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 ازهم گسيخته ودر محاصره

 
جمهوري اسالمي در محاصره مردمي است كه از 
. آن متنفرند و خواهان سرنگوني اش هستند

شكست مطلق انتخابات شوراها، خيزش دانشجوئي 
و مردمي خرداد ماه، گسترش اعتصابهاي كارگري و 

راضات معلمين، همه نشانه آنست كه يك اعت
اين . جنبش عمومي ضد رژيمي شكل گرفته است

جنبش نه اصالح رژيم كه سرنگوني آن را مي 
 .خواهد

فشارهاي امپرياليسم آمريكا و امپرياليستهاي  
از جمله . اروپائي بر شكنندگي رژيم افزوده است

امضاي قرارداد الحاقي منع اين فشارها تحِميل 
ی، سالحهاي هسته اي به جمهوري اسالمگسترش 

صدور اطالعيه اي از سوي وزراي خارجه كشورهاي 
و اهداي در ايران اروپائي عليه نقض حقوق بشر 

، در ماه گذشته جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي
اين اقدامات نشانه آنست كه جمهوري اسالمي . بود

 قدرتهاي اروپائي، كه در چند سال طرفحتا از 
 با حمايت از خاتمي به تقويت جمهوري گذشته

 .اسالمي كمر بسته بودند، به تنگنا افتاده است
رژيم از درون نيز در حال پاشيدن است زيرا   

اصالحات از درون رژيم، . صفوفش پاره پاره است
. آخرين تير تركش حكومت جمهوري اسالمي بود

اگرچه چند صباحي . اما اين نيز به هدف ننشست
ج كرد و بر عمر اين رژيم تبهكار افزود مردم را گي

اما در نتيجه درس گيري از اين تجربه، جنبش ضد 
با . رژيمي مردم آگاه تر و سازش ناپذيرتر شد

ورشكستگي پروژه اصالحات تضادهاي ميان جناح 
هاي مختلف جمهوري اسالمي حادتر شده و مانع از 
آن است كه بتوانند براي سركوب مردم دست به 

رژيم هيچ راهي براي درمان اين دردها . ديكي كنن
ندارد مگر اينكه به سيم آخر بزند و با دست زدن به 
كودتائي از درون خود را تصفيه كرده و يكدست 

چنين كاري در شرايط انفراد بين المللي حكم . كند
اوضاع رژيم . بازي رولت روسي را براي رژيم دارد

ها آنچنان وخيم است كه بخشي از ملي مذهبي 
حتي حاضر نيستند با جريان اصالح طلب رژيم 

وحدت كنند و برخي از سخنگويان ) دوم خرداد(
شان اعالم كرده اند كه انتخابات مجلس هفتم را 

اينان خوب دريافته اند كه . تحريم خواهند كرد
ادامه نزديكي و وحدتشان با جناحي از رژيم مي 

عه تواند آنان را حتي در ميان قشرهاي مياني جام
 .منفرد كند

دشمنان مردم، از جناح هاي جمهوري اسالمي   
، با )آمريكا و اروپا(گرفته تا قدرتهاي امپرياليستي 

ضد رژيمی وضع و اين سطح از حركت  توجه به اين
 را تدارك مي یمردم، نقشه ها و ترفندهاي جديد

هدف جناح هاي جمهوري اسالمي آن است . بينند
درت بمانند و هدف كه بهر ترتيب شده بر سر ق

امپرياليستها آن است كه راهي بيابند كه در عين 
تغيير رژيم مانع از آن شوند جنبش ضد رژيمي 
مردم ايران تبديل به يك جنبش انقالبي تمام عيار 

اما خواستن يك چيز است و توانستن چيز . شود

فعالين كمونيست مي توانند و بايد با . ديگري
 هاي مردم را آگاه و فعاليت خستگي ناپذير توده

قانع كنند كه بايد بدون هراس از خون و خون 
 همه اين طرحها و سدها عبور كرد و  روی از،ريزي

 . به سوي يك انقالب شتاب گرفت
 رقابتهاي امپرياليستي عامل بي ثباتي

تضاد منافع و سياست ميان امپرياليسم آمريكا و   
آلمان، مشخصا فرانسه، (قدرتهاي امپرياليستي ديگر 

باعث شده كه بحران و از هم گسيختگي ) روسيه
اگر تا قبل از اين . جمهوري اسالمي بيشتر شود

جمهوري اسالمي مي توانست از تضادهاي ميان 
اينان بهره بگيرد و خود را روي آب نگه دارد اما 

 اينان بر سر ايران،  اكنون بازي هاي رقابت جويانه
ر بحران مي رژيم جمهوري اسالمي را مرتبا دچا

 . كند
امپرياليسم آمريكا با اشغال افغانستان و سپس   

جهان را ) يا نظامي(عراق، روند بازسازي قهرآميز 
شروع كرد و خاورميانه و آسياي ميانه را اولين 

اين بازسازي قهري . صحنه اين بازسازي قرار داد
قرار است آمريكا را رهبر بالمنازع جهان كند و 

اما . اي ستمديده را مرعوب كندپرولتاريا و خلقه
ارابه هاي جنگي فاتحان جنگ تجاوزكارانه عراق به 

امپرياليسم آمريكا از يكسو با مقاومت . گل نشست
و ) منجمله در خود آمريكا(مردم در سطح جهان 

بويژه در عراق روبرو شد و از سوي ديگر نارضايتي 
قدرتهاي امپرياليستي ديگر را نسبت به سياستهاي 

 .  برانگيختخود
يكي از اجزاي مهم سياست امپرياليسم آمريكا   

اگر چه امپرياليسم آمريكا  . مربوط به ايران بود
دست از نقشه هاي استراتژيك خود در رابطه با 
ايران برنداشته، اما به خاطر تضادهاي گوناگون 
مجبور است كه فعال دست نگه دارد و به طرق ديگر 

 آمريكا كماكان خواهان .به دنبال اهداف خود باشد
آن است كه در عرصه سياست ايران بطور مستقيم 
حتي بصورت نظامي دخالت كند تا كنترل بي قيد 

 آشكاراو شرط بر ايران را بدست آورده و رژيمي 
 . وابسته به خود بروي كار بياورد

 آن به توسط آمريکا و تبديلپس از اشغال عراق   
وپائي بويژه آلمان امپرياليستهاي ار ، خودملك طلق

 در رابطه  را تالش دارند تا ابتكار عمل خودو فرانسه
آنان هراس دارند كه . از دست ندهندبا ايران 

آمريكا سرنخ تحوالت ايران را بدست بگيرد و مانند 
عراق جاي مطلوبي را بر سر خوان يغما و بهره 

با رشد فزاينده جنبش ضد . كشي به اروپائيها ندهد
اد بي حد جمهوري اسالمي در ميان رژيمي، انفر

مردم، و ورشكسته شدن و آبروباختگي جناح اصالح 
طلب و خاتمي، اروپائي ها تصميم گرفتند كه روي 

پس دست از . اين اسب بازنده شرط بندي نكنند
حمايت بيدريغ از جمهوري اسالمي برداشته و فشار 

آنها مي خواهند شانس . بر رژيم را آغاز كرده اند
ا در تاثير گذاري بر روندهاي سياسي بشدت خود ر

آنان با . متحول ايران از راههاي ديگري بيازمايند
اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي در واقع 

به نيروهاي ملي مذهبي قوت قلب داده اند كه فعال 
تر شده و تالش كنند در مقابل جمهوري اسالمي 

ائي با قدرتهاي اروپ. تبديل به آلترناتيوي شوند
و روشهاي مسالمت جويانه » اسالم معتدل«تبليغ 

مي خواهند به هر ترتيبي كه شده مانع  آن شوند 
كه جنبش ضد رژيمي مردم به يك جنبش انقالبي 
همه جانبه تبديل شود و آنچنان تومار جمهوري 
اسالمي را درهم بپيچد كه تعمير و ترميم دستگاه 

يگر بسيار دولتي و  استقرار يك دولت ارتجاعي د
 .مشكل شود

اگرچه در رابطه با هدف فوق امپرياليستهاي   
آمريكائي نيز متفق اند، اما نيازها و منافع متضاد و 
اجبارات هر يك مانع از آن است كه قدرتهاي اروپا 
و آمريكائي بتوانند به يك راه حل مشترك در مورد 

نه آمريكا در موقعيتي است كه بتواند . ايران برسند
نهائي به تغييرات مورد نظر خود در ايران دست به ت

يابد و نه دولتهاي اروپائي حاضرند به آنچه كه 
نتيجه معين اين . آمريكائي ها مي خواهند تن دهند

وضع،  بحراني تر شدن وضعيت جمهوري اسالمي 
بطور مثال، قدرتهاي اروپائي براي خنثي . است

ه كردن بهانه هاي آمريكا در مورد سالحهاي هست
اي ايران، جمهوري اسالمي را مجبور كردند كه پاي 

را » بيت رهبر«يك قرارداد حقارت بار كه حتي 
بروي بازرسي ناگهاني ماموران بين المللي باز مي 
كند، امضا كند و پوشالي و ضعيف بودن خود را 
يكبار ديگر در مقابل چشمان مردم به نمايش 

ياس را بگذارد و در ميان پايه هاي خود نيز موج 
 . دامن بزند

يكي از نتايج مهم رقابتهاي امپرياليستي، حدت   
يافتن كشمكشهاي درون حكومت و امكان ناپذير 

حتي اگر . شدن غلبه يك جناح بر جناح ديگر است
نام و نشاني هم از جمهوري اسالمي باقي نماند، 

ميان ی كماكان به دليل اين تناسب قوا
متمركز، با ثبات و امپرياليستها، ايجاد يك حكومت 

قدرتمند براي طبقات ارتجاعي حاكم بر ايران 
هم در كوتاه مدت و هم در درازمدت، . دشوار است

اين امر مساعدي براي پيشبرد انقالب تحت رهبري 
 .پرولتاريا مي باشد

 بحران حكومتي؛ ائتالفات سياسي   
چنين اوضاعي به بحران و انشقاق درون هر يك از   

 جديد،اتحادهاي شکل گيری   و جناحهاي رژيم
رژيم جمهوري اسالمي خوب مي . دامن مي زند

داند كه فقط از قدرتهاي بيگانه مي تواند انتظار 
به اين جهت . پرتاب طناب نجاتي داشته باشد

مسئله برقراري رابطه با آمريكا و مذاكره براي 
تبديل شدن به رژيم دلخواه آمريكا يكي از موضوع 

بطور مثال .  جناح هاي رژيم استهاي دعواي درون
اخيرا محسن رضائي پاسدار جنايتكار خميني جالد، 
به آمريكائي ها پيشنهاد داده است كه او و 

كه نه » نيروي سوم«مي توانند بشكل » دوستانش«
محافظه كار باشد و نه اصالح طلب، رژيمي بر پايه 

صفوف اصالح . تشكيل دهند» ثبات و امنيت«
. يز بحران زده و پاره پاره استطلبان حكومتي ن



٣صفحه    حقيقت      ۱۲شماره 
 جناحي از آنان عمال به همراهي با جناح محافظه

 جرياناتي كه حول جبهه مشاركت. كار پرداخته اند
فعالند كماكان سعي مي كنند به پايه هاي خود 

 بقبوالنند كه اصالحات امكان پذير است به شرطي
سعيد حجاريان در . كه صبر ايوب داشته باشند

نان جبهه مشاركت وعده زماني هفتاد تا اردوي جوا
 !هفتصد ساله براي تحقق اصالحات داد

ممكنست جناحهائي از درون حكومت به استفاده از 
براي حل و فصل پاره اي از ) مثال كودتا (زور 

. دعواهاي دروني خود و سركوب مردم، فكر كنند
 »اصالح طلبان«مثال، علوي تبار كه يكي از 

قديمي ها هم .……«: حكومتي است ميگويد
ميگفتند اگر بين يك سلطان جابر و فتنه مدام قرار 

ما هم بايد . گرفتيد سلطان جابر را انتخاب كنيد
اين هم يكي ديگر . واقعا به اين سئوال پاسخ بدهيم

البته من برخالف . از دغدغه هاي آقاي خاتمي است
ايشان فكر ميكنم صورت مساله اشتباه است و ما در 

اگر واقعا ما در سر يك . يطي قرار نداريمچنين شرا
چنين دو راهي اي قرار داشتيم شايد من هم مانند 
آقاي خاتمي سلطان جابر را بر فتنه مدام ترجيح 

 ١٧به نقل از روزنامه ياس دوشنبه (» .ميدادم
 )٨٢شهريور 

جناح محافظه كار در مورد ادامه يا خاتمه   
 دو راهي بخشيدن به بازي هاي جناحي نيز بر سر

از يكسو، فيصله دادن به بازي . قرارگرفته است
جناحي به معناي از دست دادن آخرين ظواهر 
مشروعيت سياسي رژيم در صحنه ملي و بين 

از سوي ديگر، بازي هاي جناحي . المللي است
تاثيرات خود را بر مردم از دست داده است و ادامه 
آن مستلزم آنست كه اين جناح دست به عقب 

اما عقب نشيني خطر آنرا . ني هاي جدي بزندنشي
دارد كه مهار اوضاع كامال از دستشان خارج شود و 
روندهاي غير قابل كنترلي از جانب مردم براه افتد و 

 . به تعيين تكليف قطعي مردم با حكومت منجر شود
احتماال انتخابات مجلس هفتم شوراي اسالمي 

حكومت ميتواند به صحنه بروز بحران جدي درون 
براي . ديد تبديل شودجو صف بندي هاي سياسي 

جناح محافظه كار و بخش عمده جناح اصالح طلب 
مهم است كه به هر طريقي شده مردم را به پاي 

اما براي اين حداقل بايد . صندوقهاي راي بكشانند
به نيروهاي ملي مذهبي يا اصالح طلبان غير 

صبر حكومتي نقشي واگذار كنند و جلوي مردم بي 
اما سرنوشت . و در حال انفجار سد ايجاد كنند

كار آساني . چنين اموري از قبل تعيين شده نيست
نيست كه مردم جان به لب رسيده را پس از 
چندين سال تجربه انتخاباتي و بي حاصلي آن 

مضافا، بدون . بدنبال چنين فريبكاري هائي كشاند
دادن امتيازهاي جدي به نيروهاي ملي مذهبي، 

 مردم را در شمار وسيع به پای يم نمي تواندرژ
 .دان بكشصندوقهای رای

دعواهاي ميان جناحهاي مختلف و باالتكليفي آن   
 .به از هم گسيختگي بيشتر رژيم دامن مي زند

 نيروهاي مياني؛ توهمات خطرناك 
جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي، چراغ سبز 

فاي نقش اروپائيان به نيروهاي ملي مذهبي براي اي

اروپائي ها فكر مي . بيشتر در تحوالت ايران است
كنند با تبديل شدن اين نيروها به آلترناتيوي در 
مقابل جمهوري اسالمي، با يك تير دو نشان زده 

در مقابل  درست می شود هم سدي. مي شود
هم می تواند اقدامات نظامي آمريكا عليه ايران و 

زات انقالبي مبارگسترش  رشد و مانعی در مقابل 
 . باشدمردم

اين وضع، بدون شك موجب تحرك سياسي   
اينان معموال . بيشتر نيروهاي ملي مذهبي مي شود

بيشتر از آنكه از مبارزه توده هاي مردم و 
زحمتكشان نيرو و جرات بگيرند از پشتيباني 

فعالتر . قدرتهاي امپرياليستي جرات مي گيرند
رژيم را شدن آنها فضاي مخالفت همگاني با 

گسترش ميدهد و اين امر موجب كم شدن اختناق 
از اين . بر اقشار و طبقات تحتاني جامعه مي شود

جهات حضور فعال تر اقشار مياني در مبارزه عليه 
اما مسئله اين است . جمهوري اسالمي مثبت است

كه اين قشرها حتي زماني كه به اشكال مختلف پا 
ژيم مي گذارند با به ميدان مخالفت و مبارزه عليه ر

به دليل . خود توهمات گوناگون را دامن مي زنند
توان و امكاناتي كه اينان در تبليغ و ترويج نظرات 
خود در جامعه دارند قدرت تاثير گذاري شان بر 

آنان . ديگر بخشهاي جامعه نيز بالنسبه زياد است
سر منشاء خرافه مسالمت جويي نسبت به جمهوري 

با . ه هاي مردم بوده و هستنداسالمي در بين تود
انقالب و هرگونه حركت راديكال و قهر آميز از 

آنان با تبليغ ايدئولوژي . جانب مردم مخالفند
اسالمي و ناسيوناليستي در بين مردم مانع از 
گسسته شدن زنجيرهاي سنت و محافظه كاري 
شده و جلوي شكوفا شدن انرژي مبارزاتي توده ها 

 بدتر، از آنجائي كه نيروهاي از همه. را مي گيرند
ملي مذهبي خود قادر به ايفاي نقش مستقل در 
صحنه سياسي نيستند همواره به دنبال آنند كه از 
طريق اتحاد با بخشهائي از حكومت منافع خود را 

آنها همواره آماده اند كه در ازاي كسب . دنبال كنند
براي . پاره اي امتيازات حقير با رژيم كنار بيايند

مين چندين سال شيپورچي دوم خرداديهاي ه
امروزه نيز برخي از اينها چشم اميد . حكومت شدند

به نيروهاي خارجي دارند و يا برخي از آنها مانند 
عزت اهللا سحابي تحت عنوان حفظ تماميت ارضي 
علنا تبليغ مي كنند كه حاضرند پشت جمهوري 

 .اسالمي صف بكشند
بي آن است كه اگرچه تمايل نيروهاي ملي مذه  

در انتخابات مجلس هفتم شركت نكنند، اما خطر 
آن هست كه آنان به اشكال ديگر مردم را بپاي 
. صندوقهاي راي يا رفراندومهاي نمايشي بكشانند

در حاليكه به نفع مردم است كه اين قبيل انتخابات 
كارت برنده مردم اينست كه . دکننمال تحريم را کا

برنامه هائي كه در مستقل از هر دو جناح و 
چارچوب اين حكومت است عمل كنند، در مقابل 
اهداف كشورهاي امپرياليستي گارد خود را حفظ 
كنند و به اين ترتيب هر ترفندي كه بخواهد عمر 

اين وظيفه . اين رژيم را طوالنيتر كند، خنثي كنند
كليه نيروهاي انقالبي و مترقي است كه ضمن آنكه 

لفت جوئي هاي قشرها و از فضاي سياسي كه مخا
ي آورد، حداكثر استفاده را طبقات مياني فراهم م

 به افشاي توهماتي كه آنها دامن مي زنند ،بكنند
 .نيز بپردازند

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
ژيم به خواست عمومي تبديل رخواست سرنگوني 

ديگر كمتر كسي باور دارد كه از طريق . شده است
 درسگيري از اين. اصالحات بتوان كاري پيش برد

بي حاصلي .  تجربه شش سال گذشته است
روشهاي مسالمت آميز به اذهان عمومي راه يافته 

چنگ و دندان نشان دادنهاي قواي سركوبگر . است
بيش از پيش اين ايده را طرح كرده كه فقط با زبان 

وقايع جهاني نيز . زور ميتوان دشمن را پس راند
ي دست يافتن ضرورت مبارزه انقالبي قهرآميز برا

به آزادي و استقالل و عدالت اجتماعي را يادآوري 
امپرياليسم آمريكا با جنگ و تجاوزگري .  مي كند

خود در خاورميانه  بار ديگر گوشزد كرده است كه 
در جهان امروز هيچ طبقه اي بدون قواي قهري 
قادر به پيشبرد سياستها و تحقق اهداف خود 

مجدد بر مركزي اين مسئله تاكيدي است . نيست
كسب «ترين وظيفه كمونيستهاي انقالبي يعني 

طبقه كارگر بدون . »قدرت از طريق جنگ انقالبي
داشتن ارتش انقالبي قادر نيست در تحوالت 

اين حقيقت، . سياسي جامعه نقش چنداني ايفا كند
چراغ راهنمائي است كه بايد كليه فعاليتهاي 

 . هت دهدسياسي كنوني كمونيستهاي انقالبي را ج
فرصتهای بحران ادامه دار و حاد جمهوري اسالمي 

مساعدی را برای کمونيستها ايجاد می کند که 
بر آهنگ تدارك بتوانند قوای انقالبی گرد آورده و 

به جرات مي . خود براي آغاز جنگ خلق بيفزايند
 سال گذشته هيچگاه به اندازه ٢٠توان گفت كه در 

 گري انقالبي در دوره كنوني زمينه براي دخالت
جنبشهاي توده اي، متحد و متشكل كردن توده ها 
در سطوح مختلف، پرورش نسل جديد بر مبناي 
. ايدئولوژي و سياست انقالبي، مساعد نبوده است

فعاليتها، اقدامات آگاهانه و سازمانيافته اين مجموعه 
اي است تا حزب پيشاهنگ انقالبي پرولتاريا توان 

زمندانه جنگ خلق را آغاز كرده و آنرا بيابد كه پيرو
 ■.بصورت يك آلترناتيو قدرتمند قد علم كند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ٤صفحه  ۱۲ شماره   حقيقت                

، درست چند ماه پس از ١٣٣٢ آذر ١٦روز   
 مرداد، نيكسون كه معاون ٢٨كودتاي خونين 

رياست جمهوري آمريكا بود براي بازديد از نتايج 
سفر در اعتراض به كودتا و . كودتا به ايران سفر كرد

نيكسون دانشجويان دانشگاه فني دانشگاه تهران 
گارد شاه آنان را به گلوله . دست به تظاهرات زدند

سه نفر از دانشجويان به نامهاي قندچي، . بست
 . بزرگ نيا، شريعت رضوي بر زمين افتادند

در شرايط سلطه مطلق ارتجاع، زماني كه رژيم   
اخته و شاه سيالبي از خون آزاديخواهان براه اند

پيروزمندانه جاي پاي خود را محكم مي كرد، در 
، چاقوكشان و »سيا«آن روزهاي شوم كه عمال 

اراذل درباري از سوراخ موش بيرون خزيده و سر و 
گردن جنبانده و يكه تاز ميدان شده بودند، بناگهان 

مرگ بر اين حكومت «، »مرگ بر شاه«فرياد 
رد را از دانشگاه برخاست و سكوت س» فاشيستي

 . آذر براي اين جاودانه شد١٦. دريد
 آذر همچون ستاره اي ١٦پس از پنجاه سال هنوز   

درخشان در آسمان مبارزات دانشجويان و خلقهاي 
هر چند جنبش دانشجوئي نقطه . ايران مي درخشد

 و ١٣٧٨ تير ١٨اوج هاي تاريخي ديگري مانند 
 ١٦ را از سر گذرانده، اما روز ١٣٨٢جنبش خرداد 

آذر بعنوان يكي از روزهاي تاريخي جنبش 
دانشجوئي و جنبش ضد ارتجاع ضد امپرياليستي 

برگزاري مراسم . خلقهاي ايران برجاي ماندني است
 آذر در سراسر دوره رژيم شاه تبديل به يك ١٦

 ١٦براي دانشجو، روز . سنت مبارزاتي دائمي شد
آذر مترادف بود با تظاهرات ضد رژيمي و درگيري 

ارد دانشگاه، شعار مرگ بر اين حكومت با گ
براي اكثر دانشجويان، . فاشيستي و فعاليت مخفي

 آذر اولين روز چشم گشودن به آگاهي ١٦مراسم 
به مدت يكربع قرن، . سياسي و مبارزه انقالبي بود

 آذر مكتب شناخت يافتن از دوستان و دشمنان ١٦
رژيم جمهوري اسالمي همواره از اين روز . خلق بود

تنفر داشته و مانع از برگزاري آن شده است، زيرا 
 ١٣٣٢يادآور شركت روحانيت در كودتاي آمريكائي 

 .  است
خاطره شانزده آذر نه تنها يادآور حماسه اي   

پرشور است بلكه يادآور نقش جنبش دانشجوئي در 
 سرنگوني رژيم شاه و مبارزه آگاهانه عليه قدرتهاي

 در مبارزات ضد پيشرو بودن. امپرياليست است
  ضد امپرياليستی همواره يکی از-ارتجاعی

سنت هاي پر ارج جنبش دانشجويان ما بوده  
 . است

جنبش دانشجوئي به مثابه لشگر بزرگي از   
روشنفكران حساس و آگاه نسبت به شكاف طبقاتي، 
به تبعيض هاي اجتماعي، به بي عدالتي و فقر، به 

يت ويژه اي استبداد سياسي و عقب ماندگي، اهم
براي انقالب رهائي بخش پرولتاريا و خلقهاي ما 

به اين دليل، چگونگي جريان يابي آن در . دارد
مقاطع مختلف از تاريخ مبارزات خلقهاي ايران، 

بررسي اين تاريخچه مهم . داراي اهميت بسيار است
است چون همان گرايشات غلطي كه همواره سعي 

  كرده و آنرا كرده اند بر جنبش دانشجوئي غلبه
 محافظه كار و عقب مانده كنند، و بر حركت رو به

  .امروز نيز درکارند ،نندپيش آن ترمز ز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امروز نيز گرايشات راست و رفرميستي سعي مي  

كنند خط مشي و شعارهاي راست خود را به 
شعار فرصت طلبان . جنبش دانشجوئي مسلط كنند

 براي جنبش دانشجوئي امروزه و مماشات جويان
فعاليت در چارچوب قانون اساسي، اتخاذ : اين است

روش مماشات با حكام و دلجوئي از آنان براي دست 
يافتن به هدف، امتناع از پيوند خوردن با 
زحمتكشان و خواستهاي آنان، پرهيز از دست زدن 
به قهر در مقابل قهر حاكمان فاشيست، سياهي 

اما اين . ن در مبارزات انتخاباتيلشگر اين و آن شد
خط مشي در مقاطع مختلف تاريخ ورشكستگي و 

 .ستروني خود را به وضوح نشان داده است

 دوره هاي مختلف جنبش دانشجوئي 
 دهها ۱۳۳۲  مرداد٢٨ر سالهاي قبل از كودتاي د  

هزارتن از دانشجويان و دانش آموزان ايران به 
اليستي روي مبارزه ي ضد ارتجاعي و ضد امپري

آورده و در زير رهبري حزب توده قرار مي 
. گيرندارتش عظيمي از روشنفكران بسيج مي شود

اما رهبري حزب توده بعلت اينكه داراي يك برنامه 
سياسي انقالبي نيست و سياستش شركت در 
انتخابات و وارد شدن به مجلس است، از اين ارتش 

ده مي بزرگ رزمنده صرفا براي نمايش قدرت استفا
 مرداد ورشكستگي اين خط ٢٨ضربه كودتاي . كند

 .رفرميستي را اعالم مي كند
 شاهد يك دور جديد رشد ٤٢-٣٩ سالهاي   

در اين سالها بحران . جنبش دانشجوئي است
سياسي و اقتصادي رژيم شاه به اوج مي رسد، 
دوباره جنبش هاي خودبخودي كارگران و 

. مي شودزحمتكشان شهري و دانشجويان شكوفا 
 زير فشار اين اوضاع و سياستهاي دولت وقت آمريكا

 رژيم شاه مجبور به عقب نشيني شده) جان كندي(

  اشو بطور موقت زنجيرهاي ديكتاتوري فاشيستي
شاه فردي به نام دكتر اميني را كه . را شل مي كند

از افراد برجسته هيئت حاكمه بود، و نقاب 
ست وزير مي بر چهره زده بود نخ» آزاديخواهي«

رژيم شاه بود » خاتمي«در واقع اميني، همان . كند
و براي اين آمده بود كه رژيم شاه را از بحران 

 مرداد، ٢٨براي اولين بار پس از كودتاي . برهاند
نيروهاي جبهه ملي و (جريان مليون و ملي مذهبي 

با خيال شركت در انتخابات مجلس ) نهضت آزادي
محتواي . است مي شوندشوراي ملي وارد ميدان سي

جنبش دانشجوئي در اين دوره بدليل غلبه رهبري 
. جبهه ملي بر جنبش دانشجوئي، رفرميستي است

خواست و هدف جنبش دانشجوئي پيرامون اين 
د كه چند تن از رهبران جبهه نمساله دور مي ز

در اين سالها با . ملي وارد مجلس شوراي ملي شوند
ترش قابل وجود آنكه جنبش دانشجوئي گس

چون رهبريش بدست  مي يابد، مالحظه اي
، هرگز بسوي متحد شدن با يستكمونيستها ن

اين جنبش بيشتر در . می کندزحمتكشان حركت ن
د و اگر هم وشمی چارچوب دانشگاه بخود مشغول 

 بسوي بازار ردگذامی پايش را از دانشگاه بيرون 
غلبه .  و نه بسوي توده هاي زحمتكش و فقيراست
د كه روشنفكران و وشمی جبهه ملي باعث خط 

دانشجويان بجاي اينكه ابتدا و قبل از هر كس با 
كارگران و دهقانان پيوند بخورند بسوي بورژوازي 

» سازمان دانشجويان«در همين سالها . رانده شوند
و تابع خط مشي » جبهه ملي دوم«كه وابسته به 

 اعالميه«و » قانون اساسي«آن است و در چارچوب 
مي خواهد فعاليت كند، با شعارهائي » حقوق بشر

شاه بايد سلطنت كند و نه «و » انتخابات آزاد«چون 
در پايان اين دوره . تشكيل مي شود» حكومت

هنگاميكه ارتجاع و امپرياليسم آمريكا، انقالب سفيد 
جنبش ) ٤١ بهمن ٦(شاه را راه مي اندازند 

ات اصالح«دانشجوئي به توصيه جبهه ملي شعار 
رهبران . را بلند مي كند» ري، ديكتاتوري نهآارضي 

نمي توانند » انقالب سفيد«جبهه ملي كه در پشت 
يسم را هجوم وسيع و همه جانبه ارتجاع و امپريال

د كه با صحه گذاشتن ننمشاهده كنند، تصور مي ك
قادر خواهند بود از حاكمان » انقالب سفيد«بر 

انجام اين دلجوئي نمايند و بگويند كه براي 
بگذار ما هم وارد ميدان شويم و » اصالحات«

 اين دوره جنبش دانشجوئي. سهمي داشته باشيم
زماني خاتمه مي يابد كه رژيم شاه تصميم مي 
گيرد دوره بازگشائي را تمام كند زيرا به اندازه كافي 

 ١٥سركوب خونين . خود را محكم كرده است
الش  يكبار ديگر اعالم ورشكستگي ت٤٢خرداد 

 .است» اصالحات از درون«براي 
 پس از آن به مدت سه سال آرامش بر دانشگاه ها   

. ولي آرامش قبل از توفان است. غلبه مي كند
هسته هاي دانشجوئي كه عمدتا هسته هاي 
مطالعاتي مخفي هستند، در دانشگاه ها شروع به 

شور و شوق براي فرا گرفتن . روئيدن مي كنند
 كردن روز به روز در ميان ماركسيسم و مبارزه

