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انتخابات رياسـت جمهـوري     ! يك سيرك واقعي  
در ايـن فرصـت   . اسالمي با سيرك تفاوتي ندارد    

هاي هـر رشـته را از نزديـك         »ترين«مي توانيد   
. وقـيح تـرين نـامزد     . منفـورترين نـامزد   . ببينيد

. بـي دسـت و پـاترين نـامزد    . دروغگوترين نامزد 
ــامزد  ــدترين ن ــالي بن ــامزد . خ ــرين ن ــك ت . دلق
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او از عمق بحران خبر دارد و مي دانـد كـه اگـر            
ت آتي روي خوش نشان ندهـد       آمريكا به حكوم  
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   ٢ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                

                                                                                                                                                                                                                                  
را  ايـن  م عقـب نشسـت و   ي در اول ماه مه رژ   ...    

از اين عقـب    . حميل كرده اند  م ت يعمدتا مردم به رژ   
نشيني مي توان و بايد براي پيشـروي بيشـتر سـود     

  . جست و سرنگوني جمهوري اسالمي را تسريع كرد
اگر چه تعداد شركت كننده در تجمعات اول ماه مه       

 و  به نسبت وسعت طبقه كارگر ايران محـدود بـود؛         
اگر چه نارضايتي عميـق، رزمنـدگي و راديكاليسـم         
سياسي طبقـه كـارگر ايـران در اينگونـه تجمعـات            
چندان منعكس نشد با اين وجود اول ماه مه امسال      

  . براي جنبش كارگري گامي به پيش بود
 هزار نفره كارگران در ورزشگاه آزادي كه       ١٢تجمع  

ا بـا  قرار بود يك تجمع فرمايشي دولتي باشد نه تنه  
ابـراز  شكست كامل روبرو شد بلكه خود بـه صـحنه       

مداران رژيــم ـ مشخصــا   دانزجــار كــارگران از ســر
قـرار  . رفسنجاني ـ و مزدوران خانه كارگر بدل شـد  

دربرگيرنده پايه هاي رژيـم   باصطالح  بود اين تجمع    
اما به صحنه   . و كارگران متوهم به خانه كارگر باشد      

ال آخرين ميخ بـر     اول ماه مه امس   . رسوائي بدل شد  
اين . تابوت تشكل دولتي و ارتجاعي خانه كارگر بود       

دستاوردي كه نشان از ابعاد     . يك دستاورد مهم بود   
وسيع نارضايتي كارگران و چنته خالي حكـومتگران   

  .ـ حتي در ارائه وعده هاي عوام فريبانه ـ دارد
عالوه بر اين كارگران حاضر در اين تجمع مـزه                
سنجاني در رابطـه بـا انتخابـات را بـه            رف  کردن مزه

  .كامش تلخ كردند
دستاورد ديگـر اول مـاه مـه امسـال حضـور نسـبتا        
. گسترده دانشـجويان در مراسـمهاي مختلـف بـود         

بخش چپ جنبش دانشجوئي به اسـتقبال اول مـاه          
نه تنها در دانشگاه تهران مراسـم اول مـاه         . مه رفت 

بـه يـاري   مه برگزار شد بلكه بسياري از دانشجويان     
اين . فعالين كارگري براي برگزاري اين روز شتافتند     

پيوندي كه مي توانـد نقـش       . پيوندي گرانقدر است  
موثري در تحرك سياسي جنـبش كـارگري و كـال           

  .ديگر جنبشهاي توده اي ايفا كند
با وجود اينكه در تجمعات گوناگون خواسـتهاي           

مشخصي چون ايجاد تشكل هاي مستقل كـارگري،    
افـزايش دسـتمزد      قراردادهاي كـاري موقـت و      لغو

طرح گشته اما در مجموع ميتوان گفـت كـه جـاي          
ار يا بسـ  يـ  خالي بود ا  يشعارهاي سياسي و سياست     

شعارهائي كـه بيـان دخالـت كـارگران در     . کم رنگ 
ايـن  . ، بچشم نمی خـورد    صحنه سياسي ايران باشد   

امر قبل از اينكـه بـه ضـعف تـوده كـارگران ايـران               
مستقيما به محدوديتهاي ايـدئولوژيك     شد  مربوط با 

  . ـ سياسي فعالين كارگري مربوط است
 سياسـي   اتتنها مكـاني كـه بـه محـل تظـاهر               

كارگران بدل شد تجمـع ورزشـگاه آزادي بـود كـه            
آنهم دليل عمده اش اين بـود كـه خـود بـورژوازي             

ــاع سياســي از    ــه دف ــع را ب ــن تجم ــالش كــرد اي ت
كـس العمـل و انزجـار    رفسنجاني بدل كند كه بـا ع    

عالوه بر شعارهای حق    كارگران  . كارگران روبرو شد  
شعارهاي سياسي خودبخودي و رايجي     طلبانه خود   

 را كه »رفراندم رفراندم اين است نجات مردم    «چون  
گرايشات ملي مذهبي در دسترس شـان قـرار داده          

اسـی شـد    يکه مراسـم فـوق س     اين  . اند را سردادند  
 پاي سياست به ميـان آيـد    وقتی  نشانه آن است كه     

كارگران نسبت بدان بي تفاوت نيسـتند و آمـادگي          
خود را براي دخالـت در مبـازرات سياسـي جـاري             

مهمتر از آن اين واقعه خـود  . جامعه اعالم مي كنند   
هشداري است به فعالين جنبش كارگري بخصـوص       
به كمونيستهاي انقالبـي كـه هـر چـه سـريعتر بـر              

ا كـه بـدون اينكـه       چـر . ضعفهاي خـود فـائق آينـد      
كارگران را به تمام معنا درگير سياست ـ به معنـاي   

نه قادر خواهند بـود تـوده هـاي    کنند ـ آن  انقالبي 
وسيع كارگر را به سـمت خـود جلـب نماينـد و نـه       
حتي دستاوردهاي اوليه ئي را كه كسب كـرده انـد           

. اين قانون عيني مبارزه طبقاتي است     . حفظ نمايند 
 در بهترين حالت درجـا زدن در        ناديده انگاشتن آن  

سطح مبارزات موجود است و در بدترين حالت رهـا     
  .كردن كارگران در دام سياستهاي بورژوائي

فعـال كـارگري اي كـه در روز اول مـاه مــه در          
مورد مهمتـرين مسـائل سياسـي روز ـ فـي المثـل       

انتخابات يا شعار رفراندوم ـ ابراز نظر نكند، قطعا راه  
ه ها و راه حل هـاي رايـج بـورژوائي ميـان             را بر ايد  

  .كارگران هموار مي كند
ــه          ــاه م ــه در روز اول م ــارگري اي ك ــال ك فع

حساســيت كــارگران ايــران را نســبت بــه ســركوب 
وحشيانه كارگران و خلـق عـرب برنيانگيزانـد قـادر           
نخواهد بود صفوف كارگران ايـران از هـر مليتـي را          

  .متحد كند
 كه در مورد دخالتهاي نظامي      فعال كارگري اي       

ــا    ــان ب ــار جه ــه و كن ــا در گوش امپرياليســم آمريك
كارگران صحبت نكند و آن را محكوم نكند، در واقع  
در توانائي طبقه كارگر نمي بيند كه بتواند سياست          

  .طبقاتي خود را در اين زمينه ها جلو گذارد
فعال كـارگري اي كـه جنـبش كـارگري را بـه                 

  وز ديگر جنبشها مانند جنبش زنـان      حمايت فعال ا  
 به دست خود طبقه كـارگر را        ،دانشجوئي فرانخواند 

اين فقط وظيفـه  . در صحنه سياسي منفرد مي كند     
ــارگران    ــت از ك ــه حماي ــه ب دانشــجويان نيســت ك
برخيزند بلكه وظيفه كارگران هم هست كه به دفاع         

طبقـه كـارگر بـدون      . از جنبش دانشجوئي بپردازند   
ت فعال در ديگر جنبشـهاي مردمـي      دخالت و شرك  

افق ديدش گسترش نمي يابد و آگـاهي طبقـاتيش        
نسبت به تضـادهاي گونـاگون جامعـه و پيچيـدگي          
هايش تكامل نمي يابد و براي كسب قدرت سياسي       

 درسهاي اول ماه مه

 سخنرانی رهبران کارگران : ۱۸۸۶مارکت بسال  شيگاگو در هی -اول ماه مه سرخ



٣صفحه     حقيقت         ۲۲ شماره
  .آماده نمي شودنده يآو اداره جامعه 

فعال كارگري اي كه راديكاليزه كـردن جنـبش            
في هـر چـه بـاالتر       كارگري را به جلو گذاشتن سـق      

 طبقه كارگر ،براي حداقل دستمزد، خالصه مي كند  
در . را اليق آن نمي داند كه در سياست دخالت كند 

ــرا ــونيش ــ پيط کن ــاد يروزي ــارزات اقتص  ي در مب
رشد و گسـترش   به ميزان تعيين كننده به      کارگران  

بـدون  . ه حکومت وابسته است   ي عل ياسيمبارزات س 
ي امكان پيشروي   شكل گيري جنبش انقالبي سياس    
  . ناچيز استکند و در حيطه مبارزه اقتصادي بسيار 

فعال كارگري اي كه در بزرگداشت اول ماه مـه           
به كارگران نگويد آنچه كه موجب جاودانگي خاطره        
رهبران انقالبي كـارگران شـيكاگو در قلـوب مـردم           

رف و عمـل شـان بـراي    ن بـود کـه حـ   يد ا جهان ش 
رهبــران .  بــودي انقالبــک مبــارزهيــســازمان دادن 

شك نداشـتند كـه نبـرد شـان بـا           کارگران  انقالبي  
 و از همينـرو   اسـت بورژوازي خـونين و قهـر آميـز       

بيـان  .  شعار كارگران مسلح شويد را جلو گذاشـتند    
تمام حقيقـت در مـورد تـاريخ اول مـاه مـه       کردن  ن

يعني تـن دادن بـه آوار رفرميسـم و تحريفـي كـه              
وز تاريخي كرده و مي كنـد  بورژوازي در مورد اين ر 

  .تا آنرا به يك روز بي آزار بدل كند
ــي            ــدئولوژيك ـ سياس ــدوديتهاي اي ــن مح اي

هشداري است به همه كسـاني كـه قلبشـان بـراي            
كـارگران بـه ميـدان    . پيروزي طبقه كارگر مي تپـد   

آمده اند؛ آنان براي پيشبرد مبارزات خود قبل از هر    
تـا زمـاني كـه      . دنـد چيز به سياست انقالبـي نيازمن     

كــارگران در سياســت و مبــارزات سياســي جــاري  
جامعه آگاهانه دخالت نكنند همواره خطر آن هست      
كه دنبالـه روي نيروهـاي طبقـاتي ديگـري كـه در          

تجربه تلخ سال . صحنه سياسي جامعه فعالند بشوند  
 را هيچگاه نبايد فراموش كنـيم كـه در مجـامع         ٥٧

رت از آلترنـاتيو  كارگري طرفداران خمينـي بـا حـرا     
 »عدل و قسط اسالمي«اسالمي، از جامعه اسالمي از

سخن مي راندند اما كمونيستهاي اصيل كه شـديدا        
آغشته بـه اكونوميسـم و سـردرگمي ايـدئولوژيك ـ      
سياسي بودند از مقابله با اين ترهات شانه خالي مي       

نـد بـر سـر خواسـته هـا و       دكردند و ترجيح مـي دا     
اينگونـه  . ان صـحبت كننـد  مبارزات اقتصادي كارگر 

بود كه هزاران كـارگر مشـتاق، كـارگراني كـه مـي             
خواستند بداننـد آلترنـاتيو كمونيسـتهابراي كسـب         
قدرت و اداره جامعه آينده چيست به حال خود رها       
ــاي   ــل دار و دســته ه شــدند و پيشــاپيش در مقاب

 كـه   !هيهـات . گوناگون بورژوازي خلع سالح شـدند     
  . تكرار شودچنين تجربه تلخي دوباره 

ايــن خــود هشــداري جــدي بــه كمونيســتهاي      
انقالبي است كه به وظـايف خـود هـر چـه سـريعتر       

 بر پراكندگي ميان صـفوف خـود فـائق          ؛عمل كنند 
 بـه  ؛ حول خط روشن و انقالبـي متحـد شـوند      ؛آيند

 ؛نيازهاي فوري و درازمدت طبقه كارگر پاسخ دهند      
رازنـد و  پرچم استقالل سياسي طبقـه كـارگر را براف   

  . تمام توده هاي ستمديده را حول آن متحد كنند
بيشك نبردهاي زيادي در پيش است؛ بـه اسـتقبال    
اين نبردها رويم؛ كارهاي زيادي هسـت كـه انجـام           

  ■  !شان طلب مي شود
  

 
اول ماه مه امسال در شـرايطي فـرا مـي رسـد کـه             
بحران همه جانبه سياسي اقتصـادي و ايـدئولوژيک         

تار و پود جامعه ما پوسيده      . ته است جهان را فراگرف  
و الشه گنديده جمهوري اسالمي هر گونه حرکت و         

جمهوري اسالمي  . پويشي را از آن سلب کرده است      
که عامل و کارگزار سرمايه  داري جهاني و نماينـده    
سرمايه داران و بزرگ مالکان ايـران اسـت در زمـره     
فاسدترين و بي رحمترين رژيـم هـاي جهـان قـرار           

خداي اين تاريک انديشان مذهبي سود و قبله . رددا
عالمشان بازار جهاني است که کارگران ايـران را در          

آنان با شـقاوتي خـارج   . پيشگاهش قرباني مي کنند   
از تصور به  فرزندان زحمتکشان گرسـنگي تحميـل    
کرده اند، کارگران را  وادار  بـه خودکشـي کـرده و           

 سـال  ٢٦ه ننگـين   کارنام .زنان را به فحشا رانده اند     
حکومت اينان  رواج جهل و خرافه،  و توسعه فقر و            

  .بيکاري و تخريب اقتصادي بوده است
   اول ماه مه امسال در شرايطي فرا مـي رسـد کـه      
سرمايه داري در سراسر جهان چهره زشت و بيرحم         
. خود را عريان تر از هميشه به نمايش گذاشته است   

 حاکم اسـت در  شدت استثماري که امروز در جهان  
تاريخ سرمايه داري سابقه ندارد بطوريکـه  شـرايط          
دهشتبار هفتاد سال پيش که  کارگران در شهرهاي 
بزرگ صنعتي غرب دسته دسته از بيماري سل کـه        
ناشي از سوء تغذيه بود جان مـي دادنـد، در مقابـل     

خودکشي دسته جمعي دهقانـان     . آن رنگ مي بازد   
ران بيکار مکزيکـي    هندي، مرگ و مير روزمره کارگ     

هنگام عبور از صحراهاي سوزان براي يـافتن کـاري     
در آمريکا، فروش دختـر بچـه هـاي فيلـي پينـي و         
ــه از نتـــايج      ــکس، همـ ــازار سـ ــدي در بـ تايلنـ

طبقــه کــارگر . گلوباليزاسـيون ســرمايه داري اسـت  
طعم گلوباليزاسـيون سـرمايه داري را        هر روز    ايران
تبديل بـيش   بيکاري، بي حقوقي مفرط،     . چشدمي  
موقـت و   " درصد کارگران شاغل به کـارگران        ٩٠از  

گرسنگي و ترس دائم از آينـده، گسـترش         ،  "پيماني
، اقالم صـادراتي ايـران  فحشا و تبديل آن به يکي از    

، تخريــب گســترش کــار کودکــان، کــارتون خــوابي
 اقتصاد کشاورزي و آواره شدن ميليون هـا دهقـان؛         

زاسيون است کـه    گلوباليارمغان هاي   همه و همه از     
 در ايـران بطــور  ١٣٦٧جمهـوري اسـالمي از سـال    

   .منظم پيش برده است
      اين رژيم ديگر به کارگران حتا وعده هم نمـي          

را به گلولـه    آنان  ر مقابل يك اعتراض ساده،      د. دهد
مي بندد، فعالين كارگري را مفقـوداالثر مـي كنـد،           
معترضـين را گـروه گـروه دسـتگير مـي كنــد و در      

 بقول اما .ان اوين بخش كارگري درست مي كند  زند
هـر جـا سـتم اسـت، مقاومـت هـم            "مائوتسه دون،   

روي لبه مرگ و زندگي ايسـتاده و     کارگران   ".هست
زد و خـورد    . دست به مقاومت مي زننـد     با تمام قوا    

بي باکانه با نيروهاي امنيتي و انتظامي، بستن جاده         
انه ها، ها و گروگان گرفتن مسئولين و روساي کارخ       

کارگر جـان بـه   . تحصن و اعتصاب وقايع روزمره اند     
  .لب رسيده دست به اسلحه نيز مي برد

چشم انداز اوج گيري سريع مبارزات تـوده اي               
کارگران چاره اي . کارگري کامال قابل مشاهده است  

ندارند جز آنکه بر شتاب مبارزات خود بيفزايند و در  
اران دســت بــه مقابــل تعرضــات رژيــم و ســرمايه د

براي اين بايد بهر تدبير صفوف خود را        . تعرض زنند 
زيـرا بـدون صـداي واحـد و     . متحد و متشکل کنند  

بدون پرتاب مشتها در يکسو هيچ يـک از تعرضـات        
. رژيـم و سـرمايه داران را نمـي تـوان پاسـخ گفــت     

کمونيستها مي توانند و بايد در جنبه هاي مختلـف          
 دخالتگري کنند؛ بـه     سازماندهي مبارزات کارگران    

سراسري شـدن، پيونـد آن بـا ديگـر جنـبش هـاي          
مقاومت مردمي ياري رسانند و هشياري سياسـي و         

  .الل آن را تقويت کنندقاست
رزمنده تر، متحدانـه   کارگران  هر آنجا كه مبارزات       

تر و قاطعتر باشد امكان اين هست كه بورژوازي  در  
رديد نيست  تاما.  کنداين يا آن عرصه عقب نشيني  

بـا رونـد بـي     صرفا با مبارزه اقتصادي نمي توان       که  
شــقاوت و لجــام گســيخته گلوباليزاســيون ســرمايه 

 اگر كـارگران پايشـان را از گلـيم          .داري مقابله کرد  
مبارزه اقتصادي درازتر نكنند، اگر درگير يك مبارزه 
همه جانبه عليه اين نظام نشوند، اگـر درك نكننـد           

رانداختن اين نظام كهنه، كسـب      كه تنها چاره كار ب    
قدرت سياسـي و سـاختن جامعـه نـوين و انقالبـي             

و بقيه زحمتکشان   است، وضعيت براي طبقه كارگر      
  .  مي شوددر كوتاه مدت و در درازمدت تيره و تارتر

ــ ــتم و  ر     س ــديد س ــراي تش ــاني ب مايه داري جه
استثمار و تخريب اقتصادي کشورها صرفا بـه رژيـم    

امــروز  . شــورها اتکــا نمــي کنــدهــاي محلــي آن ک
امپرياليسم آمريکا  تمام يد و بيضاي نظـامي اش را          
به حرکت در آورده تا پيشرفت روند گلوباليزاسـيون        

اقتصاد جهـان اکنـون بـيش از هـر          . را تضمين کند  
عامـل  . بـر محـور سياسـت مـي چرخـد       زمان ديگر 

آنچنان پر رنگ شده که شکل نظامي بخود        سياست  
تفنـگ  از لوله   ايه هر چه عريان تر      سرم. گرفته است 

کارگران بايد عميقا ايـن حقيقـت را        . حرف مي زند  
دريابند که جواب طبقه سرمايه داري مسلح را فقط     

  .  طبقه کارگر مسلح مي تواند بدهد
نيـاز بـه    رگر ايران بيش از هر دوره اي             طبقه کا 

بدون گسترش آگاهي سياسي    . آگاهي سياسي دارد  
ان کـارگران، حتـا مبـارزه اقتصـادي         انقالبي در ميـ   

کارگران را به سختي مي توان در صفوف پيوسـته و    

        بار دگر انقالب می بايد کرددنيای کهن خراب می بايد کرد  

 ش بسوی اول ماه مه سرخپي



   ٤ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                
اين از واقعيت هـاي دنيـاي امـروز       . متحد پيش برد  

و . است که سياست مرکز و محور همـه چيـز اسـت      
تعلق طبقاتي هر گروه و دسـته اي را بـيش از هـر               

طبقـه  . چيز با محـک سياسـت مـي تـوان سـنجيد        
ــا   ــد در تم ــارگر باي ــه   ک ــي جامع ــائل سياس م مس

کارگران بايد در مورد    . دخالتگري فعال داشته باشد   
از معرکـه  : هر واقعه سياسي مهم موضعگيري کننـد  

. هاي انتخاباتي رژيـم گرفتـه تـا تهديـدات آمريکـا           
کارگران بايد به همه و هرگونه مظالمي که از سوي           

رژيم به اقشار و طبقات مختلـف        
وارد مــي آيــد عکــس العمــل    

از مسـئله   : ي نشان دهنـد   اعتراض
ــا مســئله   ــه ت ــر زن گرفت ســتم ب
سرکوب خلق عرب و ملل تحـت        

  .ستم ديگر
ــالمي و تمــام        ــوري اس جمه

باندهايش آبروباخته و ورشکسـته     
اما اينان  آماده اند تـا دسـت     . اند

بهر جنايتي براي نگاه داشتن تاج      
ــود بزننـــــد   ــت خـــ . و تخـــ

ــائي و   ــتهاي آمريکــ امپرياليســ
ري قـدرتهاي   انگليسي بـا همکـا    

 تـدارک   ديگر نـه فقـط در حـال       
ــد بلکــه   ــه نظــامي ان ــراي حمل ب

سياسـي  مفصال در حال تـدارک       
اند تا در صورت سـرنگون شـدن        
رژيم جمهوري اسالمي نيروهـاي     
وابسته به خود را در ايران حـاکم      

طرح هاي توطئـه چينانـه      . کنند
تشکيل باندهاي نظـامي بـومي و دامـن         آنان شامل   

 خلقهاي مختلف ايران و از هـم        زدن به تفرقه ميان   
اينها هـم نقشـه     . گر است پاشيدن صفوف طبقه کار   

کشتار مي کشند و هم نقشه به هرز بـردن جنـبش       
  .انقالبي مردم را

 ،چنـين صـحنه سياسـي پيچيـده اي        وجـود        با  
طبقه کارگر بيش از هر زمان ديگر نياز به  سياست           

ر زمـان  بيش از هـ . انقالبي و ايدئولوژي انقالبي دارد 
هبر سياسـي زبـده و هشـيار    ر صدها شنياز به پرور  

 بـا    بيش از هر زمان نياز به حزب کمونيسـتي        . دارد
اگـر مـا   . ردبرنامه و خط مشـي صـريح و روشـن دا          

نيروهاي طبقه کارگر را مجهز به يک ديدگاه روشن        
از صحنه سياسي پيچيده کنـوني و صـف دوسـت و       

 اسـالمي  روند سرنگوني جمهوريدشمن نکنيم، اگر  
را تشديد نبخشيم، اگر مـا آمـاده     بدست خود مردم    

مبارزه مسلحانه نشويم، مطمئنا اوضاع طبقه کـارگر   
و همه مردم زحمتکش ايران و تمام ملل سـتمديده   

 اکتفـا کـردن بـه       .دتر از اينها خواهـد شـد      و زنان ب  
ــه    ــت دادن ب ــا وق ــاتي تنه ــاي آرام و مطالب حرکته

يه داري ايـران و     تبهکارترين نيروهاي سياسي سرما   
جهان است که خود را آمـاده تعـرض بيشـتر عليـه            

اگـر کمونيسـتها    . طبقه کارگر و تمام مـردم کننـد       
نيروهاي پيشرو طبقه کارگر را مسلح به يک برنامـه     
 سياسي و نظامي نکنند، مسلما نيروهـاي ارتجـاعي        

با نيروهـاي نظـامي خـود بـه ميـدان      جديد و قديم  
 حتا صفوف  اشيه رانده و  آمده و طبقه کارگر را به ح      

طبقه کـارگر  . آن را شقه شقه و متفرق خواهند کرد 

بايد رهبران سياسي استوار داشته باشـد کـه تحـت        
منـافع طبقـه کـارگر و زحمتکشـان     هيچ شـرايطي   

ايران را به مصالحه نگذارند؛ به زد وبند با باالئي هـا            
ــدگي و ســختي اوضــاع   ــل پيچي ــد، در مقاب نپردازن

ازنـد و تزلـزل و مماشـات بخـرج          سياسي خود را نب   
هشياري سياسي  ندهند؛ در مقابل پيچيدگي اوضاع      

نگـري موجـب خلـع سـالح       ساده  داشته باشند و با     
  .سياسي طبقه کارگر نشوند

طبقـه  انقالبـي   حـزب سياسـي     ق فقدان   در عرا      

  باعث شـد کـه   متشکلکمونيست  کارگر و کارگران    
ــدان ــد  بدســت مي ــاي مرتجــع جدي ــدنيروه .  بيفت

سـنت  . کارگران ايـران تجربـه هـاي بزرگـي دارنـد          
مبــارزه ضــد ارتجــاعي ضــد امپرياليســتي و اتحــاد 

ــد ــه و ســنت  .انترناسيوناليســتي را دارن ــي تجرب  ول
کـارگران پراکنـده  هميشـه        . مبارزاتي کافي نيست  

 در صـورتيکه    .طعمه نيروهاي ارتجاعي مـي شـوند      
تبديل بـه نيـروي شکسـت    کارگران آگاه و متشکل     

اکثريت مردم را بزيـر پـرچم   مي توانند    ر شده   ذيناپ
رهائي بخش خود متحـد و کمـر دشـمنان را خـرد           

  . کنند
. روز اول ماه مه، مانيفست جنگ طبقاتي است    

در اين روز تاريخي، انديشه و عمل كمونيسـم       
بايد در ميان كارگران و محرومان جهان طنين        

  انداز شود
ان در جنايات هولنـاکي کـه امـروز در ايـران و جهـ      

جريان است در واقع فرياد عاجزانـه جامعـه بشـري           
است که تغييـر راديکـال تمـام روابـط اقتصـادي و             
اجتماعي ميان انسان ها، تمـام روبنـاي سياسـي و            

جامعـه  . فکري حاکم بر جهـان، را طلـب مـي کنـد     
بشري از هر روزنه اش فرياد مي زند که دنياي کهن 

ني بنـا  بايد خراب شده و بر خاکسترش دنيـاي نـوي         
سـرنگوني قهرآميـز دولتهـاي      بدون  اما اينکار   . شود

. حاكم و مغلوب كردن امپرياليستها ممکـن نيسـت        
ــدئولوژي علمــي  حصــو ــدون اي ــه ايــن هــدف ب ل ب

كمونيستي و پيوند دادن آن با بخش پيشـرو طبقـه     
كــارگر و مــردم، بــدون يــك اســتراتژي سياســي و 

نظامي انقالبي جدي، و بدون يك حـزب مجهـز بـه        
 ايدئولوژي علمي و برخوردار از انضـباط محكـم          اين

  .سياسي و تشكيالتي ممکن نيست
ورشکسـتگي عريـان رژيـم اسـالمي و حمــالت          

لجام گسيخته سرمايه داري، تـوده هـاي کـارگر را            
بيش از هر زمان آمـاده جـذب ايـدئولوژي علمـي و      

در عـين حـال،     . رهائيبخش كمونيسم كـرده اسـت     
 هــاي بــورژوائي  خطــر آنســت كــه ايــدئولوژي   

 پا امپرياليستي يا  قوم گرائي ارتجاعي بعنوان بديلي    
 شور و اشتياق زنـان      بگيرند و 

و مردان زحمتكش و مبـارزه      
اگـر  . هرز برنـد  جوي ما را به     

چه آناني  (مبارزين كمونيست   
كه از نسل قبل برجاي مانـده   

ــان ــد و چــه جوان ــر ســر ) ان ب
ايدئولوژي كمونيستي روشـن    

رت، اعتقـاد   نباشند و بـا حـرا     
راسخ و از جان گذشـتگي آن       
ــد،     ــردم نبرن ــان م ــه مي را ب
مطمئنـــا ايـــدئولوژي هـــاي 
بورژوائي يكبار ديگر كارگران    
ــردم   ــر مـ ــان و ديگـ و جوانـ
زحمتكش مـا را اسـير خـود        

اين يـك خطـر     . خواهند كرد 
جدي است، بويژه اينكه اغلب     
كمونيستهاي نسـل قبـل بـه       
ــتي   ــر ماركسيس ــرات غي تفك

و بجاي تحليل   آلوده شده اند    
وقايع و ارائه طريـق بـر پايـه         

 مائوئيسـتي، بـه   – لنينيستي  -تئوري ماركسيستي   
تئوري ها و مشي ها و مقوله هاي غير ماركسيستي         

ــد    ــه ان ــتي آويخت ــد ماركسيس ــي ض ــه . و حت هم
. آمـوزش خـود را نوسـازي كننـد        کمونيستها بايـد    

بـدون  . جنبش کمونيستي بايـد از نـو متولـد شـود          
ك و ايــدئولوژيك و سياســـي در  نوســازي تئوريــ  

جهان کنوني قـدم    تالطمات سياسي و ايدئولوژيكي     
ما برآنيم كه در نبرد بـا  . از قدم   نمي توان برداشت   

ايدئولوژي هـاي زهـرآگين و مشـي هـاي سياسـي            
مرگبار بورژوائي، ميدان نفوذ كمونيسـم را هـر چـه          

 كمونيسـم سـخنگو و    زيـرا تنهـا   .گسترده تر كنـيم   
ترين منافع حال و آينـده تـوده هـاي     بازتاب عميق   

 كمونيسـم نمـي توانـد    .تحت ستم و استثمار اسـت  
. بطور خودبخـودي بـه مغـز و قلـب مـردم راه يابـد         

كمونيسم را بايد به ميـان كـارگران و زحمتكشـان،        
. زنان و مردان تحت ستم بـرد و بـا آنـان پيونـد داد     

ــا در دســترس   زمــاني كــه ايــن علــم جــاري و پوي
ر گيـرد ماننـد زمينـي تشـنه آن را      ستمديدگان قرا 

جذب مي كننـد، زيـرا بـراي رهـا شـدن از جهـنم               
 باشد تا اول    . جامعه طبقاتي عميقا به آن نياز دارند      

 آغازگر فصل نويني در رزم طبقه کـارگر         ٨٤ماه مه   
  ■.ايران باشد

ــالمي  ــوري اس ــاد جمه ــرنگون ب ــت ! س دس
  !   امپرياليسم آمريکا از ايران کوتاه

 – لنينيسـت  –مارکسيست  (ايران  حزب کمونيست   
  )مائوئيست

     ١٣٨٤اول ماه مه 

 



٥صفحه     حقيقت         ۲۲ شماره

  
اخيرا دو گروه فعاليت خود را براي ايجـاد تشـکالت    

يکـي از اينـان     . کارگري غير دولتي اعالم کرده انـد      
نام " کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري      "

 اعالم موجوديت کـرد  ١٣٨٣دارد که  در بهمن ماه       
همـاهنگي بـراي ايجـاد تشـکل     کميتـه  "و ديگـري  

 اعالم موجوديت   ١٣٨٤که در ارديبهشت    "  کارگري
بيانيه هـاي اعـالم موجوديـت هـر يـک داراي       . کرد

