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  آغاز جنگ جنايتکارانه ديگري در خاورميانه
  .  ژوئیھ، اسرائیل با پشتیباني آمریکا بمباران لبنان را آغاز کرد٣روز 

  اسرائيل هنوز از بمباران و محاصره خونين فلسطيني ها در غزه  فارغ نشده
ول حمله نظامي، هواپيماهاي در روز ا.  دست به اين جنايت تازه زدبود که

تمام پلها و راه هائي که . اسرائيلي فرودگاه بين المللي بيروت را بمباران کردند
بيروت را به جنوب لبنان وصل مي کنند و راهاي ورودي و خروجي کشور 

در جنوب لبنان  .  دمشق بشدت آسيب ديده است–بمباران شده و جاده بيروت 
 که حزب اهللا نفوذ دارد اما آماج حمالت، حزب حمالت متوجه روستاهائي است

از ميان آوار ساختمان هاي . اهللا نيست بلکه خانه هاي مردم و بيمارستان هاست
در روز اول حمله،  بمباران شده اجساد تکه پاره کودکان بيرون کشيده مي شود

در جنوب، آب و نان يافت نمي شود . سوريه شدند  هزار پناهنده لبناني وارد۱۵
اسرائيل حمالتش را گسترش داده و به مرکز بيروت و منطقه . و برق نيست

  .حمله زميني نيز محتمل است. مرزي سوريه نيز رسانده است
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   مقدمھ– ١

تشــديد تضــادهای ميــان آمريکــا و جمهــوری 
اسالمی و احتمال حمله نظامی به ايران، به مسـئله          
اصلی صحنه سياسی ايـران و جهـان تبـديل شـده            

تحليل صحيح از اين مسئله و تعيين سياست        . است
های انقالبی برای هدايت مبارزه طبقاتی در ايـران،         

 .  اهميت تعيين کننده استدارای
هدف آمريکا، چه با جنگ و چه بـدون جنـگ،            

امـا تغييـر رژيـم وسـيله     . تغيير رژيم در ايران است   
محـرک  . ايست برای دست يافتن به اهداف بزرگتـر       

آمريکا،  کنترل مستقيم ايران به قسـمی اسـت کـه     
بتواند راه را برای پياده کردن طرح های منطقـه ای     

هدف آمريکا سلطه بی چالش   . ندو جهانی اش باز ک    
آمريکا می خواهد از ايـران   . مانع بر ايران است    بی و

بعنوان پايگاه و سکوی پرشی بـرای تحکـيم سـلطه           
بـرای ايـن    . اش بر خاورميانه و جهان استفاده کنـد       

کار نمی تواند بر رژيمی تکيه کند کـه بـا ظـاهری              
غير وابسته شکل گرفته و ادعای استقالل سياسی و     

در . بودن يکی از ديرکهای مشروعيتش است      " يمل"
اين مقطع در خاورميانه که آمريکـا مشـغول شـکل        
دادن به يک نظم جديد در جهان اسـت، ايـن روش     

آمريکـا  . اداره رژيم های وابسته، کارآئی کافی ندارد      
برای اداره ايران، نخبگان ارتجاعی جديـدی را مـی          

ن و  خواهد؛ نخبگانی که در مدارس سياسی پنتـاگو       
  . وزارت امور خارجه آمريکا تعليم يافته اند

بعالوه، رژيمی که وابستگی اش به نظام سرمايه      
ــای   ــدتا از طريـــق قـــدرت هـ داری جهـــانی عمـ
امپرياليستی اروپائی است و بـا امپرياليسـم روسـيه          
رشته های پيوند گوناگون دارد، يک سـد در مقابـل      

  .طرحهای امپرياليسم آمريکا محسوب می شود
خره اينکه، آمريکـا بـرای پيشـبرد اهـدافش        باال

نمی تواند بر جمهوری اسالمی تکيـه کنـد زيـرا در         
اين راه، تکيه بر رژيمـی منفـور و منفـرد در ميـان              
مردم، آمريکا را بيشتر آماج حمـالت مـردم خواهـد       

به اين دليل، راهبردش اين است که از نفـرت           . کرد
 در  تغييـر رژيـم   "مردم استفاده کند و تحت عنوان         

نخبگانی را به قدرت برسـاند کـه مشـروعيت         " ايران
 . سياسی بيشتری داشته باشند

ــت    ــن سياس ــل اي ــالمی در مقاب ــوری اس جمه
تمام صف آرائی هـای سياسـی  و   . مقاومت می کند 

تالش ها و محـور دغدغـه هـای کنـونی جمهـوری          
اسالمی آن است که چگونـه خـود را از قربـانی بـه               

ی در خاورميانه تبـديل     بازيگر طرح های امپرياليست   
در اين راه، جمهوری اسالمی حاضـر بـه دادن         . کند

هر گونه امتيازی به آمريکاسـت امـا مـی دانـد کـه              
. آمريکا نمی تواند با جمهوری اسالمی سازش کنـد         

ــد  امــا مقاومــت . بهمــين جهــت مقاومــت مــی کن
جمهوری اسـالمي، خـود انعکاسـی از رقابـت هـای       

ها بـر سـر تقسـيم       بزرگی است که ميان امپرياليست    
  . مناطق نفوذ در جريان است

اين بحران بر صف آرائی های سياسی در ميـان      
هيئـت حاکمـه جمهـوری      . مرتجعين تاثير گذاشته  

اسالمی را شقه شقه کرده و بخشـی از اپوزيسـيون            
  . جمهوری اسالمی را در کنار آمريکا قرار داده است

مبارزه اقشـار و طبقـات مختلـف مـردم عليـه            
اما روشن  . اسالمی در حال گسترش است    جمهوری  

است که اگر يک سياست انقالبی ضد ارتجاعی ضـد     
امپرياليستی تبديل به قطب قدرتمندی در جامعـه        
نشود، ايـن مبـارزات بـه حاشـيه رانـده شـده و در               
دعواهای آمريکا و جمهوری اسالمی بخشی از تـوده   
های مردم می توانند به سـياهی لشـگر ايـن يـا آن          

تجاعی تبديل شده و در منگنه اين تضـاد،         نيروی ار 
  .مبارزات به هرز رود

در چنين صحنه سياسـی پيچيـده ايسـت کـه           
تاريخ بار ديگر، نيروهای کمونيست را فرا می خواند         
تا به وظيفه خود عمل کرده و  با تمام قوا توده های 
مردم را نسبت به اينکه در اين دعوا منفعتی ندارند،      

قـرار گـرفتن    ان بگويند که بجای     و به آن  . آگاه کنند 
منگنه  جمهوری اسالمی و امپرياليسم آمريکا       ميان  

ــفوف    ــيختگی ص ــم گس ــوا و از ه ــن دع ــد از اي باي

دشمنان، برای راه انداختن مبارزه انقالبـی و جنـگ      
؛ بجای انتخاب ميان نظم کهـن       يمانقالبی سود جوي  

ارتجاعی و نظم جديد ارتجاعي، راه درخشان مبارزه     
معه ای بـدون ارتجـاع و امپرياليسـم، يـک           برای جا 

جامعه دموکراتيک نوين و سوسياليستی را در پيش        
 .يمگير

 تضادھای میان جمھوری اسالمی -  ٢
  و امپریالیسم آمریکا

روشن است كه منبـع  تـنش در روابـط ميـان             
آمريكا و جمهوری اسالمی جاه طلبی هـای هسـته          

سياست هـای كنـونی     . ای جمهوری اسالمی نيست   
مريكا در قبال جمهوری اسالمی داليلی وسيعتر از        آ

  .خود ايران و موقعيت رژيم جمهوری اسالمی دارد
 در مقابل سياست های آمريكـا در خاورميانـه،         
نيروهای ارتجاعی مانند جمهوری اسالمی مقاومـت       

اما مقاومت قدرت هـای ارتجـاعی بـومی       . می كنند 
 ماننــد جمهــوری اســالمی و طالبــان و نيروهــای از
قدرت بيرون رانده شـده در عـراق، بـدون پشـتوانه            

و حتـا   (  قدرت هـای امپرياليسـتی ماننـد روسـيه    
نمی تواند مدت طـوالنی دوام      ) قدرت های اروپائی    

كمترين پشتوانه اين است كه اجازه می دهند        . آورد
ــود  ــان روان شـ ــلحه بسويشـ ــای . اسـ ــدرت هـ قـ

امپرياليستی روسيه و اروپـائی حاضـر نيسـتند كـه           
ارند لقمه خاورميانه راحت از گلوی آمريكا پائين   بگذ
رقابت های ميان قدرت های امپرياليسـتی بـر         . رود

سر ايران بسيار حادتر از رقابت و دعواهايشان بر سر    
  . عراق است

آمريكـا بــرای رســيدن بـه اهــدافش در ايــران،   
اعمال قهر نظـامی را نيـز در دسـتور کـار گذاشـته           

استفاده بکند يا نکند، ز حمله نظامی اآمريکا. است
ـ تغييری در ماهيت اهـدافش بوجـود نمـی آ           .دي

سياست و برنامه هـای آمريکـا بـرای ايـران ذره ای            
ايـن سياسـتها  منـافع       . منافع مردم را در بر نـدارد      

استثمارگرانه و سـتمگرانه سـرمايه داری جهـانی را        
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همين که آمريکا برای رسـيدن      . نمايندگی می کند  
و اشغال نظامی را نيز در دستور  به اهدافش بمباران    

کارش گذاشته، بخودی خود نشان دهنـده ماهيـت         
. به غايت ارتجـاعی و ضـد مردمـی اهـدافش اسـت           

چنين جنگی فقط می تواند يک نظام ارتجاعی ضد         
  .مردمی توليد کند

اينکه آمريکا تهديد های نظامی خود را عملـی         
خواهد کرد يا نه و اينکه به چه درجه و شکلی آنـرا             

حمالت هـوائي، اشـغال نظـامی       (عملی خواهد کرد    
قسمی يا کامل و يا تقويت نيروهای مسـلح وابسـته    

بـه عوامـل   )  در مرزهای ايران   يا به خود در داخل و    
به قدرت نظـامی آمريكـا بـا      : گوناگونی بستگی دارد  

توجه به عدم همكاری احتمالی قدرت های اروپائي؛     
وسـيه و  به مخالفت قدرت های منطقـه ای ماننـد ر     

چين؛ به توان جنبش جهانی ضد جنگ؛ به رشـد و           
گسترش  جنبش اقشار و طبقات مختلف مردمی در 
ايران عليه جمهوری اسالمي؛ و به اينكه آيـا بخـش           
مهمی از نيروهای سياسی و نظامی درون جمهوری        
اسالمی حاضر به همكاری با طرح های آمريكا برای         

  .تغيير رژيم خواهند شد يا خير
 حالت افشای ماهيت برنامه های سياسی       در هر 

و اقتصادی و نظامی آمريکـا بـرای آينـده ايـران، از             
 وظــايف سياســی بســيار مهــم کمونيســتها و همــه

  . نيروهای انقالبی و مترقی است

 محركھای جھانی سیاست -  ٣
خصمانھ امپریالیسم آمریكا در قبال 

  یجمھوری اسالم

رابطه آمريکا مجبور است که اهداف خود را در         
زيـرا تـامين نيازهـا و منـافع     . با ايـران دنبـال کنـد    

امپرياليستی کلی اش در گـرو تحقـق برنامـه هـای        
  .عمومی اش در خاورميانه است

نيازهای پايه ای  برای فهم اين اجبارات بايد به       
  . نگريستو محركهای پايه ای سرمايه داری جهانی 

. شروع جنگ خطر بزرگـی بـرای آمريكـا دارد          
ز بورژوا امپرياليستها كه مخالف جنگند مـی        برخی ا 