بخش پيكار جوي دانشجويان كه با جنبش انقالبي 
در سال . نيز پيوند هائي دارند فزوني مي يابد

 سكوت موقتي دانشگاه تهران با ١٣٤٥تحصيلي 

مرگ : شعار شانزده آذر 
 بر اين حكومت فاشيستي
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 شكسته مي اتحاد، مبارزه، پيروزيفريادهاي 

و جنبش دانشجوئي آغاز مجدد خود را اعالم . شود
فكر . بگير و ببند مي كندرژيم شروع به . مي كند

 سكوت را ٤٢مي كند مي تواند دوباره مانند سال 
اما غافل از آنكه عامل . بر دانشگاه حكمفرما كند

 نه معجزه ٤٢شكست جنبش دانشجوئي در سال 
سركوبهاي رژيم شاه بلكه كمبود و نارسائي ها و 

 . محتواي رفرميستي خود جنبش بود
خط رفرميستي   سال گسست از اين ٤٥-٤٦سال   

از اين زمان به بعد يك . و مماشات جويانه است
همزمان در . جنبش دانشجوئي نوين شكل مي گيرد

سازمان جهاني دانشجويان ايراني در (كنفدراسيون 
مشي راست جبهه ملي نقد و طرد مي ) خارج كشور

 .شود
-١٣٤٧ جنبش دانشجوئي در سال تحصيلي   

داختن مبارزه  مترصد هر فرصتي براي راه ان١٣٤٦
فعالين سياسي دانشگاه تدارك برپائي . سياسي است

 آذر تراكتهاي سرخ ١٦شب .  آذر را مي بينند١٦
در اين سال با . بزرگداشت اين روز پخش مي شود

مرگ تختي كه ورزشكاري نامدار و ضد رژيم بود، 
فعالين جنبش دانشجوئي تصميم به برگزاري 

لين سياسي ابتدا فعا. مراسم بزرگداشت او مي گيرند
پراكندگي را در ميان خود برطرف كرده و يك 

تشكيل مي دهند و » كميته سراسري دانشگاه«
سپس فعالين جنبش دانشجوئي مانند يك ارتش 
تبليغي به ميان مردم رفته و آنان را به اين تجمع 

اين . دعوت مي كنند) بزرگداشت تختي(سياسي 
شكوه مراسم به يك نمايش سياسي ضد رژيمي پر

با شركت نيم ميليون نفر از مردم تهران تبديل مي 
درس بزرگ اين است كه جنبش دانشجوئي . شود

بايد هميشه از چارچوب دانشگاه خارج شود و با 
از اين تاريخ است كه جنبش . مردم پيوند بخورد

دانشجوئي به انجام وظايف خويش در قبال توده ها 
اين در . دو متحد شدن با آنان گرايش پيدا مي كن

واقع بيانگر حركت جنبش نوپاي دانشجوئي و 
دستاورد فعاليت عناصر و محافل ماركسيستي در 

از اين زمان به بعد شركت . ميان دانشجويان است
دانشجويان در حمايت از كارگران اعتصابي 
كارخانجات، مانند حمايت دانشجويان بابلسر از 
كارگران اعتصابي كارخانه گوني بافي شاهي، 
تظاهرات دانشجويان فني تهران به پشتيباني از 
كارگران ايرانا، رفتن دانشجويان اهواز به لشگر آباد، 
رفتن دانشجويان كرد به ميان دهقانان فقير و بي 
زمين و جستجوي زمينه هاي براه انداختن مبارزه 
مسلحانه توده اي، بيانگر اين واقعيت است كه 

محتوائي جنبش نوين دانشجوئي بواقع سمت و 
 .  نوين دارد

. ٦٠اين سالها مصادف است با دهه معروف به دهه   
بش انقالبي جوانان  جن١٩٦٠از اواسط . در جهان

 منجمله در كشورهاي سرمايه در همه كشورها
داري امپرياليستي مانند آمريكا و فرانسه و آلمان و 

جوانان مي خواهند . ايتاليا و ژاپن، رشد مي كند
ه ي سرمايه داري را كه پر از ستم و جهان ناعادالن

. استثمار و تبعيض هاي شنيع است، زير و رو كنند
در آمريكا، دانشجويان براي پيروزي ويتناميها عليه 
آمريكا فعاليت مي كنند، جوانان سياه عليه تبعيض 

نژادي اسلحه بدست مي گيرند، سربازان مخالف 
جنگ در جبهه هاي جنگ ويتنام از خدمت سرباز 

ده و حتا اسلحه خود را بروي افسران خود بر ز
ميگردانند، زنان با سرعت و جسارتي حيرت انگيز 

در فرانسه . سدها و تابوها را يك به يك مي شكنند
. جوانان سنگر بندي و جنگ خياباني مي كنند

هسته هاي چريكي مخفي با سرعتي شگفت آور در 
يوستن جوانان ژاپني براي پ. ايتاليا و آلمان ميرويند

به جنگ مسلحانه فلسطيني ها عليه اسرائيل كشور 
چين سرخ مشعل درخشان . خود را ترك مي كنند

راه و الهام بخش اين نسل از مبارزين جهان مي 
مائو آنچنان در ميان جوانان مبارز جهان . شود

محبوب مي شود كه كتاب سرخ وي از انجيل كه 
 پرفروش ترين كتاب جهان بود، بيشتر فروش مي

چنين فضائي كمك تعيين كننده اي در تولد . رود
تولد . يك جنبش نوين كمونيستي در ايران است

يك جنبش كمونيستي و انقالبي نوين تاثيرات 
بالفصلش را بر سمت و محتواي جنبش جوانان 

جنبش دانشجوئي در داخل و . ايران مي گذارد
خارج كشور بشدت راديكال مي شود و شعار 

 به محور فعاليتهاي »م پهلويسرنگون باد رژي«
 تعداد قابل مالحظه اي از. مي شود آن تبديل

دانشجويان داخل و خارج كشور دست از تحصيل 
كشيده و براي آموزش سياسي و نظامي به كوبا، 

جنبش . چين و فلسطين و كردستان عراق مي روند
به يك قطب ) كنفدراسيون(دانشجوئي خارج كشور 

ي در جنبش ضد انترناسيوناليست انقالب
امپرياليستي جهان و به يك مدافع قدرتمند جنبش 

 .    هاي رهائي بخش جهان تبديل مي شود
در اين دوره، در جنبش دانشجوئي داخل كشور   

يكي از فعاليتهاي مخفي جوانان آن است كه به 
محض ورود به عرصه سياست، به مطالعه مخفي 

 و ماركس، لنين، مائو، انگلس(آثار كمونيستي 
و در جنبش دانشجوئي خارج . مي پردازند) استالين

از كشور در كنار فعاليتهاي عملي، آموزش تئوريك 
و جدلهاي سياسي بر سر خط مشي و تاكتيك و 
استراتژي، يكي از مشغله هاي مهم دانشجويان 

دانشجويان در پرتو آموزشهاي . مبارز است
ماركسيستي رفته رفته خود و ديگر اقشار و طبقات 
جامعه را ميشناسند و به نقش تاريخي هر طبقه و 

آنها ايدئولوژي بورژوازي را كه به . قشر پي ميبرند
روشنفكران مي گويد، زحمتكشان هيچ اند و شما 
خود همه چيز هستيد، طرد مي كنند و ايدئولوژي 
پرولتاريا را اتخاذ مي كنند كه به روشنفكران مي 

 و تا با شما خود به تنهائي هيچ هستيد: گويد
رنجبران متحد نشويد، هيچ كاري از دستتان 

و اگر رسالتي بر . توده ها تاريخسازند. ساخته نيست
عهده روشنفكران انقالبي است اين است كه به 
رنجبران و زحمتكشان در آگاه شدن، متشكل 

سمت و . گرديدن و مبارزه كردن ياري رسانند
محتوائي كه جنبش دانشجوئي اتخاذ مي كند 

 و محتوائي است متناسب با رسالتي كه تاريخ سمت
در كنار . بر عهده روشنفكران انقالبي گذاشته است

، »اتحاد، مبارزه، پيروزي«شعار سنتي و يكنواخت 
كارگر، دهقان، دانشجو پيروز «شعار انقالبي 

 جاي خود را در جنبش دانشجوئي باز مي »است

و اين سمت صحيح و محتواي انقالبي است . كند
 اين مرحله از جنبش دانشجوئي را از دورانهاي كه

و به آن ويژگي نوين . گذشته خود متمايز مي كند
 .مي بخشد

 دانشجويان كمونيست و دانشجويان ٥٧سال   
انقالبي ديگر، دانشگاه ها را به يكي از مراكز علني 
هدايت مبارزات سياسي عمومي مردم عليه رژيم 

ه يكي از اصلي دانشگاه ها ب. شاه تبديل مي كنند
ترين مراكز تجمع سياسي توده هاي مردم از هر 

مشخصا كارگران پس از كار، . قشري مبدل مي شود
خود را به دانشگاه مي رساندند تا از آخرين اطالعيه 
. هاي سياسي و اخبار مبارزاتي آگاهي حاصل كنند

دانش آموزان براي متشكل شدن و مبارزه كردن به 
نيروهاي مرتجع .  كننددانشگاه رفت و آمد مي

مذهبي براي خنثي كردن دانشگاه به تقويت 
هر آنجا كه دانشجويان به . مساجد مي پردازند

شهرستانهاي خود رفته و در شهر به ايجاد 
ستادهاي مبارزاتي از ميان دانش آموزان و كارگران 
. و دهقانان مي پردازند، مساجد بيكاره مي مانند

پاريس با دارودسته امپرياليستهاي غربي كه در 
خميني براي مهار زدن به جنبش انقالبي مردم به 
توافق رسيده اند به تقويت صداي خميني و 

با سرازير كردن . دارودسته اش كمك مي كنند
مركزي مبارزات » ستاد«منابع مالي مساجد را به 

مردم تبديل مي كنند تا از اين طريق انقالب را 
 و بعد از طريق ابتدا به لحاظ سياسي گيج كنند

جاي رژيم ب ديگر حاكم كردن يك رژيم ارتجاعي
 .  نابود كنندقبل، آن را ارتجاعي 

نقش كمونيستها و نيروهاي انقالبي در سرنگون   
د كه پس از انقالب و ش میكردن رژيم شاه موجب

هزاران هزار دانشجو و معلم و استاد به آنها پيوسته 
عاليت هاي و تشكالت گوناگون دانشگاهي مركز ف

دانشگاه به ستاد افشاگري از ماهيت . آنان شود
. ارتجاعي رژيم جمهوري اسالمي تبديل مي شود

دانشگاه تريبون تبليغ و ترويج افكار ، ۵۸سال 
كمونيستي و صحنه جدال آشكار ميان ايدئولوژي 
علمي كمونيستي و ايدئولوژي ارتجاعي اسالمي 

 محصلين دانشگاه محل تجمع كارگران مبارز،. است
در دانشگاه براي . انقالبي، معلمين ضد رژيم است

مبارزه مسلحانه خلق كرد و عليه هجوم نظامي 
رژيم به كردستان تبليغ مي شود و براي مبارزين 
 .كرد كمك هاي سياسي و مادي گردآوري مي شود

به يك كالم دانشگاه يكي از قلبهاي تپنده دفاع از 
ركوب قهرآميز آن الجرم س. انقالب و ادامه آن است

در دستور كار رژيم جمهوري اسالمي قرار مي 
دستجات حزب اهللا دست به شناسائي، ضرب . گيرد

. و شتم و در مواردي قتل دانشجويان مبارز مي زنند
 اعضا يك گروه حزب اللهي به نام ٥٨در سال 

سعيد تحقيقي » شوراي ياوري تهيدستان«
دزديده و دانشجوي چپ دانشگاه رازي كرمانشاه را 

 ١٣٥٩در سال . پس از شكنجه به قتل مي رسانند
. براه مي افتد» انقالب فرهنگي«به دستور خميني 

براي مقابله، دانشجويان در دانشگاه ها سنگر بندي 
 روز ادامه پيدا  شبانهمي كنند و جنگ و گريز چند

دستجات حزب اهللا با دشنه و زنجير به . مي كند
براي مرعوب كردن . جان دانشجويان مي افتند
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افل نمي مانند و در غجوانان از اعمال ضد زن نيز 
. اهواز سينه دختران دانشجو را با كاتر مي برند

باالخره، دانشجويان و مردم را از دانشگاه بيرون مي 
كنند و دانشگاه به قرق سگان دربار مشروعه و نماز 

 اولين جانباختگان .جمعه هايشان در مي آيد
ننگين خميني جالد دانشجوئي » يانقالب فرهنگ«

است به نام مهدي علوي شوشتري در اهواز و دكتر 
فعالين جنبش دانشجوئي و دانش آموزي، . نريميسا

. در شمار هزاران هزار، دستگير و اعدام مي شوند
دانشگاه به مدت چند سال بسته مي ماند و در اين 
مدت سردمداران جمهوري اسالمي نقشه دانشگاه 

. مي ريزند كه كامال در خدمت نظام باشدهائي را 
ورود به دانشگاه مستلزم رد شدن از هفت خوان 
. آزمونهاي مذهبي و اثبات وفاداري به رژيم مي شود

بر روي چنين زمين سوخته اي است كه انجمن 
» جنبش دانشجوئي«رهبری هاي اسالمي مدعي 

مي شوند و شكنجه گران و بازجويان و قاتالن نسل 
» تئوريسين«ت مي كنند در هيبت سابق جرا

افرادي مانند (جنبش دانشجوئي ظاهر شوند 
 .)   حجاريان، عبدي و گنجي و غيره

زير سايه خفقان جمهوري اسالمي دانشگاه تبديل   
به مركز تجمع عقب مانده ترين قشر جوانان و 

اين سالهاي مسخ، . روشنفكران ايران مي شود
 با اوج گيري .ننگين ترين سالهاي دانشگاه است

دوم «مبارزات مردم و دانشجويان عليه رژيم، پروژه 
را براي اخته كردن جنبش مردم براه مي » خرداد
در اين ميان تالش مي كنند از دانشجويان . اندازند

بعنوان نيروي ضربت خود در اين پروژه ارتجاعي 
دفتر تحكيم «انجمن هاي اسالمي و . استفاده كنند

جاعي را در دانشگاه و در ميان اين بازي ارت» وحدت
هر روز يك ترفند مي . دانشجويان به پيش مي برند

بازدارندگي «، »سكوت فعال«، »آرامش فعال«: زنند
 . »فعال

 جنبش دانشجوئي ١٣٧٨ تير ١٨با خيزش   
يك . آزاديخواهانه و مردمي زندگي دوباره مي يابد

 از قشر پيشرو از دانشجويان صف خود را كامال
. دنهاي دانشجوئي حكومتي جدا مي كننسازما

شعارهاي انقالبي عليه سران رژيم مي دهند، 
چارچوب دانشگاه را شكسته و جنبش دانشجوئي را 
به خيابان مي برند و جوانان بيكار نيز به آنان مي 

در جواب به اين خيزش خاتمي فريبكار . پيوندند
 چكمه هايش را پوشيده، لبخند را به كنار مي

اجازه آشوبگري به «:  اعالم مي كندگذارد و
با رو شدن ماهيت » .هيچكس داده نخواهد شد

واقعي خاتمي، باقي توهمات كنار مي رود و رشد 
جريان مستقل و مردمي در ميان دانشجويان روز به 

 ٢٠شامگاه سه شنبه . روز چشمگيرتر مي شود
خرداد امسال طنين شعارهاي دانشجويان دانشگاه 

مرگ بر خامنه ! جمهوري اسالميمرگ بر (تهران 
مرگ بر ! مرگ رفسنجاني! مرگ بر خاتمي! اي

مبشر دوراني نوين در حيات !) آخوند انگليسي
جنبش دانشجوئي . جنبش دانشجوئي ايران است

براي سرنگوني كليت رژيم جمهوري اسالمي ايران 
اين فراخوان جسورانه جنبش . مبارزه مي كند

. ردم روبرو مي شوددانشجوئي با استقبال وسيع م
به اين جهت مي تواند . زيرا حرف دل آنان است

مردم سراسر كشور را به تحرك سياسي عليه رژيم 
اگر چهار سال پيش، در خيزش دانشجوئي . در آورد

خاتمي، « تير دانشجويان فرياد زده بودند ١٨
اين بار دانشجويان » خاتمي، حمايتت كجا رفت

وغگو، ننگ به خاتمي در«: جمعبندي مي كردند
باالخره از زير آوار خفقان جمهوري . »نيرنگ تو

اسالمي يكبار ديگر جنبش دانشجوئي مردمي مانند 
ون آنكه از تاريخ گذشته ققنوسي سر مي كشد، بد

به اين ترتيب اين جنبش .  داشته باشدعخود اطال
از دره هاي پرخوني كه جمهوري اسالمي از طريق 

 ٥٧امپرياليست سال قتل عام نسل ضد ارتجاع ضد 
ايجاد كرد مي گذرد و به ميراث مردمي و مترقي 

اكنون، اين جنبش آماده . خود نزديك مي شود
است كه جهش كند و در مقطع حساس و سرنوشت 
ساز كنوني نقش شايسته خود را در رابطه با جنبش 

 .ضد رژيمي و انقالبي خلقهاي ايران بازي كند
 پر شور و تعيين جنبش دانشجوئي دوران مبارزات  

جنبش دانشجوئي مي رود . كننده اي پيش رو دارد
كه دانشگاه را از وجود جمهوري اسالمي و ارگانها و 
عوامل آن پاك كرده و يكبار ديگر آن را به خانه 

جنبش دانشجوئي مي . سياسي مردم تبديل كند
رود كه منبرهاي رژيم را از دانشگاه بيرون رانده و 

د سازماندهي مبارزه عليه دانشگاه را به ستا
جمهوري اسالمي و تريبون افشاي توطئه هاي 

 ■.قدرتهاي امپرياليستي تبديل كند
 

∗∗∗∗∗∗ 
 قدرت سرخ در نپال

 شکوفه های دنيای نوين
 

 اكتبر كميته مركزي حزب كمونيست نپال ٢٠در 
از جمله . تصميمات مهمي را اعالم كرد) مائوئيست(

سري و منطقه اي اينكه حزب قصد دارد دولت سرا
خود را اعالم كرده و از سازمان ملل و كشورهاي 

 ،بنا به گفته حزب. جهان تقاضاي رسميت كند
تناسب قوا در كشور عوض شده و الزم است كه 

بطور . تغييراتي در سياستهاي نظامي خود بدهد
مثال از اكنون عمليات خرابكارانه عليه ساختمانهاي 

، پستهاي پليس و دولتي، پادگانهاي نظامي خالي
دولت نوين اين .  برجهاي مخابرات متوقف مي شود

اماكن و تاسيسات را در اختيار گرفته، و از آنها 
دولت نوين اين اماكن و . محافظت خواهد كرد

تسهيالت را مرمت كرده و در خدمت به ادامه 
جنگ خلق و رفاه عمومي مردم و دولت نوين بكار 

كردن جاسوسان رژيم از اكنون تنبيه . خواهد گرفت
مستقيما توسط واحدهاي نظامي ارتش رهائي 
بخش انجام نخواهدگرفت بلكه از طرق دموكراتيك 

هيچ . و قوانين دولت نوين پيش برده خواهد شد
عملياتي عليه پرسنل سطح پائين ارتش و پليس 
هنگامي كه آنها در مرخصي در خانه شان بسر مي 

شويق خواهند بالعكس ت. برند صورت نخواهد گرفت
شد كه از خدمت به ارتش ارتجاعي سر باز زنند و 

كميته مركزي تصميم گرفته . به خلق بپيوندند
است كه رسما از همه كشورهاي دنيا و سازمان ملل 

 متحد بخواهد كه بجاي رژيم كهنه فئودالي نپال كه
كامال منحط شده و به يك فاشيسم نظامي تبديل 

ال بي پايه است، شده است و در ميان مردم كام
قدرت سياسي نوين را كه حمايت و پشتوانه 
اكثريت مردم نپال را دارد، و منافع آنان را 

حزب . نمايندگي مي كند بر سميت بشناسند
سياستهاي كنكرت اقتصادي و سياسي و اجتماعي 
و فرهنگي براي گسترش قدرت سياسي خلق در 

 .سراسر كشور، ارائه داده است
 عياري تمام جنگ پروسه در النپ مائوئيستهاي  

 از اند، كرده آغاز كهن نظم عليه١٩٩٦فوريه  از كه
 اين از يكي. اند جسته سود مبارزه مختلف اشكال
ژانويه  در. است دشمن با مذاكره مبارزه، اشكال
 و شد اعالم بس آتش ارتش دو بين ٢٠٠٣

 مذاكره به  دولت نمايندگان با خلق نمايندگان
 از و طرفين بين نشست دور هس از بعد. نشستند

 حدافل خواستهاي قبول به حاضر دولت كه آنجا
و از فرصت آتش بس براي تقويت   نبود، مردم

نظامي خودش و ضربه زدن به مائوئيستها استفاده 
 خاتمه ٢٠٠٣اوت  اواخر در بس مي كرد، آتش

 و خلق، ارتش قدرت و رشد جنگ، گسترش .يافت
 كه) مائوئيست( نپال كمونيست حزب سياستهاي

 بلكه نپال تحتاني هاي توده تنها نه است توانسته
 را حاكمين كند، جلب بخود نيز را مياني اقشار

 . بنشينند مذاكره ميز پشت حزب با كرد مجبور
 نشستن از قصدش كه داد كمونيست نشان حزب
 براي مردم منافع فروختن نه ميزمذاكره پشت
 پيروزي تجه در مبارزه پيشبرد بلكه مقام كسب
 اين طي واقع، در. است نوين دمكراتيك انقالب

 با كه ديدند مياني اقشار بخصوص و مردم مذاكرات
 منافع تا كرد راضي را ارتجاعيون توان نمي حرف
 سنگ با نپال سلطنتي دولت. گيرند نظر در را مردم

 واقعي طلب جنگ كه داد نشان مذاكرات در اندازي
 مذاكرات شكست. است كمپرادوري فئودال رژيم
 يك و بود ارتجاعيون براي سياسي افتضاح يك

 .ها مائوئيست براي سياسي پيروزي
 از استفاده با مائوئيستها مدت در اين بعالوه  

 ساختمان كار به بيشتر توانستند جنگي غير شرايط
 در را وسيعتري هاي توده و بپردازند نوين دولت
 بسيج داليسمفئو و امپرياليسم از رهايي براي مبارزه

 از يكي توسط خوانيد مي زير در كه گزارشي .دكنن
 بطور و شده فرستاده ما براي المللي بين رفقاي

 حاضر ديگر نپال مردم چرا كه دهد مي نشان زنده
 دسته دسته نهند، گردن كهن دولت يوغ به نيستند

 و حزب از دل و جان با و پيوندند مي خلق ارتش به
 .نندك مي محافظت نوين دولت

∗∗∗∗ 
 رولپا، اهل اتفاقا كه نپالي رفقاي از يكي پراكاش،  

 چند  اصلي جنگ خلق و دولت سرخ است، مركز
 ولي .برگرد خانه به بود نتوانسته كه بود سالي
 هم رفت اخير بس آتش از استفاده با اواخر، همين
 قدرت تازه درهواي هم و بزند اش خانواده به سري

 و بوديم قطار سوار هم با .دبكش نفس سرخ سياسي
 خيلي خبر؟ چه تازه بپرسم تا آمد بدست فرصتي
 .گوش سراپا من و كرد شروع شده؟ پراكاش عوض
 حيفم گفتيم، بدرود و رسيد مقصد به قطار وقتي



٧صفحه    حقيقت      ۱۲شماره 
 .دارم نگاه خودم براي بودم شنيده آنچه آمد

 مي برايتان و كردم ريس و راس را يادداشتهايم
 گان شما جالب باشدبراي خوانند شايد تا فرستم
 قدرت ولي است، پراكنده و نيست خطي سنتز

 اش هرگوشه و ناب است اي سرخ، تجربه
 …شنيدني

 آن از بعد ولي رفتيم، ماشين با مرزي شهر تا  
 هاي جاده مناطق برخي. بود پياده اش همه تقريبا
 ده تا شهر نزديكترين ولي دارد، رو اتوبوس خاكي

 آتش وجود با . تاس روي پياده روز چهار سه ما
 بيشتر همين بخاطر امنند، نا كماكان ها جاده بس

 در هفته سه خالصه .مزدي دور پياده هم را ها جاده
 .رسيديم ده به تا راهبوديم

 اگر است، جنگي شرايط . رفت شود نمي تنهايي  
 كارت بيفتي شان پليس يا پادشاهي ارتش بدست
 ابيحس و درست پوشش اينكه مگر است، ساخته
 كه آنجا از هم خودمان مناطق در .یباش داشته
 كنترل حسابي ها بچه فرستد، مي جاسوس رژيم
 داشته خبر يا و باشي داشته شناس بايد .دكنن مي

 تا بماني بايد واال .یآي مي كه باشند
 .اي كاره چه و هستي كي شود معلوم

 نوين، دولت هاي ارگان از يكي  
 تپس اداره يك ده هر .تاس پست
 به نسبت كاركنانش تعداد كه دارد

 مي تعيين آن ترافيك و ده اندازه
 ارسال فقط كارش ما پست ولي. شود
 از يكي. نيست ها بسته و ها نامه

 دهات به بيماران بردن پست، وظايف
 كه است شهرستانهايي يا و بزرگتر

 .دارند تري پيشرفته پزشكي امكانات
 اين .است افراد انتقال ديگر وظيفه

 كه همانطور چون است، مهم يليخ
 و رفت جنگي شرايط بخاطر گفتم
 مي ده وارد هركسي نيست آسان آمد
 پست به را خودش بايد اول شود

 مي ترتيبي پست بعد .كند معرفي
 به نظرش مورد مسير در را او تا دهد

 كه رفقايي واقع در .دبرسانن بعدي ده
 به مسافرين رساندن مسئول كارند مشغول پست در
 به بستگي گاهي،. هستند بعدي شهرك يا ده

 همراهي اين است ممكن مسافران، تعداد و شرايط
 بدون تقريبا البته و. باشد نظامي اسكورت بشكل
 روي پياده روزها حتي و ساعتها بمعناي اين استثنا
 مهمات كه دارد هم نظامي بخش يك  پست. است

. رساند مي جنگند حال در كه رفقايي به را غيره و
 اغلب كنند مي كار بخش اين در كه هايي بچه
 نوعي پست واقع در. هستند ميليشيا يا ارتش عضو

 هم ها بچه همه. است نوين دولت ارتباطي شاهرگ
 از حزبي رفقاي اغلب واقع در .نيستند محلي
 باشد، زياد كاركنان تعداد اگر. اند آمده ديگر مناطق

. غيره و خواب امكانات و دارند آشپزخانه خودشان
 پست البته. كنند مي زندگي مردم با معموال واال

 .دارند نگهباني شبها و نيست تعطيل هيچوقت
 در لزوما رفقا كه بوده اين حزب تصميمات از يكي

 جنبه چند اين. نكنند فعاليت خودشان مناطق
 متفاوتي تجارب ها بچه اينكه يكي .ددار مثبت
 تلفمخ نقاط مردم و مناطق با كنند، مي كسب
 و ابعاد انقالب، به نسبت ديدشان و شوند مي آشنا

 نپال اينكه، ديگر جنبه .دشو مي تر وسيع اهدافش
. است متفاوتي بسيار ملل مسكن كوچكي وجود با

 مختلف هاي فرهنگ و نقاط مردم آميختن درهم
 هم با مردم بريزد، ها داوري پيش شود مي باعث
 اين .دشو تقويت اتحاد و يگانگي حس و شوند آشنا

 درون مهاجرت نپال در چون است، مهم خيلي
 كار براي اغلب مردم و نيست معمول خيلي مرزي

 .روند مي هند به
 به باالخره متعدد پستهاي از گذشتن از بعد خالصه

 به بودند همراهم كه هايي بچه با .مرسيد خودم ده
 كنم دعوتشان داشتم شك. رفتيم پدرم خانه در

 ولي نيست، برهمن هرچند ما دهخانوا. بيايند داخل
 من همراه كه رفقايي و هستيم باال) ١(  كاستها از

كاست « به آنپائين كه هاي كاست از اغلب بودند
 اينها پدرم بود محال قبال .دمي گويند، بودن» نجس

 كه تنها پرسيد پدرم تو، رفتم. بدهد راه خانه به را
گفت  .پائينند كاست از رفقا ولي نه گفتم  نيامدي؟

  بيايند بگو. است باز همه بروي ما خانه در بابا، اي« 

 چيزي و بكنند استراحتي يك اند، خسته تو،
انقالب سرخ و . دربياورم شاخ بود نزديك» .بخورند

  درهم را پيرمرد هاي قدرت نوين خلق پيشداوري
 كه است تغييراتي از يكي اين واقع در. بود ريخته
 از حزبي جوان ايرفق بيشتر. است مشهود بشدت
 حساب آدم قبال كه كساني. پائينند هاي كاست

 شدند نمي  هم غذا  ايشان با ها بااليي شدند، نمي
 و فعال حسابي االن دادند، نمي راهشان خانه به و

 بنفس اعتماد ايشان به سرخ قدرت. احترامند مورد
 وجود با اغلب. است خودشان قدرت واقع در و داده،

 پس از خوب و دارند باال ايه مسئوليت جواني
 جنگ، شروع از قبل حزب تركيب .دآين برمي كارها

 متوسط، طبقه ميان از مسئولين ميان در بخصوص
 ولي. بود ده معلمين بخصوص و ها خوانده درس
 در و شجاعانه اينقدر ها بچه اين كرده، فرق اوضاع
 هم همه كه كنند مي عمل پخته حال عين

 زنان وضع  .دارند ولشانقب هم و دارند دوستشان
 ارتش و حزب در اوال . هشد عوض منوال بهمين هم

 هرچند ارتش، در. فعالند بسيار نوين دولت و خلق

 سري يك ولي است، موجود مختلط هاي گردان
 .تاس زنانه كامال كه هست هم ها دسته و ها گردان

  تغيير.سياسي و نظامي مسئولين تا گرفته سرباز از
 همه در زنان .مبيني مي هم تر ميعمو سطح در را

 اجازه قبال كه كارهايي و فعالند كشاورزي كارهاي
 .دكنن مي شد، مي محسوب عيب و نداشتند را اش

. است گاو بخصوص و دام كشتن كارها اين از يكي
 حتي اغلب و است مقدسي حيوان هندوها براي گاو

. شده عوض هم اين ولي. خوردند نمي گاو گوشت
 من به خوشحالي با محل تر مسن هايزن از بعضي
 مي هم گاو گوشت ديگر كه كردند مي اعالم

 .خوريم
 سه نپالي در ما. شده عوض هم مردم زدن حرف
 از باالتر به كه آميز احترام يكي. داريم خطاب نوع

 به زن يا پدر، به فرزند مثال .دشو مي گفته خود
 در» شما«شبيه (به آدم مهم  فرودست يا شوهر،