نماينـدگان منتخـب    . امضاء چند هزار کارگر اسـت     
ــه  ــري"کميت ــرز قربــاني،   "  پيگي عبارتنــد از فرام

. جليليان، عظيم زاده، بهرام عابديني، يعقوب اميري      
ــه ه ــد از محســن  و اعضــاي کميت ــاهنگي عبارتن م

  .حکيمي، خباز، دزکي و محمود صالحي
ميته پيگيري ايجاد تشکل هاي     ک"     پس از ايجاد    

، يکي از بنيانگذاران کميته هماهنگي      " کارگري آزاد
و عده اي از فعالين سياسي چـپ خـارج          ) حکيمي(

که از گرايش حکيمي حمايت مـي کننـد انتقـادات      
" يتــه پيگيــريکم"ســختي بــه مضــمون و ماهيــت 

ــد ــورد   . کردن ــاگوني در م ــادات مســائل گون در انتق
سازمان دهي جنبش کارگري طرح شده اسـت کـه          

 در مقالـه اي تحـت   حقيقـت ما در همين شـماره      
وج گيري مبارزات کـارگري و مباحـث     ا عنـوان 

بـه  ) نقد نظـرات حکيمـي    (درون جنبش چپ    
  .برخي از آنها  پرداخته ايم

نيه هائي که هـر يـک از             در هر حالت، جوهر بيا    
)  کميته پيگيري و کميتـه همـاهنگي      (اين دو گروه    

هـردو  ) ١. (صادر کرده اند تفاوتي با يکديگر ندارنـد   
که مستقل از دولت جمهوري     دارند  تالش تا بدانجا    

اسالمي و نهادهـاي کـارگري آن بماننـد، در مـورد            
سازمان جهاني کار توهم پراکني نکنند، توده هـاي         

ا خارج از محدوده قـانون و متحدانـه بـه     کارگران  ر  
مبـارزه بـراي مطالبـات اقتصـادي و سياسـي شـان       

  .سازمان دهند بايد در رشد و گسترش شان کوشيد
      شک نيست که اين تالشها براي سازمان دهـي       
جنبش مطالباتي کارگران در خارج از محدوده هاي     

  دولت و سازمان جهـاني کـار  تعيين شده توسط  
گيـري مبـارزات کـارگري اسـت کـه در       نتيجه اوج   

گوشه کنار کشـور در جريـان اسـت؛ نتيجـه انفـراد        
ــم   ــارگري رژي ــاي ک ــل نهاده ــارگر و (کام ــه ک خان

در ميان تـوده هـاي کـارگر        ) شوراهاي اسالمي کار  
  . است

ــخنگويان    ــي از سـ ــيم زاده، يکـ ــه "    عظـ کميتـ
،  در مصاحبه اي با سايت شـورا چگـونگي           "پيگيري

ايـن  . کميته را توضـيح داده اسـت  شکل گيري اين    
سازمان جهاني  "کميته بطور مشخص، پس از اينکه       

يعني دولت جمهـوري    (شوراهاي اسالمي کار    "  کار
را بعنــوان نماينــده طبقــه کــارگر ايــران )  اسـالمي 

پـس از برسـميت     .  برسميت شـناخت، ايجـاد شـد      
شــناخته شــدن شــوراهاي اســالمي کــار از ســوي  

اعتراض به اين مسئله عده     سازمان جهاني کار و در      
اي از کساني که بـراي حـق ايجـاد تشـکالت غيـر              
دولتي تالش مـي کردنـد دسـت بـه نوشـتن نامـه               
اعتراضي به جمهوري اسالمي و سازمان جهاني کار        

عمل سازمان جهاني کار، بسـياري از فعـالين         . زدند
جنبش مطالبـاتي کـارگري را  غـافلگير کـرد زيـرا             

تند و قبل از ايـن  تـالش     انتظار اين حرکت را نداش    
مي کردند با جلـب حمايـت سـازمان جهـاني کـار،          
دولت را وادار به قبول ايجاد تشکالت کارگري غيـر          

اين توهم در مورد سازمان جهاني کار  .  دولتي کنند 
بخصوص در جريان دستگيري و محاکمـه کـارگران      

زيـرا مالقاتهـائي   .  سقز، قوت بيشـتري گرفتـه بـود      
ارگران سقز و نمايندگان سازمان     ميان نمايندگان ک  

يـا  (جهاني کار صورت گرفت و سازمان جهاني کـار       
شاخه آن به نام کنفدراسيون بـين المللـي اتحاديـه       

در مـورد  دسـتگيري و پيگـرد    ) هاي آزاد کـارگري  
ــه جمهــوري   کــارگران ســقز و محســن حکيمــي ب

واقعيت اين است که  تا قبـل       . اسالمي اعتراض کرد  
جهاني کار، شوراهاي اسالمي کـار      از اينکه سازمان    

 –را  برسميت بشناسد، فعـالين جنـبش اقتصـادي           
صنفي کارگران اهميت زيـادي بـه افشـاي ماهيـت       
سازمان جهاني کار نمي دادند و اميدوار بودنـد کـه           
شايد سازمان جهاني کار وکالت کارگران ايران را در   
تقابلشان با جمهوري اسالمي بر عهده گيرد و با بي          

ار اعالم کـردن شـوراهاي اسـالمي راه را بـراي            اعتب
مي . ايجاد تشکالت کارگري غير وابسته فراهم کند       

توان گفت که تحليل هاي سياسي از اوضاع جهاني          
و استنتاجات غلط از اين تحليل ها نيز بر اين توهم           

عده اي فکر مي کردند بدليل تنش هاي        : مي دميد 
ص بخصــو(ميــان قــدرتهاي ســرمايه داري جهــاني 

با جمهوري اسالمي و شکاف فزاينده ميـان        ) آمريکا
جناح دوم خرداد با جناح ديگر، سازمان جهاني کار         
با وساطت دوم خرداديها، شورا هاي اسالمي کـار را         

امـا اميـد بسـتن بـه        . بي اعتبار اعالم خواهـد کـرد      
سازمان جهاني کار مانند اميد بستن بـه جنـاح دوم     

 براي  رِژيـم وقـت   خرداد حاکميت، از آب در آمد و      
در مورد ماهيـت سـازمان جهـاني کـار بـه             . (خريد

مبارزات کارگران سقز در « مقاله ١٨حقيقت شماره 
» اول ماه مه و مباحثي که در حاشيه آن براه افتـاد            

  )رجوع کنيد
      کارگران بـراي مقابلـه بـا تعرضـات جمهـوري           
اسالمي و سرمايه داري بين المللي نياز به اتحـاد و            

 خود دارند؛ نياز به تشکالتي دارند که بازيچه      تشکل
جمهوري اسالمي و تحت نفوذ اين يـا آن جنـاحش      

اما کساني کـه چشـم بـه مـراحم سـازمان            . نباشند
جهاني کار و جناح هائي از حکومت بسته بودند بايد 
يک جمعبندي از خط مشي چشم اميـد بسـتن بـه     
مراحم باالئي ها بکنند و اين خط مشـي را محکـوم       

زيــرا  شــک نيســت کــه بــورژوازي همــواره . ننــدک

نمايندگان خود را  وارد اين گونـه حرکتهـا کـرده و     
سعي مي کند آنان را از هم پاشـيده و يـا اينکـه از               

منظورمان ايـن نيسـت کـه وزارت      . محتوا تهي کند  
بلکه عوامل راسـت و     . اطالعات جاسوس مي فرستد   

 محافظه کار که نقش کليدي در محافظه کار کردن        
حرکتهاي کارگري دارند کماکان نقش خود را بازي        

بنـابراين جمعبنـدي کـردن و موضـع       . خواهند کرد 
سالهاست که گرايشات توده اي و . داشتن مهم است 

خط ارتجاعي اميد بستن ) فدائيان اکثريت (اکثريتي  
به جناح هاي حکومتي و يا سازمان جهـاني کـار را            

ا جناحهـاي  خودشان هم در اتحاد ب    . تبليغ کرده اند  
رژيم سـعي کـرده انـد نگذارنـد کـارگران بـه وراي             
محدوده هاي قـانوني و نهادهـاي کـارگري کنتـرل           

اينان از يک طرف با کارگران وابسته بـه   . شده بروند 
رژيم کنار آمده اند و از طرف ديگـر تحـت عنـاوين           
گوناگون در ميان توده هاي کارگر تفرقه انداخته اند 

اب و سـازمان هـاي چـپ        و به ناسزا گوئي بـه احـز       
بنـابراين فعـالين صـادق و درسـتکار     .  پرداخته انـد  

حرکتهاي مطالباتي کارگري بايد  به يکسري شـرط    
يکم، عليه حکومت،   :  و شروط اساسي پايبند باشند    

تمام جناح هاي آن و ارگان هاي کارگري آن مانند           
خانه کارگر و شوراهاي اسالمي موضع روشن داشته        

دوم، . ا آماج مبارزات خود قرار دهندباشند و اينان ر   
در مورد ماهيت سازمان جهاني کار و ديگر نهادهاي 
سرمايه داري بين المللي موضع روشن داشته باشند    

سـوم، بـراي   . و آن را در ميان کارگران تبليغ کننـد     
اتحاد کارگران بکوشند و در ميان آنان تحت عنـوان   

 بيمـه و    کارگران شمول قانون کار و دارنده دفترچه      
چهـارم،   . قراردادي و بيکار بـه تفرقـه دامـن نزننـد          

سازماندهي حرکات اعتراضي متحدانـه تـوده هـاي         
بــا اســتفاده از تمــام اشــکالي کــه جنــبش (کـارگر  

کارگري تا کنون از خود بروز داده ماننـد اعتصـاب،            
اشــغال کارخانــه هــا،  راه بنــدان و ابتکــاراتي وراي 

پـنجم،  .  خود قرار دهندرا اساس و بنيان کار  )  اينها
ميان جنبش کارگري و جنبش هاي اجتماعي ديگر      

  .همبستگي و اتحاد بوجود آورند
      راست بودن هر حرکت سنديکائي يـا اتحاديـه         
اي را عمدتا با محک  روابطـش بـا قـدرت سياسـي      
. حاکم و برخوردشان به جنبش توده ها مي سنجيم        

کارگري ما نمي گوئيم که تشکالت صنفي اقتصادي   
امروز بايد شعار سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي را        

اما بايد کامال مسـتقل از رژيـم و جنـاح          . بلند کنند 
ــود را    ــوده و خ ــارگري آن ب ــاي ک ــاي آن، نهاده ه

هيچ استفاده .  محدود به چارچوبه هاي قانوني نکند   
ــع    ــردن وض ــر ک ــراي بهت ــانون ب ــه ق اي از چارچوب

راســت و خــط مشــي .  کــارگران نمــي تــوان کــرد
محافظه کارانه در جنبش مطالباتي کارگري همواره       
چشم کارگران را به باالئي هـا و مـراحم آنـان مـي              

حال اين باالئي ها بومي باشند يا بين المللـي      . دوزد
ايـن خـط مشـي      . فرقي در ماهيت امر نمي کند     

راست مي تواند در شکل راست يا در پوشـش         
  .الفاظ و ادعاهاي چپ بروز کند

 سال گذشته نهادهاي کـارگري سـاخته       ٢٥ر   د     
دست رژيم، نهادهائي مانند شوراهاي اسالمي کار و        
خانه کارگر بطور منظم تالش کرده انـد تـا روحيـه            
مقاومت و مبارزه کارگران را بکشـند و کـارگران را           

  جنبش کارگري
 يدر باره کميته پيگيري براي ايجاد تشکالت آزاد کارگر



   ٦ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                
مسموم به روحيه مماشات و سـازش بـا جمهـوري            

گرايشــات راســت و .  کننـد  از آناسـالمي و  تــرس 
. ظه کار همواره  آب به آسياب اينان ريخته اند         محاف

خــط مشــي گرايشــات راســت همــواره مماشــات و 
اينهـا  . سازش با قدرت و ساکت کردن توده هاسـت        

به گرايشات راديکال که مي خواهند توده هـا را بـه        
مبارزه عليه دشـمن برانگيزنـد و بـه آنهـا اعتمـاد و        

ــت   ــه تهم ــند، هميش ــرات بخش ــر"ج ــالل گ و " اخ
در گذشـته کـه حـزب تـوده     . مـي زننـد   " مشکوک"

موجود بود، از اين روش پيروي مـي کـرد و سـپس         
عناصري که آن مشي و طرز تفکـر را بـه ارث بـرده      
اند اين روش را  در رابطه با تمام جنبش هاي توده            
اي اعم از کـارگري و دانشـجوئي و معلمـي و زنـان       

  . پيشه خود کردند
ــادي    ــبش اقتص ــا جن ــران حت ــنفي  –     در اي ص

کارگران که اهداف سياسي مانند براندازي حکومـت   
را دنبال نمي کند، نمي تواند بدون داشـتن موضـع           

تاريخـا  . سياسي روشن عليه حکومت پيشروي کنـد  
ــاد     ــارگري و ايج ــده ک ــارزات رزمن ــري مب اوج گي
تشکالت رزمنده مستقل از دولت کامال وابسـته بـه          

 و  تغيير و تحوالت سياسي عمومي کشوربوده اسـت       
مبارزات اقتصادي کارگران . امروز نيز همينطور است

بايد با مبارزات سياسـي عمـومي عليـه رژيـم گـره             
(  اقتصـادي کـارگران      –نفس مبارزه صنفي    . بخورد

مبارزه اي که توده هاي کارگر و ديگر زحمتکشـان          
از ايـن  )  بحول بهبود شرايط زندگيشان مـي کننـد       
د که تـوده  جهت اهميت دارد که مانع از آن مي شو  

ها درهم شکسته شوند، و روحيه عبوديت و بردگـي    
اين مبارزات به توده ها کمک مـي کنـد       . پيدا کنند 

کــه ببيننــد مــي تواننــد متحــد شــده و در مقابــل 
ستمگران دست به مبارزات قدرتمند بزنند و اوضاع        

رهبران کمونيست مانند لنـين ايـن       . را تغيير دهند  
يعني هر . خواندندمبارزات را مدرسه جنگ طبقاتي     

چند هنوز خـود جنـگ نيسـتند امـا تمـرين هـاي              
بنابراين وقتـي ايـن مبـارزات در        . مهمي مي باشند  

" چارچوب قوانين دولتي اسير مـي شـوند ديگـر از            
 چه مي ماند؟"  جنگ

 
از اينکه اين کميته بيانيـه  " کميته پيگيري" منتقدين  -١

ه انـد   خود را خطاب به دولت و سازمان جهاني کار نوشت         
. انتقاد مي کنند و آن را نشانه راست بودنشان مي داننـد       

براي همين کميته هماهنگي بيانيه خـود را خطـاب بـه            
ديده "اما رونوشت بيانيه خود را به       . کارگران نوشته است  

کنفدراسـيون  "و  "  سازمان جهاني کار  "و  " بان حقوق بشر  
کـه خـودش    " (بين المللي اتحاديـه هـاي آزاد کـارگري        

بـه  . فرسـتاده اسـت  ) ي از سازمان جهاني کار است   جناح
اعتقاد ما با اتکا به تفاوت هاي صوري نمـي تـوان گفـت          

در ادامـه راه حـدت يـابي        . کي راست است و کـي چـپ       
مبارزه طبقاتي مسائلي را پيش خواهد کشيد که مطمئنا    
هردوي اين گروهبندي را در جهات و سمتهاي مختلـف         

وب جنــبش اقتصــادي پـوالريزه کــرده و حتــا در چــارچ 
يکـي  . کارگران اتحادهاي جديـدي بوجـود خواهـد آمـد     

ديگر از تفاوت هاي ظاهري ايـن دو آن اسـت کـه يکـي        
را داده و ديگـري  " تشـکالت کـارگري  "فراخوان تشـکيل    

علت اين را بايـد بيشـتر توضـيح         : است" تشکل کارگري "
  ■  .دهند

  
  : گزارش خواندني از اين مراسميک

داده بود تهران  ات را خانه کارگر     فراخوان اين تظاهر  
که همان خانه کارگر اول انقالب است که حکومـت          

 . در دسـت خـودش گرفـت    آنرابا سرکوب کارگران    
امسال خيلـي سـعي کردنـد شـعارها و خواسـتهاي        
کارگران را منعکس کنند تا مگر دل آنان را بدسـت       

کامال محسوس بود که در مقابل کارگران در        . آورند
 يـک تراکـت     . شيني و دفاعي هستند   موضع عقب ن  

هم مانند کارت پستال داده بودند که عکـس رنگـي    
 شعارش  ؛الله هاي زرد و قرمز در پس زمينه داشت        

 بود که توسـط بنفشـه    روز جهاني کارگر مبارک باد    
هنــر بــازاري و نــه (تــزئين شــده بــود هـاي رنگــي  

بسـاط  پائين صـفحه نيـز نوشـته بودنـد          . !)کارگري
 و امضــاي !دقــت بايـد برچيــده شـو  قراردادهـاي مو 

در . عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر را داشـت        
  :متن دعوت آمده بود

برادر و خواهر کارگر عضو محتـرم تشـکيالت    
  :خانه کارگر

سالم بر کارگران و درود بر روز بزرگ آنان روز آرمانهـاي   
بزرگ، روزي که شکوه و خاطره مبارزان بزرگ کـارگري          

داري در مهد سرمايه داري يعني آمريکـا       را عليه سرمايه    
  .در خاطره ها زندگي مي کند

در اول ( گرامي باد ياد و خاطره آنهايي کـه در ايـن روز            
در شهر شيکاگو براي عـدالت جـان        ) ۱۸٨٦ماه مي سال  

  .باختند
 بـه  -١به پاس نکوداشت روز جهاني کارگر بـا دو هـدف        

  .٨٤نشانه اعتراض به بخشنامه دستمزد سال 
ــار   -٢ ــت ک ــاي موق ــه قرارداده ــراض ب  ١١در روز.  اعت

 ٨ جـاده مخصـوص سـاعت        ١٢ارديبهشت، از کيلـومتر     
صبح راهپيمايي خود را آغاز و در خيابـان ارج بـا قرائـت      
قطعنامه و سپس بـراي شـرکت در افتتاحيـه پنجمـين             

 هـزار نفـري مجموعـه    ١٢کنگره خانه کـارگر در سـالن     
گرد هـم  ) هد شد آغاز خوا٣٠ و   ٩که در ساعت    ( آزادي  

  .مي آئيم
بدينترتيب امسال عمال تظاهرات در خارج شـهر  و          

علت اين امـر را بسـياري   . در کنار اتوبان برگزار شد   
امکان شورش کارگران دانستند و بنوعي جمعبندي       
از تظاهرات سال پيش بود که در ميـدان بهارسـتان    

  .برگزار شده بود
يسـتي  راهپيمائي يک شعار شوون شعار بزرگ جلوي    

يعني  !يروي کار  خارجي اخراج بايد گردد بود       ن: بود
سياسـت نژادپرسـتانه اخـراج      شعاري در حمايت از     

کارگران خارجي بخصوص کارگران افغانسـتاني کـه       
برخي پس از بيست سال کار و زحمـت و اسـتثمار            

  . استمضاعف حکم اخراجشان صادر  شده
مـا   : ايـن بـود     برخي شـعارهاي ديگـر روي پارچـه       

.  دگران گلستان اعتصاب و تحصـن خـواهيم کـر         کار
   ! ارديبهشت گرامي باد١١ !الغاي قرارداد موقت کار

اما جمعـي از  اينها شعارهاي رسمي خانه کارگر بود     
کارگران شـعارهاي خـود را مـي دادنـد کـه توجـه             
خبرنگاران و همينطور اطالعاتي ها را بخـود جلـب          

سطين را  فل:  برخي از شعارها چنين بودند     .کرده بود 
ـ ! رها کن فکري بـه حـال مـا کـن        بـي لياقـت   روزي

ــتعفا ــتعفا اس ــريم  !   اس ــت تح ــا از دول ــت م خواس
ــات ــات ! انتخاب !  خواســت مــا عــدالت تحــريم انتخاب

مـا ميگـيم    ! اينهمه بـي عـدالتي    !! حکوت عدل علي  
  !  پول نداريم اينها مي گن راي بدهيد

در بخشي نيز اين جمع همراه با سـينه زنـي شـعار           
 يعنــي معلــوم بــود عــده اي از آنهــا از .دنــدمــي دا

کارگران مذهبي طرفـدار رژيـم بـوده انـد کـه االن            
  .ناراضي شده اند

 قطعنامـه  ،دوسـاعت ده شـروع شـ      مراسم قرار بـود     
 و سـپس کنگـره سراسـري       ودخوانده بش راهپيمائي  

بـود  سخنران که حکومتي    . خانه کارگر برگزار بشود   
 کـه   !بزنيـد ابتدا گفت براي کارگران جهـان دسـت         

همه سوت و کف زدند و سپس گفت براي سـالمتي    
 کارگران هو کردند بطوريکه   اکثريت در اينجا ! رهبر

 شروع کرد به تهديد کـردن        عصباني شد و   سخنران
ــ  ــه يکع ــت ک ــد دو گف ــالل کنن ــد اخ ــده ان و . ه آم

درخواست کرد که شان و منزلت کارگران را حفـظ          
 ، و اوباشکنيد و گرنه خداي نخواسته عده اي اراذل 

او . شان و منزلت کارگران را خدشه دار خواهند کرد
براي اقتدار : و گفت دوباره شروع کرد به شعار دادن       

.  بلنـد شـد    کف و سوت بلند کـارگران      که   !کارگران
 بازهم کف و سوت    !کارگر معلم دانشجو اتحاد    گفت،

روز رهبري و بيعت بـا       :بعد گفت . شد بلندکارگران  
کردنـد و   هـو   بازهم کارگران   که   !نظام و رهبر است   

و کارگران شعار   . سوت زدند و حرفهاي او را متوقف      
  ! تحريم انتخابات،پيام ما عدالت :دادند

ــلي     ــخنران اص ــاالخره س ــاد ب ــه زي ــس از همهم پ
سخنراني خود را شروع کرد که بيشتر صـحبتهايش      

اليسـم  يبربر عليه آنچه سرمايه داري مدرنيته و نئول       
يا سرمايه داري سنتي عقب مانده       گو .مي خواند بود  

او گفت آنها که . ظلم و ستم و استثمار درش نيست    
مدافع حکومت عدل علي هستند بيايند چهره هاي        

البتـه  . کارگران را ببينند که با سيلي سرخ کرده اند      

اول ماه مه دولتي خانه کارگر در تهران تبديل به 

درود بر کارگران و زنان و : مراسم ضد رژيمي شد

 دانشجويان آگاه



٧صفحه     حقيقت         ۲۲ شماره

واضح است که اين حرفها را او براي بدسـت آوردن           
دل کارگران مي زد او همچنين گفت که اگـر ايـن             

ا ادامه پيدا کند قطعا کارگران از نظـام فاصـله           کاره
انگار کـه کـارگران االن کنـار نظـام        . خواهند گرفت 

بعد سخنران شعار داد که يـا حجـت ابـن           !  هستند
کارگران نيز شعار دادند    ! الحسن  ريشه ظلم را بکن     
  !اعتصاب حق مسلم ماست

باالخره بعد از همهمه بسيار سخنران شروع کرد بـه    
  : نامه دهان پر کنخواندن قطع

   گرامي داشت ياد کارگران شيکاگو-١
لذا !  علت پويايي اسالم توجه به حقوق کارگران بوده؟     -٢

مـا  ! شايسته نيسـت کـه شـاهد کـاهش ارزشـها باشـيم           
  !!خواهان ارجاع به انديشه هاي امام خميني هستيم

 تجمع و اعتصاب اولين راه حل نمي باشد اما بعنـوان       -٣
مـا خواهـان    !  اسـتفاده خـواهيم کـرد      آخرين راه حل ما   

که اين بخش بيشتر  ! قانونمند شدن اعتصابات مي باشيم    
بحثهاي حزب مشارکت و اعتدال و توسعه است که قصد        
دارند کارگران را سر بدوانند دنبال قانوني کردن يک حق 

  .پايه اي
  . حقوق کارگر بايستي پرداخت گردد-٤
قشان نقض شـده    به کارگاههاي زير پنج نفر که حقو      -٥

  .توجه شود
  . ايجاد صندوق تامين اجتماعي-٧
 انتخابات رياست جمهوري اگر به سرنوشـت سياسـي       -٨

بي توجه باشند بد است ما کارگران در انتخابات رياسـت       
جمهوري شرکت مي کنيم و به هاشمي رفسـنجاني راي       

در اينجا موج اعتراض و هو کـارگران بـار     !!مي دهيم 
ريکه صداي سخنران ديگـر بـه       ديگر شروع شد بطو   

کارگران همچنين بي وقفه شـعار     . گوش نمي رسيد  
 بيشتر شعارهاي راديکال   !تحريم انتخابات مي دادند   

ــادان بــود از اراک و تبريــز و . از جانــب کــارگران آب
  .ترکمن صحرا نيز کارگران زيادي آمده بودند

چند تن از کـارگران پارچـه       
سياهي را بـه سـبک پارچـه      

ــت ــم خـ ــت مراسـ م در دسـ
داشتند کـه دور سـالن مـي        
چرخاندند که رويش نوشـته     

بدينوســيله درگذشــت : بــود
ناگهاني حقـوق کـارگران را      
در حادثه تصادف با شـوراي      
عالي کار را تسليت و تعـالي      
عمــر بيکــاران را از خداونــد 

کـارگران بنـدر    .  خواستاريم
  .  آبادان-امام 

 ارديبهشت ١٢روزنامه شرق   
ــم   ــه هاشـ ــر داد کـ ي خبـ

رفسنجاني قرار بوده کـه در      
کنگره خانـه کـارگر شـرکت     
کند اما موقعيت را مناسـب       

شرق رويش نشد کـه     ! نديده
در اين خبـر کوتـاه بـه جـو          
شـــديدا ضـــد انتخابـــات و 
. رفسنجاني حتي اشاره کنـد  

مهـوري اسـالمي    سيماي ج 
نيـز بـا نشـان دادن تصــاوير    
کوتــاهي از ايــن همــايش   
تالش نمود تا همـه چيـز را        

  . راه جلوه گر کندرو به
ــکل    ــک تش ــک ي ــدون ش ب
مستقل کارگري مـي توانـد      

غالب شورشـي بـزرگ در   درخشم نهفته کارگران را   
  ■  .شهرهاي ايران سر ريز کند

 

 خواندن سرود انترناسيونال در مراسم سينما فردوسی
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   ٨ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                

  )نقد نظرات محسن حکيمي(
  

با  اوج گيري اعتراضات و مبـارزات کـارگري  و بـه           
موازات  کم شدن کارآئي رژيم در اختناق آفرينـي،           

ون جنبش چپ نيز به فعاليـت و        گرايش هاي گوناگ  
. دخالتگري بيشتري در جنبش کارگري پرداخته اند 

اين اوضاع نوين برخي از مسائل قديمي را دوباره رو    
آورده و گرايشات بر سـر جوانـب گونـاگون جنـبش        
کارگري و سازمان يـابي آن  بـه جـدل بـا يکـديگر           

کـارگري  "از تبليغات و هياهو در مورد    . برخاسته اند 
سوسياليسـتي بـودن گـرايش    "و " روه خـود  بودن گـ  

چون فرسنگها از جدل علمي و با       (که بگذريم   " خود
. مسائل همـان مسـائل قـديمي انـد        ) ارزش بدورند 

مانند اينکه رابطه مبارزه اقتصادي کارگران با مبارزه 
سياسي طبقه کارگر براي کسب قـدرت سياسـي و          
برقراري سوسياليسم چيست؛ حزب سياسـي طبقـه       

ه مشخصاتي بايد داشته باشد و چه کسـي         کارگر چ 
مي تواند بگويد نماينده سياسي طبقه کارگر است و     

  .چه کسي نمي تواند اين ادعا را بکند و غيره
       براي ورود به ايـن بحـث مـا نظـرات محسـن             

يکــي از اعضــاء کــانون نويســندگان و از (حکيمــي 
ــکل     ــاد تش ــراي ايج ــاهنگي ب ــه هم ــالين کميت فع

  .طه رجوع قرار مي دهيمرا نق) کارگري
     حکيمي تزهائي براي جنبش کارگري دارد کـه        

طبقه کارگر نياز به يک تشکل      :  جوهرش اين است  
است و نه حـزب     ) يا ترديونيون (دارد که نه سنديکا     

کمونيست؛ هدف امـروزي ايـن تشـکيالت سـازمان      
دادن جنبش مطالباتي کارگران است و هدف نهائي        

لغو نظام کـارمزدي؛ دو     اش کسب قدرت سياسي و      
آوار بر سر جنبش کارگري خـراب شـده کـه آقـاي            

بايد آن ها را   " پيشروان جنبش کارگري  "حکيمي و     
آواري : کنار زده و اين سازمان جديد را ايجاد کننـد  

به نام گرايش سنديکاليستي و آواري به نام جنـبش     
جنــبش "يــا بــه گفتــه ايشــان    (سوسياليســتي 

  ") .سکتاريستي
 حکيمي براي به کرسي نشـاندن تزهـايش             آقاي

يکسري احکام صادر مي کند  که بايد به آنها جواب     
او مي گويد سرمايه داري از طريـق اسـتبداد و         . داد

سرکوب عريان مـانع تشـکل يـابي کـارگران عليـه            
سرمايه گشته اما گره اصلي کساني هسـتند کـه در       
لباس دفاع از منافع طبقه کارگر مانع اين کار شـده     

  :اين ها کيستند؟ وي جواب مي دهد. اند
نگاهي به صحنه سياسي ايران در هفتاد هشـتاد         ... «     

سال اخير نشان مي دهد، که خود جريـان هـاي مـدعي       
 از حـزب کمونيسـت ايـران در       –نمايندگي طبقه کارگر    

  مانع متشکل شدن توده–زمان رضا شاه گرفته تا کنون      
 اين جريان هـا از يـک   .ي کارگران عليه سرمايه شده اند  

سو پيش روان کارگري را از توده کارگران جـدا کـرده و           
و از سـوي  ...  آنان را به صورت فرقه متشـکل کـرده انـد        

ديگر کوشيده انـد تـوده ي کـارگران را در سـنديکاها و            
اتحاديه هاي وابسته به خود که کاري به مبارزه سياسـي        

در ايـن  . هنـد با نظام سرمايه داري نداشته اند، سازمان د   
نوع رويکرد به جنبش کارگري، آن چه فرامـوش شـده و    

 سازمان يابي جنبش ضـد سـرمايه داري طبقـه     مي شود 
اکنون جنبش کارگري بين اين دو گـرايش        . استکارگر  

سکتاريستي و سنديکاليستي کـه در واقـع دو روي يـک       
سکه اند و آب به آسياب هم مي ريزند گير کرده و قدرت 

وظيفـه  . ايه از آن سـلب شـده اسـت        تحرک عليـه سـرم    
فعاالن و پيش روان جنبش کارگري اين است که چه در       
عرصه نظري و چه در پهنه عمل ايـن جنـبش را از زيـر               
اين آوار دو سويه بيرون بکشند و زمينه را بـراي تشـکل           

         )١ (». اين جنبش عليه سرمايه فراهم کنند
ــاري  ــزي از ت ــازخواني شــگفت انگي خ      حکيمــي ب

احکامي کـه  . جنبش کمونيستي ايران ارائه مي کند   
  . صادر مي کند از آنهم شگفت انگيزتر است

