاز در جهان سوم را تام

ی ه انرژد کننديتولی ديخود در مناطق کلی نظامی ها ييش توانايافزا
ی سازمان همکار« همراه شدند و ٢٠٠١و هر دو در سال . هستند
  .س کردنديا را تاسيشرق آسی متشکل از کشورها» يشانگها

رشد . استی الملل نيک تحول مهم در روابط بين سازمان، يا
 در ی ا ندهيبه شکل فزای ن در اقتصاد جهانيچ  و عروج ی اقتصاد

سازمان «. شود يجلوه گر می امو نظی اسيـ سيی ايجغرافی عرصه ها
و ی انرژی نه هايدر زمی ا ک ائتالف منطقهي» يشانگهای همکار

ه، قزاقستان، ين، روسيچی ها دولت. ا استيت در شرق آسيامن
  . آن هستندی اصلی کستان و ازبکستان اعضايزستان، تاجيقرق

ر يو ذخای نظامی ها يين و توانايچی ن سازمان، قدرت اقتصاديا
ن سازمان ي، ا٢٠٠٧در تابستان . زديآم يهم م ه را بهيوسری انرژ

ن يان ايبه عالوه، در جر. خود را برگزار کردی نات نظامين تمرينخست
ن در خارج از خاک يچيی هوای روين بار افراد نينخستی نات برايتمر

  )٢٢. (ن کشور مستقر شدنديا
ی ايکا در آسيکاهش نفوذ آمر» يشانگهای سازمان همکار«هدف 

خواهد نقاط قوت  ين سازمان ميا. در برابر آن استی ستادگيانه و ايم
ها  را رفع  ن آنين را متمرکز کند؛ نقاط ضعف معيه و چين روسيمع

ک ابزار نوپا اما ين يا. ن دو جمع کنديه کشورها را حول ايکند و بق
ی ر انرژيثبات و سرشار از ذخای از مناطق بی کيرقابت در ی مهم برا

  .استيدن
  برخی پرسش ھای جدید. ج

د يجدی ها پرسشی  برخی،ن در اقتصاد جهانيع چيسری رياوج گ
  .کند  يرا مطرح م

رد يبگ» طالق«کا يآمری تواند از اتکاء به بازار صادرات ين ميا چيآ
از آن ی اسيا ـ سيو جغرافی لگران مالياست که تحلی ن اصطالحيا(

ی ها يکسری مالی  و ادارهن يل خود به تاميو از تما) کنند ياستفاده م
  کا دست بکشد؟يآمر

" طالق"ن يکه ای ميعظی ها در کوتاه مدت، با توجه به تکان
ن ي وابسته و معوج چی  ت که توسعهين واقعيتواند به بار آورد و ا يم
ن يرسد که پاسخ ای است به نظر می م صادراتيعظی ازمند بازارهاين

سرعت خود را از دالر جدا ن به ياگر چ. (آشکار باشدی  ک نهيسوال 
ه از دست دادن يد پين ارز باد هوا شود، بايکند و باعث شود که ارزش ا

ی ن به سادگيرسد چ يبه نظر م.) اردها دالر را به تن بمالديليم
ن يگزيآن را جای داخلی ک تقاضايل عوض کرده و با تحريتواند ر ينم

  .غرب کندی صادراتی بازارها
ر يژه در ارتباط با سايزمدت، به وان مدت و دراياما در م

به » طالق«ا، احتمال يدنی اسيـ سيی ايو جغرافی اقتصادی ها يجابجائ
  .شود يمتفاوت مطرح می ا گونه

...  
کا کماکان يل اشاره شد، آمرين تحليای همانگونه که در ابتدا

. اشغال کرده استی ستياليامپری ک را در اقتصاد جهانيگاه شماره يجا
 اگر ی،ستياليامپری ن در اقتصاد جهانيق چيعمی دگي تنبا توجه به

را که در حال ی ب اقتصاد جهانيسراشی  کا لطمات گستردهيآمر
ی ن و هم برايچی تواند هم برا ين مياست، متحمل شود؛ ای بازگشائ

به همراه ی ا ثبات کننده يم و بيعظی رات بازخوردياقتصاد جهان تاث
 و ٢٠٠٨ی االت متحده به بحران مالين و ايچی ها پاسخ. داشته باشد

ی اسيـ سيی ايرات جغرافيتواند تاث يند، ميايرون بينکه چگونه از آن بيا
  .داشته باشدی در پی و درازمدت

ک اقتصاد ين ياما ا. را حفظ کندی ن توانسته نرخ رشد باالئيچ
ها   يابيارز. ستيو بحران نی ثباتی است و مصون از بی دار هيسرما

. د هستندين گرفتار اضافه توليع چي درصد صنا٧٥د که ده ينشان م
اده از حد يموجود، زی نسبت به بازارهای گذار هيزان سرمايمی عني

ی اجتماعی ها شکاف. استی ريگ ن در حال اوجيتورم در چ) ٢٣. (است

ها  يرير اعتصابات، اعتراضات و درگياخی ها سالی ط: شود يتر م قيعم
و لطمات ی  غصب اراضی،اد و رشوه خواره فسيعليی در مناطق روستا

  . باال گرفته استی،طيست محيز
ک تضاد است که ياما . ده استيچين پيعروجِ چی ها شيپو
توان رشد وی وابستگان يتضاد م: ت استيکل وضعی  دهنده شکل

ی خارجی و بازارهای ه خارجين وابسته به سرمايچ.یاقتصادی  ابندهي
ی د صنعتي مرکز تولی،جهانی اقتصادمثابه  قدرت  ن بهياما چ. است

ر گسترده ارز ين کشور دست به انباشت ذخايا. ا قد علم کرده استيدن
بر دالر به دست آورده ی ا ندهيقابل توجه و فزای زده، نفوذ مالی خارج
جهان سوم و صدور ی بازارهای در پی تر ين به شکل تهاجميچ. است
  .ش استيخوی مرزهای ه به ورايسرما

درازمدت، ی ريگ جهتی زيچه چ. ميبه عقب برگرددوباره 
زند؟ ی ن را رقم ميحاکمه چی  طبقهی  انهيجو ک و رقابتياستراتژ

دارد؛ ی داخلی شه يرا که ری صنعتی ه يت پايمتنوع کردن و تقو
ی ها  ييت تواناي؛ تقوين الملليبی و مالی گسترش دامنه نفوذ اقتصاد

سم ياليم با امپريمستقی ها  يريکه محرک درگی اما به گونه ای نظام
  .کا نشوديآمر

ی ستياليامپری ه يسرمای ک صورت بنديتواند به  ين ميا چيآ
هر . ده گرفتيتوان آن را نادی است که نمی ن پرسشيابد؟ ايتکامل 

ن ياما ا. ستين شده نييش تعيک مقصد هموار و از پين يچند که ا
ل شدن به يبدگذار تی ن در مرحله ياست که چی ک احتمال واقعي
به چه شکل خواهد بود ی فين تحول کيا. باشدی ستياليک قدرت امپري

از ی ند، مجموعه اين فرايعبور کند؟ ای رهايو ممکنست از چه مس
ر متقابل يعمل و تاثی جه يرد که نتيگ يرا در بر می خيعوامل تار

در آن کشور، ی ن، مبارزه طبقاتيچی دار هيحرکت و توسعه سرما
ی بزرگتر در امور اقتصادی لرزه ها ن يها  و زم ييجابجاچرخش ها و 

منجمله (ی جهانی ها استير منتظره در سيا، و تحوالت بزرگ و غيدن
  .خواهد بودی ز مبارزات انقالبيو ن) ها  يريها و درگ جنگ

-------------------  
  :ی فرھنگ لغات فن

) منبع سود(فه د ارزش اضايند توليه فرآي انباشت سرما:سرمايه انباشت ٭
ابنده يای بسط  هيگذاری مجدد آن بر پا هيق استثمار کارمزدی و سرماياز طر
رود و  ش میيب پيهای رق هيان سرمايند بر بستر رقابت مين فرآيا. است

شرفته يآوری پ نده از فنيها و استفاده فزا نهي سازی مداوم هز متضمن ارزان
ند يست مگر فرآيچ نيند هين فرآيد، ايگو همانطور که مارکس می. است

   .گريک قطب و انباشت فقر در قطبی ديانباشت ثروت در 
 حرکت رو به بيرون سرمايه از يک کشور به کشوری :صدور سرمايه ٭٭

گذاری مستقيم خارجی  صدور سرمايه شامل سرمايه.گذاری ديگر برای سرمايه
گذاری در  سرمايههای موجود در کشور ميزبان يا اعطای وام بانکی، يا  در بنگاه

    .سهام و اوراق بهادار و غيره است
مثابه   يک نظام جهانی  داری به مرحله تکامل سرمايه: امپرياليسم ٭٭٭

ما در عصر امپرياليسم .  به ظهور رسيد١٨٠٠  اين مرحله در اواخر. استثمار
  : مشخصه کليدی است٥امپرياليسم دارای . زندگی می کنيم

بزرگ، با درجه ی باالئی از تمرکز و واحدهای (ی  انحصارات   سلطه-١ 
  بر سازمان توليد و توزيع؛) مالکيت و کنترل بسيار قدرتمند

   ادغام سرمايه بانکی و صنعتی و تبديل آن به بلوک های مالی عظيم؛- ٢
   صدور سرمايه دارای اهميتی مرکزی برای سودآوری کلی است؛- ٣
سط کورپوراسيون ها، کارتل ها  تقسيم اقتصادی جهان به مناطق نفوذ تو- ٤

های امپرياليستی به   تقسيم کامل جهان توسط قدرت-٥های بزرگ؛  و قدرت
مستعمرات، نومستعمرات و مناطق نفوذ؛ به طوريکه مبارزه ی ميان 

   .های امپرياليستی بزرگ شامل تقسيم مجدد جهان است قدرت
ی   ين طبقها.داری ی  جامعه سرمايه ی  حاکمه  طبقه:بورژوازي ٭٭٭٭

استثمارگر نيروهای توليدی اجتماعی را که مقياسی بزرگ داشته و بسيار 
ها  مالکيت خصوصی  بر آن(کند  پيشرفته اند، به طور خصوصی کنترل مي

اين نيروهای توليدی بزرگ و پيشرفته، فقط با تالش های جمعی ). دارد
ر توليد محروم است و ای که از مالکيت بر ابزا ای به نام پرولتاريا؛ طبقه طبقه

بورژوازی . باشند بايد برای بقا نيروی کار خود را بفروشد؛ قابل به کار بردن مي
اين طبقه رابطه . بسط بياب يا بمير: داری است تجسم قانون اجباری سرمايه

ای آشتی ناپذير با پرولتاريا دارد و از طريق کنترل دولت و ارگان های 
  . کند بر جامعه تحميل ميسرکوب و قدرت حاکميت خود را 
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  معرفی کتاب
آیا زنجیرھای نظم کھن درھم شکستھ خواھند شد یا فقط بھ «کتابِ 

ھای  و سخنرانيحقیقتگردآوری مقاالت » لرزه درخواھند آمد؟
ی خاورمیانھ است کھ توسط مختلف در باره تحوالت یکسال گذشتھ

ل دسترس در انتشار یافتھ و قاب) م.ل.م(حزب کمونیست ایران 
گفتار کتاب در زیر پیش. است) بخش کتابخانھ(تارنمای سربداران 

  .خوانیدرا مي
، انهيدر خاورمی انقالبی ها کسال از آغاز جنبشيبا گذشت 
ی بزرگی ها م بر فرصتيکنی گر نگاهيک بار ديالزم است 

د يها را تهد که آنی دند و خطراتيها آفر ن جنبشيکه ا
ت يم بر ماهيد کنيگر تاکيکبار ديو  . کنند يکرده و م

آن هست ی روزيکه در مقابل پی هائ و چالشی انقالب واقع
ن يمجموعه مقاالت ا. هان چالشيبه ای گوئو ضرورت پاسخ

  . اند شدهی گردآورهدف ن ياکتاب با 
 ی،محمد ابوعزيزی خودسوز ٢٠١٠در دسامبر سال 

ی  ل از دانشگاه چکانندهيالتحصفارغی تونسفروش دست
در تونس و سپس مصر ی ا تودهی ک جنبش انقالبيزش يخ

م بن ي رژ.انه فرستاديشد و امواج خود را به سراسر خاورم
ند و م مبارک در مصر سرنگون شديدر تونس و رژی عل
ه ستم يعلی ل به نماد مقاومت جهاني مصر تبدريدان تحريم

اشغال وال که در جنبش معروف يو استثمار شد بطور
راه ی ک مصريمثل : ميپالکاردها خواندی ورک بر رويوي ن درتياستر

  !  عمل کنی ک مصريبرو، مثل 
تکامل ی ک انقالب واقعی يها به سو ن جنبشين وصف، ايبا ا 

ا ی يان اسالميادگرايچون بنی ارتجاعی روهاينامر ی در ابتدا. افتندين
ا ه ن جنبشيا در ی،ستياليامپری ها وابسته به قدرتی اسيسی روهاين

ی که جنبشِ مردم رهبری طيدر شرااما . نبودندی ادينفوذ زی دارا
ی  ارتجاعی روهاينداشت، نی انقالبی  و برنامهی انقالبی  افتهي سازمان

ی دست به کار شدند تا خالء رهبری الملل نيبی ت بورژوازيبا حمای بوم
برند که منافع استثمارگران ی زش مردم را به سمتيرا پر کنند و خ

م ين از تحکيهر چند که مرتجع. کند ين ميرا تامی و خارج یداخل
توانند وارد  ينوپا می انقالبی روهايار دارند و نيبسی  قدرت فاصله

را برهم زنند، اما در حال حاضر در هر ی صحنه شده و معادالت کنون
نظم ی د به جايجدی جاد نظم ارتجاعيای دو کشور روند غالب به سو

  . کهن استی ارتجاع
که انفعال را ی با مردمی همبستگت يبا نن جهان ياز مبارزی اريبس

ستند، در دست گرفتن سرنوشت خود به پا خای اخته و بريبه دور ر
ن يک از ايچ ي در هاما . دندينام» انقالب«تونس و مصر را ی رخدادها

بوجود آمدن تغييرات ی عنيکلمه ی واقعی دو کشور، انقالب به معنا
ن دو يدر ا. رخ ندادی و اقتصادی  سياسی،جتماعدر روابط ای اساس

 که  آنی ها ارتشند و ر نکردييسابق بطور کامل تغی ها کشور حتا رژيم
ی ، اساسا دست نخورده باقند بودسرنگون شدهی ها ميستون فقرات رژ

هر دو در . م وضع موجود پرداختنديم و تحکيند و فعاالنه به ترمماند
  . اند ل شدهين احزاب حاکم تبديمندتربه قدرتی کشور، احزاب اسالم

را در ياز اوضاع مصر متفاوت بود زی ادياوضاع در تونس تا حد ز
 از نفوذ ست کارگران تونسيحزب کمونچون چپ ی روهاين کشور نيا

 و نينکه مرتجعيا. برخوردار بودندی قابل توجهی و قدرت سازمان
ن حزب و يای طلبان توانستند بدون مواجهه با مقاومت جد فرصت