 نزديكند، هم با كه افرادي براي ديگر يكي )سيفار
 خطاب نوعي ديگر يكي و) تو(غيره  و دوستان

 ها، بچه براي كه است آميز اهانت
 بكار زنها معموال و پائين هاي كاست

 را آميز توهين خطاب. شود مي برده
 . دكن نمي استفاده كسي ديگر تقريبا
 اگر مي گويند و يا » شما«يا  هم بقيه

 اينكه، مهمتر .»تو«باشند  صميمي
 بگويد» شما«يكي  كه رابطه اين ديگر

 وجود بدهد جوابش» تو«ديگري  و
مي گويند و يا » شما«يا هر دو . ندارد
 خيلي زن ضد رسوم و رسم. »تو«

 بود اين رسم قبال  مثال.خورده ضربه
 گرفتند مي جشن را پسران تولد كه

 مناطق در ولي. نه را دختران تولد ولي
 خبرها اين از ديگر حزب كنترل تحت

 مي گرفته جشن هردو تولد. نيست
 زن معتقدند هندوها اينكه يا. شود

 حتي و است نجس ماهانه عادت هنگام
 مدت اين در باشد باال كاستهاي از اگر

. دهد مي دست از را ممتاز خود كاست
 بقيه با و بيايد آشپزخانه به ندارد حق

 اطاق كي حتي مناطق بعضي در و بنشيند
 آن از مدت اين در ندارد حق كه دارند مخصوص

 نمي تحويل را رسم اين كسي ديگر. بيايد بيرون
 .تواند نمي بخواهد، هم اگر و گيرد

 مبارزه هم همسري چند و اجباري هاي ازدواج با  
  . دشو مي تبليغ عشق مبناي بر ازدواج و شود مي

. دخوشحالن خيلي موضوع اين از ها زن و ها جوان
 ديگري زن برود بچه و زن وجود با مردي اگر

 هم طالق. درس مي حسابش به زنان سازمان بگيرد،
 ولي شود، نمي ترويج. داده دست از را خود قبح

 گرفته طالق كه هايي زن به كه كنند مي مبارزه
 .شود برخورد احترام با اند
 هاي پروژه. است آباداني نوين دولت كارهاي از

. شد آغاز جنگ شروع ابتداي همان از آباداني
 ابتدايي هاي كشي لوله ها، چشمه به جاده كشيدن

 يك همين. هغير و آب دادن قرار دسترس در براي
 

    ۲۰ بقيه در صفحه
 

تصوير پراچاندا صدر حزب در 
 تظاهرات توده ای



  ٨صفحه  ۱۲ شماره   حقيقت                

 سال از اعتصابات سياسي و سراسري كارگران ۲۵
ايران كه كمر رژيم شاه را شكست و سرنگوني آنرا 

درست اين اعتصابات . قطعيت بخشيد، مي گذرد
هنگامي كه شاه براي سركوب جنبش مردم 
حكومت نظامي اعالم كرد و ارتش با توپ و تانك 

در سر لوحه . در خيابانها مستقر شد، براه افتاد
لغو حكومت نظامي در «: خواست كارگران اعتصابي

سراسر كشور، آزادي بي قيد و شرط زندانيان 
 . قرار داشت» سياسي، انحالل ساواك

يگيري مبارزه كارگران و تفاوت كيفي قاطعيت و پ  
آن با مبارزات و مقاومتهاي تمامي قشرهاي ديگر از 

رژيم در ابتدا تالش كرد با . همان آغاز روشن بود
سركوب، از جمله حمله ارتش به كارگران اعتصابي، 
مانع از گسترش اعتصابات شود اما خيلي زود اين 
اقدامات شكست خورد و رئيس حكومت نظامي 

، سرلشگر ازهاري، مجبور شد با التماس از شاه
ثبات . كارگران بخواهد كه به اعتصاب خاتمه دهند

و پايداري كارگران حتا جريان ملي مذهبي را كه 
هميشه آزادي را از حكام جابر تمنا مي كنند، و 
مرتجعين مذهبي را كه در كمين قاپيدن قدرت 

پيشاهنگان اين . نشسته بودند، به لرزه درآورد
عتصابات سراسري كارگران نفت جنوب بودند كه ا

موفق شدند كارمندان شركت نفت را نيز به 
كارگران پااليشگاه تهران و . اعتصاب بكشانند

كارگران كارخانجات تراكتور سازي و ماشين سازي 
پيشروان جنبش . تبريز نيز در خط اول بودند

كارگري كه در تماس با انقالبيون كمونيست بودند 
عيين كننده در سياسي و سراسري كردن نقشي ت

 .اين مبارزات داشتند
تفاوت كيفي اين اعتصابات كارگري با اعتصابات   

كارگري ديگر در آن بود كه كارگران اعتصابي در 
سرلوحه مطالبات و شعارهاي خود مستقيما 
ارگانهاي سركوب رژيم حاكم را آماج قرار دادند 

انحالل فوري لغو حكومت نظامي در سراسر كشور، (
و خواسته هاي سياسي تمام خلق را ) ساواك

آزادي بي قيد و شرط زندانيان (منعكس كردند 
سياسي، مجازات عاملين كشتارها، آزادي كامل 

كارگران در اين اعتصابات عالوه بر طرح ). احزاب
افزايش دستمزد، اخراج و تنبيه (خواسته هاي خود 

رگران و مزدوران ضد كارگر، انحالل سازمان كا
سنديكاهاي وابسته به آن و تشكيل اتحاديه و 

به پشتيباني از خواسته ) سنديكاهاي واقعي كارگري
تامين (هاي تمام قشرهاي تحت ستم بلند شدند 

خواسته هاي صنفي و سياسي كارگران، معلمين، 
دانشجويان، كارمندان و محصلين سراسر كشور، لغو 

 كه مي توان قراردادها و منع ورود كاالهاي خارجي

، براي مسائل سياسي بزرگ )در ايران توليد كرد
 كشور مانند رابطه رژيم با قدرتهاي خارجي، خط 

قطع خريد اسلحه از خارج، (مشي تعيين كردند 
 ).بيرون رفتن عوامل خارجي از ايران

انقالبيون كمونيستي كه در اين اعتصابات نقش 
د كه تعيين كننده ايفا كردند اعتقاد راسخ داشتن

براي باال بردن آگاهي سياسي طبقه كارگر بايد 
موارد تمام كارگران طوري آموزش ببينند كه به 

همه استبداد، ستم، خشونت و ناروائي كه در حق 
اين .   مي شود، عكس العمل نشان دهندطبقات

آنهائي «رفقا حرف لنين را خوب فهميده بودند كه، 
صرا يا كه مشاهدات و آگاهي طبقه كارگر را منح

حتا عمدتا متوجه خودش مي كنند، كمونيست 
 » .نيستند

اين اعتصابات كارگري، شمار عظيمي از كارگران   
بسياري از طريق اين . را از نظر سياسي بيدار كرد

مبارزه گامهاي نخست را در كسب آگاهي طبقاتي و 
مبارزه طبقاتي برداشتند و در سطوح ابتدائي قدرت 

پيشروان اين . تجربه كردنداتحاد طبقاتي خود را 
جنبش اعتصابي، فراتر از اينها رفته و به علم انقالب 

آشنا شدند و فكر خود را ) يعني كمونيسم(كارگري 
) كارگر آگاه(با آن مجهز كردند و تبديل به پرولتر 

شدند و در صفوف جنبش كمونيستي ايران به 
بسياري ازين رفقاي كارگر امروز . مبارزه ادامه دادند

ديگر در ميان ما نيستند زيرا بدست عمال رژيم 
جمهوري اسالمي در ميدانهاي رزم و در زندانها به 

 .قتل رسيدند
امروز كه جنبش اعتصابي كارگران بي وقفه در   

حال رشد است، يادآوري تاريخ پرافتخار اعتصاب 
سراسري و همگاني كارگري و درسهاي مثبت آن 

ي مثبت و اما، در كنار درسها. ضروري است
دستاوردها، بايد اين حقيقت گزنده را نيز يادآوري 
كرد كه آن مبارزات با وجود آنكه حماسه آفريدند 

ثمره . اما به قدرت گيري طبقه كارگر منتهي نشدند
مبارزات كارگران را دارودسته مرتجع خميني 
چيدند و جمهوري اسالمي را برپا كرده و استثمار 

يگر زحمتكشان را تداوم طبقه كارگر و دهقانان و د
ما در آينده به اين مساله بيشتر خواهيم . بخشيدند
اما در زير، يكي از اعالميه هاي نفتگران . پرداخت

 ماه پس از قدرت گيري خميني منتشر ٩تهران كه 
اين اعالميه يك ادعانامه قدرتمند . را مي آوريم شد

عليه جمهوري اسالمي و يك سند تاريخي از 
 .  ايران استجنبش كارگري
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 پيام نفتگران تهران
بدنبال گسترش مبارزات خلق قهرمان در شهريور 

 و اوجگيري اعتصابات شكوهمند نفتگران ٥٧ماه 
جنوب، كارگران پااليشگاه تهران براي پاره اي از 
خواستهاي خود دست به اعتصاب زده و بعنوان 

 …نداعتراض جلوي درب پااليشگاه چادر برپا كرد
با گسترش اعتصابات، سرمايه داران وابسته كه از 
مبارزات كارگران بيش از همه وحشت داشتند، به 

با اينهمه مبارزات . سركوب كارگران پرداختند
كارگران گسترش پيدا كرد و در مدت كوتاهي از 

نفتگران جنوب . خواستهاي صنفي به سياسي رسيد
شتيباني از پرچم كارگران ايران را برافراشته و به پ

 آزادي -١: خواستهاي خلق زحمتكش خواستار
 اخراج -٣ لغو حكومت نظامي -٢زندانيان سياسي 

. كارشناسان خارجي از صنعت نفت شدند
سرانجام كارمندان و بخصوص كارمندان نوبتكار …

كه نقش اساسي در گردش و حيات پااليشگاه 
و بدين ترتيب . تهران دارند به كارگران پيوستند

سرانجام …اب پااليشگاه تهران همگاني شداعتص
 آبان فرا رسيد و كليه كاركنان پااليشگاه تهران ١٥
به استثناي عده اي خودفروخته شناخته شده و (

 صبح در حاليكه ٨در ساعت ) عده اي ناآگاه
كارمندان مقدم كارگران را گلباران كرده و شعار 

د را مي دادند وار» كارگر كارمند پيوندتان مبارك«
ديگر همه چيز رنگ . رستوران پااليشگاه شدند
عده اي از همكاران از . سياسي بخود گرفته بود

بلندگو شروع به شعار دادن كرده و بدنبال آن 
نفتگران نمايندگان خود را از قسمتهاي مختلف 
جهت تشكيل كميته هماهنگ كننده اعتصاب 
انتخاب نمودند و آنگاه در جلسه نمايندگان كه به 

 تشكيل شد اعالم گرديد كه به خاطر كشتار سرعت
 ساعت در محل ٤٨وحشيانه رژيم در روزهاي اخير، 

طي اين مدت راه . رستوران تحصن خواهد بود
پيمائي و تظاهرات وسيع در پااليشگاه صورت 
گرفت و كليه عكسهاي شاه جالد به پائين كشيده 

 . شده و خورد گرديد
به پااليشگاه در همان روز عوامل حكومت نظامي   

هجوم آوردند و رستوران در محاصره ارتش مزدور 
قرار گرفت و با وجود تهديدهاي نوذري بقا جالد، 
كليه كارگران قاطعانه و شجاعانه پايداري كردند و 
با ترك محل پااليشگاه پس از تحصن اعتصاب 

بدنبال اعتصاب . بزرگ پااليشگاه تهران آغاز گرديد
ن، كارگران تاسيسات ري نيز نفتگران پااليشگاه تهرا
 ٢٢ و ٢١سرانجام روزهاي .…دست از كار كشيدند

بهمن ماه فرارسيد و خلق قهرمان ما با قيام خونين 
خود ديكتاتوري محمدر ضا شاهي را درهم كوبيد و 

 .ميرفت كه فصل نويني از تاريخ خود را آغاز كند

 !طبقه كارگر مي تواند رژيم هاي مرتجع را درهم شكند 
 



٩صفحه    حقيقت      ۱۲شماره 
 ماه پس از قيام شكوهمند ٩اكنون كه حدود   

 آبانماه سالروز اعتصاب همگاني ١٥نه خلق در آستا
پااليشگاه تهران قرار گرفته ايم شاهد وقايعي 
هستيم كه نشانه نابودي دستاوردهاي انقالب ما 

طبقه كارگر ايران و در راس آن . بشمار مي آيند
نفتگران قهرمان نيروي عظيمي براي مبارزات خلق 
. بوده و ضربات مهلكي بر امپرياليسم وارد آوردند

ينرا همه مي دانيد كه قطع صدور نفت به معناي ا
 قطع شريان حياتي رژيم بوده و ضربات سهمگيني

پيكر امپرياليسم جهانخوار بسركردگي امپرياليسم بر
توده هاي زحمتكش و اقشار . آمريكا وارد آمد

مختلف خلق همواره به كارگران و كاركنان صنعت 
 تا با نفت چشم اميد داشتند و از آنها مي خواستند

. اعتصاب خود رژيم ضد خلقي شاه را بزانو درآورند
كه » كارگر نفت ما، مبارز دلير و سرسخت ما«شعار 

از هر كوچه و خيابان و از هر اجتماعي بگوش 
ميرسيد نشان دهنده وحدت و همبستگي طبقه 
. كارگر ايران با ساير اقشار خلق زحمتكش بود

ات و پيگيري و قاطعيت طبقه كارگر در اعتصاب
نقشي كه كارگران و زحمتكشان در قيام مسلحانه 

كارگران و ايفا نمودند بخوبي نشان داد كه 
زحمتكشان نه تنها بيش از همه خواستار 
نابودي رژيم ديكتاتوري هستند بلكه خواستار 
ادامه انقالب تا محو كامل سرمايه داري 

آنها با بيان . وابسته و امپرياليسم مي باشند
د نشان دادند كه هدفشان از خواستهاي خو

مبارزه اين نيست كه شاه نابود شود و 
ديكتاتوري ديگري جاي او را بگيرد يا چندين 
نفر با هم ديكتاتوري و اختناق را بر جامعه 

آنها با شركت خود در قيام مسلحانه . حاكم كنند
نشان دادند كه خواستار نابودي ارتش ضد خلقي و 

ران و دهقانان و تشكيل ارتشي متشكل از كارگ
كارگران . پرنسل انقالبي و ديگر انقالبيون مي باشند

با تشكيل شوراهاي انقالبي و در دست گرفتن امور 
كارخانه ها نشان دادند كه طبقه كارگر بخاطر نقش 
مهمي كه در توليد جامعه دارد مي تواند و بايد 
كنترل امر توليد را در دست گرفته و ميهن ما با 

وي عظيم توده هاي كارگر و زحمتكش تكيه به نير
مي تواند از قيد سرمايه داري وابسته و امپرياليسم 

كارگران نفت خواستار آن شدند كه در . رهائي يابد
شوراي انقالب نماينده داشته باشند و به اين ترتيب 
نشان دادند كه شوراي انقالب بايد از درون كميته 

ارزات توده ها،كانونها، و انجمنهاي اعتصابات و مب
شوراي انقالب بايد بيانگر . هاي مردم تشكيل شود

خواسته توده هاي مردم و در راس آن بيانگر 
 .خواسته هاي طبقه كارگر باشد

اما وقايع پس از قيام نشان داد كه هيئت حاكمه   
جديد نمي خواهد و نمي تواند رژيم سرمايه داري 

بارزات آنهائيكه با تكيه بر م. وابسته را نابود كند
كارگران و زحمتكشان به قدرت رسيدند اكنون با 
تكيه به عوامل سركوب قبلي از قبيل ارتش، پليس 

پاسداران، گروه (و عواملي كه خود بوجود آورده اند 
زحمتكشان ميهن ما را ) …هاي تروريستي

آنها هرگونه صداي حق طلبانه . سركوب مي كنند
رون اي را با يورش پاسداران، با اعدامهاي ق

. وسطائي، با زندان و شكنجه پاسخ مي گويند

. مطبوعات مترقي بجرم ضد انقالبي بسته مي شوند
به دفتر سازمانهاي سياسي به جرم سوء استفاده از 

تظاهرات كارگران بيكار را . آزادي يورش مي آورند
. در اصفهان و بندر انزلي با گلوله پاسخ مي گويند

ه كارگر هجوم بهمراهي دسته هاي اوباش به خان
مي آورند و با جت ها و فانتومهاي آمريكائي به 
خلق كرد حمله مي برند و دادگاه هاي هيتلري 

اينها كه سالها در دوران . برايش تشكيل مي دهند
 اختناق جز سكوت و حتي تائيد رژيم ضد خلقي
شاه عملي انجام نمي دادند، اينها كه ثناگويان رژيم 

 بر شانه هاي طبقه كارگر آريامهري بودند، اينها كه
و زحمتكشان ميهن ما سوار شدند تا رژيم شاه را 

 اينك با همان هائي كه بظاهر با آنها بکشندبزير 
دشمني داشتند متحد گشته اند تا طبقه كارگر و 

 .زحمتكشان ميهن ما را سركوب كنند
رژيم حاكم مدتي است كه : هموطنان مبارز  

رد توسط ارتش عليرغم خواسته هاي برحق خلق ك
به اصطالح جمهوري اسالمي و پاسداران اسالمي 

خبرهاي وحشتناكي از . آنانرا قتل عام مي كند
كردستان بگوش مي رسد كه يادآوري جنايتهاي 
فاشيستهاي آلماني در جنگ جهاني و يا جنايات 

هيئت حاكمه . مزدوران آمريكائي در ويتنام است
ا با كه اغلب شهرها و روستاهاي كردستان ر

هواپيماهاي آمريكائي بمباران مي كند و هزاران نفر 
از هموطنان كرد كه اكثر آنها زن و كودك هستند 

قتل عام اهالي . جان خود را از دست داده اند
دهكده قارنا توسط نماينده امام، مال حسني 
جنايتكار، از ره آوردهاي دولت جمهوري اسالمي 

 توسط محاصره شهرها. براي خلق زحمتكش ماست
ارتش و پاسداران و غارت و  چپاول هستي دهقانان 
و زحمتكشان از ديگر جناياتي است كه هيئت 

 …. حاكمه مرتكب شده است
رژيم با برپا كردن مجلس كذائي خبرگان كه در   

انحصار حزب حاكم است مي خواهد ارتجاعي ترين 
قانون اساسي را بر توده هاي زحمتكش ميهنمان 

 حاكمه با بوق و كرنا در راديو و هيئت. تحميل كند
تلويزيون و روزنامه هاي مزدورش گاه گاهي عليه 
آمريكا و اسرائيل سخن مي گويد اما در عمل آب به 

هيئت حاكمه براي . آسياب امپرياليسم مي ريزد
عوامل رژيم پهلوي دادگاه هاي متعدد تشكيل مي 
دهد بسياري از آنها را كه مستحق اعدامند عفو مي 

 و فقط تعداد معدودي مانند شيخ االسالم زاده كند
يا نصيري را زندان يا اعدام مي كند اما انقالبيون را 
با محاكمات مخفي و يكي دو ساعته و در بسياري 

 .…موارد بدون محاكمه اعدام مي كند
هيئت حاكمه حاصل دسترنج كارگران و   

زحمتكشان ميهن ما از جمله ثمره زحمات نفتگران 
ارتش و پاسدارها مي كند و جيبهاي گشاد را خرج 

مرتجعين حاكم را پر مي سازد تا بتواند به حاكميت 
آري آنها اگرچه با قيام توده هاي . خود ادامه دهد

مردم روي كار آمدند اما قدرت توده ها را از ياد 
آنها با ادعاي اينكه تنها اسالم و رهبري . برده اند

آن شدند عمال بودند كه باعث انقالب و پيروزي 
ضرورتهاي انقالب و قدرت واقعي انقالب يعني 

آنها با . قدرت توده هاي مردم را ناديده مي گيرند
تكرار اين مساله كه ما براي معنويات انقالب كرديم 

نه براي ماديات عمال به خواسته هاي كارگران و 
هيئت حاكمه با . زحمتكشان پاسخ رد مي دهند

اهي و اتحاد كارگرن تمام قوا مي خواهد از آگ
هرگونه تشكيالت كارگري را دشمن . جلوگيري كند

به تشكيالت كارگري از قبيل . انقالب مي داند
سنديكاها، شوراها و سازمانهاي سياسي هوادار 

دفتر سازمانهاي . طبقه كارگر يورش مي برد
سياسي را مي بندد و روزنامه هايشان را غير قانوني 

  حيله و نيرنگ سعي مياعالم مي كند، با هزاران
كند كه عوامل ضد كارگري حتي بازماندگان رژيم 
سابق را در درون شوراها و سنديكاها بگمارد و اگر 
نتوانستند موفق شوند سعي مي كنند سنديكا و 

دشمني آشكار با . شورا را منحل اعالم كنند
. تشكيالت نفتگران نمونه بارزي از عملكرد اينهاست

ران را به رسميت نشناخته كميته اعتصاب نفتگ
. نمايندگان دلير كارگران را به زندان كشيدند

سنديكاي مشترك به جاي پاي عمال رژيم سرمايه 
داري تبديل شد و سرسپردگي خود را به طبقه 
حاكمه در جهت دشمن منافع طبقه كارگر و ديگر 
زحمتكشان بخوبي نشان داد و اكنون كه سنديكاي 

ارگران و كاركنان مشترك در پيشگاه تمام ك
پااليشگاه بي اعتبار شده و شوراها در حال شكل 
گيري است عناصر سرسپرده مي خواهند پيش پاي 
. شوراها سنگ انداخته و آنرا بخود وابسته نمايند

آري بقدرت رسيده ها با مخدوش كردن مرز 
طبقات اجتماعي مي خواهند از حركت مستقل 

كيالت ميخواهند تش. كارگران جلوگيري كنند
كارگران را كه به منظور برآوردن نيازهاي واقعي و 

آنها مي . ضروري زندگي آنهاست از بين ببرند
خواهند بدون از بين بردن طبقات اجتماعي همه 
آنها را در كلماتي چون مستضعف و مسلمان جمع 
. كرده و مبارزه طبقاتي را تمام شده اعالم كنند

رزه طبقاتي آري مرتجعين هنوز نمي دانند كه مبا
عللي واقعي و زميني دارد و آنها را نبايد در آسمانها 

و يا خود را به نفهمي مي (آنها نمي دانند . جست
كارگران و زحمتكشان از جمله كه ) زنند

نفتگران قهرمان همانگونه كه دستها و انديشه 
هايشان تمام احتياجات انساني را مي سازند 

 انديشه ها قادر خواهند بود با همين دستها و
بنيان امپرياليسم و ارتجاع را بركنند و 

آن زندگي نويني . زندگاني نويني بر پا دارند
كه با تكيه به نيروي كارگران و ديگر 
زحمتكشان و بر مبناي خواستهاي آنها شكل 

مرگ بر امپرياليسم . مي گيرد و بارور مي شود
پيروز باد . جهاني بسركردگي آمريكا و وابستگانش

ات حق طلبانه همه خلقهاي تحت ستم ايران مبارز
 ■برهبري طبقه كارگر

 ٥٨گروهي از نفتگران تهران آبان 
***** 

. پرولتاريا چيزی برای از دست دادن ندارد
در عوض جهانی برای فتح . مگر زنجيرهايش

 !دارد
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بررسي كودتاي بيست و هشت مرداد براي فهم 

نه تحوالت و واقعيات امروز و نقش بازيگران صح
هر چند پنجاه . سياسي امروز ايران بسيار مهم است

 مي ١٣٣٢سال از كودتاي بيست و هشت مرداد 
گذرد، اما بررسي اين بخش از تاريخ سياسي ايران 

اين . براي جوانان مبارز امروز مطلقا ضروري است
يكي از آن وقايع تاريخي است كه بطور فشرده و در 

و خط مشي زمينه هاي مهم، جهان بيني، اهداف 
سياسي همه طبقات ايران معاصر را بازتاب مي 

تاريخچه جريانات سياسي امروز از سلطنت . دهد
طلبان، اسالمي هاي حكومت، ملي مذهبي ها تا 

و  تداخل نزديك . چپ ايران را بدست مي دهد
ميان كشمكشهاي طبقاتي در داخل ايران با 

 .روندهاي بين المللي را بروشني نشان مي دهد

 تا را چه كساني كردندكود
روز بعد از كودتا، محمدرضا پهلوي از گريزگاه خود  

در ايتاليا به تهران بازگشت و به كرميت روزولت 
: مامور آمريكائي كه كودتا را رهبري كرده بود  گفت

من تاج و تخت خود را به خداوند، به مردمم، به «
كه » خداوند«از »  .ارتشم و به شما مديون هستم

رد بگذريم، بقيه اش را راست مي خارجي نداوجود 
همان طبقات بورژوا » مردمم«منظور شاه از . فتگ

مالك، ژنرالهاي ارتش، وكالي مجلس، آيت اهللا 
بواقع آمريكا و . هاي عظما، و اوباش اجير شده بود

 .  ارتش در اين كودتا نقش تعيين كننده را داشتند
ر واشنگتن دستور كودتا، چند ماه قبل از كودتا، د

آيزنهاور رئيس جمهور وقت آمريكا به . صادر شد
سازمان سيا دستور داد كه با همكاري انگلستان، 
دكتر مصدق را سرنگون كرده و فرد ديگري را 

 )۱(طبق اسناد دولت آمريكا . نشانندبجايش ب
سازمان سيا و سرويس اطالعات مخفي انگلستان 

ده و  فورا در مورد جانشين مصدق به توافق رسي
فضل اهللا زاهدي را كه يك ژنرال بازنشسته ارتش 

همكاران نزديك انگلستان بود بعنوان ايران و از 
طرح كودتا شش . نخست وزير شاه انتخاب كردند

تبليغات و توطئه هاي سياسي . مرحله اصلي داشت
. براي تضعيف مصدق بخشي از اين طرح بود

خرج ميليونها دالر پول براي خريدن وكالي مجلس 
قرار بود وكالي مجلس مصدق را از نخست . شد

وزيري خلع كنند و يا اينكه رهبران مذهبي جوي 
 و اگر آورند كه وي مجبور به استعفا شودبوجود 

 شكست خورد، ارتش وارد» قانوني«اين اقدامات 
 قرار بود شبكه نظامي زاهدي با كمك . كار شود

 رت و در صوان قدرت را بدست گيردسيا در تهر
 شكست عمليات كودتا در تهران، واحدهاي ارتش از 

 
 . رمانشاه و اصفهان به طرف تهران حركت كنندک
 مرداد شكست مي ٢٦طرح اول كودتا در ) ۲ (

رئيس عمليات كه كرميت روزولت است . خورد
آنان . تصميم مي گيرد به ابتكار تازه اي دست بزند

سازمان مي دهند تا » عمليات سياه«يك سلسله 
اين . هبران مذهبي را عليه مصدق تحريك كنندر

عمليات عبارت بودند از دست زدن به تهديد و 
همزمان، . ارعاب و بمب گذاري به نام حزب توده

هندرسن، سفير آمريكا در ايران، به مالقات مصدق 
مي شتابد و نسبت به هرج و مرج در تهران و 

به وي هشدار ) حزب توده(» كمونيستها«فعاليتهاي 
مصدق براي اينكه به وي آرامش خيال . ي دهدم

دهد، بالفاصله و جلوي چشم وي به رئيس شهرباني 
مردم . زنگ زده و دستور حكومت نظامي مي دهد

به خانه هايشان فرستاده مي شوند و صحنه براي 
ورود ارتش تحت رهبري سرلشگر زاهدي و اوباش و 

ارتش با . اراذل بسيج شده سيا، خالي مي شود
خاطر اقدام به تصرف نقاط حساس تهران و طيب 

مصدق . راديو و تلويزيون و نخست وزيري مي كند
و  . محاكمه مي شود» خيانت«دستگير و به جرم 

شاه و عمالش به يك قتل عام و سركوب بزرگ 
دست زده، سياهچالها را از كارگران، روشنفكران 
مبارز، آزاديخواهان از هر قشري پر كرده و سگهاي 

. منيتي و نظامي را به جان مردم مي اندازندهار ا
 كرده، و منابع ی شدن نفت را ملغیشاه  قانون مل

ايران را يكسر به دست كنسرسيوم امپرياليستها مي 
 .سپارد

كودتاي بيست و هشت مرداد، ماهيت امپرياليسم   
تا . آمريكا را براي خلقهاي ايران لخت و عريان كرد

وجود داشت كه گويا قبل از آن توهم گسترده اي 
امپرياليسم آمريكا بر خالف امپرياليسم انگليس، 
دموكرات منش بوده و خواهان حق تعيين سرنوشت 

كودتاي بيست و . ملتها و برقراري دموكراسي
هشت مرداد پيوند ناگسستني و ارگانيك 
طبقات ارتجاعي داخلي و قدرتهاي 

و ثابت كرد كه . امپرياليستي را نشان داد
براي آزادي و عدالت اجتماعي با مبارزه مبارزه 
د و مپرياليستها، پيوند ناگسستني دارعليه ا

در واقع يك روند واحد و يك بدنه واحدند و 
تالش براي جدا كردن آنها منتهي به 

 .شكستهاي دردناك و تلخ مي شود
  رتشا

 برخالف روايتهاي عاميانه، پيروزي كودتاي آمريكا 
ه دفي بود و نه اينكاد نه امري تصا مرد٢٨در 

 . عمال يك عده اوباش خريداري شدهمربوط به ا
 

 
نه . مريكا بدون ارتش نمي توانست كودتا كندآ

بدون ارتش ارتجاعي مي شد كودتا كرد و نه 
اينكه بدون ارتش خلق مي شد كودتا را 

 .سركوب كرد
 بطور متمركز براي نفوذ و ١٣٢٠آمريكا از سال 

در ايران و تبديل آن محكم كردن پايه هاي خود 
اين كار در تمام وجوه . به نومستعمره خود كار كرد

اقتصادي و سياسي و نظامي و حتا فرهنگي پيش 
 . رفت

اولين مستشاران نظامي آمريكا كه به ايران آمدند   
كلنل «مستشاران ژاندامري تحت رياست 

آنها يك واحد متمركز براي . بودند» شوارتسكف
وب در داخل كشور ايجاد عمليات نظامي و سرك

كردند تا به كمك آن جنبشهاي ملي و دهقاني را 
قراردادهاي نظامي ايران با آمريكا . سركوب كنند

شامل تقويت و تعليم ارتش و ژاندامري براي ايران 
ارتش و ژاندامري، در . و خريد اسلحه از آمريكا بود

جريان سركوب قيامهاي متعدد در سراسر ايران، 
رات و اعتصابات كارگري دست آموز سركوب تظاه

مشخصا در سركوب قيام . شده و انسجام مي يافت
 مستشاران آمريكائي ١٣٢٥آذربايجان در سال 