گويند اگر آمريكا جنگی را شروع كنـد، نمـی توانـد     
امـا  . آنان مثال عـراق را مـی زننـد      . آن را تمام كند   

سوال اين است كه آيا آمريكا می توانـد راه ديگـری       
  برای جواب به نيازهای مبرم خود بيابد؟ 

اند اگر آمريكا وضعيت جنگی را نگاه دارد می تو
 و در سـطح  نارضايتی های درونی را سـركوب كنـد      

بين المللی تحت عنوان حالت جنگی دست بـه هـر         
 و بر قدرت های ديگر فشار آورد كه نظم          كاری بزند 

نوين ديکته شـده توسـط آمريکـا را قبـول كننـد و         
قوانين بين المللی جديدی را وضع و اتحادهای بين      

  .المللی خود را روشن كنند
از  خاورميانه شکل های جديـدی  ازدرون جنگ 

آمريکائی ها  . در حال شكل گيری است    اداره جهان   
هستند كـه يـک     سفارتی   در حال ساختن  بغداد  در  

تاسيسـاتی كـه بـرای       .شهرك چند هزار نفره است    
اين شهرك يک ميليارد دالری در دست تهيه است         

در واقـع   . چندين برابر تاسيسات سازمان ملل است     
لكه مركزی بـرای اداره منطقـه       اين سفارت نيست ب   

  .در درازمدت است
محرک بنيادين آمريکا، ترميم هژمونی اش در 

  آمريکا.روابط قدرت سياسی و اقتصادی جهان است
بـه  امـا قـادر     . يک قدرت نظامی بدون رقيب اسـت      

و اسـتقرار   سلطه سياسـی و اقتصـادی اش        تحميل  
بدون ايجاد يک نظـم     . يک نظم نوين جهانی نيست    

بحران ساختاری گريبـان گيـر نظـام سـرمايه       نوين،  
امـا اقـدامات    . نيـز قابـل حـل نيسـت       داری جهانی   

بحران ساختاری نظـام    امپرياليسم آمريکا برای حل     
های ايـن  ضـاد ، به نوبـه خـود ت  سرمايه داری جهانی  
 ميـان امپرياليسـم و   هم تضاد: نظام را حاد می کند   

 و هم به رقابتهایرا تشديد می کند     خلقهای جهان   
  . ميان امپرياليستها دامن می زند

آمريكا هر چـه بيشـتر بـا رقابـت قـدرت هـای           
يه نغمـه  روسحتا  . امپرياليستی ديگر روبرو می شود    

روســها  . شـراكت در اداره جهـان را سـر داده اسـت    
ــرد  ــاال ب ــوان نظــامی خودشــان را ب ــده ات ــرا . ن اخي

هواپيمای نظامی جديد شان تا مرزهـای كانـادا بـه           
. رديـابی كنـد   د بدون آنكه آمريكا آن را       پرواز در آم  

 .بـود روسـيه  از سـوی     قـدرت نمـائی      اين يك نـوع   
به ايـران داده  ی ضد هوائی    يكسری سالح ها  روسها  

 روسيه تالش می .اند كه تا حال امتحان نشده است     
يكـی از   . كند با اروپا به اتحاد ضد آمريكـائی برسـد         

دعواهای بزرگ نفتي، كشيدن لولـه گـاز و نفـت از            
آمريكـا مصـرانه   . جمهوری های آسيائی به اروپاست    

. خواهان كنار گذاردن روسيه و ايران از طرح اسـت         
در ماه مه بر سر اين مسئله مشاجرات حادی ميـان          

گرهـارد   روسـيه، . ديك چنی و پوتين صورت گرفت 
را عضـو هيئـت    ) صدر اعظم سـابق آلمـان      ( شرودر

 )يه و نفـت روسـ    شرکت گاز (پروم  مديره شركت گاز  
 آمريكا با ژاپن اتحادهای نظامی اش را به ضرر          .كرد

روسـيه و چـين در حـال تقويـت       . محکم کرد چين  
هستند کـه بلـوکی در      " سازمان همکاری شانگهاي  "

حاد شدن تضادهای . مقابل نفوذ آمريکا در آسياست 
آمريکا و چين محدود به خود آمريکا و چين نيست          

قـدرت  بلکه انعکاس رقابتهای اقتصـادی و سياسـی      
زيـرا چـين    . های بزرگ غربی و روسيه و ژاپن است       

بزرگترين کشور منطقه ای است کـه اکنـون مرکـز           
 و سرمايه هـای     -توليدات مانوفاکتوری جهان است     

ــت    ــر ســر آن در حــال رقاب ــزرگ امپرياليســتی ب ب
  .اقتصادی بسيار حاد می باشند

همانطور که لنين گفت رقابت هـای اقتصـادی         
ــ  ــان ســرمايه ه ــزرگ مي ــدون ب ا ی امپرياليســتی ب

پشتوانه سياسی و مانورهای دولتهـای شـان امکـان       
  .ندارد

  جایگاه نفت در این رقابتھا چیست؟

در بسياری از تحليل ها بر سـر نفـت و كنتـرل     
امـا بايـد ايـن مسـئله را       . آن تاكيد زيادی می شود    

ين نيسـت كـه آمريكـا       مسئله ا . درست تحليل کرد  
ی نفتی آمريکائی مـی     يا کمپانی ها  . نفت الزم دارد  

 دقيقـا آن  مسـئله . اهند همه جا چنگ بيندازنـد     خو
قدرت های امپرياليسـتی ديگـر و اقتصـاد         است که   

نيازمند نفت است و هر قدرتی بر اين منبـع          یجهان
انرژی و راه های نقل و انتقال آن سلطه داشته باشد   

 نفت  .می تواند مراکز اقتصادی جهان را کنترل کند       
نفـت انـرژی و سـوخت    . شی نـدارد بخودی خود ارز  

کنتـرل   .برای توليد و ماشـين هـای جنگـی اسـت           
خاورميانه، نقش مهمـی در کنتـرل اقتصـاد جهـان          

ــا. دارد ــاير ن  آمريك ــق کنتــرل ذخ تــی و ف از طري
شريانهای نفتی می توانـد حـوزه مانوفـاكتور كرانـه           

کنتـرل  نيز  روپا را   قتصاد ا اهمچنين  اقيانوس آرام و    
رای چين و قدرت های اروپائی  بروسيهاهميت . کند

در آن است کـه در مقابـل انحصـار طلبـی آمريكـا،        
بهمـين دليـل   . بديلی برايشان محسـوب مـی شـود     

روسيه وزنه مهمی در رقابتهای جهانی ميان قـدرت   
  .های امپرياليستی است

ــای    ــاه ه ــا و گلوگ ــريان ه ــرل ش ــا، کنت آمريک
اقتصادی جهان را بخش تعيين كننده ای از امنيت          

 سـند راهبـردی امنيـت ملـی      .لی خود مـی دانـد     م
دو دارای  ) که در سال گذشته منتشر شـد       (آمريكا  
محـور اقتصـادی و محـور جنـگ ضـد           : استمحور  

اين سند قطبهای اقتصادی مختلف جهان    . تروريسم
را بررسی کرده  چين  و امريكای التين و غيره    مانند

ـ  و تاکيد می کند که مسائل        رای آمريکـا   اقتصادی ب
 ايـن سـند همچنـين مـی         .استعد امنيتی   رای ب دا

گويد که آمريکا برای حفظ امنيت ملـی خـود بايـد          
. دست به جنگ های پيشگيرانه عليه تروريسم بزنـد   

به اين معنا که ارتش آمريكا هر گاه احسـاس کنـد              
طه ای از جهان قبرای حفظ منافع ملی اش بايد به ن   

  .لشگر کشی کند، اين کار را خواهد کرد

  بت ھای سیاسی بر سر ایرانرقا

ميان آمريکا با  قدرت های اروپائی و روسـيه و           
چين بـر سـر رويکـردی کـه نسـبت بـه جمهـوری            
اسالمی اتخـاذ مـی کننـد اختالفـات و مشـاجرات            

 آمريكائی ها يـك خـط  سياست . زيادی جريان دارد  
در .  اما خط اروپائی ها فراز و نشيب دارد    .دثابت دار 

 نسبت به آلمانی ها تنـد و        فرانسوی ها حال حاضر،   
ی هـا   ئشيراك قبل از آمريكـا     .تيزتر حرف می زنند   

گفت كه مـا پروائـی از حملـه هسـته ای بـه ايـران        
 داشـت   قصـد البته می توان گفت كه بيشتر    . نداريم

 كه فراموش نکن ما هم قدرت دهدبه آمريكا هشدار 
يك جناح قوی از هيئت حاكمه      .  هسته ای هستيم  
 طريـق   وپائی معتقدند که بايد از      های كشورهای ار  
 درسرشان بی كـاله نمانـد چـون    همراهی با آمريكا  

كشورهائی را که بـا او همراهـی     آمريكا، عراق جنگ
  و نکردند از قراردادهای نفتی با عـراق بيـرون رانـد          

  .تنبيه شان كرد
همه اين عدم توافق ها از رقابـت هـای بزرگتـر      

 رقابت بـر    منظور. اين قدرت ها سرچشمه می گيرد     
رقابت بر سـر   . سر اين قرار داد و آن قرار داد نيست        

  . مناطق نفوذ اقتصادی و سياسی در جهان است
نيا در  از دريچه مسئله ايران می توان ديد كه د        

تحليل پايه  اين .يك گره گاه بحرانی استثنائی است
بـا    فقـط  تیامپرياليسای لنين كه سرمايه داری      

ان های سـاختاری    و جنگ می تواند بحر    خريب  ت
 را حل كند كماكان درسـت        داری بزرگ سرمايه 

سـرمايه داری جهـانی  يـك      بحران اقتصادی    .است
برخـی از    در   .مسئله بزرگ بـرای امپرياليستهاسـت     



   ٤ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                
تحليلها اين مسئله به طريقی مكانيكی مورد ارزيابی 

فی المثل تحت عنوان اينکه سرمايه      . قرار می گيرد  
 اش را زياد كند پس داری می خواهد فروش اسلحه   

وقتـی كـه لنـين مـی گويـد          . جنگ راه می انـدازد    
سرمايه داری امپرياليستی باالخره از طريـق جنـگ         
بحران هـای دوره ای اش را مـی توانـد حـل كنـد               

منظورش آن اسـت    . منظورش فروش اسلحه نيست   
كه سرمايه برای آغاز سيكل های رونق بايد يك دور  

تخريـب  .  بگذرانـد تخريب بزرگ سرمايه ها را از سر   
بلوكهای بزرگ سرمايه و بلعيده شدن يكـی توسـط        
ديگری در عصر امپرياليسم توسط جنگ صورت می  

ــرد ــد  . گي ــب نمــی توان ــدون تخري ســرمايه داری ب
ــوين رونــق را   خودســازی و بازســازی كنــد و دور ن

  .شروع كند
  

  آمریكاھیئت حاكمھ بحثھای درون 
ای بحثهای درون هيئت حاکمه آمريکا دريچـه      

  . بروی اهداف واقعی آمريکا است
يکـی از ايـن مباحـث مقايسـه نتـايج پيــروزی      
آمريکا در جنگ جهـانی دوم و پيـروزی در جنـگ             

نتيجـه پيـروزی در     آنان می گوينـد، در      . سرد است 
تحـت  دنيـا را  آمريکـا توانسـت     ، دوم جهـانی جنگ  

هد ولی پس از تمـام   تجديد سازمان د  هژمونی خود   
 چنـين کنـد در حاليکـه       شدن جنگ سرد نتوانست   

امروز نيز جهان نيازمند يـك تجديـد سـاختارديگر          
 اســت؛ چــون ســاختارهای ســلطه گــری كهــن نــه
هژمونی آمريکا را تـامين مـی کنـد و نـه راه بـرای               
. حداکثر سودآوری سرمايه های جهانی باز می کنـد  