زش مردم يدانند خيم» يانقالب«و » چپ«که خود را ی گرياحزاب د
خط ی ده و قدرت را از آن خود کنند اثبات ورشکستگيتونس را دزد

اعالم کرده » زودرس«نان از همان ابتدا انقالب را ي ا .ن احزاب استيا
ال ي وارد ائتالف شدند تا به خاخوان المسلمين و مرتجعين ديگرو با 
ط را يق شراين طريند و از ايرا در تونس بگشا» يراه دموکراس «خود

مردم ی ها ت چه شد؟ تودهياما در واقع. کنند» پخته« انقالب ی برا
ان يدگراايبنی ريگ قدرتی در به روی کردند ولی مبارزه و فداکار

ست کارگران تونس يحزب کمونی  و افق بورژوائ برنامه! باز شدی اسالم

از ی اريالحال بس خواند وصف يم» ستيکمون«تباه که خود را به اش
ممکن و مطلوب را در دست » رييتغ«انه است که يچپ خاورمی روهاين
ی روي آنان در واقع نه ن .کنند يخالصه می انتخاباتی افتن به دموکراسي
ان ين توهم را در ميآنان ا. هستند» فشار«ی رويبلکه ن» رييتغ«

ی ها تودهی راه رهائی ا تضاد عمدهي گوزنند که يمردم دامن می ها توده
» يو دموکراسی کتاتوريد«ان يد ستم و استثمار، تضاد ميمردم از ق

و ی ک نظام اقتصاديمردم با ی ها ت تودهيان اکثرياست و نه تضاد م
   .یطبقات ی اسيس

طبقات . و چالش طبقات مختلف استی انقالب، صحنه زورآزماي
پيچيده تالش ی ها پرياليست به روشامی ها و قدرتی استثمارگر داخل

را در نطفه خفه ی ک انقالب واقعيی روزيپکنند هر گونه امکان  يم
به ی ک طرف امتيازات حقيرياز ی المللو بينی  قدرتمندان داخل.کنند

ن کشورها حفظ کنند و از يرا در ای دولتی دهند تا ساختارها يمردم م
دم را از امکان انقالب دهند تا مر ينشان م» زور بازو«گر يطرف د

ی لِ دخالت نظامين دليمترتوان گفت که مه يبه جرات م. وس کننديما
ی عربی مردم کشورهای آن بود که برای بيدر لی اروپائی کشورها

  . ستيکی واقعترانه ارباب يمدی  کنند که در حوزه» روشن«
که جنبش ی ست که هنوز برهم نخورده و تا زمانيا ن معادلهيا
ی ستياليامپری ها نشود قدرتی انقالبی مردم صاحب رهبر یها توده

به ی ارتجاعی اسيب سو احزای دست در دست طبقات استثمارگر داخل
   .به هرز برندبخش مردم را يرهائی آمال و آرزوهاتوانند  يمی راحت

برند و بدانند ی پی ت يک انقالب واقعيد به ماهيمردم بای توده ها
ت يافته در جهت منافع اکثرير يياقعا تغوی  ک جامعهيمشخصات که 

 کدام طبقهی هبرافتن بدان کدام است؟ با ريست و راه دست يمردم چ
 کرد؟ی ن راه را طي اتوان يمی اسيو حزب سی اسيو با چه برنامه س

آگاه و ی حاکم توسط مردمی سياسی درهم شکستن کليت ساختارها
واهد و بتواند از جديد که بخی يک دولت طبقاتی و شکل گيری انقالب

سرمايه داران و مالکان بزرگ و امپرياليست ها خلع قدرت و مالکيت 
ستمگرانه ی را از ميان برداشته و روابط اجتماعی کرده و تمايزات طبقات

ی است سخت و خونين که بدون داشتن حزبی را سرنگون کند؛ فرآيند
د آنان که متعلق به مردم و از خوی و ارتش) حزب کمونيست(ی انقالب

ن ياز دل همتواند يد و ميبااست که ی اين فرآيند. باشد ممکن نيست
  .م آغاز شوديعظی ها جنبش
ن يای شده بتوانند بر روی د که مجموع مقاالت گردآورين اميبا ا

  .فکننديبی پرتوی اتيمسائل ح
  

  های انقالبی در خاورمیانه یکسال پس از آغاز جنبش
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  پور امیرحسن
ر پيش از آن د.  منتشر شد١٠٧اين مقاله اولين بار در مجله آرش شماره 

انداز انقالب در کشورهای خاورميانه و شمال  چشم«المللی  کنفرانس بين
آتن، (»  راديکال⁄آموزش انتقادی«و کنفرانس ) ٢٠١١ مه ٣٠لندن، (» آفريقا

  . ارائه شدبه صورت سخنرانی) ٢٠١١ اوت ١٦-١٢
 ابتدا در تونس و -گذرد  يگان م دهيوال ستمديشش ماه از فست

 .یشرقی  ترانهيو مدی شمالی قايآفری اگر کشورهيسپس در مصر و د
ها دست به  ابانين کشورها که به مدت شش ماه در خيبه مردم ا

ما به ی  در واقع همه. فرستم يمبارزه و مقاومت زده اند درود م
ن ياز ما ای برخ. ميع شرکت کرده اين وقايگوناگون در ای ها روش

ت يا در حمايم و يا دهها و مطبوعات دنبال کر ق رسانهيرخدادها را از طر
و ی مائيپ مرتجعشان راهی ها ميه رژين کشورها عليزش مردم اياز خ

. ميزش نشان داده اين خيخود را از ای م و شادمانيتظاهرات کرده ا
ما در آنچه . شده اندی جهانی ل به رخدادهائير تبديدان تحريتونس و م
 مردم آن هر چند که ما مثل. ميکن يمی گذرد نقش باز يدر آنجا م
سرکوبگر ی روهايها و ن ارتشی  زه و آتش توپخانهير سرنيکشورها ز

وند يم که چگونه با آنها متصل و در پيم اما مهم است بدانيستين
د صورت ين رخدادها بجاست و بايما در ای  م و شرکت خالقانهيهست

ما ی  ن رخدادها مشغلهيای ريگ د جهتيم چگونه؟ بايد بدانيبا. رديگ
  .م که بهتر است در کدام جهت حرکت کننديسوال کنباشد و 
که ی شناخت و آگاهی نه تنها بر مبنانجا تالش خواهم کرد يدر ا

ن يکه به مدت چندی بلکه از نقطه نظر کسم ياز انقالب و انقالبات دار
ی ع کنونيز به وقاينران را از سر گذرانده يای دهه تجارب مبارزات انقالب

دهسال در . ران مبارزه کردميای ه نظام سلطنتيلها ع  من سال.نگاه کنم
ی گر جهان براينقاط دی که دانشجو بودم و گاه در برخی کا هنگاميآمر
  . بوده امی ر مبارزه طوالنين جهان درگير اييتغ

از زبان ی ل به بخشيتبد» ريدان تحريم«م که يش بگويشاپيد پيبا
ی انقالب جهانکه ضد ی طين مسئله در شرايا. شده استی ن الملليب

 به باد ناسزا - ن سو ي از انقالب فرانسه در قرن هجدهم به ا-انقالبات را 
ی ن جويدر مقابل چن. داردی اديت زيگرفته و محکوم کرده است اهم

ها  امين قيلن. به انقالب داده استی ديات جديجهان عرب حی ها اميق
 هنوز ها هر چند  امين قيدگان خوانده است و ايوال ستمديرا فست

گفت ی ن ميکه لنی وال توده ها به آن معنائيفستی ستند وليانقالب ن
تر،  قيار عمياست بوده اند و بسيها مدرسه س زشين خيا. هستند

جهان ی ها دانشگاهی  هياست و کليتر از هر مدرسه س تر و موثر کاليراد
ها تن وارد  ونيليم. است داده انديبه مردم درس سی دار هيسرما

در . آن را به درجات گوناگون آموخته اندی ها ه اند و درساست شديس
ر نقاط جهان به يغرب و سای ها دانشگاهی اسيعلوم سی ها دانشکده
آموزند که چگونه اطاعت کنند، چگونه نظم موجود را  يان ميدانشجو

گان به  ديوال ستمديجهان عرب فستی ها ابانياما در خ. د کننديبازتول
ر ييوضع موجود را تحمل نکنند و دست به تغمردم آموخته است که 

ن مبارزات را يای و جهانی خيت تاريپس مهم است که اهم. آن بزنند
ع از منظر ين وقايد به ايبا. ميابيدری ژه در چارچوب اوضاع کنونيبو
که ی هائ پروسهی عني. خ جهان استيمنظورم تار. ستينگری خيتار
نا پس يقي. ر داده اندييان را تغر داده اند و خود جهييخ را تغير تاريمس
ها زشين خي حتا اگر ا–ها جهان مانند قبل نخواهد بود  زشين خياز ا

کال وضع موجود موفق نشوند و حتا اگر با دخالت ير رادييدر تغ
نکه يا ايشد، مواجه شوند ی بيمانند آنچه در لی ستياليم امپريمستق

ها موفق نگردند  بشن جنيحتا اگر ا. ابديمانند تونس سرکوب ادامه 
اوضاع جهان و ی  بر مجموعهی ر گذاريها را در تاث ت آنيد اهميبا

هر چند برخاستن . ت شناختيد و آن را برسميتکامل آن کشورها د
را در هرجا ستم يست زينی ديز جديه ستم وا ستثمار چيمردم عل

را ثابت ی ميقت قدين حقيای ع جاريز هست و وقايهست مقاومت ن
  .دارندی ا العاده ت فوقيها اهم زشين خين وصف، اي با اکرده است،

ده است و ما نوع بشر يد کنم که جهان موجود گنديد تاکيبگذار
عت در شُرف ين جهان حتا طبيدر ا. ميبهتر هستی جهانی  ستهيشا

د بتوان ير حمله است که شايآنچنان زی خود جامعه بشر. استی نابود
ن يخود چنی ت و من در طول زندگسابقه اسيخ بيگفت در طول تار

ه زنان، جنگ ي جنگ علی،عدالتي فقر، بی،گرسنگ. ده اميرا ندی زيچ
د، ير، ژنوسيه مردم فقي جنگ علی،ستياليامپری ها جنگی،قومی ها

ناب ی ديم آپارتايم که رژيل نگاه کنيبه اسرائ. دي آپارتای،قومی پاکساز
ه يت عليد جناياون سازمان ملل متحد آپارتياست و طبق کنوانس

د همه با آن مخالفت کنند اما يشود و قاعدتا با يت محسوب ميبشر
کنند و صحبت در مورد  يت مياز آن حمای غربی ها تمام قدرت

د در مورد يشود و استفاده از واژه آپارتا يل سانسور ميد اسرائيآپارتار
ت ده اسيگندی ليد اسرائيهمانقدر که آپارتار. شود يل ممنوع مياسرائ

رقابل دوام يغی ن وضعيچن. ده استيبرال غرب هم گنديلی دموکراس
ابد بخش يابد و اگر ادامه يتواند به همان شکل سابق ادامه  ياست و نم

. ز نابود خواهد کردين را نيزمی  ت را نابود کرده و کرهياز بشری بزرگ
ا واژگون ين نظم را واژگون کرد؟ آيتوان ا ينجاست چگونه ميسوال ا
و ر يدان تحريمدر ی ا رزمندگان راه آزادي آن ممکن است؟ آکردن

دانند چگونه آن را واژگون کنند؟  يجهان می گر شهرها و کشورهايد
نکه صرفا آن را اصالح و يا ايا نظام را سرنگون خواهند کرد و يآ

آن دارند ی ا مردم جهان عرب فقط آرزوي آخواهند کرد؟ی زيآم رنگ
برقرار شود و انتخابات ی د، نظام پارلمانان بدست آورنيبی که آزاد

ی زيدنبال چی عنيخواهند؟  ين را ميا فقط ايمنصفانه برگزار شود؟ آ
ن است آمال و يا ايحاکم است؟ آی شمالی کايهستند که در اروپا و آمر

  شان؟ يآرزوها
منظور جهان ( رابطه ميان جهان کهن .سوال به نظرم جدی است

بايد بدانيم آن .  است بسيار مهم استو جهانی که ممکن) فعلی است
جهان چه خصلتی دارد و چگونه بايد آن را بدست آوريم و جرات 

مردم جهان عرب و ديگر نقاط  . بدست آوردن آن را به خود بدهيم
اند که جسورند و حاضرند جان خود را برای تغيير وضع  ده نشان دا

ين جهان نيز جرات اما ديدن آلترناتيو ممکن در مقابل ا. موجود بدهند
آنان بايد جرات کنند بگويند که در مقابل اين . خواهد و جسارت مي

داری نيست، هيچ  نظام پوسيده آلترناتيوی موجود است که سرمايه
تشخيص و ابراز آن و قدم برداشتن . ی طبقاتی نيست شکل از جامعه

گويند  ها مي خيلي. در راه آن نيازمند شجاعت و جسارت بسيار است
نين چيزی ممکن نيست و بايد در چارچوب نظام موجود کار کرد و چ

  . صرفا به اصالح آن قناعت کرد
دهد  بنابراين گسست از وضع موجود و حتا فکری که به آن شکل مي

رد که جهان را يگ يم ميتصمی ن است که چه کسيسوال ا. ساده نيست
و يناتآلتر. ميآن بگذاری را بر جای زيم و چه چير دهييچگونه تغ

 دو –م يخالص شوی ز اساسيم از شر دو چيتوانی ست و چگونه ميچ
ش از ده هزار سال گذشته تجربه يدر بی که جامعه بشری شکل اساس
گر و يدی از نوع بشر توسط عده ای استثمار عده ای عني. کرده است

  . ستم بر آنان از جمله ستم بر زنان
روابط ستم و ی  امروزه در مصر ارتش هنوز پابرجاست و همه

ها به  يع آن حمله سلفياز اشکال شنی کي. استثمار گذشته پابرجاست
اگر جنبش در جهان . دهند استی ل ميرا تشکی تيان که اقليحيمس

ت موجود و ياز وضعی بماند گسست جدی ن سطح کنونيعرب در هم
 ماه گذشته، ٦تجربه ی نرا بر مبنايا. نظام حاکم شکل نخواهد گرفت

ران که من خود ي در ا١٣٥٧نقاط جهان منجمله انقالب ر يتجربه سا
  . ميگوی از آن بودم می بخش

مردم به پا ی بود که در آن توده های ران انقالبي در ا١٣٥٧انقالب 
ل به صحنه يخاستند و مدارس و کارخانه و حتا کوهستان ها را تبد

ی انتظامی روينی م پهلويرژ. کردندی م سلطنتيه رژيمبارزه عل
ن يکسون به اين نين نقش را دکتريا. کا در منطقه بوديسم آمرياليامپر

در .  به اجرا گذاشته شد١٩٧٤ن از سال ين دکتريا. م داده بوديرژ
ی ها از انقالبی کيکرد تا ی ران به عمان لشگرکشيچارچوب آن دولت ا

در عمان انقالب تحت . ستم را سرکوب کنديدوم قرن بی  مهيمهم ن
شاه با . رفت يش ميپی ج عربيبخش عمان و خلی جبهه رهائی رهبر