    جنبش کمونيستي ايران از زمان رضاشاه به ايـن   
سو فقط در دوره هائي که استبداد و اختناق مطلق          
حاکم بـود از جنـبش خـود انگيختـه يـا مطالبـاتي          

ايـران،  در تـاريخ معاصـر      . کارگران جدا افتاده است   
اوج گيري جنبش مطالباتي يا خودانگيخته کارگران    
کمابيش مصادف با دوره هـائي اسـت کـه جنـبش             
هاي اجتماعي ديگر نيز خيز برداشته انـد و بحـران           
سياسي تمام جامعه و اقشار گوناگون را فراگرفتـه و       
ساختار امنيتي و اختنـاق رژيـم اسـتبدادي ضـربه           

ند کمونيستها  در چنين دوره هائي پيو    . خورده است 
مشخصا بعـد از    . و کارگران کيفيتا بيشتر شده است     

نابود شدن حزب کمونيست در دوره رضا شـاه و بـا           
 ١٣٣٢ تـا    ١٣٢٠تشکيل حزب تـوده، در سـالهاي        

کمونيستها بيشـتر از هـر      ) سال کودتاي آمريکائي    (
دوره اي و سراسري تـر از هـر دوره اي در سـازمان      

هـر چنـد    . انـد يابي جنبش کارگري نقـش داشـته        
حزب توده يک تشکيالت کمونيستي نبـود و خـود           
نيز چنين ادعائي نداشت، امـا اغلـب کمونيسـتهاي          

ــد  ــکل بودن ــران در آن متش ــکالت  . اي ــالوه، تش بع
کارگري تحت رهبري حزب توده کامال در سياسـت     

منتهـا اغلـب، سياسـت همـان        .  دخالت مي کردند  
يعني . سياست رفرميستي و بورژوائي حزب توده بود

مشکل در دخالت کردن يـا نکـردن ايـن تشـکالت            
ــود  ــارگري در سياســت نب ــت آن . ک بلکــه در ماهي

  . سياست بود
      بر خالف احکام حکيمي در طول تاريخ جنبش     
کمونيستي ايران، رويکرد کمونيستها اين نبـود کـه         
کارگران پـيش رو را از درون طبقـه کـارگر بيـرون            

بـه مبـارزه    " گـر در خدمت به طبقـات دي     "بکشند و   
هر زمان هم بيرون کشـيده      .  سياسي مشغول کنند  

اند براي اين بود که مبارزه طبقاتي طبقه کـارگر را           
در سطوح و وجوه ديگر سازمان دهنـد و گسـترش            

از قضا  خط سنديکاليستي حزب تـوده اي         . بخشند
هميشه کارگران پيش رو را به سازمان دادن همـان     

اتفاقـا در   . خـت جنبش خودبخودي کارگري مي دو    
ــان  ٥٧ و ٥٦ســال  ــب در مي  رويکــرد اصــلي و غال

 رفـتن  ٣سازمان هاي کمونيستي موسـوم بـه خـط     
روشنفکران کمونيست بدرون کارخانـه هـا و محلـه       
هاي کارگري براي بردن آگاهي کمونيستي به ميان        
کارگران و کمک به سازمان دادن مبارزات مطالباتي 

نيسـت خـارج    حتا دانشجويان کمو  . اشان بوده است  
کشور که در ماههاي قبل از انقالب به داخل کشور          

ــتند  ــه   (بازگش ــواداران اتحادي ــان ه ــياري از آن بس
، گـرايش اصـلي شـان      ) کمونيستهاي ايـران بودنـد    

تقريبـا تمـام جنـبش      . رفتن بدرون کارخانجات بود   
ــا کمــک   هــاي اعتصــابي قبــل از ســرنگوني شــاه ب

محـالت  روشنفکران کمونيست که در کارخانه ها و        
در . زحمتکشي کار و زيست مي کردنـد بـراه افتـاد        

مورد مشخص اتحاديـه کمونيسـتها نمونـه بـارز آن       
نقشي بود کـه اعضـاء و هـواداران آن در اعتصـابات        
ــردن   ــرکت نفـــت و بـ کـــارگري و کارمنـــدي شـ

.  به ميان کارگران بازي کردند     سوسياليسم علمي 
جالب اينجاست کـه بـدليل شـکل گيـري اتحاديـه         

تهاي ايـــران در خـــارج از کشـــور ايـــن کمونيســ 
روشنفکران اغلـب از خـارج بـه داخـل و بـه ميـان             
کارگران مي رفتنـد و در راه اهـداف طبقـه کـارگر             

در راس تشکالت کارگري عظيم مانند    . جان باختند 
 کمونيسـتهائي ماننـد   سنديکاي پروژه اي آبادان   

وي از  . علي چهـار محـالي کائيـدپور قـرار داشـتند          
ارج از کشور بود که در اواخـر دهـه     کمونيستهاي خ 

  پس از سفر به کوبا و چين سوسياليسـتي و        ١٣٤٠
اعتقاد يافتن به مائوئيسم به خوزسـتان بازگشـت و          
بعنوان کارگر مشغول بکار شد تـا  بتوانـد در ميـان          
کارگران دست به فعاليت کمونيستي و سـازمانگري        

ــد ــه اتحاديــه . کمونيســتي بزن وي قبــل از اينکــه ب
ستها بپيوندد از اعضاي سازمان انقالبي حزب        کموني

يکـي از سـازمانگران اعتصـاب کوبنـده و      . توده بـود  
معروف کارگران کارخانجات ماشين سازي تبريز در       

ــروت محمــدي ١٣٥٧ســال  ــاک اســماعيل (  پي ک

  اوج گيری مبارزات کارگری و
 مباحث درون جنبش چپ 



٩صفحه     حقيقت         ۲۲ شماره
) ١٣٦٠فرمانده نظامي سربداران در قيام آمل سـال     

بود که بعنوان کارگر مشـغول کـار شـد تـا آگـاهي             
  .  ستي را در ميان کارگران اشاعه دهدکموني

     اين روند در مورد بقيه سازمان هاي موسوم بـه          
مانند سازمان رزمندگان و پيکار و مبارزين        (٣خط  

و رفقـــاي )  و مبـــارزان راه آزادي طبقـــه کـــارگر
تـاثيرات و  . چريکهاي فدائي خلق نيـز مشـهود بـود     

نفــوذ ايــن ســازمان هــا در ســنديکاها و شــوراهاي 
و البته برگـزاري    (رگري مختلف در سراسر کشور      کا

مبين اين رويکرد اسـت، نـه       !) مراسم اول ماه مه ها    
آن رويکردي که حکيمـي بـا بـازخواني دلبخـواهي           

  . تاريخ کمونيستهاي ايران ارائه مي دهد
     هنگامي که لزوم سـازماندهي مبـارزه طبقـاتي         

 )يعني مبارزه مسلحانه انقالبي   (درعاليترين شکلش   
پيش آمد بسـياري از کـارگران پيشـرو از کارخانـه            
بيرون آمده و به کار سـازماندهي مبـارزه مسـلحانه           

اين روند در مورد سـازمان دادن مبـارزه         . پرداختند
 کـامال مشـهود     ١٣٦٠مسلحانه سربداران در سـال      

بسـياري از رزمنـدگان سـربداران از کــارگران    . بـود 
. جنــوب و شــمال و زحمتکشــان کردســتان بودنــد

زندگينامه هاي ايـن جانباختگـان را کـه قهرمانـان           
طبقه کارگر ايران بودنـد بخوانيـد تـا از آن درس و            

بطـور مثـال منصـور قماشـي از     ) ٢. (الهـام بگيريـد  
ــذاران   ــا و از بنيانگ ــه چوک ــران شــوراي کارخان رهب

وي از  .  بـود  اتحاديه شوراهاي کـارگري گـيالن     
) ربدارانس(رهبران اتحاديه هاي کمونيستهاي ايران 

بود که نقش مهمـي در بازسـازي اتحاديـه پـس از             
 بازي کرد و باالخره     ١٣٦٠ضربات مهلک سال هاي     

در کردستان که شکل اصـلي      .  دستگير و اعدام شد   
يعنـي  (جنبش زحمتکشـان مبـارزه مسـلحانه بـود        

عــاليترين شــکل مبــارزه طبقــاتي طبقــه کــارگر و 
د کارگران و کمونيستهاي پيش رو بايـ      ) زحمتکشان

در راس فرماندهي و سازمان دادن مبارزه قهرآميـز         
پرولتـري و غيـر پرولتـري       . انقالبي قرار مي گرفتند   

بودن اين مبـارزات را از شـکل مبـارزه نمـي تـوان              
استنباط کرد بلکه از خط مشي سياسي غالـب و از           
. اهدافي که دنبال مي کنند مي توان نتيجه گرفـت         

ان را ايجاد حزب عدالت که بعدا حزب کمونيست اير 
کرد، نه تنها کارگران پـيش رو را از بقيـه کـارگران          

بلکه مسلحشان نمود و براي شـرکت در        " جدا کرد "
  . انقالب اکتبر بلشويکها گسيل داشت

     بنابراين وقتي آقاي حکيمـي حکـم صـادر مـي       
کند کـه حـزب کمونيسـت ايـران  زمـان رضاشـاه              

: رسـيم   نماينده سياسي سرمايه بود، ما مجبوريم بپ      
  و شما نماينده سياسي کدام طبقه هستيد؟

     آقاي حکيمي همين احکام را بـه جنـبش بـين         
المللي کمونيستي از زمان مارکس و انگلس به ايـن       
سو نيـز تعمـيم داده و ضـمن در گيومـه گذاشـتن              

   :آنها مي گويد" سوسياليسم"
جنبش طبقه کارگر يک جنبش ضد سرمايه داري        «     

يعنــي ايــن . لغـو کــار مــزدي اسـت  اسـت کــه هــدفش  
سوسياليست ها نيستند که آن را ضد سرمايه داري مـي          
کنند بلکه جنبش بطور خودانگيخته ضـد سـرمايه داري       

آنچه سوسياليست ها بايـد انجـام دهنـد سـازمان           . است
سوسياليست با انجام اين کـار   . دادن همين جنبش است   

ري، کمک مي کند که خصومت خودانگيخته با سرمايه دا

عمومي " سوسياليستي"رويکرد جنبش   . خودآگاهانه شود 
از زمان انترناسيونال اول به بعد، در تضـاد بـا ايـن بـوده         

که من تـرجيح مـي دهـم آنـان را         " سوسياليستها. "است
سکتاريست ها بخوانم، انگاشته اند که وظيفـه اول آنـان           
اين است که کارگران را ضد سرمايه داري کنند و سپس         

سازمان وا حزاب خودشان جذب کنند تا به آنان به درون 
بنابراين بجاي سازمان دادن . در کسب قدرت کمک کنند

جنبش ضد سرمايه داري طبقه کارگر، ايـن سکتاريسـت    
ها پيش روان را از اين جنبش بيرون کشيده اند و آنـان             
را به فعالين سياسي مجرد تبديل کرده اند تا از طبقـات           

د و بـدين وسـيله جنـبش را از        غير پرولتري دفـاع کننـ     
در سـوي   . فعالين و رهبران واقعي اش محروم کرده انـد        

ديگـر سنديکاليســت هــا را داريـم کــه از رويکــرد فــوق   
استفاده بسيار کرده اند زيرا با محدود کردن مبارزه طبقه 
کارگر به مبارزه اقتصـادي در چـارچوب قبـول سـرمايه            

سياسـي، آنهـا   داري و وانهادن مبارزه سياسي به احـزاب     
سعي کرده اند و مي کنند که جنبش طبقه کارگر را غير  

که اين دقيقـا چيـزي اسـت کـه سـرمايه        . سياسي کنند 
.... نتيجـه اينکـه     . داران مي خواهند و آرزويش را دارنـد       

احزاب و سازمان هاي سياسي مـدعي نماينـدگي طبقـه          
از سوي ديگـر،    . کارگر، توده هاي کارگر را با خود ندارند       

قه کارگر يا متشکل نيست و يـا در ترديونيـون هـاي           طب
از مبارزه ضـد سـرمايه داري       .... رفرميستي متشکل است  

طبقه کارگر منظورم يک جنبش ضد سرمايه داري است         
و وراي گرايشات بورژوائي است که در عين مبارزه بـراي          
مطالبات روزمره کارگران تالش مي کند به هدف نهـائي          

سي و لغو نظام کـارمزدي بـه   اش يعني کسب قدرت سيا  
» .عنوان علت نهائي بردگي طبقه کارگر مدرن دست يابد  

از سايت ريف رف و مصاحبه  نشريه سوئدي با حکيمي    ( 
  )٣( ) ٢٠٠٤در اوت 

     احکـــام آقـــاي حکيمـــي در مـــورد جنـــبش 
. کمونيستي بين المللي نيز همين اندازه غلط اسـت        

 شورشي  فعاليت مارکس و انگلس در ميان کارگران      
و اتحاديه کارگري فعاليت آنان در عرصه عمل بود و 
در پهنه تئوري اين بود که سوسياليسـم تخيلـي را            
کنار زده و سوسياليسم علمي را جانشين آن کردند         
و مبارزه واقعي کارگران عليه سرمايه داري را بنيان         

بدون فعاليت  . گذاري کردند و فرسنگها بجلو راندند     
ک مارکس و انگلس، چه قبـل از  هاي عملي و تئوري  

انترناسيونال اول و چه پـس از تاسـيس آن، مبـارزه      
کارگران هرگز از چارچوبـه سـرمايه داري و تـالش            
براي بهبود شرايط کار و زيست در همان چـارچوب     

پس از آنهم انقالبات    .  سرمايه داري فراتر نمي رفت    
ــري   ــدون رهب سوسياليســتي در روســيه و چــين ب

. ت اين کشورها امکان پذير نمي شد    احزاب کمونيس 
يـا بقـول شـما      (در اين انقالبات، احزاب کمونيست      

نـه فقـط امضـاي چنـد هـزار      ") سکتاريست"احزاب  
کارگر بلکه نيروي مسلح سازمان يافته صدها هـزار          
کارگر و نيروي غير مسلح سازمان يافته ميليون هـا         
کارگر را داشـتند و  رهبـري مـي کردنـد و ميـراث        

نــده سـاختمان سوسياليســم را بـراي مــا   تکـان ده 
برجاي گذاشته اند که هـر بـرگش هـزاران درس و            
آموزه دارد که براي سـرنگون کـردن سـرمايه داري         

و کمترين فايده شان آن است که طبقه  .  اند حياتي
کارگر را از ذهنيگرائي هاي فلسـفي بـي نيـاز مـي             

البتـه آقــاي حکيمـي آزاد اسـت  بــازخواني    . کننـد 

ز تـاريخ داشـته باشـد چـون بهـر حـال          خودش را ا  
ــده آليســتي پســت مدرنيســتي و  پســا    فضــاي اي
ساختارگرائي امـروز بيشـتر از ماترياليسـم تـاريخي      

  . مارکس نفوذ دارد
    احکام حکيمـي در مـورد  جنـبش کمونيسـتي           
ايران و جنبش کمونيسـتي بـين المللـي در زمينـه       

ــودن  " سکتاريســت" ــا روي ديگــر سنديکاليســم ب ي
ي بي پايه است و فقـط مقدمـه چينـي هـاي      احکام

سکتاريستي و غير علمي براي ايجاد يـک سـازمان          
چپ جديد است که مي خواهد بر پايه نقـش بـازي         
کردن در سازمان دهي جنبش مطالباتي کارگران و        
ناآگاهي کارگران از تاريخ واقعي طبقه خود، خود را         

برآمد "يک سازمان چپ جديد که      :  به ظهور برساند  
داشته باشد تا بتواند بگويد بـا بقيـه فـرق           " رگريکا

دارد و يقه خود را از موشکافي در زمينه تئوري هـا       
امـا واقعيـت آن اسـت کـه     .  و عملکردش رها کنـد   

ــي و   ــط سياسـ ــکيالتي را خـ ــر تشـ ــمون هـ مضـ
خط شامل تئوري هـا  . ايدئولوژيکش تعيين مي کند 

  .   و تاريخچه اعمال است
ميستها تکرار مي    سال است اکونو   ١٥٠بيش از   

جنبش کارگري خودش سوسياليسـتي     : کنند
  !است

  : آقاي حکيمي در همان مصاحبه  مي گويد
جنبش طبقه کارگر يک جنبش ضد سرمايه داري       «

يعنـي ايـن    . است که هدفش لغو کار مـزدي اسـت        
سوسياليست ها نيستند که آن را ضد سرمايه داري         
مـي کننـد بلکـه جنـبش بطـور خودانگيختـه ضــد       

آنچه سوسياليست ها بايد انجام     . يه داري است  سرما
ــين جنـــبش اســـت  ــازمان دادن همـ . دهنـــد سـ

سوسياليست با انجام اين کار کمـک مـي کنـد کـه        
خصومت خودانگيخته با سرمايه داري، خودآگاهانـه       

  » .شود
     اين يک نظريه کهنه در مورد جنبش اقتصـادي       
و سياسي کارگري است که در جنـبش کمونيسـتي    

کونوميسـم يـا بـا اشـاره بـه تجربـه انقـالب              به آن ا  
  .بلشويکي روسيه به آن منشويسم هم مي گويند

      اوال، جنـبش خودانگيختـه طبقــه کـارگر يــک    
ايـن  . بلکه بايـد بشـود    . جنبش لغو کارمزدي نيست   

ــط سنديکاليســتي    ــان خ ــايز مي ــط تم  –اســت خ
رفرميستي در جنبش طبقه کارگر با خط پرولتـري         

 بايد بشود با اينکه هست، زمين تـا        اينکه.  انقالبي –
و نـه  (جنبشي که هـدفش واقعـا       . آسمان فرق دارد  

لغو کـارمزدي اسـت بايـد       ) براي ژست چپ گرفتن   
يک خط مشـي روشـن بـراي خلـع يـد سياسـي و              

اين خلع يد  . اقتصادي طبقه سرمايه دار داشته باشد
بنـابراين جنـبش    . بطور مسالمت آميز امکان نـدارد     

ي لغو کـارمزدي الجـرم بايـد  يـک        طبقه کارگر برا  
مبارزه سياسـي و نظـامي سـازمان يافتـه را  بـراي              

تاريخـا، حـل ايـن      . کسب قدرت سياسي پيش ببرد    
مسئله است که ضرورت تشکيل احزاب کمونيسـت        

طبقـه کـارگر بـدون داشـتن حـزب        . را بوجود آورد  
کمونيست هرگز نمي توانـد مبـارزه طبقـاتي را در            

ان داده و بــه فرجــام عــاليترين شــکل خــود ســازم
با هيچ طريقي نمي توان به رسالت تـاريخي   . برساند

طبقه کارگر وفادار ماند و ضرورت مبارزه سياسي و         
نظامي و ضرورت ايجـاد حـزب کمونيسـت را نفـي            



   ١٠ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                
  . کرد

     ثانيا، صرف بلند کردن شعار لغو کارمزدي، يـک    
جنــبش خودانگيختــه کــارگري را تبــديل بــه يــک 

بسياري از شـورش    .  نمي کند  جنبش سوسياليستي 
 سال گذشته شـعارهاي  ٢٠٠هاي کارگري در طول   

سوسياليستي بلند کردند اما ماهيت سوسياليسـتي        
توجه کنيد که مـا از سوسياليسـم علمـي          . نداشتند

مارکس صحبت مي کنيم و نه سوسياليسم تخيلـي         
و همين سوسياليسم علمي    . ( آون و پرودون و غيره    

يمي در داخل گيومه مي   مارکس است که آقاي حک    
شورش کارگران ليون در فرانسـه در سـال       . ) گذارد
را حمل مـي    " جمهوري سوسياليستي " شعار   ١٨٣٦

در آن . کـرد امـا يـک جنـبش سوسياليسـتي نبـود      
ــوز درکهــاي   دوران در تمــام جنــبش کــارگري هن

از همـان نـوع کـه       . (سوسياليسم تخيلي رايـج بـود     
بش کـارگري   امروزه در ميان برخي از فعـالين جنـ        

ــع    ــد و توزي ــرل تولي ــج اســت و شــعارهاي کنت راي
کارخانجات در چارچوب سرمايه داري اين گـرايش        

تشکيالتي که خواست لغـو     ).  را نمايندگي مي کند   
کارمزدي را پيش کشد اما نگويد کـه قبـل از آن و              
براي آن طبقه کارگر بايد قدرت سياسـي را کسـب           

   ماننــد جنــبش هــاي در بهتــرين حالــتکنــد،
ــرن    ــل ق ــي اواي ــم تخيل ــل از ١٩سوسياليس  و قب

مـارکس و انگلـس مبـارزات       . مارکسيسم مي شـود   
زيادي عليه گرايش راسـت درون جنـبش کـارگري      

اين گرايش راست تالش مـي کـرد جنـبش          . کردند
کارگران را غير سياسي، غير انقالبـي و محـدود بـه            

در جدل سياسـي    . چارچوبه سرمايه داري نگاه دارد    
طبقه کارگر بجاي  : رکس و انگلس  گفتندبا اينان ما 

بايـد  " مزد عادالنه در مقابل  کـار عادالنـه          " شعار    
و تاکيد کردنـد هـيچ حقـي        . لغو کارمزدي : بنويسد

مانيفست "باالتر از حق حاکميت نيست و در برنامه         
نوشتند که  فوري تـرين وظيفـه طبقـه        " کمونيست

شعار بنابراين، اگر . کارگر کسب قدرت سياسي است 
لغو کارمزدي در چارچوب شعار سـرنگوني دولـت و          
کسب قدرت سياسي طرح نشود حتما معناي عقب        

معنـايش بازگشـت بـه     : ماند ه اي بخود مـي گيـرد       
دوران ماقبل سـرمايه داري کـه هنـوز نيـروي کـار         

    . تبديل به کاال نشده بود است
     ثانيا، مبارزه خود انگيخته کارگران، ضد سرمايه       

ت اما مبارزه اي در چارچوب نظام سرمايه  داري هس 
اعالم اين واقعيت به معناي تن دادن به      . داري است 
بلکه يادآوري يک وظيفه کنکـرت بـراي        . آن نيست 

بدون دخالت آگاهانه کمونيستها،    . کمونيست هاست 
طبقه کارگر از مبـارزات خودانگيختـه بـه مبـارزات        

زه که فقط مي توانـد بـه معنـاي مبـار       (خودآگاهانه  
سياسي براي سرنگون کردن دولت و کسـب قـدرت      

برخـي هـا  فکـر مـي         . تبديل گـردد  ) سياسي باشد 
کنند که اگر همان مبارزه اقتصادي صنفي روزمـره         
بهتر سازمان يابد و عليه حکومت به صـحنه بيايـد،           
در ادامه تبديل به يک حرکت انقالبي بـراي ريشـه           

يت اين واقع . کن کردن نظام سرمايه داري مي شود      
ندارد و تجربه اين را ثابت کرده اسـت کـه واقعيـت         

" چه بايـد کـرد  "خط لنين که در اثر بي نظير    . ندارد
کمونيستها . فشرده شده است کماکان درست است      

برخاستن مبارزات صنفي کارگران را ضـروري مـي         
اما از سوي ديگر مي دانند که ايـن مبـارزات           . دانند

وسياليسـم  س(بخودي خود به آگاهي سوسياليستي       
نمي انجامـد و تبـديل بـه يـک          ) علمي و نه تخيلي   

جنبش انقالبي براي خلع يـد سياسـي و اقتصـادي           
اين مبارزا ت حتا مي  .  طبقه سرمايه دار نمي شوند    

توانند تبديل به شورش ها و طغيان هاي قدرتمنـد          
مانند مبارزات تـوده اي کـه باعـث سـرنگون           . شوند

ور اتوماتيـک  امـا هرگـز بطـ   . شدن رژيم شاه شـدند    
. محصولشان حکومت کارگري يا سوسياليسم نيست     

در جريـان   .  هـم نبـود    ٥٧کمااينکه ديديم در سال     
انقالب اکتبر روسيه هم اگر حـزب بلشـويک نبـود،           

کمااينکه قبـل  . هرگز انقالب سوسياليستي نمي شد   
از دخالت حزب بلشويک،  اکثر شوراهاي کارگري و         

کي و سوسـيال    دهقاني تحت نفوذ جريانات منشـوي     
  . بودند) اس ارها(رولوسيونر ها 

بـا  .      بدون قدرت سياسي همه چيز تـوهم اسـت        
 درصــد جــدلها و ٩٨ايــن وجــود ايــن مســئله  در 

مـي  " فعـالين کـارگري  "مباحث کساني که خـود را       
اين رفرميسم محض اسـت کـه   . خوانند، غايب است  

مبارزه کـارگر ذاتـا ضـد سـرمايه داري     "گفته شود     
دون آنکه تصريح شـود کـه سـلطه طبقـاتي         ب" است

طبقه سرمايه دار عمدتا از طريق دولتش و بـه قـوه         
ســرمايه داري اهرمهــاي . قهــر صــورت مــي گيــرد

گوناگوني براي اعمال ديکتاتوري بورژوائي بر طبقـه       
کارگر و ديگر زحمتکشـان دارد امـا در ميـان آنهـا             
ــت   يکــي اهــرم اصــلي و عمــده اســت و آنهــم دول

وظيفـه مرکـزي طبقـه    . بقـاتي اسـت  ديکتاتوري ط 
يعني (کارگر سرنگون کردن اين دولت از طريق قهر    

طبقه کـارگر مسـلح در مقابـل طبقـه سـرمايه دار             
ايـن رفرميسـم محـض اسـت کـه از        . اسـت ) مسلح

سخن رانده شود " هدف نهائي کسب قدرت سياسي    "
بدون اينکه گفته شـود ابـزار و روش طبقـه کـارگر            

    ي چيست؟ براي  گرفتن قدرت سياس
ــاره     ــاحبه در ب ــان مص ــي در هم ــاي حکيم     آق

در : "مشخصات تشکل طبقاتي کارگران نوشته است     
عــين عزيمــت از خواســت هــاي رفــاهي و روزمــره 
ــتقرار    ــرمايه داري و اس ــاي س ــراي الغ ــارگران، ب ک
سوسياليسم مبارزه کند و در منشور سياسـي خـود         

نـون  ايدئولوژيک از نوعي کـه تـا ک    " برنامه"و نه در    (
مدعي نمايندگي طبقه کارگر اعـالم کـرده        " احزاب"

به صراحت اين را به عنوان هـدف نهـائي خـود         ) اند
  »  ...اعالم کند؛

  
    هـر تشـکيالتي کـه اسـتقرار سوسياليســم را در     
منشور خود اعالم کند بايد بگويد راه کسب قـدرت           
ــراي آن   ــه ب ــه آگاهان سياســي اش چيســت و چگون

 اقتصـادي اش بـراي پيـاده        تدارک مي بيند؛ برنامه   
کردن آن در فرداي کسب قدرت سياسـي چيسـت؛    
اقتصاد و سياست و فرهنگ جامعـه را چگونـه اداره           
خواهد کرد؛ در شرايطي کـه جهـان سوسياليسـتي          
نيست، روابط ايـن کشـور سوسياليسـتي بـا جهـان         

ــت   ــد رف ــيش خواه ــه پ ــد   . چگون ــکل باي ــن تش اي
سـم در   جمعبندي هاي خـود را از تجربـه سوسيالي        

شوروي و چين با صراحت پـيش بگذاريـد تـا عيـار           

زيرا بدون جمعبندي از    . سوسياليسم آن بدست آيد   
تجربه کسب قدرت توسط پرولتاريا از طريق کمـون    
پاريس، انقالب اکتبر روسيه و انقالب سوسياليستي        
و انقالب فرهنگي چـين، امـروز کسـي نمـي توانـد             

ــد   ــم بدهـ ــني از سوسياليسـ ــه . درک روشـ کلمـ
وسياليسم توسط کسان زيادي استفاده مي شود و س

آنچه که خط فاصل ميان اين      . خيلي ها مدعي آنند   
سوسياليسم ها را روشن مي کند جمعبنـدي هـا از         
ايــن  پراتيکهــاي انقالبــي عظــيم  و  تکامــل دادن  

همانطور که امـروز نمـي تـوان بـا حـذف             . آنهاست
انيشتين و فيزيک ذرات  صحبت از علـم فيزيـک و          

امـل آن کـرد،  بـدون اسـتوار کـردن خــود روي      تک
مشخصـا  (تجارب انقالبات سوسياليستي تـا کنـوني        

نمي توان از سوسياليسم و ) کمون و شوروي و چين  
استقرار دوباره آن در نقـاط مختلـف جهـان سـخن          

با حذف اين تجارب هيچ کارگري نمي توانـد         . گفت
بـــه  آگـــاهي سوسياليســـتي دســـت يابـــد و     

امروزي اغلب در حال حذف ايـن  " سوسياليستهاي  "
ــن آن هــا هســتند  ــرين . تجــارب و دف ــا بزرگت اينه

      .خادمان طبقه سرمايه دار در ايران و جهان هستند
تشکل طبقاتي  : "    آقاي حکيمي همانجا مي گويد    

تشکيالتي «که مورد نظر ايشان است بايد       " کارگران
سياسي باشد و نه ايدئولوژيک؛ يعني کارگران را نـه          
حول اين يا آن ايدئولوژي و عقيده بلکه حـول يـک          

  » ... منشور سياسي ضد سرمايه داري متحد کند؛ 
     
يعني چه؟ يعني اينکـه نبايـد       " ايدئولوژيک نباشد   "

بگويد ايدئولوژي طبقـه کـارگر چيسـت؟ يـا اينکـه          
آقاي حکيمي فکر مي کند  طبقه کارگر ايـدئولوژي   

قـاتي سـرمايه    ندارد؟ آيا مي توانيد يک تشـکل طب       
داري را نشان دهيد کـه بحـول ايـدئولوژي تقـدس         
مالکيت خصوصي سازمان نيافته باشد؟  در شرايطي   
که بورژوازي با هزاران طريق ايدئولوژي خـود را در          
ميان کارگران و زحمتکشان اشاعه مي دهد معنـاي   
اين حرف چيست؟ ما در عصري بسر مي بـريم کـه          

در همـه  رمايه دار کارگر و سـ مبارزه ميان دو طبقه   
اين دو طبقه بر . عرصه هاي زندگي بشر جريان دارد

سر هر مسئله اي از ماهيت بشر گرفته تا ماهيـت و         
محتواي آزادي در تقابـل صـد و هشـتاد درجـه بـا           

ايـدئولوژي هايشـان دو جهـان       . يکديگر قرار دارنـد   
طبقـه کـارگر   . کامال متفاوت را نمايندگي مي کنـد     

بدون داشتن جهان بيني و   (ي  بدون داشتن ايدئولوژ  
نمـي  ) از بـورژوازي  ارزشها و افکار کـامال متفـاوت       

  . دن با بورژوازي مبارزه کدتوان
    

   کارگران آگـاه نبايـد هرگـز فرامـوش کننـد کـه             
ــم     ــارمزدي، ه ــي و ک ــت خصوص ــان مالکي نگهبان

  ■ . مسلحند و هم ايدئولوژي دارند
 دفتـر   رجوع کنيد بـه -  مصاحبه با محسن حکيمي  - ١

  . از نشريه اينترنتي نگاه١٥
 براي آشنائي با زندگي اين رفقا به سـايت سـربداران    -٢ 

  .قسمت زندگينامه جانباختگان مراجعه کنيد
  از سايت ريـف رف و مصـاحبه  نشـريه سـوئدي بـا                 -٣