عملكرد ارتش را زير نظر داشتند تا به برطرف 
قبل از كودتاي خونين . كردن ضعفهاي آن بپردازند

 مرداد، كارنامه ارتش و ژاندامري به اندازه كافي ٢٨
و فقط در جريان سركوب قيام . رانه بودجنايتكا

 هزار ٢٠خلقهاي آذربايجان و كردستان حداقل 
 . كشته بجاي گذاشت

پروسه ساختن و تحكيم ارتش و ژاندامري زير دماغ 
نيروهاي ملي برهبري مصدق و حزب توده كه 

 شراكت در قدرت از طريق«خواب نوشين رد
 وهايدر اين زمان نير. بود، جريان داشت» انتخابات

كه نماينده سياسي (ملي و رهبرشان مصدق 
به آمريكا ) بورژوازي متوسط يا بورژوازي ملي بود

با خوش بيني و استقبال نگاه مي كردند و تبليغ 
مي كردند كه آمريكا بر خالف انگليس، حامي ايران 
است و تحركات و فعاليتهاي نظامي آمريكا را تحت 

كوت برگزار با س» ضرورت تقويت دفاع ملي«عنوان 
يكي از . كرده يا از آن پشتيباني مي كردند

مهمترين قراردادهاي نظامي آمريكا با ايران در 
زمينه تعليم ارتش ايران در دوران صدارت مصدق 

استدالل مليون اين بود كه اين فعاليتها . امضا شد
اين را راست مي (در خدمت مبارزه عليه كمونيسم 

كه دروغ (ي ايران و حفظ استقالل و آزاد) گفتند
مصدق، حتا تا بدانجا پيش رفت كه . مي باشد) بود

بايجان توسط ارتش شاه حمايت از سركوب قيام آذر
 مرداد ٢٨به اين ترتيب، در آستانه كودتاي ) ٣(.كرد

 جوانان بايد شناخت تاريخی کسب کنند

  هشت مردادتجربه کودتای بيست و
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آمريكا از نفوذ ويژه اي در درون سيستم نظامي 

ولي . آمريكائي ها ارتش داشتند. ايران برخوردار بود
آمريكا .  فاقد ارتش خود بودندمردم ايران

مرتجعترين و شرورترين اقشار جامعه را سازمان 
داده بود برايشان تشكيالت و ارتش و ايدئولوژي و 

و مردم، با وجود آنكه . همه چيز تدارك ديده بود
مبارزه مي كردند، سنديكا و تشكالت صنفي و 
سياسي ديگر داشتند، چاپخانه و جريده داشتند، اما 

ع هيچ چيز نداشتند چون ارتش خلق در واق
 .نداشتند

 روحانيت و بيست و هشت مرداد
كودتاي بيست و هشت مرداد حقايق زيادي را در   

 . سطوح مختلف آشكار كرد
يك سطح از مسائل مربوط به آشكار شدن صف 

تمام . دوستان و دشمنان اكثريت مردم ايران بود
ته جريانات سياسي كه در تاريخ پنجاه ساله گذش

ه ن آلوده كردايران دستشان را به خون آزاديخواها
، پايه اي ترين حقوق سياسي و مدني اكثريت اند

مردم را لگد مال كرده اند، در مقام استثمارگران و 
چپاولگران، اكثريت مردم را به مغاك فقر رانده و 
شبانه روز ايدئولوژي جهل و بندگي را بر گوششان 

از نيروهاي : دست داشتندخوانده اند، در اين كودتا 
موسوم به سلطنت طلبان و مشروطه خواهان كه در 

 سرنگون شدند تا نيروهاي اسالمي كه ٥٧سال 
و امپرياليسم . امروز در مسند قدرت نشسته اند

آمريكا كه امروز داعيه نجات مردم ايران از دست 
حكام اسالمي را دارد، سردسته اين جنايتكاران در 

هيچ رويداد ارتجاعي . مرداد بود ٢٨كودتاي خونين 
ديگري اينطور دشمنان رنگارنگ مردم را زير يك 

 .پرچم گرد نياورده است
 آنست كه قبل از كودتاي یيكي از فاكتهاي تاريخ  

بيست و هشت مرداد، با اوجگيري جنبشهاي توده 
اي در سراسر ايران، سران روحانيت شيعه در تماس 

صرار ورزيدند كه با اينتلجنس سرويس انگلستان ا
 همدستي آيت اهللا. بايد كار مصدق را يكسره كرد

. كاشاني در كودتا يكي از واضحات تاريخ كودتاست
 ٢٨اتحاد و همكاري نزديك روحانيت با كودتاي 

مرداد، تبلور اين واقعيت است كه طبقات ارتجاعي 
 دربار، و: ايران تاريخا در دو آشيانه النه كرده اند

 هميشه دو ديرك ارتجاع ايران بوده اينان. روحانيت
دو محوري بودند كه طبقات مالك و سرمايه . اند

و اين . داران بزرگ ايران به دور آنان حلقه مي زدند
دو در واقع ستادهاي ايدئولوژيك و سياسي اين 

در مقاطع مختلف تاريخ دو قرن . طبقات بوده اند
يعني از زمان نفوذ استعمار و (اخير ايران 

بنابر سياستهاي استعمار و ) اليسم به ايرانامپري
امپرياليسم و بنابر توازن قواي ميان اين دو جناح از 
مرتجعين ايران، يكي از آنها در راس دستگاه دولت 
قرار گرفته و ديگري يا كامال بيرون از قدرت و يا در 

مشخصا، . موضعي تبعي شريك در قدرت بوده است
.  در قدرت بوددر دوران رضاشاه روحانيت شريك
 يا ٤١ از سال در دوران محمد رضاشاه تا قبل

.  روحانيت شريك در قدرت بود»انقالب سفيد شاه«
پس از آن، دست روحانيت از حكومت تقريبا بطور 

كامل بريده شد هر چند نفوذ سياسي گسترده اي 
هه به آنها داده شد و گستردن دامنه نفوذ آنان در د

با وقوع ) ٤(.بود جزو سياستهاي ساواك ١٣٥٠
، امپرياليستهاي غرب صالح در آن ديدند ٥٧انقالب 

كه جاي اين دو ستون مرتجعين ايران را در زمينه 
بهره وري از قدرت عوض كنند زيرا شاه و دستگاه 
وي ديگر قادر به سركوب انقالب و نجات دولت 

بهمين جهت راه را براي قدرت گيري . نبودند
  .نها اينكار را بكنندروحانيت هموار كردند تا آ

  كردندچرا كودتا
كودتا در ايران داليل جهاني و داخلي بسيار مهم   

كودتا، در واقع يك جزء از تعرض بين . داشت
المللي آمريكا براي مقابله با اردوگاه سوسياليسم و 

انقالب . ممانعت از رشد آن به مناطق جديد بود
سوسياليستي چين به تازگي پيروز شده و با 
پيوستن به شوروي سوسياليستي، توازن قواي بين 
المللي را بشدت به نفع اردوگاه سوسياليسم بهم 

هنوز شوروي، تبديل به يك كشور سرمايه . زده بود
وجود اردوگاه سوسياليسم برهبري . داري نشده بود

  تاثيرات غيرقابل انكاري بر رشد شوروي و چين
جهان انقالبات رهائي بخش در تمامي كشورهاي 

. و ايران نيز از آن مستثني نبود. مي گذاشت
 طي يك سخنراني ١٣٣٢ مرداد ٢٤آيزنهاور در 

الزم است دولت آمريكا براي جلوگيري از «: گفت
توسعه نفوذ كمونيسم در كشورهاي آسيا منجمله 

هم اكنون تصميماتي اتخاذ شده . ايران اقدام كند
ر آسيا دير يا زود بايد راه توسعه كمونيسم د. است

آمريكا، » .را ببنديم و ما مصميم كه چنين كنيم
در سال يكسال پس از پيروزي انقالب چين، 

هدف از جنگ . ، جنگ كره را براه انداخت١٩٥٠
كره درست كردن پايگاه نظامي آمريكا در جوار 

اما در سال . چين سوسياليستي و تهديد چين بود
 پس از تحمل يك شكست حقارت بار از ١٩٥٣
.  سرخ چين و خلق كره، از آنجا بيرون كشيدارتش

 »دفاع از آزادي«آمريكا تجاوزهاي خود را تحت نام 
انجام مي داد و براي » خطر كمونيسم«در مقابل 

دست زدن به اين تجاوزات  به ارتجاعي ترين گروه 
ها و نيروها در درون كشورهاي تحت سلطه تكيه 

 اپول و مستشار نظامي به اين كشوره. مي كرد
كرده و طبقات حاكمه هر كشور را به  سرازير

ارتشهاي ارتجاعي و سيستم هاي سركوب و 
اين مراحم آمريكائي شامل . شكنجه مجهز مي كرد

 . ايران نيز مي شد
اين كودتا واكنشي بود ارتجاعي به لحاظ داخلي،   

در مقابل رشد نهضت ضد امپرياليستي ضد 
ي به علت محمد رضا پهلو. ارتجاعي خلقهاي ايران

 سياسي مردم و یجنايات پدرش و باال بودن آگاه
شكست هيتلر و (همچنين رخدادهاي جهاني 

در ) محبوبيت بين المللي شوروي سوسياليستي
سعي كرد به ) ١٣٣٢٠سال (ابتداي سلطنتش 

بنظر آيد و در مقابل مبارزات » دموكرات«اصطالح 
 ١٣٢٤تا اينكه در خرداد . مردم عقب نشست

 ی را بر عليه سازمانهایه تعرض وسيعبيقراران
 آغاز  و بر عليه حزب توده ايرانیكارگرى و توده ا

 یحزب توده در آنزمان با وجود داشتن رهبر. كرد
رفرميستي و فرصت طلب، هنوز مظهر مبارزه 

 بوده و اغلب انقالبيون یدموكراتيك و ضد فاشيست
و كمونيستهاي صديق و وفادار در آن متشكل 

 در سال ی دربار پهلویالت فاشيستحم. بودند
 ی آمريكائی از پشت پرده توسط امپرياليستها١٣٢٤

اين حمالت كاري نشد و . شدی هدايت میو انگليس
 و ی دست به تشكيل حكومت ملآذربايجانمردم 

 اولين بار یدر اين حكومت  برا. دموكراتيك زدند
زنان از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردار 

 ی خالصه یدهقانان مسلح شدند و زمينهاشدند ، 
زبان .  بين دهقانان تقسيم شدیدولت و مالكان فرار

 در دانشگاه و مدارس و ی بعنوان زبان رسمیآذر
 به كردستانادارات رواج يافت و متعاقبآذربايجان، 

 از غرب یپا خاست و به اين ترتيب قسمت بزرگ
 و ارتش دست آموز یايران از وجود اشرار پهلو

يكسال بعد . امپرياليسم انگليس و آمريكا پاك شد
ارتش شاه با نظارت و همكاري مستشاران آمريكائي 

اما . قيام آذربايجان و كردستان را بخون كشيد
بعد از . مبارزه در نقاط گوناگون ادامه داشت

 ، کارگران جنوب در تيرشكست قيام آذربايجان
بزرگترين اعتصاب خود را كه مشتمل بر  ١٣٢٥

 هزار نفر ميشد براه انداختند و ١٠٠بيش از 
 كه تحت نام یخواهان اخراج جاسوسان انگليس

با حمله .  اجتماع كرده بودند، شدندیكميته سياس
نيروهاي نظامي شاه و اوباش مسلحي كه توسط 
كمپاني نفت انگليس در خوزستان سازمان يافته 

همزمان . بودند، پنجاه تن از كارگران كشته شدند
انگليسي  گران نفت بصره دست به اعتصاب زدندكار

ها براي تهديد كارگران خوزستان ناوگان جنگي 
خود را در آبادان به نمايش گذاشتند و به بصره 

دهقانان كه اكثريت مردم . پياده نظام فرستادند
توليد كننده و استثمار شونده و نيروي عمده 

برد انقالب را تشكيل مي دادند، بيدار شده و براي ن
بسياري از آنها . عليه مالكان و ژاندارمها آماده بودند

تحت تعليمات حزب توده، فرقه دموكرات 
 آذربايجان و حزب دموكرات كردستان سياسي شده
بودند و نه فقط نسبت به شرايط زندگي خود بلكه 
بوضع عمومي كشور نيز آگاهي و حساسيت يافته 

 و دهقانان گيالن نيز مستثني نبودند. بودند
عليرغمسياستهاي سازشكارانه حزب توده از دادن 

كارگران با . حق مالكيت فئودالها سرباز مي زدند
وجود آنكه هنوز طبقه اي جوان و كم جمعيت را 
تشكيل مي دادند، اما در مبارزات و تشكل يابي 

تشكالت توده . صنفي و سياسي با تجربه شده بودند
ر سراسر كشور اي زنان و جوانان و نشر روزنامه ها د

. به آگاهي سياسي عمومي مردم دامن مي زند
اوضاع كامال آماده بود كه انقالب مسلح تمام عياري 
براه افتاده و نظام نيمه فئودالي نيمه مستعمره را 
ريشه كن كند، و انقالب دموكراتيك نوين و 
سوسياليستي را در ايران، همانند چين، به ثمر 

 مرداد قدرتهاي در كودتاي بيست و هشت. برسد
امپرياليستي به ياري طبقات ارتجاعي وابسته به 
خود شتافتند تا روند ناآرام و شتابان انقالب را كه از 
گوشه و كنار ايران مي جوشيد و سرمي كشيد، 

 .سركوب كنند
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  مصدق و مليون

در آن زمان دو حزب رهبري سياسي مردم را در   
: ت داشتندمقابله با ارتجاع و امپرياليسم در دس

هر يك . جبهه ملي به رهبري مصدق و حزب توده
از اينان بداليلي خاص در مقابل كودتا عاجز و 

 .بيچاره از آب درآمدند
ملي شدن نفت توسط حكومت دكتر مصدق   

بخودي خود گام راديكالي در جهت قطع وابستگي 
به امپرياليسم نبود، اما همين حركت آگاهي ضد 

 برد و محرك اوج گيري استعماري مردم را باال
مبارزات ضد امپرياليستي ضد ارتجاعي خلقهاي 

. و اين مبارزات وارد مرحله مهمي شد. ايران شد
مليون و ملي مذهبي ها كه در جبهه ملي اما ) ٥(

متشكل بودند، ارتش شاه را ارتش ملي مي 
آمريكا را دوست خود محسوب مي كردند . خواندند

مي توانند به آن پناه كه از دست انگليس و شوروي 
اينان بدليل آنكه خود متعلق به طبقه . برند

بورژوازي بوده و هستند، مخالف سرنگوني كامل 
حاكميت و مخالف سرسخت تغييرات بنيادين در 

چون . ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران بودند
نفعي در اين نداشتند كه ساختار سياسي، اقتصادي 

ريت زحمتكشان تغيير و فرهنگي ايران به نفع اكث
كند، مقابله خصمانه با شاه و بزرگ مالكان و 
سرمايه داران وابسته به امپرياليسم را الزم نمي 

، به هر نوع خواست عدالت به اين دليل. ديدند
جويانه و آزاديخواهانه بنيادين به ديده عداوت 

تحريكات و «و » زياده روي«نگريسته و آن را 
 اينان، حق ارتش شاه .تلقي مي كردند» اغتشاش

مي دانستند كه در سراسر ايران عليه زحمتكشان و 
. خلقهاي معترض تاخت و تاز كند و قهر اعمال كند

اما هر نوع مبارزه مسلحانه توده هاي دهقان عليه 
فئودالها و خلقهاي تحت ستم عليه رژيم شاه را 

خوانده و حتا » تهديد حاكميت ملي«مساوي با 
ر دست شاه آنرا سركوب كنند حاضر بودند دست د

بطور مثال تشويق شاه و ارتش در جريان سركوب (
 ).آذربايجان و كردستان و كارگران اصفهان و جنوب

جريان مليون ايران صرفا خواهان دست زدن به 
تا (برخي بهبودها در زمينه آزادي هاي سياسي 

و برخي ) بدانجا كه شامل حال خودشان مي شد
و  ا كشورهاي امپرياليستي بودندتغييرات در روابط ب

زياد هم عجله نداشتند كه همين حد از اصالحات 
بلكه آن را يك پروسه تدريجي و . هم انجام شود

طوالني مدت مي ديدند و در صورتيكه خودشان 
سهمي در قدرت داشته باشند حاضر بودند در 
سركوب خواسته كارگران و دهقانان سركش نيز 

ند يا حداقل سكوت پيشه دستي بر آتش داشته باش
 . كنند

مصدق هيچ برنامه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 
براي دست زدن به تغييرات بنيادين در جامعه نيمه 
فئودالي ايران ارائه نداد بجز آنكه زير فشار جنبش 

 درصد از بهره مالكانه فئودالي را ١٥هاي دهقاني 
 و پيوندهاي بورژوازي ملي با فئوداليسم. كاهش داد

نظام سرمايه داري جهاني، به وي اجازه نمي داد كه 
دست به تركيب بنيادهاي مالكيت بر زمين و 

همانطور كه تاريخ ثابت . سرمايه هاي بزرگ بزند
كرد ملي كردن نفت نيز در حد يك نهضت سياسي 
عليه استعمار انگليس بود و تغييري در ساختار 

 لحاظ به اقتصادي وابسته و تحت سلطه ايران نداد
خارجي مليون برهبري مصدق، براي سرشاخ نشدن 

» موازنه منفي«با امپرياليستها سياست خارجي 
اتخاذ كرده بودند، كه فكر مي كردند بسيار داهيانه 

سياست موازنه منفي در واقع بسيار ارتجاعي . است
: اين سياست دو جنبه داشت. و عقب مانده بود

استعمار دوستي با آمريكا و ضديت همزمان با 
حمايت آمريكا از . انگليس و شوروي سوسياليستي

ملي كردن نفت توسط مصدق، دليل و برهاني شده 
» ملت ايران«بود براي وي كه آمريكا را دوست 

و نتيجه اش را خود ديد و خيلي دير . معرفي كند
با وجود محبوبيت عظيم شوروي . جمعبندي كرد

يران، سوسياليستي در ميان توده هاي مردم در ا
دولت مصدق و مليون با آن دشمني و ضديت مي 

و اين ضديت عمدتا مربوط به آن بود كه . كردند
شوروي سوسياليستي يك نظام اقتصادي اجتماعي 
ضد سرمايه داري را نمايندگي مي كرد، قداست 
مالكيت خصوصي در آنجا زير پاي زحمتكشان شهر 

ر دست فئودال و سرمايه دا. و ده لگدمال شده بود
گردن كلفت از سر كارگر و دهقان كوتاه شده بود و 
به صرف داشتن مالكيت كسي نمي توانست از كس 

 .ديگر بهره كشي اقتصادي كند
خالصه مطلب آنكه، جريان مليون و مشي مصالحه 
و روياي اصالحات تدريجي شان باعث شد كه به 
جاده صاف كن دشمنان داخلي و خارجي مردم 

آنان بازهم .  قرباني آن شوندبدل شوند و خود نيز
همين طريق و روش را ادامه خواهند داد زيرا 
خاستگاه طبقاتي اين جريان به آن اجازه فراتر 

در جريان . رفتن از اين محدوده را نمي دهد
كودتاي بيست و هشت مرداد اين حقيقت بي برو 

 رهبري يهبت شد كه اينها با وجود آنكه داعبرگرد ثا
اهانه و استقالل طلبانه مردم را مبارزات آزاديخو

دارند اما نيروهائي هستند متزلزل و معامله گر كه 
 هميشه مردم را به آرامش و مماشات با مرتجعين

دوران نخست وزيري مصدق . دعوت مي كنند
محك خوبي است براي اينكه اينان هنگامي كه بر 
مسند قدرت مي نشينند چقدر حاضرند حقوق پايه 

 صادي اكثريت مردم ايران را بهاي سياسي و اقت
كارنامه اين جريان دوران قبل از . آنان بازگردانند

 كه توسط ٦٠ تا ٥٧كودتا چنين بود و در سال 
طبقات ارتجاعي دوباره به شراكت در قدرت 

 .فراخوانده شد نيز همين بود

قدرت سياسي از مجلس در مي آيد 
 يا از لوله تفنگ

ابل كودتا نيز عجز و بيچارگي حزب توده در مق
 ١٢. نشانگر شكست تاريخي مشي رفرميستي بود

سال طبقات ارتجاعي ايران و امپرياليستها بطور 
منظم تدارك سياسي و نظامي مي ديدند و پايه 

در مقابل . هاي دولت ارتجاعي را تقويت مي كردند
حزب توده كه بزرگترين حزب سياسي كشور و در 

 نان و جوانانبر گيرنده كارگران و دهقانان و ز

 آزاديخواه بود، يك خط مشي رفرميستي
. محتوم به شكست را دنبال مي كرد سنديكاليستي

در اين دوره استراتژي حزب توده به تسخير «
كرسي هاي مجلس خالصه مي شود و در باره 
كارگران فعاليتش به تشكل صنفي و سياسي و 
. تبليغ مرامنامه اصالح طلبانه اش محدود مي گردد

توده به ميدان دادن و راهنمائي كردن حزب 
به ابتكار ) حتا تعرضات دفاعي(عمليات تعرضي 

توده ها، مطلقا معتقد نبود و با اين انديشه فعاالنه و 
اين بود كه كليه ي . متعصبانه مبارزه مي كرد

تعرضاتي كه از ناحيه ارتجاع به تشكيالت حزب 
توده و كلوپ هاي كارگران مي شد، بدون مجازات 

 »دموكراسي ناقص«به نقل از كتاب (» .مي ماند
حزب توده از شور و شوق انقالبي ) ٦) (دفتر اول

توده ها براي هر چه عريض و طويل تر كردن 
حت رهبريش بودند، استفاده تشكالت توده اي كه ت

 و انرژي آنان را در پاي صندوق هاي راي و مي كرد
داد و از اين انتخابات به آن انتخابات به هدر مي 

 ١٣٢٠دوران پس از شهريور . وقت تلف مي كرد
دوره تدارك پردامنه براي وارد شدن طبقه كارگر «

 ايران به ميدان مبارزه قهرآميز جهت بدست گرفتن
قدرت سياسي بود؛ ولي از ديدگاه رهبري حزب 

دموكراسي «توده در دوره مذكور مي بايستي 
 از طريق شركت هرچه وسيعتر) ٧(» ناقص

 .ان در مبارزات انتخاباتي توسعه يابدزحمتكش

 تظاهرات کارگران عليه کودتا
حزب توده اين موضع خود را چنين توجيه مي كرد 
كه با شكست آلمان هيتلري بهار دموكراسي در 
سراسر جهان فرا خواهد رسيد و استبداد و فاشيسم 
در سراسر جهان يكباره نابود خواهد گشت؛ كه 

د هر چه بيشتر سطح براي رسيدن به مقصود باي
آگاهي توده ها را نسبت به ارزش دموكراسي باال 
برد تا بيدار و متشكل و متحد گشته و مراقب رفتار 

از اين (حزب توده . هيئت حاكمه باشند
مقاومت و اعتراضات مسالمت آميز را …)حرفها

دموكراسي «به نقل از كتاب (» .منظور داشت
معتقد بودند رهبران حزب توده   )دفتر اول» ناقص

كه قدرت سياسي از مشاركت در قدرت و 
. صندوقهاي راي بيرون مي آيد و نه از لوله تفنگ

و . كودتا بر اين توهم بيرحمانه ضربه اي وارد آورد
دروغين بودن مبارزه مسالمت آميز و پارلماني را 
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اين واقعه نشان داد كه حزب گل و . نشان داد

ازمان دادن گشادي مانند حزب توده فقط بدرد س
مبارزه براي انتخابات مي خورد ولي براي انقالب 
كردن ضروري است كه كمونيستهاي انقالبي در 
يك حزب پيشاهنگ مخفي كه داراي برنامه 
سياسي انقالبي است و با سبك كار انقالبي مبارزه 

 )٨.( مي كند، متحد شوند
طرفداران شاه ادعا مي كنند كه توده مردم در 

در اين . ه دفاع از مصدق برنخاستمقابل كودتا ب
ادعا درصدي از واقعيت وجود دارد و تا آنجا كه به 
آن درصد مربوط مي شود اين مساله سه علت 

يكم، مصدق با دست خود مردم را به خانه : داشت
زندانيان سياسي را آزاد نكرده . هايشان رانده بود

و براي منفعل كردن مردم حتا در روزهاي قبل . بود
ودتا، به شهرباني تهران دستور حكومت نظامي از ك

دوم، بجز نهضت ملي كردن نفت، مصدق . داده بود
با تمام خواستهاي بنيادين كارگران و دهقانان از در 
. خصومت درآمده بود و مردم اين را مي دانستند

سوم، حزب توده عليه كودتا مقاومتي را سازمان 
. بود» اقتبي لي«نداد نه بخاطر آنكه غفلت كرد يا 

سازمان دادن مقاومت عليه كودتا مترادف بود با 
) ابتدا از يك نقطه مساعد(آغاز يك جنگ انقالبي 

حزب توده اصوال . عليه رژيم كودتا و امپرياليستها
بر پايه يك چنين استراتژي سياسي ساخته نشده 

حزبي بود اصالح طلب و نه آماده براي جنگ .بود
هاي سياسي جامعه به و هنگاميكه برخورد. طبقاتي

سطح چكاچك شمشيرها رسيد، كامال خلع سالح و 
در چنين نقاط عطف است كه توده هاي . فلج شد

انقالبي به بي ثمري مشي اصالح طلبانه، و به 
رجوع . (خيانت احزاب اصالح طلب پي مي برند

كنيد به ضميمه اين مقاله در همين شماره به نام 
 )…مقاومت يا پيروزي«
به ١٣٣٢ خونين بيست و هشت مرداد كودتاي  

تلخي اما ماندگار درسهاي بزرگي به پرولتاريا و  
اول از همه ماهيت خونخوار، . خلقهاي ايران داد

آزادي كش و سلطه گر امپرياليسم آمريكا را روي 
وحدت بنيادين . لوح سنگي تاريخ ايران حك كرد

 طبقات سرمايه دار و مالك ايران را با قدرتهاي
كودتا، چهره دوست و . اليستي نشان دادامپري

عالوه بر اينها، . دشمن را مثل آئينه بازتابيد
ورشكستگي استراتژي مبارزه اصالح طلبانه و در 
چارچوب قانون را نشان داد و ثابت كرد كه خلق 

هميشه و بدون استثنا بدون داشتن ارتش خلق 
در مقابل دشمني كه صاحب ارتش است، خلع 

اين رويداد با نمايش ضعف .  استسالح و قرباني
تاريخي طبقه بورژوازي ملي ايران و احزاب سياسي 

 نمي توانند انقالب هرگزشان ثابت كرد كه آنان 
دموكراتيك ايران را  به ثمر برسانند و اين كار هم 

اين تجربه . وظيفه پرولتاريا و حزب كمونيست است
دردناك، خط سنديكاليستي و رفرميستي حزب 

ا رفوزه اعالم كرد و براي هيچ پرولتري جاي توده ر
 تعيين كننده ترينشك باقي نگذاشت كه 

تشكيالت طبقه كارگر نه سنديكا و تشكالت توده 
اي و روزنامه هايش بلكه حزب كمونيست است كه 
مانند يك ستاد رهبري جنگي سازمان يابد و با يك 
خط انقالبي، مبارزه براي سرنگوني قهرآميز طبقات 

اعي و دولت آنان را بدون تزلزل و با ورزيدگي ارتج
 .از ميان پيچيدگيها عبور دهد

 پانويسها
 توسط روزنامه ٢٠٠٠ اسناد سازمان سيا كه در آوريل -۱

اين مجموعه شامل اسناد زير مي . نيويورك تايمزعلني شدند
يادداشت يك تاريخ نگار، شرح مفصل كودتا توسط يكي از : باشند

 آن به نام دونالد ويلبر كه يكسال پس از كودتا مامورين درگير در
 .و پنج ضميمه شامل نقشه هاي كودتانوشته شده است، 

  ٨٢ مرداد ١٤ مجله تالش شماره - زاهدييرشرد خاطرات ا-۲
روز قبل قسمتي از وقت من صرف تماس گرفتن با عده اي از «

همه آنها . افسران بازنشسته و چند نفر از نمايندگان مجلس شد
سرهنگ فرزانگان از كرمانشاه …آماده خدمت و همكاري هستند

 مي گويد سرهنگ بختيار نبطوريكه فرزانگا…مراجعت كرد
آمادگي خود را از هر جهت براي همكاري با ما ) سرلشگر فعلي(

من با تمام قوائيكه تحت فرماندهي دارم : اعالم داشته و گفته است
ذوقه به مقدار كافي در اسلحه و مهمات و آ. در اختيار شما هستم

كرمانشاه موجود است و حتي ما مي توانيم خودمان را براي حمله 
 .به تهران آماده كنيم

من به اصفهان رفته بودم و حرارت و اشتياق سرهنگ ضرغام را «
اصرار مي كردم كه براي انجام منظور خودمان و . ديده بودم

مانشاه براي انتخاب كر.…به اصفهان برويم» ايران آزاد«تشكيل 
قرار بود . مسافرت به آن استان و تشكيل ايران آزاد قطعي شد

. هنگام عزيمت از تهران در چند نقطه دست به تخريب بزنيم
 مرداد ٣٠ يا روز جمعه ٢٩تصميم گرفته شد روز پنجشنبه 

 نقشه تخريب، عازم كرمانشاه  و نيم صبح پس از اجراي٤ساعت 
 »مشوي
 از سركوب نهضت آذربايجان  پس١٣٢٥ دي ٢٠ در روز -۳

كه در ) بازار(توسط ارتش شاه، مصدق در ميتينگي در مسجد شاه 
انتخابات دربار و قوام السلطنه تشكيل » سودجويان«اعتراض به 

ما بسيار خوشوقتيم كه دولت، آذربايجان را به «: شده بود گفت
 حيطه تصرف درآورده و ارتش

ر سالنامه پارس سال د(» …شاهنشاهي در آنجا مستقر شده است
 بسمت سفير ١٣٣٠لوي هندرسن در تيرماه ) ١٥٠ صفحه ١٣٢٦

نشريه باختر امروز كه درين . كبير آمريكا در تهران منصوب شد
هنگام سخنگوي دولت دكتر مصدق نيز بود، در اين باره چنين 

مشاراليه قبل از شغل …هندرسون دوست ايران است«: نوشت
ستان، رياست اداره خاورميانه را در فعلي يعني سفير كبيري هندو

وزارت امور خارجه بعهده داشته است و در قضيه آذربايجان فعاليت 
 ١٨نشريه باختر امروز (» .مساعدي به نفع ايران بعمل آورده است

 )١٣٣٠تير 
 اين سياست ساواك از سياست بين المللي -۴

امپرياليسم . امپرياليسم آمريكا سرچشمه مي گرفت
 در ١٩٧٠در دهه )  ديگر امپرياليستهاي غربيو(آمريكا 