در هر . ن انقالب خدمت کرديفرستادن پنجاه هزار سرباز به سرکوب ا
ی گاه مهميسلطه بر جهان جای کا برايآمری  ران در پروژهيحال ا

  انقالب یا وضع انقالبی؟
  دخواھ جرات و جسارت میکنونی دیدن آلترناتیو ممکن در مقابل جھان 
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م شاه با يرژ. وال را سرنگون کنندين هيران توانستند ايمردم ا. داشت

ن ارتش بزرگ يازمان دادن پنجمدر حال سی نفتی استفاده از درآمدها
اما پس از آن چه . جهان بود اما مردم توانستند آن را سرنگون کنند

. م نشستيم قديرژی به جای نيخمی رهبرد به يم جديک رژيشد؟ 
دو هفته پس از جلوس بر تخت حکومت قضات زن را از ی نيخم

سته قضاوت کردن يرا طبق اصول اسالم زنان شايخدمت اخراج کرد ز
سرشان ی زياند و چی ر منطقيو غی ستند چون از قرار آنان احساساتين

ن حمله مقاومت کردند يگر در مقابل ايو زنان دی زنان قاض. شودی نم
زنان را . ران آغاز شديدر ای د جنسيو سپس پروسه ساختن  آپارتا

ز ين نيدر مقابل ا. پوشش کردندی اسالمی ت کُدهايمجبور به رعا
به ارتش دستور حمله به کردستان ی نيهفته بعد خمپنج . مقاومت بود

بودند و در دوران شاه ی را مردم کردستان خواهان خودمختاريرا داد ز
ی ميم شاه رژيرژی بشدت سرکوب شده و انتظار داشتند پس از سرنگون

ی نيخم. ت بشناسديآنان را برسمی برقرار شود که خواست خودمختار
يی ايدری رويو حتا نی هوائی روي و نارتشی روهاياش به ن يدر سخنران

دستور حمله به کردستان را ) ستيدر کردستان نيی ايبا وجود آنکه در(
ان با يعام بهائ داد و همزمان مطبوعات مورد حمله قرار گرفتند، قتل

ن از ادارات و يشروع شد، اخراج مخالفی ن بهائيهدف محو آنان و د
ی ب شد که حتا برابريد تصويجدی قانون اساس. آغاز شد... مدارس و 

عه نسبت به يشناسد و به مذهب ش يت نمين مسلمانان را برسميب
ب ين ترتيبد. از قائل استياسالم منجمله تسنن امتی ها گر فرقهيد

ک برقرار يم تئوکراتيک رژيرا يز. سرکوب در همه سطوح شروع شد
. ودشبرد سرکوب همه جانبه بيازمند پيم خود نيتحکی شده بود که برا

ل به ضد يانقالب تمام شد و تبدی نيدن خميدر واقع با به قدرت رس
در واقع همان . ن موجود نبوديبه نظم نوی چ گذاريه. انقالب شد

ر ييتغی عني. ن استيافتاد که امروز در جهان عرب در شرف تکوی اتفاق
دولت . ر دولت متفاوت استييم با تغير رژييتغ. ر نظامييم و نه تغيرژ

ن دار يد از دولت طبقات استثمارگر و زميدولت با. تر يست دائمای نهاد
کارگر و ی  دولت طبقهی عنيعوض شود ودولت طبقات استثمارشونده 
ن دولت استفاده يآن از ای مردم کارگر برقرار شود که پس از برقرار

جامعه را همراه با محو استثمار  ی ک مدت زمان طوالنی يکرده و در ط
ن تنها راه حل نجات جامعه و يا. ز خالص کندي دولت ناز شر خود نهاد

ست که در جهان عرب گرفته شده ينی ن جهتياما هنوز ا. عت استيطب
م، يهستی انقالبی ازمند آگاهيفتد ما نين اتفاق بينکه ايای برا. است

ن يا. ميهستی ازمند سازمان انقالبيم، نيهستی انقالبی ازمند تئورين
و در خود رخ ی کال جامعه بطور خودبخودير رادييتغی عنياتفاق 

ن ساختار ستمگرانه، يا. استی ازمند دخالت گريبلکه ن. نخواهد داد
. داردی طوالنی خي توسط بشر ساخته شده است و تاری،ن نظام طبقاتيا

الزم را ی ها سميرسد و تمام مکان يعمر آن به ده تا دوازده هزار سال م
ی   جامعهی،تيو جامعه جنسی بقاتجامعه ط. د خود دارديبازتولی برا

ن را همانگونه يا. کند استی د ميرا تولی و نژادی و قومی ملی ستمگر
ی اما نابود کردنش کار ساده ا. د نابود کرديتوان و بای که ساخته شد م

م را دادن ير رژييو شعار تغی ابانيخی  صرفا با حرکات رزمنده. ستين
ار مهم است و مهمتر از آن يم بسير رژييالبته شعار تغ. شود يمحقق نم

م و ين شعارها دفاع کنيد از ايبا. النظام است د اسقاطيريشعار الشعب 
ا يآ. ر آن رايينظام و تغی بخصوص معنا. ميشان را بفهميد معنايبا

ا مسئله يانش است؟ آير نظام صرفا رفتن مبارک و اطرافييمنظور از تغ
نها يا. د استيجدی  ستهم با داروديقدی  ن کردن دارودستهيگزيجا

از زمان . ميهستی انقالبی ازمند تئوريما ن. استی ار مهميمسائل بس
ن سو و يا جهان مدرن از قرن هجدهم به ای يه داريعروج جهان سرما

سم متولد يخ شد و کمونيدر قرن نوزدهم طبقه کارگر وارد صحنه تار
 مردم نيش از اي سال پ١٤٠. سم بوجود آمديسالح مارکسی عني. شد
ی ه داريل دولت سرماين بديس را که اوليس برخاستند و کمون پاريپار

 انقالب ١٩١٧سپس در سال . بود برپا کردندی ه داريه سرمايو عل
در جهان شد که ی ادي انقالبات ز١٩٤٠اکتبر رخ داد و در دهه 

ان يرا بنی ستيالين کشور سوسين بود که دومينش انقالب چيمهمتر
ی هائ نقطه عطف. هستندی ار مهميبسی طه عطف هان ها نقيا. گذاشت

ل قابل فهم يک ارائه دادند و اما متاسفانه و بداليده و پراتيهستند که ا
باالخره در ی ه داريدند و سرماينرسی نهائی روزين مبارزات به پيا

در واقع . بودندی مهمی ها ها شکست نيا. اء شدين احيو چی شورو
انقالب بخصوص ی  فهيامروز وظ. دمردم کارگر جهان شکست خوردن

کند که چه رخ ی آن است که با شجاعت جمعبندی ستيانقالب کمون
ی در مغلوب کردن کشورهای ه داريداد و چه شد که سرما

ی بی ا جامعهی ها به سو ن گامين اولي در شکست دادن ای،ستياليسوس
د شد و اشکالِ خوی افتاد، چه اشتباهاتی طبقه موفق شد و چه اتفاق

آن ی ن حفظ دستاوردهايچه بود؟ گسست از گذشته در عی تئور
جسارت ی تئوری و نوسازی نيبازب. خواهد يار ميت بسيشجاعت و درا

ز انجام يرا در گذشته نيست زيرممکن نيغی ن کاريا. خواهد يميی باال
گر از آنچه رخ داده يدی اريها مانند بس ستيشده است اما امروزه کمون

مبارزات . افته است مرعوب شده اندياستمرار ی اره دياست و سرما
د به همه ما شجاعت و جسارت انجام يمردم در جهان عرب بای توده ها

د يآی ابان بدست نمياز خی ن درست است که تئوريا. نکار را بدهديا
ن کار يب بزند و قوت قلب بدهد که انجام ايد به ما نهيابان باياما خ
ها  ستياز کمونی ار کميبسی  امروزه عده. ميندازيق نيرا به تعوی ضرور

گذشته گسست کنند ی لند و جرات کرده اند که از اشتباهات جديما
که يی تنها جا. بدمندی جان تازه ای ستيها و جنبش کمونی تا به تئور

ست يحزب کمونن راه برداشته اند يدر ای جدی هائ دانم گام يمن م
ن امر مهم را برعهده يت ايورت و ماميکاست که مسئوليدر آمری انقالب

ن نشان دادن اساس درست يگرفته و جرات کرده است که در ع
د کنار گذاشته يش اشتباه بوده و بايد کجايبگوی ستيکمونی ها يتئور

تر و ی علمی ه ايت خود بر پايابد و در کليد تکامل يش بايشود و کجا
ت شناختن ين برسميح تر گذاشته شود، جرات کرده در عيصح

ی ها د آن گاميستم بگويقرن بی ستياليسوسی انقالب های ستاوردهاد
ی ها د تکرار شوند و گاميداشته اند که نبای چه نواقص جدی ابتدائ

ن را به جنبش يای در واقع زندگ. د برداشتينده را بايآی ن به سوينو
  . ل کرده و خواهد کرديتحمی ستيکمون

ی اسالمی ادگرائينگذشته صحنه برخورد بی  جهان در دو سه دهه
زنان ی را برای رو جهنمين دو نيا. ز بوده استيسم نياليو امپر
ی کيح يمهم است که به دام ترج. ده انديقا آفريانه و شمال آفريخاورم

ن يچپ بدی ان هاياز عناصر و جری اريحتا بس. ميفتيگر نيدر مقابل د
. کنندی ريسمت گی ن دو قطب ارتجاعياز ای کيدام افتاده اند که با 

ن جهان يد باز تکرار کنم ايبا .ديو افغانستان نگاه کنی بيبطور مثال به ل
. رقابل تحمل استيمردم غی توده های برا. ده استيپوسی جهان

اهو يش ناتان يچند روز پ. افتاده استی ل چه اتفاقيد در اسرائينيبب
 ها من از زبان با عرض معذرت از سگ(کا يسم آمرياليامپری ريسگ زنج

کا يد و کنگره آمريبه اربابش در کاخ سف) کنم يهفتاد استفاده می  دهه
ندارد و مشکل پناهندگان ی وجود خارجی نيفلسطی  گفت که پناهنده

د اگر يتصور کن. ل استياسرائی مشکل خارج از مرزهای نيفلسط
ه، لبنان، يدر سور(مجاور ی پناهنده در کشورهای نيها فلسط ونيليم

ی زمان به سو رند که هميم بگيکنند تصم يمی گزند) مصر و اردن
خود را دوباره ی ها ن و خانهيکنند و زميی مايراهپی نِ اشغاليفلسط

. ستيرممکن نيغی ن کاريچن. خواهد افتادی تصاحب کنند چه اتفاق
ل سالروز استقالل و ياسرائی که برا(» نکبه«را ماه گذشته در سالرزو يز

اگر . ميدياز آن را دی هائ جنبه)  استها سالروز فاجعه ينيفلسطی برا
ی مهايرژی عنين کنند چه خواهد شد؟ يچنی نيپناهندگان فلسط

ون پناهنده يلي م٤ه، لبنان، مصر و اردن از حرکت يمانند سوری عرب
ل چه خواهد يکشور خود ممانعت خواهند کرد؟ اسرائی بسوی نيفلسط

. کرد بکندرا که با غزه ی خواهد کرد همان کاری کرد؟ حتما سع
ل دفاع يچه خواهند کرد؟ مطمئنا از اسرائی برال غربيلی ها يدموکراس

م جهان پس از ين را بعنوان مثال آوردم تا بگويمن ا. خواهند کرد
ست و يگر جهان سابق نيجهان عرب دی ها زشير و خيدان تحريم

ر ين را بخود داده اند که دست به اعمال به اصطالح غيمردم جرات ا
ن دست به مبارزات يزنند و من مطمئن هستم که مردم فلسطممکن ب

م يت کنيها حما م تا نه تنها از آنيد آماده باشيبزرگ خواهد زد و ما با
. ميبکنی ک و سازمانيتئوری گر ن مبارزات دخالتيای  بلکه در پروسه

ده است و ما يگندی دار هيم که نظام سرمايد با شجاعت اعالم کنيبا
که در آن ستم و استثمار ی م، جهانيادا متفاوت هستينبی ازمند جهانين

ی ن راهيا. طبقه باشد يبی جز جهانی زيتواند چ ين جهان نمينباشد و ا
دوران ی شود و ط يشروع می ستياليانقالب سوسی روزياست که با پ

از ی ريادگيآگاهانه، ی  ازمند مبارزهيد و نيآ يبدست می طوالنی گذار
ی ن جهانياست که خواهان چنی تمام کساناشتباهات و متحد کردن 

  . ميها را بخود بده جرات صعود به قله. هستند
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  بخش دوم
ی  تهيپلنوم هفتم کمی اسيگر از گزارش سيدی ر بخشينوشته ز   
بخش اول گزارش در .  است)م.ل.م(ران يست ايحزب کمونی مرکز

ی خطوط کلی بخش دوم به ارائه.  منتشر شد٥٧ شماره قتيحق
. اختصاص دارد) مير(» يستيوناليانترناسی جنبش انقالب«از ی بندجمع

 با شرکت ١٩٨٤در سال ی ستيکمونی ستيوناليالت انترناسين تشکيا
از (ست جهان ي مائوئ-ستيني لن-ستيمارکسی هااحزاب و سازمان

ن يا. س شديتاس)  سربداران-رانيای هاستيکمونی هيجمله اتحاد
ک بخصوص يدئولوژيو ای اسيد سيت شدبروز اختالفای الت درپيتشک

در ی بورژوائی به حزب) ستيمائوئ(ست نپال يل حزب کمونيپس از تبد
ران يست ايحزب کمونی ته مرکزيکم. خته شديعمل از هم گس

جنبش ی برای المللنيبی تيمرکزی با هدف کمک به بازساز) م.ل.م(
اده ن جنبش ارائه ديه خود را از اياولی جهان جمعبندی ستيکمون

  .ديخوانيآن را می ر خطوط کلياست که در ز

  )ریم(نکات جمعبندی از جنبش انقالبی انترناسیونالیستی 
در مه ) مير(ی ستيوناليانترناسی کنفرانس موسس جنبش انقالب

 ميه ريانيببه نام ی ن جنبش را بر اساس پالتفرميل شد و اي تشک١٩٨٤
ت يمثابه مرکزرا به » ميته ريکم«ن کنفرانس يهم. س کرديتاس
  . جنبش انتخاب کردی نيجن

ی جهانی س خبريسرون جنبش چون يای هاتيفعالی هرچند برخ
ات آن عمال خاتمه يدهد اما حي هنوز به کار خود ادامه مفتحی برا
ک يت يست سال فعاليش از بيبی جه ما با جمعبنديدر نت. افته استي

) تيمرکزی دارای به معنا(متمرکز ی ن الملليبی ستيجنبش کمون
حل بحران ی برای افتن راهی ين جمعبنديهدف از ا. ميروبرو هست

ن يا. آن استی برای تيمرکزی و بازسازی الملل نيبی ستيجنبش کمون
است و ) ستيواقعا کمون(ست يه احزاب کمونيف کلياز وظای کيفه يوظ