ـ   آمريکا: سپس می پرسند   د، بـدون   چطـور مـی توان
ن اسـت کـه   روشـ (جنگی مانند جنگ جهـانی دوم       
بلکه جنـگ ميـان     . منظورشان ايران يا عراق نيست    

قدرت های امپرياليسـتی اسـت كـه برخـی از آنهـا           
هژمـونی خـود را تـامين    ) سالح هسته ای نيز دارند  

کند و بازسـازی ضـروری را در سـاختار سياسـی و            
اقتصادی جهان انجام دهد؟ مشخصا هنری کسينجر 

 و در  در مقاله ای چنين پرسشی را طرح مـی کنـد          
"  حملـه پيشـگيرانه    "جواب به اين سوال، از نظريـه        

كسـينجر مـی گويـد قـانون بـين         . حمايت می کند  
در صورتی حمله به يک کشور ديگر را مجاز         المللی  

می شمرد که کشور حمله کننده مورد تعرض قـرار          
وی می گويد ايـن قـانون بايـد عـوض           . گرفته باشد 

ع اجماشود و تاکيد می کند که در حال حاضر يک           
ميان قـدرت هـای غربـی بـر سـر ايـن             بين المللی   

حملـه پيشـگيرانه   موجود است و می توانند  موضوع  
  .کنندرا در قوانين بين المللی نهادينه 

طرح حمله پيشگيرانه از سـوی امپرياليسـم        
آمريکا . آمريکا در واقع يک نوع جنگ خزنده است

با استفاده از زور بازوی نظامی اش مـی خواهـد           
قدرت دلخواه خود را در سطح جهانی برقرار تناسب 

کند بدون اينکه وارد جنگ با قدرت های بـزرگ     
  . ديگر شود

اينکه تا کی چنين جنگـی بطـور خزنـده جلـو            
بهر حـال امـروزه قـدرت    . خواهد رفت معلوم نيست   

های امپرياليسـت ديگـر تـوان و خواسـت ورود بـه             
 مـی   اين به آمريكا امكان   .  جنگ با آمريكا را ندارند    

دهد كه با بحران های جنگـی كـوچكتر و پرهيـز از      
رويداد يك جنگ جهـاني، اهـداف جهـانی خـود را           

  .دنبال كند

آیا آمریكا می خواھد شكل استعماری 
  كھن را احیاء كند؟

های دوران کنـونی آن اسـت كـه       واقعيت ی از يك
  سال پس از جنـگ    ۵٠جهان نسبت به دوره     اوضاع  

قـادر نيسـت بـا     مريكـا جهانی دوم عـوض شـده و آ   
اشكال قديمی يعنی بطورغيرمستقيم و بـا بنـدهای       
اقتصادی و كنترل ساختار قدرت در سطح جهـاني،         
كشورهای نومستعمره مانند ايران و عراق و غيـره را    

 كنتـرل در نتيجه مـی خواهـد اشـكال       . كنترل كند 
شكل غالب .  که ديگر کارآئی ندارد، بهم زند   اسابق ر 

شـورهای تحـت سـلطه، در     سلطه امپرياليستی بر ک   
تمام دوره بعـد از جنـگ جهـانی دوم تـا فروپاشـی       

ــود  ــتعمره ب ــت نومس ــوروي، سياس ــد از . ش ــا بع ام
فروپاشی شوروي، قدرت های غربی نياز به دخالـت         
نظامی مسـتقيم در نقـاط مختلـف جهـان را طـرح       

  جنـگ  از زمـان اين مباحـث . کرده و انجام داده اند    
حاكمـه آمريكـا   يك جناح هيئت . شروع شد كوسوو  

كه كلينتـون آن را نماينـدگی مـی كـرد و احـزاب              
 ندسوسيال دموكرات اروپا اين بحث را جلو گذاشـت         

كه قدرت های بزرگ جهان حق مداخلـه مسـتقيم          
را دارنـد؛ البتـه ظـاهرا       “ جهان سوم ”در كشورهای   

 روشنفكران  .تحت عنوان دفاع از حقوق بشر و غيره       
از سـوی كـل     سوسيال دمـوكرات اروپـا بـه نيابـت          

امپرياليسم اين بحث را پيش كشيدند كه اسـتعمار         
كهن به شكل حضور نظامی مستقيم در كشـورهای       
پر آشوب فوايدی داشت و بايد جوانبی از آن را احيا      

توجيه امپرياليستها اين است که مـی گوينـد،         . كرد
نگاه كنيد اين استقالل طلبـان آفريقـائی كـه مـا را       

 ايـن  !دم خـود آورده انـد     بيرون كردند چه بر سر مر     
يت هم دارد زيـرا واقعيـت آن اسـت كـه      بحث جذاب 

 تغييری در زندگی مـردم بوجـود    “ استقالل ”كسب  
.  و حتا در برخی نقاط وضـعيت را بـدتر كـرد    نياورد

اين نهضت های استقالل طلبانه وفاجعه ای كـه بـه       
بار آوردند در واقع نشان داد كـه نتيجـه نهـائی بـه             

ائی كــه رهبــريش بدســت قــدرت رســيدن نهضــته
نيروهای بورژوازی ملی و فئودال ها و سران قبايل و 
روحانيون است، بدتر شدن وضـع اسـت و نـه بهتـر          

آنهـا هرگـز نتوانسـتند حتـا درجـه كمـی از            . شدن
ــرای    ــاعی  ب ــی و اجتم ــری اقتصــادی و سياس براب
اكثريت مردم كشورهای مزبور بوجود آورند، و صرفا        

ی كه سابقا محـروم و      گيريم قشر (يك قشر كوچك    
ــود ــر ب ــه نوكيســه هــای نفتــی و  ) فقي ــديل ب را تب

جنايتكاران نظـامی جديـد كردنـد و بـرای تحكـيم         
قدرت خـود جنـگ هـای منطقـه ای و كشـتارها و        

البته توطئه چينـی    . سركوبهای داخلی راه انداختند   
های امپرياليستها نقش تعيـين كننـده در آفريـدن          

 بـدليل ماهيـت    اين وضع داشـت امـا امپرياليسـتها       
كـه هرگـز    “ اسـتقالل طلـب   ”طبقاتی اين نيروهای    

نتوانســتند بنــد نــاف اقتصــادی خــود را از اقتصــاد 
سرمايه داری جهانی ببرنـد، امكـان چنـين توطئـه           

  . چينی هائی را داشتند

ــای      ــدرت ه ــده ق ــرگ برن ــه، ب ــه اينك خالص
ــت   امپرياليســتی در مداخلــه نظــامي، ماهيــت بغاي

 هـای حـاكم در ايـن    ارتجاعی و پوسـيدگی قـدرت     
كشورهاســت و جمهــوری اســالمی نمونــه بــارز آن 

در مقابل استدالالت امپرياليستها عليـه ايـن         . است
. مرتجعين بومی اصال نمی توان دفاعيه ای علم كرد        

در مقابـل اسـتدالالت ايــن مـرتجعين بـومی عليــه     
هـر  . امپرياليستها هم نمی توان دفاعيه ای بلند كرد 

تحــت حاكميــت هــر دو دو راســت مــی گوينــد و 
اكثريت مردم دهشتهای نـوينی را تجربـه خواهنـد          

  . كرد
اما بر سر ميزان و چگونگی اين دخالتهـا ميـان           

زيرا هر يک می خواهد     . آمريکا و اروپا اختالف است    
اروپائی ها اصرار داشتند كه . منافع خود را پيش برد

اين دخالت بايد زير چتر سازمان ملل باشد يا اينكه          
رتش يكی از اين كشورها نيرو پياده مـی كنـد           اگر ا 

اما آمريكـائی   . بايد زير نظر فرماندهی مشترك باشد     
ها در عين قبول اينكه بايد جوانبی از استعمار كهن      

می خواست يکه تـاز ميـدان باشـد و         را احياء كنند    
متمايز از نيروهای نظامی كشـورهای امپرياليسـتی        

  .ديگر عمل کند
الت ظـــاهر فريـــب امـــا گذشـــته از اســـتدال

امپرياليستها برای موجه جلوه دادن دخالت نظـامی        
شان، مسئله بر سـر اجبـار امپرياليسـتها در عـوض            
كردن اشكال حاكميتشان در نقاط مختلـف جهـان         

كهن استعمار  امپرياليستها عالقه ويژه ای به      .  است
بـرای احيـای آن     “ فرصـت ” ندارند كه بخواهنـد از      

شـكل  گ جهـانی دوم،  جنـ  بعـد از  .اسـتفاده كننـد  
استعمار كهن ديگر بدردشان نمـی خـورد و شـكل           

فراموش نكنيم كـه    . استعمار نوين برايشان بهتر بود    
امپرياليسم آمريكا برای تحويل گرفتن مناطق تحت       
استعمار بريتانيا و فرانسه شعار حق تعيين سرنوشت    
. ملل را عليه ايـن دو قـدرت اسـتعماری علـم كـرد       

  . ديگری استبنابراين مسئله چيز
ئی که بعد از جنـگ جهـانی دوم        آن تناسب قوا  

پايه های اقتصـادی   . به هم خورده است   بوجود آمد،   
بشـدت  فـاتح آن جنـگ بـود،        که   و سياسی آمريکا  
تحت شرق شوروی سابق و بلوك  . ضعيف شده است  

بـا  . كنترل آن، يكی از محورهای آن نظم قديم بـود      
در . رفـت فروپاشی بلوک شرق، اين محـور از ميـان     

فاصله زمانی كوتاهي، كشـورهای اروپـای غربـی از          
متحدين سابق آمريكا بـه رقبـای جديـدش تبـديل        

فروپاشی بلـوک امپرياليسـتی شـرق و كنـار          . شدند
رفتن موانعی كه رقابت هـای سياسـی و نظـامی دو       
بلوك غرب و شرق بوجود آورده بود، به گسـترش و           
ــه   انبســاط ســرمايه جهــانی اكســيژن دميــد كــه ب

امـا  . گلوباليزاسيون سرمايه داری مشهور شده است     
، بـه نوبـه خـود، نظـم کهـن را بـرای        لوباليزاسيونگ

 اروپايی هـا و     .ارباب جهان، غير قابل كنترل تر كرد      
آمريکا در دوران كلينتـون حـق دخالـت را فرمولـه           

 و گفتند كه قـوانين سـازمان ملـل كـه حـق        كردند
شـورهای  را بـرای حكـام ك     “ چار ديواری اختياري  ”

. جهان سوم برسميت می شناسد بايـد عـوض شـود      
حـق دخالـت   قدرتهای اروپائی تاکيد می کردند که      

اما هيئت حاكمـه آمريكـا   . بايد با سازمان ملل باشد    
به اين نتيجه رسيده بود كه ايجاد نظم نوين نياز بـه   
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دارد و حــق خــود را بــه عميقتــری عمــل جراحــی 
به الم كرد و    مداخله نظامی در اقصی نقاط جهان اع      

پيشنهاد كرد كـه در چـارچوب       اروپايی    كشورهای  
.  منافع امپرياليستی خود را پيگيری كنند      پروژهاين  

آورد و در تمركز در اروپا در   خود را از     ارتشآمريكا  
  .  پخش كردختلف دنيانقاط م

عامل كليدی و تعيين كننـده در طـرح ايجـاد           
 در  بـزرگ آمريكـا   نظامی  حضور  “ خاورميانه بزرگ ”

. خاورميانه و جمهوری هـای آسـيائی اسـت        منطقه  
از ايـن منطقـه بعنـوان       تصور آمريکا آن اسـت کـه        

سكوی پرشی جهت تامين هژمونی آمريكا بر قدرت        
های اروپائي، روسـيه و بـر منطقـه توليـدی كرانـه             