اوج رقابتهايشان با امپرياليسم شوروي تصميم گرفتند 
نهضتهاي بنيادگراي اسالمي در كشورهاي همسايه 
شوروي را تقويت كنند و بدين ترتيب بقول خودشان 

بدستور آمريكا، . بدور شوروي بكشند» كمربندسبز«يك 
ب اين نوع از رژيمهاي سركوبگر خاورميانه سركو

مخالفين خود را كم كرده و راهگشاي تقويت و پايه 
مشخصا در . گيري نهضتهاي بنيادگراي اسالمي شدند

ايران دربار شاه و ساواك به طرق مختلف راه را براي 
نفوذ يابي اسالم سياسي در ميان جوانان تحصيلكرده باز 
مي كردند در حاليكه جريانات كمونيستي انقالبي و 

اين . ت چپ وابسته به شوروي سركوب مي شدندجريانا
واقعيت به طور روشن در خاطرات سياسي كارگزاران 

همچنين به اسناد ساواك . رژيم شاه مستند شده است
 . در مورد بازداشتهاي علي شريعتي رجوع كنيد

 ملي كردن نفت يك جنبش ضد استعماري بسيار مهم بود كه -۵
ليسم انگلستان كه مالك چاه ضربات قابل مالحظه اي بر امپريا

اين جنبش تاثيرات مهمي بر . هاي نفت ايران بود، وارد آورد
افشاگري هاي . مبارزات ضد استعماري در سراسر جهان گذاشت

مصدق در دادگاه بين المللي الهه كه به دعوي نفتي ميان ايران و 
انگليس رسيدگي مي كرد و باالخره به نفع ايران راي داد، پژواك 

در ايران با «: مصدق در دادگاه الهه گفت.  المللي وسيعي يافتبين
 مليون مردم محروم از ١٨ كيلومتر مربع وسعت،  ١٦٠٠٠٠٠

 ٣١٥ سال شركت نفت ٤٠در طول . حوائج اوليه زندگي مي كنند
 طبق ١٩٤٨در حاليكه تنها در سال . ميليون ليره بما رسيده است
 ميليون ٩يره بود كه فقط  ميليون ل٦٢ترازنامه درآمد شركت نفت 

ليره آن بما رسيد، در صورتيكه تنها بابت ماليات بر درآمد دولت 
به (» . ميليون ليره بود٢٨انگلستان از نفت ايران در همان سال 

  بر گرفته از.نقل از زندگينامه و مبارزات سياسي دكتر مصدق
  ) ٢٠٠٣ اكتبر ٤٣نشريه توفان شماره 

ن دولت انگلستان ماليات جديدي وضع با ملي شدن نفت در ايرا
علت اين نام گذاري آن بود كه . نام گرفت» ماليات آبادان«كرد كه 

دولت انگلستان از ماليات بر درآمد كمپانيهاي انگليسي از نفت 
آبادان محروم شده بود و اين ماليات را براي جبران اين محروميت 

 .وضع كرده بود
جاويد از . ا.منوشته » دموكراسي ناقص«كتاب  -٦

 مي ١٣٥٦انتشارات اتحاديه كمونيستهاي ايران در سال 
 نادر كتب بررسي هاي تاريخي ءاين كتاب جز. باشد

 تاريخي و با بررسي بسيار است كه با ديدگاه ماترياليست
. گسترده مطبوعات دوران مورد بحث نگاشته شده است
. هم اكنون نسخه هاي قديمي اين كتاب بجا مانده است

تشار مجدد اين كتاب ارزشمند بدون كمك خوانندگان ان
در زمينه تايپ كامپيوتري كتاب و تقبل هزينه هاي 

براي دريافت نسخه اي از كتاب . چاپ امكان ناپذير است
 . جهت تايپ مجدد با ما تماس بگيريد

 ساله ١٢ مرداد به يك دوران ٢٨ كودتاي -۷
ست آلمان اين دوره با شك. پايان داد» دموكراسي ناقص«

هيتلري در جنگ دوم، و سقوط رضاشاه در شهريور 
 و ورود نيروهاي آمريكا و انگليس از جنوب و ١٣٢٠

. شوروي سوسياليستي از شمال، شروع شده بود
جاعي حاكم دموكراسي نيم بند بر اثر تضعيف رژيم ارت

كه نتيجه اجتناب ناپذير سقوط رضاشاه و اوضاع بين 
و از همان آغاز، امپرياليسم انگليس . المللي بود، آغاز شد

پس از (و آمريكا در صدد بودند كه در اولين فرصت 
آنرا خاتمه ) تدارك كافي و يافتن فرصت بين المللي

بسر آمد، » دموكراسي ناقص«يك دوران طوالني . دهند
 آنكه كمونيستها از اين وضعيت براي ساختن يك بدون

حزب منسجم و براه انداختن جنگ انقالبي براي 
سرنگوني دولت ارتجاعي بورژوا مالكان وابسته به 

در عوض، ارتجاع و امپرياليسم . امپرياليسم، سود جويند
براي خود وقت خريدند تا اينكه با انسجام بخشيدن به 

عمدتا (حاكميتشان صفوف خود و تقويت ارگانهاي 
 .نيز خالص شوند» دموكراسي ناقص«از شر اين ) ارتش

 سياست هاي رفرميستي حزب توده كه مهمتر از هر -٨
كجا در عدم تداركش براي سرنگوني كل نظام و بيرون 
كردن امپرياليستها متجلي مي شد، فقط مربوط به خود 

بلكه بشدت متاثر از ديدگاه هاي . حزب توده نبود
سوسياليستي بود كه در حين جنگ جهاني دوم، شوروي 

كمونيستهاي كشورهاي مختلف را به ايجاد جبهه متحد 
حتا پس از . با طبقات ارتجاعي داخلي تشويق مي كرد

پايان جنگ دوم، آنان را به تبعيت از قراردادهاي شوروي 
مجموعه اين . با قدرتهاي غرب متعهد مي ساخت

رد كه از انقالب قراردادها شوروي را متعهد مي ك
پس از مرگ استالين سياستهاي آشكارا . پشتيباني نكند

محكوم كردن هر نوع مبارزه انقالبي و تشويق همزيستي 
مسالمت آميز با رژيمهاي مرتجع وابسته به امپرياليسم 

 ▪. غرب بود
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 ۱ضميمه 
 :سلطنت طلبان و نيروهاي ملي مذهبي در مورد كودتا چه مي گويند 

 مرداد مي گذرد، اما بدليل آنكه ايران آبستن تحوالت سياسي بزرگي است، ٢٨با وجود آنكه پنجاه سال از كودتاي 
. ن واجب آمده استبراي بازيگران آن عصر و نيروهاي سياسي جامعه نگاهي دوباره به اين كودتا و درسگيري از آ

 .بررسي اظهار نظرات و جمعبنديهاي برخي از اينان خالي از اهميت نيست
حاميان سلطنت پهلوي كه با اين كودتا به قدرت رسيدند و ربع قرن در ايران بدون شريك بزور سرنيزه و اختناق   

اين جنايت را با كلمات به حكومت كردند، طبعا بر آن واقعه مهر تائيد مي زنند و سعي مي كنند چهره كريه 
اردشير زاهدي كه پسر سرلشگر زاهدي است و در تمام دوران سلطنت محمدرضا . عاريت گرفته نقاشي كنند

پهلوي دست راست شاه محسوب مي شد، در خاطراتش، كودتاي بيست و هشت مرداد را يك قيام رهائي بخش كه 
ريوش همايون كه تئوريسين سلطنت طلبان مشروطه دا! توسط حركت خودجوش مردم راه افتاد معرفي مي كند

سخنان .  انگليس در ايران را تائيد مي كند و مي گويد درست بود و بايد مي شد-خواه است كودتاي آمريكا 
منظورش . »آنرا فراموش كنيد« مرداد ربطي به نسل امروز ندارد و ٢٨اول اينكه مي گويد، . همايون چند نكته دارد

تئوري هم » فراموش كردن تاريخ«وي در مورد ضرورت » . كنيد كه ما دوباره به قدرت برسيمكمك«آن است كه 
ايشان طوري نظريه ! مي بافد و خيلي سعي مي كند اين نظريه خود را مدرن و غير قرون وسطائي جلوه دهد

قدر ور افتاده كه مسخره خود را بديهي جلوه مي دهد كه اين شبهه پيش مي آيد كه در جهان مدرن علم تاريخ آن
حتا در دانشگاه ها آنرا درس نمي دهند، و تاريخ هيچ جايگاهي در مباحث سياسي ايدئولوژيك بزرگ جهان مدرن 

نيمي از عمر خود » جانثاران اعليحضرت همايوني آريامهر و غيره«و البته فراموش مي كند كه خود و ديگر . ندارد
» فراموشي تاريخي«اين اصرار آقاي همايون اندر فوايد . ران كرده اند سال شاهنشاهي اي٢٥٠٠را صرف احياء تاريخ 

زيرا كسب . نشان مي دهد كه چقدر مرتجعين از اينكه نسل جوان به شناخت تاريخي دست يابد هراس دارند
شناخت تاريخي بخشي از كسب آگاهي در مورد ماهيت، منش و روش سياسي واقعي هر طبقه و هر حزب سياسي 

هنوز .  است٣٢ مرداد ٢٨ مرداد مطلقا ضروري است زيرا ايران امروز هنوز همان ايران ٢٨ي تاريخ بررس. است
تي، بر سر هنوز هم همان نيروهاي طبقا. همان طبقات استثمارگر حاكمند و همان طبقات استثمارشونده محكوم

و مي گويد، مصدق !  مي اندازددوم اينكه، آقاي همايون تقصير كودتا را به گردن مصدق . آينده ايران سرشاخند
وي مي گويد كودتاي سيا . واقع بين نبود و بيش از آنچه كه غربي ها مي توانستند بدهند، استقالل مي خواست

 كودتاي آمريكا و انگليس  اگر مي گويدسپس! نقض استقالل ايران نبود زيرا در جهان كنوني استقالل معني ندارد
اقوام «چون اگر كودتا نمي شد، كمونيستها و . ايران را حفظ كرد» يت ارضيتمام« استقالل را نقض كرد ولي 

تماميت ارضي كشور حفظ شد چون بدون اينكه . استدالل حيرت آوري است. كشور را تجزيه مي كردند» ايراني
ارگر آقاي همايون تفكر طبقه چپاولگر، استثم. توسط قدرتهاي امپرياليستي خورده شد» تماميتش«تجزيه شود در 

نكته سوم آقاي همايون اين است كه كودتاي آمريكا و انگليس . و كشور فروش خود را با صراحت بيان مي كند
براي مقابله با انقالب كمونيستي در ايران واجب بود و سعي مي كند روي ضد كمونيسم نيروهاي ملي مذهبي 

ايران كمونيستي « گويد، اگر كودتا نمي شد وي مي. انگشت بگذارد تا وجه اشتراك شاه و مليون را يادآوري كند
 كرنسكي، اولين حكومت بورژواليبرالي را پس از ١٩١٧در سال (» .مصدق، كرنسكي ايران مي شد. مي شد

حكومت كرنسكي چند ماه بيشتر دوام نياورد و خيلي زود توده ها از . سرنگوني سلطنت تزار در روسيه تشكيل داد
كودتاچيان . اين استدالل جديد نيست).  سوسياليستي برهبري لنين به پيروزي رسيدوي روي برگرداننده و انقالب

اما يك بحث همايون در جواب به اين سوال است كه چرا قدرتهاي غربي . با همين اعتقاد و تحليل كودتا كردند
 سر نيت بحث بر«وي مي گويد، . حتا مصدق ضد كمونيست را نتوانستند تحمل كنند و وي را سرنگون كردند

اين اشاره است به عدم توافق مصدق با شاه و ارتشيان و امپرياليستها مبني بر » .بحث بر سر توان است. نيست
رژيم شاه » زياده رويهاي«وي از . است» دلجوئي«آخرين نكته وي براي   .سركوب و قلع و قمع خونين حزب توده

 مرداد بد ٢٨كنجه و اختناق سياسي بعد از كودتاي در سركوب مخالفين انتقاد مي كند و مي  گويد سركوب و ش
مجله تالش سال سوم شماره ! (بيائيد فراموش كنيم!  تقصير داشتيمهر دو: ان رژيم شاه مي گويدبود و به قرباني

١٤( 
بيانيه اي ) انقالب مشروطه( مرداد ١٤ مرداد و صدمين سالگرد ٢٨ملي مذهبي ها به مناسبت پنجاهمين سالگرد   

در اين بيانيه عالوه بر ) برگرفته از سايت اينترنتي گويا. (صادر كرده اند»  سياسي-بيانيه فعاالن فرهنگي «م به نا
امضاء سران جبهه دوم خرداد جمهوري اسالمي هم )  يزدي و غيره، معين فر، پيمان،سحابي(نام ملي مذهبي ها 

ه يكبار ديگر بينش ملي مذهبي ها كه مملو از اين بياني).  سروش و غيره، جالئي پور،حجاريان(ديده مي شود 
اوهام نسبت به بدكارترين دشمنان مردم بوده و با حقوق پايه اي دموكراتيك اكثريت مردم كامال بيگانه است، را 

زمينه مشاركت گسترده مردم و رقابت سالم نيروهاي «را فرا مي خواند كه  » مسئولين نظام«بيانيه . نشان مي دهد
راهم آورند و با رعايت حقوق همه افراد و گروه ها و احزابي كه مايلند در چارچوب قانون اساسي سياسي را ف

لوايح به سود كشور و  فعاليت سياسي داشته باشند و تضمين باز بودن دست منتخبان ملت براي تصويب طرح ها و
زه هاي اخذ راي، همچون مي دهند، امكان حضور ميليوني شهروندان را در حو مردم آنگونه كه خود تشخيص

  ».تا تغيير داوطلبانه رفتار مسئوالن تغيير اجباري ساختار نظام را به آنان تحميل نكند فراهم آورند، ٧٦خرداد 
كه  براي اين جماعت خدشه ناپذيراست حتا اگر قانوني مانند قانون اساسي جمهوري اسالمي باشد» قانون«تقدس 

به دليل آنست كه اين » قانون«عشق اينان به . روندان اين كشور استنص صريح آن ضد آزادي و مساوات شه
تنها با آن سياستهائي اختالف دارند كه مانع از شركت گروه . قانون اساسا بينش اين جريان را منعكس مي كند

يلند در مِا« که كساني را » رعايت حقوق«بگذاريد از ديد هيچكس پنهان نماند كه اينها تنها . آنان در قدرت است
  در اين بيانيه ملی مذهبي ها بخود.  و نه بيشالزم می دانند» چارچوب قانون اساسی فعاليت سياسی داشته باشند

                                                           بقيه در صفحه بعدحق ميدهند که هدف 

 ۲ضميمه 

مقاومت يا : نوعی از نگاه
 زیپيرو

 مرداد بر ۲۸پيرامون تاثيرات شکست 
 جنبش کمونيستی

 
شكستي كه نهضت آزاديخواهانه و استقالل 

 ٢٨طلبانه مردم ايران بواسطه كودتاي آمريكائي 
مرداد متحمل شد تاثيرات انكار ناپذيري بر 
. جنبش كمونيستي ايران از خود بجاي گذاشت
. آن شكست، تلخي و سرخوردگي زيادي ببار آورد

اين وصف، همراه با عوامل بين المللي ديگر، با 
محرك حركتي نوين در جنبش كمونيستي ايران 

در آندوران، پرسشهاي گزنده پاسخ مي . بود
طلبيدند و نگاههاي جستجوگر طالب راهي نوين 

براي بسياري از جوانان انقالبي و مترقي . بودند
كه اميد و آرزوي خود را درجبهه ملي مي ديدند 

 مشي مصالحه كارانه و سازشكارانه بطور جدي
رهبران جبهه ملي زير سئوال رفت؛ همزمان 
كمونيستها به جستجوي كشف علل و ريشه هاي 

 . رفرميسم تاريخي حزب توده پرداختند
براي اينكه ابهامات روشن شود و سئواالت پاسخ 

تقريبا دهسال بعد بسياري . گيرد، زمان الزم بود
دتا توسط جنبش بين از آن سئواالت پايه اي عم

همانطور كه . المللي كمونيستي جواب گرفتند
صحنه جهاني و عوامل بين المللي نقش تعيين 

 مرداد ٢٨كننده اي در شكل گيري كودتاي 
داشتند، تنها يك جنبش بين المللي كمونيستي 
مي توانست سرنخهاي كليدي جمعبندي صحيح 

مبارزه اي كه . ت دهداز آن شكست را به دس
چين تحت رهبري مائوتسه دون  كمونيست حزب

عليه كمونيسم كاذب خروشچفي و سازشكاري و 
 مسالمت جوئي شوروي رويزيونيستي براه انداخت
زمينه مستحكمي را براي جمعبندي جدي و 

 .واقعي از آن شكست فراهم آورد
قدرت سياسي از لوله «جمعبندي هائي چون  

نتخابات و نه از پارلمان و ا» تفنگ بيرون مي آيد
خلق بدون داشتن ارتش خلق هيچ چيز «و اينكه 

و قادر نيست از دستاوردهاي مبارزاتي » ندارد
 ٢٨ و شكست ٢٠- ٣٢خود دفاع كند؛ بر دوره 

. مرداد پرتو افكندند و راهگشا شدند
جمعبنديهائي كه همراه بود با داليل بقدرت 
رسيدن رويزيونيسم در شوروي، نقد پاره اي از 

فيق استالين و افشاي داليل احياء اشتباهات ر
 جمعبنديها شادابي اين. سرمايه داري در شوروي

چنين تحول . و طراوات را به كمونيسم بازگرداند
بزرگي در جنبش كمونيستي جهاني زمينه را 
براي تولد جنبش نوين كمونيستي در ايران 

 .فراهم كرد
از آن پس نگاه بسياري از جوانان مبارز و   

ي انقالبي به راه چين جلب شد، راهي كمونيستها
 كه قبال نيز توجه عناصر راديكال و انقالبي درون



١٥صفحه    حقيقت      ۱۲شماره 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعتبار تاريخ تالش يك تاريخ معاصر ايران به يك «  :از مشروطه تا كنون را اين طور تعريف كنند» ملت ايران«
خير و يك ميليون . »است…ملت به منظور اعمال حاكميت قانون، محدود و پاسخگو كردن قدرت زمامداران

نيست بلكه فقط برنامه و تاريخ تالش يك بخش از طبقه بورژوازي » ملت ايران«اين تاريخ معاصر ! بار خير
اريخ تالش طبقات زحمتكش و روشنفكران انقالبي ت. است» نهضت آزادي«ايران است؛ اين مرامنامه سازمان 

تاريخ تالش براي سرنگون كردن قانون )  كه حيدر عموغلي ها و ستارخان ها از پيشاهنگانش بودند(ايران 
ملي مذهبي هاي ايران آمال تنگي دارند و بسيار تالش مي كنند كه . آن» اعمال«ارتجاعي حاكم است و نه 

روشنگري علما و «هنگامي كه تاريخ مشروطه را تعريف مي كنند، تنها . بچپانندتاريخ را هم در اين تنگنا 
را مي بينند؛ در تاريخ آنان از انقالب مشروطه، نه ستارخان و باقر خان و سوسيال » روشنفكران مخالف

عني ي(» علما«و زماني كه از نقش . دموكراتها موجودند و نه مبارزه مسلحانه آنان عليه نيروهاي استبداد
مي » مشروعه«در مشروطيت صحبت مي كنند يادشان مي رود كه بگويند اكثريت اين علما ) آخوندها

و بهمين جهت رهبرشان شيخ فضل اهللا نوري به دست تواناي مردم به دار كشيده » مشروطه«خواستند و نه 
ملت «انيه اصرار دارد در صد سال پيش ثابت كرد كه ملت ايران آنطور كه اين بي» علما«شد و مجازات رهبر 

نبوده و نيست و در اولين فرصتي كه به كف آورده احساس باطني خود را به صورت دراماتيك به » مسلمان
 . نمايش در آورده است

درس ديگري كه ملت ما از آن تجربه تلخ گرفت اين بود كه چگونه «: اينان در بيانيه خود مي فرمايند  
در همه اشكالش سرانجام در خدمت پايمال كردن منافع و مصالح ملي قرار خشونت ورزي و رفتار غيرقانوني 

مجموعه تحريك ها و اغتشاش هاي خياباني، حادثه آفريني ها، آدم ربائي ها و قتل ها، چه هنگامي . مي گيرد
كه زير پوشش سوسياليسم و ضديت با امپرياليسم صورت مي گرفت و چه آنگاه كه پوشش اسالمي و اصول 

 به خود مي داد و چه زماني كه با شعار مليت گرائي به ميدان مي آمد، در خدمت تضعيف حاكميت گرائي
 ».قانون و اقتدار دولت ملي قرار گرفته است

كدام است؟ منظور بمبها و قتل » آدم ربائي و قتل و حادثه آفريني زير پوشش سوسياليسم«منظور اينان از 
خطر «داد  سازمان سيا به نام حزب توده انجام داد تا مصدق را از  مر٢٨هائي است كه در آستانه كودتاي 

بترساند و او را وادار به اعالم حكومت نظامي و خلوت كردن خيابانها كند، و آيت اهللا ها را براي » كمونيسم
  علني شد،٢٠٠٠سال  تمام اين ماجراي پليد در اسناد محرمانه دولت آمريكا كه در. انجام كودتا متحد كند

به (مستند شده است و با اين وصف اين ملي مذهبي ها مصرند كه زيرجلكي آنرا به حزب توده 
جريان مليون و  سادي و ورشكستگي عقيدتي و تاريخيبه اين مي گويند ك. نسبت دهند) سوسياليسم

ام و يا حفظ نظ(كه بعد از انقالب تحت نام ملي مذهبي ها به فعاليت مشغول شدند، همواره اصالح طلبي 
اين حتا اگر فضيلت باشد، فضيلتي است بورژوائي فئودالي كه نه مي . را فضيلت خود مي شمارند) اصالح آن

خط مشي اينان باالجبار . خواهد و نه مي تواند موفق به تغييرات بنيادين اجتماعي به نفع اكثريت مردم شود
تدريجي، مسالمت آميز، شريك شدن مهمترين خصلت سياست پيشروي . به پيروزي مرتجعين منتهي مي شود

در قدرت، به اميد جناحي از درون نظام نشستن، دقيقا در اين است كه دست آخر به شكست اصالح طلبان و 
با اين وصف، اين جريان سياسي از گذشته درس . به مسلخ بردن مبارزين واقعي و پيروزي مرتجعين مي انجامد

تفكر را در او جاسازيكرده و حتا بهترين عناصرش نمي توانند از شر زيرا خواستگاه اقتصاديش اين . نمي گيرد
. مماشات اينها را بيش از هر جا در گرايششان به سهيم شدن در قدرت مي توان ديد. اين ديدگاه خالص شوند

مصدق در حكومتي شركت كرد كه اهرمهاي اصلي قدرت يعني نيروهاي نظامي دست دربار و قدرتهاي بيگانه 
صفر قهرماني كه .  درجه دموكراتيسم مصدق همان بس كه زندانيان سياسي را نيز از زندان آزاد نكرداز. بود

چندي پيش درگذشت، پس از شكست نهضت آذربايجان و درست چند سال قبل از نخست وزير شدن مصدق 
مسلح شدن مصدق با . اما مصدق حاضر به آزادي او و بسياري از زندانيان سياسي ديگر نشد. زنداني شد

 . كارگران در مقابل كودتائي كه قريب الوقوع بود مقابله مي كرد و با شوروي سوسياليستي خصومت مي ورزيد
حتا پس . و بازرگان سمبلهاي آنند» نهضت آزادي« سازمان استجناح اسالمي جريان مليون بدتر از همه شان 

بعدها خادم خميني شدند و . ا بلند كردندر» شاه بايد سلطنت كند نه حكومت« مرداد شعار ٢٨از كودتاي 
پايه )  مرداد دست داشتند٢٨يعني براي همان كساني كه در كودتاي (حكومت اسالمي را براي روحانيت 

اما بازهم درس نمي گيرند و با همان . با اين وصف، با تحقير از حكومت به بيرون رانده شدند. گذاري كردند
منظور اتحاد ملي مذهبي ها با دوم (حكومت بيرون ريختند ائتالف كرده اند كساني كه با تحقير اينان را از 

اينها هنوز صحبت از حكومت اسالمي مي كنند و هنوز قبول نمي كنند كه ادغام دين و دولت ). خرداديهاست
 با در كل درك اينان از آزادي و استقالل كيفيتا. يكي از بازمانده هاي عصر فئودالي است) و اسالم سياسي(

منظورشان از آزادي اين است كه به خودشان در قدرت ارتجاعي حاكم . آزادي و استقالل واقعي متفاوت است
منظورشان از استقالل، به اشكال صوري و ظاهري سياسي و فرهنگي محدود مي شود و مايلند . جائي بدهند

ل كنند و به حاكمان محلي صورت از طرق غير مستقيم سلطه سياسي و اقتصادي خود را اعما كه امپرياليستها
در حاليكه يك . بطور مثال، اينان جمهوري اسالمي را يك رژيم مستقل از امپرياليسم مي دانند. دهند مستقل

ميليون بند اقتصادي و سياسي و طبقاتي جمهوري اسالمي را به سرمايه داري جهاني و قدرتهاي امپرياليستي 
علما و «و طبقات تحتاني جامعه را حذف مي كند و مخصوص دموكراسي اينان اقشار . متصل مي كند

ملي مذهبي ها نه آزادي مي توانند بدست آورند، نه استقالل، نه دموكراسي و نه عدالت . است» روشنفكران
و دقيقا حلقه مركزي شكست . حق ملت اينان حتا حق خود را نيز نمي توانند بگيرند چه برسد به. اجتماعي

كدام طبقه و كدام ايدئولوژي و مشي .  همين مساله است١٣٣٢ستي ضد ارتجاع در كودتاي نهضت ضد امپريالي
سياسي بايد در رهبري نهضت قرار گيرد تا آن را به پيروزي برساند؟ طبقه كارگر و حزب كمونيست آن، و 

ط حاصل تا زماني كه اين شر. اتخاذ مشي مبارزه مسلحانه براي كسب قدرت سياسي تحت رهبري طبقه كارگر
 ■.نشود، دور باطل مبارزه شكست؛ مبارزه شكست به مبارزه پيروزي تبديل نتواند شد

 

بويژه پس از كودتا درون سازمان (حزب توده 
 )١. (را بخود جلب كرده بود) جوانان

اه را  براي قبول  مرداد ر٢٨درسگيري از شكست   
و اتكاء به نقطه عزيمت نويني در جنبش 

به اين ترتيب برخي . كمونيستي بين المللي گشود
 به از كمونيستها توانستند امر بد يعني شكست را

.  بدل كنندصحيحامر خوب يعني يافتن راه 
 تاكيدي مجدد ٣٩ - ٤٢تجارب مبارزاتي سالهاي 

پس . ز بودبر ضرورت دست زدن به انقالب قهر آمي
از آن نسلي انقالبي پديد آمد كه دالورانه نقد 
سالح را جايگزين سالح نقد كرد و تاريخ سه دهه 

 .بعد جنبش كمونيستي ايران را رقم زد
 مرداد كماكان ٢٨اما واقعيت آن است كه شكست 

بر ذهن و روح جنبش كمونيستي سنگيني مي 
 كرد و تاثيرات منفي آن به اشكال مختلفي خود را

به خاطر بي عملي حزب توده در آن .  داد مینشان
مقطع پاره اي گرايشات درون جنبش كمونيستي 

كه دكتر (نوين خود را بدهكار بوژوازي ملي 
اين مسئله . مي دانستند) مصدق نماينده آن بود

 سياسي -همراه بود با حمالت ايدئولوژيك 
گسترده اي كه بورژوازي ملي در سطح جامعه 

تها براه انداخته بود و هنوز هم ادامه عليه كمونيس
واقعيت اين است كه در آن تند پيچ تاريخي . دارد

جبهه ملي برهبري دكتر مصدق از نظر تزلزل و  
با . مماشات جوئي از حزب توده چيزي كم نداشت

اين تفاوت بزرگ كه جبهه ملي عليرغم اينكه پاره 
اي از اهرمهاي قدرت سياسي را نيز در دست 

اضر به سازمان دادن مقاومت در مقابل داشت ح
اما اين هم واقعيتي است كه هر . كودتاچيان نبود

زمان طبقه كارگر به وظايف سياسي خود در زمينه 
رهبري مردم در مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم 
بويژه در مقاطع مهم تاريخي عمل نكند دست 

 .گرايشات بورژوائي در ميان مردم تقويت مي شود
يروهاي انقالبي و كمونيستهاي اصيل همواره  و ن  

بدرستي حزب توده را به خاطر بي عملي در 
اما . روزهاي كودتا  مورد سرزنش قرار داده اند

كمتر به اين موضوع پرداختند كه حزب توده براي 
 شكست كودتا چه بايد مي كرد و چه مي توانست

 در  و بدليلامروزه در پرتو گذشت زمان. بكند
داشتن جمعبنديهاي صحيح از عملكرد دست 

جنبش كمونيستي بين المللي در آن دوره پيچيده 
 مشاهده تجارب انقالبي گوناگون در سطح  باتاريخ،

ايران و جهان بايد عميق تر و صحيح تر از گذشته 
طبعا اسناد سياسي و خاطرات . جمعبندي كنيم

 بويژه -بسياري از بازيگران سياسي آن مقطع 
 اين كار را آسان تر -بران حزب توده خاطرات ره

مسلما نمي توان انتظار عمل انقالبي از   .مي كند
 سال در رفرميسم ١٢ مدت حزبي داشت كه به

از يك مشي و استراتژي ) ٢. ( بودغلت زده
. رفرميستي نمي توان انتظار تاكتيك انقالبي داشت

كم بهائي به اين . از سنگ جوجه به عمل نمي آيد
بهائي به اهميت خط ايدئولوژيك مسئله كم 

در سياسي در كسب آمادگي براي عكس العمل 
هنوز هم . دورانهاي حاد مبارزه طبقاتي است

 بسياري از روشنفكران با ايده آليزه كردن امكانات
 



  ١٦صفحه  ۱۲ شماره   حقيقت                

سازمان افسران  حزب توده مي گويند حزب توده با 
آنهمه امكانات اگر عمل مي كرد مي توانست كودتا 

 )   ٣.(را شكست دهد
 واقعيت اين است كه مقاومت در مقابل كودتا   

فقط خنثي كردن مشتي  اراذل و اوباش كه 
 ند،ابان هاي تهران براه افتادروزهاي كودتا در خي

گونه مقاومت در مقابل كودتا در آن هر . نبود
شرايط خاص ملي و بين المللي به معني آغاز يك 

چرا كه ارتش راحت دست از . جنگ داخلي بود
هر حركت انقالبي با . مقاومت بر نمي داشت

 دو -مقاومت نيروهاي طرفدار سلطنت و روحانيت 
و .  روبرو مي شد-ستون تاريخي ارتجاع در ايران 