ی همواره جنبشی ستيت که جنبش کمونين واقعيمنطبق بر ا
  .تواند موجود باشد يصه مين خصيفقط با ابوده و ی الملل نيب

  
. ست گرفتيسم چين که کمونيدرمورد ای حيم موضع صريه ريانيب

ست در يسازمان ها و احزاب کمونی روشن کرد که ضرورت وجود
با ی ستياليسوسی انقالبات و استقرار کشورهای سراسر جهان، رهبر

انداز، ن چشم يبا ا. سم در سراسر جهان استيکمونی هدف برقرار
با رقابت ی در آن زمان، اوضاع جهان. دادی از اوضاع جهانی ليتحل

مختلف و تدارک جنگ ی ستياليامپری ان بلوک هاي مختهيافسارگس
ه داران جهانخوار رقم يان سرمايم جهان ميبا هدف باز تقسی جهان

  .خورد يم
در دوران ی ستيجنبش کمونی از رهبری مهمی ه انتقادهايانين بيا

ن و يمائو از اشتباهات استالی کرد، بر گسست ها) نياستال(ن نتريکم
د يبرقرار شده بود تاکی که در شوروی سمياليسوسی مدل ابتدائ

ی نهي از جمله در زم–گذاشت و از اشتباهات مائوتسه دون انتقاد کرد 
پس از انحالل ی ستيونال کمونيل انترناسياست تشکينداشتن س

ی دانست برای ها را مقدمه ايعبندن جميم ايه ريانيب. نترنيکم
ی ن الملليجنبش بی ک و تئوريهمه جانبه تر از پراتی جمعبند

ل يم راموظف به تشکيه، ريانين بيا. از زمان مارکس تا مائوی ستيکمون
و ) م ياحزابِ ری متشکل از برخ (ميته ريکمبه نام ی نيک مرکز جني

ن کنفرانس اصول و يا.  کردفتحی برای جهانبه نام ی ه ايانتشار نشر
ب شد يتصوی قطعنامه هائ. ن کردييز تعيم را نيری التين نامه تشکيآئ

ن رهبران يان چيائو و چيت از چن چان چياز آنها در حمای کيکه 
ه دارانه يسرمای ن رفقا متعاقب کودتايا. ن بوديست در چيکمونی انقالب

ر يتگن دسين در چينوی دن بورژوازي و به قدرت رس١٩٧٦در  سال 
ست جهان يکمونی اسيان سين زندانيشده و در آن زمان مشهورتر

  . بودند

بطور . رون زدي بهيانيباز همان ابتدا اختالفات بر سر اصول مهم 
 –سم يرش مارکسي از پذ.)ل.م(ه يست ترکيحزب کمونمشخص 

ی  افتهيتکامل ی ها يتئوری  شه مائو بعنوان بدنهي اند–سم ينيلن
حزب ی بازسازی مرکزی  تهيکممان، سرباز زد و سم تا بدان زيمارکس
ک يک در يت دموکراتيز با اصلِ مرکزين.) ل.م(ست هند يکمون
ن يای رهبر. به مخالفت برخاستی ن الملليبی ستيالت کمونيتشک

واحد در کشور ی د نظر در مورد ضرورت وجود حزبيحزب در حال تجد
ن يای رهبر. بودهند و امکان آغاز جنگ خلق در آن کشور ی تيچند مل
بلوک شرق به ی پس از فروپاشی کوتاهی  به فاصله) ونو. ک(حزب 

 پس ست پرويحزب کمون. ز برخاستيا نيپرولتاری کتاتوريمخالفت با د
وست و از همان ابتدا ضرورت يم بطور مشروط به آن پيس رياز تاس

را بعنوان خط ) سميژه مائوئيبو(سم يمائوئ-سمينيلن- سمياتخاذ مارکس
فه يسم و آغاز جنگ خلق بعنوان وظيونيزيسم و رويان مارکسيز ميتما

تحت سلطه و ی ست ها در هر دو نوع کشورهايکمونی مرکز
  .ش گذاشتيرا پی ستياليامپر

که عالوه بر احزاب » ميته ريجلسه گسترده کم« در ١٩٩١در سال 
ز حضور يگر نيدی  احزاب شرکت کننده ميته ريکمل دهنده يتشک

 سمي مائوئ- سميني لن- سميزنده باد مارکسبه نام ی گريدداشتند سند 
ر در اصول وحدت اتخاذ يين تغيمهمتر. م اضافه شدي رهيانيببه 

 -سميمارکسی  به جاسميمائوئ-سمينيلن- سميمارکسی فرمولبند
م از يتر رافتهير درک تکامل ياخی را واژهي بود زشه مائوي اند-سمينيلن

ی  ن مرحلهيتا متاخرتری ستيکمونی ها يواحد  تئوری بدنهی محتوا
  . کرديان ميتر بحياش را صح يتکامل

داد يمی از اوضاع جهانی ديل جديد تحليد بايبعالوه، سند جد
م نگاشته شده بود، اوضاع ي رهيانيب که ١٩٨٤را، نسبت به سال يز

ال يسوسی بلوک شرق به سرکردگ. کرده بودی رات شگرفييتغی جهان
ی جنگی آن رقابت و صف آرائی ده و در پيفروپاشی سم شوروياليامپر

ی دين رفته و  دوران جديز از بيغرب و شرق نی ه داريدو بلوک سرما
بازتاب اوضاع ی برا. ده بوديبه ظهور رسی ن الملليدر روابط قدرت ب

  . ديب رسيبه تصوی ل از اوضاع جهانينه تحليدر زمی ن قطعنامه اينو
  

ست يحزب کمونی گذشت نفوذ خطيم ميس ريکه از تاسی در مدت
ن امر به مقدار يا. افته بوديش يم افزايان احزاب متشکل در ري در مپرو 

نه يست پرو در زميت بود که حزب کمونين واقعير ايتحت تاثی اديز
ن حزب جوانب يای اما نفوذ خط. کرده بودی بزرگی هايشرويانقالب پ

ن حزب يای خيررهبر تای ري بخصوص پس از دستگ–ز داشت ينی منف
 ی،ريکسال بعد از دستگيکه ) مال گوسمن معروف به صدر گونزالويآب(

جنگ خلق و استقرار صلح با دولت پرو را ی  است خاتمهياز زندان، س
 حزب راستی ستيخط اپورتونن يپس از سربلند کردن ا. ش گذاشتيپ

ن حزب يای ته مرکزياما کم. ست پرو به دو شاخه منشعب شديکمون
آن داده ی خيت را قبول نکرد که خط راست را رهبر تارين واقعيهرگز ا

م يدرون ری خطی ها يآرائ رات خود را بر صفيت تاثين وضعيا. است
ا رهبر ينکه آيبه حول ای  بشکل نامساعد ين صف آرائيا. ز گذاشتين

  .ر شکل گرفتيا خيراست شخصِ گونزالو است ی ستيخط اپورتون
بر ی تمرکز کردن مبارزات خطمی  براميته ريکمی ها  تالش

ی نکه چه کسيراست فارغ از ای ستيضرورت نقد خط اپورتونی راستا
ندگان ينما. م گذاشتيبر صفوف ری رات کمي تاثکندی می آن را رهبر

ن خط يست پرو اصرار داشتند که ايحزب کمونی ته مرکزيکم
کاست يت پرو و آمريراست ساخته و پرداخته سازمان امنی ستياپورتون

آنان از . ن حزب در زندانيای و نه برخاسته از چرخش راست در رهبر
رد و يرا بگی نين موضع دروغيخواستند که چن يز ميم نيته ريکم
قت يقت، حقيرا حقيز. در مقابل آن مقاومت کردی م بدرستيته ريکم

ی و تن ندادن به مصلحت های قت جوئيو حق. است و دروغ، دروغ
در واقع به . استی ستيمارکسی دولوژنفک متيگذرا جزء الی اسيس
راست رهبر ی ستيدو خط حول نقد خط اپورتونی  نکه مبارزهيای جا

  )م. ل. م(گزارش پلنوم هفتم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 



   t ٢٢   
دگاه يست پرو متمرکز شود، حول نقد خط و ديحزب کمونی زندان
ان يمی تر و جدقيعمی هان جدال شکافيا. م متمرکز شديته ريکم
ان يرا عری ستيگوناگون درون جنبش مائوئی ها ينيب ها و جهان دگاهيد

  .کرد
بحران و قهقرا . ل شدي تشک١٩٩٩در سال ی گسترده بعدی  جلسه

ن يا. ن جلسه انداختين خود را بر ايه سنگي ساست پرويحزب کموندر 
د نقش گونزالو در يا عدم تائيد يد حول تائيجلسه با اختالفات شد

از احزاب ی اريندگان بسينما. راست همراه شدی ستين خط اپورتونيتدو
ن ين ايد نقش گونزالو در تدويم بايشرکت کننده معتقد بودند که ر

معتقد ) منجمله حزب ما(از احزاب ی تياقل. خط را رسما انکار کند
ن خط راست است و انکار آن به هر يبودند که گونزالو مدون کننده ا

تحت عنوان ی ا  هيانين نشست بياما ا. نادرست و اشتباه استی ليدل
ت ياکثری ر اصوليب کرد که منطبق بر موضع غي تصو»ه هزارهيانيب«

ت يبا ن) منجمله حزب ما(ت يندگان احزابِ در اقليمتاسفانه نما. بود
مثبت دادند و به ی را» ه هزارهيانيب«به » ميوحدت درون ر«کمک به 

رساندند که بعدا توسط ی اريک موضع غلط يب يب به تصوين ترتيا
ن يدر ای بزرگی  خطمسائل. و نقد شدی حزبمان جمعبند

و ی ستيده آليای ها نهفته بود که در مرکز آن متدولوژ يريگ موضع
ن يا. قرار داشت» ياسيقت سيحق«ی ستيپراگمات-يستياپورتون

کا، يآمری ست انقالبيان، صدر حزب کمونيتوسط باب آواکی متدولوژ
ی از موضوعات مبارزه خطی کيل به يز قرار گرفت و تبديمورد نقد ت

  .م شديدرون ر
از ی  شروع جنگ خلق در نپال، لطمات ناش١٩٩٦در سال 

بارتر از آن فراخوان اختتام  جنگ خلق در پرو و فاجعهی ها شکست
ت يجنگ خلق توسط رهبر آن انقالب را موقتا کنار زد و موجب تقو

ی ته مرکزيبر کمی ستيونيزي با غلبه خط رو٢٠٠٧اما در سال . م شدير
ن يند انقالب متوقف شد و اي، فرآ)ستيوئمائ(ست نپال يحزب کمون

و شراکت با ی در نپال در همدستی م شاهيرژی حزب پس از سرنگون
سم ياليوابسته به امپری نپال و دولت هند، نظام طبقاتی احزاب بورژوائ

سم بر يونيزيغلبه رو. م کردنديترمی ن کشور در شکلِ جمهوريرا در ا
ن يای ند انقالب که تحت رهبريم و قطع فرآين احزاب رياز مهمتری کي

د يتحت ستم و استثمار جهان الهام و امی ا و خلق هايحزب به پرولتار
و ی اسيبه اتحاد سی ن فاجعه ضربه بزرگيا. بودی بزرگی  داد، فاجعه يم
م نه تنها ياز احزاب ری اريبس. م وارد آورديری التيک و تشکيدئولوژيا

حزب نپال در انتخابات که ی وزرين فاجعه برنخاستند بلکه از پيه ايعل
ی  رهيل شدن به ذخيو تبدی جذب ان در نظام بورژوائی دروازه را برو

بر  اتحاد و ی کاری  ن ضربهين آخريا. آن باز کرد استقبال کردند
م بود که يری التيجه اتحاد تشکيک و در نتيدئولوژيو ای اسيانسجام س

  . ختيعمال آن را از هم گس

  معبندی از ریمطرح سواالتی برای ج
بود؟پروسه ی طيل شد و پاسخ به چه شرايتشکی طيم در چه شراير

س و هنگام يمهم آن قبل از تاسی تدارک آن چه بود؟ مبارزه خط
چه بود؟ ی پی آر سی التيو تشکی فکری س چه بود؟نقش رهبريتاس

ی ست هايه کمونيدر آن زمان، اتحاد(س نقش حزب ما يهنگام تاس
مهم ی م؟ مبارزات خطيچه بود و در ادامه چه کرد)) سربداران(ران يا

ی کتاتوريخچه بحث و مبارزه بر سر ديس چه بود؟ تاريپس از تاس
پراچاندا \ياز زمان ونو تا باترا(ن چه بود؟ ياز چی ا و جمعبنديپرولتار

  .)انيدر مقابل باب آواک
ی برای ميعظی تالش ها. بودی م پروژه بزرگ و جسورانه اي ر-١

ک و يد در سطح خط، پراتين جنبش را بايا. کامل آن شدس و تيتاس
ی جمعبندی ن الملليبی ستيت کمونيک مرکزی يريتجربه شکل گ

  .کرد
ی ه داريسرمای ايدوران پس از اح. استی م دوره مهمي دوره ر-٢
ن ياز احزاب جنبش نوی  که بخش بزرگی دوران. ن استيدر چ
ی ستياز مواضع کمون شکل گرفته بودند ١٩٦٠که در دهه ی ستيکمون
گرد کنار  ن عقبيای  شاخص عمده. خود عقب گرد کرده بودندی انقالب

ت ين واقعيقبول ای  نهيدر زمی ستين کمونيگذاشتن مواضع جنبش نو
رغم حفظ نام يعلی ا شده و شوروياحی ه داريسرمای بود که در شورو

فاع ل شده، و ديتبدی ستياليامپری دار هيک قطب سرمايسم به ياليسوس

ک کشور يدر ی دار هيسرمای اياز خط مائوتسه دون در مورد علل اح
ی ا برايپرولتاری کتاتوريانقالب تحت دی  و ضرورت ادامهی ستياليسوس

ل به دنباله روان ياز آن احزاب تبدی برخ. ره بوديممانعت از آن و غ
ا يال دموکرات شدند يگر سوسيدی شدند، تعدادی دار هين سرمايچ

م در آن دوران يجه احزاب متشکل در ريدر  نت. حل گشتندکامال مضم
  .ست بودنديکمونی ن احزاب انقالبيشروتريخود پ
موج اول انقالب ی ت دستاوردهايم حفظ و تثبي شاخص ر-٣
ه يسرمای ايست تا احيفست کمونياز زمان مان=موج اول. (بودی پرولتر

ن، انقالب آن کموی  رد که که سه قلهيگ ين را در بر ميدر چی دار
ی ر فرهنگين، و انقالب کبيه و در تداوم آن انقالب اکتبر چياکتبر روس

). بودی ستياليسوسی ن انقالب در جامعه اين که اوليچی ائيپرولتار
موج اول ی ت دستاوردهايحفظ و تثبی  ان فشردهيب. م.ل.می بند فرمول

  وی ستياليسوسی ان موج اول انقالب هايم حلقه ميدر واقع ر. شد
  .  استی ريموج دوم بود که در حال شکل گ