   )٢٠٠٤حکيمي در اوت 
Rif-raf.se 
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١١صفحه     حقيقت         ۲۲ شماره

  
     ۱ ادامه مقاله از صفحه 

آنطرفتر الريجاني ايستاده كـه سـالها مسـئول       ....... .
دستگاه تبليغات فاشيستي رژيم بوده اما حاال خواب   
ــه ايــن اعتقــاد رســيده كــه   نمــا شــده و يكشــبه ب

امـا خطابـه   . ايدئولوژي معيار مديريت خوب نيسـت     
كروبي را گوش كنيد كه لخـت و عـور وسـط گـود              

م و ايستاده و به مردم مي گويد من تا آخرش هسـت      
مردم از اين خطابه جـدي بـه ويـژه        . كوتاه نمي آيم  

 هزار تومان ماهانه براي هر جـوان ايرانـي          ٥٠وعده  
ژنــرال قاليبــاف را ببينيــد كــه . روده بــر شــده انــد

مسلسلش را پشـت كـت و شـلوار خـارجي شـيك             
پنهان كرده و به مردم مي گويد كه از همان اولـش           

ين را معـ . هم مخالف سركوب دانشجويان بوده است   
ببينيد كه از تماشـاگران درخواسـت مـي كنـد بـه             

امـا  . نمايش او نگاه كنند چـون بـا بقيـه فـرق دارد           
مردم نمايش بـي سـرانجام او را بـا شـركت بـازيگر             

توكلي را ببينيد كه    . خالي بند ديگري قبال ديده اند     
از يك گوشه صحنه وارد مي شود و مي گويـد مـن          

ي بــودم و در نمــايش قبلــي مخــالف اقتصــاد دولتــ
بعد باالنس مي زند و ادامه مي       . طرفدار اقتصاد آزاد  

دهد كه حاال طرفدار اقتصاد دولتي هستم و مخالف        
و در همين حالت از گوشه ديگر صحنه    . اقتصاد آزاد 

آقاي شهردار تروريست را نگاه كنيد . خارج مي شود
كه ظاهرا شعبده بازيهايش را فراموش كـرده و بـي           

محسن رضايي را ببينيد كـه      . تسر و صدا مانده اس    
مي گويد حتي كابينه اش را هم تشكيل داده است           

و از بيـرون    . اما هيچكس به جوكهايش نمي خنـدد      
چادر صداي ابراهيم يزدي هم به گوش مي رسد كه  
همچنان خواهان استخدام در اين سيرك و اجـراي         

  .برنامه است
ايـن نـخ تسـبيحي اسـت كـه          ! تناقض و درماندگي  

ژست هاي همه نامزدها را بـه هـم مـرتبط           گفتار و   
آقايان از تجربه خـاتمي و فريبكـاري دوم         . مي كند 

خرداد و بي اعتمـادي گسـترده مـردم جمعبنـدي           
كرده اند كه اينبار نبايد سطح توقع جامعه را بيخود       

بنابراين همـه شـان مجبورنـد يـك مشـت           ! باال برد 
حرفهاي كلي بزنند و تاكيد كنند كه اگـر سـر كـار             

ايند اين يا آن مشكل را در حد امكان كمتـر مـي     بي
نتيجـه بـازي    ! كنند نـه اينكـه آن را از بـين ببرنـد           

مسخره انتخاباتي اين شده كه در كلي گويي و هيچ        
نگويي همه نامزدها عين هم شده انـد و ايـن بـازار              
. سرد انتخابات را بي مزه تر از هميشه كـرده اسـت           

اينسـت كـه از   تناقضي كه بيخ خر آقايان را گرفتـه     
يك طرف مي گويند مردم با سياست كـار ندارنـد و    
مشكالتشان سياسي نيست و فقر دغدغـه رفـاهي و     

اما از طرف ديگر جرات نمي كننـد        . اقتصادي دارند 
حرف از تحقق ابتدايي ترين خواسته هاي اقتصادي        
! مردم و رفـع معضالتشـان بعـد از انتخابـات بزننـد            

ر عالف اين حرفها    واضح است كه اكثريت مردم ديگ     

حرف كوچه و خيابان اينست كه دعواي       . نمي شوند 
نامزدها بر سر نحوه سـامان دهـي اقتصـاد و برنامـه        
هاي رفاهي و آموزشي و طرح هاي آتـي گسـترش           

دعوايي اگر باشـد بـر سـر    . تكنولوژيك كشور نيست  
اينست كه كدام مهره ها و كدام بخشهاي اين دولت  

ــ  ــد مناس ــر مــي توان ــدرتهاي مرتجــع بهت ــا ق بات ب
امپرياليستي را تنظيم و محكـم كنـد و گلـيم كـل             

  .        نظام اسالمي را بهتر از آب بيرون بكشد
همـانطور كـه گفتــيم دوره نهـم انتخابـات رياســت     

تبليغـات در   . هاست»ترين«جمهوري اسالمي دوره    
بـدون اغـراق    . اين دوره نيز بي سـابقه تـرين اسـت         

هوري اسالمي براي   تبليغات رسانه هاي گروهي جم    
گرم كردن تنور انتخابات هيچگاه چنين پر دامنـه و        

اينها ديگر هر ترفندي كـه      . شبانه روزي نبوده است   
از ستادهاي انتخاباتي و رسانه ها در آمريكا و اروپـا           

مخلوط كپيـه بـرداري از   . ديده اند را كپي مي زنند    
عوامفريبيهاي امپرياليسـتي بـا تبليغـات چمـاقي و         

مهوري اسالمي معجون تهوع آوري درست خرافي ج
در آغاز كار صدا و سـيما قـول داد كـه            . كرده است 

مناظره نامزدها را به سـبك آمريكـا برگـزار خواهـد       
دكــور . در حضــور خبرنگــاران و تماشــاگران. كــرد

صـحنه را هــم مــي خواســتند مثــل آمريكــايي هــا  
اما حتي جرات ايـن صـحنه سـازي را هـم          . بچينند

ــه جــ. نداشــتند ــار و گزارشــات را ب ايش لحــن اخب
انتقادي كرده و سعي مي كنند در بـين نامزدهـاي           

مثال همه شان را . انتخاباتي رعايت بيطرفي را بكنند  
بخاطر وعده و وعيدهاي مسخره اي كه مـي دهنـد          

و البتـه همزمـان از      ! به يك اندازه دست مي اندازند     
مردم مي خواهند كه در چنين انتخابـات سرنوشـت    

.  چنين مهره هـاي دلقكـي شـركت كننـد          سازي با 
برنامه هاي تلويزيون مربوط بـه هـر رده سـني كـه             
باشد مستقيم يا غير مستقيم پاي انتخابات را وسط         

اين روزها ورزشكاران و بازيگران جويـاي       . مي كشد 
نام را به مصاحبه دعوت مي كننـد و سـر بزنگـاه از              
آنان مـي خواهنـد كـه در مـورد انتخابـات رياسـت        

ري و ضرورت شركت در آن به اصـطالح نظـر    جمهو
و اين بخت برگشته ها مجبورند      ! خودشان را بدهند  

جلـوي دوربــين نقـش بــازي كننـد و عــين همــان    
جمالت و نظراتـي كـه هـزاران بـار در روز از زبـان            

صدا . مقامات رژيم اسالمي مي شنويم را تكرار كنند
و سيما به سراغ نوجوانان دبيرسـتاني مـي رود و بـا       

» راي اول«نـان طـوري در مـورد هيجـان و لــذت     آ
صحبت مي كند كه انگار صـحبت از اولـين تجربـه            

جشـن  «براي دختران دانش آموز هم      . جنسي است 
شبيه همـان جشـن   . جور كرده اند» تكليف سياسي 

تكليفي كه در مدارس جمهوري اسالمي به تقليد از 
دين يهود براي دختران نه ساله مي گيرند و به آنان      

الم مي كنند كه ديگر بايد حجاب را رعايت كنيد          اع
و براي ايفاي نقش كنيز و برده جنسي مـرد آمـاده            

وقت آن رسيده كه طبق سنت اسالمي مورد        . شويد

» جشـن تكليـف سياسـي     «پيـام   . تجاوز قرار گيريد  
آمـاده  : براي دختران نوجوان هم مشابه همين است      

 شويد تا مورد تجـاوز سياسـي رژيـم اسـالمي قـرار           
آماده شويد تا با شركت در انتخابات، بردگي     . بگيري

  .خود را تضمين كنيد
هـاي  » تـرين «اين هم يكي ديگـر از     . حساس ترين 

خامنه اي و جنتـي و يونسـي و         . اين انتخابات است  
موسوي الري همه از حساس ترين انتخابـات دوران    

اكثر اينـان  . حيات جمهوري اسالمي حرف مي زنند    
ه اوضاع منطقه و فشارهاي بين مساله حساسيت را ب

جـوهر  . المللي بر رژيـم اسـالمي ربـط مـي دهنـد            
تبليغات هماهنگ مقامات و نهادهاي رژيم اينسـت        

در انتخابـات مـي   » مشاركت حـداكثري «كه با يك   
توان اربابان غربي را قانع كرد كه جمهوري اسالمي          
بي ثبات و متزلزل نيست و كماكان مي تواند نـوكر           

ــراي  ــبي ب ــي  مناس ــه بحران ــتها در منطق امپرياليس
با اين حساب تصميم رژيـم روشـن   . خاورميانه باشد 

اينان پيشاپيش شركت بيسابقه مردم در ايـن      . است
امـا مسـاله    ! انتخابات برگزار نشده را اعالم كرده اند      

مشـكل اصـلي عـدم      . به اين سادگي حل نمي شود     
مشروعيت اين رژيم تبهكار در جـاي جـاي جامعـه       

مشكل اصلي نفرتي است كـه كوچـه و         . ايران است 
خيابان را انباشته است و ميليونهـا مردمـي كـه بـه            
حــق نظــام ســتم و اســتثمار اســالمي و مقامــات و 
مزدورانش را باعث رنـج و فالكـت و بردگـي و بـي              

اين واقعيت را خامنه اي در  . آيندگي خود مي دانند   
سفر اخيرش به اسـتان كرمـان ناخواسـته بـه زبـان       

حساسيت اوضاع ايران به خاطر     : ا كه گفت  آورد آنج 
فشارهاي بين المللي نيست بلكه اين علت است كه         
دستاوردها و نعماتي كه تحت نظام اسالمي حاصـل       

بي پايه بودن ايـن    !!! شده براي مردم ملموس نيست    
قدرتهاي . نظام منفور را خود حكومتي ها مي دانند       

 امپرياليستي كه خواهـان تـامين و تضـمين منـافع          
حداكثري شان در ايـران هسـتند هـم ايـن را مـي              

ايـن وضـع    . توده هاي مردم هـم مـي داننـد        . دانند
مردم راي خود را . چقدر مي تواند دوام  داشته باشد

در خيابان و با ابزار مبارزه و مقاومت مستقيم خـود        
مردم اين راي را در خيزش اهواز داده انـد      . داده اند 

م را بـه وحشـت   كه امروز پس لرزه هايش هـم رژيـ    
ــه اســت ــرس  . انداخت ــزان ت ــد مي ــي خواهي ــر م اگ

ــه    ــس ك ــين ب ــد هم ــالمي را بفهمي ــوري اس جمه
مسابقات فوتبال در اهواز را معلـق كردنـد چـون از           

مردم راي خود را    . هرگونه تجمع مردم هراس دارند    
از زبان كارگران حق طلب در مراسـم اول مـاه مـه             

اني را امسال دادند كـه رفسـنج     ) روز جهاني كارگر  (
مردم . مجبور به لغو سخنراني در حضور خود كردند       

راي خود را در مبارزات روزمره و مسـتمر خـود در            
تجمعـــات كـــارگران و دانشـــجويان و معلمـــان و 
ــان در محــيط كــار و در مقابــل  پرســتاران و دهقان

  .ادارات دولتي مي دهند
ــاتي    ــرا دســتگاه تبليغ ــات چ ــن واقعي ــا وجــود اي ب

نين لجام گسيخته بـر طبـل      جمهوري اسالمي اينچ  
انتخابات مـي كوبـد؟ آيـا ايـن فقـط آب در هـاون               

. از تاثير تبليغات نبايد غافل بـود      . كوبيدن است؟ نه  
رسانه هـاي گروهـي كماكـان سـالح مـوثر  رژيـم              

اين رسانه ها براي پـا گذاشـتن        . محسوب مي شوند  

 !يک سيرک واقعی
  

 انتحابات رياست جمهوری اسالمی



   ١٢ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                
در دام انتخابات فكر و انگيزه و استدالل مي سـازند         

تزلـزل و آمـاده فريـب خـوردن در     و بر بخشـهاي م    
آنان را بـه تغييـر و اصـالح    . جامعه تاثير مي گذارند 

شرايط اميدوار مي كنند و منطـق انتخـاب از بـين             
اتفاقـا  . را در ذهنشان زنده مـي كننـد       » بد و بدتر  «

همين بخشهاي جامعه بيش از همه مستعد هستند        
كه بعدها به دنبال طرح احتمالي قدرتهاي بـزرگ و      

 بين المللي براي انجام تغييرات سياسـي در          مجامع
چون اينها به قـدرت تـوده هـاي         . ايران سينه بزنند  

مردم براي تغيير شـرايط و تعيـين سرنوشـت خـود        
باور ندارند و تنها نقش و امكان خـود را انتخـاب از             
بين قدرتهاي ضد مردمي موجود در سطح جامعه و         

ري جمهو. يا در سطح بين المللي جستجو مي كنند  
اســالمي روي مشــاركت ايــن بخــش از جامعــه در  

اين بخش  . نمايش انتخاباتش حساب باز كرده است     
با ابراز تمايل خود به رفتن پاي صـندوق هـاي راي        
نقش معيني در دلسرد كردن و بـي روحيـه كـردن          
بخشهايي از مردم كه تصميم بـه تحـريم انتخابـات           

خيلي از كساني كه حتـي      . گرفته اند بازي مي كند    
حاضــر نيســتند در صــندوق هــاي راي جمهــوري  
اسالمي تف هم بيندازند بـه خـود مـي گوينـد چـه       
فايده؟ غير از مزدوران رژيم و خودشاني ها بـاالخره      
يك مشت احمق هم هستند كه به حوزه هـاي راي        

ايـن  . گيري مي روند و تحريم را كمرنگ مي كننـد       
  .يك چالش واقعي است

اينكه بيـان خواسـت     شعار تحريم انتخابات با وجود      
سياسي ده ها ميليون نفر در جامعه است و ضرورت      
و اهميت بسياري كه دارد به تنهايي و  بـه خـودي            
خود نمي تواند بازي انتخابات رژيم را بر هم بزنـد و       

شعار تحريم انتخابات تنها زماني . به شكست بكشاند
موثر است و جنبه عملي به خود مـي گيـرد كـه بـا       

مقاومتها و مبارزات مستقيم سياسي   مجموعه اي از    
. از جانب قشرها و طبقات مختلف مردم همراه شود        

بدون مبارزه عليـه قـدرت سياسـي حـاكم و عليـه             
تبعيضات و اجحافـات و بيعـدالتي هـا و سـتمگري            
هاي گوناگون عليه كارگران و زحمتكشـان شـهر و          
روستا، عليه زنان و جوانان، عليـه ملـل و خلقهـاي             

 شــود انتظــار داشــت كــه تحــريم سـتمديده، نمــي 
ــراي اينكــه . انتخابــات شــق القمــر بكنــد تحــريم ب

. تاثيرگذار باشد بايد در تجمعات خياباني فرياد شود     
بايد بر ديوارهاي كارخانه و دانشگاه و مدرسه نقـش     

بايد وبالگ ها و سايت ها و اتاق هاي چـت را       . بندد
 و  بايد همراه شعارهايي باشد كه بيان اتحاد      . پر كند 

همبستگي مبارزاتي بخشـهاي مختلـف جامعـه بـا           
بايد روح خواست اساسي تـوده هـاي        . يكديگر است 

مردم يعني سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي در اين    
تنهـا بـا ايـن قـدرتنمايي        . شعار جاري شـده باشـد     

مبارزاتي است كه حتي مي توان بخشهاي متزلزلـي   
در بـين  » جناح هاي خـوب «كه بيهوده دل در گرو    

درتهاي داخلــي و خــارجي دارنــد را از ميانــه راه قــ
برگرداند و بـا اكثريـت مـردم همـراه كـرد و حتـي              
فرصت طلباني كه به اميد گـرفتن امتيـازات واهـي           
مي خواهند وارد بازي دشمنان مـردم شـوند را بـه            

ايـن  . فكر انداخت و از ادامه اين بيراهه بـاز داشـت          
هـم زد و  سيرك فريبكارانه را اينچنين مي توان بـر    

  ■.   بر سر سردمدارانش خراب كرد

 عـراق   ياسـت جمهـور   ي  به پسـت ر     يجالل طالبان 
 از مـردم    ياريان بس ين انتخاب در م   يا. ده شد يبرگز

  چرا؟. ختي و شعف برانگيران شاديکردستان ا
ن و يه دار و مالکـ ي و شعف طبقات سـرما  ي     شاد
 مختلف کردستان قابل فهم اسـت  يفه ها يسران طا 
ن طبقات در کردستان عـراق بـه    يندگان ا ياچون نم 

ــائ ــيج ــر م ي رس ــر س ــتن ب ــار نشس ــدند و افتخ ز ي
 و طبقــات مرتجــع عــرب را ي غربــيســتهاياليامپر

ن ي مــرتجعيدر انتخــاب شــدن طالبــان  . افتنــدي
مـثال  محسـن     .  کردند يز شاد ي ن ي اسالم يجمهور

 يبدستور دولت، مـال   ام فرستاد و      يش پ ي برا يرضائ
ـ از جمعـه را     شهر پاوه، سخنان نم     يه مـدح و ثنـا     ب

 و يجـالل طالبـان  از داد و   اختصاص   يجالل طالبان 
اى سياسـى زمانـه      ه چهره «  بعنوان يمسعود بارزان 

ـ افراد کرد وابسته به رژ    . اد کرد ي»  و عاقل  شناس م ي
 و حـزب مشـارکت      ي بانـد رفسـنجان    يمانند اعضا (

 و  ي اسـالم  يندگان مجلـس جمهـور    ي و نما  ياسالم
ز نقـل و نبـات پخـش      يـ ن) رتجـع  م يامام جمعه ها  

  .کردند
 محروم و تحـت اسـتثمار       ي از توده ها   ي      عده ا 
 و در عکس العمـل بـه        يز از سر ناآگاه   يکردستان ن 

 و بطـور کـل      ي اسـالم  ي جمهور ي سال ستمگر  ۲۶
 در يني و خم  ي پهلو ي صد ساله حکومتها   يستم مل 

 يکوبي، پـا يس جمهور شدن طالبان   يران، بخاطر رئ  يا
رفتـه و  " عکس العمل "يد به وراي مردم با  اما. کردند

 . ل کنندين واقعه را تحليآگاهانه ا
ک زد و  يـ جـه   ي نت يس جمهور شدن طالبـان    يرئ     

ر يـ  و غ  ين مـذهب  ين مـرتجع  يبند و معامله قدرت ب    
البته . ن کردستان عراق بود   يعه و مرتجع  ي ش يمذهب

ــه ا ــد و معامل ــر را  يزد و بن ــرف آخ ــه در آن ح  ک
 در حکومـت    ياست جمهـور  يمقام ر  . زد يکا م يآمر

امـا شـرکت   .  ندارديتيدست نشانده عراق اصال اهم    
م و  ي تحکـ  يس جمهور برا  ي بعنوان رئ  يجالل طالبان 

. اد دارد يت ز ين حکومت دست نشانده اهم    يت ا يتثب
 بـه   ي اساسـا خـدمت    ي خـدمت جـالل طالبـان      يعني

کاسـت و  ي و قدرت آمر   ين حکومت ارتجاع  يت ا يتثب
. ابنـد يکه به حقوق خود دست      نه خدمت به کردها     

ستند و از اوضـاع خبـر       ي که ساده نگر ن    يهمه کسان 
 در  يجـالل طالبـان   .  دانند يت را م  ين واقع يدارند، ا 

 ين به مقـام هـا     يز در دستگاه صدام حس    يگذشته ن 
 کرد  يره ا ي و عش  يسران مذهب . ده بود ي رس ياسيس

همواره آماده بـوده انـد کـه در دسـتگاه رضاشـاه و             
ان ي، در دم و  دستگاه نظام ينيه و خم  محمدرضا شا 

ــســت ترکيفاش ــه و در رژي ــراق خــوش  ي ــث ع م بع
ن يـ در ا .  برسـند  ي کننـد و بـه نـان و نـوائ          يخدمت

مقام نخست وزيرى كه . نطور است يحکومت هم هم  
 بنـام   يگـر يدر واقع همه كاره اسـت بـه مرتجـع د          

 که عضو حزب الدعوه است داده شده اسـت     یجعفر
در .  بوده استي اسالم يهورکه وابسته به سران جم    
 بطـور اعـم و بانـد        ي اسالم يواقع در عراق، جمهور   

ــ بطــور اخــص نقــش زيرفســنجان جــاد ي در ايادي
ان يـ عه و م  ين شـ  يکـا و مـرتجع    يان آمر يـ مصالحه م 

ن بـه  يبنـابرا .  کـرده اسـت   يعه باز ياحزاب کرد و ش   
د و عالقـه  يـ د مـورد تائ يـ ن حکومت جد  يک معنا ا  ي

 يجالل طالبـان  . هست هم   ي اسالم ي جمهور يواقع
ــدمت ز ــخ ــات  يادي ــداران و اطالع ــپاه پاس ــه س  ب

مشخصا پس از سـال     .  کرده است  ي اسالم يجمهور
 در کردستان عراق بـر پـا   ي که حکومت کرد ١٩٩٠

 سپاه پاسداران در خاک کردسـتان  يشد، با اجازه و  
 يات مـ  يـ ه حزب دمـوکرات و کوملـه عمل       يعراق عل 

ـ   ي رئ ين آقا يدستاورد ا . کرد  مـردم   يراس جمهور ب
 از تـوده    ياريچ نخواهد بود و بس    يکردستان عراق ه  

 -١٣حـداقل    .  داننـد  ين را م  يز ا ي کرد عراق ن   يها
 را تجربه کرده اند  ي سال است که جکومت کرد     ١٤

ر و يــ کوچــک و  فقيتــيو گــردن کلفــت شــدن اقل
 .ده انديم را به چشم ديت عظيمحروم ماندن اکثر
 و  ياسـ يقوق س  از ح  يچ حق ي ه ي     انتخاب طالبان 

ت مردم کردسـتان را بـه   ي اکثري و اقتصاد ياجتماع
ک ي شـر يمـ يک کرد را در رژيفقط .  دهد يآنان نم 

 کند که از درون قتل عام و غارت مـردم عـراق              يم
بيائيـد از منظـر منـافع اکثريـت         . متولد شده اسـت   

آيا به  نفـع  : کارگران و دهقانان کردستان نگاه کنيم 
ان است کـه بـه تحکـيم        کارگران و دهقانان کردست   

حکومــت طبقــات مرتجــع در عــراق و کردســتان و 
تحکيم آمريکا در خاورميانه خدمت کننـد؟ آيـا بـه           
نفع آنان است که در کنار حکومـت جديـد عـراق و      
آمريکا قرار گرفته و مـردم عـرب را سـرکوب کننـد       
فقط بـه خـاطر آنکـه دو حـزب اتحاديـه ميهنـي و          

ير و يک ميليـون  دموکرات به جاهاي باال برسند؟ خ     
 جـالل   ياست جمهور يم ر يد فرض کن  ييايب! بار خير 

ـ آ.  باشـد  ي مثل صـدام دائمـ     يطالبان ا حکومـت او    ي
 کـارگران، زحمتکشـان،     ي در زنـدگ   يريتواند تاث يم

ت جامعه کردستان داشـته باشـد؟ مگـر    يزنان واکثر 
وجود يک دولت ارتجاعي فارس و ترک در وضعيت         

تغييــري داده کــارگران و دهقانــان فــارس و تــرک 
است؟ آيا منافع کارگران و دهقانان کرد بـه منـافع            
کارگران و دهقانان عرب  نزديکتر است يا به منـافع      
طبقه فئودال کمپرادور کردسـتان؟  اينهـا سـواالت       
واقعي است و بر سر اينهـا بايـد يـک قطـب بنـدي              
جديد در صحنه سياسـي کردسـتان عـراق صـورت          

ساني پيدا نمي شوند آيا در کردستان عراق ک  .  گيرد
که آرزوي نظام اجتماعي ديگري غير از آنچه توسط    
جالل طالباني و بـارزاني و موسـاد و سـازمان سـيا             
پيشنهاد مي شود، داشته باشند؟ آيـا کسـاني پيـدا           

  پايکوبي براي
  !لباني رئيس جمهور شدن جالل طا

 



١٣صفحه     حقيقت         ۲۲ شماره
نمي شوند که از چاکر منشي بـراي امپرياليسـتها و          
برقراري اقتصـاد راهزنـي و انگلـي و سياسـت دروغ         

بيزار " سياست ممکنات " عنوان   گفتن به مردم تحت   
شــده  باشــند؟ اگــر چنــين کســاني باشــند اينــان  
پيشروان و پيشـاهنگان مـردم هسـتند و بايـد  بـه              
ــريح داده و     ــحيح و ص ــاي ص ــاال جوابه ــواالت ب س
جوابهاي درست را در ميان مردم تبليغ کـرده و بـه      

اين بخش مهمي از . باور و اعتقاد مردم تبديل کنند     
مجاهدتهاي . کردستان عراق است مبارزه طبقاتي در  

ــارزاني در راه تحکــيم   ــاني و مســعود ب جــالل طالب
ــيم   ــه و در راه تحک ــا در خاورميان ــت آمريک حاکمي
حکومت جديد عراق هيچ نفعي  براي اکثريت مردم        
کردســتان  نــدارد؛ بهيچوجــه در تطــابق بــا منــافع 

  .    درازمدت اکثريت مردم کردستان نيست
  

کا  اگر هم بخواهد قادر نيسـت             امپرياليسم آمري 
خلق کرد را از يوغ ستم ملي رها کند چون خودش           

حـل سـتم   . بزرگترين ستم گر ملي در جهان اسـت     
ملي فقط در چارچوب يک انقالب دموکراتيک نوين     
و سوسياليســتي و اتحــاد انترناسيوناليســتي خلقهــا 

در زمينه ستم ملي مـي تـوانيم      . ممکن است و بس   
مپرياليسم آمريکا را بـا  منـاطق        عراق تحت اشغال ا   

آزاد شده نپال تحت حاکميت کمونيسـتها مقايسـه         
امروزه مناطق آزاد .  کنيم تا اين واقعيت  را بفهميم     

 است که ملل تحت   تنها نقطه در جهان   شده نپال   
ستم به حق تعيين سرنوشت ملي دست يافته انـد و   
حکومتهاي ملـي منطقـه اي خـود را زيـر حمايـت           

خلق و حزب کمونيست مائوئيست نپال      ارتش نوين   
  . بر پا کرده اند

  
ــه در کردســتان عــراق ضــروري اســت،           آنچ
برخاستن يک گروه از مبـارزين شـجاع و بـي بـاک            
کمونيست است که رهبران کردسـتان عـراق را بـه           
مصاف سياسي و ايدئولوژيک طلبيـده و صـف تـوده     
هاي کردستان عراق را از صف ايـن دو حـزب جـدا          

 و همزمان به مبارزين عرب در عراق فراخوان         کنند؛
دهنـد کـه آنــان نيـز صــف خـود را از بنيادگرايــان     
اسالمي و بعثي ها جدا نمايند؛ تا همراه با هـم يـک    
رهبـري مشــترک بــراي سـرنگون کــردن حکومــت   
جديد عراق و بيرون کردن اشغالگران تدارک ببينند     

  توده هاي مردم باشـد    متعلق به و عراقي بسازند که     
و در آن حق تعيين سرنوشـت و وحـدت داوطلبانـه      

تنهـا در  . همه ملل به رسميت شناخته شـده باشـد        
عراقي که طبقات ارتجاعي عرب و کرد آن سرنگون         
ــده شــوند و نظــام   شــوند، امپرياليســتها بيــرون ران

شـه کـن شـوند، مـي        ياقتصادي و اجتماعي کهن ر    
ر توان اتحاد داوطلبانه و رفيقانه همه ملـل را برقـرا          

توده هاي زحمتکش در کردستان عراق با اين        . کرد
آرزو که از يوغ فقر و ستم ملي و ستم طبقاتي رهـا         
شوند بـدنبال برنامـه هـاي رهبرانـي ماننـد جـالل             
طالباني و بارزاني  و ايدئولوژي ناسيوناليسـتي آنهـا          

در سراسر عراق توده هاي مـردم بـا آرزوي          . افتادند
ــ   ــر پ ــغالگران بزي ــردن اش ــرون ک ــات بي رچم جريان

بنيادگراي اسالمي و ناسيوناليسـتي بعثـي کشـيده         
 امــا ايــن ايــدئولوژي هــا اعــم از .مــي شــوند

بنيادگرائي اسالمي يا ناسيوناليستي شـکلهاي   

مختلف از ايدئولوژيهاي طبقات استثمارگرند و  
 ايـن تـوده     .فقط به آن طبقات خدمت مي کنند      

 ها که براي رها شدن از وضع موجود بهر دري مـي           
فقط کمونيسـم  زيـرا  . زنند به کمونيسم نياز دارند  

فع حال و آينده  تـوده       ابازتاب عميق ترين من   
هاي محروم همـه کشـورهاي جهـان و همـه           

 کمونيسم از سر تا پا با ايمـان و خرافـه        .ملتهاست
هـــزاران ســـاله و بـــا ايـــدئولوژي تنـــگ نظرانـــه 

فعالين کمونيست بايد با    . ناسيوناليستي تفاوت دارد  
ت و بي باکي و با کار سـخت آن را بـه ميـان           شجاع

توده هـا ببرنـد تـا آنـان ببيننـد کـه خورشيدشـان          
اين کار بخـش مهمـي از جنـگ طبقـاتي        . کجاست

اين فعاليت يکي از مهمترين فعاليتهائي است       . است
که بايد در کردستان و ديگر نقـاط عـراق در پـيش           
گرفته شود زيرا در هر جـاي دنيـا کـه قـرار اسـت               

براي ساختن آينده، آينده اي که متعلـق بـه     تالشي  
توده هاي مردم است و نه متعلق به يک دارودسـته           
ــاعه    ــه اش ــد ب ــرد باي ــد، صــورت گي ارتجــاعي جدي
کمونيسم و کمک به شکل گيري احزاب کمونيست        

  ■. انقالبي همت گمارد
  

  
 

  برگرفته از سرويس خبري جهاني براي فتح
  
اما . ق بر پا شد    بدور انتخابات در عرا    يادي ز ياهويه
ج مطلـوبش  ين قدرت جهان نتوانست بـه نتـا      يتريقو

کـا  ي کـه آمر   يانتخابات عراق دولت مستحکم   . برسد
  .آورديه کند، بوجود نيبتواند بر آن تک

م پسـت  ي تقسي براياسيپس از دو ماه کشمکش س 
س جمهـور   ي رئـ  ي حکومت عراق طالبـان    ي اصل يها

 ينگسترهاکا و گا  يم ائتالف  نوکران آمر    ين رژ يا. شد
 يمقامات.   است يار کم يه بس ي پا يعراق است و دارا   