ينكه امپرياليسم آمريكا و انگليس مهمتر از همه ا
براحتي دست از ايران نمي كشيدند و با تمام قوا 

در صورت بروز هرگونه . پشت ارتش شاه بودند
ضعف و سستي از جانب ارتش شاه آنها به حمايت 
. مستقيم و غير مستقيم نظامي از آن مي پرداختند

كما اينكه زماني كه ماموران سيا به بي جربزگي 
ماندهان ارتش پي بردند خودشان مستقيما شاه و فر

 )٤. (رهبري و سازماندهي كودتا را در دست گرفتند
خالصه اينكه مقاومت در مقابل كودتا مترادف بود 
با مقاومت در مقابل ارتش شاه و مهمتر از آن قواي 

امري كه به ناگزير بدل به يك جنگ . امپرياليستي
وده جنگي كه حزب ت. داخلي تمام عيار مي شد

پيشبرد چنين . بهيچوجه براي آن آمادگي نداشت
جنگي نيازمند يك رهبري انقالبي با خطي صحيح 
بود كه بدرستي دوستان و دشمنان انقالب را 
تشخيص دهد و متحدين دور نزديك خود را 

 در جامعه آنزمان كه حدود هفتاد و پنج . بشناسد
درصد جمعيت روستائي بودند، سازمان دادن 

ده اي به معناي كشاندن جنگ به عرصه مقاومت تو
اين شرط الزم براي سازمان دادن يك . روستاها بود

در آنروزها حتا اگر در تهران . مقاومت پيروزمند بود
مقابل كودتاچيان مقاومت شده و پيروزي هاي 
موقت بدست مي آمد، بايد به آن بصورت پيش 
درآمدي بر آغاز جنگ خلق درازمدت مدت نگاه مي 

 . شد
حتي با فرض اينكه حزب توده يك حزب انقالبي   

 بود و با اتكاء به مردم و سازمان افسري كودتا را به
شكست مي كشاند و امپرياليستها هم در آن مقطع 
عقب مي نشستند و دوباره قدرت دكتر مصدق 
احياء مي شد، كماكان مسائل پايه اي آنزمان 

بورژوازي ملي . انقالب ايران پاسخ نمي گرفت
برهبري دكتر مصدق ناتوانتر و بي برنامه تر از آن 
بود كه بتواند امورات اقتصادي و سياسي جامعه را 
بچرخاند و در مقابل فشارهاي گوناگون ارتجاع و 

 بزودي و به ناگزير دولت .امپرياليسم تاب بياورد
بقول . مصدق دچار بحران و فروپاشي مي شد

 مصدق را  مرداد آبروي٢٨مهندس بازرگان كودتاي 
 . خريد زيرا وي هيچ برنامه اقتصادي نداشت

منظور آنست كه مقاومت كردن، چگونه مقاومت   
كردن، با چه روشها و تاكتيكهائي مقاومت كردن 
مستقيما به اين بر مي گردد كه هدف چيست، و 
براي دست يابي به آن چه نيروهائي را بايد از مقابل 

 به غليان برداشت و كدام نيروهاي اجتماعي را
آيا . درآورد و براي اين همه چه روشي را پيشه كرد

خواهان تغييرات قسمي و ناپايدار در وضع موجود 
بودند يا خواهان از ميان رفتن نظم كهن و تغييرات 

به عبارتي صريحتر و روشنتر . اساسي و پايدار
سئوال اساسي اين بود كه چه طبقه اي بايد رهبري 

د و سرانجام قدرت سياسي انقالب را در دست بگير
مقاومت پيروزمند در مقابل كودتا چه . را كسب كند

 نظامي كوتاه مدت و -از نظر تاكتيكهاي سياسي 
 نظامي درازمدت -چه از نظر استراتژي سياسي 

 .مستقيما به اين سئوال اساسي گره خورده بود
عدم مقاومت حزب توده در مقابل كودتا موجب   

ينه اي براي بحث و جدل و شد كه تقريبا هيچ زم
اينجاست . جمعبندي هائي از اين دست فراهم نيايد

كه بر جاي گذاشتن ميراث انقالبي اهميت 
 سياسي و تاريخي خود را نشان مي -ايدئولوژيك 

فرق است در پي يك مبارزه شكست خوردن . دهد
يا بدون مبارزه شكست را قبول كردن؛ در سنگر 

ي تسليم شدن يا در نشستن و بدون شليك گلوله ا
فقدان چنين ميراث . پي مقاومت شكست خوردن

 مرداد تاثيرات ٢٨انقالبي در مواجهه با كودتاي 
روحي زيانباري بر كل مردم، طبقه كارگر و مشخصا 

درست است . نسل آتي كمونيستها بجاي گذاشت
كه نسل بعدي كمونيستهاي انقالبي از آن شكست 

تند بگذارند تاريخي درس گرفتند و نمي خواس
اما تاثيرات آن . چنين شكستهائي تكرار شود

. شكست بر روحيه و عمل كمونيستها آشكار بود
در مقابل ارتجاع و » مقاومت كردن يا نكردن«

كه همواره از نظر ايدئولوژيك، سياسي (امپرياليسم 
اين . همه چيز شد) امري بسيار مهم مي باشد

رفت و سئوال كه چگونه بايد به وراي مقاومت 
اين سئوال كه .  شد، مركز توجه قرار نگرفتپيروز

چگونه دولت كهن را مي توان در هم شكست و 
از . دولت نوين و انقالبي را بنيان نهاد، جواب نگرفت

همينرو مي توان گفت كه پيروزي تحت الشعاع 
» جنبش مقاومت«جنبشها نام . مقاومت قرار گرفت

به گام براي بر خود نهادند و مساله پيشروي گام 
مغلوب كردن نيروهاي دشمن و كسب قدرت 
سياسي، مساله اتخاذ يك مشي و استراتژي نظامي 
صحيح كه بتواند طبقه كارگر و متحدينش را به اين 

نمونه .  هدف برساند، در هاله اي از ابهام فرو رفت
فشرده و برجسته چنين عكس العملي در جنبش 

. ان در آمل بودكمونيستي ايران پراتيك قيام سربدار
 كه جمهوري اسالمي با ١٣٦٠پس از خرداد ماه 

 - ٦٠انجام يك كودتا مي خواست تكليف انقالب 
 را يكسره كند، سربداران قهرمانانه پرچم ٥٧

مقاومت مسلحانه در مقابل كودتا و براي سرنگوني 
اتحاديه كمونيستهاي ايران . رژيم را برافراشتند

 نسل قبلي خود را متعلق به نسلي بود كه همواره
 مرداد ٢٨به خاطر عدم مقاومت در مقابل كودتاي 

قيامگران سربدار در آن تند پيچ . سرزنش مي كرد
 مرداد دوباره تكرار ٢٨تاريخي حاضر نبودند تجربه 

شود و كمونيستهاي نسل بعدي از ميراث مقاومت 
آنان با چنين روحيه انقالبي . انقالبي محروم شوند

اما  آن اندازه كه آن رفقا به . نيز عمل كردند
پيروز سازمان دادن مقاومت فكر كردند به چگونه 

 فكر نكردند؛ به استراتژي پيروزمند فكر شدن
براي چنين امري قبل از هر چيز بايد . نكردند

استراتژي قيام شهري و كسب پيروزي سريع را 
كنار مي گذاشتند و استراتژي جنگ درازمدت را 

ي اسالمي اتخاذ مي كردند براي سرنگوني جمهور
 )٥.(كه تنها ضامن پيروزي بود

كمونيستها همواره بايد به نبردهائي كه سازمان مي 
دهند با هدف كسب پيروزي نگاه كنند؛ راه و روش 
علمي و صحيح اتخاذ كنند كه پيروزي تضمين 

فرق است ميان جنگيدن به قصد مقاومت با . شود
رگر محكوم طبقه كا. جنگيدن به قصد پيروز شدن

اين حكم تاريخ است و به اجرا . است كه پيروز شود
گذاشتن آگاهانه چنين حكمي نيازمند خط و برنامه 
صحيح براي انقالب كردن و اتخاذ استراتژي و 
تاكتيكهاي صحيح منطبق بر واقعيات عيني مبارزه 

متاسفانه به دليل شكستهائي كه بر . طبقاتي است
 كه در -ارد آمد جنبش كمونيستي بين المللي و

راس آنها از دست دادن قدرت سياسي طبقه كارگر 
 و شوروي در ١٩٧٦در چين سوسياليستي در سال 

 و همچنين شكستهائي كه - قرار دارد ١٩٥٦سال 
جنبش كمونيستي ايران متحمل شد چنين روحيه 

جنبشهاي انقالبي شكل و رنگ . اي تضعيف شد
 آنجائي كه حال آنكه هر. به خود گرفتند» مقاومت«

كمونيستهاي انقالبي با روحيه جنگيدن به قصد 
پيروز شدن پا به ميدان گذاشتند توانستند پيشروي 

در . كنند و به دستاوردهاي تعيين كننده نائل آيند
جهان امروز، كسب چنين روحيه اي تنها در گرو 

 - لنينيسم -اتكاء به ايدئولوژي ماركسيسم 
درستي و به طريق ايدئولوژي كه ب. مائوئيسم است

 علمي راه تغيير جهان را نشان مي دهد
 منابع و توضيحات

 پيروزي و دستاوردهاي انقالب چين نگاه برخي - ١
عناصر راديكال و انقالبي حزب توده را قبل از شكست 

نمونه چنين امري .  مرداد نيز به خود جلب كرده بود٢٨
انند را در آندوران در ترجمه برخي آثار مائوتسه دون م

دمكراسي نوين توسط برخي فعالين حزب توده، مي توان 
عده اي از كادرهاي حزب توده از آن . مشاهده كرد

انشعاب كرده و برخي از سازمانهاي جنبش نوين 
تاثير پذيري كمونيستهاي . كمونيستي را بنيان گذاشتند

ايران از مائوتسه دون را حتا در نامه نگاري هاي مرتضي 
شاملو در زمينه هنر و ادبيات مردمي، مي كيوان با احمد 

رجوع شود به كتاب مرتضي كيوان به كوشش (تواند ديد 
  ) ١٣٨٢شاهرخ مسكوب نشر كتاب نادر 

 تا كنون در جنبش كمونيستي ايران در مورد اثبات -٢
. رفرميسم تاريخي حزب توده اسناد زيادي نگاشته شد

. ه استاما كمتر به عوامل تعيين كننده آن اشاره شد
 سياسي رفرميسم حزب توده را -ريشه هاي ايدئولوژيك 
كه » جبهه متحد ضد فاشيستي«بايد اساسا در سياست 

كمينترن و شوروي براي جنبش بين المللي كمونيستي 
در مقابله با جنگ جهاني دوم جلو گذاشته بودند، 

اين سياست احزاب كمونيست را ملزم مي . جستجو كرد
 با آلمان هيتلري، مبارزه عليه كرد كه به خاطر جنگ

را كنار بگذارند ) انگليس و آمريكا(امپرياليستهاي متفق 
اين .  و با رژيمهاي وابسته به آنها وارد ائتالف شوند

سياست در رابطه با انقالب ايران نتايج فاجعه باري ببار 
اين سياست كمينترن با احياء يا تاسيس  به موجب. آورد

  ران مخالفت كرد مجدد حزب كمونيست اي
 ۲۰يه در صفحهبق
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 خيزش معدن چيان: بوليوی 
 و دهقانان

 ارگان حزب –از نشريه کارگر انقالبی 
  ۲۰۰۳ نوامبر ۲ –کمونيست انقالبی آمريکا 

دره هاي آند براي مدت يكماه شاهد موج عظيم   
خيزش توده ها با اعتصاب و . تالطمات توده اي بود

 ) اوائل مهر(ر سپتامبر  در هفته آخايجاد راه بندان
و در سراسر بوليوي آغاز شد و يكماه بعد سيالب 
مبارزه و مقاومت توده اي به الپاز پايتخت كشور 

توده ها با كارواني مشتمل از اتوبوسها و . سرريز شد
كاميونها و بسياري با پاي پياده و براي روياروئي با 
. حكومت منفور و نيروهاي نظامي به پايتخت آمدند

صفوف سازمان يافته معدن چيان از مناطق 
دهقانان . كوهستاني جنوب غربي كشور مي آمدند

فقير در دستجات عظيم از مناطق شمالي كه 
جمعيت . منطقه كشت گياه كوكا است، مي آمدند

عظيمي از مردم حلبي آبادهاي اطراف الپاز به 
رانندگان تاكسي و . كارگران و دهقانان پيوستند

، نانواها، كاركنان بيمارستانها و شمار ماشين باريها
 .بزرگي از معلمين نيز به صفوف جنبش وارد شدند

پرزيدنت (دهها هزار نفر عليه رئيس جمهور منفور 
كه يك ميليونر و مالك بزرگ معادن ) سانچز

سانچز معروف به . بوليوي است، شعار ميدادند
اينست كه كشور را به حراج كمپانيهاي خارجي 

 اسپانيولي را با لهجه آمريكائي صحبت گذاشته و
سانچز ديكتاتور، «در خيابانهاي الپاز شعار . ميكند

 .طنين انداز بود» به واشنگتن برگرد
. بوليوي فقيرترين كشور آمريكاي جنوبي است  

اهالي بومي براي قرنها برده بوده و بي اغراق هميشه 
براي اينكه ثروت . در شرايط بردگي بسر برده اند

شتري به جيب استثمارگران و سرمايه داران بي
سراريز شود، توده ها را به اعماق زمين فرستادند تا 
نقره و طال و قلع را از دل آن بيرون كشند و 

 .خودشان همانجا زير آوار دفن شوند
 و نيم ٤يك بخش كوچك طبقه ثروتمند كه   

 درصد ٧٠درصد اهالي را تشكيل ميدهد مالك 
و منجمله زمينهاي آبياري شده زمينهاي كشاورزي 

است در حاليكه دهقانان در زير بار كمرشكن كار 
. روي زمينهاي نامرغوب كوهستاني خرد ميشوند

اقتصاد كشور در تمامي جوانب تحت سلطه 
امپرياليستهاي خارجي است و زماني كه قيمتها در 
بازار سرمايه داري جهاني پائين مي افتد، توده ها با 

 . گرسنگي بيشتري مواجهه ميشوندرنج و مشقت و
» خصوصي سازي«طي ساليان قبل مبارزه اي عليه 

ها كه در ديگر كشورهاي جهان سوم نيز جريان 
دولت، كمپانيهاي ملي . داشت، در بوليوي براه افتاد

شده را كه مديريت معادن نفت و گاز و سرويس 
. تلفن و راه آهن را در اختيار داشتند، بفروش رساند

منجر به » خصوصي سازي«ل قبل جريان سه سا
يك بنگاه . يك درگيري بزرگ در بوليوي شد

نظامي آمريكائي بروي شبكه آب رساني شهرهاي 

بزرگ بوليوي چنگ انداخت و بهاي آب بطور 
توده وسيعي از مردم حتا از . سرسام آور باال رفت

همراه با . دسترسي به آب آشاميدني محروم شدند
كارزار ريشه كن «ومت آمريكا اين، طبق فرمان حك

براه افتاد كه آماج آن كشتكاران فقير » كردن كوكا
 درصد محصول ٩٠. منطقه شمالي كشور بود

كوكاي دهقانان نابود شد و چون آنها ديگر چيزي 
براي گذران زندگي نداشتند در فقر و فالكت بي 

 .حساب افتادند
.  دالر است٢متوسط دستمز در بوليوي روزي   

 درصد از درآمد ملي ٤ترين بخش توده ها تنها فقير
را بخود اختصاص ميدهند و ثروتمندترين بخش كه 

 درصد ٥٥اقليت ممتاز را تشكيل ميدهند بيش از 
يك سوم مردم در . درآمد ملي را بجيب ميزند

 .شرايط فقر مفرط بسر ميبرند و هميشه گرسنه اند
ها بطور خالصه، هزاران دليل براي بپا خيزي توده 

 .وجود داشت
گاز متعلق به كيست؟ آينده متعلق 

 به كيست؟
حكومت اعالميه ) شهريور(در ميانه ماه سپتامبر   

اي مبني بر پروژه فروش گاز طبيعي به كمپانيهاي 
اين اقدام خشم عموم را . خارجي صادر كرد

نعمت «پرزيدنت سانچز اين پروژه را . برانگيخت
اي بزرگ نفتي و او كمپانيه» خداي«. خواند» الهي

توده ها در بوليوي اغلب فاقد وسايل . بانكها هستند
مدرن براي پخت و پز و حتا فاقد چراغ برق در 

اما منابع انرژي تازه كشف . خانه هايشان هستند
شده در كشور، بسرعت و از طريق لوله هاي چندين 
بيليون دالري به سمت سواحل شيلي، از آنجا 

ه كاليفرنيا  سرازير بسمت مكزيك و در انتها ب
 .ميشود

حاال يكبار ديگر قرار بود ثروتهاي كشور توسط   
امپرياليستها و مشتي دست نشاندگان آنها بغارت 

يكبار ديگر قرار بود پنجه هاي سرمايه داري . برود
خارجي بر حلقوم مردم و بر زندگي آتي شان چنگ 

يك كمپاني چندمليتي متشكل از . بيندازد
يا و شركت نفت و گاز بريتانيا اسپان» رسپول«

كنترل بر پروژه لوله كشي گاز را برعهده گرفت و 
امپرياليسم آمريكا بر بازار گاز و تعيين قيمتها 

 .كنترل داشت
در آخر سپتامر معدن چيان و روستائيان اعالم   

اعتصاب عمومي كردند، جاده هائي كه بطرف الپاز 
 گاز طبيعي ميرفت را بلوك بندي كردند تا از ارسال

آنها عليه حكومت طرفدار . كشور ممانعت كنند
امپرياليسم و رئيس جمهور منفور سانچز، بيانيه ها 

 .صادر كردند
 روياروئي با قواي حكومتي

آنان ما را با . آنان ما را مثل حيوان مي كشند«
حتا . هواپيما و هلي كوپتر و تانك محاصره كردند

در اينجا . نندحيوانات را اينطور به قتل نميرسا
كودكان بودند با اين وصف آنها براي دستگيري 

نگاه كنيد . رهبران به خانه هاي مردم هجوم بردند
 »به جاي گلوله ها

 )از زبان يك زن سرخپوست در شهر ال آلتو(

طبقه حاكمه بوليوي براي درهم شكستن اعتصاب   
در روستاي . معدن چيان و راه بندان، ارتش فرستاد

 دهقانان تصميم گرفتند تا از »واريستا«
در . باريكاردهاي خود بهر طريق ممكن دفاع كنند

 دهقان را ٥يك نبرد بسيار خشن، نيروهاي ارتش 
دو روز بعد كليساي كاتوليك سعي . به قتل رساندند

اما مردم اينرا . كرد تا فراخوان صلح عمومي را بدهد
در سراسر كشور امواج نوين . نمي خواستند

در . راه بندان، اعتراض و اعتصاب براه افتادمقاومت، 
كه يك شهر فقير صنعتي » ال آلتو«ماه اكتبر شهر 

 هزار نفر جمعيت دارد، به مركز ٧٥٠٠٠٠است و 
يك شهر راديكال » ال آلتو«. توفاني مبارزه بدل شد

اين شهر در دهه هاي قبل كه بر طبق . است
د، معادن را يكي يكي بستن» نئوليبرالي«رفرمهاي 

كارگران جوان بيكار شده از . سريعا گسترش يافت
نواحي معدني اطراف و در جستجوي كار به اين 

براي چندين » ال آلتو«راه بندان در . شهر آمدند
 .روز مانع عبور تانكرهاي گازوئيل شد

، تحت كنترل كميته هاي محلي »ال آلتو«  
بسياري از آنها در ارتباط با . مختلف است

ا يا آشپزخانه هاي محلي قرار دارند و ترديونيون ه
داراي شبكه در ميان توده هاي سرخپوست 

ارتش مانند يك متجاوز نفرت . هستند» آيامارا«
تانكهاي ارتش مستقيما . انگيز وارد اين شهر شد

بسمت محله هاي كارگر نشين شهر يورش برده و 
روزهاي حاد و . اعتراض كنندگان را به گلوله بستند

توده ها با . ز جنگهاي خياباني آغاز شدپر تنشي ا
با چوب، با . هرچه در دست داشتند مي جنگيدند

ايستگاههاي پليس به . سنگ، با قالب سنگ و غيره
هزاران معدن چي رزمنده از . آتش كشيده شد

، به »هوناياي«بزرگترين معدن قلع جهان در 
مقامات ترديونيون پشت كرده و به رزمندگان 

همزمان رفقاي . ي در الپاز پيوستندنبردهاي خيابان
، معدن متعلق به رئيس جمهور »هوناياي«آنان در 

 .سانچز را به اشغال در آوردند
 اكتبر در يك رشته ١٣ و ١٢در  روزهاي   

 پرولتر به قتل ٥٠كشتارهاي خونين، حداقل 
يك سرباز كه حاضر نشد بروي مردم آتش . رسيدند

ده مورد اصابت بگشايد بخاطر نافرماني از فرمان
 .گلوله قرار گرفت

جوخه هاي مرگ وابسته به حكومت حمله به دفاتر 
مردان نقابدار به دو دفتر . مطبوعات را آغاز كردند

روزنامه حمله برده و به چندين ايستگاه راديوئي 
يكي از نشرياتي كه آماج . مردمي بمب انداختند

اين . بود» پولسو«حمله قرار گرفت، مجله هفتگي 
  نفره از مقامات٤له خبر داده بود كه يك تيم مج

باالي آمريكائي براي هدايت صحنه از پشت و 
هماهنگي عمليات با ارتش و حكومت، راهي بوليوي 

گزارشاتي حاكي از به دار كشيدن رهبران . شده اند
محلي توسط تيمهاي آدمكش حكومت، منتشر 

 .شده است
ي سي پرزيدنت سانچز در گفتگوئي با شبكه خبر  

ان ان مدعي شد كه خيزش توده هاي بوليوي، يك 
ها و » خارجي«عمليات براندازي است و كار 

او حزب كمونيست پرو و . ها است» تروريست«
سازمان (گروههاي مسلح كلمبيائي و ان جي او ها 
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را متهم كرد كه پشت خيزش ) هاي غير دولتي 
 اكتبر، وقتي ١٣در روز  .مردم بوليوي بوده اند

گران بوليوي كشتار ميشدند، مشاور امنيت ملي كار
آمريكا كوندالوزا رايس، اعالم كرد كه كاخ سفيد از 

 سر .حمايت ميكند» حق دمكراتيك سانچز«
فرماندهي ارتش بوليوي محتواي اين پيام را فهميد 

معناي اينكار اين . ت كرديو سريعا از سانچز حما
انب بود كه آنان حاضر به قبول هر اقدامي از ج

كشتار وحشيانه توده ها توسط . آمريكا هستند
نيروهاي ارتش و اعالم حمايت آمريكا، خشم و 

اعتصاب عمومي وارد . مبارزه مردم را افزايش داد
سومين هفته شد و مناطق جديدي از كشور را در 

 .بر گرفت
در متينگهاي وسيع توده اي، عليرغم خواسته   

يمائي بسوي رهبران محافظه كار تصميم به راهپ
 اكتبر جمعيت ١٣در روز . پايتخت گرفته شد

بسمت » ال آلتو«عظيمي از توده ها از شهر 
آنها در ميدان اصلي پايتخت . پايتخت مارش رفتند

نبردهاي . مورد استقبال توده هاي فقير قرار گرفتند
خياباني شدت گرفت و هزاران نفر براي در دست 

 و پليس گرفتن كنترل شهر وارد جنگ با ارتش
 . نفر از توده ها به قتل رسيدند٢٥بيش از . شدند

رئيس جمهور منفور و قاتل از ترس اعالم كرد كه 
اين . پروژه گاز را بلوك كرده است

بسيار دير » گذشت و عزت نفس«
توده ها به اين . و بسيار كم بود

نتيجه رسيدند كه محتمال در 
 .آستانه سرنگوني سانچز هستند

ر، مردم براي  اكتب١٤در روز 
عزاداري و دفن جانباختگان اين 

برخي ناظرين . مبارزه مارش رفتند
ميگويند اين مارش بزرگترين 
. واقعه تاريخ بوليوي بوده است

سانچز «توده ها شجاعانه شعار 
را فرياد زدند و هزاران هزار » قاتل

نفر جان خود را كف دست 
گذاشته و به صفوف اول مبارزه 

استار استعفاي آنان خو. پيوستند
رئيس جمهور و الغاي قرارداد 

. امپرياليستها بودند اسارتبار گاز با
توده ها آشكارا نياز خود به 

. تغييرات راديكال در كشور را اعالم ميكردند
و » آكاچاي«ستونهاي تازه اي از دهقانان منطقه 

بسمت پايتخت » يونگاي«كشتگران كوكا از منطقه 
راي رسيدن به الپاز بايد بسياري از مردم ب. آمدند

 اكتبر هزاران ١٥در  .كوهستانها را زيرپا ميگذاشتند
، صدها كيلومتر »هوآناي«معدن چي در منطقه 

معدن . دورتر از الپاز مورد حمله ارتش قرار گرفتند
چيان ديناميت در دست با تانكهاي ارتش مقابله 

پليس انبار مواد غذائي معدن چيان را به . ميكردند
 .شيد و حداقل سه كارگر كشته شدندآتش ك

پرزيدنت سانچز به اميد اينكه فضايي براي تنفس   
خويش فراهم كند اعالم كرد كه ميخواهد يك 
رفراندوم سراسري را بمنظور مشورت بروي صادرات 
گاز براه اندازد و يك شوراي قانونگذار جديد را 

انگار نه انگار كه زير فشار خشم توده . (سازمان دهد
وي ). ا و از ترس مجبور به اينحرفها شده استه

تحكيم دمكراسي و «گفت كه اينكارها را بخاطر 

 !ميخواهد انجام دهد» وحدت بوليوي
. اما ديگر براي اين بازيها و مانورها خيلي دير بود  

مردم يكپارچه ميخواستند كه قاتل گورش را گم 
 .كند

 نمايش قدرت و تغيير رژيم
آنان از ال آلتو مي . يندمعدن چي ها مي آ«  

چهره هاي آنان نشان ميدهد كه از اعماق . گذرند
با كاله هاي فلزي شان، لوله هاي . معادن آمده اند

ديناميت در دستانشان و برگهاي كوكا و 
سانچز كثيف، معدن چي ها مي «. پتوهايشان

صداي انفجار ديناميت هايشان را زودتر از » !آيند
توده ها به . ني مي شنوياينكه خود آنان را ببي

استقبال آنها رفتند، با آنان آواز خواندند و آنها را در 
 براي نوشيدن به آنان آغوش كشيدند و چيزي

 )يك شاهد عيني(» هديه كردند
 اكتبر مقامات حكومت درون قصرهايشان ١٥وز ردر

در الپاز و تحت حمايت ديوارهاي آهني تانكها و 
 مردم خيابانهاي. دندنيروهاي نظامي النه كرده بو

شهر را با انواع و اقسام وسايل بند آورده بودند تا 
 ..مانع عبور و مرور تانكها شوند

بخشهاي ديگر پايتخت در دست جنبش اپوزيسيون 
اجالس «فدراسيون تريديونيون فراخوان يك . بود

را داد كه مجمع سنتي توده ها در دوران » عمومي
يشد كه صدهاهزار نفر اينطور برآورد م. استعمار بود

سفير آمريكا در بوليوي،   .بسوي پايتخت بيايند
معاون رئيس » كارلوس مسا«، با »ديويد گرين لي«

فورا اعالم شد كه سانچز . جمهور مالقات كرد
همان . استعفا داده و مسا رئيس جمهور جديد است

موقع سانچز در هواپيمايي بسوي ميامي پرواز مي 
 ارتش آمريكا اعالم داشت فرماندهي جنوبي  كرد

كه يك تيم ويژه مشورتي براي سر و سامان دادن 
اين قبيل . بوليوي در راهست» اوضاع امنيتي«به 

تيم ها كه معموال تيم هاي مشورتي ناميده ميشوند 
در مواقعي كه آمريكا احساس ميكند نياز به يك 

 .كودتاي نظامي هست، وارد صحنه ميشوند
رئيس اتحاديه . روزي كردندرهبران رفرم اعالم پي

» انقالب اجتماعي«كارگري سرنگوني سانچز را يك 
رئيس كشتكاران كوكا اعالم كرد كه براي . خواند

اينكه كارلوس مسا وعده هايش را عملي كند، بايد 

به توده ها گفته شد كه . داد» فضاي تنفس«به او 
كارلوس مسا پروژه لوله  .بخانه برويد و صبر كنيد

او گفت كه قويا . رساني را ملغي نكردهاي گاز
او . اعتقاد دارد كه گاز طبيعي كشور بايد صادر شود

اپوزيسيون ضد اين پروژه را متهم به داشتن 
مواضع راديكالي كه راست و دروغ را كنار هم «

مسا همچنين به خواسته دهقانان . كرد» ميچينند
براي انجام يك اصالحات ارضي راديكال وقعي 

او از كارزار آمريكا عليه كشتكاران كوكا . نگذاشت
تنها خواسته اي كه : به يك كالم .حمايت ميكند

. توده ها در آن برنده شدند رفتن سانچز بود
مالكان ثروتمند، قشر فاسد رهبران بوليوي و 
. امپرياليستهاي خارجي هنوز در قدرتند

ارتش بوليوي كه جوي خون براه انداخت، 
است كه در صورتي شكست نخورده و آماده 

كه آمريكا براي سركوب توده ها نياز به يك 
سيالب خون  ديكتاتوري نظامي داشته باشد،

و بسياري از توده ها اينها را خوب . راه بيندازد
بوليوي در تاريخ خود بارها و بارها . فهميده اند
 كاخ .قبيل تغيير رژيم ها بوده است شاهد اين

رياست جمهوري در بوليوي به 
چرا كه . ر سوخته معروف استقص

بارها بواسطه دعواهاي درون طبقه 
 .حاكمه بوليوي سوزانده شد

خشم و قدرت و آتش نهفته در 
جنبش توده هاي بوليوي، حيرت 

توده ها آشكارا پتانسل .  انگيز بود
عظيمي را براي يك جنبش 
انقالبي با هدف كسب قدرت 
دولتي و ايجاد يك جامعه نوين 

جامعه اي كه . دبنمايش گذاشتن
عميق  در آن مصايب و مشكالت

يك . توده ها بطور واقعي حل شود
گزارش ميگويد كه پيش از 
سرنگوني پرزيدنت سانچز، 
كارگران و دهقاناني كه در الپاز 
اجتماع كرده بودند شعار ميدادند 

 بحثهاي .»حاال وقت جنگ داخلي است«: كه
درت را بسياري بر سر اينكه چگونه مردم ميتوانند ق

بدست خود بگيرند و از شر ستمگران خالص شوند، 
تا هم اكنون جنبش .  .در ميان مردم جريان داشت

تحت كنترل رهبران رفرميست اتحاديه هاي 
ژي تكارگري و سياستمداران انتخابي بوده كه استرا