انگيزه هـای امپرياليسـم   . اقيانوس آرام استفاده کند  
انگيـزه  آمريكا برای درگيری بـا جمهـوری اسـالمی       

هــائی اســت كــه از عمــق نيازهــای ســرمايه داری  
  . امپرياليستی آمريكا بلند می شود

آمريكا برای تجديد ) يا الگوی نظري(پارادايم 
سازماندهی ساختارهای قدرتش در خاورميانـه و      
مناطق مختلف جهان احياء استعمار كهن نيست       

 امروزه آمريکا در باتالق عراق .بلكه امپراطوری است
در نتيجه ممکنست در الگوی خود      . کرده است گير  

اما در ابتدا، فرضش بـر ايـن        . تعديالتی بوجود آورد  
بود كه می تواند بـا اسـتفاده از قـدرت نظـامی بـی        
ــای     ــدرت ه ــه ق ــازی ب ــه ني ــدون اينك ــدش ب مانن
امپرياليستی اروپائی داشته باشـد، جهـان را ماننـد          

ه مثال در يك نقطـه از منطقـ     . امپراطوری اداره كند  
 و اداری بزرگی برقـرا    يگاه نظامی   خاورميانه بزرگ پا  

كند و در نقاط مختلف پايگاه های نظامی موقـت، و     
بقيه نقاط را زيـر چتـر آن قـرار دهـد و بـدلخواه و               
بدون مانع از حريم هوائی و زمينـی و دريـائی ايـن             

حتا كمكهائی كه   . كشور و آن كشور وارد آنها بشود      
ه زده و سونامی زده می   ارتش آمريكا به مناطق زلزل    

ــن الگوســت  ــه اي ــر پاي ــد ب ــه  .  كن ــن تصــور اولي اي
بـا رو آمـدن     اينكـه   . امپرياليستهای آمريكـائی بـود    

 چه تغييراتـی     عراق تضادهای نوين در نتيجه جنگ    
ــده ادر پارادايمشــان داد ــد داد ن ــا خواهن ــد  ي را باي

 اما در هر حالت نياز سـرمايه داری بـه           .بررسی كرد 
 و ايجاد نظمـی جديـد كماكـان         شكافتن نظم كهن  

پابرجاست مگر اينكه انقالبات سوسياليستی مسيری   
را كه جهان بر روی آن در حركت است كامال عوض     
كنند و مدعی ايجاد نظم نـوينی در جهـان گردنـد؛         

   .نطم نوينی درست نقطه مقابل نظم امپرياليستي

 استراتژی ھیئت حاکمھ جمھوری -۴
  اسالمی

جمهوری  هيئت حاکمه    تحرکات سياسی محور  
. مقابله با فشـارها و تهديـدات آمريکاسـت        اسالمی،  

 و خلـق افکـاری كـه        اسـی يی س جموعه رويدادها م
 تحادهاا. دارد را حالت پيش از جنگ  م می کند،    يرژ

وابط ئت حاکمه و حتا نوع ر  يو انشقاق های درون ه    
ـ رديـف كـردن د  با كشورهای همسايه و     ی ماننـد  ول

ن جمهوری اسـالمی،  ين متحد بعنوانزوئال و سوريه  و
موضـوع   .ت اسـت ين وضعير ا يهمه و همه تحت تاث    

ج، يمرکزی روابط جمهوری اسالمی با کشورهای خل   

ه يـ ازاتی که در مورد سرکوب پ کا کـا بـه ترک           يامت
ا سفرهائی که سران جمهوری اسالمی به       يمی دهد   

ن تقاضا دور   يپاکستان انجام می دهند، همه  بدور ا       
بـه   در جنـگ احتمـالي،    کشـورها   ن  يـ می زند که ا   

ن يا. شان را ندهند  ياز پايگاهها کا اجازه استفاده    يآمر
جمهوری اسالمی برای ز قابل توجه است که   ينکته ن 

" سـازمان همکـاری شـانگهاي     "اولين بار در نشست     
   .ت در آن را کردي و حتا تقاضای عضوشرکت کرد

جمهوری اسالمی تداركات جدی برای مواجهه       
مردم را در بی خبری البته . يكا می بيندبا حمله آمر  

کامل در مورد ابعاد تهديـدهای آمريکـا و تـدارکات     
مدتی است كه روزنامه ها حتا      . رژيم نگاه داشته اند   

در عناوين بزرگ مسئله قصـد آمريكـا بـه حملـه را       
عناوين روزنامه ها کـامال بـرعکس       . طرح نمی كنند  

لش  هنـد مقـاب  . روسيه وتو خواهـد كـرد      :ه است شد
  !خواهد ايستاد

 جــدالها و يــار و ياركشــی هــای درون هيئــت 
حاكمه حول چگونگی بر خورد به آمريکا شكل مـی         

دوستان قديم از هم منشعب شده و دشمنان        . گيرد
عمال جناح بندی های    . قديم باهم دوست می شوند    

  .جديدی شکل گرفته است
که احمدی نژاد و    (يك جناح از هيئت حاکمه        

در حـال آمـاده     ) نده آن مـی باشـند     خامنه ای نماي  
کردن نيروهـای خـود بـرای مقاومـت و در صـحنه             

تدارك سياسی ايـدئولوژيكی كـه      . ماندن می باشند  
برای آماده كـردن پايـه هايشـان مـی بيننـد خـط              
عوامفريبانه دوران جنگ ايران و عراق و بـرانگيختن       
احساسات ملی و قيافه دفاع از مستضعفين گـرفتن         

  . است
  اگر چه نفوذ زيادی در حکومت دارد        اين جناح 

يك دست زيـر  بطور ولی با نهادهائی روبرو است كه   
در حــال درســت کــردن آنــان .  آن نيســتندفرمـان 

اند و باورشان اين است کـه       نهادهای نظامی موازی    
 ايـن در  .ی خود بايد با آمريکا درگير شـوند   برای بقا 

 آمريكامی دانند كه آنها . بحثهای شان مشهود است   
 جناح و ولی    می خواهد تغييرات مهمی بدهد و اين      

مـی داننـد كـه در     .فقيه جزو ليسـت قربانيـان انـد     
مسئله خيلی سريع بـه از      چنين اوضاعی ممكنست    

جنـگ  معتقدند كه اگر . ميان رفتن شان منجر شود    
ند منطقه می تواناسالمی  شود با اتكا به جنبشهای      ب

 در نهايت   ند و بقای خود را    شدار كن اين پروسه را ك   
وی احساسـات  اميدوارند که با بازی ر. تضمين كنند 

ــردم  ــی مـ ــربازان   ملـ ــيعتر از سـ ــه ای وسـ ، پايـ
  .ايدئولوژيكشان فراهم كنند

“ پختـه تـر   ”بـه اصـطالح      بخشـهای    ،در مقابل 
را سـر  جناح جنگ طلب  هيئت حاکمه می خواهند     

خط جناح جنگ طلب اين اسـت كـه         . عقل بياورند 
 در  ايـن جنـاح   . نگـه دارد  مردم را در حالت پاسـيو       

آمريكا نمی خواهـد و     تبليغاتش وانمود می کند كه      
 خرداديهـا و موتلفـه   مولی دو.  حمله کند  نمی تواند 

موتلفه ! می گويند آمريکا می خواهد و می تواندايها 
ــا و  رفســنجانی  مــی خواهنــد   دارودســته ای ه

معقــول بــه ايــن مســئله بــه اصــطالح محتاطانــه و 
در ی  ائتالفـ در جريـان تشـکيل       آنان. دنبرخورد كن 

مثـل  هـا   موتلفه ای   . می باشند مقابل جنگ طلبان    
اينهـا واقـع بـين    . باند جنگ طلب عمل نمی كننـد   

 اول واليتی   .كانديد شان هم احمدی نژاد نبود     . ترند
نشست و برخاستهای شان هم بـا   . بود بعد الريجاني  

 سـازمان   انرهبـر . دوم خرداديها قابل توجـه اسـت      
مرتبـا در حـال   موتلفـه  و  نقالب اسالمی   دين ا همجا

" مسئله هسته اي"رفت و آمد و تبادل نظر در مورد        
سياسـتهای ماجراجويانـه    آنان در مقابل    . می باشند 

البتـه ايـن    .  در حـال يارکشـی هسـتند       جناح ديگر 
جناح به دوم خردادی ها  و ملی مذهبی هـائی کـه      
خواهان کوتاه آمدن در مقابل فشارهای آمريکا مـی       

دبيـر  (حسن رضـائی    اخيرا م . اشند، انتقاد می کند   ب
ــه جنــاح   شــورای مصــلحت نظــام و از وابســتگان ب

خـط تسـليم    برخيهـا   "  اعالم کرد کـه       )رفسنجاني
می گوينـد چـون اوضـاع خطرنـاك     و  " طلبانه دارند 

اين جناح می گويـد     .  بهتر است دست برداريم    است
فعاليتهـای  د کـه    ثابـت كنـ   جمهوری اسالمی بايـد     

بـا هـارت و پـورت    لی  صلح آميز است و   ايش  هسته  
آنهـا مـی   . دو پای مذاكره هم بنشـين ند اينكار را نك  

آمريكا به هر حال دست از نقشه های خود       : " گويند
اگـر االن بـر سـر هسـته ای تسـليم          و  بر نمی دارد    

در نتيجه  . بشويم فردا چيز ديگری را علم می كنند       
بـرای  ما بايد عاقالنه عمل كنـيم و دسـت شـان را              

جناح رفسنجانی بـه جنـاح     . ."ببنديمگامهای بعدی   
احمدی نژاد انتقاد می کند و هشدار می دهـد کـه            

ماننـد سـازمان   " اقدامات ماجراجويانه"اينها در حال  
اينها خوب   . مخفی می باشند  ظامی  دادن نيروهای ن  

می دانند که ايـن نيروهـای نظـامی مخفـی خيلـی       
اسـتفاده قـرار    راحت می تواند عليه خودشان مورد       

کشــمکش بــر ســر ســازمان دادن نيروهــای . گيـرد 
نظامی و امنيتی غير رسمی و موازی و کـال کنتـرل    
بر نيروهای سپاه و ارتش يکـی ديگـر از موضـوعات         

  . جدال بين جناحهاست
مشـاركت بـا    در حال حاضر دارودسـته جبهـه        

دشمن قديمی خود موسوم به جناح موتلفه نزديـک   
ـ ر حال مذاكره بـا يکديگر آنان مدام د. شده است  . دن

در جناح موسوم به احمدی نژاد نيز انشعاباتی شکل       
 اين جناح نيز کامال يك دست نبـوده و     .گرفته است 

طيفها و گرايشات مختلفی بودند كـه بـا هـم يكـی          
مرزهـای  در مجموع می توان گفت که       . شده بودند 

اين جناح بندی ها بسيار سيال است و مـدام صـف           
مسئله اصلی همه . د شکل می گيردبندی های جدي

راه جناحها و ايـن صـف بنـدی هـا ايـن اسـت كـه          
   . بيابند تا بالی عراق بر سرشان نيايدكارهائی 

بهرحال انشعاب درون هيئت حاكمه جمهـوری      
اسـالمی فــاكتور مهمــی اسـت كــه در تاكتيكهــای   

آمريكا حتا مـی توانـد روی       . آمريكا تاثير می گذارد   
يا حمله نظامی را بـا      . اب كند كودتائی از درون حس   

 امپرياليسـم آمريکـا     .كودتائی از درون تركيب كنـد     
ش روی جريانـاتی از  ابرای پيشبرد طرحهـای آتـی     

آنـان  . حساب باز کرده اسـت    اسالمی  هيئت حاكمه   
 كـه بخـش   نمی خواهند تجربه دوره شاه تكرار شود 

 .بزرگــی از نخبگــان ارتجــاع حــاکم از هــم پاشــيد 
حتمـا بـا    کا قسم نخورده است كـه       امپرياليسم آمري 