س جمهــور، ين شــده انــد عبارتنــد از رئــيــيکــه تع
ر و دو معـاون     يـ س جمهور؛  نخست وز    يدومعاون رئ 
ـ ينخست وز  ـ   ير و رئ س، يس مجلـس و دو معـاون رئ

مقـام  .  جامعه  عراقنـد    ين ها ينها از  بدتر   ي ا يهمگ
ـ  ي قـانون  يراصـال مبنـا   يمعاون نخست وز   دارد امـا    ن

 ي کردن اتحاد گانگسترها بطور فـ      ي سرهمبند يبرا
 ي قدم نهائ  يعنينه،  يانتخاب کاب . البداهه اختراع شد  

  .ز پر مجادله استيل حکومت، ني تشکيبرا
   

ــغالگران آمر ــائي    اش ــل از تعيک ــي، قب ــن  رژي م، ي
ن ي قواعد را بعنوان قانون انتقال حکومت تع       يکسري

اسـتمداران  يد کـه  س   نان حاصل کنن  يکردند تا اطم  

 يکـ ي.  نخواهند کرد  يکا تخط يمنتخب از منافع آمر   
د يـ ن است کـه حکومـت با      ياز شروط قانون انتقال ا    

ن قانون  يا. له دو سوم آراء مجلس انتخاب شود      يبوس
ر هر يي تغي را برايت سه چهارم يک اکثر ين  يهمچن

 ي کـه  خللـ     يسـازد، بقسـم   يبند قانون الـزام آور م     
ـ ط و يکا در شـرا   يبراعمال اراده آمر   ژه وارد نشـود و  ي
ن اشـغال  ين موافق ي تر ي که علن  يدست احزاب کرد  

 يروزيعه ها که پيعراق هستند هنگام زد و بند با ش   
بــاالخره پــس از . ت شــوديــ بــود، تقويشــان حتمــ

م يز احزاب بر سر تقسي و نفرت انگ   يمجادالت طوالن 
 به آمال مـردم    يچ توجه يه. دنديغنائم به توافق رس   

ام توافقات پشـت پـرده انجـام شـد و حتـا             تم. نشد
 تماشـاگران و    ي مجلس بـر رو    ي عموم ينشست ها 

  . مطبوعات بسته بود
     
نجاست که رهبران مجلـس و حکومـت        ي جالب ا    

 نخسـت   يعنـ يب عکس انتخاب  شدند      يد بترت يجد
م يتصم.  دارد انتخاب شد   يت کمتر يآنکس که اهم  

 را  يک نفـر سـن    ياست مجلس   ي ر يگرفته بودند برا  
.  افتـاد  يم الحسن يانتخاب کنند که قرعه به نام حج      

 عـراق اسـت کـه        ي اسـالم  ي عضو حزب سن   يحسن
کـا گذرانـده   يشتر عمـرش را در آمر    يدست بر قضا ب   

 ين حزب در اعتراض به حملـه نظـام      ي ا يوقت. است
  کنـار    ياد عالو يبه  فلوجه خود را از دولت موقت ا        

 ريـ  تـرک شـغلش بعنـوان وز        بجـای  يد، حسن يکش
 ندارد، ي قدرتيحسن. ع، از حزبش استعفاء کرديصنا

س ي رئـ يمافوق او جالل طالبـان . ک نوکراستينوکر  
، که خود را بطور ) ا م ک(  کردستانيهنيه م ياتحاد

ـ      يدربست به آمر   س جمهـور   يکا فروختـه بعنـوان رئ
  .انتخاب شد

      
د را به يه عبداهللا گول شغل جدير خارجه ترک  ي وز   

اسـتمداران  ي از سيکـ ي"  گفته، او را کي تبر يطالبان
ش قائـل  يت را بـرا   يـ ن اهم يه بزرگتـر  يعراق که ترک  

 کـه مدتهاسـت   يمـ ينده رژ ي نما يوقت. دينام" است  
ــرد اســت از    ــق ک ــورده خل ــدشــمن قســم خ ک ي

د يـ  کنـد، با يد مـ يـ ف و تمج يـ استمدار کرد تعر  يس
د داشـت کــه  يـ ام عبـداهللا  گـول تاک  يـ پ. بفکرافتـاد 

تعهـد دارد و نـه      " ت عراق يمامت"  نسبت به    يطالبان
 يحق انتخاب خود مختار  ( ن سرنوشت   ييبه حق تع  

م مـردم  يت عظـ  يـ که مورد عالقـه اکثر    ) ا استقالل ي
ه کـه   يـ م تحـت سـلطه ترک     يرژ. کرد در عراق است   

 يدأ از خودمختـار   يکاسـت شـد   ي آمر يگاه نظـام  يپا
 کـرد در خـود   ير آن بر اهـال   يکردستان عراق و  تاث    

ــانط. ه هــراس دارديــترک ــورد پســند رژيالب ــ م م ي
 ير پـائ يـ  ديران که با آن دوست  ي ا ي اسالم يجمهور
  .باشديز ميدارد، ن

      
 يز با مسعود بـارزان  ي ن ي طبق گزارشات معامله ا       

. رهبر حزب دموکرات کردستان عـراق شـده اسـت          
 ياســت جمهــوريت از ريــ حمايقــرار اســت در ازا

  . ود واگذار شي اداره کردستان عراق به ويطالبان
       
د نخسـت   يـ  قرار است مرد قدرتمند دولـت جد          
ـ بـا ا .  باشد يم الجعفر ي ابراه يعنيعه آن   ير ش يوز ن ي

 خواســت ي مــي  در مراســمي طالبــانيحــال وقتــ

آقاي جالل طالباني 
رئيس تشريفاتي 

  دولت تشريفاتي عراق



   ١٤ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                
م ي را اعـالم کنـد ناگهـان اسـم ابـراه           يانتخاب نهائ 

 آن ياورد و بجــايــ را نتوانســت بخــاطر بيالجعفــر
دچـار عارضـه    بعدا گفتند کـه     ! بون را ترک کرد   يتر

اما  دو روز بعد در مصاحبه   . سلب حافظه شده است   
ر عراق با نام ي از نخست وزيکائيون آمر يزي در تلو  يا

 رهبر القاعـده در عـراق       يزرقاو. اد کرد ي" يزرقاو" 
  ! باشديکا ميب آمرياست که تحت تعق

     
 ها و منافع ناسـازگار موجـود   ي اعتماديل ب ي  بدل  

 ي بـرا  ي طالبـان  ي وقتـ  در حکومت عراق اسـت کـه      
  نفر از    ۳۰۰۰سکونت در قصر صدام به بغداد رفت،        

  .ش را بعنوان محافظ همراه برديشمرگه هايپ
 ي از رهبران حـزب الـدعوه اسـالم        يکي ي     جعفر

عه در عراق است و ي شين حزب مذهبياست که  اول 
 يسـت ي نبـرد بـا جنـبش کمون       ي برا ۱۹۵۸در سال   

ــد   ــود آم ــع بوج ــد آنموق ــد  ا. قدرتمن ــام تول ز هنگ
ـ ، رژ ۱۹۷۹ران در سـال     يـ  در ا  ي اسالم يجمهور م ي

 اطالعـات و ارتـش آن الـدعوه را      يران و سازمانها  يا
  . ه نموده انديتغذ

    
ــان   ــاون طالب ــد ي   دو مع ــد از عبدالمه ، ي عبارتن

عه در  ي شـ  ي انقـالب اسـالم    ي عـال  ي از شورا  يعضو
مأ يعه در کشور که مسـتق ين حزب ش  يعراق، بزرگتر 

ل شده اسـت،    يران تشک ي ا ي اسالم يمهورله ج يبوس
 احمـد   يکير    يدو معاون نخست وز   .  اوري ال يو قاض 

ا است که بنا به گزارشات قرار است        ي مامور س  يچلب
 از کارکنـان   يکـ ي يگـر يت شـود، و د    يـ مسئول امن 

  . استي کرديحزب
  

 تـوان  ي را درعراق نميچ گروه يد ه ي آ ي     بنظر م 
 حکومـت عـراق از    يافت که به اندازه  مقامات باال      ي
  . گر متنفر باشنديکدي

ن حکومت  يب ا ين نوشته اند ترک   ي از ناظر  ي     برخ
ن يکـا خطرنـاک اسـت چـون قدرتمنـدتر       ي آمر يبرا

د از حزب  الدعوه است، کـه        يچهره در حکومت جد   
بحسـاب  " يستيترور " يالتيکا آنرا تشک  ي  آمر  يزمان

 ين جمهـور يعه هـا متحـد  ي از شياريآورد، و بس  يم
ـ البتـه، ا  .  باشـند  يران م ي ا يماسال  ين  وضـع دارا  ي

کـا  ي آمري خطرنـاک بـرا  ي بالقوه و حت  يهايدگيچيپ
 ي اسـالم يکـا و جمهـور  ي تـا  کنـون آمر     يول. است

 ساکت کـردن مقاومـت      يک برا ي از نزد  يليران خ يا
 يمقتدا صـدر روحـان    . گر کار کرده اند   يکديعراق با   
 هي را عل  ي که سال گذشته شورش    يعه عراق يجوان ش 

 يه اکبر هاشـم   يکرد، بتوص ي م يکا رهبر ياشغال آمر 
شـان را   يروانش گفـت اسـلحه ها     يـ  بـه پ   يرفسنجان

 در  يسـت يبا. وندنـد ين گذارده و به انتخابـات بپ      يزم
ر ييـ  تغ يکا نقدأ رو  يکه آمر يخاطر داشت که در حال    

افتن يـ ن بـدنبال  يکند، همچنـ يران کار ميم در ا  يرژ
م مورد ي رژي برايم فعلين رژي چهره ها از هم  يبرخ

 انکـه پروسـه    ياشغالگران، بـرا  . نده اش است  ينظر آ 
ت اهللا يـ  آيل شان کار بکنـد، رو يانتخابات مطابق م  

 ائتالف متحد عراق که هر دو    ي، رهبر واقع  يستانيس
. عه به آن تعلق دارند حساب کردنـد     ي ش يحزب اصل 

اگـر  .  دارد ي تفاوت هائ  يني با روح اهللا خم    يستانيس
 يحيل مســيــقالــب عبــارات انجاعتقــادات او را در 

آنچــه را کــه «  معتقــد اســت  يســتانيم، سيبگــذار

،  يعنـ يـ » ديمتعلق به سزار است به سزار واگذار کن   
 را در ياسـ ي هر کـس را کـه واقعـأ قـدرت س     يبرتر

  . ت شناختيد برسميدست دارد با
ــاور م  ــول متخصــص خ ــگاه ي     جــان ک ــه دانش ان

 در  )۲۰۰۴اگوسـت ۱۵(واشنگتن پست گان در   يشيم
« : سـد ي نو ين مـ  ي چنـ  يستانيح طرز تفکر س   يتوض

کـه در سـال     يان هنگام يعي معتقد است ش   يستانيس
ــان۱۹۲۰ ــگ جه ــ اول علي بعــد از جن ه حکومــت ي

ا در عراق شورش کردند، مرتکـب       يتاني بر ياستعمار
 کســب يا بــرايــتانيبر. ک شــدندي اســتراتژيخطــائ

د  و  تا آخـر قـرن   ي چرخيت سنيت بطرف اقل يحما
 معتقد است يستانيس.  داديدرون قدرت جا  آنها را   

 و بشرط اجتناب ي با بردبار  می تواند    عهيت ش ياکثر
ق انتخابات بـه    ي ها از طر   يکائيگانه شمردن آمر  ياز ب 

 توانـد  يکا نمـ يط موجود آمر  يدر شرا » .قدرت برسد 
 پابرجا نگاهداشـتن    ي را  برا   يستاني بهتر از س   يفرد
ــرژ ــراق ب  يـ ــانده اش در عـ ــت نشـ ــديم دسـ  .ابـ

 اطـالع دارنـد کـه       ي بخـوب  يکائي آمر يستهاياليامپر
ـ انـه   ي در خاورم  يت نو مسـتعمرات   ياستقرار حاکم  ا ي

 از يکيگر بدون استفاده از مذهب بعنوان ي ديهرجا
، قابـل حصـول   يدئولوژياست و ا ي س ي اصل يستونها

  .ستين
  

 حکومـت   ين مسائل مقابل پا   ي از گزنده تر   يکي     
 وزارت  يچـه کسـ   ن است که    يدست نشانده عراق ا   

عه هم اکنون ياحزاب ش. نفت را بعهده خواهد گرفت    
 ي نفتـ يدان هاي را  که دارنده م    شرکت نفت جنوب  

به آنهـا گفتـه شـده        . کنندي است، کنترل م   يميعظ
 يا تقاضــايــ خودشــان باشــند ودخالــت ي پــايرو

احزاب کرد خواهان   .  از  مرکز نداشته باشند     يچندان
 آن يع نفتـ يوسـ  يکنترل شهر کرکوک و حوزه هـا  

.  اسـت  شـرکت نفـت شـمال     هستند که متعلق بـه      
 کـرد   يسـت هـا   يوناليکرکوک  که بنا بـه نظـر ناس        

 بشـکل  ۱۹۵۰ اسـت از دهـه     ي کـرد  يخأ شهر يتار
صـدام  .  مملو از مردم تـرکمن شـده اسـت         يمسلط

 کرد کرکوک را از ترکمن ها و کردهـا          ين سع يحس
ه کرده و اعراب را بـه آنجـا کـوچ دهـد؛ حـال              يتخل
 کنند اعـراب و تـرکمن هـا را        ي م ياب کرد سع  احز

 را در دسـت     ينيمزريرون کرده و  کنترل ثروت ز      يب
ــاع و وزارت کشــور ن. رنــديگ  يز غنــائميــوزارت دف
  . هستنديديکل
   

 اســالم در يگــر نقــش رســمي دي     مســئله جــد
ــت جد ــحکوم ــوان  ي ــودن ق ــاکم ب ــه ح ن يد و درج

ف، هرانـدازه از    يـ طبـق تعر  . اسـت ) عتيشر(ياسالم
تـه  يت شـناختن آتور   ي برسـم  يعت بمعنا يتخاذ شر ا

شتر نقاط کشور هم اکنـون     يدر ب . باشدي م يستانيس
 اعمال  ي مذهب يادگراي بن يايشيليله م يعت بوس يشر

.  تحت ستم قرار دارنـد     ي جد يشود و زنان بطرز   يم
ت يـ ت در سراسر عراق، هر آنجا که حاکم       ين وضع يا

 منجمله در زاغـه   .  مستقر شده، حاکم است    ياسالم
 مقتدا صـدر  يايشيليکه م ي بغداد و جنوب، جائ    يها

 ي مثل فلوجـه طـ     يقدرتمند است، و البته در نقاط     
  .کردنديکها شهر را اداره مي که چريادي زيماه ها

   
ن رفتـار بـا زنـان گـام         يـ  ا ينه کردن رسم  ي    نهاد

ن شاخص يا.  جامعه عراق است  ي برا ي بزرگ يقهقرائ
هـد کـه    ديگرنشـان م  ي د ي شاخص ها  يبهمان خوب 

 برقرار شـده    يکائي آمر يه تفنگها ير سا ي که ز  يميرژ
ن حکومت مجموعه   يا. ک ندارد يچ جنبه دموکرات  يه
 يروهـا ين نيخته از عقـب مانـده تـر   ي  لگام گسـ  يا

 ي عراق است که در عقـب مانـدگ  ياسي و س يطبقات
ل و  يـ رهبـران قبا  : نـد ي ربا ي سـبقت مـ    ياز هم گو  

رتبط با  مي مذهب يته ها يف عرب و کرد و آتور     يطوا
ه داران  بـزرگ     ي، همراه بـا سـرما     يمناسبات فئودال 
 يروهـا ين ن يکا به ا  ين آمر يحاکم. کايوابسته  به آمر   
 ي خود به تفنگها   يدهند درد وابستگ  يمذکر اجازه م  

 ي را با حتک حرمت از زنـان تسـل    يکائياشغالگر آمر 
روزمند کردن سلطه خـود بـر       ي پ يکا برا يآمر. دهند

 بــه عنصــر يکيدئولوژيــ ا ويعــراق از نظــر اجتمــاع
  .از داردي نيپدرساالر

  
چ عنـوان در شـکل      يا اراده مردم بهـ    ي مردم   ي  را  
نخسـت توافـق    . ن حکومت نقـش نداشـت     ي ا يريگ

ر در مـاجرا حاصـل شـد و       ين دزدان درگ  ي ب يعموم
دن بـه آن   يت بخشـ  ي مشـروع  يسپس انتخابات بـرا   

ــد  ــزار ش ــ"مــدل . برگ ــراق شــب " يدموکراس ه يع
ن ي بي حکومتين است که مقام ها    لبنا" يدموکراس"
م شـده  ي تقسـ  ي مشـابه  ياسـ ي وس ي طبقات يروهاين

ه يل و سـرما   يـ  قبا ين رؤسا ياست تا ائتالف حاکم ب    
  . ديداران کمپرادور متحد با آنها، بوجود آ

  
ل ي تشک يروهايان ن يد م يل تضاد منافع شد   ي     بدل

ـ   ين حکومـت و تشـد     يدهنده ا  ن خلـق و  يد تضـاد ب
 که بروز تمام ين تضادي تريه ايا پيعني(اشغالگران  

د بنظــر يــبع) کنــديگــر را مشــروط مي ديتضــادها
  .ابديرسد که بتواند ثبات بيم
  

کـا  يعه کـه اکنـون سـاکن امر       ي شـ  يک روحـان  ي    
بـدون اسـتثنا، بـا    " نوشـت،  دنور پسـت    باشد در   يم

 که من در داخل و خارج عراق صـحبت  ي هائ يعراق
ــات روز   ــردم انتخاب ــنبه را در ديک ــه اول و کش رج

 يروهـا ي به خروج بالفاصله ن    يز، را يمهمتر از هر چ   
ــه بدســت گــرفتن کنتــرل يأ، رايــاشــغالگر و، ثان  ب

 ســوء يجــه ي روزانــه خــود، کــه بخــاطر نتيزنــدگ
د در عراق بدتر شده  يت کاخ سف  ي صالح يت ب يريمد

  ."دانستندياست، م
  

ون حقوق بشر سـازمان     يسي    بر اساس گزارش کم   
ک متخصـص نامـدار و     يگلر،  يزملل که توسط جان     

از :  ه شـده اسـت      يـ  ته ي جهان يمعترض به گرسنگ  
کـا تعـداد    يهنگام شـروع اشـغال عـراق توسـط آمر         

. بأ دو برابر شـده اسـت   يکودکان گرسنه درعراق تقر   
 يک چهارم کودکـان عراقـ     يش از   يد، ب يگويگلر م يز

 ۸بـأ   ي خـوردن ندارنـد، و تقر      ي غذا برا  يباندازه کاف 
  .کشندي ميدرصد آنها گرسنگ

 هـا   يکـائ يله آمر ي کـه بوسـ    ي هـائ  يتعداد عراقـ  
 يعني ۱۰۴۰۰ گذشته   ي ماه ها  يشوند ط ي م يزندان

نها نشانه آن است کـه برخـورد   يا. دوبرابر شده است  
دروغ  . ش اسـت ين اشغالگران و مردم در حال افزا      يب

ط اشـغال   يو شـرا  . گفتن به مـردم خطرنـاک اسـت       
  ■.  کنديمردم را وادار به مقاومت م
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گزارش ويـژه بـراي جهـاني بـراي       . ۲۰۰۵ مه   ۲
    .فتح به قلم گزارشگري ازجنوب آسيا

طي هفته هاي اخير در مورد مبارزه مهمي کـه در       
در جريان اسـت،    ) مائوئيست(حزب کمونيست نپال    

با توجه  به پيشرفتهاي بـزرگ   . گزارشاتي متشر شد  
 انقـالب در دوره     یحزب و احتمال پيروزي سراسـر     

 طبيعـي اسـت کـه اخبـار مربـوط بـه       ي پيشاروي، 
توجـه  ) مائوئيست(مبارزه در حزب کمونيست نپال      

  .انقالبيون نپال وجهان را بخود جلب کند
  

اخيـــــــــرا 
ــات  مطبوعـــ
ــروز  ــر از ب خب
اختالف ميـان   
صدر پراچاندا،  
کـــه رهبـــر  
اصــلي حــزب 
ــد و   ــي باش م
رفيــق بــابورام 
ــه   بـــاتراي کـ
يکــــــــي از 
رهبـــــــران 
قديمي حـزب   
.  اسـت، دادنـد  

بـــر ايـــن خ
توسط بيانيـه   
هاي مقامـات   
ــورد  ــي م حزب
تائيـــد واقـــع 

اخـتالف  . شد
از مدتها پيش در حال شکل گيري بود اما زماني رو    
آمد که کميته مرکزي حزب تصميم گرفت رهبـري       
را متمرکز کند و براي ايـن منظـور هـر پـنج عضـو           
کميته دائم حزب، منجمله صـدر پراچانـدرا  را  در            

ق، و دولت نوظهور راس حزب، ارتش رهائيبخش خل   
حزب به اين اصل مارکسيستي ـ .  انقالبي، قرار دهد

لنينيستي ـ مائوئيستي اعتقاد دارد که رهبري سـه   
اما عالوه بر ايـن،  . ابزار اصلي انقالب بايد واحد باشد     

معتقد است کـه اکنـون انقـالب در حـال ورود بـه              
مرحله اي تعيين کننده است و ضرورت خاصي نيـز      

ــن تمر  ــراي اي ــود دارد ب ــز وج ــزي  . ک ــه مرک کميت
همچنين مي خواست با تائيد دوباره رهبري مرکزي     
صدر پراچاندا ضـربه اي بـه گمانـه زنـي هـائي کـه          
دشمن در مورد سرباز کـردن شـکاف و انشـعاب در     

  .رهبري باالي حزب راه انداخته است، زند
ــر       ــي ب ــميم مبتن ــا تص ــرانه ب ــاتراي مص ــق ب رفي

او خـاطر نشـان     . تمرکزرهبري مخالفت کرده اسـت    
دير پـائي  " جنگ سرد " کرد که درون رهبري حزب      

بر سر اين موضوع که آيا اشغال پست هاي رهبـري           

در حزب، ارتش و دولت  توسط يک شـخص واحـد          
  .صحيح است يا خير، موجود بوده است

  
يکسري مسائل مهم ديگـر     " تمرکز" مشاجره بر سر    

رار در مرکز آن ايـن سـئوال قـ        . را نيز در بر ميگيرد    
ــاتوري    ــوالني ديکت ــاريخي ط ــه ت ــه از تجرب دارد ک
ــابق،     ــتي س ــاي سوسياليس ــت ه ــا در دول پرولتاري
منجمله از احياي سرمايه داري در آن کشورها، چه         

پـيش از ايـن کميتـه       . نتايجي بايـد بيـرون کشـيد      
انکشــاف " مرکــزي حــزب، قطعنامــه اي بــا عنــوان 

را تصـويب کـرده     " دمکراسي در قرن بيست و يکـم      

ايـن قطعنامـه بـه برخـي از ايـن تجـارب مـي            . بود
اما اين نيز روشن است که در زمينه درک از . پردازد

اين مسائل حياتي ، درون رهبري حزب اختالفـاتي         
ا صـدر پراچانـد    . ه و عميقتـر شـده انـد       وجود داشت 

 درون ،  مشـاجرات    و گفـت   هبيانيه اي صـادر کـرد     
ــال   حــول حــزب عمــدتأ ــه اعم ــوط ب  مســائل مرب

ي و دمکراسـي پرولتاريـا اسـت و طبيعـي          ديکتاتور
است که حزب بطور جـدي بـه بحـث بـر سـر ايـن               

وي همچنين تاکيد کـرد کـه بايـد         . مسائل بپردازد 
يکسري مباحث همه جانبه، نـه فقـط درون حـزب           

صـدر  .  تـوده هـا صـورت گيـرد    بلکه در ميان خـود   
ا مي گويد اين يکي از طرق در گيـر کـردن            پراچاند

دمکراسي قـرن بيسـت و      " ئل  توده ها در مورد مسا    
  .ميباشد" يکم 

  
ا همچنين خاطر نشان مي کنـد       بيانيه صدر پراچاند  

که عليرغم  مبارزه مهمي که در جريان اسـت، کـل    
حزب بر سر پيشبرد خط تاکتيکي، منجمله تعـرض        
استراتژيک عليه رژيـم متزلـزل امـا خطرنـاک شـاه          

رفيق بـاتراي همـراه بـا رفيـق         . گياندرا متحد است  
يلي يامي، که يکي ديگر از رفقاي رهبري است،         هس

به سهم خود بيانيه اي صادر کردند که در آن اعالم           
ــد ــلطنتي  : " کردن ــم س ــت و رژي ــر اپورتونيس عناص

فاشيست همواره تالش کرده اند با تبليغات شريرانه        
 آورنــد کــه بــين مــا و رفيــق ايــن تــوهم را بوجــود

شمي ا، صدر حزب پر شکوه ما، چشم و همچ پراچاند
ايـن  . بر سر رهبري و عـداوت شخصـي وجـود دارد        

صرفأ نگرش طبقاتي ارتجاعي آنان، سوء نيت و فقـر   
  ."دانش آنان را نشان مي دهد

  
ــدن   ــرح شـ مطـ
سئواالت حيـاتي   
مانند اينکـه چـه     
نوع قـدرتي بايـد     
ايجــاد کــرد و آن 
ــه اداره  را چگونــ
کرد، چگونه بايـد    
از تجارب منفي و    
ــات   ــت انقالب مثب

ــ ــري قـ رن پرولتـ
بيسـتم در اتحـاد   
جماهير شـوروي   
ــين درس  و چـــ
آموخــت، عجيــب 
ــرا  ــت زيــ نيســ
ــر  انقــالب نپــال ب
دروازه هـــــــاي 
ــي   ــدرت سياس ق
سراســـري، مـــي 

ايــــن  . کوبــــد 
"  مبارزه دو خط"فرآيندي است که مائوئيستها آن را       

مبـارزه دو خـط در حـزب        . درون حزب مي خوانند   
کمونيست، بخشي الينفـک از کـل پروسـه انقـالب           

 واقع، تاريخ نشان داده که چنان مبـارزاتي     در. است
ميتوانند موتوري باشـند بـراي رسـاندن حـزب بـه            
وضوح  ايدئولوژيکي و سياسي باالتر و بر ايـن مبنـا            

  .دست يافتن به وحدت عمل و اراده ي عاليتر
  

روشي که رهبري حزب اتخاذ کرده است، منجملـه         
در کشيدن اين مباحث به ميان تـوده هـا و درگيـر         

ن آنها  در بحث بر روي اين موضوعات حيـاتي،         کرد
تفاوت هاي مهمي با بيشتر تجارب گذشته جنـبش         

نيروهاي اصيل مائوئيست سراسـر     . کمونيستي دارد 
جهان بدقت ايـن مبـارزه مهـم را کـه درون حـزب          

انکشـاف مــي يابــد،  ) مائوئيســت(کمونيسـت نپــال  
نظارت کرده و از آن مي آموزند با ايـن اعتمـاد کـه         

ز درون آن  قدرتمندتر، متحدتر و توانـاتر در     حزب ا 
پيشبرد انقالب بسمت پيروزي سراسري و سـاختن        

  ■ .آينده کمونيستي، بيرون خواهد آمد

 مبارزه در حزب مائوئيستي نپال
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درگيري برق آساي شورشيان 
  مائوئيست با ارتش ترکيه

  .سرويس خبري جهاني براي فتح. ۲۰۰۵ فوريه۲۱
  

  بـين چريـک هــاي   ۲۰۰۵ ژانويـه ۱۴در تـاريخ      
و واحـدي از    ) ام کـا پ   (نيست مائوئيست حزب کمو 

نيروهاي ارتش ترکيـه جنگـي در منطقـه تـونجلي           
 تن از چريکهـاي   ۵روي داد که    ) درسيم(کردستان  

گرچـه يکـي از     . ارتش رهائيبخش خلق جانباختنـد    
سخنگويان ارتش ترکيه ادعا کـرد ارتـش فقـط دو            
کشته و پنج زخمـي داشـت امـا حـزب کمونيسـت       

ه چريک هايش هفت نفـر از       مائوئيست اعالم کرد ک   
سربازان دشمن، منجمله رئـيس عمليـات  منطقـه          
ــد  . درســيم را کشــته و ده نفــر را زخمــي کــرده ان

تعدادي از نيروهاي دشـمن هنگاميکـه چريـک هـا         
قصــد داشــتند هلــي کــوپتر حامــل فرمانــدهان  را 

ايلماز گوچ رهبر واحـد  . سرنگون کنند، کشته شدند   
ي سـرنگون کـردن   چريکي جسورانه رفقايش را بـرا     

هليکــوپتر هــدايت کــرد و تيغــه هليکــوپتر هنگــام 
اصابت بر زمين بـاو خـورده و بطـرز مهلکـي وي را            

درسيم در قلب کردستان ترکيـه قـرار        . زخمي کرد 
منطقــه محصــوري اســت در جنــوب شــرقي .  دارد

. کشور که بوسيله کوه هاي مونزور احاطه شده است   
ميـان دره  دژي طبيعي است که اندک راه هايش از      

. هاي عميق و باريک با شيارهائي تماشائي ميگـذرد       
رژيم ناسيوناليست هاي عظمت طلب ترکيـه سـالها      
تالش کرد تـا ايـن منطقـه را تـرک نشـين کنـد و              

 ۱۹۳۸در سـال    . همواره با مقاومت مردم روبرو شد     
 ۶۰,۰۰۰ارتش ترکيه براي سرکوب شورش درسيم       

يکي از نقـاط     درسيم امروز نيز    . نفر را قتل عام کرد    
بعداز کودتاي نظـامي    . داغ  شورش و مقاومت است     

  مبارزات قهرآميز زيادي در اين منطقه    ۱۹۸۰سال  
رخ داد که عمـدتأ بوسـيله نيروهـاي ناسيوناليسـت          

عليه دولـت   )حزب کارگران کردستان  ( کرد پ کا کا   
درسيم سنگر تاريخي نيروهاي . ترکيه رهبري ميشد

ز بوده است هنگاميکه  چريک مائوئيست در ترکيه ني    
ارتش کارزاري را در منطقه آغاز ميکند، طبق قاعده 

 هزار سرباز و  بعالوه ميلـيس  ۱۰ تا ۵معمول دولت   
پايگـاه  . وهاي ويژه خود را بسيج ميکنـد روستا و نير  

 ارتش در سراسر منطقه مثل قارچ روئيده، آنرا           های
 . ظامي تـرين نقطـه کشـور نمـوده اسـت     تبديل به ن  

کيه براي فرونشاندن مقاومـت مـردم مرتبـا         رژيم تر 
دست به جابجائي جمعيت مي زند تا چريکها بدون          

به اين ترتيب  دههـا هـزار      . تکيه گاه توده اي شوند    
ــرده      ــان ک ــه هايش ــرک خان ــه ت ــور ب ــر را مجب نف

 نفري ۸۰۰,۰۰۰ نفر از نيروهاي مسلح۳۰۰,۰۰۰.اند

  در -ترکيه ـ که از نظر تعداد دومـين ارتـش نـاتو     
ايـن  . دستان، در شرق ترکيه، مسـتقر شـده انـد         کر

 ميليـارد دالر  ۸نظامي گـري در کردسـتان سـاالنه       
رسانه هاي خبري گزارش  کرده اند در        . هزينه دارد 