ر آوار در يم آن بود که عمدتا در سطح از زي نقطه ضعف بزرگ ر-٤
گذشته ی ن و مائو، دفاع از دستاوردهايمارکس و لنی های آوردن تئور

ی م جمعبنديه ريانيبا وجود آنکه در ب. ماندی ت آن ها باقيو تثب
ستم بعنوان يقرن بی ستياليشتر از تجربه انقالبات سوسيبی انتقاد
. به گذشته به مرور کمرنگ شدی ن شد اما نگاه انتقادييتعی فه ايوظ

ک جنبش يمسائل استراتژ«و » فتح جهان«ان که در يباب آواکی نقدها
ی ده هايگسست از ا«تحت عنوان ی در فارس(» يستيکمونی ن الملليب

  .طرح شده بود اصال موضوع بحث و مبارزه نشد) »کهن
ی ستي مائوئ-ستيني لن-ستيمارکسی های نه درک تئورير زم د-٥

ن در يه و چيروسی ستياليسوسی انقالب های هاو دستاوردها و ضعف
در ی نه مبارزه طبقاتيبخصوص در زم. ار بوديبسی م ناموزونيصفوف ر

دهد و تجربه ی ل ميسم را تشکيکه قلب مائوئی ستياليدوره گذار سوس
و ی ستياليخصلت جامعه سوسی  کلن و بطوريچی انقالب فرهنگ
  . وجود داشتی مهمی هادر آن اختالف درکی مبارزه طبقات

ح تر يصحی دن به درک موزون به حول خطي مبارزه بر سر رس- ٦
د نبود يو جديم خوب بود اما از آن جا که با پرسپکتيتر در ری و علم

 حيصحی هاد حفظ شالودهيو جديمنظور از پرسپکت. اد موفق نبوديز
ن علم يخود ا. آن استی ن نقد ضعف هاي همچنوم .ل.می هايتئور

ن يرا در عيز. م شده استيگر به دو تقسيک ديناميز مانند هر علمِ دين
ش مکررا ثابت شده يشالوده های حال که با مرور زمان صحت و استوار

ضرورت ی نيز به اجبار آشکار شده و بطور عيآن نی ها ياست اما کاست
که ی ح آن جنبه از جهان کنونيها و توض ين کاستگسست از آ

ستند بوجود آمده يها ن ح آنيسطحِ گذشته قادر به توضی ها يتئور
  .است
ی و عملی ست سال تالش فکريش از بيم در عرض بيته ري کم-٧
د يم جد.ل.می ل احزاب وسازمان هايکمک به تشکی کرد برای ميعظ

از ی مدتا به صورت جمعبندن کار عيا. ميت احزاب موجود در ريو تقو
گران، کمک به روشن تر و يتجارب احزاب مختلف و انتقال آن به د

انقالب در ی  نهيشان در زميها و برنامهی ح تر شدن خط فکريصح
کشور مربوطه و مشخصا کمک به آغازِ جنگ خلق در هر آنجا که 

بطور مثال، وجود . ش فراهم است، انجام شديبرای و ذهنی نيط عيشرا
ست يکمونی روهايران و مشخصا نيکه انقالب ای طيم درست در شراير

ران يای ها ستيه کمونيخورده بودند به اتحادی شکست سخت
پابرجا بماند ی سم انقالبياصول کمونی کمک کرد که بر رو) سربداران(

  .کندی شروياز تجارب خود پرداخته و پی و در پرتو آن به جمعبند
 

که بخصوص از ی المللنيبی ستيونضد کمی در دوران کارزارها
در برافراشته نگاه ی م نقش مهمي به بعد شدت گرفت ر١٩٨٨سال 

 نقش فتحی برای جهانی  مجله. سم در جهان داشتيداشتن کمون
ی ها انياز جری اريم به بسير. کردی نه بازين زميدر ای ار مهميبس

الهام ز ينبودند نی ستياز جنبش مائوئی گر که بخشيدی چپ و انقالب
  .ديبخشيم

شرفته چون پرو و نپال که توسط احزابِ يپی ها  وجود انقالب-٨
کسب قدرت م کمک کرد که مسئله يشدند به ر يمی م رهبرير
ن يبی ستيجنبش کمونی را برای پرولتری ها استقرار دولتو ی اسيس

گاه آن را به يطرح کرده و جای و جدی جاری به صورت موضوعی الملل
ست در جهان يها و احزاب کمون سازمانی  همهی مرکز ی فهيعنوان وظ



     ٢٣u 
ان غالب در جنبش چپ جهان يب خالف جرين ترتيت کند و به ايتقو

ن يدر ا. اند حرکت کند سپردهی گانيرا به بای مرکزی  فهين وظيکه ا
ز در خدمت تدارک آغاز آن يقبل از آغاز جنگ، همه چ«نه فرمول يزم

» رساندن آنی روزيامل و به پز در خدمت تکيو بعد از آن همه چ
م يها و احزابِ درون ر سازمانی ها تيل به راهنما و محک فعاليتبد
  .شد

ی اريدند اما بسينرسی نهائی روزين دو انقالب به پيکه اي با وجود
قدرتمند ی دولت های از مسائل و مشکالت مربوط به روند سرنگون

کردن خصلت و روشن ) راه انقالب(ست ياليطبقات بورژوا و امپر
ی از تجارب دولت های ا را و جمعبنديپرولتاری دموکراس\يکتاتوريد

. کردندی اضطراری فه ايل به وظيز تبديستم را نيقرن بی ستياليسوس
در صف ی ا ن کنندهيين موضوعات نقش تعيدر مورد ای اختالف خط

در ی ت به انشعاب عمليم که در نهايک ريدئولوژيو ای اسيسی های آرائ
  .کردندی  شد بازآن ختم

ن امر در دستور يهرچند ا. ن دو انقالب مهم استياز ای جمعبند
ک که توسط دو يدئولوژيو ای اسيست اما موضوعات خط سينی کار فور

ی ژه ايگاه ويم جاياز ری انقالب پرو و نپال برجسته شدند در جمعبند
  . دارند
 غالب شد که راه حل بحرانی م خطيته ري  به مرور در کم- ٩ 

ی  در کشورها  خلق در آغاز جنگی ن الملليبی ستيجنبش کمون
عدم ی  ن نشانهيا. کردی ها جستجو م رساندن آنی روزيمختلف و به پ

بود که حل ی ستيک جنبش کمونيتئوری ص و درک مسائل گرهيتشخ
و امکان ی انقالبی ها خصلت جنگی بر روی رات منفيها تاث نشدن آن

ر با يمسی  ل ادامهين داليبد. ز داشتينروزمندانه آن ها يتداوم پ
. فراوان و در مقابل با دستاورد کم ممکن شدی مشکالت و صرف انرژ

ن نقطه که همان موضوع يتر يضعف در اصلی  ن نقطهياما باالخره هم
ی ها سم که هدف جنگيالينده و سوسيآی پرولتری ها خصلت دولت

ی  دوگانهی های  تئور.ل شدياستقرار آن است، به ضد خود تبدی انقالب
ی اسين و دخالت سيجنگ خلق از پائ«ی عني) م(ست نپال يحزب کمون

  .فشرده آن بود» کميست و يقرن بی دموکراس«و » از باال
س مورد کشمکش و يتاسی که از همان ابتدای  موضوعات-  ١٠

  :جدل بود عبارت بودند از
  :انديشه مائو يا مائوئيسم

ست يه عمدتا توسط حزب کمونکی قدرتمندی ستيش سانتري گرا
شد خدمات مائو در  يمی ندگيو حزب مشعل نپال نما.) ل.م(ه يترک
د يد ينمی کرد و لزوم يمی را نفی ستيکمونی ها يتکامل تئوری  نهيزم

شه مائو ياند.ل.در قالب می ن الملليبی ستيجنبش کمونی که نظام فکر
آن بود ی ستيترش سانين گرايای ا هياستدالل پا. م مشخص شود.ل.ا مي

سم، ينيلن- سميعوض نشده است و مارکس» سمياليعصر امپر«که 
» سمياليعصر امپر«است و از آن جا که » سمياليعصر امپر«سم يمارکس

سم يني لن- سميتوانسته مارکس ير نکرده است پس، مائوتسه دون نمييتغ
ط يبه شرا. ل.صرفا به کار بست می را تکامل داده باشد و نظرات و

ی  از درک غلط از بدنهی گريز شکل ديست پرو نيحزب کمون. دن بويچ
سم را به يت مارکسيداد و کل يرا ارائه می ستيکمونی ها يواحد تئور

حال آنکه ) ژه ميم بو.ل.می تحت فرمولبند(داد  يل ميتقل» سميمائوئ«
 ل از معضالت يآن که تحلی ز از مضمون اصليرا ن» سميمائوئ«خود

ی ن دوران بود تهيدر ای و مبارزه طبقاتی ستياليدوران گذار سوس
به » سميمائوئ«ل يبه تقلی ش قدرتمندين حزب گرايا. کرد يم

تا بدان ی گرائ لين تقليا. داشت» جنگ خلق«مائو در مورد ی ها يتئور
سم ياليدر سوسی ه داريسرمای ايممانعت از خطر احی حد بود که برا
قبل از . ش گذاشته بوديپرا » سميجنگ خلق تا کمون«گونزالو فرمول 

ل يه و تحليآنان در حال تجز) گونزالو(ن حزب يرهبر ای ريدستگ
و ی ستياليمائو در مورد مشکالت دوران گذار سوسی ها يتئور

ی دير مقاالت کلين جهت به تکثيا بودند و در ايپرولتاری کتاتوريد
ن حزب دچار يد اگر ايشا. همت گماشته بودندی دوران انقالب فرهنگ

را در درک از خدمات ی شد تحوالت مهمی کمرشکن نمی کست هاش
  . گذراندی را از سر می ستيکمونی های مائوتسه دون به تئور

  :استالين
ن و مشخصا جنگ ينترن در دوران استالياز خط کمی  جمعبند

ی کيزيمائوتسه دون از تفکر متافی ها د بر گسستيدوم و تاکی جهان
ی ستياليامپری احزاب کشورهای برخ. دد بوين مورد مناقشه شدياستال

بر .) ل. م-هيست ترکيمثال، حزب کمون(گر يدی ت برخيبا حما) ايتاليا(
مانند » درجه دوم«ی ستياليامپری در کشورها» يمسئله مل«وجود 

ن ينترن دريکمی کردند و حاضر نبودند از خط بورژوائ يا اصرار ميتاليا
  .کنندی نه جمعبنديزم

ن مرتبط با درک از ياز تفکر استالی معبندمناقشه در مورد ج
ن و يرا مائو با گسست از تفکرات استاليز. ز بودين» سميمائوئ«ی محتوا

از معضالت ی اريص و حل بسيموفق به تشخی سم روسياليمدل سوس
  .شده بودی ستياليدوران گذار سوس

  :مرکزيت بين المللي
ل يبا هدف تشکو ی ستيونال کمونيش درآمد انترناسيم بعنوان پي ر

الت يک تشکيو همچون . ل شديکه امکانش باشد تشکی آن در زمان
ی تيت، مرکزين مرکزياما ا. ت بوديمرکزی دارای ستيکمونی ن الملليب

ن ين جنيا. بودی نيمرکز جن: ديگوی ه ميانيکامل نبود بلکه آنطور که ب
تر ی قوی ل به مرکزيم تبديته ريهم کم.  سال رشد کرد٢٥در طول 

م، يم به موازات رشد و تکامل ريری التيتشکی ن نامه هاي و هم آئشد
  . افته تر شديتکامل 

ی الملل نيجنبش بی برای ت ابتدائيک مرکزيجاد ياما ضرورت ا
استداللِ . از همان ابتدا موضوع جدل و کشاکش بودی ستيکمون
که در (م يری برا) از هندی آر سی س(ی نيجاد مرکز جنينِ ايمخالف

ی منفی  تجربه) دادند يشنهاد ميرا پ» يته هماهنگيکم«جاد يامقابل 
ی صدور فرمان از راه دور برای برای ل به مرکزينترن بود که تبديکم

ت يواقع.  نقاط مختلف جهان شده بودی ها ست و انقالبياحزاب کمون
زد ی ن آن به انقالب جهانينترن و فراميکه کمی آن است که لطمات

» نيفرام«در صدور ی آن داشت و مشکل اصل یشه در خط انحرافير
درک . بود» نيفرام«ک آن يدئولوژيو ای اسينبود بلکه در مضمون س

د يد يم» ايپرولتاری حزب جهان«نترن که خود را يغلط کمی التيتشک
ی خاست که گوئ يبرمی ند انقالب جهانياز خط غلط آن در مورد فرآ

 مرتبا بسط )یشورون مورد کشور يدر ا(ی ستياليک کشور سوسي
چ ين، هيعالوه بر ا. کند يمی ستياليابد و اطراف خود را سوسي يم

انقالب ی شرويو پی ستيالين کشور سوسيای ان منافع فوريمی تضاد
ت يواقعی ن تضاديکه چنيگر نقاط جهان را متصور نبود در حاليدر د

  . بودی نيع
دند و يرس» ينيمرکز جن«جاد يت احزاب به وحدت به حول اياکثر

ن ين قوانيت شناختند که کشف و تدوين را به رسميزمان ا هم
  . ستين چيونال نوع نويانترناسی ک برايسم دموکراتيسانترال

  : اوضاع جهاني
د يشدی از همان ابتدا مورد مناقشه خطی ل از اوضاع جهانيتحل

ا روند عمده در جهان به ينکه آين مناقشه در شکل ايهر چند ا. بود
نکه روند عمده انقالب است تبارز يا اياست ی انجنگ جهی سو

در عصر ی ه داريسرمای  محرکهی افت اما در اصل به درک از قواي يم
که در (ان يل باب آواکيدر قلبِ اختالف، تحل. گشت يسم باز مياليامپر

قرار ) زه شده استيموند لوتا تئوريب توسط ريکا در سراشيکتاب آمر
نظام ی ح انگلس که تضاد اساسير توضب» بيکا در سراشيآمر«. داشت
ی با کنترل و تصاحب خصوصی د اجتماعيان توليتضاد م(ی دار هيسرما

ان يا و تضاد ميو پرولتاری ان بورژوازيتضاد م(ی به دو تضاد اصل) ديتول
ب يکا در سراشيآمر. کند يد ميدهد تاک يپا م) ونيزاسيو ارگانی آنارش

ان يوار م وانهياد به رقابت دن تضيای ابيکند که حدت  يد ميتاک
ی ستياليامپری ها از تبعاتش بروز جنگی کيزند که  يها دامن م هيسرما
ز يا نيد استثمار پرولتاريتشدی  محرکهی  ن تضاد،  قوهيبعالوه، ا. است

  . هست
  :تحليل از ساخت

ز از يتحت سلطه نی کشورهای اجتماعی ل از ساخت اقتصادي تحل
  .نشدی بزرگی ل به اختالف خطيد اما تبدم بويدرون ری مباحث جار

و ی مستعمرات-يو  مسئله ملی ل از مسئله مليتحل: يمسئله مل
ان همواره از موضوعات مورد اختالف يگرای و ملی گرائی کرد به مليرو

ز از يم نيبوده و ری ستيراست در جنبش مائوئی ها خطی برای و پوشش
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  .نبودی آن مستثن