اپوزيســيون هــای ســلطنت طلــب، كــرد و مجاهــد 
 ترديدهائی كه در مورد     .طرحهای  خود را جلو ببرد     

 كه مجاهدين دارد می تواند به اين ربط داشته باشد   
کماکـان آمريکـا مـی خواهـد بخشـی از جمهـوری       
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مجاهـدين  اينکـه  . اسالمی را به سمت خـود بکشـد   
ناحها را می دهند بـه دليـل        شعار ضديت با همه ج    

می دانند اگر آمريكا بخواهـد يـك جنـاح    آنست که   
نمـی توانـد     متحد کند   قوی از جمهوری اسالمی را      

   .مجاهدين را به بازی بگيرد
جدال ميان جناحهای مختلف درون جمهـوری       
اسالمی و انشقاق دائمی ميان اين جناحها و شک و          

رد ترديدهای هر جنـاح نسـبت بـه ديگـری در مـو            
طرحهای آمريکا، يکی از داليل اصلی بـی ثبـاتی و           

جمهـوری اسـالمي،   . ضعف اين حکومت مـی باشـد    
عالوه بر مقاومت مردم، به دليل عدم انسجام درونی        
نيز قادر نيست همچون گذشته به سرکوب مبارزات        

از اين زاويه در موقعيـت شـکننده     . توده ای بپردازد  
ام شل تر می ای قرار گرفته و كنترلش بر جامعه مد     

  .شود

 روحیات و گرایشات سیاسی – ۵
  درون مردم

ــروزه  ــوری   ام ــان جمه ــی مي ــای سياس دعواه
اسالمی و آمريکا، نقش قدرتمنـدی در شـکل دادن       
به روحيات و گرايشـات سياسـی درميـان اقشـار و            

مـا همزمـان شـاهد     . طبقات مختلف ايفا مـی کنـد      
ــا ســايه   ــا آن قطــب ب گــرايش طرفــداری از ايــن ي

اما نفرت عميـق    . ی سياسی متفاوت هستيم   روشنها
مردم از جمهوری اسـالمی و آشـکار شـدن  نتـايج             
فاجعه بار تجـاوزات آمريکـا بـه عـراق و افغانسـتان           

ر موجب تقويت گرايش ضديت با دو قطب ارتجاع و 
  . امپرياليسم شده است

گرايش قدرتمندی در جامعه موجود است کـه         
ـ           اهم بـه   دست آخر، آمريكـا و جمهـوری اسـالمی ب

سازش می رسند و در نتيجه کار به جاهای باريـک           
اسـتدالل اصـلی ايـن اسـت كـه سـران            . نمی رسد 

 كثيفند كه در لحظـه آخـر        جمهوری اسالمی آنقدر  
هر كاری حاضرند بكنند كـه       بله قربان و     می گويند 

اگر چه ايـن اسـتدالل از پايـه         . بر سر قدرت بمانند   
 نـا آگـاهی و   عينی معينی برخوردار است اما بيانگر    

نسبت به آنچـه در جهـان و منطقـه در         بی اطالعی   
  . حال وقوع است، نيز می باشد

بـه سـختی    حتی بسـياری از فعـالين سياسـی         
 ممکنست آمريکا دست به اعمال قبول می كنند كه  

آنان بيشتر بر سازش بين ايـن دو        . جنايتکارانه بزند 
قطب و بر محدوديت آمريکا در پيشبرد طرحهايش         

می کنند و اينکه آمريکـا در رابطـه بـا ايـران       تاکيد  
دست به کاری نمی زند زيرا يـک پـايش در عـراق              

 و نمی تواند خـودش را بيشـتر در بـاتالق    گير است 
بـر سـر   تقريبا اکثريت فعالين كارگری نيز      . فرو كند 

شـايد  . حرفی نمی زننداين اوضاع و چه بايد کردها      
ــايع و    ــن وق ــامال اي ــه ک ــيلش آن اســت ک ــک دل ي
. مفاهيمش را برای مبارزه طبقاتی درک نمی کننـد  

وقـايع  در مقابـل ايـن     و يا اينکه احساس می کنند       
 های شـان  نبهتري. داكاری انجام د بزرگ نمی توان    

 ؛ اينها همـديگر را بزننـد  رمی گويند به ما چه،  بگذا 
ايـن  . بعد ما کارهای مان را به پـيش خـواهيم بـرد           

انی و انفعـال  روحيات بـيش از هـر چيـز بيـان نـاتو        
  . سياسی است

ــروز   ــا شــاهد ب ــين برخــوردی م در مقابــل چن
گرايشـاتی کـه مـی    . گرايشات راسـت نيـز هسـتيم     

در كنـار جمهـوری     جز آنكه   چاره ای نداريم    گويند  
بگـذار  "  يا از آنور می گوينـد كـه،      .اسالمی بايستيم 

ايــن " آمريكـا بيايـد از دسـت اينهــا خـالص شـويم     
 ملل تحت ستم بيشتر     گرايش در ميان بخشهائی از    

به چشم مـی خـورد، حتـی در ميـان بخشـهائی از              
کارگران که در اثر بحرانهای پی در پی بيکـار شـده      
اند اين توهم موجود اسـت کـه اگـر آمريكـا بيايـد،            

به كار می افتد و اقتصاد       پروژه ها    سرمايه می آيد و   
خوابيدن پـاره  . رشد می کند و شغل ايجاد می شود   

در نتيجـه  ) مثـل عسـلويه  (تصادی ای پروژه های اق 
  . اين بحران سياسی اين باورها را قوی تر می كند

از زاويه منافع ملی بخشهائی از روشنفكران که  
مـا يـک   نگاه می كنند، می گوينـد  به مسئله  کشور  

ملت هستيم و هر چه باشد جمهوری اسالمی ايرانی  
نـداريم كـه در دو جبهـه        است و تازه توانش را هم       

که بخشا توسط تـود ه       اينها تفكراتی است   .بجنگيم
سابق دامن  ی  اكثريتی ها و تحكيم وحدتی ها      -ای  

گرايشـات  هر چند که در ميـان آنهـا         . زده می شود  
نظـرات ايـن   . طرفداری از آمريكا هم موجـود اسـت    

گروه  بيشتر بيان حـال آن دسـته از اقشـار ميـانی             
فرصت طلب و نان بـه نـرخ روز خـوری اسـت کـه               

 ببينند اوضاع به کدام سو مـی چرخـد تـا            منتظرند
  . سمت نهائی خود را انتخاب کنند

اگرچه گرايشات ناسيوناليستی و دفاع از مـيهن     
ميان بخشهائی از روشنفکران به چشم می خورد در  

اما اکثريت نسبت به اين مسئله موضع پاسيو دارنـد    
و کمتـر کسـی صـحبت از دفـاع از مـيهن و وطـن       

 غالب فحش و ناسـزا دادن       گرايش. پرستی می کند  
ــه هــر دو   .اســت) جمهــوری اســالمی و آمريکــا(ب

دوره جمهوری اسالمی تالشهائی می کند که مانند        
با عراق دفاع از ميهن را در ميان مردم دامـن   جنگ  

اما قادر نيست در اين زمينه مـوفقيتی کسـب          . زند
جنـگ  مـردم در رابطـه بـا    عمومی  جمعبندی  . کند

 ".گذاشـتند كـاله   ما  سر  " كه   ايران و عراق اين است    
مردم به عينه ديده اند که چگونه صاحبان قدرت از          
قبل جنگ به ثروتهای افسانه ای دست يافته انـد و           

از اينرو بشـدت ازسـران      . خودشان فقير تر شده اند    
ــد  ــدهان ســپاه متنفرن ــويژه فرمان مثــالش . (رژيــم ب

. ارت نفـت بـود  وزای دوم احمدی نژاد بـرای    كانديد
يدا که توسط مجلس رای اعتماد نيـاورد از      اين کاند 

 که ثروتی افسانه ای بهم زده و        فرماندهان سپاه بود  
  .) است پاسپورت آمريكائیدارای 

به اين داليل تبليغات حول جنگ ايران و عراق         
آش آنقـدر  . اثر زيادی نداردو يادآوری آن به مردم       

بـه جـای شـهادت      جمهوری اسالمی   شور است که    
شهادت ران و عراق،    يدر دوره جنگ ا   طلبی اسالمی   

اين  !طلبی مردم فلسطين و ويتنام را تبليغ می کند
تبليغات حتی در ميان پايه هـای بسـيج هـم مـوثر        

چرا که اين پايه بی انگيزه است و اساسـا بـه    . نيست
خاطر منافع و امتيازات مادی دور و بر ايـن ارگانهـا      

  .می چرخند
 بـرای   حتی انگشت گذاشـتن رژيـم برمسـائلی       

بدست آوردن دل بخشهائی از مردم نيـز بـی فايـده     
آخرين نمونه از اين شگردها داسـتان فرمـان         . است

ــان در     ــور زن ــورد آزادی حض ــژاد در م ــدی ن احم
مسابقات فوتبال بود که خيلی زود به ضـدش بـدل          

است كه حتی در چنـين      شقه شقه     آنقدر ژيمر. شد
. مواقعی بسختی می تواند تصميمی را عملی سـازد        

فردا آيت اهللا ميکند  صادر نیاحمدی نژاد فرماامروز 
چون فکر مـی کننـد بهتـرين    .  ميزنندها زيرآبش را 

سياست بقاء همين است كه ايـدئولوژی اسـالمی را          
ايـن تضـادها بيشـتر بـه انفعـال و           . محكم بچسبند 

سرخوردگی پايه های رژيم و از هـم پاشـيدگی آن            
  . دامن می زند

 و حصـر از ايـن رژيـم    تنفر بی حد   ،جو عمومی 
از جمهوری اسالمی و وضعيت    به حدی   مردم  . است

متنفرند که حتی ملـی مـذهبی هـا     آزرده و   موجود  
پشـــت شـــعارهای نيـــز نمـــی تواننـــد مـــردم را 

  .و دفاع از ميهن بسيج كنندناسيوناليستی 
البته پيش بينی روحيات مردم در صورت بـروز       

ريکـا  درگيری های نظامی احتمالی ميان رژيـم و آم  
زمـانی کـه ضـايعات جنگـی        . چندان آسان نيسـت   

آشکار شود مسلما گرايشات خودبخـودی متفـاوتی        
اما واقعيت اين است که اکثريت   . می تواند بروز کند   

مـردم بـويژه اهـالی شـهرها بـه دفـاع از جمهـوری        
و در رابطه بـا دعـوای       . اسالمی بر نخواهند خواست   

واهنـد  آمريكا و جمهوری اسالمی بی تفاوت باقی خ       
اما تجارب مبارزه طبقاتی نشان می دهـد کـه     . ماند

چنين برخوردهائی دوام نخواهد آورد و خطر اصـلی      
آن است که اگر نيروهای پيشـرو و انقالبـی جامعـه            
نتوانند نقش فعالی ايفا کنند مردم قربانی منافع اين  

اين مسـئله  . يا آن دار و دسته ارتجاعی خواهند شد    
 انقالبی را ايجاب می ضرورت شکل گيری يک قطب

تنها با ايجاد قطبـی کـه ضـد ارتجـاع و ضـد               . کند
امپرياليست باشد ميتـوان  مـردم را بسـيج و فعـال        

تنها با سياست، فعاليت و بديل قطب سوم می         . کرد
توان در ميان مردم اميد و دخالت در سرنوشت خود 

البته شكل دادن به قطـب سـوم کـار          . را ايجاد كرد  
 چون در ميـان اکثريـت مـردم         بسيار مشکلی است  

ترديدهای جدی ايدئولوژيک سياسی نسبت به روند       
اوضاع و دورنماهای آينده موجود است؛ ايـن وضـع          