آنان صرفا فشار آوردن بر طبقه حاكمه و 
 .شدامپرياليستها براي انجام برخي تغييرات مي با

اين مبارزه عظيم، توده ها را عميقا تحت تاثير   
قرار داده و آنان را نسبت به سياست كشور بسيار 

مبارزه و فداكاري . حساستر و آگاهتر ساخته است
كارگران و دهقانان بوليوي يك اوضاع مساعد نوين 
در بوليوي بوجود آورده كه كل اين منطقه را تحت 

 توده هاي خلق و هم ، همامروز. تاثير قرار ميدهد
ستمگران اين مبارزه را جمعبندي ميكنند و براي 

 ■.حركتهاي آتي نقشه ميريزند
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 جهنمی که  آمريکا برای مردم
 افغانستان ساخته

 
 

با گذشته بيش از دو سال از اشغال افغانستان 
 ی كه امپرياليستهایجهنم ضروري است به

  و متحدين آنها براي مردميسی، انگلئیآمريكا
افغانستان بوجود آورده اند، نگاهي بيندازيم و ريشه 

 .هاي وضع موجود را بشكافيم
  و پرداختهبي ثباتي در افغانستان ساخته

 اامپرياليسته
عمليات گروه هاي مسلح بر ضد دولت افغانستان و 
نيروهاي اشغالگر و كاركنان موسسات بين المللي، 
شدت گرفته و بر مشكالت دولت دست نشانده 

اين حمالت، كه بويژه پس از . زاي افزوده استكر
اشغال عراق توسط آمريكا و انگليس، شدت گرفته 

طالبان با استفاده از . به طالبان نسبت داده مي شود
اوضاع بين المللي و نارضايتي روزافزون توده ها كه 
شاهد هيچ تغيير مثبتي از زمان اشغال افغانستان 

برخي . فزايش داده اندنبوده اند، فعاليتهاي خود را ا
عمليات مسلحانه طالبان در گروه هاي بزرگ چند 

اين وضع دولت را به . صد نفره انجام مي شود
آمريكائي ها كه تبليغ مي . وحشت انداخته است

كردند با سالحهاي تكنيك بااليشان مي توانند 
موش را در سوراخش بزنند، قادر به مقابله با اين 

عملياتي ) اوت(خر مرداد ماه در اوا. عمليات نيستند
 سرباز ٦٠٠ سرباز افغانستاني و ١٠٠٠با شركت 

آمريكائي انجام شد كه طي آن نيروهاي طالبان را 
اما طالبان پس از چند روز . به محاصره درآوردند

خط محاصره را شكسته و عليرغم تحمل تلفاتي 
در جنگهاي اواخر ماه . اكثرا جان سالم در بردند

 سرباز آمريكائي كشته ٤از دو هفته اوت در كمتر 
اين مسئله حاكي از آن ا ست كه طالبان و . شدند

توانسته اند ) مانند حكمتيار(نيروهاي متحد آنها 
دوسال پس از سرنگوني، خود را بازسازي كنند و با 
دسته هائي مركب از چند صد نفر حمالت خود را 
بخصوص در نقاط جنوبي وشرقي افغانستان عليه 

 .هاي دولتي و خارجي افزايش دهندنيرو
اوضاع در عرصه هاي ديگر براي دولت دست   

دولت كرزاي در خارج از . نشانده بهتر از اين نيست
بيرون از كابل قدرت دست . كابل هيچ قدرتي ندارد

جنگ ساالران مختلف است كه در ظاهر با دولت 
مركزي متحدند اما در واقعيت هر يك جداگانه با 

اردادي دارند و هر يك گوشه اي از كشور آمريكا قر
حتا ماليات هاي . را گرفته و حكمراني مي كنند

اخذ شده از مردم و همچنين ماليات كاالهاي 
وارداتي از مرزهاي ايران و پاكستان را به دولت 
. مركزي نمي دهند و دست خود نگاه مي دارند

جنگ ساالران با هم جنگ مي كنند، از هم اسير 
  در مناطق خود قوانين خود را وضع ميمي گيرند،

كنند، و مناسبات و روابط خاص خود را با قدرتهاي 
. خارجي مختلف يا با جنگ ساالران ديگر دارند

 كابل با پشتونه نيروهاي امپرياليستي كه موسوم به 
) نيروهاي بين المللي حافظ امنيت(آي آ اس اف 

 البته. مي باشد در دست دولت مركزي مانده است
تا بحال چند تن از مقامات . با مشكالت زياد

به . عاليرتبه دولت از جمله چند وزير ترور شده اند
شايد در . جان كرزاي چند بار سوء قصد شده است

جهان هيچ مقامي به اندازه كرزاي حفاظ امنيتي 
سربازان آمريكائي و نيروهاي حافظ امنيت . ندارد

در . اده اندبارها مورد حمله قرار گرفته و كشته د
 .ماه ژوئن گذشته چند سرباز آلماني كشته شدند

ادامه جنگ قدرت در درون دولت كرزاي، ناتواني   
دولت در كنترل مناطق خارج از كابل، ادامه يابي 
جنگ نشان مي دهد كه افغانستان كماكان ناامن 

توده ها كه در زمان طالبان تحت فشار . مانده است
هاي ارتجاعي مختلف يعني بودند حاال مجبورند نيرو

جنگ ساالران متعدد و سربازان ظالم آنها، باندهاي 
تبه كار و دزد، و ارتشهاي امپرياليستي و يك دولت 

طالبان هم بازگشته اند و از . ناتوان را تحمل كنند
بيكاري، بي . سركوب مردم غفلت نمي كنند

خانماني، بي زميني، بي آبي، عدم امكانات بهداشتي 
، عدم امنيت، اينها هداياي اشغالگران براي و پزشكي

هيچ چيز غير از فقر و فالكت . مردم افغانستان است
اين است . وسختي براي اين مردم نمانده است

 .»ساخت آمريكا«كاالي 
مپرياليستي، سعي مي كنند اين وضع امحافل   

نابسامان و بي ثباتي افغانستان را به گردن جنگ 
حال آنكه جنگ ساالران . ساالران داخلي اندازند

افغانستان چيزي جز مهره هاي حقير و عوامل مزد 
بگير  قدرتهاي امپرياليستي مختلف و دولت هاي 

 . مرتجع منطقه نيستند
است كه افغانستان محل تاخت و حدود دو قرن   

االنگري قدرتهاي بزرگ استعماري و ت و تاز
مرز ميان . امپرياليستي و دست نشاندگان آنهاست

كه تاريخا تحت تسلط روسيه تزاري (آسياي ميانه 
كه تاريخا تحت تسلط (و آسياي جنوبي ) بود

از  افغانستان ) استعمار انگليس و سپس آمريكا بود
براي استعمار انگليس، افغانستان به . مي گذرد

منزله دروازه ورود به آسياي ميانه و براي روسها 
.  بوده استدروازه ورود به جنوب آسيا و آبهاي آزاد

اين مسئله به افغانستان اهميت سوق الجيشي 
  خاص بخشيده و آنجا را به ميدان تخاصمات و 

در  .رقابتهاي قدرتهاي بزرگ تبديل كرده است
نتيجه در دو قرن گذشته، قدرتهاي بزرگ 
استعماري و امپرياليستي و دست نشاندگان آنها به 

 در .تجاوز و مداخله در افغانستان پرداخته اند
 افغانستان يك محور مهم ٢٠سالهاي واپسين قرن 

رقابت هاي امپرياليستهاي غربي به رهبري آمريكا و 
اين رقابت ها براي . سوسيال امپرياليسم شوروي بود

توده هاي مردم افغانستان بسيار گران تمام شده 
چندين نسل از  اين مردم در ميان آتش . است

ندگان بومي سالح ارتش هاي ارتجاعي و دست نشا
گرفتار بوده اند و متاسفانه هنوز نتوانسته اند  شان

جنگ خود را براي نابود كردن همه اين مرتجعين و 
 تنها در دوره. حاكم شدن بر سرنوشت خود بياغازند

يعني (اي كه شوروي يك كشور سوسياليستي بود 
شوروي تحت رهبري لنين و استالين در فاصله 

غانستان از جانب اف)  ١٩٥٣ تا ١٩١٧سالهاي 
چرا كه سياست . همسايه شمالي خود آزار نمي ديد

دولت سوسياليستي شوروي، سلطه بر كشورهاي 
بنابراين مسئول وضعيت كنوني و . ديگر نبود

جهنمي كه براي توده ها ساخته شده است فقط 
امپرياليستها و مرتجعين بومي و دولتهاي ارتجاعي 

پرياليسم آمريكا  سپتامبر، ام١١پس از . منطقه اند
بهانه الزم را بدست آورد تا با اشغال افغانستان راه 
دست اندازي به آسياي ميانه و بهره برداري از 
مخازن نفت و گاز طبيعي تازه كشف شده آنجا را 

اما روند حوادث نشان داده . براي خود هموار كند
مسايل پيچيده تر از آن است كه طبقه حاكمه 

  .آمريكا تصور مي كرد
روسيه همچنان آسياي ميانه را در دايره سلطه  

خود مي داند و افغانستان را حياط خلوت خود 
بنابراين نمي تواند پيشروي هاي . بحساب مي آورد

امپرياليسم آمريكا بطرف مناطق تحت تسلط خود 
در نتيجه، نيروهاي  افغانستاني . را تحمل كند

د گفته مي شو. نزديك به خود را تقويت مي كند
ژنرال قاسم فهيم وزير دفاع كرزاي و بسياري از 

يكي از احزاب (افراد پر نفوذ حزب جمعيت اسالمي 
ائتالف شمال كه تحت رهبري احمد شاه مسعود، 

با روسيه روابط بسيار نزديك ) رباني و فهيم بود
 ميليون دالر تجهيزات ٤٠و اخيرا اين حزب . دارند

ه طبق قرار نظامي از روسيه خريداري كرده است ك
داد، روسيه هلي كوپترهاي حمل و نقل و جنگي و 
لوازم يدكي را مستقيما به وزارت ژنرال فهيم مي 

 .دهد و نه به ارتش دولت كرزاي
نيز ) آلمان و فرانسه (امپرياليستهاي اروپائي   

مشتاقند كه نفوذ خود را در افغانستان افزايش 
برخي از آنها از سالها پيش مناسباتي را با . دهند

جناح ها و  نيروهاي مخالف طالبان برقرار كرده 
فرانسه بطور مشخص با احمد شاه مسعود و . بودند

. حزب جمعيت اسالمي روابط نزديك داشته است
بعد از اشغال افغانستان كشورهاي اروپائي تحت 
پرچم سازمان ملل و به قصد كنترل كابل، نيروي 

 روابط بين تيرگي. نظامي به افغانستان فرستادند
آمريكا و متحدين اروپائيش از همان ابتدا بچشم 

ش مي الآمريكا و انگليس به سختي ت. خوردمي 
ولي . كنند تا نقش قدرتهاي ديگر را محدود كنند

بعد از ناكامي در ايجاد ثبات در افغانستان مجبور 
به عقب نشيني در مقابل قدرتهاي اروپائي شده اند 

 به وراي كابل موافقت و با گسترش نيروهاي آنها
البته اين بدان معنا نيست كه مشكل بي . كرده اند

 .شايد بدتر هم بشود. ثباتي و ناامني حل خواهد شد
عالوه بر اين نيروهاي ارتجاعي منطقه نيز به   

. مداخالت خود در افغانستان ادامه مي دهند
در گذشته، . پاكستان در صدر اين ها قرار دارد

 اشاره آمريكا به شكل گيري و ارتش پاكستان با
و گفته مي شود كه امروز . تقويت طالبان دست زد

پاكستان از اينكه . به بازسازي آن ياري مي رساند
قدرت كامل بدست جمعيت اسالمي بيفتد بسيار 

زيرا ممكن است در چنين حالتي . هراسناك است
  شود كه درفغانستان مدعي برخي سرزمين هاا

عمار انگليس از افغانستان  است١٩جنگهاي قرن 
 . كنده و به پاكستان ملحق كرده بود
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از طرف ديگر جمهوري اسالمي به اسماعيل خان   
جنگ ساالر مرتجع منطقه هرات كمكهاي نظامي 

مقادير عظيمي كاالهاي ايراني همراه با . مي كند
قوانين و رسوم ارتجاعي جمهوري اسالمي وارد اين 

مي سعي مي كند از جمهوري اسال. منطقه مي شود
شيعه بودن مردم هزاره جات براي نفوذ در آنجا 

جمهوري اسالمي برخي از نوكران . استفاده كند
مشخصا گروه . هزاره اي نيز براي خود خريده است

هاي اسالمي مثل سپاه محمد و سپاه قدس را در 
اين منطقه بخصوص در باميان و غزني تعليم داده و 

اسالمي با جمعيت جمهوري . تامين مي كند
 .اسالمي هم روابطه حسنه دارد

هند كه سوداي تبديل شدن به بزرگترين قدرت   
منطقه اي را در سر دارد سعي كرده با نفوذ در 
جمعيت اسالمي براي خود جاي پائي در افغانستان 

ازاين طريق هند مي تواند تهديدات خود . باز كند
بكستان نيز تركيه و از. عليه پاكستان را افزايش دهد

عالقه زيادي دارند تا حمايت خود از ژنرال دوستم 
حزب (كه از جنگ ساالران منطقه ازبك است 

از ) جنبش اسالمي كه بخشي از ائتالف شمال است
سر گيرند و او را در جنگ قدرت كه در افغانستان 

 .جريان دارد تقويت كنند
اين واقعيات نشان مي دهد كه جنگ ساالران كه   

 از جانب قدرتهاي اشغالگر و رسانه هاي پيوسته
غربي و يا دولت كرزاي بعنوان عامالن بي ثباتي و 
ناامني افغانستان معرفي مي شوند فقط مهره هاي 

اند كه توسط » بازي بزرگ«كوچك و رذل يك 
دولتهاي . قدرتهاي بزرگ پيش برده مي شود

ارتجاعي منطقه كه در امور افغانستان دخالت مي 
مهره هاي بزرگتر )  جمهوري اسالميمثل(كنند 

واژه اي است كه از » بازي بزرگ«. اين بازي اند
 به ١٩زمان آغاز جنگهاي افغانستان در قرن 

رقابتهاي ميان استعمار انگليس و روس بر سر نفوذ 
در آسياي ميانه اتالق مي شد و ميدان اصلي اين 

اكنون بسياري بر . بازي عمدتا افغانستان بوده است
 عقيده اند كه تخاصمات كنوني امپرياليستي اين

عمدتا از همان ماهيت برخوردار است و همان 
اهداف را دنبال ميكند، اما در ابعادي بسيار بزرگتر 

 .و خطرناكتر
بنابراين در بازي كنوني بازيگران اصلي قدرتهاي   

يعني عمدتا آمريكا و ديگر امپرياليستهائي . بزرگند
امپرياليسم . آنجا فرستاده اندكه نيروهايشان را به 

روس با وجود آنكه نيروئي اعزام نكرده است اما با 
توجه به سابقه طوالني اش در بازي هاي بزرگ و 
همچنين با توجه به ميزان نفوذش در طبقات 
ارتجاعي افغانستان و منافعي كه در آن دارد، يكي 

 . از بازيگران ا صلي است
. نستان اين استمنشا و منبع بي ثباتي در افغا

تاريخ افغانستان ثابت كرده است كه قدرتهاي 
متجاوز و اشغالگر هرگز نتوانسته اند يك دولت 
دست نشانده با ثبات كه عمري طوالني داشته 

امپرياليستها همواره با اتكاء به . باشد، ايجاد كنند
عقب مانده ترين وارتجاعي ترين نيروهاي فئودالي و 

 مردم.  عمل كرده اندعشيرتي و جنگ ساالران
افغانستان از اين جهنم بيرون نخواهند آمد مگر 

براي اين . اينكه خودشان قدرت را بدست گيرند

بايد امپرياليستهاي اشغالگر را بيرون برانند و 
مرتجعين داخلي را از هر قماشي كه هستند 

 ■. سرنگون كنند
. 
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 چند روزي كه را زنها دل حزب كرد كمك كار قلم
 رفتند، مي راه سرچشمه از آب آوردن براي ساعت
 .بياورد بدست

 كارهاي از هم بيسوادي با پيكار و مدارس ساختن  
 يك ده هر در شود مي سعي. است حزب ديگر

 نباشند مجبور ها بچه ديگر كه شود ساخته مدرسه
 من. بروند بزرگتر دهات به نخواند درس براي
 ها بچه بقيه با ساعت سه دو روزي بودم بچه وقتي

 مركز در كه مان مدرسه به تا رفتيم مي راه
 گرفتن قدرت تا هم وضع و برسيم بود دهستان
 براي معلم مشكل البته. بود نشده عوض خودمان

 كه چند هر .نشده حل كامال هنوز باالتر كالسهاي
 مذاكره از قبل كه اختناقي رايطش ارتجاعي با دولت
 دانشجويان از بسياري شد باعث بود كرده ايجاد

 به  بودند گرفته قرار پيگرد تحت كه حزب طرفدار
 بسياري از اين و كنند، كوچ شده آزاد مناطق
 .بود بزرگي كمك روستائيان به جهات

 رقم كه بگويم، بيسوادي با پيكار در مورد  
 اينها بيشتر و است باال يخيل زنان بين در بيسوادي

 عالوه كالسها اين در. كنند مي شركت كالسها در
 در بحث براي هم وقتي يك نوشتن، و خواندن بر

 مي گذاشته جهان و نپال روز سياسي مسائل مورد
 هم آنها حل چگونگي و ده مسائل مورد در .شود

 مي تشويق سوادآموزان بعالوه .دشو مي نظر تبادل
توانند يادداشت  مي كه جائي تا ها بحث از شوند

 .بردارند
 صنايع ايجاد جديد، دولت كارهاي از ديگر يكي  

 است ابتدايي خيلي ما كشور در صنعت. است محلي
 سر مثال. آوريم مي هند از را چيز همه تقريبا و

 دانشجو شان بعضي كه ها بچه از تا چند ديدم راهم
 هاي چاه بتوان كه سازند مي موتور دارند بودند
 و آيند مي كاتماندو از هم ندسينمه. دز عميق
 دارد هم خانگي و كوچكتر صنايع .دكنن مي كمك
 گرفته ياد دهات از يكي در مثال. كند مي رشد

 مي خوب خيلي هم ها شمع. بسازند شمع بودند
 برق هنوز دهات اين بيشتر به كه داني مي .تسوخ

 هم دوزي كفش. ستا مهم خيلي شمع و نرسيده
 دهات از يكي در. است جديد صنايع از ديگر يكي
 براي خوبي اين به فالني گفتند و شدند جمع مردم

 با و بگيريم ياد او از. دوزد مي كفش ها دهاتي
 بازار براي) نيست مقدس كه ديگر( گاو پوست
 هم چيپس و نمكي پفك بيسكويت، .مبدوزي كفش

 محلي بازارهاي به كه است ديگري توليدات از
 ارتش از دسته يك بار يك. شود يم عرضه

 مغازه ديدند شدند، مي رد دهي از داشتند سلطنتي
 مناطق اينكه به توجه با. فروشد مي چيپس ده

 اقتصادي تحريم نيمه شرايط در حزب نفوذ تحت
 از گفتند و خوردند. كردند تعجب برند، مي بسر

 .است تر خوشمزه هم هندي هاي چيپس
 پا جدي بطور تواند مين هنوز صنايع اين البته  

 ارتش و نداريم ديوار خودمان مناطق دور. بگيرد
 دوران در مثال. شود مي وارد گاهي سلطنتي
. كرد حمله ما ده به بار چند ارتش اظطراري وضعيت

 شكسته درش مرتب كه است هايي خانه از هم ما خانه
 را در كردن درست حوصله ديگر پدرم. شود مي

 است ممكن و شود مي تمام گران يچون خيل.ندارد
 اگر ريزند، مي وقتي. بريزد دوباره سلطنتي ارتش

 آذوغه حتي .دكنن مي خراب را چيز همه برسد دستشان
 وقتي از مردم زندگي ولي .دسوزانن مي را شده انبار هاي
 جنايات كه شده تر پربار اينقدر شده شروع خلق جنگ
 انيتحت طبقات بخصوص مردم، شود مي باعث فقط رژيم

 دانند مي كه دنيايي ساختن براي بيشتري عزم با زنان و
 ■.كنند تالش است خودشان مال

 
 ...  نوعی نگاه۱۶بقيه از صفه 

 
و ايجاد يك جبهه ضد فاشيستي به نام حزب توده را در 

به خاطر مالحظات و منافع سياسي . دستور كار قرار داد
جبهه متحد ضد فاشيستي در سطح بين «نظامي 

استراتژي سرنگوني رژيم شاهنشاهي وابسته به » يالملل
اين سياست نه . امپرياليسم انگليس كنار گذاشته شد

تنها مانع از استقالل طبقاتي كمونيستها و تالششان 
براي تدوين يك خط مشي صحيح براي انقالب ايران شد 
بلكه آنها را به مرور زمان بيشتر و بيشتر در رفرميسم 

ايشات درون جنبش كمونيستي پاره اي گر. غرق كرد
ايران به شيوه يك جانبه اي تمام انحرافات حزب توده را 
به گردن رهبران آن مي اندازند و به عوامل بين المللي و 
پيچيدگي ها سياسي آندوره در رشد رفرميسم حزب 

اين درست است كه همان دوره . توده كم بها مي دهند
البي خود احزابي چون حزب كمونيست چين وظايف انق

را به پيش بردند و در مقابل رهنمودهاي غلط كمينترن 
اما صحنه بين المللي براي مبارزه . مقاومت كردند

. طبقاتي در ايران پيچيدگيهاي بيشتري به بار آورده بود
مثال امپرياليسم ژاپن كه به چين حمله كرده بود و 
كمونيستها با آن مي جنگيدند، امپرياليستي بود كه در 

 جهاني دوم در جبهه متحد فاشيستها قرار داشت جنگ
جبهه متحد ضد «و مقابله با آن در تضاد با منافع 

از اين . در سطح بين المللي قرار نمي گرفت» فاشيسم
زاويه صحنه سياسي ايران زماني كه به اشغال متفقين 

. در آمده بود، پيچيده تر بود) آمريكا، انگليس و شوروي(
 جبهه متحد ضد فاشيستي و به لحاظ عيني سياست

سازشهاي تاكيتكي كه شوروي براي مقابله با آلمان 
و بدرستي دست به آن (هيتلري با متفقين نياز داشت 

ضررهاي بيشتري براي جنبش انقالبي ايران ) زده بود
جبهه «به اين معناست كه مي گوئيم سياست . ببار آورد

نقش تعيين كننده اي در شكل » متحد ضد فاشيستي
. گيري حزب توده به مثابه يك حزب رفرميست داشت

متاسفانه امروزه بسياري از چپهاي ايران تحت تاثير يك 
دخالت شوروي  در امور «ديد ناسيوناليستي تحت عنوان 

اين ديد .  به سياستهاي آندوره برخورد مي كنند» داخلي
مانع از آن مي شود كه توجه و تمركز بر روي خط 

ي و پيچيدگي هاي صحنه سياسي  سياس-ايدئولوژيك 
شكل اين نبود كه جنبش . آندوران تمركز يابد

كمونيستي بين المللي در جنبش كمونيستي يك كشور 
جنبش كمونيستي خصلتا يك جنبش . دخالت مي كرد



٢١صفحه    حقيقت      ۱۲شماره 
مشكل دخالتگري نبود بلكه محتواي . بين المللي است

اگر خطي كه كمينترن و اتحاد . خطي اين دخالتگري بود
 در مقابله با جنگ جهاني دوم جلو گذاشت شوروي

صحيح بود قطعا آن خط تاثيرات مثبت و تعيين كننده 
براي . (اي در پپيشروي جنبش كمونيستي ايران داشت

جمع بندي هاي بيشتر در اين زمينه به برنامه حزب 
. بخش اول رجوع كنيد) م ل م(كمونيست ايران 

حد ضد همچنين براي بحث بيشتر در زمينه جبهه مت
و » گسست از ايده هاي كهن«فاشيستي به مقاالت 

اثر باب آواكيان صدر حزب كمونيست » فتح جهان«
 .) انقالبي آمريكا رجوع شود

 براي نمونه به اظهارات ماشااهللا آجوداني در مصاحبه - ٣
اش با راديو فردا  در سالگرد پنجاهمين سالگرد كودتا 

 . مرداد رجوع شود٢٨
اليسم آمريكا در  در نظر داشت كه امپري البته بايد- ٤

 و محدوديتهاي معين برخوردار  عملآنزمان از آزادي
درست است كه براحتي حاضر نبود  از اهداف جنگ . بود

سرد كه بيان مقابله با اردوگاه سوسياليستي آنزمان  بود 
و همچنين كنترل بر ايران به دليل منابع نفتي و 

ت بكشد ولي امپرياليسم موقعيت ژئو استراتژيك آن دس
. آمريكا آنزمان نيز از  آزادي عمل كامل برخوردار نبود

مثال شكستش در جنگ كره محدوديتهائي براي كل 
البته رشد و گسترش . نظام امپرياليستي ايجاد كرده بود

رويزيونيسم در حزب و دولت شوروي و بگوش رسيدن 
زمزمه هاي مشي مسالمت جوئي شوروي در مقابل 

كا پس از مرگ رفيق استالين، يك گشايش مهم آمري
براي آمريكا بود و دست آن را در سياست ريزي براي 

حتي دكتر مصدق در كتاب خاطرات . ايران باز گذاشت
خويش اين موضوع را خاطرنشان كرد و گفت رهبران 
بعدي شوروي از شخصيتي چون استالين برخوردار 

 . كار آمريكا را راحت كرد، نبودند و اين
 براي جمعبنديهاي بيشتر در اين زمينه به مجموعه -٥
گفتگو با يكي از رفقاي شركت كننده در مبارزه «

 ٣مندرج در شماره هاي » مسلحانه سربداران و قيام آمل
 نشريه حقيقت ارگان حزب كمونيست ٨ و ٧ و ٥ و ٤و 

رجوع )  مائوئيست - لنينيست -ماركسيست (ايران 
 ▪.شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ست ي حزب کمونيبنقل از كارگر انقالبي، صدا
 ۲۰۰۳ اكتبر ۱۲، ۱۲۱۵کا، شماره ي آمريانقالب

 
ادوارد سعيد، روشنفكر برجسته مردمي، سخنور 

 سپتامبر در ۲۴مردم فلسطين، و تئوريسين دانا در 
حتي نمايندگان نظم .  سالگي درگذشت۶۷سن 

ه او موجود در جهان امروز، كساني كه در زندگي ب
حمله كرده و ناچيزش ميشمردند،  مجبور شدند 
. مرگش را با پيام هاي دهن پركن تسليت گويند

ولي ملل تحت ستم و بخصوص فلسطيني ها و 
 آوازهائی در ساير خلق هاي عرب با خواندن

ستايش ارزشي كه زندگي وي برايشان داشت 
 .سوگواري كردند

 ادوار سعيد در اورشليم در يك خانواده مرفه
خانواده اي كه بزور تجاوز، . فلسطيني متولد شد

ترور و خلع يدي كه حاصل ايجاد دولت اسرائيل در 
 بود، به همراه صدها هزار فلسطيني ۱۹۴۸سال 

سعيد در اوايل سالهاي . ديگر به تبعيد ابدي رفت
 بعنوان دانشجو به اياالت متحده آمد و ۱۹۵۰

 همچون بسياري از كساني كه از جهان سوم مي
او داراي . آيند بيشتر عمرش را در اين كشور ماند

استادي ادبيات مقام دكتراي هاروارد و متصدي 
سعيد موقعيت . تطبيقي در دانشگاه كلمبيا بود

او بارها اين . ممتازي در زندگي آكادميك داشت
موقعيت را بخاطر آنكه الزم مي ديد مقابل دروغ و 

بايستد به ستم و غارتگري امپرياليسم و صهيونيسم 
 .مخاطره انداخت

سه سال پيش يك نمونه » اندازي-حادثه سنگ«
در سفري به جنوب لبنان، سعيد بطور . است

سمبليك سنگهايي را  به آنسوي مرزها و بسمت 
مرزي كه . يك پست نگهباني اسرائيلي پرتاپ كرد

 اسرائيل مجبور شد از اشغال لبنان يبتازگي، وقت
ک حرکت بسيار ياين . دست بكشد، ايجاد شده بود

ي عليه مناسب در همبستگي با جوانان فلسطين
 و نتيجتا ارتجاعيون --نيروي نظامي اسرائيل بود 

اسراييل را به ولوله انداخت بطوريكه خواستار آن 
شدند كه اين محقق و استاد برجسته از شغلش در 

سعيد در طول زندگيش . دانشگاه كلمبيا اخراج شود
تالشهاي اينان براي .  شدبارها به مرگ تهديد

بركنار كردن سعيد از مقامش به شكست انجاميد و 
 .او تا زمان مرگ به تدريس ادامه داد

ولي اين حادثه يعني نشان دادن ارادتش به جوانان 
سنگ انداز فلسطين  از ژستهاي غير معمول بود كه 
. رابطه عميق سعيد با نسل جديد را نمايان مي كرد

ات و نقدهاي ادبي اش درباره سعيد بخاطر تحقيق
نويسندگاني چون جين آستن، جوزف كنراد، و آلبر 

 در جهات بسياري يعاليق و. كامو معروف است
از آن جمله است مقدمه جديدي بر . سير مي كرد

در اين . اثر جو ساكو» فلسطين«رمان تصويري 
در » كميك«مقدمه سعيد به ارزش ضدساختاري 

اشاره مي » جا افتاده فکریمقابله با روندهاي «
 .كند

**** 
سعيد يك روشنفكر مردمي بود، يك روشنفكر 

و زندگي اش نمونه ايست واال . متعهد و مبارز
  وقتي كه خود و فکر خود را،ازقابليت روشنفكران

در برابر قدرت هاي حاكم و در كنار مردم جهان 
پرولتاريا به اين گونه افراد و نقشي . قرار مي دهند

 .مي كنند ارج و احترام مي گذاردكه بازي 
 شرق در معروف ترين و نوآورترين اثرش يعني

سعيد مسيري را كه طي Orientalism  شناسی
شكل » خاور«در مورد شرق يا آن نظريات غرب 

 دنبال مي كند و نشان مي دهد كه چگونه گرفت
شرق «. بوجود آمد» شرق شناسي«حرفه اي به نام 

ك منطقه از روشنفكري است كه ي» شناس
مي «خاورميانه تا خاور دور و مردم آنجا را 

او نشان مي دهد كه اين مفاهيم بعنوان » .شناسد
بخشي از فتوحات اروپاي امپرياليستي در عصر 

هاجم ناپلئون به مصر در سال جديد، از دوران ت
 تهاجمي كه طي آن يكهزار – ساخته شدند ۱۷۹۸