  :ساختار ستم بر زن
ل يم تبديدر ری جدی در انقالب هرگز به بحثی ديوضوع کلن مي ا
بزرگ ی ن شکاف اجتماعيبه ای ا م اشارهيری  هيانيحتا در ب. نشد

ک يدئولوژيو ای اسي سی،نظری  ن وجود مورد مناقشهيبا ا. شود ينم
ی  ه ستم بر زنان در تمام دههياست که مبارزه علی طين در شرايا. نشد
دان مبارزه کشانده يرا به می مهمی اجتماع یروهاي تا به امروز ن٦٠

به ی ه پردازيو نظری بزرگتر از مبارزات کارگری  حتا در ابعاد–است 
را به خود ی دار هياز روشنفکران ضد سرمای حول آن جمع بزرگ
در عروج ی و مردساالری د پدرساالريو تشد. مشغول داشته بود

ن و افغانستان نقش رايانه بخصوص ايدر خاورمی اسالمی ادگرائيبن
  .داشتی ديکل

و ی اسيسی  اما آن چارچوبه.کردی بازی ار مهميم نقش بسي ر-١١
ن يجنبش بی برای الملل نيالت بيجاد تشکيای گر برايک ديدئولوژيا

اکتفا به آن چارچوب موجب . ستينی  کافی،انقالبی ستيکمونی الملل
سم در يونيزيغلبه رو. شودی سم ميونيزيسم و رويان مارکسيالتقاط م

ی ختگيپروسه از هم گسی فقط چکاننده ) م(ست نپاليحزب کمون
و ی اسيم که همان خط سيری  شالوده.  م بوديری التيتشک

م و ير دهييم تغيخواه يکه می ل از جهانيتحلی کش بود برايدئولوژيا
م بطور .ل.می های تئور. ستينی گر کافيآن دی ستيرِ کمونييتغی برا
گر يدی از آن نادرست است و جوانبی را جوانبياند ز لازمند تکامينی کل

ی برای پرشی ل به سکوين جوانب تبديا. ستينی جهان مادی جوابگو
ک و يدر هر دو شکل بورژوا دموکراتی ستيشات اپورتونيخطوط و گرا

ستم يقرن بی ستياليسوسی انقالب ها. سم شده استيونيزي رو-دگما
م که صرفا ينيب يما امروز مم و تکان دهنده بودند ايهر چند عظ

جاد يو ای ه داريسرمای سرنگونی ما برای ها در تالشی ابتدائی ها گام
که آن انقالبات را ی و افکاری ابتدائی ها آن تالش. ن بودندينوی ا جامعه

قرار ی تر حيتر و صح يد جهش کرده و در سطح علميت کردند بايهدا
  .رنديگ

ی ن الملليبی ستيمونن ضرورت جنبش کين ضرورت، بزرگتريا
در جواب . دو خط هم هستی  ن مبارزهيل بزرگترين دلياست و به هم

. م سربلند کرده استيان احزاب رين ضرورت، سه خط در ميبه ا
ن ين پروسه و ايرهبر ا. ن ضرورت و جواب به آنيت شناختن ايبرسم

ن ضرورت را يکه ای ستيخط دگماتی گريد. ان استيخط باب آواک
گذشته ی ها و دستاوردها يفه را عمدتا دفاع از تئوريد و وظکن يمی نف

. شماردی را در همان چارچوب مجاز می دانسته و حداکثر اصالحات
ک است که تحت عنوان تکامل يبورژوا دموکراتی گر خطيخط د

ی بورژوازی جدهمياصول قرن هی ايبه احی ستيمارکسی ها يتئور
ک مانند دو يا دموکراتو بورژوی ستيخط دگمات. همت گماشته است

  . شوند يل ميگر تبديکديسکه به ی رو
گذشته ضرورت عمده است، ی که دفاع از دستاوردهای زمان

سم از همه سو يکمونی وقت. رنديگ يز شکل مينی ستيشات دگماتيگرا
ر فشار يز. شودی ت ميز تقويش نين نوع گراير حمله است ايز

بطور مثال پس از . رديگ يطلبانه شکل م ش انحالليز گرايها ن شکست
بخش ی قيمانند حری ش انحالل طلبين گرايدر چی ه داريسرمای اياح

باب ی ها تالش. ديرا  بلعی الملل نيبی ستيجنبش کمونی عمده 
ن يم و همچن.ل.ر آوار درآوردن و دفاع از مينه از زيان در زميآواک

ی ها در گردهم آوردن بازماندهی نقش اصلی فايدر ای پی ار سی رهبر
د آن را يم برجسته است و بايس ريو تاسی ست انقالبيکمونی روهاين

آمد  يرون نميب» ر مائويخدمات فناناپذ«اگر کتاب . ت شناختيبرسم
بدست آورده بوده ی ستيالين سوسيا تا زمان چياز آنچه پرولتاری دفاع

نگرشِ ی  ان بطور هم زمان پروسهياما باب آواک. گرفت يصورت نم
گذشته را آغاز کرد که امروز به سطح ی  ها و تجربه يه تئورنقادانه ب

ت شناخت و يد برسميز باين را نيا. ده استين رسيک سنتز نوي
  . برجسته کرد
م يت ريست سال موجوديش از بيد به بيو باين پرسپکتيامروز از ا

جاد يای برای از آن کرد تا در حرکت بعدی علمی ست و جمعبندينگر
ما ی راهنما. ک.ب.جی برای التيک و تشکيدئولوژيا-ياسيسی تيمرکز
  .باشد

  چھ باید کرد؟
ک يجاد يای ست که بتواند پاينی ا ک در مرحله.ب. امروز ج-١
را قبل از هر يم برود زيری ايا احيم و ينِ ريگزيجای الملل نيالت بيتشک
ی آرائ ک صفيرا دامن زد و به ی د مبارزه بر سر مسائل خطيبای کار

م يهستی ما در مرحله ا. ديرسی ن کاريدست زدن به چنی مساعد برا
م به يرون ريم و بيری روهايان نين در ميد به حول سنتز نويکه با

مرکز «ک يق ين طريد از ايبای پ يس حزب ما و آر. ميمبارزه دامن زن
د خود را محدود ين مبارزه نبايدر ا. درست کنند. ک.ب.جی برا» فکر
ن يا. ميد توجه خاص کنيم بايری روهايه نم اما بيم کنيری روهايبه ن

ی روهاياز نی بطور مثال برخ. د سند باشديق توليتواند از طری کار م
ا يارائه داده اند ی ن الملليجاد تشکل بيای برای م طرحيرون ريم وبير

و » يبر سردو راه«ست افغانستان در نقد مقاله يست مائوئيحزب کمون
د به يداده اند که حزب ما بای دم اسناياز ری ن در جمعبنديهمچن

  . ها بپردازد آن
را ی ديجدی »هيانيب«م يتوان يم که ميهستی ا  ما در مرحله-٢

ی شبرد مبارزه خطيپی برای ل به سالحيم و آن را تبديشنهاد دهيپ
  . ميکن

در . استيپرولتاری کتاتوريد موضوع ديه جديانيبی نکته اصل -
سم يسم و مارکسيونيزيان رويم یز مهمين موضوع خط تمايم ايه ريانيب

ان يمی ز مهميد خط تماين موضوع بايز همينده نيه آيانيدر ب. است
ز با ينده در تمايآی پرولتری ها دولت. سم باشديونيزيسم و رويمارکس
د داشته يبای ات و کارکردين چه خصوصيشيپی پرولتری ها دولت

ش با زيرد و تمايبگی نيسنتز نود جواب ين سوال بايباشند؟ ا
  .  روشن باشدکيدموکرات- و بورژوای ستيونيزيدگماروی ها جواب
و نقد . سم و تکامل آنيبه علم کمونی کرد علميد بر روي تاک-

  و فلسفه» سميدن به کمونيرس«انه در مورد يرگرايتقدی متدولوژ
  .»ياسيقت سيحق«ی ستيپراگمات
ر دی گاه مهميد جايسم باياليسم امپرينامي از د حيل صحيتحل-

ن تضاد ييمهمتر از تع. را به خود اختصاص دهدی ل از اوضاع جهانيتحل
درک ی استقرار شالوده های اسيو عمده در صحنه سی اصلی ها

ه ين پايرا بر ايز. استی ه دارينظام سرمای از محرکهای ستيمارکس
و ی سم پرولتريونالياز انترناسی ستياليتوان درک ماتری است که م

  . بدست آوردی ند انقالب جهانيفرآ
ی ستياليامپری دار هيسرمای ون در کشورهايزاسيکه گلوبالی راتييتغ

بر ی رين روند چه تاثيا. شودی د بررسيو تحت سلطه بوجود آورده با
چه . ن کشورها گذاشته استيای  ن کشورها و رابطهيای بافت درون

ه گر همچون مسئله زنان و مسئليا و مسائل ديب پرولتاريبر ترکی ريتاث
راه «ن يتدوی مهم که برای ها باالخره شاخص. گذاشته استی مل

  .ها هستند در هر کشور در دست گرفت کدام» انقالب
 
که هر گونه مخالفت با ی هائ ز با درکيجاد خط تمايا-

ز يرا جا» مقاومت«دانسته و اتحاد با هرگونه ی را مترق» سمياليامپر«
درون ی طبقاتی  که مبارزهی هائ گر، مقابله با درکيدی و از سو. داند يم

سم جدا کرده و گسست از نظام ياليتحت سلطه را از امپری کشورها
از ی سم است را بخشياليامپری  را که تحت سلطهی جهانی دار هيسرما

کجا قرار ين معنا با انحراف اول در يداند و به ا يند انقالب نميفرآ
  .رديگ يم

ها به چه  ستياليان امپريتضاد م: »جنگ سرد«ل از دوران يتحل-
با ی ستياليامپری که تضادها» متعارفی الگو«شکل حل شد و نقد 

  . شود يجنگ حل م
ان ين مسئله که چگونه عمده شدن تضاد ميل از ايتحل -
در نقاط ی بر انقالبات و مبارزه طبقاتی رات منفيها تاث ستياليامپر

اره بلند که بخصوص در سه قی هائ مثال جنبش. مختلف جهان داشت
ی ستياليدو قطب امپری ها رقابتی  رهيل به ذخيشدند و تبد يم
  . ن مسئله در مورد افغانستان برجسته استي ا-شدند  يم

نسبت به دهه ی ر اوضاع جهانيين عاملِ تغينکه بزرگتريد بر ايتاک
نظام ی  رهيل آن به ذخيو تبدی ستيالين سوسيچی شصت سرنگون

را به ی دار هيک دوران کامل سرمای يرابود که بی جهانی دار هيسرما
ل ين پرتو تحليدر ا. ک نجات داديدئولوژيو ای اسيو سی لحاظ اقتصاد

و موضوع ی ستيضد کمونی ضد انقالب و کارزارهای   سال غلبه٤٠از 
  .یاسالمی ادگرائيبنی و قهقرا» ها ن آمدن افقيپائ«
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 مبارزه ليدر مورد طبقه کارگر و تقلی ستياکونومی ها  نقد درک-

ن ييکه مارکس تعی تي کل٤. (»يمبارزه اقتصاد«ت به ي كل٤محو ی برا
ی د ميزات را توليکه آن تمای دي روابط تولی،زات طبقاتيتما: کرد

ی زند، افکار کهنه ايخين روابط بر ميکه از ای زات اجتماعيکنند، تما
 ی برقرار کردن رابطه). کنندی می ه و نگهبانيزات را توجين تمايکه ا

گر چون ستم يدی اجتماعی و تضادهای طبقاتی ان تضادهايدرست م
ی کيالکتيدی   برقرار کردن رابطهی،ست و ستم مليط زيبر زن و مح

شبرد مبارزه در يفرهنگ مسلط و لزوم پ-يدئولوژيو ای طبقاتی تضادها
 و ی،نفک از مبارزه طبقاتيالی فرهنگ بعنوان بخش-يدئولوژيعرصه ا

ت است يبشری که مربوط به رهائی ستيقالب کمونتر از ان درستی درک
  .»طبقه کارگری رهائ«و نه 
د يو تاکی دار هيف ساختارِ ستم بر زن در کارکرد نظام سرماي تعر-

رساندن ی روزيتدارک و به پی برای ه مردساالريبر شورش زنان عل
نقد . ايپرولتاری کتاتوريانقالب تحت دی  و ادامهی انقالب پرولتر

  .نهين زميدر ای ستيمارکسی ها يتئور یها کمبود
مهم در ی رات طبقاتييتر در مورد تغ حيش گذاشتن درک صحيپ

ن کشورها يراه انقالب در ای که برای جيتحت سلطه و نتای کشورها
  .دارد
ی ق انقالبيبه طری اسيا کسب قدرت سينکه انقالب يد بر اي تاک-
است ی جاری ا فهيها در همه جاست و وظ ستيکمونی مرکزی  فهيوظ

ز با يجاد خط تمايا. د در خدمت آن باشديها با تيکه همه فعال
د بر يتاک. ن کشورهايک در مورد انقالب در ايبورژوا دموکراتی ها درک

ی ستيوناليو ناسی نيشات ديک با گرايدئولوژيت مبارزه در عرصه اياهم
  .یو مردساالر

ات ضد مبارز«ا ي» يبخش ملی رهائی ها جنبش«از ی جمعبند -
ل يدوم که چگونه به ضد خود تبدی در بعد از جنگ جهان» يستياليکلن

مستعمرات ی را به جای نومستعمراتی شدند و در واقع کشورها
ی ها را رهبر ن  جنبشيکه ای ملی ت بورژوازيل از ماهيتحل. نشاندند

سم، يسم، بعثيناصری ها برنامهی ت طبقاتيماهی بررس. کرد يم
اقتصاد و گسست از نظام ی  نهيره در زميم و غسيسم و گانديا مصدق

و ی  مسئله زنان، مسئله ملی، مسئله دهقانی،جهانی دار هيسرما
  .يجهانی دار هيسم و استقالل از نظام سرماياليامپر

ی  ن کنندهييت تعيد بر اهميتاک: التيحزب و تشکی  نهيدر زم -
نکه يبر اد يو تاک» مرکز«ک به مثابه يدئولوژيو ای اسيخط سی درست

رد و يد در خدمت انقالب قرار گيک حزب بای يها تيفعالی  مجموعه
  . د برقرار کنديک را بايالکتين دينکه حزب از همان ابتدا چگونه ايا

ا ي» ارتش«ا ي» جنگ خلق«ا ين درک که گوي مقابله با ا-
ت يد بر اهميو تاک. رديگ يرا می آگاهی ره جايو غ» ياعتصاب کارگر«

باال بردن ی برای اسيسی  هيق نشرياز طری ستيج كمونيغ و ترويتبل
ها و ی دئولوژينه نقد وضع موجود، اياقشار مختلف مردم در زمی آگاه

  . رهيست و غيسم چيست، کموني انقالب چی،طبقاتی ها برنامه
ک يسم دموکراتيخط با سانترالی  درست تر از رابطهی درکی   ارائه-