برطرف نخواهد قطب سوم نسبی  قدرت نمائی   بدون  
  .شد

تکيه گاه اصلی ايـن قطـب مبـارزات تـوده ای            
مبارزات رشد يابنده تـوده ای رونـد سياسـی          . است

اگرچه ايـن   . معه جاری است  ديگری است که در جا    
کارگري، دانشجوئي، زنان و زحمتکشـان      (مبارزات    

با افت و خيز جلو مـی رود و تکامـل       ) شهر و روستا  
 سياسـی ديگـری اسـت      اتاما بيانگر روحي  . می يابد 

که عمال در تقابل بـا دو قطـب سياسـی جمهـوری             
اگـر چـه بـه صـف        . اسالمی و آمريکا قرار می گيرد     

ن هر يک از جنبشهای تـود ه        بنديهای سياسی درو  
ای و تاثيرات خطوط بورژوائی نبايـد سـاده انگارانـه      
برخورد کرد اما واقعيت اين است که دقيقا به خاطر       
پتانسيلهای انقالبی موجود در اين جنبشهای تـوده        
ای است که امپرياليسـتها و مـرتجعين در پيشـبرد           
ــد   ــی کنن ــورد م ــه برخ ــود محتاطان ــای خ . طرحه

ريکا فقط جنبشهائی را مورد حمايـت    مپرياليسم آم ا
قرار می دهد که بـه نفـوذ سياسـی اش در جامعـه              

بی جهت نيسـت کـه هـر زمـان کـه            . دنياری رسان 
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خيزشهای راديکـال و رزمنـده تـوده ای در جامعـه        
بروز می يابد امپرياليستها نه تنهـا از آنـان حمايـت        
نمی کنند بلکه در پيشـبرد طرحهـای خـود دچـار            

 اين مسئله خود نشان می دهد که      .ترديد می شوند  
تنها با تکيه به مبـارزات تـوده ای و سـازمان دادن             
انقالب است که می توان بطور جـدی مـانع اجـرای      

 . نقشه های تبهکارانه دشمنان مردم شد
  

   ضرورت شکل گیری قطب سوم – ۶ 
يک حزب انقالبی بدون توجه به اوضاع سياسی        

را به پيش مشخص قادر نيست وظايف سياسی خود 
يـک  . ببرد و استراتژی انقالبی خود را متحقق کنـد        

حزب انقالبی بايد در مقابل روندهای سياسی جاری     
جامعه سياست روشن و صحيحی را جلـو گـذارد و            
تالش کند انرژی و پتانسيل انقالبی پرولتاريا و خلق    
را در هر مقطع مشخص به حداکثر ممکن رها سازد  

کمونيسـتهای انقالبـی    و صحنه مبـارزه را بـه نفـع          
  .  قطب بندی کند

امـرزوه تنهـا سياسـت صـحيح ايـن اسـت کـه        
جمهوری اسـالمی  رژيم فعاالنه برای سرنگون کردن  

ــه    ــده ای ک ــال از آين ــين ح ــيم و در ع ــارزه کن مب
امپرياليسم آمريکا برايمـان تـدارک ديـده ممانعـت          

ضديت با ارتجاع و امپرياليسم، بيـان فشـرده         . کنيم
 است که بايد هـر چـه سـريعتر          سياست قطب سوم  

  .صدای متشکل و منسجمی بيابد
مبارزه ضد امپرياليستی يک مبارزه طبقاتی هم  

يعنی اقشار و طبقات مختلـف  برخوردهـای       . هست
 سياست قطـب سـوم،    . متفاوتی به اين مبارزه دارند    

در درجه اول يک سياست طبقاتی است، سياسـتی         
ارگر و است که قبل از هر چيز بـه منـافع طبقـه کـ        

اکثريت اهالی جامعه خدمت مـی کنـد و در جهـت      
ــات ارتجــاعی و    ــی  طبق ــدرت سياس ــا ق ــه ب مقابل

  . امپرياليستها قرار دارد
الفـت بـا طرحهـا و نقشـه هـای           امروزه، مخ 

در واقع مخالفت بـا     تبهکارانه امپرياليسم آمريكا    
رژيمی است كه آمريكا می خواهد در ايران بر سر 

  برنامه ی سياسی و اقتصادی مخالفت با. كار بياورد
 .و اجتماعی ای است که برای آينـده ايـران دارد      

منجملـه جنـگ تجـاوز کارانـه        (نقشه های آمريکـا     
را نبايد مجـرد از ايـن مسـئله طـرح           ) احتمالی اش 

مسلما رژيمی كه با آفريدن جنگ و دهشتی    .  کنيم
شبيه عراق بر سر كار بيايد دست كمی از جمهوری        

چنين رژيمي، رژيم جوخـه     . داشتاسالمی نخواهد   
های مرگ و تفرقه بينداز و حکومـت کـن و رنـج و           

رژيمی كه در ارتجاعی    . دردهای بيشمار خواهد بود   
بـودن دسـت كمـی از جمهـوری اسـالمی نخواهـد       

ترکيب محتمـل رژيمـی کـه آمريکـا بـرای           . داشت
شكنجه : آينده ايران در تدارک است، قابل فکر است

امثال سازگارا و (داران خمينی گران دوران شاه، پاس 
، مجاهـدين كـه هـر وقـت بـوی           )حجاريان و غيـره   

قدرت می شنوند برای كمونيستها خط و نشان مـی   
 همه اينها بعالوه ی فرمانـدهی ارتشـيان و         -کشند  

ــاتی آمريكــائی كــه چنــد دهــه در   مــاموران اطالع
   .آمريكای التين جوخه های مرگ سازمان داده اند

يـم جمهـوری اسـالمی فـرق     رژيم اينـان بـا رژ   

همــانطور كــه جمهــوری . مــاهوی نخواهــد داشــت
ماهيـت  . اسالمی با رژيم شاه فرق مـاهوی نداشـت         

طبقاتی دولت کنونی در عراق و افغانستان به همـه          
بهمين دليل  مسـئله  . اين واقعيت را نشان می دهد  

  . را نبايد صرفا به جنگ و تجاوز نظامی تقليل داد
ـ      ا وقـايعی  كـه در پـيش      شعار صلح در رابطه ب

در مقابـل اوضـاعی   . است گمراه كننده و غلط است    
که در پيش است هيچ طبقه اجتماعی نمـی توانـد            

  . صلح آميز رفتار کند و پرولتاريا هم نبايد بکند
مخالفت با حمله آمريكا بـه ايـران مخالفـت بـا           

اند و می   ريخته  ست كه برای مردم ايران      نقشه ای ا  
ديت با جمهوری اسـالمی و      خواهند تحت عنوان ض   

. حقنـه کننـد   سرنگونی جمهوری اسالمی به مـردم       
اين به معنای آن نيسـت كـه مخالفـت بـا جنـگ و          

مخالفت با جنـگ    . كشتارهای احتمالی  مهم نيست    
و كشتار آمريكا يک جنبه از مسئله است اما ماهيت    
ارتجاعی سياسی و اجتماعی نقشـه هـايش را بايـد           

 توضيح دهـيم و ماهيـت       مجرد از جنگ هم بتوانيم    
  . سياسی و طبقاتی اش را افشا کنيم

سئوال گرهی در مورد حمله نظـامی احتمـالی         
آمريکا اين است که اين جنگ اساسا بـرای تحميـل    
چه سياستی است؟  جنـگ، ادامـه سياسـت اسـت؛        

سياسـت  . ادامه سياست با روش ها و طـرق نظـامي     
  حاکم بر اين جنگ چيست؟

 آمريکا تا آنجـا كـه   سياست اين جنگ احتمالی   
به چارچوبه ايران بر ميگـردد نگـاه داشـتن همـين             
مناسبات توليدی و اجتماعی حاکم است و گماردن        
نگهبانــان ارتجــاعی جديــد بــرای دولــت ارتجــاعی 

 . وابسته به امپرياليسم در ايران
 يعنی ضديت با  ارتجاع و       -سياست قطب سوم    

ــم جمهــوری  -امپرياليســم  ــا رژي  يعنــی ضــديت ب
المی و ضديت با رژيم ارتجاعی جايگزين كـه بـا           اس

انواع و اقسام توطئه چينی ها، ترفندهای سياسی و          
تبهکاری های نظامی و احتماال سالها  جنگ داخلی    
از نوع جنگ داخلی عراق می خواهند بر ما تحميل          

  .كنند
 قبـل، امپرياليسـتهای گـروه هفـت،         در انقالب 

ودسـته  برای بـه شکسـت کشـاندن انقـالب، بـا دار           
خمينی متحد شدند و راه را برای قـدرت گيـری او            

گروه هشت کشور صنعتی    (بار ديگر اينان    . گشودند
در حال تعيين   ) که اکنون هفت بعالوه روسيه است     

آينــده ی بعــد از جمهــوری اســالمي، بــرای مــردم 
و کودتا و    احتماال با جنگ و بمب       و اين بار،  . ايرانند

ارتجــاعی  رژيــم مــی خواهنــدجوخــه هــای مــرگ 
  . دنما تحميل كنجديدی را به 

ما چنين بديلهائی   آيا  تمام مسئله اين است که      
اينكــه خودمــان بــديل واقعــی را مــی خــواهيم يــا 

سياست قطب سوم يعنی اساسـا بـديلی در      . هستيم
دليـل  همين   به   .مقابل ارتجاع فعلی و ارتجاع آينده     

جنگ و . داشتن موضع ضد جنگ کافی نيستصرفا  
آيـا مـا پرولتاريـا و    .  سر آينده ايران اسـت  جدالها بر 

زحمتکشـان و مـردم ايــران، مـدعی تعيـين آينــده     
جامعه و سرنوشت خودمان هسـتيم يـا خيـر؟ ايـن            
است سئوال اساسی که تمام نيروهای کمونيسـت و         

   .انقالبی و ترقی خواه بايد بدان پاسخ دهند

 ھا و میان تودهدر طرح آلترناتیو 
 !لی استساختن آن یك وظیفھ عم

 درستطرح در مواجهه با شرايط سياسی امروز   
واقعيت اساسی اين است    . صورت مسئله ضروريست  

ارتجاع و امپرياليسم قطب های قـدرت خـود را          که  
حاال با چـه طـرح سياسـی        . ندمردم ندار  لیو .دارند
بايـد  چه انگشـت    روی  . كرداين وضع را عوض     بايد  

جـز   بمـردم بگوينـد ايـن چيـز ديگـری      گذاشت كه   
   !مرتجعين و امپرياليستهاست

در حال شکل   دوره ای رسيده كه قطبها      اکنون  
کيفيتـا بيشـتر    . گرفتن و ماديت يافتن مـی باشـند       

.  اســتكــی كــدام طــرفروشــن شــده اســت کــه 
نيز بايد برای  ماديت بخشيدن به قطب        کمونيستها  

طيـف  . سوم برنامه و راهکار مشخص داشته باشـند        
ت جمهوری اسالمی اگـر     ضد امپرياليسم و ضد كلي    

بشـکل يـک صـدای روشـن و     چه موجود است امـا    
يكطــرف رژيــم اســت و . متشــکل درنيامــده اســت

از رضـا  . ئی كه در صف انتظارندامپرياليسم با نيروها 
امـا مـردم    . پهلوی تا مجاهدين و گنجی و سـازگارا       

در چنـين شـرايطی     .  ندارنـد  صدای متشكلی   هنوز  
يی را بـرای خـود و   نيروهای انقالبی چه خط راهنما   

آيا  خط راهنما اين است که گذارند؟  می  مردم جلو   
بـا ايـن رژيـم مبـارزه كنـيم و قـول دهـيم كــه در        

ر همـين   باشـيم؟ د  سـيون   ي اپوز  هـم  يندهآحكومت  
 ضرورت اوضاع در همين حـد اسـت؟ پـس      آيا حد؟