 نفر جانشان را    ۸۰,۰۰۰خالل جنگ هاي اين دوره      
  .از دست داده اند

قتل رفيق حريري و جاه طلبي هاي 
  آمريکا در خاورميانه

  .س خبري جهاني براي فتحسروي. ۲۰۰۵فوريه۲۱
  

حوادث متعاقب قتل رفيـق حريـري نخسـت وزيـر           
سابق لبنان نشان ميدهد آمريکا مگسگ تفـنگش را   

گفته مي شـود  . بطرف رژيم سوريه نشانه رفته است  
امـا ايـن   . سوريه در قتل رفيق حريري دست داشت     

  .قتل مظنون هاي ديگري هم  دارد
 سـوريه        بعداز مرگ حريـري، نيروهـاي مخـالف       

. تصميم گرفتند او را به سمبل خـود تبـديل کننـد          
. ولي داستان رابطه او با سوريه داستاني پيچيده بود        

در خالل سالهاي بسيار زياد نخست وزيـري اش، او        
او در   . هرگز مخالف  کنترل سوريه بر کشورش نبود       

ماه سپتامبر گذشته در مخالفت با طوالني تر کردن         
ل الهو که رقيـبش بـود،       دوره رياست جمهوري امي   

همه اميل الهو را بازيچه  دست سـوري   . استعفا داد 
بنــابراين اســتعفاي حريــري  . هــا بحســاب ميآورنــد

اما  خانواده حريـري بـه       . حرکتي بودعليه سوري ها   
مقامــات دولتــي لبنــان اجــازه شــرکت در مراســم  
خاکسپاري رفيق حريري را ندادنـد امـا بـه مشـاور            

الحليم خدام کـه  يکـي از   رئيس جمهور سوريه عبد  
دوستان قديمي خانوادگي حريري است خوش آمـد     

برجسته ترين مهمان، ژاک شـيراک رئـيس        . گفتند
شيراک و حريري  شخصأ بهـم       . جمهور فرانسه، بود  

نزديک بودند و حريري همواره بعنوان دوست منافع       
فرانسه در گذرانيـدن قطعنامـه      . فرانسه مشهور بود  

زمان ملل درسـال گذشـته    شوراي امنيت سا  ۱۵۵۹
مبني براين خواست کـه سـربازان سـوريه لبنـان را          
ترک کنند، به آمريکا پيوست، ولي شيراک مؤکدأ با         
کارزار عمومي ديپلماتيک  آمريکا عليه رژيم سوريه        
که پاريس همواره بر آن نفوذ داشته، مخالفت کرده          

  .است
ــته،    ــري را کش ــي حري ــه کس ــيم چ ــر بپرس      اگ

امـا اگـر بپرسـيم چـه       . به آن پاسخ دهيم   نميتوانيم  
کسي از اين قتل سـود ميبـرد، مـي تـوانيم جـواب          

اسـرائيل و آمريکـا     : جواب خيلي روشن است   . دهيم
بازنده ها عبارتنـد از  رژيـم سـوريه و           . سود ميبرند 

  .بدرجه اي کمتر فرانسه

     ايـن بحـث کــه حمايـت از اسـتقالل لبنــان در     
ننده در مواضع آمريکا   مقابل سوريه، نقشي تعيين ک    

فرانسـوي  . و فرانسه دارد بحثي مزخرف و پوچ است    
ها بعد از جنگ جهاني دوم هـر دو کشـور لبنـان و            

دراصل لبنان را از سوريه      . سوريه را اداره مي کردند    
فقط باين دليل جدا نمودند چون کل آنرا براي خود     

رئيس جمهور آمريکـا جيمـي کـارتر        . مي خواستند 
 سوريه به لبنان را بعنوان راهي براي     حمله نخستين 

ثبات بخشيدن در کشوري هـم مـرز بـا اسـرائيل و             
بويژه براي تحت کنترل درآوردن جنـبش مقاومـت         

.  ترغيــب کــرد۱۹۷۶فلســطين در لبنــان در ســال 
 بـه   ۱۹۸۲، و مجـددأ سـال     ۱۹۷۸اسرائيل نيز سال    

لبنان حمله کرده غرب بيروت را اشغال کرده  و بـر           
ردوگاه هاي پناهندگي فلسـطيني هـا       قتل عام در ا   
ــه اســرائيل  . نظــارت کــرد روش برخــورد ســوريه ب

درخالل اين مدت ترکيبي بـود ازشـراکت در جـرم           
اشـغال  . عليه فلسطينيها و رقابت براي کنترل لبنان  

 طـول  ۲۰۰۰جنوب لبنان توسط اسـرائيل تـا سـال        
اسرائيل هنوز بخشي از لبنـان را در اشـغال          . کشيد
در تمـام ايـن مانورهـاي ارتجـاعي     چه کسي   . دارد

  دغدغه اي براي حقوق ملي لبناني ها داشت؟ 
آمريکا هـم اکنـون سـوريه را تحـريم اقتصـادي                

بنظر ميرسـد هـدف بالفاصـله آمريکـا         . نموده است 
اينســت کــه ســوريه را کــامأل از نظــر ديپلماتيــک، 
. اقتصادي وتدارکات نظامي در جهـان منفـرد کنـد         

سـت آمريکـا داد  تـا خواهـان          قتل حريري بهانه بد   
  . بيرون کشيدن نيروهاي سوريه از لبنان شود

واشـنگتن پسـت     فوريـه    ۱۸     مقاله اي از شماره     
خاطر نشان ميسازد کـه در زمانيکـه حمايـت بـين           
المللي اندکي براي هدف آمريکا در واژگـون کـردن         
ســوريه وجــود دارد، آمريکــا مــي خواهــد حمايــت 

را در بيـرون کـردن     ) هچون فرانسـ  (کشورهاي ديگر 
امـا بايسـتي    . نيروهاي سوريه از لبنان بدسـت آورد      

درک کرد کـه بيـرون کشـيدن سـربازان سـوري از        
لبنان در واقع پايـان رژيـم  بشّـار اسـد را ميتوانـد               

ــد ــري از  . تســريع کن ــئله در شــماره ديگ ــن مس اي
اين .  توسط سفير بريتانيا تشريح شد واشنگتن پست 

نـدان ارشـد بعـث، يعنـي        مقاله مي گويد کـه کارم     
منـافع اقتصـادي و سياســي   "حـزب حـاکم ســوريه   
بسياري از کارمنداني که در     . حياتي در لبنان دارند   

نتيجه خروج باالترين ضـرر را ميدهنـد متعلـق بـه            
سازمان هاي امنيتي و اطالعاتي سوريه هستند کـه        

  ."سابقه اي طوالني از اعمال خود سرانه، دارند
ما آنست که چرا آمريکا قصـد            آخرين قطعهء مع  

ــوريه  ــوض " دارد در س ــم را ع ــن  " رژي ــد، و اي بکن
در ابتدا درعين حال نکته گيج . مهمترين نکته است 

کننده اي نيز ميباشد، بدليل آنکه سوريه زمان اسد         

  اخبار جهان
 بري جهاني براي فتح سرويس خمهم تحليلهاي 



١٧صفحه     حقيقت         ۲۲ شماره
  .بسيار سخت کوشيد تا با آمريکا به توافق برسد

     آمريکا يقينأ به اندازه کافي از شکنجه گاه هـاي     
زيـرا سـوريه و مصـر از        . ريه استفاده برده اسـت    سو

جمله کشورهائي هستند که  آمريکـا زنـدانيانش را          
مي فرستد تا توسط اطالعات اين کشورها شـکنجه         

زيـرا در خـود آمريکـا    . شده يا سر به نيسـت شـوند     
آمريکـا بـا سـازمان امنيـت     . اينکار غير قانوني است   

رين مورد معروف ت. سوريه قراردادي براي اينکاردارد
ـ کسيکه توانست زنده بماند و راجع به آن بگويـد ـ   
ماهر آرار شهروندي کانادائي ست، که توسط دولـت      
آمريکا در يک توقف پرواز در نيويورک ربـوده شـده       

بنا بر گزارشـي از     . وسپس بمدت يکسال ناپديد شد    
عفو بين الملل، مقامات آمريکائي از طريق هوائي او         

 و سپس بـه سـوريه بردنـد، در         را به اردن فرستاده     
آنجــا او را بوســيله شــاخه اي از ســازمان اطالعــات 
ارتش که کار معمولش شکنجه فلسـطينيان اسـت،         

بعداز آنکه او اقرارنامه اي را امضـاء        . شکنجه نمودند 
کرد که در افغانستان بوده است ـ که بعدأ ثابت شد  
قالبي و دروغ است ـ ويرا به آمريکا پس دادند، کـه   

کسان ديگـري کـه ربـوده       .  کانادا برگردانيده شد   به
شده و بوسيله آمريکا به سياه چالهاي سـوريه روانـه    
شدند ميگويند بگوش خود شنيده اند شکنجه گران        

  .با لهجهء آمريکائي انگليسي صحبت ميکرده اند
 ۱۸     مقاله جامعي بقلم سيمون هرش  در شماره    

ايـن  .  چـاپ شـده اسـت      نيويورکر در   ۲۰۰۴جوالي
مقاله  همکاري سرويس اطالعاتي سوريه با آمريکـا         
عليــه نيروهــاي اســالمي کــه دشــمن مشترکشــان 

هرش بـا اسـد     . هستند را با جزئيات توصيف ميکند     
 ۱۱بـراي مـا     « مصاحبه کرد، وي مشتاقانه گفـت،       

معلـوم   نياز به همکـاري   . بودسپتامبر فرصت خوبي    
ن راه خوبي براي بهبود     همچني. بود، و به نفع ما بود     

از نظـر هـرش، يـک نقطـه گزنـده           . »مناسبات بـود  
امتناع سوريه در دست کشيدن از حمايت حزب اهللا    

در مصاحبه اي ديگر، وزير اطالعات لبنان بـه         . است
هرش ميگويد بدون حزب اهللا صدها هـزار پناهنـده          
فلسطيني که در اردوگاه هاي جنوب لبنان زنـدگي         

و سيد حسـن   .  رل خواهند بود  ميکنند غيرقابل کنت  
تاکيد ميکند که او بدنبال    " نصراهللا، رهبر حزب اهللا،     

وقتي هرش از او ميپرسد آيا   . مقابله با آمريکا نيست   
ــه    ــئله فلســطين  ک ــراي مس ــوع راه حــل را ب آن ن
اسرائيل مدعي است بدنبال آنست، منجملـه دسـت       
برداشـتن از دعـاوي فلسـطيني هـا بـر اورشـليم را       

مـن  . بـذار بشـه   « يرفت، نصراهللا ميگويد،    خواهد پذ 
  ».من هيچ چيز نخواهم گفت. نخواهم گفت درسته

     هرش مي پرسد چرا آمريکا نمي خواهد  سازش    

با رژيم اسد را بپذيرد؟ جوابي کـه يکـي از مقامـات      
اسـد  : " آمريکائي که نامش فاش نشده،  داد اينست       

. "نميتواند از پس کاري که مـا مـي خـواهيم برآيـد           
منظور آنها از ايـن حـرف اينسـتکه بشّـار بـرخالف             
پدرش نمي تواند نيروهـاي مختلـف درون طبقـات          

بـا ايـن حـال بـراي     . حاکمه سوريه را کنتـرل کنـد   
توضيح تهاجم گري آمريکا بايد داليلي بيش ازايـن         

بنظــر ميرســد بــوش و مشــاورانش  . در کــار باشــد
معتقدند فشار خارجي باعث خواهد شد ايـن رژيـم          

ط کند، و شکل سياسي ديگـري پيـدا خواهـد            سقو
شد که نه تنها سوريه را بعنوان کشور عرب مخـالف       
آمريکا  و اسرائيل حذف خواهد کرد بلکه حتي نفوذ     
اروپا را قطع کرده و  سوريه را تحت کنترل مستقيم 

  .تر آمريکا در خواهد آورد
     تمام اين تشکالت و ارتباطات ارتجاعي بدرجـه        

ي ثبات در نظم کهن خاورميانـه بـوده         اي فاکتورها 
حماس ، حداقل در حال حاضر، از تالش هـاي          . اند

اسرائيل براي متوقف کردن انتفاضه حمايت ميکند؛       
حزب اهللا نقشي را که فوقأ به آن اشـاره شـد، ايفـاء         
ميکند؛ و رژيم ايران علنأ تماس هايش در عـراق را           
براي همکاري بـا اشـغالگري آمريکـا، تحـت فشـار             

اما آنچه که امـروزه آمريکـا در خـاور     . ذاشته است گ
ميانه بدنبالش است حفظ ثبات دهه هـاي گذشـته          
نيست، بلکه انتظار دارد نوعي از ثبات کامأل جديـد          
بوجود آورد که فقـط ميتوانـد بـا گـذر از يـک بـي             

  .نظمي خشونت بار بدست آورد
سوريه "      بعداز قتل حريري، بوش اعالم کرد،       

." ." خـاور ميانـه بـزرگ همگـام نيسـت         با پيشرفت   
. ميتوانيم او را از روي حرفش تعبيـر و تفسـيرکنيم         

زبان زرگري سياست خـارجي بـوش مـدعي اسـت           
آمريکا ميتواند و بايـد خـاور ميانـه را کـامأل تغييـر            

از " خـاور ميانـه بـزرگ   " شکل بدهد ـ در واقع، کل  
مراکش تا افغانستان را بـه ضـميمه نومسـتعمراتي           

گه خود و به سـنگ بنـائي در امپراطـوري           شش دان 
در اين چارچوب است  . جهاني آمريکا، تبديل بنمايد   

که مولفه هاي گوناگون سياست در خاورميانه معنـا         
آمريکـا درحاليکـه در ميـان مشـکالت         . پيدا ميکند 

با اين وصف حاضر بـه سـازش        . جدي محصور است  
آمريکـا  . با سوريه يا جمهوري اسالمي ايران نيسـت       

  .زي همه چيز يا هيچ چيز را شروع کرده استبا
حکام  آمريکا حس ميکنند به چيـزي کمتـر از           
. کنترل کامل خاور ميانه نميتواننـد رضـايت دهنـد         

حتا اگر به قيمت بي ثباتي کامـل و از دسـت دادن          
  ■  .کنترلشان باشد

  !در باره پاپي که مرد    
کان و  ي وات يحيپاپ جان پل دوم، حاکم شهرک مس      

ن در ســن يک جهــان در فـرورد يـ  کاتوليسـاها يکل
ـ البته قبـل از ا .  در گذشت يهشتاد و چند سالگ    ن ي

 يمــاريل بي بــود کــه بــدليز چنــد ســاليــخ نيتــار
 توانست راه برود، حرف بزند و غـذا     ينسون نم يپارک

ش محدود شده بود به ظهـور گـاه   يتهاي فعال .بخورد
ب در هـوا و     يدن عالمـت صـل    يبگاه در انظار و کشـ     

  . با سران قدرتمند جهانياتهائمالق
 سـاعت   ٤٨ به مـدت     ي رسم ي خبر ي     رسانه ها 

. پـاپ را گـزارش دادنـد     لحظه به لحظه جان دادن
ه صادر کـرد    يه پشت اطالع  يکان اطالع ي وات يسايکل

تـا موضـوع را   " دن اسـت يپاپ در حال رنج کش   "که  
.  زديـ ک کند و احساسات مردم را برانگ يار درامات يبس

غ  يـ ق و تبل  يا با تشو  يتاليون ا يزيو و تلو  يبخصوص راد 
دند يکان کشـ  ي وات يدان اصل يصدها هزار نفر را به م     

 کرده  ياري، پاپ را    "دنيدرد کش "ن لحظات   يتا در ا  
   !ش دعا کننديو برا

ار يت بسـ  يحين مس يدر د " دنيدرد کش "     مسئله  
ح ي مسـ  يادآور دردها و شکنجه ها    يرا  يمهم است ز  
مـان خــود را  ي آن ايآوراديـ ان بـا  يحياسـت و مسـ  

ح ين داسـتان کـه مسـ   يـ در واقع ا .  کنند يمحکم م 
 را يبخاطر گناهان مردم مجبور شـد مصـائب بزرگـ      

ت يحيمـان مسـ   ي ا ي از سـتون هـا     يکيتحمل کند   
کـان بـا گـزارش سـاعت بـه      يل واتين دل يبهم. است

 خواسـت  حـداکثر      يپـاپ مـ   " دنيدرد کش "ساعت  
 کـور مـردم     مانيت ا ي تقو ياستفاده را از فرصت برا    

 يح رنج و درد رهبران مـذهب يا تشريش و  ينما. کند
لم مصـائب  يفـ . ت اسـت يحين مسـ يـ  دين ها ياز آئ 
 ين موضوع را در قالب شکنجه ها      يح در واقع ا   يمس

ح توسـط سـربازان رم بـه        ي دهشتناک مس  يجسمان
 يحيان مسـ  ي کشش يخود آزار .  آورد يش در م  ينما

پـاک   "يزد کـه بـرا  ي خين باور بر م   يدر خلوت، از ا   
ــردن ــود و نزد" ک ــخ ــ ي ــه مس ــدن ب ــح بايک ش د ي
 ينمـ " خـود " در  يالبتـه خـودآزار   .  کنند يخودآزار

 و آزار   ي روحـ  يمـار يماند بلکه منجر به ابـتال بـه ب        
مـان در   يت ا ي تقو ي برا يخودآزار.  شود يگران م يد
ر يـ ا زنجيـ مانند قمه زدن . ز رواج داردين اسالم ن يد

  .زدن در ماه محرم
  نقش اين پاپ

را يـ  عالقه داشـتند ز    يلين پاپ خ  يستها به ا  ياليرامپ
 غـرب  يستياليان بلوک امپر  ي که رقابت م   يدر دوران 

 شـرق بـه   يستياليکا و بلوک امپر   ي آمر يبه سرگردگ 
) يسـم شـورو   ياليال امپر يسوس (ي شورو يسرگردگ

 را کـه  يک ويـ  کاتوليسـا يده بـود، کل   يبه اوج رسـ   
د بـو )  بلوک شرق  ي از کشورها  يکي يعني (يلهستان

اسـت خـود انتخـاب کـرد و از آن پـس نقـش        يبه ر 
 غـرب در  يسـت يالي در خدمت به بلوک امپر   يفعالتر

فراخـوان  . فا کردي کردن بلوک شرق ا يجهت متالش 
! دينترسـ « : ن بـود  يـ  ا ي شـرق  يپاپ بـه دول اروپـا     

و » !ديـ  تـان را بـاز کن      ياسـ ي و س  ي اقتصـاد  يدرها
 بلوک شرق را دعـوت کـرد    يه دار ي سرما يکشورها

 ي نـوع بلـوک غـرب را  بـرا          يه دار يکل سرما که ش 
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   ١٨ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                
 يئـت حاکمـه کشـورها     يالبتـه ه  . خود اتخاذ کنند  

 ين کنند ول  ي خواستند چن  يبلوک شرق خودشان م   
 حفـظ  يل آنکه برا ينه بخاطر فراخوان پاپ بلکه بدل     

از داشـتند  يـ  خـود ن يه داري سرما يت طبقات يحاکم
ــالحات جــد  ــه اص ــي در نظــام سيدســت ب  و ياس

 سـابق کـه     ياسـ يآن نظـام س   . نند شان بز  ياقتصاد
 کـرد   يسم کار م  يالي تحت نقاب سوس   يه دار يسرما

 و ي ناراضـ ي خود را در مقابل توده هـا  يگر کارآئ يد
 يدر حال شورش از دست داده بود؛ و نظام اقتصـاد   

ن يـ  اي خود را برايگر کارآئي، دي دولت يه دار يسرما
 ير فشـارها  يـ طبقات حاکم از دسـت داده بـود و ز         

د وارد ادغـام و ائـتالف   ي بايانه بازار جهانيرقابت جو 
 شـدند تـا     يرون از بلوک شرق مـ     ي ب يه ها يبا سرما 

د و يــ از بــازار توليبتواننـد در عرصــه گســترده تـر  
امـا  فراخـوان پـاپ در        .  شرکت کنند  يمبادله جهان 

 بلوک ي  توده ها يتي کانال دادن به نارضا    يواقع برا 
ه يا سـرنگون کـردن نظـام سـرم        يشرق بود که بجا   

ه ي از سـرما يديـ د خـود را بـه شـکل جد       ي، ام يدار
 ي اروپـا  ي بـه دولتهـا    ي کـه و   يوقتـ .  ببندند يدار

 و ي اقتصــاديدرهــا! دينترســ« گفــت ي مــيشــرق
در واقع داشت بـه تـوده       » ! دي تان را باز کن    ياسيس
 گفـت کـه انتظـارات و    ي بلوک شرق م ي ناراض يها

ن حـد باشـد کـه خواهـان         يـ د در ا  يخواست شما با  
د ي باش يه دار ي نظام سرما  يدن شکل ظاهر  عوض ش 
در . گـر يک نظام ديان بردن آن و استقرار     يو نه از م   

 نـوع   يه دار يواقع پاپ به توده ها گفـت کـه سـرما          
ح ي است و مسي نوع شرقيه داري بهتر از سرما   يغرب

و » هـدف  «ي ناراض ي توده ها  يبرا! ن را گفته  يهم ا 
 حفـظ  ن کرد که درست در انطباق با    يي را تع  يآماج

در واقع بـه مـردم    .  بود يه دار يچارچوب نظام سرما  
ــط از ا  ــه فق ــت ک ــان بخواهيگف ــن ــاب  ي ــه نق د ک

  . ه اش خوب استيسم را بردارند و بقياليسوس
  شاهکارهاي ديگر پاپ

ن پاپ، با منـع کـردن اسـتفاده از کانـدوم باعـث            يا
. ا شـده اسـت  يقا و آسيدز در آفر ي ا يماريگسترش ب 

 مـردم جهـان را بـر         تن از  ن خون صدها هزار   يبنابرا
ک يـ  پـاپ از دشـمنان درجـه         . اشتدستان خود د  

ن  و طـالق را جـزو گناهـان       يزنان بود و سقط جنـ     
 را که معتقد بودنـد      يشانياو کش .  دانست يره م يکب
ل ينه استفاده از وسـا    يد در زم  يک با ي کاتول يسايکل

د نظر يره تجدين و طالق و غ  ي و سقط جن   يريجلوگ
ر يـ  مردم منطبق کند، تکف    يازهايکند و خود را با ن     

ک را کـه در دهـه   يـ  کاتولي مـذهب يکرد و دگمهـا   
او .  شل شده بودنـد محکمتـر کـرد        ١٩٧٠ و   ١٩٦٠

را به باد انتقـاد     "  بخش يت رهائ يحيمس"علنا شاخه   
 را ي مـذهب ي دگماهها يرا برخ يگرفته و طرد کرد ز    

 يکتـاتور ي ديمهـا يدند و بـا ژ  ي کشـ  ير سوال مـ   يز
  . کردندين مخالفت ميت اليکايخونخوار آمر

کـه تـا سـال      يبطور.      پاپ از دشـمنان علـم بـود       
کنـد و   " تيـ ثياعاده ح "له  ي حاضر نشد از گال    ١٩٩٢

له اشـتباه کـرده     ير گال يسا در تکف  يقبول کند که کل   
 ي زنـدگ ١٧ بود که در قرن   يله دانشمند يگال. است

ن ي کرد و با استفاده از تلسکوپ ثابت کرد که زميم
ن خـودش بـدور   يسـت و در واقـع زمـ    ي ن مرکز عالم 

د کرد که يله را تهديسا گاليکل.   چرخديد ميخورش

.  کنـد يرد شـکنجه اش مـ  يـ اگر حرفش را پـس نگ     
 قرن حاضر نشد به خود انتقاد کرده  و از ٣سا تا يکل
  .کند"  تيثياعاده ح"له يگال

 آزاد و طرفـدار   يشـه هـا   ي که مرد ضـد اند     ي    پاپ
 يسـا ي ممنوعـه کل   يکتابهاست  يسانسور بود و بر ل    

 کنند کـه او  يغ مين اوصاف تبليبا ا. ک افزود يکاتول
  !جل الخالق.  بوديخواهيپاپ آزاد

ن پـاپ بعنـوان    يـ  مـرگ ا   يون نفر بـرا   ي     چند مل 
ر يـ اغلبشـان مـردم فق    .  کردند ينده خدا عزادار  ينما

چگونه است که مردم در عصر رفتن به     . جهان بودند 
 اندازند؟ چرا  يعه چنگ ميلطبنطور به ماوراء ا يفضا ا 

رحمانه ي کنند که بي را بدرقه ميبا اشک جسد مرد
 فالکت بار کرده بود،  ضـد   يفقرا را محکوم به زندگ    

  ؟ بوديشيزن و ضد آزاد اند
 است که مـرد م را از        ي جهان نظام  ي     نظام کنون 

ن شـناخت و دانـش در       ي تـر  يافتن به ابتدائ  يدست  
نظام شبانه روز بـه  . کند يز، محروم ميمورد همه چ  

مـردم  .  کننـد  يند چگونه فکر و زنـدگ     ي گو يآنان م 
 در يه داريز نظـام سـرما    يـ د آم يـ  تهد ير فشارها يز

هر .  برندي و دهشت بسر ميدي و ناام  يط نگران يشرا
 يل نمـ ين احساسات به خشم و مبارزه تبـد       يوقت ا 

 يل شـده و در مـذهب بـارور مـ    يشود به عجز تبـد    
 توان و ين وضع را ميند که ا بفهميفقط وقت. گردد

 ي و اقتصـاد ياسـ يد با واژگون کردن کل نظام س     يبا
 کـه وارد عمـل      يحاکم بر جهان عوض کـرد،  وقتـ        

 کـه بـه علـم بـاور        ير آگاهانه جهان شوند، وقت    ييتغ
 يدا مي اعتماد به نفس پ  يآورند،  آنگاه به اندازه کاف     

جـه اش  يو مطمئنـا نت . کنند که خودشان فکر کنند 
  . نخواهد بوديو عقب ماندگخرافه 

ن کتاب جهان اسـت  يل پر فروش تر   ي      امروز انج 
 يش کتاب سـرخ کوچـک کـه حـاو       ي سال پ  ٤٠اما  

 مائوتسـه دون رهبـر   ي از نقـل قولهـا    ينـ يدست چ 
ن ي و رهبـر چـ  ين المللي بيستيبزرگ جنبش کمون  

.  رفـت يل فروش مـ يش از انجي بود، ب  يستياليسوس
زمـان و رشـد     ست که افـت مـذهب در آن         يشک ن 

 ٤٠. م به اوضـاع جهـان دارد      ي آن ربط مستق   يکنون
م يگـاه عظـ   يک پا يـ  يش،  مردم جهان دارا    يسال پ 
د بـه   يـ ن سـرخ بودنـد و ام      ي مانند چـ   يستياليسوس

توده .  زدي نقاط جهان موج م  ير جهان در اقص   ييتغ
ون مـذهب را  يـ  به پناه بردن بـه اف يازي مردم ن  يها

 و  يسـت يالي سوس يامـا شکسـت کشـورها     . نداشتند
ه ي بخـش باعـث شـد کـه سـرما     ي رهائ يجنبش ها 

.  جهان را ببلعـد    يخته بطرز هولناک  ي افسارگس يدار
 و تحت عنوان  يشرمي با ب  ي ارتجاع يامروز جنگ ها  

امـروز نظـام    .  شـوند  يش بـرده مـ    يبشـر پـ   " صالح"
ا را محکوم به يت مردم دني اکثري جهانيه داريسرما

 يدهشتها يمردم از ورا  .  کرده است  يجيمرگ تدر 
ن رو بـه  ياز ا. ستندي نيدن روشنائ ي قادر به د   يکنون

را توان آن را در خـود       ي برند ز  يون مذهب پناه م   ياف
 ارتجـاع و  يروهـا ي تواننـد بـه ن  ينند کـه مـ   ي ب ينم

ورش برند و حاکم بـر سرنوشـت خـود          يسم  ياليامپر
ــوند ــا  . ش ــالب ه ــترش انق ــد و گس ــا رش ــا ب  يتنه

ــتياليسوس ــوره  يسـ ــدد کشـ ــتقرار مجـ  يا و اسـ
. ن وضع رو بـه افـول خواهـد رفـت         ي ا يستياليسوس

  ■  ! گسترش انقالبيش بسويپ
  

ن، مـردم عـرب اهـواز و چنـد شـهر        ي فرورد ٢٦روز  
 ضـد  ياسـت هـا  يگر خوزستان در اعتراض بـه س   يد

. ختنديابان ها ر  ي به خ  ي اسالم يم جمهور ي رژ يعرب
ن اعتراضات هنوز به اشکال پراکنده مانند به آتش    يا

.  ادامه داردي دولتيا و ساختمان هادن بانک هيکش
 ي سـرکوبگر نظـام  يروهـا ين اعتراضـات ن يـ بدنبال ا 
 مـردم   ي وارد صحنه شـده و بـرو       ي اسالم يجمهور

 ٣٠٠ تن کشـته و  ٤٠ب يتا کنون قر. آتش گشودند 
ر شـده گـان بـه    يشـمار دسـتگ  .  شده انديتن زخم 

شهر اهواز به صورت شهر .  رسديش از هزار نفر م يب
 و  ي انتظام يروهايان در آمده و ن    يامتحت اشغال نظ  

 خوزسـتان   ي از شـهرها   ياريسپاه پاسداران در بسـ    
 بخود گرفته انـد تـا   يت شده و حضور آشکارتر  يتقو

 يم بـرا  يرژ. ر عرب را مرعوب کنند    يمردم عرب و غ   
  از مناطق اهواز را قطع کـرده    يه مردم آب برخ   يتنب

  .است
 يکـ ي را نامه منتسب به   ي اعتراض يجرقه تظاهراتها 

است ين نامه سيدر ا.  زديم بنام ابطحياز مقامات رژ
 ي شـهرها  يتـ يب جمع ير در ترک  يي بر تغ  يم مبن يرژ

ـ ا. ح شده است  ين خوزستان تشر  يعرب نش  ن نامـه   ي
عا در مناطق يرون درز داده شده و وس     يمحرمانه به ب  

ـ  ي گروهـ  ين پخش شد؛ رسانه هـا     يعرب نش   ي عرب
ازتـاب  ع ب يز آنـان را بطـور وسـ       يـ ج ن ي خل يکشورها

 ين نامـه، تـوده هـا      يـ در عکس العمـل بـه ا      . دادند
 يان شـعارها يـ در م. ختنـد يابانها ر ين به خ  يخشمگ
 بـر خواسـت     ي مبنـ  ي مـردم، شـعارهائ    يمـ يضد رژ 
اشـغال  "ران و اعتـراض بـه   يـ  خوزسـتان از ا يجـدائ 

  . شديز داده مين"  عربستان
 شـدن نامـه     ين دور از شورش هـا را علنـ        ي جرقه ا 

ا يـ  اسـت    ين نامـه جعلـ    ينکه ا يا. م زد يمحرمانه رژ 
ا زود رخ   ير  ين شورش د  يرا ا يت ندارد ز  ي، اهم يواقع

 ي عادالنـه بـه سـتمگر   يان، پاسخ ين طغ يا.  داد يم
 ي جمهـور يسـت ي فاشيم مـذهب  يـ  ساله رژ  ٢٦ يها

 به قـدرت  ي از فرداي اسالم يجمهور.  است ياسالم
ران، يـ ه خلق هـا و ملـل تحـت سـتم ا           يدن، عل يرس