ی ن در رهبريو همچنی الملل نيالت بين تشکيدر سطح حزب و همچن
  .يستياليسوسی  جامعه

 بخش دوم
سند قانون اساسی ی  بخش اول از ترجمه٥٧ی در حقيقت شماره

طرح (جمهوری سوسياليستی نوين برای آمريکای شمالی 
اين سند بسيار مهم توسط حزب کمونيست . را خوانديد  )پيشنهادی

ای از قانون اساسی در ونهمو ن تهيه شده) پی.سی.آر(انقالبی آمريکا 
گفتاری بر اين پيشی قبل در در شماره. استيک کشور سوسياليستی 

تواند ميکه گفتيم سندی سند نکاتی را در باب ضرورت انتشار چنين 
 بورژوازی در  ي کارانه های فريب وعدهسالح نافذی باشد در مقابله با 

د ماهيت يک های مردم در مور و آگاه کردن توده»تغيير«مورد 
قبل از پيروزی تهيه و انتشار چنين سندی که  گفتيم .ی انقالبیجامعه

سازی در مقابل دولت و  بخشی از پروسه بديلانقالبِ سوسياليستی 
 طرح قانون اساسی  کهگفتيم. اجتماعی حاکم است-نظام طبقاتي

 است و بطور آنی  نامه نامه و نظام ی آينده در واقع طرح اساسجامعه
با برنامه و افق حزبی که بطور جدی بدنبال را های مردم  رت تودهکنک

در واقع محکی است برای . کنداست آشنا مي سوسياليستی انقالب
و کرده دولت و نظامی که حزب برايش مبارزه  سنجشِ اينکه آيا

 کندهای مردم بخصوص پرولتاريا را دعوت به مبارزه در راه آن ميتوده
  ی از دولت و نظام کنونی هست؟گسست بنيادينواقعا 
  
ی شمالی کايآمری ن براينوی ستياليسوسی جمهوری قانون اساس 

کنکرت کردن بحث ی برای سند ارزشمند و مناسب )یشنهاديطرح پ(
 ماده از ٦ح يک مقدمه و تشرين سند مشتمل بر ي ا.ن باره استيدر ا

  :استی قانون اساس
  يحکومت مرکز: ماده اول
  يا هيپای ، محالت و نهادهامناطق: ماده دوم

ی  هيشه کن کردن کليری حقوق مردم و مبارزه برا: ماده سوم
  اشکالِ استثمار و ستم

ی ستياليسوسی در جمهوری اقتصاد و توسعه اقتصاد: ماده چهارم
  يشمالی کاين در آمرينو

  ين قانون اساسياتخاذ ا: ماده پنجم
  ی ن قانون اساسيبر ای هائ متمم: ماده ششم

مجلس (مقدمه و بخش اول از ماده اول ی ترجمهقبل ی مارهدر ش

   .ديرا خواند) گذارقانون
  

***  
  ی مجریھ قوه. ٢بخش 
ن مصوبِ سرچشمه گرفته از آن، يو قوانی قانون اساسی بر مبنا. ١

کردن ی نه اتخاذ و عمليته و قدرت الزم در زميآتوری ه دارايقوه مجر
ن دفاع يت جامعه و همچني هدامربوط به کارکرد حکومت،ی ها استيس

  . ت و حقوق مردم خواهد بوديو امنی ن  جمهورياز ا
است که توسط مجلس  ی اجرائی شوراه مشتمل بر يقوه مجر. ٢
ن کار طبق يا. شوديخودش انتخاب می ان اعضايگذار و از م قانون

ن منظور اتخاذ يگذار بد که مجلس قانونی هائ نامه نيمقررات و آئ
ی ها را نامه نين مقررات و آئيب ايتصوی برا. شود يام مکند انجيم

که ی است به شرطی گذار کاف مجلس قانونی ت ساده اعضاياکثر
انتخاب . باشندی ن قانون اساسيها منطبق بر ا نامه نيمقررات و آئ

د با تامل ين کار بايا. گذار است ن اقدام مجلس قانونياولی اجرائی شورا
 ماه پس از انتخابات هر ٣ به فاصله –عتر يسرو سنجش افکار اما هرچه 

بالفاصله پس از انتخاب ی اجرائی شورا.  انجام شود–گذار  مجلس قانون
ی اجرائی انتخاب شورای  تا لحظه. ته کامل خواهد بودياتوری دارا
ن نهاد به ياز اقتدار و قدرت کامل ای م با برخورداريقدی د، شورايجد

گذار،  ن انتخابات مجلس قانونيدر اول. (دفه ادامه خواهد دايانجام وظ
بر حکومت موقت ی  شوراه توسطيف قوه مجريته، قدرت و وظاياتور
  .) خواهد شدی ن و عملييتعی ن قانون اساسياصول ای مبنا

  
که آن را ی گذارتوسط مجلس قانونی اجرائی شورای تعداد اعضا

است و ی ارک نهاد ادی ياجرائی شورا. شودين مييکند تعيانتخاب م
فش را يد آنقدر باشد که بتواند وظايش بايتعداد اعضا. گذارنه قانون

ش از اندازه و يد بيش برد اما نبايپی ضروری کارهاميو با تقسی جمع
ی شورای خوبست اعضای بطور کل. فش شوديدر مقابل انجام وظای مانع
در هر . ن مختلف و تجارب خاص باشديمرکب از افراد سنی اجرائ
. ده باشنديدادن رسی رای د به سن قانونيآن بای ت تمام اعضاحال

   ون اساسِی یک دولت سوسیالیستیای از قاننمونه



   t ٢٦   
گر را يران ديش صدر و دبيان اعضايبه نوبه خود از می اجرائی شورا

از زمان انتخاب شدن تا انتخاب  ی اجرائی شورا. کنديانتخاب م
فه خواهد يگذار انجام وظتوسط مجلس قانونی بعدی اجرائی شورا
طرق . را داردی اجرائی ت فراخواندن شوراگذار قدرمجلس قانون. کرد

ش يپی طين شرايچنی برای اجرائی ن ادامه کاريفراخواندن و تضم
 صدر و خدمتی ن دورهييته تعياتوری اجرائی شورا. شده استی نيب
ی ت ساده اعضايتواند با داشتن اکثريران خود را دارد و ميگر دبيد

ه از يقوه مجر. عوض کندران را يا دبير داده يين مدت را تغيخود ا
ش توسط يگذار مستقل است مگر در مورد انتخاب اعضاقانونی قوه

تواند يگذار منکه مجلس قانونيش و ايان اعضايمجلس قانون گذار از م
ی اجرائی شورای اعضا. ضاح کنديش را استيا اعضايآن را فراخوانده و 

ا در يگذار عمل کنند مجلس قانونی حق ندارند در مقام اعضا
که ی طيگذار شرکت کنند مگر در شرامجلس قانونی هايريگيرا
ط ين شرايدر ا. شوديگذار به کرات جفت مدر مجلس قانونی ريگيرا

  .ن کننده را بدهدييتعی دعوت خواهد شد که رای اجرائی صدر شورا
  

با مدت زمان ی عموما مساوی اجرائی مدت زمان خدمت شورا
خواهد بود که آن را انتخاب کرده است ی گذارخدمت مجلس قانون

آن را فرا بخواند و ی که مجلس قبل از انتخابات بعدی مگر در موارد
ی اجرائی فراخواندن شورای برا. را انتخاب کندی ديجدی اجرائی شورا

 ٤٨د به فاصله يمجلس هست و مجلس بای اعضای از به دو سوم آراين
ی که شورای اما تا زمان. د را انتخاب کنديجدی اجرائی ساعت شورا

ت يگذار مسئولد انتخاب نشده است صدر مجلس قانونيجدی اجرائ
ی حکومت را در دست گرفته و از نهادها و دستگاه اداری ف اجرائيوظا

 مجلس ی،شتر تداوم کار اجرائين بيتضمی برا. آن استفاده خواهد کرد
د خطوط ن اجالس خوي ساعت بعد از اول٤٨د به فاصله يگذار باقانون
ن کند تا در صورت ييگذار تعقانونی ان اعضاي را در متيمسئول

گر که منجر به از يدی ش آمدن حوادثيا پيو ی اجرائی فراخواندن شورا
ز يگذار نشود و صدر مجلس قانونی اجرائی کار افتادن کامل شورا

ی ف اجرائيدر دست گرفتن وظای رد، برايرا بگی ت اجرائينتواند مسئول
  .آماده باشندحکومت 

گر ين ديو قوانی از قانون اساسی اجرائی شورای از اعضای اگر عضو
ن منظور مجلس يبد. ضاح کنديرا استی تواند ويکنند مجلس می تخط

ضاح يازمند کسب حداقل دو سوم آراست و محکوم کردن عضو استين
در صورت . مجلس استی اعضای ازمند حداقل سه چهارم آرايشده ن

نظارت بر ی را برای دادگاه عالی از اعضای کيد يس باضاح، مجلياست
ن اصول و پروسدورها در مورد يهم. ضاح دعوت کنديروند است

ه صادق يقوه قضائی از اعضای کيا يگذار مجلس قانونی ضاح اعضاياست
ی قضائی دادگاه عالی ک از اعضايضاح هر يالبته در صورت است. است

است جلسه را يتر رنيپائی ردهدادگاه ی از اعضای کيالزم است که 
د به کار ياست و نبای ار جديبسی ضاح امرياست. برعهده داشته باشد

اگر . گرين ديو قوانی از قانون اساسی ط تخطيبرده شود مگر در شرا
 سال از خدمت در ١٠ضاح شونده محکوم گردند به مدت يافراد است

ی ت آرايکثرد اين مدت بايای شوند و پس از انقضايدولت محروم م
اشغال ی دولتی را کسب کنند تا بتوانند مقامی گذار مرکزمجلس قانون

  . محکوم شوندی توانند به جرم جنائيان ميخاط. کنند
   
گذار انتخاب شده و مجلس توسط مجلس قانونی اجرائی شورا. ٣

اما در . ضاح کنديش را استيک از اعضايا هر يتواند آن را فراخوانده يم
. کنديفه ميانجام وظی ست انقالبيحزب کمونی تحت رهبرهمان حال 

ی اجرائی در شورای ت عدديق کسب اکثريرا از طری حزب امر رهبر
ست ين نيکرد حزب ايو روی عمومی ريدر واقع جهت گ. برديش نميپ

ی بر شورای التيه بر ابزار تشکيا تکی يت عدديق کسب اکثريکه از طر
نکه در هر يفارغ از ا. ابديبر آن سلطه ا يش برده ي نفوذش را پی،اجرائ

انتخاب ی اجرائی ت در شورايحزب به عضوی مقطع چند نفر از اعضا
خود را در درجه اول و اساسا ی شده و در آن خدمت کنند، حزب رهبر

کش در جامعه و بطور يدئولوژيو ای اسيخط سی ق نفوذ کلياز طر
ی نهاداتش به شوراشيق ارائه نظرات و پياز طرتر ميتر و مستقمشخص

و ی اجرائی و اعمال شورای کرد عمومها و عملاستيدر مورد سی اجرائ
در ی اجرائی شورای ندگان حزب و اعضايان نمايبحث می با برگزار

در . برديش ميپی شنهادات و و اوضاع جامعه و جهان بطور کليمورد پ

خواهد ن بحث ها بطور منظم برقرار يای اجرائی تمام دوره خدمت شورا
. خواهد بودی نه اساسا نقش مشورتين زميبود اما نقش حزب در ا

ره در اتخاذ يا غی يچ اجبار قانونيش هيو اعضای اجرائی شورا
در ی ريه و جهت گيشنهادات و نظرات حزب نخواهند داشت و روحيپ
از ی ريادگيها و ل مسائل و دغدغهيو تحلی بررسی هين مباحث روحيا
به ی اجرائی حزب در رابطه با شورای اصل رهبر. گر خواهد بوديکدي

نخواهد بود که در تضاد با ی کرديروی ر نشده و دارايتفسی اگونه
بالعکس در . رديگذار قرار گو مقررات مجلس قانونی اهياصول پا

د به موقع و در يگذار بابا آن خواهد بود و مجلس قانونی وحدت اساس
ها، و در رابطه با آنی انون اساسن شده در قييپرتو اصول و اهداف تع

 عملکرد حکومت و ی،اجرائی ن شورايان مسائل مربوط به کار ايدر جر
  .رديقرار گی  اوضاع جامعه و جهان بطور کلی،امور دولتی بطور کل

  
ی فش در اوضاع اضطراريبرد وظاشيپی برای اجرائی شورا. ٤
گذار قانونت فراخواندن نشست مجلس يته و مسئوليالعاده آتورفوق

ی ز شورايگر نيدر موارد د.) ديبه ماده سوم رجوع کن. (را داردی مرکز
گذار ران مجلس قانونيبا دبی تواند در توافق و هماهنگيمی اجرائ

  . نشست آن را فرا بخواند
  
کبار گزارش کار خود و امور ی يحداقل سالی اجرائی شورا. ٥

دهد تا مجلس يگذار مته و قدرتش را به مجلس قانونيمربوط به آتور
شامل حساب و ی دهن گزارشيا. ن امور مطلع نگاه دارديرا در باره ا

و ی ا منطقهی،مرکزی نهادهای حکومت و بودجه برای کتاب امور مال
و ی که شورا ضروری هائدورهی ژه و برايوی ازهايدر رابطه با نی حکومت

ی بتکار شورا اجرائای ها بر مبنان بودجهيا. داند خواهد بوديمناسب م
مجلس ی نکه حداقل دو سوم اعضايبه اجرا در خواهند آمد مگر ا

ی هانهيهزی برای صندوق وجوه همگان. گذار با آن مخالفت کنندقانون
ق نقش يو در کل سطوح مختلف حکومت، از طری اجرائی شورا
ه شده يتهی م کننده دولت در اقتصاد و طبق بودجهيو تنظی مرکز

دوره ی  معموال براهان بودجهيا. شوديانباشت می اجرائ یتوسط شورا
که ی شوند اما در صورتيم ميتنظی اجرائی خدمت هر شورا

بزرگتر جامعه و حکومت ی ازهايو نی ستيالياقتصاد سوسی زي ربرنامه
ها به حساب ز در آنيتر را ندرازمدتی هانهيتوان هزيجاب کند، ميا

ت يحکومت در نهای که صندوق وجوه همگاناز آنجا . ن کرديآورد و تام
د حداکثر توجه دائم يمردم است بای و فکری وابسته به ابتکار و کار بدن

ن وجه و ين و باثمرترين وجوه به کارآمدتريت مبذول شود تا ايو جد
که در ی مردم و در خدمت به اصول اهدافی هاتودهی طبق منافع اساس

ی ريگجهت.  کار برده شوندن شده است بهييتعی ن قانون اساسيا
بودجه و ی ز از قرض و کسريپرهی ه و حکومت بطور کليمجری عموم

  .ا به حداقل رساندن آن استي
  
ت مسائل يگذار با رعابه مجلس قانونی اجرائی شورای هاگزارش. ٦

ار همگان قرار يق مطبوعات در اختيو مردم، از طری جمهوری تيامن
ن خواهد بود که يای اجرائی شورای اهيپای ريگجهت. خواهد گرفت