و چـپ انقالبـی     وظيفه اصلی نيروهای کمونيست و      
ت آينـده كشـور   مترقی که خود را در رابطه با  جهـ  

  مدعی می دانند چيست؟
قطب سوم نمی تواند صرفا اكتفا كند به اينكـه          

قطـب سـوم در عـين     . ن آ هم بايد عليه اين بود هم     
كمونيسـتها  . حال بايد مدعی يك بديل نوين باشـد       

ی متحد خود قطبی نزديكترين نيروها بايد با اتکا به     
منـافع اکثريـت مـردم را    سومی بوجـود آورنـد کـه       

. گی کند و به يک آتوريته مردمی بـدل شـود   نمايند
و  حـداقل  برنامـه  بايـد يـك  رو اين قطـب    از همين 

ارائـه دهـد و    طرحی بـرای اداره جامعـه ی آينـده،          
خود را به عنوان يک بديل در پيشـگاه  و جرات كند   

از سوی تـوده  مردم به ثبت برساند و تالش كند كه        
  . شناخته شودها برسميت 

. گرفـت اد يـ چيـزی   مـی تـوان  ارتجـاع هـم   از 
قبـل از بـه      ۵٧خمينی و دارودسـته اش در سـال         

. ، مانند يک دولت عمـل مـی کردنـد      قدرت رسيدن 
بشـدت  آنـان را    پايه های اجتماعی     ،مين عملكرد ه

آنان روی اقشاری كه پايه اجتماعی حتا فعال كرد و 
مـن دولـت    "،ت خمينـی گفـ   .بودند تاثير گذاشـت   ن

 به قراردادی كه بـا      ءا البته او با اتك    ."تعيين می كنم  
امپرياليستها در پاريس بسته بـود اينقـدر جسـارت          

بـديل قـدرت    بخرج داد که خود را به عنـوان يـک           
  . طرح کند

منبـع الهـام مـا      . اما منبع قدرت ما مـردم انـد       
د يـ ن بايت مردم است و با اتکاء بـه همـ  يکثرمنافع ا 

خـود  مردم قدرت سياسـی  م که   يجسورانه اعالم کن  
قطب سوم بايـد يـک       به همين خاطر     .ندرا الزم دار  

که جهت گيری کلی جامعه آينده ی  حداقلبرنامه  
 پـيش   ،بدون ارتجـاع و امپرياليسـم را نشـان دهـد          



   ٨ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                
  . بگذارد

به عالوه، برای اينکه قطب سوم صرفا نقش يک        
اپوزيسيون را ايفا نکند نيازمند آن است که درگيـر          
هدايت مبـارزات تـوده ای شـود و بـه يـک  مرکـز                

هنمود دهنده برای مبارزات متنوع تـوده هـا بـدل     ر
زمانی تجارب مبارزاتی دور و نزديک نشان داد . شود

کـه مبــارزات تـود ه ای اوج مــی يابـد اگــر چنــين    
مرکزی موجود باشـد مـی توانـد نقـش مثبتـی در             
تکامل مبارزات توده ای ايفا کند و ابتکار عمل های     

ه تقويـت   و کال ب  . انقالبی را گسترش و تداوم بخشد     
  .سياسی عملی قطب سوم ياری رساند

اين اسـت  وظيفه حزب ما در اين دوره حساس      
 .افق روشنی برای مبارزات انقالبـی تبيـين كنـد   كه  

تالش برای ايجاد اتحاد گسـترده انقالبـی کـامال در      
بـر بسـتر چنـين      . جهت اهداف و افق ما قـرار دارد       

 اتحادي، حزب ما برنامه و چشم انداز کامل خـود را         
که انجام انقالب پرولتری است تبليغ و تـرويج مـی           

مختصات اين  . بديل ما ايجاد دولت نوين است     . کند
روشـن  . دولت نوين در برنامه حزب ما آمـده اسـت          

است که دولت نوين با برنامـه اقتصـادی اجتمـاعی           
دمکراتيک نوين با سمتگيری سوسياليستی تنهـا از        

حقـق  درون جنگ انقالبـی بيـرون خواهـد آمـد و ت          
امـا راهگشـائی سياسـی بـرای آن در          . خواهد يافت 

  . دستور مبارزات سياسی امروز است
برای صحيح سياست تاكتيكی به اعتقاد ما تنها 

اين دوره کمک به ايجاد يك جبهه انقالبی است؛    
جبهه ای  كه بازتاب منافع عمومی مردم در مقابل 
مرتجعين و امپرياليستها  و متكی بر اتحاد انقالبی 

برای شكل گيری چنين جبهه ای . مردم ايران باشد
اولـين و   . دالزم است که دست به اقدامات خاصی ز       

اساسی ترين كار، خلـق افكـار بـدور ضـرورت آن و           
  . محتوی سياسی اش است

برای اينكه جبهه انقالبی مورد نظر واقعا تبديل        
به يك قطب مادی در مقابـل جمهـوری اسـالمی و       

انی که برای کسب قدرت صـف     و نوکران اير  (آمريكا  
شود بايد مختصات  جامعه آينـده را در     ) کشيده اند 

سطحی كه نيروهای درون آن می توانند بـه اتحـاد           
اين جبهه نبايد يک جبهه صلح      . برسند، روشن كند  

بلکـه الزم اسـت از هـر شـكل مبـارزه       . طلب باشـد  
  . انقالبی برای ايجاد آن جامعه نوين، حمايت كند

مـی تـوان بـا       وسياست دوره ای     اين تاكتيك با
 انفعال نيروهای ضد ارتجاع ضـد امپرياليسـت         خطر

انفعـالی کـه   .  مقابلـه کـرد  در اين مقطـع حسـاس      
بدنبال خود می تواند گيجی و احساس ضعف و بـی     
تفاوتی توده هـای مـردم و حتـا پيشـروترين هـای             

  .جامعه را ببار آورد
پاسـخ بـه شـکل گيـری يـک اتحـاد اصـولی و        

بخشی از نياز فوری نيروهای  پيشرو جامعه        انقالبی  
بی جهت نيست کـه هـر گونـه ابتکـار عمـل             . است

انقالبــی در ايــن زمينــه مــورد اســتقبال بخشــهای 
وسيعی از نيروهای  انقالبی و چپ جامعه قرار مـی            

  . گيرد
خطر عمده اين نيست كه بخشهائی از جامعه 

 يك خطر عمده آن است که. طرفدار آمريكا شوند
برنامه های سياسی آمريكا حرص ا وقاحت و عده ب

آنهائی كه واقعا ضد امپرياليست را تبليغ كنند ولی 
 و عملی شده مات و مبهوت و ضد ارتجاع هستند 

  . انجام ندهند
 شــکل دادن بــه قطــب ســوم بــه عنــوان يــک 
آتوريته مردمی در مقابل ارتجاع و امپرياليسم شايد        

البتـه  .ظر آيد برای برخی ها همچون خيال و رويا بن       
همـانطور کـه   . بايد قبول کرد كه اين يك روياسـت       

لنين تاکيد کرد بدون رويا پردازی جسارت سياسی        
و بدون جسارت سياسی هـيچ  . وجود نخواهد داشت  

تمـام مسـئله ايـن     . وضعيتی را نمی توان تغيير داد     
است که چنين رويائی با واقعيتهای موجـود جامعـه    

 آنامکان و پتانسـيل      از آنجا که   .ما در تماس است   
، مــی تــوانيم بــدان ماديــت بخشــيم موجــود اســت

بشرطی که سياست صـحيح و جسـورانه ای پـيش           
بگذاريم و بـرای تحقـق آن کـار و کوشـش سـخت              

  . کنيم

سیاست ایجاد قطب سوم را چگونھ 
   ؟باید عملی كنیم

مثل هر كار بزرگ ديگر برای انجام اين کار نيز          
 باشـيم کـه بـا    بايد يـك هسـته مسـتحكم داشـته      

انعطاف الزمه قادر باشد طيـف وسـيعتری را حـول           
بــدون داشــتن هســته . ايــن سياســت متحــد کنــد

  . مستحکم امکان اتحاد بزرگ نيست
بايـد  به عنوان يک حـزب کمونيسـتی     حزب ما   

نقش کليدی در شکل دادن به اين هسته مستحکم         
امــا ايــن نقــش بايــد بــه کــل جنــبش  . ايفــا کنــد

بـدون دخالـت گـري،     . ی يابد کمونيستی ايران تسر  
احزاب و سازمانهای  انقالبـی و       همياری و همکاری    

کمونيستی که با يکديگر احساس نزديکی بيشـتری       
توان سياست قطب سوم را در سطح       می  نمی کنند   

در اين زمينه ی مشترکبه برنامه   وسيع عملی کرد و     
مسلما چنين نقشه ای به تقويـت کـل         . دست يافت 

ان در صحنه سياسی کنـونی      جنبش کمونيستی اير  
ياری می رسـاند و خـود زمينـه ای بـرای نزديکـی            
ــن    ــی اي ــکيالتی و عمل ــي، تش ــدئولوژيک، سياس اي

البتـه شـکل دادن بـه اتحـاد         . جنبش خواهـد شـد    
گسترده همه کمونيستهای ايـران تالشـهای نظـری     
عملی ديگری را نيز می طلبـد و نمـی تـوان تمـام              

رمتـرين وظـايف    وظيفه کمونيستهای ايران را به مب     
اما بدون دخالت گری فعـال  . سياسی روز تقليل داد 

سياسی و سـازمان دادن پراتيکهـای انقالبـي، نمـی      
توان به جبهـه پراکنـده کمونيسـتهای ايـران سـرو            

از نظر حزب ما وحدت اصـولی و        . (وسامانی بخشيد 
انقالبی ميان کمونيستهای ايـران در گـرو نوسـازی          

در . نيسـتی اسـت   ايدئولوژيک، سياسی جنبش کمو   
اين زمينه بـه بخـش دوم گـزارش کميتـه مرکـزی         

  .)رجوع شود
تـالش بــرای ايجــاد اتحــاد در ميــان برخــی از  
. احزاب و نيروهای چپ يک سطح از فعاليـت اسـت        

ــالين   ــرای متحــد کــردن فع ســطح ديگــر تــالش ب
جنبشهای توده ای مختلـف حـول سياسـت قطـب           

يـز  بدون شکل دادن اين سطح از اتحاد ن. سوم است 
نمی توان تاثير تعيين کننده ای بـر افکـار عمـومی          

مسلما بسياری از توده های پيشـرو    . جامعه گذاشت 

و احـزاب چـپ متحدانـه    تشـكالت   زمانی که بينند    
پشت برنامه انقالبی مشخصی هستند بيشتر دلگـرم        

  .می شوند و بر تحرکات سياسی خود می افزايند
 يهبايد علموضوع مبارزات مردم روشن است که  

. دشمن عمده يعنی جمهوری اسالمی متمركز باشد      
تا زمانی که قدرت سياسی جمهوری اسالمی بر سر         
کار است نمی توان صحبت از مبارزه مساوی عليـه          

بطـور عينـی نمـی توانـد       . آمريکا و اين رژيـم کـرد      
مردم بـا قـدرت ارتجـاعی جمهـوری         . مساوی باشد 

دف به همين خاطر بايد با هـ      . اسالمی روبرو هستند  
نـوك تيـز   . سرنگونی اين رژيم مردم را بسـيج کـرد       

حمله مبارزات توده ای را بايـد بـه روی جمهـوری            
اما بر بسـتر ايـن مبـارزه واقعيـت          . اسالمی گذاشت 

ــی   ــالی آت ــای   -احتم ــه ه ــا و نقش ــی طرحه  يعن
حضـور قـوی داشـته    بايـد  امپرياليسم  آمريکا ـ نيز  