ـ ا. دان آورديـ غ و تفنگ به م   يارتش و پاسدار و ت     ن ي
ق سـرکوب خلقهـا و      ي خود را  از طر     يه ها يم پا يرژ

  خوزسـتان، مـردم    يعربهـا (ران  يـ ملل تحت ستم ا   
 را کــه کــارگران و يپرداخــت و تمــام دســتاوردهائ

ان يـ دهقانان و زنان و خلقهـا و روشـنفکران در  جر   
 آن بدست يکائيم  شاه و اربابان آمر     يه رژ يمبارزه عل 
م، ين رژ يا. دند بزور تفنگ از آنان باز ستاند      آورده بو 

خلقها و ملل تحت ستم را حتا از فرهنگشان محروم 
 يم، خرافات و خزعبالت مـذهب     ين رژ يا. کرده است 

 کنـد، و زبـان   يران پخش مي در سراسر ا يرا به عرب  
 )ه قميحوزه علم( اش ي در  مکتب خانه مذهبياصل

ب اجـازه    است اما  به فرزندان خلـق عـر         يزبان عرب 
ل علـم  ي خـود تحصـ    ي دهد که به زبـان مـادر       ينم

  !کنند

دست نیروھاي سرکوبگر رژیم 
فاشیستي جمھوري اسالمي از 

 !لق عرب کوتاهخ



١٩صفحه     حقيقت         ۲۲ شماره
 يت  زنـدگ ي در فقر و محروميطيخلق عرب در شرا 

ا از کنــار يــ دنين ثروتهــايمتــري کنــد کــه عظيمــ
 به تـاراج بـرده      ي جهان يه دار يگوشش توسط سرما  

 جان گداز است    ين شکاف فاحش زخم   يا.  شود يم
ن زخـم نمـک    يـ  سـال بـر ا     ٢٦ ي اسالم يو جمهور 

   م شـاه و   يـ  مانند رژ  ي اسالم يجمهور. ده است ياشپ
 ز ايکـ ي عـرب  ينهايخ نشي و ش  ي سلطنت يم ها يرژ

      اسـت و از بابـت   ي جهـان  يه دار ي سرما يدالالن نفت 
ل آخونـد هـا و سـران سـپاه و        ي، هزار فام  ين دالل يا

ج و جهاد را چاق و چلـه کـرده و جامعـه را در             يبس
 دارد تـا    ي نگـاه مـ    يت و عقب ماندگ   يفقر و محروم  

 ي جهـان  يقدرتها. دا کند ي و تاراج ادامه پ    ين دالل يا
ن يـ  حاصل دسـترنج مـردم ا    يين شرکا يبواسطه چن 

 از يستيالي امپريقدرتها.  برنديمنطقه را به تاراج م
 يتي امنيروي مرتجع، ارتش و نيم هاين رژ يق ا يطر
 ين منطقـه درسـت مـ      ي سرکوب مردم ا   ي برا يبوم

 از انـواع و اقسـام،      ن،يست که مـرتجع   يشک ن .  کند
دن ي رس ي خلق عرب برا   يتالش دارند تا از توده ها     

 ي مـ ي کننـد و سـع  يد خود  سودجوئيبه مقاصد پل 
 خـود   ي لشـگر نقشـه هـا      ياهيکنند مردم را به سـ     

  : ن چند دسته اندين مرتجعيا. ل کننديتبد
 قدرت و ي که در بازي حکومتيجناح ها: دسته اول

پـس از  . را بدرنـد گر ي حفظ خود حاضرند همد    يبرا
ن ها به جان هم يشروع اعتراضات مردم عرب اهواز ا 

.  کنند ينه افشا م  ين زم يگر را در ا   يکديافتاده اند و    
نها را  يت تبهکارانه همه ا   ي است تا ماه   يفرصت خوب 

  . ميک مشاهده کنياز نزد
ر عــرب کـه تـا کنــون در    يسـران عشـا  : دسـته دوم 

 يبسر م ي اسالم يم جمهور يسازش و وحدت  با رژ     
 در مهــار و ي اســالميبردنــد و  همدســت جمهــور

 زحمـتکش و روشـنفکران خلـق       يسرکوب توده ها  
ـ        م در حفـظ     ي مسـتق  يعرب بوده اند و عامـل اجرائ

ان ي عقب مانده در ميره اي و روابط عش   ينيخرافه د 
 از  يبخشـ . توده ها و اسارت زنـان عـرب بـوده انـد           

. دارنـد  يکـ ينان اتحاد نزد  يسران سپاه پاسداران با ا    
نان امروزه در حال نشست و برخاست و ي از ايعده ا

س در منطقـه   يکا و انگلـ   يمذاکره با سران ارتش آمر    
سـتها بـه    يالين امپر ي با ا  ي همکار يهستند تا در ازا   

  . ابنديشتر دست يگاه و مقام بيجا
م يم رژيران مستقيمزدوران و مواجب بگ: دسته سوم

  . جي خلي سلطنتي نفتيها
 ي، مـ يک به شـکل  ي مرتجع، هر    يه ها ن دارودست يا

ه يـ خواهند مانع از آن شوند که مردم راه انقـالب عل   
. رنـد يش گ يسـتها را در پـ     يالين و امپر  يهمه مرتجع 

دن بـه مقاصـد     ي رس يآنان تالش دارند از  مردم برا      
ون خلـق   يـ ن انقالب يبنـابرا . خود سوء استفاده کننـد    

ارانه و بـا صـراحت صـف دوسـت و          يد هشـ  يعرب با 
م کنند و مانع از آن شوند که مردم         يرا  ترس  دشمن  

ا دولـت  يـ  سـران مرتجـع عـرب و         يب وعده ها  يفر
کا را که دستانش تا به آرنج به خون مردم عرب     يآمر

جالـب  . انه آغشته است، بخورند   ير عرب خاورم  يو  غ  
 ي حقـوق عربهـا  يکباره  حامياست که دولت بوش     

ـ ا. ران شده اسـت   يا سـت کـه  در خـود        ين در حال  ي
 اعــراب ســاکن آن کشــور و   يريکــا دســتگ يآمر

 يل بـه امـر    ي نـامعلوم تبـد    يانتقالشان به زندان ها   
ـ  ي آمر ي گروه ي شده و  رسانه ها     يعاد  وقفـه   يکا ب

بـر  .  کننـد  ي م يمعرف" ستيترور"را مترادف   " عرب"
 يکا مـ  يسم آمر ياليست که امپر  يده ن يچکس پوش يه

ران يـ  مـردم ا   يمـ يخواهد بر امواج مبارزات ضـد رژ      
ـ ا.  ود و آن را به هرز برد      سوار ش  انـه  ي موذ ين بـاز  ي

 يستهاسـت کـه بـرا   يالين و امپر  ي مـرتجع  يشگيهم
 شـان از خـود      يت ضد مردم  يدن به مقاصد بغا   يرس

 و دارودسته   ينيخم. رنديبگ ي مردم سوار  يتوده ها 
. ن کار را کردند   يش هم ي سال پ  ٢٦ز  ي اش ن  ياسالم

ستها و طبقـه کـارگر      يا کمون ين است که آ   يمسئله ا 
 مبارزات مردم را در درست     يواهند توانست رهبر  خ
دن به قدرت   ي و  رس   يرند و آنان را در جاده آزاد      يگ
نکه يا اي کنند ي رهبري و فرهنگ ي و اقتصاد  ياسيس

 توده هـا را بـه چنـگ آورده و  از           ين رهبر يمرتجع
دن بـه اهـداف خـود سـوء اسـتفاده           ي رس يآنان برا 

ر يـ و غسـتها و کـارگران عـرب     يخواهند کرد؟ کمون  
د سر سختانه  و بطـور عاجـل    يعرب در خوزستان با   

ـ  يـ آنـان با  .  راه اول تالش و مبارزه کننـد       يبرا  يد ب
راهـه  ي جهـت بـه ب  يباکانـه بـا هـر حرکـت ارتجـاع     
. دگان مقابلـه کننـد    يکشاندن زحمتکشان و سـتمد    

ان تـوده   ي را در م   يستيد خط و برنامه کمون    يآنان با 
 و برنامـه    اوال، خـط  : ندازنـد ي خلق عـرب جـا ب      يها

 خلـق عـرب و تمـام ملـل       ي  حقوق ملـ    يستيکمون
  .  شناسديت ميران را برسميتحت ستم ا

ــثان ــه کمون ي ــط و برنام ــتيا، خ ــارچوب يس  در  چ
ک انقـالب  يـ  و انجـام   ي اسـالم  ي جمهـور  يسرنگون
 ي تحــت رهبــريسـت يالين و سوسيک نــويـ دموکرات

ن يـ  تحقـق ا يران، بـرا يـ  ايتـ يطبقه کارگر چند مل   
ن يو فقط از ا(ن راه يرا فقط از ايز.  کوشديحقوق م

ن يـ  کـارگر و دهقـان و زنـان ا      يمنافع توده ها  ) راه
 در چارچوب   يحل مسئله مل  .  شود يملل برآورده م  

ه دار هـر    ير و سـرما   ي سران عشا  ي ارتجاع يطرح ها 
ه داران را   يملت فقط منـافع همـان سـران و سـرما          

ر ي کند و کماکان زحمتکشان و زنان را اسين ميتام
 ي نگـاه مـ    ي و اجتمـاع   ي اقتصاد يسبات ارتجاع منا

  .دارد
جـاد  يس در حـال ا    يکا و انگلـ   يسم آمر ياليثالثا، امپر 

هستند و طرحشان آن است     " انه بزرگ يخاورم"ک  ي
 منطقـه و در     يان خلقها يکه با تفرقه انداختن در م     

ت يـ  منطقـه، حاکم   يان ملـل مختلـف کشـورها      يم
. نندم ک يخ و شاهشان را تحک    يخودشان و نوکران ش   

 يروهـا ين نيآنها در هر جا قدم بگذارند مرتجـع تـر     
ت کرده و آنان را حـاکم بـر سرنوشـت         ي را تقو  يبوم

 يد در مقابل نقشـه هـا      ين با يبنابرا.  کنند يمردم م 
شان را بر مال و عواملشان را يستاد ، توطئه ها  يآنان ا 
انـه  يخاورم"در مقابل طرح    . ان خلق افشا کرد   يدر م 
ن يـ سـتها ا  ي خط و برنامه کمون    ستها،ياليامپر" بزرگ

 کننـد و در  يسـت ياليران انقالب سوس  ياست که در ا   
 جنـبش   يريـ انه به شکل گ   ي خاورم يگر کشورها يد

 برسـانند تـا رونـد انقـالب         ياريـ  کمک   يستيکمون
انه براه  ي گوناگون خاورم  ي در کشورها  يستياليسوس

انـه بـزرگ    يخاورم"ک  يـ جـاد   يافتاده و باالخره بـه ا     
کـا  يسم آمر ياليدر واقع امپر  . نجامديب" يستياليسوس
 ينـه را بـرا  يزم" انه بزرگيخاورم"س با طرح  يو انگل 

انـه  ي در تمـام خاورم    يستياليگسترش انقالب سوس  
دامــن زدن بـــه انقالبـــات  .  کننـــديت مـــيــ تقو

ــراي در خاورميســتياليسوس ــه ب ــه ي تبــديان ل آن ب
ن چشـم   ي تر ين و مترق  ي تر يانه سرخ، انقالب  يخاورم
 يشرفت تمام خلـق هـا    ي و پ  يه رهائ  است ک  يانداز

 و ياريـ  بـر هم ي کند و متکـ ين ميمنطقه را  تضم 
 فقط در ين هدف عالياما ا. تعاون داوطلبانه آنانست 

 کـه   يدر صـورت  .  تواند متحقق شود   يک صورت م  ي
ـ . ن هـدف برزمنـد    ي ا ي باکانهبرا يستها  ب  يکمون  يب

ان توده هـا    ي را به م   يستيباکانه خط  و برنامه کمون     
ن برنامـه و چشـم انـداز    يـ د و آنان را مسلح به ا     ببرن

قـت  ين حق يـ د بـه ا   يـ  خلق عرب با   يتوده ها . کنند
ن منطقه ي مردم ايابند که چاره تمام دردها   يدست  

ران و چـه در عـراق و چـه در عربسـتان،           يـ چه در ا  
ن منطقـه چنـد     يـ ن ثروت ا  يبزرگتر. سم است يکمون

ون نفر مردم آننـد کـه اکنـون در چنگـال            يليصد م 
 مرتجع و يم هاي و رژي جهانيه داري سرمايرتهاقد

 خلـق  يد بـه تـوده هـا     يما با . رندي اس يمستبد محل 
م کـه  يح دهي تحت ستم توضيه توده ها  يعرب و بق  

جاد يدگان در گرو اي همه زحمتکشان و ستمديرهائ
 طبقـه   ي تحت رهبـر   يستيونالياتحاد بزرگ انترناس  

ـ  بانه تنهـا . ران است ي ا يتيکارگر واحد و چند مل     د ي
م بلکه يران تالش کني در اين اتحاديجاد چني ا يبرا
گــر ي در ديســتي گســترش برنامــه کمونيد بــرايــبا

ه يـ ن پا يـ م و بـر ا    يز بکوشـ  يـ انه ن ي خاورم يکشورها
انـه  ي را در خاورم   يسـت يونالين اتحاد انترناس  يبزرگتر

ان يـ  در ميسـت يش کمونيت گـرا يتقو .ميبوجود آور
ک يـ سـاندن    ر يروزيـ  بـه پ   ي مـردم بـرا    يتوده ها 

ران، يـ  در ايستيالين و سوس  يک نو يانقالب د موکرات  
ان ي در م  يستياگر  خط و برنامه کمون     .  است ياتيح

ع عـراق   يرد مـا شـاهد وقـا      يه نگ ي مردم پا  يتوده ها 
امروزه در عراق انتخاب مردم محـدود       : م بود   يخواه
سـتها و دولـت   ياليت امپريا به حاکم  ينکه  يبه ا  است

نکـه تحـت   يا ايـ دهنـد و  دست نشـانده آن تـن در    
 و يره اي و ســران عشــي ارتجــاعيروهــاي نيرهبــر
ه اشـغال کشورشـان     يـ  دست به مقاومت عل    يمذهب
راهـه  ي، مردم به ب  يستيش کمون ياب گرا يدر غ . بزنند

اما در صورت   . ستي ن ين شک يدر ا . ها خواهند رفت  
 يان آنهـا، فرصـتها    يـ  در م  يستيت قطب کمون  يتقو

 که تمام جهان را     يب دست زدن به انقال    ي برا يبزرگ
امــروز در مقابــل  .  تکــان دهــد موجــود اســت   

ر عـرب جنـوب و سراسـر    يـ  عـرب و غ  يستهايکمون
 ي انقالبـ ين فرصتهايران، خطرات بزرگ و  همچن   يا

ن يـ  ربـودن ا   يد بـرا  يبا.  کند ي م ي خودنمائ يخيتار
   . فرصتها بطور عاجل حرکت کرد

دســت نيروهــاي ســرکوبگر رژيــم فاشيســتي 
  !ي از خلق عرب کوتاهجمهوري اسالم

  !سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي
  !دست آمريکا و انگليس از خاورميانه کوتاه

زنده باد اتحاد انترناسيوناليستي طبقه کـارگر و        
  !خلقهاي ستمديده ايران

ــردم   ــتي م ــدت انترناسيوناليس ــاد وح ــده ب زن
خاورميانه براي تبديل خاورميانه بـه گورسـتان        

ين و تبديل آن به منطقـه       امپرياليستها و مرتجع  
  ! اي سرخ براي انقالب جهاني

) م ل م(رفقاي عرب به حزب کمونيسـت ايـران      
بپيونديد ؛ ايـن حـزب متعلـق بـه کـارگران و             
خلقهاي ستمديده ايران است؛  برنامه حـزب را          
به ميان توده هاي خلـق عـرب ببريـد تـا آن را         
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   ٢٠ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                

 تا ١٩٤٩كارگران و دهقانان و مردم چين در فاصله    
آنچـه     .  قدرت سياسي را در كـف داشـتند        ١٩۷۶

ي هـاي عظـيم سوسياليسـتي را در         امكان دگرگـون  
بي تحت رهبري حزب    چين فراهم آورد، جنگ انقال    

 چين ملهم از  ايجاد حزب کمونيست  . كمونيست بود 
پـيش از آن،    . روسـيه بـود   سوسياليستي در   انقالب  

. چين هرگز چنين تشـكيالتي را بخـود نديـده بـود         
حزب كمونيست چين يك حزب سياسـي بـود كـه           
ستون فقراتش را بـاربران اسـكله هـا، معـدنچيان و          

ايـن  . ي دادند ساير بخشهاي طبقه كارگر تشكيل م     
حزب دهقانان فقير و ساير روستانشينان را سازمان         

 بـراي  داد و به مـدت دو دهـه جنگهـاي انقالبـي را      
 ارتش سرخ.  رهبري نمودسرنگون کردن نظام کهن،   

ــان چــين تحــت رهبــري حــزب   کــارگران و دهقان
گردبـــادي ارتـــش ارتجـــاعي کمونيســـت ماننـــد 

نفـراتش  چانكايشك را با همه تانكها و هواپيماهـا و       
اول  .كه با پول آمريكا مهيـا شـده بـود، خـرد كـرد             

 برقراري جمهوري خلق    تسه دون ، مائو ١٩٤٩اكتبر  
خلـق چـين   : "او چنـين گفـت  . چين را اعـالم كـرد    

اين مسئله براي آمريكا، انگلسـتان،    !" بپاخاسته است 
فرانسه، ژاپن و سـاير قـدرتهاي امپرياليسـتي قابـل         

ــد كــه آنهــا همــه جــا جــار زد . قبــول نبــود ه بودن
كمونيستهاي چين نمي تواننـد بـه پيـروزي دسـت       

يكي از مقامـات آمريكـائي در گـزارش خـود           . يابند

چين آنقـدر پـر جمعيـت اسـت كـه هـيچ             : "نوشت
حكومتي نمي تواند از پس سير كردن شـكم اهـالي      

 ."برآيد
اين كارگران و دهقانـان و  « :  اعالم کرد   مائو     اما  

ه ثروتهـاي جامعـه را      هستند كـ   کنروشنفكران كار 
اگر آنهـا سرنوشـت خـويش را بدسـت          . مي آفرينند 

يرند، ماركسيسم ـ لنينيسم را راهنمـاي خـويش     گ
قرار دهند، و با شـور و شـوق بـه مصـاف مشـكالت        

ر بشتابند و در برابر اين وظيفه شانه خالي نكنند، ه          
ايـن حرفهـا، الف     » .مشکلي را مي توانند حل کنند     

ق هدفي بود كه كمونيستهاي     بلكه تشريح دقي  . نبود
. چين در پي تحققش بودند و آن را تحقق بخشيدند

ســرخ کــارگران و دهقانــان تحــت زمانيكــه ارتــش 
را طبقـات حـاكم   رهبري حزب کمونيسـت، ارتـش     

شكست  و  حكومت آنها سـرنگون شـد، گـام      درهم  
در هم شكسـتن    طبقه کارگر و زحمتکشان ،      بعدي  

نوين براي تـامين  حكومت  . قدرت اقتصادي آنها بود   
نيازهاي اساسي مردم فورا مايملك طبقات حاكمـه        

  . سرنگون شده را مصادره كرد
اكثريت بـزرگ مـردم چـين          تا پيش از انقالب،    

 بودند که روي زمين کار مي کردند اما زمين   دهقان
 .از آن خودشان نبود يا مقدار کمي زمـين داشـتند          

اي لغـزان   آنها شبيه افـرادي بودنـد كـه بـر سـنگه           

اگر همـه چيـز     . ايستاده و آب تا گردنشان باال آمده      
امـا  . خوب پيش مي رفت جان سالم بدر مي بردنـد         

در صورتي كه كوچكترين موجي بلند مي شد غـرق   
در سـالهاي قحطـي آنهـا بـرگ و ريشـه      . مي شدند 

در بعضي سالها ميليون ميليون     . درخت مي خوردند  
رايط هرهاي چــين نيــز گرفتــار شــ شــ.مــي مردنــد

ــد  ــتناك بودن ــانگهاي .دهش ــک  ش ــهر ي ــالن ش  ك
بـود كـه يكـي از بزرگتـرين       پرسروصدا، پر جمعيت  

يك بخـش آن را     . شهرهاي جهان محسوب مي شد    
مركز شهر مدرن و پرترافيك تشـكيل مـي داد كـه           
محــل هتلهــاي ســبك غربــي و مراكــز شــركتها و  
فروشــگاههاي لــوكس و ويــژه بــود كــه اغنيــا مــي 

در . رداتي را در آنجا تهيه كنند     توانستند كاالهاي وا  
قامات و افسران و ميليونرها تفريح      مكلوپهاي شبانه   

براي هر سطح درآمدي، فاحشـه      . مي کردند و قمار   
فرانســويها و انگليســيها و . خانــه اي وجــود داشــت

. آمريكاييها هر يك محله اختصاصي خود را داشتند       
ــااين ــهر  ه ــي ش ــدان واقع ــه دور از  خداون ــد ک بودن

ت چيني ها در امارات و باغهاي خود زندگي         مزاحم
كار و زندگي چينيها بر عرشـه كشـتيها،   . مي كردند 

در باراندازها و انبارهايي كه در سايه عمـارات بلنـد           
ــود مــي گذشــت ــه هــا و . پنهــان ب آنهــا در كارخان

رستورانها، در آشـپزخانه هـا و مغـازه هـا كـار مـي           

اين تاريخ را آموخته و از  دستاوردهاي بي نظير  ! بهتان هاي سرمايه داري عليه تاريخ مان را بي جواب نگذاريد: خطاب به جوانان کمونيست
  ! آن جانانه دفاع کنيد

 چينسوسياليستي انقالب 

 



٢١صفحه     حقيقت         ۲۲ شماره
. شيدندبرخي شان كالسكه پولدارها را مي ك      . كردند

برخي ديگر تاكسيهاي دوچرخه اي را مي راندنـد و          
محـل  . بطـور كلـي خـدمتكار اغنيـاي شـهر بودنـد      

زندگي آنها تك اتاقهاي كوچك و تاريـك و كثيـف           
در كوچه هاي فرعي و يا حتـي در گوشـه خيابانهـا         

  .بود
در . سياري از اين كـارگران كمونيسـت شـدند             ب

داد زيـادي از  جريان جنگ انقالبي طوالني چين، تع     
پرولترها به مناطق روستايي رفتند تا ارتش سرخ را         

بـاقي در شـهرها ماندنـد و تشـكالت          . تقويت كنند 
ــا    ــارگري را برپ ــازمانهاي ك ــزب و س ــي ح زيرزمين

تعداد اعضاي اين سـازمانها و تشـكالت بـه     . داشتند
بعالوه حـزب مخفيانـه     . صدها هزار نفر بالغ مي شد     

ــان  ــت فروشـ ــجويان ودسـ ــدان و و دانشـ  هنرمنـ
روشنفكران  و همه كسـاني را كـه مـي شـد عليـه               
دشـمن مشـترك متحــد كـرد، سـازمان مــي داد و     

 .  رهبري مي كرد
سرخ کـارگران و دهقانـان رژيـم       زمانيكه ارتش        

بـه سـرعت    هم  ، نظام فئودالي    کهن را سرنگون کرد   
در واقع اين واژگـوني قبـل از پيـروزي     . واژگون شد 

آغـاز شـد و     روستائي   ادشده  سراسري در مناطق آز   
سپس  همانند رودخانه اي كه سدي را در هم مـي          

تيمهـاي كـار كـه    . شكند سراسر چين را درنورديـد   
وارد قـرار داشـتند   کمونيسـت   تحت رهبري حـزب     

بـا دهقانـان دربـاره شـرايط و          مي شدند و     ستاهارو
مشكالتشان به بحث و گفتگـوي طـوالني و عميـق           

مي گفت كـه بايـد بپـا      آنان حزب به . مي پرداختند 
ــين را از آن   ــد و زم ــد، خــود را ســازمان دهن خيزن

كليه قروضي كه دهقانان به فئودالهـا       . کنندخويش  
دهقانـان خـود بـه     . و رباخواران داشتند، ملغي شـد     

. تقسيم زمين، ابزار كشاورزي و حيوانات پرداختنـد       
اين كار در مجامع توده اي صورت مي گرفت كه در   

امـالك  . هالي روستا حق نظر داشت    آنها هر يك از ا    
يعني به هر   . و دارائي ها بطور سرانه تقسيم مي شد       

مرد، زن و كودك تعلق ميگرفت و صرفاً بـه شـوهر             
. اين يك اقدام فوق العـاده انقالبـي بـود    . نمي رسيد 

پيش از آن هرگز به زنان چيني برخـوردي برابـر بـا      
 .مردان نشده بود و آنها صاحب هيچ چيز نبودند

همانطور كه جلوتر خواهيم ديد، انقـالب چـين              
نمي توانست به سياست زمين بـه كشـتگر محـدود         

اوال اگـر بـه   . اما بايد از اين نقطه آغاز مي كرد  . شود
دهقانان زميني كه بر آن زراعت مـي كردنـد نمـي            

ثانياً . رسيد، آنها هيچگاه احساس آزادي نمي كردند     
تواند خـوراك   هيچ طريق ديگري براي اينكه چين ب      

خود را تامين كند و شالوده توسعه مستقل صنعتي         
 خـارج از کنتـرل بـازار جهـاني        و اقتصادي خود را     

 .بريزد وجود نداشتسرمايه داري 
ــال         ــا، از س ــي هــاي آمريك ــيش بين ــرخالف پ ب

كه رفرم ارضي اساساً به انجام رسيد، چين از         ١٩٥٢
آذوقـه  بدين معنا كه هر فرد      . نظر برنج خودكفا شد   

بعـالوه  . كافي بـراي سـير شـدن در اختيـار داشـت      
به  تهديد    چين را    ستندامپرياليستها ديگر نمي توان   

 .دادن، کنندگرسنگي محاصره و  
ماهها بعد از آزادي پكن و منطقه جنوبي چين،              

ــد   ــانگهاي ش ــرخ وارد ش ــش س ــار . ارت ــهر يکب ه ش
ارتش آزاديبخش فـوراً بـه      .  دستخوش تغيير گشت  

شـانگهاي بـه   . سيستم فاضالب شهر پرداختترميم  
ــود   ــتعفن شــده ب ــردم در و شــدت م بســياري از م

 خيابانهاي شهر زبالـه      بالفاصله .کثافات مي زيستند  
مردابهايي كـه مملـو از گـل و الي و آب          . روبي شد 

راكد بود و باعث اشاعه بيماريهاي گوناگون مي شد          
ميليونهـا نفـر    در مدت بسيار کوتاهي .خشك شدند 

 آب ده و صـاحب    شر كثافت و تعفن رها ش      ازني  چي
چيـزي كـه همـين امـروز        . شـدند تميـز   آشاميدني  

رنـج مـي    فقـدانش  ميلياردها نفر از مردم جهان از      
 .برند
ارتش سرخ در همان حال كه شـهرهاي بـزرگ               

ه  بـ چين را يكـي پـس از ديگـري فـتح مـي كـرد،            
ز مصادره بزرگترين بانكها، كارخانه ها و سـاير مراكـ         

بطـور اضـطراري تـامين       و   اقتصادي مـي پرداخـت    
محصوالت مورد نياز شهر كه در روسـتا توليـد مـي       
شد و جريان يابي آن طي سالهاي جنگ  قطع شده      

 .   سازمان مي دادبود را 
كار فوق العاده ارزان و گسترده اي كـه توسـط                

نظام فئودالي فراهم مي شد نه فقـط دسـتمزدها را          
مير نگه مـي داشـت، بلكـه مـانع         در سطح بخور و ن    

وقتـي تعـداد بـي      . صنعتي شدن چين نيز شده بود     
شماري از روستاييان براي كار كردن تا حـد مـرگ           

كر ايجـاد كارخانـه   سرمايه دار به ف   د ديگر   روجود دا 
با بسياري از كارگران همـان      . نمي افتاد هاي مدرن   

. رفتاري مي شد كه فرق چنداني با دهقانان نداشت        
اني كه در كارخانه هـاي نسـاجي كـار مـي     زنان جو 

مردان و . كردند را مثل برده شبها زنداني مي كردند   
نوجواناني كه در معادن كار مي كردنـد، كتـك مـي     

برخــورد . خوردنــد و مــورد آزار قــرار مــي گرفتنــد
 .  كارفرمايان به االغهايشان بهتر از اين بود

 حزب بر همه اين مسائل يك شبه نقطه پايـان               
 تـا  ١٢سـاعات كـار از    . كار كودكان ملغي شد   . نهاد
در چند سـال    .  ساعت تقليل يافت   ٨  ساعت به     ١٦
، دسـتمزدها دو تـا سـه     پس از پيروزي انقـالب   اول

كارگران از آنجا كه مي دانسـتند كارشـان   . برابر شد 
در خدمت رهايي چين و كمك به ساختن سـنگري      

فعـت  براي انقالب جهاني است، در توليد كـردن من        
توليد را تجديد سازماندهي کردنـد تـا        آنها  . داشتند

هم به نيازهاي توده هاي مردم پاسـخ گويـد و هـم             
همه كارگران كه پيش از آن هيچ چيـز      . کاراتر شود 

بيش از دو دست كاركن بحساب نمـي آمدنـد، آزاد           
شـدند تــا در دگرگــون سـاختن حيــات اجتمــاعي،   

در  آنهــا . فرهنگـي و سياسـي كشــور سـهم بگيرنـد    
ــه حــزب کمونيســت پيوســتند   ــوني ب  . شــمار ميلي

اتحاديه ها و ساير انجمنهاي سراسـري كـارگران را          
ادا ره امــاکن عمــومي را در دســت شــكل دادنــد و 

كارخانه ها به سـاختن مسـكنهاي جديـد،         . گرفتند
شيرخوارگاهها، چايخانه ها و ساير تسهيالتي كه تـا         

 .  آن زمان در چين ناشناخته بود پرداختند
ميليونها فاحشه در چـين در گروههـائي تحـت               

اينها كساني بودند كه    . رهبري حزب سازمان يافتند   
اغلب به فروش رسيده يا دزديده شده بودند و براي          

ايـن گروههـا   . سالها در غل و زنجير بسر برده بودند       
به زنان كمك مي كردند كـه داليـل سـتم وارد بـر            

 هرگونـه گـرايش     آنها بعـالوه عليـه    . خود را بفهمند  
تحقير كننده و تبعيض آميز از جانـب سـاير مـردم            

فواحش سـابق   . نسبت به فواحش مبارزه مي كردند     
مي توانستند براي دستيابي به مشاغل جديد تعليم        

  .يابند يا به مناطق روستايي بازگردند
طي مدتي كوتاه، خيابانها و جـاده هـاي كشـور            

ناكترين راههـا   كه در جهان جزء ناامن ترين و خطر       
ــود نســبتاً امــن شــد ــين . ب ــرتجعين معمــوال چن م

استدالل مي كنند كه راه خاتمه بخشيدن به جرائم،  
چـين  . اعمال سركوب بيشتر از جانب حكومت است   

بـدين معنـي كـه وقتـي        . عكس اين را ثابـت كـرد      
شرايط زمينه ساز جـرم و جنايـت دگرگـون شـود،            

ليـل مـي   ميزان جرائم بنحوي ناگهاني و گسترده تق   
بعالوه زماني كه مـردم بـويژه تهيدسـتان آزاد          . يابد