خود مطلع نگاه دارد و ی جامعه را نسبت به کارهای بطور منظم اعضا
مردم را در رابطه عملکرد حکومت و ی هانده تودهيفعال و فزای ريدرگ

پروسه متحول کردن جامعه و جهان بر طبق ی امور دولت و بطور کل
  .ل کنديتسهی ن قانون اساسين شده در ايياصول و اهداف تع

  
ب شده توسط مجلس ين تصويو قوانی بر اساس قانون اساس. ٧
ی هاه مسئول عرصهي مجری،گذار در انطباق با قانون اساسقانون

ها تين مسئوليبرد اشيپی گوناگون حکومت و جامعه است و برا
ن يا. خود بوجود آوردی را تحت رهبری ليتواند نهادها، ابزار و وسايم

ت، عدالت و يست، دفاع و امنيط زياقتصاد، مح: ند ازها عبارتعرصه
 ی،علمی ها آموزش، علم و پژوهشی،المللنيحقوق مردم، روابط ب

  .ها، فرهنگ و هنر رسانهی،و پزشکی بهدار
  

   اقتصاد:ندهيدر شماره آ
  

  
  



     ٢٧u 
  

   آذر روز دانشجو١٦بھ مناسبت .) م.ل.م(اطالعیھ حزب کمونیست ایران 

 چكمه ريز هنوز كهی دانشگاه به زنديم سر دوباره آذر شانزده
  است؛ی مردساالر و نيد و هيسرما

ی دئولوژيا منبر از مرگ شيستا و نوحهی صدا كهيی روزها در
  است؛ بلند آسمان بهی ارتجاع
ی برا دارديوام را حاكمان كه توطئه وی بيعوامفر تماشاخانه در

ی نامساعدی المللنيب وضع از خروج ا يوی درونی هارقابت فصل و حل
ی سازبحران به و بروند باال سفارت واريد از امروز اندشده گرفتارش كه
  .كنندی عذرخواه ستياليامپر اربابان از زبونانه فردا و اورنديب رو

  
 ارزش از گوركن مزد كهی كشور در رسد،يم راه از آذر شانزده

 دانشگاه از(ی عطااله آزاده مانندی انيدانشجو و است شتريبی آدم جان
 از(يی رضا ترايم ،)كيتكنيپل دانشگاه از (زنگنه آمنه ،)نيورام آزاد

-يب وی تفاوتيب وی توجهيبی قربان گرانيد و) صنعت و علم دانشگاه
 سوانح در و شونديم هادانشگاه در دولت نشاندهدست مقاماتی تيكفا
  .بازنديم جان خراشدل

  
 كيتفك وی بازرس تيگ و حراست دار و ريگ در گر،يدی آذر شانزده

 در اخراج، و قيتعل وی لمبرداريف و ديتهد و تذكری روزها دری، تيجنس
 دانشجو نام تحت رای جيبس وی تيامنی روهاين كهی آورخفقانی روزها

  اند؛كرده مستقری آموزشی هاطيمح دری آزاد سركوبی برا و
 و شور با ،هاياول سالی هاكردن خطر و هاييارويرو نينخست در

 هاينافرمان نينخست با آورند؛يم دانشگاه به خود با سال هر كهی جرات
 به اقياشت بای، آگاهی هاجرقه نينخست با اعتراض،ی ادهايفر و

 ميتقس و مشترك درد احساس بايی، رها راه و دردی هاشهير شناخت
 تكامن و چت و هينشر و هياعالم و شبنامه شكل به مياگرفته اد يآنچه

 به دنيبخش سرعت و نگيلتريف زدن دوری برا تالش با گران،يد با
  .نترنتيا نييپا سرعت كردنی خنثی برا مبارزه
  

ی هابهانه به امروز كهی انيدانشجو مبارزه نماد  گر،يدی آذر شانزده
 و رنگ سرعت به شاناعتراض و نديگشايم اعتراض به زبان مختلف

 خوابگاه، نهيهز شيافزا كه اههمان. رديگيم خود بهی اسيسی بو
 بهانه توانديم نترنتيا در اختالل و غذا،ی باال متيق ا ينييپا تيفيك

 با شانيصنفی هاخواسته كه هاهمان. شود شانتحصن و تجمع آغاز
ی شعارها به سركوبگر وی تيامنی روهاين العملعكس نيتركوچك

ی فشارها با شانخشم آتش كه هاهمان. شوديم ليتبدی اسيس
 دختران  بری تيجنس كيتفك استيس عنوان تحت كهی زيرآميتحق

 در را دار ادامه اعتراض بذر و شوديم ختهيبرانگ شوديم وارد دانشجو
 سيسروی جداساز به اعتراض با كه هاهمان. كارديم جنبش نيا خاك

ی هادانشگاه جاديا و.... یغذاخور سالنی، ورودی درها ذهاب، و ابيا
 وی اسيس سلطه ميتحكی برای اسالمی جمهور ريتدابی، تيجنستك

-يم سوال ريز به را جامعه كل و دانشگاه بر  اشيتيامن و كيدئولوژيا
  .كشند
  

يی دانشجو جنبش كهی ادوره در ،رسديم راه از آذر شانزده
 گذشته نسل از صحنه و. دارد شيپ سال چند از متفاوتی طيشرا

ی هاپرچم آذر شانزده هر كه آنان و. ستيخال جنبش چپ فعاالن
 گوش به را كاليرادی اسيسی شعارها و آوردنديم در اهتزاز به را سرخ

ی تئور آنكهی ب اندداده ترجوان نسل به را خودی جا رساندنديم جامعه
- سنبه سوراخ در رای سازتشكل رسم و راه وی مبارزات تجربه وی انقالب

   اشند؛ب كردهی جاساز شيبرا دانشگاهی ها

 و. كندی م مقاومت ممكن شكل هر به دانشگاه كهيی روزها در
 شيپی هاسال از ترپراكنده و محدودتر اگرچه رانيايی دانشجو جنبش
 و مازندران و زنجان در آذر و آبان و مهری هاجوشتك اما است،

 صنعت و علم و رينص خواجه و كيتكنی پل و زد يو نيورام و شهركرد
  .دارد تداوم و تپديم جنبش نيا قلب هنوز هك دهديم نشان
ی هااستيس وی اجتماعی تضادها ريناگز به كه استی جنبش نيا

 سميكاليراد جدال عرصه و دهديم بازتاب خود در را گوناگونی طبقات
 گاه و آشكار گاه ـ استيی جومسالمت وی طلباصالح بای گريانقالب و

 شده دوخته آن به مردم ازی اريبس نگاه كه رگذاريتاثی جنبش پنهان؛
 كمك به كه حاكمی ارتجاع دستگاه ديد از خطرناكی جنبش است،

 كهی جنبش است، بسته سركوبش و مهار به كمر“ يیدانشجو جيبس“
ی اسيس رزمنده و فعالی روهاين نيتامی برا مهم منبع ك يشهيهم

 ردفت “ماننديی نهادها قيطر از زينی حكومت مغضوب“ یسبزها “و بوده
  .اندكرده زيت دندان آن بر شدن سواری برا ”وحدت ميتحك
ی روين آن از شهيهمی انقالبی هاستيكمون كه استی جنبش نيا
ی اشهير انقالب اهدافی راستا در اشتيهدای برا و اندگرفته نفستازه

 انددهيكوش. اندكرده تالش شيشعارها كردن كاليرادی برا وی اجتماع
 وی تيجنس وی طبقاتی هاستم و حاكمی اسيس قدرت جنبش، نيا تا
ی هاخواسته محدوده و دانشگاه صحن از. رديبگ نشانه رای مذهب وی مل

ی هاتوده با اتحاد و ونديپ دنبال به. برود فراتری آموزش ويی دانشجو
 ملل و شينواند روشنفكران و خواهيآزاد زنان و زحمتكش و كارگر
ی ستياليامپری دار هيسرمای جهان نظام و حاكمه طبقه هيعل دهيستمد
 و بزند كنار رای مل انهيجويبرتر وی ستيوناليناسی هاخرافه. باشد

 احكام و برافرازد را علم وی شينواند پرچم. شود ستيوناليانترناس
 به و كند نقد رای عرفان ريتخد وی مذهب كهنهی هاارزش وی ضدعلم
  .رديبگ چالش
  

 و اهداف نيا بر باشد دوبارهی ديتاك تا كوبديم در آذر شانزدهم
 ضرورت بر باشد دوبارهی ديتاك. اوضاع نيا متن بر هايريگجهت
 و تحول سازنهيزم كهيی كارها انجام ضرورت بر ها،يماندگعقب جبران
ی آگاه اول درجه در و شوديی دانشجو جنبشی انقالب تشكل
 انيدانشجو از منسجم و متشكل هسته ك يصورت به رای ستيكمون

 ليتبديی دانشجو جنبش بطن دری مادی روين ك يبهی انقالب شرويپ
 آرمانی برا مبارزه وی ستياليسوس انقالب ضرورت بهی آگاه. كند
 بهی آگاه شاهنگ؛يپ حزبی رهبر ضرورت بهی آگاه ؛يجهان سميكمون

- خيتار نقش بهی آگاه ؛ياسيس قدرت كسبی برای انقالب قهر ضرورت
  .هاتوده ساز

  
  !دانشجو روز آذر شانزده ادبی گرام

  !ياسالمی جمهور ميرژ باد سرنگون
  !سمياليامپر بر مرگ! ارتجاع بر مرگ
 سميكمون باد زنده! انقالب باد زنده

  
  
  
  
  

  دانشگاه روشن آواز

 



  

ن سال درگذشت ي به مناسبت اول٢٠١٢ه يروز شنبه هفتم ژانو
. در شهر لوند در كشور سوئد برگزار شدی نا حق شناس مراسميق ميرف

ان، رفقا و اقوام ي  نفر از دوستان، آشنا٧٠ك به ياسم که نزدن مريدر ا
ش در آمد و اشعار  و ينا به نمايمی از زندگی لمينا شركت داشتند فيم

در . نا خوانده شديتوسط افراد خانواده می با و پر احساسيمتون ز
 -ست يماركس(ران يست ايحزب كمونی از سوی اميبرنامه پی انتها

 –ران يا(  و سازمان زنان هشت مارس )ستي مائوئ-ستينيلن
  . خوانده شد) افغانستان

  ) ستي مائوئ–ست يني لن–ست يماركس(ران يست ايام حزب كمونيپ
نجا حضور يم كه در اينا كمال تشكر را از شما داريمی از طرف رفقا

را ی ن فرصتيژه از خانواده محترم  حق شناس كه چنيبو. دياافتهي
نا از يم. ميداری مان را گرامين رفقايزترياز عزی كياد يفراهم آوردند تا 

ن ينكه ايد ايبه ام. ان ما برقرار شديمی قيوند عميپی ان ما رفت وليم
  . بماندی شه استوار  و زنده باقيوند هميپ

*****  
فقدان او  هر ی ادآوري. ان ما رفته استينا از ميك سال است كه مي

ها يوقت دلتنگ. زنديمان مبه جانآورد و آتش ی بار دل ما را به درد م
  .داردی مان مدهد و روشنی بخشد، قوت می نامش به ما جرئت م

  . ميمان سپردياهاينا را به رويما م
  ياريو هشی داريبی ايرو

   يی پرواز و رهای ايرو
  ستنينو را زی هاو تجربهی آزادی ايرو
ختن و  يدن،  پرسش بر انگير سئوال بردن، به نقد كشيبه زی ايرو
  . قت را جستجو كردنيحق
  از ستم و استثمار ی عاری اجامعهی ايرو
كه بر تارك ی ش سرود، جامعه اياز شعرهای كينا در يا آنگونه كه مي

  آن نوشته شده باشد  
  !ازشيبه هر كس به اندازه ن

ست؛  جسم و جانش را با آن گره زد، يزيی اين روينا خود با چنيم
  . ا بودين روير اياش تعبی زندگ

سرد دوران شكست ی هااو تالش كرد با شعله وجودش به زمستان
  .انقالب گرما بخشد

همه استثمار شدگان و ی اياو در روی م ولينا را از دست داديما م
  . دگان جهان حضور دارديستمد
 از شعر و شور او الهام ی كه زنان افغانی نا زنده است زمانيم

 . رنديگيم
اهپوست محله هارلم يكه چند صد جوان سی نا زنده است زمانيم

  . (*) نديآی كنند و به وجد می وند برقرار ميش پيهاورك با نامهيوين
ی زنان، در نجوای انقالبی هانا زنده است در پچ پچ محفليم

از ی كيدارند و به قول يز ميادش را عزيمعترض كه ی دختران دانشجو
  .  ننديبي ماشعارش لحظه سرخ موعود انفجار را تدارك

عتر يزد كه هر چه سريانگينا ما را بر ميمی ده ها و آرزوهايتحقق ا
  . مياو را در مبارزه پر كنی خالی جا

ی او زندگی برا. داشت اما بلند پرواز بودی ساده ای نا زندگيم
نا در يم. دانستيمی او مبارزه را خوشبخت. نداشت جز مبارزهيی معنا

نكه آنگونه دلم خواست يخوشحالم از ا «اش گفت،يآخر زندگی روزها
ست و توانست به  ينكه آگاهانه و آزادانه زياو از ا»  .كردمی زندگ
او  شوق پرواز را به ما . گران معنا بخشد لذت برديخود و دی زندگ

  .  آموخت
. خوانديگذاشت كه همگان را بخود فرا می از خود برجايی او الگو

ژه زنان و دختران جوان را يوده بيستمدی هاكه تودهيی الگو
را جستجو كنند، همواره پرواز را به ی معنا داری خواند كه زندگيفرام

و شور ی به خود باشند، شعر زندگی خاطر بسپارند؛ مستقل و متك
ده به يمردم ستمدی روشن و درخشان را برای نده ايمبارزه باشند و آ

ی  آگاه و مبارزت افراديجامعه ما بدون حضور و فعال. ر كشنديتصو
فرو خواهد ی شتريبی نا شانس تحول نخواهد داشت و به قهقرايچون م

ی ادآوري. مياست كه هم اكنون با آن روبرو هستی ن اضطراريا. رفت
دهد كه هر چه ين مصاف را در مقابل ما قرار مينا ايو مبارزه می زندگ
حظه آخر كه تا لی قيزنان و رفی اور جنبش  انقالبيار و ی يعتر جايسر

  . ميسم متعهد و وفادار بود را پر كنيبه آرمان كمون
. ميم اندوه از دست دادنش را تحمل كنيتوانيق مين طريتنها از ا

  . ميش را به خاطر آوريهام و قهقهيحضورش را همواره حس كن
كا يآمری ست انقالبيحزب كمونی است كه رفقای  منظور جشن-* 

 ٢٠١١ل ي آور١١ان در ياثر باب آواك" اه هيپا"به مناسبت انتشار كتاب 
ن جشن که چند صد يدر ا. ورک سازمان دادنديويدر محله هارلم در ن
از نامه ی كی يبا و موثرياز هنرمندان به فرم زی كينفر شركت داشتند 

  . نا را به صورت دكلمه ارائه داديمی ها

 یادمان مینا حق شناس
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