يولوژيست مقام شهري، متخصص آمار، اقتصاددان، ب
 نفره ناپلئون ۳۴۰۰و حتي شاعر و هنرمند، ارتش 

 . را همراهي مي كرد
امپرياليستها ملزم بودند سرزمين ها و مردمش را 

ولي دانشي . مطالعه كنند تا بتوانند كنترلشان كنند
كه بدست آوردند به اهداف سلطه جويانه شان 

مردم و ساختارهايشان به در ِاين دانش، . آلوده بود
منفعل،  که »ديگراني«بدل شدند، » گراندي«

 درست برخالف غربيان --احساساتي و نادانند 
بومي «خالصه اينكه تصوير . فعال، متفكر و دانا

يد براه راست هدايت شود كه با» تنبل و ناداني
بومي كه بايد تحت حاكميت در آيد  --ساخته شد

توسط غرب دانا و » اسرارآميزش«و سنن و خرافات 
 .طالعه و درجه بندي شودبرتر م

نوعي » خاور«اين تصوير شرق شناسان از خلقهاي 
ولي به يك هدف خدمت مي . استدانش دروغين 

 فقط و عمدتا براي اين نيست كه --كند 
امپرياليستها احساس برتري كنند، بلكه براي بناي 
يك گفتمان سلطه گر است كه در آن آنچه دانش 

ارهاي قدرت  با ساخت استرسمي و مورد قبول
همانطور كه سعيد مي . درهم تنيده شده است

تاثيري كه اين ابزار بر ذهن دارند توسط «: گويد
نهادهايي كه حول آنها ساخته شده تقويت مي 

هر شرق شناس بدون اغراق داراي يك . شود
سيستم حمايتي بسيار قدرتمند است كه نهايتا به 

 بنابراين كسي كه. خود نهادهاي دولت مي رسد
درباره دنياي شرق عربي مي نويسد، اتوريته يك 
كشور را پشت قلم خود دارد، لحن قلمش اثبات 
يك ايدئولوژي گوشخراش نيست، او با اطمينان بي 
شبهه از حقيقت مطلقي كه نيروي مطلق 

 .».پشتيبانش است مي نويسد

  شهروند نادر جهان   بياد ادوارد سعيد 

 کتاب کوچک سرخ را بخوانيد
برنامه و اساسنامه حزب کمونيست 

 – لنينيست –مارکسيست (ايران 
 )مائوئيست

و راه انديشه رهائی بخش، اهداف بزرگ 

پيروزمند انقالب ايران را در اين کتاب 

 .کوچک سرخ بيابيد

برنامه و اساسنامه حزب را در بين زنان و 

 مردان مبارز و پيشرو به بحث بگذاريد

و دور از چشم دشمن هر چه وسيعتر 

 !پخش کنيد
 



  ٢٢صفحه  ۱۲ شماره   حقيقت                

 به بعد، سعيد بمثابه يك ۶۰از اواخر سالهاي 
 خود را به اين شكل  توجه،تئوريسين فرهنگي ادبي

. از رابطه متقابل ميان دانش و قدرت معطوف كرد
اين مسئله مصادف شد با چرخشي در جهت 
سمتگيري فعالتر با مبارزه سياسي مردم فلسطين و 

واقعه . شركت در رهبري سياسي جنبش فلسطين
اي كه سعيد را به زندگي سياسي سوق داد، حمله 

ربي در سال وحشيانه اسرائيل و تسخير كرانه غ
كتاب بعدي ).  روزه۶جنگ معروف به ( بود ۱۹۶۷
 ۱۹۷۰بود و در سالهاي » مسئله فلسطين«اش 
پارلمان در «شد كه » شوراي ملي فلسطين«عضو 
و  ا،در سي سال متعاقب آن. خوانده مي شد» تبعيد

 او سخنوري .تمرتبا درباره فلسطين گفت و نوش
سطين ماهر و از فعال ترين معرف هاي جنبش فل

 براي هفته نامه مصري االهرام كه در .ريكا شددر آم
 مي  ستونی راتمام جهان عرب پخش مي شود

 .نوشت
مبارزه فلسطين مراحل مختلفي را پشت سر 

 ۱۹۸۸گذاشته است كه آغاز اولين انتفاظه در سال 
 -- يكي از مهمترين مراحل آن بود طاليه دار

خلع يد، رو مبارزه اي توده اي عليه اشغال، سلطه و 
مبارزه اي كه . در روي تفنگ هاي ارتش اسرائيل

قلب تمامي ستمديدگان را در سراسر جهان ماالمال 
اسرائيل و حكام آمريكا مستاصل از . از شادي كرد

اين مبارزه، باب مذاكره با ياسر عرفات و سازمان 
را گشودند، كاري كه ) ساف(آزاديبخش فلسطين 

با پيشرفت مذاكرات، . قبال از آن سر باز مي زدند
ادوارد سعيد ديد كه عرفات دارد به آمريكا تسليم 

 از شوراي ملي فلسطين ۱۹۹۱مي شود و در سال 
 . استعفا داد

دو سال بعد، توافقنامه اي امضا شد كه قدرتي 
در مناطق محدود و » اتوريته فلسطيني«صوري به 

توافقنامه (بسته اي از كرانه غربي و نوار غزه داد 
او بدرستي اين توافقنامه را محكوم كرده آنرا ). لواس
جنبش «خواند، ابزاري كه » ابزار تسليم فلسطين«

» رهائيبخش فلسطين را به يك شهرداري كوچك
او در عين اينكه انتقاد خود را . بدل كرده است

مطرح مي كرد، به تبليغ مبارزه فلسطيني ها براي 
 . داد میحق تعيين سرنوشت ادامه

هاي ادوارد سعيد قابل توجه اند، نه فقط نوشته 
 همچنِِين به  بلكه.بخاطر مواضعي كه تبليغ مي كرد

- او تحليل سياسي را با انتقاد ادبياين دليل که
فرهنگي و به شيوه اي مستقيم و خاص خود تلفيق 

دنياي او دنياي يك محقق و روشنفكر . مي كرد
 اومانيست بود كه برايش هيچ چيز انساني غريبه
نبود و در آن مغز انسان ابزار ظريفي از درك و دقت 

 مقابل , از اين نظر نقطه او.در ارزيابي بود
روشنفكراني است كه چه در دانشگاهها و چه در 

ه داد قيمت باالتر س کهخارج آن مغزشان را به آنك
فروخته اند، يا آن را   به عرصه هاي تنگ محدود 

جاع قرار داده كرده اند و يا در خدمت قدرت و ارت
 .اند

***** 
سعيد خود را اومانيست معرفي مي كرد و تعريف 

او مي . خاصي از اين ديدگاه فلسفي وسيع داشت
منظور من از اومانيست نخست رهائي ذهن «گويد 

آنرا ] شاعر[بليك ] ويليام[ما از زنجيرهائي است كه 
بخوبي نشان داده است و بكار انداختن آن در مسير 

اومانيسم عالوه بر آن . ي و سنجيدهتعمق تاريخ
حاكي از يك حس هم مسلكي با ديگر متحققين، 

هر عرصه .... ديگر جوامع و ديگر دوران ها نيز هست
اي با ساير عرصه ها مرتبط است و هيچگاه هيچ 

ما بايد درباره .... امري در جهان ما در انزوا نبوده
نگ و بيعدالتي و رنج بگوئيم، اما در متن تاريخ، فره

 » .واقعيت اقتصادي اجتماعي
ادوارد سعيد اومانيسمش را عليه افراط مذهبي بكار 

او مدافع سرسخت سكوالريسم بود و . مي گرفت
مخالف جنبش ها، جوامع و دول بنيادگرا و مذهبي، 

او با . چه صيهونيست، چه اسالمي و چه مسيحي
هرآنچه بنظرش دگم ميامد و مانع انتقاد و ارتباط 

در عين حال، او معقتد . ي شد، ضديت داشتآزاد م
بود علم و تفكر انتقادي مي تواند به شناختي عميق 
تر از جهان منجر شود و نقش روشنفكر كمك به 

اين اعتقاد، و . پيشرفت دانش و آزادي بشر است
ست پ «د، او را در مقابل فلسفه هايياومانيسم سع

كه  يعني در مقابل آنهايي -قرار داد » مدرنيستي
معتقدند حقيقت، آزادي و قضاوت اخالقي مفاهيمي 
كامال نسبي و بومي اند و آن معنا و ارزش 

 .جهانشمولي را كه سعيد در آنها مي ديد ندارند
به مسئوليت » معارفه هاي روشنفكر«او در كتاب 

اجتماعي، سياسي و اخالقي روشنفكر مي پردازد و 
له درك خود از روشنفكر بعنوان يك شخصيت مقاب

گر را باز مي كند و چالشي در مقابل روشنفكر قرار 
هيچكس نمي تواند هميشه، راجع به «: مي دهد

ولي من معتقدم مقابله . تمام مسائل، اظهار نظر کند
با قدرتهاي شكل يافته و مجاز جامعه، قدرتهائي كه 
در مقابل شهروندان جوابگويند، بويژه هنگامي كه 

خالقي و بي رويه، بوضوح از طريق يك جنگ غير ا
يا از طريق برنامه اي  تبعيض گرا، سركوبگر و 
مبتني بر خشونت جمعي، پيش مي روند، يك 

 ».وظيفه مشخص است
***** 

اين نگراني هاي شرافتمندانه و خشم سوزان عليه 
 ۱۲بي عدالتي، سراسر زندگي سعيد و از جمله 

سال آخري را كه با سرطان مبارزه مي كرد، رقم 
ر دو سال گذشته، وقتي حكام آمريكا د. مي زد

جنگ عليه جهان و استقرار دولت پليسي در كشور 
را آغازيدند، گروهي از فعالين، روشنفكران و 

: بيانيه وجدان« هنرمندان جوابي مهيا كردند به نام 
كاري كنيم كه نگويند «: كه اعالم كرد» به نام ما نه

 مردم اياالت متحده زماني كه حكومتشان جنگي
بي پايان را اعالم كرد و دست به اقدامات 
سركوبگرانه جديد و شديد زد، هيچ عكس العملي 

ادوارد سعيد از اولين و مشتاق ترين » .نشان ندادند
امضا كنندگان اين بيانيه بود و سايرين را به امضاي 

 .آن تشويق كرد
ادوارد سعيد مردي با فرهنگ و با عاليقي وسيع بود 

. پرا و موسيقي كالسيك داشتو عشق عميقي به ا
او پيانيست ماهري بود و نوشتجاتي نيز در زمينه 

اين عشق، . موسيقي شناسي و نقد موسيقي داشت
 Danielدانيل بارن بوئيم او را با 
Barenboim كه پيانيست و رهبر اركستر

ديوان «ايندو با هم . سرشناسي است همراه كرد
ي موسيقي را بنا نهادند كه محملي برا» شرق-غرب

يكي از آخرين انتشارات . دانان عرب و اسرائيلي بود
بارن . سعيد كتابي بود كه ايندو با هم نوشته بودند

نه تنها با «بوئيم بمناسبت مرگ سعيد گفت كه وي 
موسيقي، ادبيات، فلسفه و سياست احساس راحتي 
مي كرد، بلكه از نادر افرادي بود كه رابطه و 

او ...  را مي ديدهمسوئي رشته هاي مختلف
موسيقي را تنها تركيبات صوتي نمي ديد و به اين 

كارهاي موسيقي واقعيت آگاه بود كه همه شاه
 .تصويري از جهانند

ما نيز به اين گستردگي و ديد عميق از ارتباطات 
 .دروني در جهانبيني ارج مي نهيم

او يك روشنفكر برجسته و خودآگاه بود كه غناي 
زمينه تئوري و فرهنگ را با شناخت و تحقيق در 

اعمال و گفتارش در طرفداري و دفاع از مردم، 
: پيگيرانه و با روشنبيني نقادانه به پيش مي برد

 ■. پرولتاريا ادوارد سعيد را بزرگ مي دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دموکراتيک فوری خواستهای 
 

مجازات آمران و عامالن جنايات جمهوری 
 کشتار زندانيان سياسی مشخصا(اسالمی 

 ) و قتلهای زنجيره ای۶۷در سال 
انحالل وزارت اطالعات، سپاه پاسداران و 

 بسيج و ارتش ارتجاعی
الغای قانون اساسی جمهوری اسالمی و 

کليه قوانين ارتجاعی نابرابر شرعی و 
 مدنی

 الغای دين رسمی، –جدائی دين از دولت 
 آزادی المذهب بودن و انتخاب مذهب

 قوای اشغالگر نظامی و امنيتی از خروج
 کردستان

افشای غارتگری ها و ثروتهای خانواده 
های حکومتی و بنيادهای اسالمی، 

 مصادره کليه اموال آنها به نفع مردم
افشای مذاکرات و پيمانهای محرمانه 

جمهوری اسالمی با آمريکا و قدرتهای 
 خارجی

 !دست آمريکا از ايران کوتاه
ه صنعت نفت به انتقال فوری ادار

شوراهای مستقل کارگران و کارکنان 
 اين صنعت

لغو قروض و ديون دهقانان به بانکها و 
 نهادهای دولتی

 آزادی زندانيان سياسی
لغو حجاب اجباری، آزادی و برابری کامل 

 زن و مرد
 



٢٣صفحه    حقيقت      ۱۲شماره 
 ۲۴بقيه از صفحه 

اينها مايلند قدرت آمريكا تضعيف شود ولي فعال 
دشان نمي توانند اينكار را بكنند براي همين خو

. گذاشته اند كه مقاومت عراق اينكار را بكند
شخصي بنام جيمز اشتاين برگ كه مشاور امور 

بود ) رئيس جمهور سابق آمريكا(خارجه كلينتون 
اين اروپائي ها مطمئن هستند كه ما «: مي گويد

شكست خواهيم خورد و نمي خواهند ما بعدا آنها را 
و در واقع هيچ . بخاطر شكست سرزنش كنيم

 .»كمكي نمي كنند
آمريكا اميدوار بود كه از طريق تصويب قطعنامه   

اي با مهر تاييد سازمان ملل، بتواند نيرويي از 
آدمكش ها و جنايتكاران كشورهاي جهان سوم، 
بويژه تركيه و هند، بمثابه قواي تقويتي براي ارتش 

اما اين كشورها . داشغالگر خود راهي عراق كن
مرددند زيرا از مخالفت مردم كشورهاي خود بشدت 

و حتا پوشش قطعنامه سازمان ملل . هراسناكند
 . نتوانسته خيال حكام اين كشورها را راحت كند

 فرانسه و بدرجاتي آلمان و روسيه پافشاري ميكنند 
كه بايد حق حاكميت مردم عراق در يك مهلت 

. برسميت شناخته شودزماني معين توسط آمريكا 
است كه » شوراي حكومت عراق«اشاره آنها به 

آمريكايي ها . آمريكا آنرا انتصاب كرده است
ميگويند كه مهلت بايد طوالني باشد و به شورا وقت 
داده شود كه قانون اساسي اش را بنويسد، سپس 
انتخابات شود و آنوقت حكومت بدست هر كسي كه 

 براي اينكارها نبايد اما. انتخاب شده سپرده شود
 .مهلت مقرر شود

حرف . در هر حالت اين شورا اصال قدرتي ندارد  
آخر را  در مورد همه چيز آمريكا ميزند و اعضاي 
شورا حتا در مسايل روزمره شورا دخالت داده 

آنها نه تنها حكومت نمي كنند بلكه مورد . نميشوند
 مشورت هم قرار نمي گيرند و حتا اجازه ورود به
مقر فرماندهي پل برمر فرماندار آمريكائي عراق را 

فرانسه و آلمان مي گويند اگر آمريكا تا . ندارند
ايندرجه كنترل مطلق بروي عراق نداشته باشد، اگر 

داده شود " گوشه اي از زمين براي بازي"به آنها هم 
و پل برمر بروي هر قرارداد و هر ارتباط سياسي 

 آنها ميتوانند وارد كنترل نداشته باشد، آنوقت
روسيه سخت تالش مي كند . دروازه عراق شوند

پايه هائي را كه از قديم در عراق داشته بازسازي 
پوتين در يك مصاحبه گفت كه او فكر ميكرد . كند

موفقيت "روسيه پس از جنگ عراق ميتواند برخي 
مردم عراق به شركاي : "او گفت. داشته باشد" ها

ري دارند تا به كساني كه قبلي خود اعتماد بيشت
منظور پوتين از ." امروز عراق را اداره مي كنند

چهره هايي از رژيم قبلي و همينطور " مردم عراق"
برخي كساني است كه امروز با آمريكايي ها 

بطور . همكاري ميكنند اما چندان هم راضي نيستند
مثال، هفته گذشته شوراي حكومت عراق حكمي را 

اين حكم كه توسط وزير امور . ادمورد سوال قرار د
به : ماليه شورا طرح شده بود از اينقرار بود

كمپانيهاي خارجي جواز مالكيت كامل بر 
كمپانيهاي عراقي داده خواهد شد بدون در نظر 
گرفتن شركاي بومي آن، و سود اين شركتها سريعا 

 معناي اين حكم اين بود. از كشور خارج خواهد شد

 
ا بصورت آب باريكه اي وارد كه هيچ منفعتي حت

اين موضوع درون تجار . اقتصاد عراق نخواهد شد
در نتيجه پل . گردن كلفت عراق غوغايي بپا كرد

برمر، كه مرتبا قانون هاي جديد وضع مي كند، از 
رقباي آمريكا احساس . اين حكم صرفنظر كرد

ميكنند كه زمينه همكاري با نيروها و چهره هاي 
آمريكا همكاري ميكنند اما در قدرتمندي كه با  

آمريكا . عينحال نارضايتي هايي دارند، موجودست
نه تنها مانند همه ديگر كشورهاي امپرياليستي كه 
بر جهان سلطه اعمال ميكنند بر عراق حكم ميراند، 
بلكه امروز بطور مستقيم كنترل همه چيز عراق را 

رقباي اياالت متحده نگران آنند كه . در دست دارد
خوانده " موقت"قتدار امروز آمريكا بر عراق كه ا

 .نباشد" موقت"ميشود چندان هم 
 

  آمريكا چه خواهد كرد؟
  
در جواب به اين سوال كه آمريكا در مقابل مقاومت  

مردم عراق چه خواهد كرد، مقامات آمريكائي مرتبا 
مقاومت در سطح پائين جريان «تكرار مي كنند كه 

البته اين . پس آن برآيندو مي توانند از » دارد
مقاومت عراق هنوز راه درازي تا . درست است

و ارتش . بيرون كردن اشغالگران در پيش رو دارد
آمريكا هنوز به اندازه كافي جوان براي هزينه كردن 

با اين وصف، ادامه اشغال روز . در اين جنگ دارد
 .بروز مشكل تر مي شود

 ٦ه بجاي دولت آمريكا به سربازانش گفته است ك
زيرا . ماه هر يك بايد يكسال در عراق خدمت كنند

ارتش ذخيره هايش را استفاده كرده است و براي 
كه » ستاره و نوار«روزنامه . آنها جايگزين ندارد

است و فقط ) وزارت دفاع آمريكا(متعلق به پنتاگون 
در ميان سربازان پخش مي شود اخيرا دست به يك 

مار نيمي از سربازان طبق اين آ. آمار گيري زد
يا » پائين«آمريكائي مستقر در عراق روحيه خود را 

يك سوم آنها . توصيف كرده اند» خيلي پائين«
ارتش . معتقدند كه اين جنگ بي فايده است

آمريكا اعتراف كرده است كه ده درصد تلفات 
آمريكائي در عراق مربوط به خودكشي سربازان 

زاني كه از كارشان به احتمال زياد درصد سربا. است
اما آنچه خيلي مهم است . متنفرند بسيار باالست

اين است كه آمار فوق سران ارتش را بسيار دست 
 .پاچه كرده است

اخيرا پنتاگون صحبت از آن مي كند كه چگونه   
اين واژه اشاره دارد به . كند» ويتناميزه«جنگ را 

طرحي كه آمريكائي ها در دوران جنگ ويتنام 
آنها يك ارتش مزدور ويتنامي تعليم و . كردندپياده 

سازمان دادند كه بتوانند تلفات سربازان آمريكائي را 
االن هم روي اين حساب مي كنند . پائين بياورند

كه يك ارتش مزدور عراقي بپرورانند كه جنگ 
و هدف سياسي شان . اشغال را برايشان پيش ببرد

غالگر آن است كه اتحاد عراقي ها عليه ارتش اش
آمريكا را بشكنند و جنگ را به جنگ داخلي 

روزنامه واشنگتن   .تبديل كنند) عراقي عليه عراقي(
ف روزمره  اكتبر مي نويسد، انتقال وظاي١٩پست 

لشگر عراقي تحت  ۱۸ ارتش اشغالگر آمريكا به
. رهبري آمريكا يكي از سناريوهاي طراحان است

.  استاين طرح،سناريوي بهترين حالت نام گرفته
و آن اين است كه . يك سناريو ميان حال نيز هست

و سناريوي . نتوانند به سربازان عراقي اعتماد كنند
بدترين حالت آنست كه آمريكا مجبور شود بر تعداد 

 . سربازانش در عراق بيفزايد
هيچ يك از سياستمداران يا جناح هاي حكومت   

. آمريكا خواهان بيرون كشيدن از عراق نيستند
العكس، پنتاگون مي گويد كه هدف از كم كردن ب

تعداد سربازان آمريكائي در عراق آنست كه ارتش 
مقامات . بتواند تا مدت نامعلومي در عراق بماند

پنتاگون مرتبا تاكيد مي كنند كه هيچ اندازه از 
مشكالت باعث نخواهد شد كه از عراق بيرون 

 .بكشند
 آمريكا در زمان رياست جمهوري كلينتون ارتش  

پس از تحمل تلفاتي اندك مجبور شد از كشور 
اما از عراق نمي تواند راحت . سومالي بيرون بكشد

زيرا مسئله عراق مسئله يك كشور . بيرون بكشد
نيست بلكه مسئله تجديد سازماندهي جهان زير 

در چنين شرايطي، . چكمه هاي آمريكائي است
مقاومت عراق بايد به وراي مقاومت صرف و 

. دناك كردن اشغال براي آمريكائي ها، بروددر
مقاومت نيازمند يك استراتژي نظامي است كه 
بتواند تمام اشكال مقاومت و تمام نيروهاي 
مقاومت را متحد كند و به لحاظ نظامي ارتش 

 .هاي اشغالگر آمريكا و انگليس را مغلوب كند
 در هر حالت، جنگ مقاومت در عراق نقش   

 به وقايع جهان بازي مي مهمي در شكل دادن
 ■.كند
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  ٢٤صفحه  ۱۲ شماره   حقيقت                

 برگرفته از سرويس خبري جهاني براي فتح
 ٢٠٠٣اكتبر 

همه كس بجز جورج بوش، مي دانند كه آمريكا    
هر روز بيش . در عراق دچار مشكالت بزرگي است

بر . از روز قبل اشغالگران زير حمله قرار مي گيرند
و بر طيف نيروهائي »   دارمسئله«تعداد شهرهاي 

. كه به اينان حمله مي كنند افزوده مي شود
آخرين خبر مربوط به حمله نيروهاي مقاومت شهر (

فلوجا به يك هليكوپتر شنوك و كشته شدن بيش 
 ).  از پانزده سرباز آمريكائي است

هيچ شكي نيست كه جنگ عراق آن زماني كه   
تمام ) ٢٠٠٣يعني اول ماه مه (بوش اعالم كرد 

درين مدت . جنگ تازه آغاز شده بود. نشده بود
» پايان«تلفات آمريكائي ها بيشتر از دوره آغاز تا 

انفجار بمب در كنار جاده ها و تله . جنگ بوده است
هاي انفجاري عليه سربازان آمريكائي آنقدر عادي 
. شده كه رسانه ها هم ديگر خبرش را نمي دهند

به )  مهر۱۰( اكتبر ٢روز فرمانده نيروهاي ائتالفي 
 عمليات عليه ٢٠ تا ١٥خبرنگاران گفت كه روزانه 

آمريكائي ها صورت مي گيرد و نيمي از اين 
از . عمليات  درگيري هاي رو دروي نظامي است

زمان اين گزارش عملياتها بطرز قابل توجهي 
مردم عراق : دليلش ساده است. افزايش يافته است

هر چه .  بگيرندمي خواهند كشورشان را پس
خواستشان را بلندتر مي گويند اشغالگران شدت 
عمل بيشتري عليه آنان بخرج داده، كتكشان مي 
زنند، بهشان تيراندازي مي كنند و هر چه بيشتر 

 . اينكارها را مي كنند، مقاومت هم بيشتر مي شود
مقامات آمريكائي دوست دارند ادعا كنند كه   

دار به صدام انجام مي مقاومت از سوي نيروهاي وفا
هر چند ممكنست بخش مهمي از مقاومت از . شود

سوي آنان باشد، اما چرا بايد حرف بوش را باور 
كرد؟ روشن است كه نيروهاي سياسي بسيار  
متفاوتي در اين مقاومت درگيرند و عمليات نظامي 
. آنان داراي خط و جهت گيري هاي متفاوت است

. مردم امكان ندارداما اين مقاومت بدون حمايت 
هيچكس غير از جورج بوش انكار نمي كند كه اين 
. مقاومت اراده ميليونها عراقي را نمايندگي مي كند
نفرت از اشغال بيشتر در ميان قشرهاي فقير و 
تحتاني جامعه مشاهده مي شود تا در ميان اعضاي 

رژيم گذشته كه اغلب از طرف آمريكائيها مشاغلي 
                             .د شده استهم به آنان پيشنها

يك خبرنگار سوئدي به خبرنگار اينديپندنت گفت   
خودش شاهد آن بود كه سربازان آمريكائي بي 
دليل يك پيرمرد مذهبي را به قصد كشت كتك 

يك دفعه ديدم سربازان با لگد به دري «. زدند
. كوفتند، يك پيرمرد را از خانه بيرون كشيدند

و سرباز » شليك به من نه«: رياد مي زدپيرمرد ف
يك . »مادر فالن خفه شو«: آمريكائي فرياد مي زند

سرباز به آن يكي گفت سرش را ثابت نگاه دار و 
نه يكبار، نه . سپس با قنداق تفنگ بر سرش كوفت

همه جا را خون گرفت و بعد . دوباره و دوباره. دوبار
: نويسدخبرنگار اينديپندنت مي » .سربازان رفتند

افسران آمريكائي بعدا اعتراف كردند كه احتماال «
در مورد پيرمرد اشتباه كرده بودند اما گفتند كه 

 ».چنين چيزهائي در حين عمليات پيش مي آيد
در چند ماه گذشته سربازان آمريكائي مرتبا   

يك نمونه . تظاهرات اعتراضي را به گلوله بسته اند
 عراق است كه اش تظاهرات سربازان سابق ارتش

 دالري كه پل برمر وعده داده بود ٤٠براي گرفتن 
 ٤روز . ولي عملي نكرده بود، دست به اعتراض زدند

اكتبر سربازان آمريكائي اين تظاهرات را به رگبار 
عراقي ها پس از اين درگيري و دادن زخمي . بستند

هاي بسيار از پاي ننشسته با شعارهاي ضد 
 .  براه افتادندآمريكائي بسوي مركز شهر

جورج بوش به سربازان آمريكائي وعده مي داد كه   
اكثريت شيعه عراق به استقبال آنان خواهند 

اما اكنون منطقه شيعه كه قبال نامش  . شتافت
شد » صدر شهر«بود و بعدا تبديل به » صدام شهر«

و از محله هاي فقير نشين اطراف بغداد است، براي 
» ه خطر و ورود ممنوعمنطق«سربازان آمريكائي 

است زيرا در هر پيچ آن تله هاي انفجاري در كمين 
 . نشسته است

حتا كركوك كردستان كه شهري آرام توصيف مي   
شد ديگر آرام نيست و صداي آتش باري و گلوله 

 اكتبر در فاصله ٧در روز . مرتبا به گوش مي رسد
يكي از . دو ساعت سه عمليات در شهر انجام شد

ه هاي آمريكائي ها خمپاره باران شد، به پايگا
شهرداري كه دست نيروهاي آمريكائي است 
نارنجك پرتاب شد و يك ماشين نظامي سربازان 

 .آمريكائي در بيرون شهر منفجر شد
برخالف شهرهائي مانند كربال و كركوك، شهر   

فلوجا كه در شمال بغداد است مرتبا صحنه 
 ماه سال گذشته بويژه از ارديبهشت. درگيري است

كه سربازان آمريكائي تظاهرات مسالمت آميز اهالي 
پس از . شهر را به گلوله بستند و عده اي را كشتند

آن سربازان آمريكائي براي مرعوب كردن مردم به 
 ١٩در . تهاجم و ويران كردن خانه ها پرداختند

اكتبر كارواني از ماشين هاي سربازان آمريكائي كه 
موشك نيز با خود داشت، در يك تريلي حامل 

به فلوجا خوش «ورودي شهر جائي كه عالمت 
قرار گرفته است، با انفجاربمب مهيبي » آمديد

سربازان سوار بر ماشين هايشان در . مواجه شد
مردم جمع شده و تريلي حامل موشك را با . رفتند

پس از چند . بنزين خوب خيس كرده و سوزاندند
يزهائي كه جا گذاشته ساعت سربازان براي بردن چ

و فرار كرده بودند بازگشتند اما با جسد سوخته 
ماشين ها مواجه شدند و ازهر طرف گلوله و 

مغازه داري به . نارنجك بر آنها باريدن گرفت
مثل «: خبرنگار روزنامه انگليسي اينديپندنت گفت

 ».از هر طرف گلوله مي آمد. آتش بازي بود
 

 :ازمان مللآمريكا و اروپا و قطعنامه س
ادامه جنگ، محدوديتها و تضادهاي آمريكا را    

استراتژي رقباي آمريكا به رهبري . نشان داده است
فرانسه اين است كه كنار بايستند تا آمريكا با 

مقاومت مردم . آخرين سرعت به ديوار برخورد كند
قطعنامه سازمان ملل باالخره . عراق اين ديوار است

ه ميان آمريكا و اروپائي ها پس از هفته ها مشاجر
تصويب . به تصويب رسيد) بويژه فرانسه و آلمان(

قطعنامه سازمان ملل تائيد يك اشغالگري 
اما آيا اين مصوبه يك پيروزي براي . جنايتكارانه بود

آمريكا بود؟ آمريكا از سازمان ملل راه حل مي 
طلبيد اما آنچه بدست آورد يك قطعنامه توخالي 

نامه نتوانست كشورهاي ديگر را اين قطع. است
اي تقويت ارتش آمريكا تشويق به فرستادن سرباز بر

و تنها كشوري كه حاضر شده يك . ندو انگليس ك
در هر حال قطعنامه . پول حسابي بدهد ژاپن است

. آمريكا بكند سازمان ملل نتوانست كمكي به
از سوي  تصويب اين قطعنامه بخشا مانوري است

 ....بويژه فرانسه و آلمان و روسيه قدرتهاي اروپائي
 ۲۳ادامه در صفحه 
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