باشند و شروع به اداره جامعه كنند، مي توانند توان        
. جمعي خود را در مبارزه عليه جـرائم بكـار گيرنـد           

امروز حكام مرتجع كشورهايي كـه در آنهـا صـدها           
هزار يا حتي ميليونها نفر زنداني وجود دارد ادعا مي 

. م يـك اسـارتگاه بـزرگ اسـت        كنند كه سوسياليس  
حقيقت اين است كه چين سوسياليستي فقط چند        
هزار زنداني داشت و آنها آزاد بودند هـر زمـان كـه             

 .  بخواهند بدون ترس به هر جا كه خواستند بروند
وضعيت زنان خيلي سريع دستخوش دگرگـوني           

زنان  چين در سراسر زندگي خـود        . هاي عظيم شد  
زمـاني كـه بچـه     . ار داشـتند  تحت سلطه مردان قـر    

بودند تحت سلطه پدر، در جواني تحت سلطه شوهر    
و وقتي كه بيوه مي شدند تحت سلطه پسر يا سـاير      

ــرد  ــتگان م ــان   .بس ــارگران و دهقان ــتم  ك ــر س  زي
بودنــد و فئوداليسـم و ســرمايه داري و امپرياليســم  

زن و  . زنان عالوه بر اين ها زير ستم مـرد هـم بـود     
همين امـر بـه زنـان       . رار داشتند بودن تحت ستم ق   

هرگز چين  . توان نهفته انقالبي عظيمي مي بخشيد     
و افکار نمي توانست بطور كامل از شر نظام فئودالي    

رها شود مگر اينكه يكي از اركان عمده اين فئودالي  
نظام يعني پدرساالري، سلطه رئيس مرد خانواده بر        

ك تـوده زنـان يـ     . زنان و كودكان را فرو مي ريخت      
نيروي قدرتمند در سرنگون كـردن كـل مناسـبات          
اجتماعي كهن و ايده ها و ارزشهاي اخالقـي عقـب          

  . مانده كه بر پايه اين مناسبات قرار داشت بودند
     در همان زمان که زنان چين غـل و زنجيرهـاي    

اروپـايي  گوناگون را پاره کردند زنان در کشـورهاي         
ــا  الق  طــ١٩٥٠در ســال .  حــق راي نداشــتندحت

كشورهاي جهان غير   زن در تمامي    جانب  از  گرفتن  
در بسـياري از کشـورهاي    .  بود ياز چين امر دشوار   

نترل مواليد امكان پذير نبود و سقط جنين        جهان ک 
زنان در ثروتمند امروز . غير قانوني محسوب مي شد  

ترين كشورهاي جهان تازه شروع به كسـب برخـي          
 ن انقالبـي در  حقوق قانوني كرده اند كه زنان در چي    

اما همانگونـه كـه     . نسل پيش بدست آورده بودند     ۳
در مورد رفرم ارضي هم ديديم، انقالب چـين بايـد           
بسيار فراتر از برابري قانوني مـي رفـت و ايـن تـازه         

 .آغاز نابودي ريشه هاي نابرابري و ستم بود
يـک  در  ي اول   همه اينها فقـط گامهـا     اما  

 .حسوب مي شدراهپيمائي طوالني م
از همــان آغــاز درون حــزب كمونيســت چــين       

د، براه  شمبارزه اي بر سر اينكه گامهاي بعدي چه با        
يكـي از بزرگتـرين موضـوعات مـورد مبـارزه           . افتاد



   ٢٢ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                
آيا ايـن كـار را      . چگونگي مدرنيزه كردن جامعه بود    

بايد با قرار دادن سود در مقـام فرمانـدهي و صـرفاً             
در گذشـته  مدرنيزه كردن همان نوع اقتصادي  كـه   

وجــود داشــت انجــام داد و بــدين ترتيــب چــين را 
سـرمايه داري  وابسته به بازار جهاني تحـت كنتـرل      

 اگر چنين مي شد معنايي جز در پيش گرفتن   کرد؟
راه سرمايه داري نداشت و اين باعث مـي شـد كـه             
دوباره كارگران، دهقانان و زنان چين گرفتار همـان         

حـال كـه    . تندزندگي اي شوند كه از آن نفرت داش       
تبـديل شـده بـود بايـد        الکيت همگاني   صنعت به م  

راه اين نبود كـه  . بگونه اي متفاوت تكامل مي يافت    
منـابع را صـرفاً بــه صـنايعي اختصــاص دهنـد كــه     

. بيشترين سود را حاصـل مـي كنـد        
چين  اولويت را به توسعه كشـاورزي    
داد تا بدين ترتيب خـوراك خلـق را         

اد خـام  تامين كند و براي صنايع مـو      
ــوالت     ــراي محص ــازد و ب ــراهم س ف

ميـان  چين . صنعتي بازار فراهم آورد   
صنايع سبك و سنگين تعادل ايجـاد        

هدف اقتصـاد، توليـد نيازهـاي       . كرد
ــوزون در    ــعه م ــويق توس ــق، تش خل
سراسر كشور، سـاختن يـك اقتصـاد        
ملي خودكفا و پشـتيباني از انقـالب        

 .در سراسر جهان بود
ن کـردن  ريشـه کـ  مائو گفت كه        

در را بــروي  فئوداليســم در چــين   
سرمايه داري گشود اما بيشـتر از آن        
. در را بسـوي سوسياليسـم بـاز كــرد   

براي مثال، رفرم ارضي باعث شد كه       
كشاورزان خرد در مقياس وسـيع در     

نقـالب   ا.سراسر كشـور بوجـود آينـد      
. نمي توانست در اينجـا توقـف كنـد        

انقـالب در ايـن سـطح مـي         اوال اگر   
برخي افراد كـه كمـي بـيش از     ماند،  

ديگران زمين، ابزار و حيوان داشـتند    
يا حتي فقط كمـي نيـروي كارشـان        
بيشتر بود، مـي توانسـتند ثروتمنـد        
ــه    ــر ك ــان ديگ ــي كس ــوند و برخ ش
مايملك كمتـري داشـتند سـرانجام       
ــين خــود را   مجبــور مــي شــدند زم

كــاركرد ســـرمايه داري  . بفروشــند 
 روستا را به فقير و غني تجزيـه مـي         

ــرد ــاً. ك ــد ثاني ــر چن ــرنگوني ، ه  س
فئوداليسم توسط دهقانان در آغاز باعث شد       
كه روستاهاي چين از ركود و فقـر خالصـي     
يابند، اما پيشرفت بيشتر كشاورزي در گـرو        

احبان قطعات كوچك به كارگراني بود كـه   صتبديل  
ثالثاً، ايـن عقـب مانـدگي       . بطور جمعي توليد كنند   

ياليسـتي را بـا مـانع    كل پروسه توسعه اقتصاد سوس   
  .روبرو مي كرد

نياز به اين تغييرات بزرگ بـا مقاومـت از درون                
اما مائو بر ايـن بـاور بـود كـه        . خود حزب روبرو شد   

ــام      ــراي انج ــان ب ــه در دهقان ــوق نهفت ــور و ش ش
 .كلكتيويزاسيون مي تواند بر همه موانع فائق آيد

ــه        ــط ده ــاي  ١٩٥٠از اواس ــان تعاونيه  ، دهقان
از آنجا كه آنها ديگر بطور . شرفته را بوجود آوردند   پي

جمعي صاحب زمين و ابزار و حيـوان بودنـد، قبالـه        
اين روندي پـر افـت و خيـز         . هاي خود را سوزاندند   

بود كه در مناطق مختلف با سرعتهاي متفـاوت بـه           
   .پيش مي رفت

چين براي يك جهـش بـزرگ بـه پـيش آمـاده              
 روسـتاهاي چـين،   سـطح پايـه اي حكومـت در     .بود

تعاونيهـاي يـك بخـش بـه        . بخش يا شهرك اسـت    
يكديگر پيوستند تـا يـك واحـد نـوين اقتصـادي و             

واحدي كه از طريقش، دهها     . سياسي را ايجاد كنند   
ايــن . هــزار نفــر زنــدگي مشــترك خــود را بســازند

كمونهاي خلق گـام عظيمـي در جهـت پـر كـردن             
را  زي. شكاف بين دهقانان و حكومت بحساب مي آمد

دهقانان مـي توانسـتند بطـور فزاينـده همـه امـور             
 . خويش را در دست گيرند

محــدودتر کــردن سياســت مــائو، تاكيــد را بــر      
 منــاطق شــهر و روســتا و تــدريجي شــکاف ميــان 

كمونهـاي  ايجاد   .پيشرفته رفته و عقب مانده گذارد     
 در ايــن راه را خلــق امكــان برداشــتن گــام بزرگــي 

ــرد ــرعت  . فـــراهم کـ ــتائي بسـ ــاطق روسـ در منـ
ايـن  . ايجاد شـد بيمارستانها، مدارس و صنايع نوين      

افزودن بر تسهيالت موجـود     سياست درست عکس    
در شهرها بود كه شايد در چـارچوب تنـگ نظرانـه            

توسـعه صـنايع در     . به نظـر آيـد    " ارزانتر"اقتصادي،  
منــاطق روســتايي، بــدون كمونهــاي خلــق امكــان  

ازماندهي كارخانـه   زنان و مردان ابتكـار سـ      . نداشت
هـاي نـويني    رفتنـد و راه     هاي نوين را در دسـت گ      

حزب اين پروسـه    . يافتندي تامين نيازهاي خلق     راب
را رهبري كرد و حكومت بر پايه نقشـه هـاي كلـي             

اما همه چيـز  . اقتصادي كشور از آن پشتيباني نمود    
  .  وابسته به تالشهاي خود مردم بود

 را حل كرد    جهش بزرگ به پيش بسياري مشكالت     
ــود   ــب نم ــي كس ــتاوردهاي عظيم ــا  . و دس ــا ب ام

سـه سـال پـي در پـي         . دشواريهايي نيز روبرو شـد    
 . كشور دچار يك خشكسـالي شـديد و جـدي شـد           

ــرمايه داري در   ــروان سـ ــزب رهـ  حـ
ــت  ــكالت   کمونيس ــن مش ــين از اي چ

استفاده كردنـد تـا آن را دليلـي بـراي           
 .ضرورت تغيير مسير چين نشان دهند     

، زحمتکشان  د كه انقالب  آنها مي گفتن  
را از مشغله واقعي شان که کار کـردن          

ـ  . است، منحرف کرده است     ان بعقيده آن
مردم نمي بايسـت خـود را بـه مسـائل      

کننـد و نبايـد    مربوط به دولت مشغول     
محـيط   به چگونگي سازماندهي و اداره      

نمـي بايسـت بـه      . دزنپردابكار خويش   
كارشان به رشـد  فکر کنند که  آيا  اين  

و تكامل گام به گام توانايي هـاي كـل           
مردم و جهت گيري كل جامعه خدمت       

  . يا خيرمي كند
مائو و ساير انقالبيون چـين تجربـه             

را  دقيق مطالعه کردند و اتحاد شوروي  
به اين نتيجه رسيدند که بايـد از مـدل      
ــوروي،   ــم در ش ــاختمان سوسياليس س

مـائو بـا مطالعـه تجربـه      . گسست کنند 
خود چين به اين درک رسيد شوروي و   

ه سوسياليسم، به مبارزه ميان طبقات   ک
بــرعكس، . متخاصـم پايـان نمـي دهـد    

زمانيكــه طبقــات حاكمــه كهــن نــابود 
ــزب    ــود ح ــه درون خ ــرد ب ــدند، نب ش

در درون  . كمونيست منتقل مـي شـود     
ــتالف   ــت، اخ ــزب کمونيس ــر  ح ــر س ب

سياستها و استراتژيهاي متضاد، بر سـر       
 مبـارزه ميـان      راههاي مختلف، بيـانگر   

كــارگران و  . طبقــات متضــاد اســت  
آنهـا در   کمونيسـت   دهقانان و رهبران    

 و مـي    پي تـداوم راه سوسياليسـتي هسـتند       
ــک  ــد ش ــاعي  خواهن ــاي اجتم افها و نابرابريه

را گـام بـه گـام محـو     بازمانده از جامعه كهن  
شـکاف  وشادوش ايـن  را که د  ايده هاي كهن    کنند،  

انقالبات ببرند، و از    ها ادامه حيات مي دهند از بين        
ــان   ــر جهـ ــور  در سراسـ ــد و کشـ ــت کننـ حمايـ

تبديل بـه يـك منطقـه پايگـاهي         سوسياليستي را     
امـا   .  کننـد براي پيشرفت بسوي كمونيسـم جهـاني   
سرسـختانه  عده اي ديگر از رهبران عاليرتبه حـزب         

و كليـه مناسـبات كهـن        و گسـترش     در پي حفـظ   
نـان را   اي. انـد ا نظم جهاني امپرياليسـتي      ي ب همراه

خوانــد؛ يــک نــوع " بــورژوازي نــوين"مائوتسـه دون  
بورژوازي که در جامعه سوسياليسـتي سـربلند مـي      

 مبا رزه عليه رهروان سرمايه -دانشجويان گارد سرخ 
 داری در چين سوسياليستی



٢٣صفحه     حقيقت         ۲۲ شماره
مائو گفت مقر فرماندهي اين بـورژوازي نـوين         . کند

در خود حزب کمونيست است و  شـامل آن دسـته            
مقامات حزبي اسـت کـه مـي خواهنـد راه سـرمايه         

موضـع  بـار سـنگين سـنت و    . داري در پيش گيرند   
در . اينان است جهان، پشتوانه درسلط امپرياليسم   م

جامعه سوسياليستي ميـان ايـن دو طبقـه، مبـارزه           
  .مرگ و زندگي در مي گيرد

     مبارزه طبقاتي در چين سوسياليسـتي بـه ايـن       
در انقـالب فرهنگـي بـه اوج    اين مبارزه  . صورت بود 
مائو و انقالبيون درون حزب كمونيسـت      . خود رسيد 

 اعضاي حزب و توده هـا را بـه         ١٩٦٦چين در سال    
ــدهي" ــاي فرمان ــاران مقره ــد" بمب ــرا خواندن ــه ف  ک

سياسـتهاي سـرمايه دارانـه     انتقـاد از  برخيزند و به   
پرداخته و کساني را که مي کوشند اين سياستها را          

ــد؛     ــد، ســرنگون نماين ــل کنن ــه مطالعــه  تحمي ب
 بپردازند و خالقانه و با ابتکار عمـل آن          ماركسيسم  

  .ي عميق تر کردن سوسياليسم بکار برندرا برا
هدف فوري انقالب كبير فرهنگـي پرولتاريـايي،          

سرنگوني آن رهبران حزبي بود كـه مـي كوشـيدند           
 مائو گفـت،  . چين را به جاده سرمايه داري بكشانند      

تغيير : انقالب فرهنگي يك هدف عميقتر هم داشت      
جهان بيني مـردم بنحـوي كـه آنهـا بتواننـد بهتـر              

. اوت بين ماركسيسـم و رويزيونيسـم را بفهمنـد          تف
يعني به موازات دگرگون شدن مناسبات اقتصادي و    
ــرف     ــه مع ــاري ک ــردم، آن افک ــان م ــاعي مي اجتم
مناسبات کهن هستند نيز بايد عوض شوند و افکـار          

 .مردم تحول پيدا کند
ــط          ــي توس ــالب فرهنگ ــازين انق ــاي آغ نبرده

نشـجويان و   آنهـا دا  . گاردهاي سرخ به پـيش رفـت      
جوانان شجاعي بودند كـه بـه فراخـوان مـائو بـراي             
مخالفت با مشتي از صاحبان قدرت در چين پاسـخ          

اما مائو عالوه بر آنها، طبقـه كـارگر را بـراي       . گفتند
                . رهبري همه امور به ميدان فرا خواند

 بعد از چند ماه بحـث شـديد و   ١٩٦٧در ژانويه       
ـ     راي روشـن كـردن موضـوعات،    برگزاري جلسـات ب

شورشگراني كه از كارخانه ها و محـالت و مـدارس           
شانگهاي برخاسته بودند و توسـط اعضـاي انقالبـي          
حزب رهبري مي شدند، قدرت را از دست دسـتگاه          
دولتي قديمي شهر كه بـه سـنگر رهـروان سـرمايه           

آنها يـك دسـتگاه     . داري تبديل شده بود، درآوردند    
يبـي از نماينـدگان تشـكالت    دولتي نوين را كه ترك    

شورشي، رهبري انقالبي حزب، و نمايندگان ارتـش        
ايـن نـوع تركيبهـا      . سرخ بـود، جـايگزين سـاختند      

توده ها قـدرت    . اصطالحاً سه در يك نامگذاري شد     
از . را بطور همه جانبه و از پـايين بـه كـف آوردنـد              

  اين نوع كميته هاي انقالبـي در همـه    ١٩٦٨اواخر  
كارخانه ها توسط كميته     . گرفت مناطق چين شكل  

هاي سه در يك متشكل از كارگران و تكنيسينها و          
مديران اداره مي شدند و بيمارستانها توسط كميتـه   
هايي متشـكل از پزشـكان، كـارگران و نماينـدگان           

همانطور كه مائو پيش بينـي كـرده      . بيماران و غيره  
بود، زماني كه نقش كارگران در توليد دگرگون شـد   

ها نه صرفاً بمثابه دو دست كاركن بلكـه بعنـوان    و آن 
متفكر و اداره كننده به ايفاي نقش پرداختند، توليد     

فن آوري کاخانجـات را     كارگران  . نيز از بند رها شد    
باال بردند و کارخانه ها را متناسب با حفـظ محـيط           

  .زيست بازسازي کردند
فعاليتهاي فرهنگي چين نظيـر فـيلم و تئـاتر و               
 و انتشار كتاب و غيره يكي ديگـر از سـنگرهاي            اپرا

. رهروان سرمايه داري و ميراثي از جامعه كهن بـود         
مائو گفت كه نام وزارت فرهنگ را بايد تغييـر داد و      
بــه آن نــام وزارت امپراطورهــا، اميــران و ژنرالهــا و 
هيوالهـــا، نخبگـــان و موميـــائي هـــا، نخبگـــان و 

. ني گريزاننـد زيباروياني داد كـه از تغييـر و دگرگـو      
سلطه ايده ها و نگرش طبقات استثمارگر بر عرصـه        
فرهنگ، يكي از موانع بزرگ موجود در راه دگرگون         

 .كردن بيشتر جامعه بود
چيانگ چينگ بواسطه توانائي ها و كيفيات خـويش   

او نقش مهمـي    . در صف اول اين مبارزه قرار گرفت      
در رهبري خيزش تـوده اي بـراي سـرنگون كـردن          

 سرمايه داري در هر آنجا كه قدرت داشتند،       رهروان
بعالوه او مشخصـا بـه انقـالب در عرصـه         . بازي كرد 

 ٥چيـان چـين در جلسـه بـا     . فرهنگ خدمت نمود 
هزار نماينده گروههاي اپرايي سراسـر كشـور بطـرز         
تحريك آميزي اين سئوال را پيش كشيد كه آيا مي   
خواهيد به منافع مردم عادي خـدمت كنيـد يـا بـه        

فع مشتي رهرو سرمايه داري كه نماينـده ادامـه       منا
حيات نيروهاي شيطاني جامعـه كهـن هسـتند؟ او           

گندمي كه مي خوريم را دهقانان بـار        : "چنين گفت 
لباسي كه مي پوشيم و خانـه اي كـه در           . مي آورند 

. آن زندگي مي كنيم را تماماً كارگران سـاخته انـد           
ارتش آزادي بخش خلق است كـه در جبهـه هـاي            

پـس چـرا   . اع ملي به خاطر ما پاسداري مي دهد   دف
ما چهره اينان را بر صـحنه نمايشـات تصـوير نمـي           

اجازه هست از شما بپرسم كه كدام طبقـه را          . كنيم
 " نمايندگي مي كنيد؟

شايد ثروتي که امروز در چين سرمايه داري انباشته    
اما مردم چين . شده است در آن زمان در چين نبود     

و اسارت اجتماعي که امروز اکثريت از فقر اقتصادي 
  مبتال به آن هستند رهـا شـده بودنـد و            چينمردم  

ــك نظــام ب  ــودســيار بسوسياليســم چــين ي ــر ب . رت
از همـان  . فت پاسخ گمردم را سوسياليسم نيازهاي   

روزهاي اول بعد از پيروزي انقـالب، بـراي هـركس           
خواه كار مـي كـرد و خـواه نمـي كـرد، خـوراك و                

.  آموزش و پرورش تضمين شـد      پوشاك و سوخت و   
هيچ كس نگـران ايـن نبـود كـه در آينـده بـر سـر              

خالصـه آنكـه اهـالي چـين        . فرزندانش چه مي آيد   
 مثـل   ديگر اسير گرسنگي نبودند و مـي توانسـتند          

 .   رشد و تكامل يابنديک انسان کامل، 
     يک کشور سرمايه داري هرگز نمي تواند بـدون         

شور خود را تـا ايـن       چپاول کشورهاي ديگر مردم ک    
قـادر شـد    اما چـين سوسياليسـتي      . حد تامين کند  

بدون استثمار خلقهاي ساير كشورها ـ يعني همـان   
ــط راز ــه در س ــ ح  نهفت ــت ب ــورهاي معيش االي كش

. امپرياليسـتي ـ نيازهـاي مـردمش را تـامين كنـد      
انقالب چين بجاي تقسيم فزاينـده كشـور بـه يـك           

طـور مـداوم    اقليت ثروتمند و يك اكثريـت فقيـر، ب        
شــكافها و نابرابريهــاي درون جامعــه ميــان شــهر و 
روستا، كارگر و دهقان، كار فكري و كار يدي، و مرد 

اگرچه كماكـان هـر فـرد نمـي      . و زن را كاهش داد    
توانست به سادگي تمامي نيازهايش را بـدون هـيچ         

ا ديگــران تــامين كنــد، امــا بســياري از مــايزي بــت

ن يـا بسـيار ارزان      ضروريات اساسي زندگي به رايگا    
 .  در اختيار همگان قرار داشت

پرولتاريائي کـه در واقـع ادامـه     انقالب فرهنگي        
نتوانسـت بـر    انقالب تحت ديکتاتوري پرولتاريا بود،      

تمام نابرابريها و تضـادهاي اجتمـاعي نقطـه پايـان           
همــانطور كــه مــائو گفــت نمــي تــوان بــه . بگــذارد

جام طبقات نـه  كمونيسم دست يافت مگر آنكه سران     
تـا  . فقط در چين بلكه در سراسر جهان محو شـوند        

زمانيكه طبقات وجود دارنـد، خطـي كـه حـزب در          
پيش مي گيرد يا به عبارت ديگر جهتي كه جامعـه           

 .  دنبال مي كند، تعيين كننده است
 پــس از مــرگ مــائو، ۱۹۷۶     ســرانجام در ســال 

رهروان سرمايه داري دست به يك كودتاي نظـامي         
دند و نزديكترين رفقاي مائو و مهمترين آنها يعني        ز

چيانگ چينگ و چان چون چيائو را دستگير كردند         
قدرت . و موجي از ترور را عليه انقالبيون برانگيختند

 .چين ربوده شد پرولتاريا و مردم سياسي از 
. طبقه حاكمه جديد همـه چيـز را وارونـه كـرد          

عداد قليلي ز تامرو. در هم شكسترا  كمونهاي خلق   
از دهقانان ثروتمند شده و بيش از صد ميليون تـن           
از دهقانان به شكل بي خانمان و نيمه گرسـنه و در      
جستجوي كار از گوشه اي به گوشه ديگر مهـاجرت      

كـارگران را از اداره امــور بـه زور كنــار   . مـي كننــد 
گذاشتند و به آنها فرمان دادند كه ساكت بـر جـاي         

شـغلي كـه دارنـد سپاسـگزار        بنشينند و به خـاطر      
تازه اين در صورتي است كه آنهـا بـه انـدازه         . باشند
باشند و كماكـان در بخشـهايي     " خوش اقبال "كافي  

كه به نظر امپرياليستها سودآور مي آيد، شاغل باقي       
چـين بمعنـاي    " مدرنيزاسـيون "به اصـطالح    . بمانند

تعطيل اكثر صـنايع سـنگين ايـن كشـور و پرتـاب             
هرجـا كـه صـنايع      .  به خيابانها بـود    كردن كارگران 

جديد مثل قارچ سر بلنـد كـرده و بـراي مثـال بـه               
توليد لباس و تلويزيون پرداخته، معنايش اين اسـت   
كه استخدام كار ارزان چيني ها زير چكمه سـرمايه        
خارجي و غالبـاً بـه خـاطر نيازهـاي بـازار خـارجي          

امروز چين از نظر فساد و رشوه     . صورت گرفته است  
ــاالترين رده هــاي جهــاني قــرار داردخــوا . ري در ب

خيزشهاي دهقاني مهمي عليه بار سنگين مالياتها و    
. ساير اشكال نـوين اسـتثمار صـورت گرفتـه اسـت           

 هشدار دهنده بـه قتـل مـي         ينوزادان دختر با نرخ   
 صعودي يافتـه    سيرفحشاء و اعتياد بار ديگر      . رسند
ت بيماري ايدز مي رود تا حتـي ميـزان تلفـا          . است

  چين  بر آنها     ١٩٤٩بيماريهاي واگيردار كه انقالب     
اسم حـزب  . نقطه پايان نهاده بود را پشت سر گذارد 

 اثـري از   حاکم کماکان حزب کمونيست اسـت امـا      
بـار ديگـر خلـق      . کمونيسم در آن نمي توان يافـت      

چين بايد قدرت را از طريق مسلحانه و بـا حمايـت            
ا آنها و مـا بـه       ام. انقالبيون مردم جهان بدست آورد    

. نقطه آغاز بازنگشته ايم و از صفر شروع نمي كنـيم      
خط و درسهايي را    . زيرا تجربه سوسياليسم را داريم    

نمونه روح افزائي را داريم كـه از        . داريم كه زنده اند   
دل مبارزه صدها ميليون انسان تكامـل يافـت و بـه      

اين تجربه ميراث   . پيشرفته ترين قله ها دست يافت     
مردم جهان و نمونـه درخشـاني از برتـري          مشترك  

 ■  .نظام سوسياليستي است



   ٢٤ صفحه   ۲۲   شماره   حقيقت                

بار ديگر دستان رژيم ارتجاعي جمهوري اسالمي به        
کشـتار خلـق عـرب يکبـار       . خون مردم رنگين شـد    

بار ديگر خون زحمتکشـاني کـه از        . ديگر تکرار شد  
ستمگري هـا و جنايـات ايـن نظـام، از فقـر و حـق          

خيابان هـا جـاري     کشي، جانشان به لب رسيده در       
ماشين هاي جنگـي و     . شد

سربازان تا بدندان مسلح به     
جنگ مردم غير مسـلح در      
کوچه و خيابان هاي اهـواز      

از آســمان . ســرازير شــدند
ــه    ــردم را ب ــا م هليکوپتره

مرگ و ننـگ    . رگبار بستند 
بــر ايــن رژيــم و مــزدوران 

اما مـردم نيـز     . سرکوبگرش
کوتاه نيامده و دليرانه عليه     

. ژيــم جنگيدنــدمـزدوران ر 
مرکز اطالع رساني جبهـه     "

دموکراتيک مردمـي خلـق     
 ۲۹در تـــــاريخ " عـــــرب

)  آوريـــل ۱۹(فـــروردين  
گزارش داد که جوانـان در       
درگيري سـختي در کـوت      
عبداهللا از توابع اهواز مرکـز      
بسيج را به آتش کشيدند و      
ــه صــحنه آمــدن  پــس از ب

نيروهاي امنيتي جنگ به صورت تن به تن درآمد و         
ز اين جوانان با رگبار مـزدوران بـر خـاک     شش تن ا  

تظاهرات هـاي بـزرگ در منـاطق مختلـف          . افتادند
مانند زيبا شهر و احمد ابـاد سـوس در زيـر رگبـار              

وزيـر  ( وقتـي شـمخاني     . نيروهاي امنيتي براه افتاد   
که خـود عـرب اسـت بـه         ) دفاع جمهوري اسالمي    

اهواز رفت، جوانان با سنگ و چوب به خودروي وي          
  .  کردند و وي فرار را بر قرار ترجيح دادحمله 

ي ميــان مــردم و نيروهــاي ســرکوبگر در درگيريهــا

بسياري از شهرهاي خوزستان مانند اهواز و آبادان و 
احـواز، عبـادان،   (خرمشهر و سوسـنگرد و ماهشـهر       

به مدت يک هفته  ادامـه    ) محمره، خفاجيه، معشور  
رژيـم بـراي سـرکوب مـردم از اسـتان هـاي             . يافت

رمانشاه و لرسـتان نيـز نيـرو آورد و در شـهرهاي             ک

بسـياري از   . خوزستان حکومت نظامي بـر پـا کـرد        
رژيم بـراي   . جوانان در اين درگيري ها کشته شدند      

تحويل جسد هر جانباخته خلق از خانواده هايشـان         
 ميليون تومان مي کند تا خانواده ها به دفن ۳طلب 

 عزيـزان خـود در گورهـاي دسـته جمعـي رضــايت     
  . مرگ بر اين رژيم سفاک. دهند

قريب به هزار نفر  دستگير شده اند اما رژيـم اعـالم       
.  نفـر را دسـتگير کـرده اسـت    ۲۰۰کرده کـه تنهـا      

خانواده هائي کـه در جسـتجوي عزيـزان خـود بـه             

 هــا مراجعــه کــرده انــد بازداشــتگاه وشــکنجه گــاه
تعداد زيادي از جوانـان در خانـه      . بازداشت شده اند  

روشـنفکر خلـق عـرب      . دستگير شـده انـد    هايشان  
يوسف بني طرف در تهـران در خانـه اش دسـتگير            

هـم  . شده و از سرنوشت او خبري در دست نيسـت         
اکنون جو ترور و خفقـان در اهـواز         

و در زندان ها در حـال  . حاکم است 
پرونده سازي براي دستگير شدگان     

مــردم غيــر عــرب   . مــي باشــند 
ق خوزستان بايد به همبستگي با خل  

رزم خلقهاي ايـران    .  عرب برخيزند 
عليـه جمهــوري اسـالمي يــک رزم   

ــه اســت ــه جمهــوري . يگان ــد ب نباي
ــالح    ــه از س ــازه داد ک ــالمي اج اس

بهـره  " تفرقه بينداز و حکومت کـن   "
همبسـتگي بـا ايـن خواسـتها      . ببرد

جزو وظايف تخطي ناپذير  جنـبش       
هاي دانشـجوئي، زنـان و کـارگري        

د خواست هاي فوري عبارتنـ     . است
. آزادي فــوري همــه زنــدانيان  : از

خروج نيروهاي نظامي و امنيتـي از       
ــواز ــزار  . اهـ ــردن مـ ــخص کـ مشـ

قطع تهديـد و ارعـاب      . جانباختگان
روشنفکران و فعالين سياسي خلـق      

  ■. عرب
  

تحـت  ) م ل م(اطالعيه حزب کمونيست ايران  
ــوان ــم   :عن ــرکوبگر رژي ــاي س ــت نيروه دس

فاشيستي جمهوري اسـالمي از خلـق عـرب         
اين اطالعيه از .  را بخوانيد و پخش کنيد    !تاهکو

سوي سرويس خبري جهاني براي فتح به زبان        
  .انگليسي به جهان مخابره شد
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