 و فعالين سياسی در اين جنبشـهای تـوده ای         باشد  
بايد به گونه ای عمل کنند و مـرز تمـايزات روشـن         

 که راه را بر هر گونه توهم يـا طرفـداری از              بگذارند
تنها بدين طريق می توان . سياستهای آمريکا ببندند 

 مانع از آن شد که جنبشهای توده ای به نفع اين يا           
و تنها بـدين طريـق     . ن قطب ارتجاعی تجزيه شود    آ

سـوم صـف آرائـی      است که می توان به نفع قطـب         
  .نوين بوجود آورد

از اين زاويه توجه به تجارب مبارزاتی اخير مهم 
 عليـه  کـارزار زنـان  "فی المثل تجربـه مثبـت    . است

 هـر  -" قوانين نابرابر و زن ستيز جمهـوری اسـالمی      
 نشـان داد کـه سياسـت و    -چند قسمی و محـدود    

اميـد  آزاد می كند و  انقالبی  انرژی  شعار قطب سوم    
حاضـرند بـدور آن متحـد    عده زيـادی   و  می بخشد   

 پايــهدارای نشــان داد کــه ايــن سياســت . شــوند
برای اينکه اين پتانسيل تبـديل بـه         .استاجتماعی  

کـار کـرد و چنـين امـری      بايـد   واقعيت مادی شود    
ت بـی وفقـه     ليـ  مگر از طريـق فعا     حاصل نمی شود  

  . انقالبی
هنوز در ميـان مـردم بـر سـر پيـروزی      البته ما  
. بـا ترديـدهای جـدی روبـرو هسـتيم         چنين خطی   

ترديد بر سر امکان پذير بودن اين سياست حتی بـر     
 بـه   انعسنگينی می كند و م    پايه اجتماعی اين خط     

اين   بودن  بايد نادرست  .ميدان آمدن اين نيرو است    
 بطـور  اين خـط را   اعتماد به امكان پذيری      ترديد و 

زنـده و علمـی بـه مـردم توضـيح دهـيم و بـر ســر        
 مردم بايـد در  .لق افكار كنيمضرورت و امكان آن خ 

يـك  .  كه پيشروی امکان پذير استعمل هم ببينند 
تبديل به نيـروی    و صحيح بخودی خود     خط روشن   

پايـه  مادی نمـی شـود و بـدون زحمـت کشـيدن،             
مسـلما  . آن خط، بدورش حلقه نمی زنـد      اجتماعی  

وقتی پايه حداقلی برايش ساخته شـود آنگـاه بطـور     
  . گير می شودو تودهيافته تصاعدی رشد 

تمام مسئله اين است کـه مـردم و در راس آن            
نيروهای کمونيست و انقالبی عميقا اضطرار اوضـاع        

، خطر آن اسـت     اگر نجنبيم را دريابند و بفهمند که      
الی منگنه ارتجـاع و  که در فردای تحوالت سياسی     

دعـوای  م اکنـون کـه   اگر ه. قرار بگيريم امپرياليسم  
پرياليسـتها فضـا بـرای      ميان جمهوری اسالمی و ام    

 از هـم  دشـمن  صـفوف   کرده و   ايجاد  فعاليتهای ما   
. است کاری نکنيم فردا بسـيار ديـر اسـت        گسيخته  



٩صفحه     حقيقت         ۲۸ شماره

 

 

وضع مسلما زمان زيادی طول نخواهد كشيد و        اين  
 از آن ممکنست ما با اوضاعی به مراتب بـدتر از          بعد

  . عراق روبرو شويم

 ـ ربط این سیاست بھ استراتژی ٧
  ؟ جنگ خلق چیست

در رابطه با شکل دادن به قطب سـوم و بوجـود    
 حـزب مـا بـا سـئواالت         ،آوردن يک جبهه مبارزاتي   

  . مشخصی روبرو است
اين طرح چگونه به استراتژی ما     سئواالتی چون   

اهـداف نهـائی و كوتـاه مـدت آن       خدمت می كند؟    
كدام است؟ به پروسه ساختمان حـزب و گسـترش          

نوسـازی  ح  آن چه خدمتی می كند؟ ربط آن به طر        
 چگونـه مـی توانـد بـه         جنبش كمونيستی چيست؟  

 پاسـخگوئی بـه ايـن     آغاز جنگ خلق کمـک کنـد؟      
  . قبيل سئواالت نياز به بحث و جدل بيشتری دارد

 که بـرای    کرديم ما تاکيد    بعد از تاسيس حزب،   
. آغاز جنگ خلق نياز به انباشت قـوای اوليـه داريـم     

بشـهای  اين قوا را هم بايد از طريـق فعاليـت در جن    
  . توده ای و گسترش ساختمان حزب بدست آوريم

ما کماکان بايد بر ايـن جهـت گيـری پايـه ای             
اوضاع سياسی  دستخوش اما زمانی که . تاکيد کنيم

 اين سـئوال بـه نـاگزير پـيش          تغييرات سريع است؛  
گونه بايـد حرکـت    چ اوضاع نوين، خواهد آمد که در   

ی بکار  ؟ بويژه آنکه در دورنمای تحوالت سياس      کنيم
. گيری عنصر قهر نقش برجسته ای ايفا خواهد کرد        

آمريكا به هر شكلی كه جلو رود اوضـاع را   طرحهای  
اين بهم خـوردگی باحتمـال      در  . بهم خواهد ريخت  

اگـر  حتـا   . زياد اشکال قهری بکار گرفته خواهد شد      
آمريكا مستقيما نيروی نظامی خود را به کار نگيـرد      

رتجاعی را مورد استفاده به اشکالی نيروهای نظامی ا
زمانی که صـحنه سياسـی توسـط        . خواهد داد قرار  

ارتشهای مختلف قرق می شود، نمی توان از طريـق   
  . کارآرام سياسی نقش چندانی ايفا کرد

ی از ويژگی های مثبت اوضاع آن اسـت کـه       يك
امپرياليستها اين حقيقت را که بدون اسلحه و قهـر          

يش برند، پنهان نمـی  نمی توانند برنامه هايشان را پ 
هر چند آنها هميشه از اين طريق منافع خود         . کنند

ــرده انــد امــا  در دهــه بعــد از فروپاشــی را پــيش ب
" مسالمت آميـز و عصـر صـلح       "شوروي، عوامفريبی   

ــی فضــای   ــای سياســی مترق ــان نيروه ــا در مي حت
سنگينی را عليه انقالب قهرآميـز و ايـده ی جنـگ            

ر کـه همـه صـلح مـی     انگـا . عادالنه ايجاد کرده بود   
". بر طبل جنگ می کوبند    "خواهند فقط مائوئيستها    

ولی امروزه خودشان دارند ايـن فضـا را ايجـاد مـی          
کنند که بدون قهر هيچ قدرتی بواقع از اين دسـت            

فضا برای دادن ايـن آگـاهی   . به آن دست نمی شود    
که خلق بدون ارتش خلق هيچ ندارد؛ بدون قـدرت          

ن کرد، بهتر و مسـاعدتر  سياسی هيچ کاری نمی توا  
 رفرميسـتی   -هر چند گرايشات اکونوميستی     . است

کنـد   در جنبش چپ برای اين خط مانع ايجاد مـی     
اما ما بايد بطور گسترده تبليغ و تـرويج کنـيم کـه             
بدون قهرانقالبی نمی توان اين جامعـه را زيـر و رو            

اوضاع بيش  اين  . کرد و بی عدالتی ها را درمان کرد       

با توده هـا را بـر سـر ضـرورت داشـتن      از پيش كار    
  . تسهيل ميكندو سازمان دادن قهر انقالبی ارتش 
 يعنـی  نهايـت  درقطب سوم از نظر ما بواقع و         

قطب يك قدرت سياسی نوين درمقابل نظم كهن و         
 .تالش های نظم كهن برای نو نـوار كـردن خـودش        

اين قطب در نهايت با جنگ خلق و ارتـش خلـق و             
بايــد امـا  . ين ماديـت مـی يابــد  بـاالخره قـدرت نــو  

از هم اکنون جلو    به آنجا راه می برد،    را كه   سياستی  
برنامه جامعه آينده را در مقابل      . گذارد و عملی کرد   

نظم كهن بايد طرح كرد و جسورانه اينكار را انجـام          
بـه نيـروی   فقـط  طبعـا نبايـد   . داد و اميد بخشـيد    

د ببينـيم  را نيز باي  پتانسيلها  بلکه  . موجود نگاه كنيم  
  . کنيمه واقعيت تبديل تا بتوانيم آن ها را ب

 برای اين منظـور الزمسـت کـه تـالش کنـيم            
قطب سوم در حيطه سياسی جسورانه عمـل كنـد،          

چالش كل فقدان بديل را كه مردم را  در مقابل           مش
 بخشـا درمانـده كـرده    گيج و مبهوت و اوضاع های  

د اين كار جو سياسی ايجاد می كنـ      . دحل كن است،  
   . مساعد استنيز بسيار كه برای كار استراتژيك ما 

در هر حالت مـا بايـد تـالش کنـيم کـه درون              
چنين جبهه ای امکان آن ميسر گردد که بروی اين      
حقيقت مسلم که خلق بدون داشتن ارتش خلق در        
منگنه دو نيروی بزرگ ارتجـاع و امپرياليسـم قـرار           

رتبـا  خواهد گرفت و چيزی بدست  نخواهد آورد،  م     
  . خلق افکار کنيم

از سوی ديگر تجربه عراق نشان داد کـه مـردم           
ــد    ــاکت نخواهن ــتی س ــل تجــاوز امپرياليس در مقاب

در صورت حملـه آمريکـا و اشـغال کشـور           . نشست
اگـر  . مقاومت های خودبخودی شکل خواهد گرفت      

در اين صحنه حضور نداشته باشـند کـه   کمونيستها  
قـالب پرولتـری   مقاومت و نفرت مردم را در جاده ان       

مردم را دنبـال    نيروهای طبقاتی ارتجاعی    . بيندازند
 کشيده و به جـاده ارتجـاعی ديگـری خواهنـد      خود
دسته دسته جـوان بيکـار و      خطر آن هست که      .برد

سرگردان به جای اينکه در ارتش پرولتاريـا و بـرای          
انجام انقالب دمکراتيک نـوين و سوسياليسـتی نـام          

ه های مسلح ارتجـاعی   نويسی کنند جلب دارو دست    
. به اين خطر بهيچوجه نبايـد کـم بهـائی داد          . شوند

اگر طبقه کارگر و کمونيستهای انقالبـی بـر اسـاس        
قـدرت سياسـی از لولـه       "اين حقيقت پايـه ای کـه        
ــل " تفنــگ بيــرون مــی آيــد عمــل نکننــد در مقاب

ــائی ن ــای  ظــزورآزم ــات ارتجــاعی و نيروه امی طبق
  . هند شدوابسته به امپرياليسم آچمز خوا

  سیاست ما در قبال جنبش جھانی -  ٨
   ضد جنگ

مــا در رابطــه بــا جنــبش جهــانی ضــد جنــگ 
 که جا انداختن خط صـحيح يکـی از     وظايفی داريم 

سـنتا ايـن خـط در ميـان نيروهـای ضـد             . آنهاست
در امپرياليست کشورهای امپرياليستی بوده که بايد     

بـه  قدرت هـای امپرياليسـتی   مقابل هر گونه تجاوز     
نقاط ديگر جهان خـط شکسـت طلبـی انقالبـی را            
 .اتخاذ کنند و خواهان شکست اين قدرت ها شـوند         

.  بسيار انقالبی است كماكان درست است و    خط اين
 ضد امپرياليسـت    -اما در ميان نيروهای ضد جنگ       

غرب با اين گرايش هم روبرو هستيم که توجهی بـه    
 خصلت طبقاتی و برنامه اجتماعی نيروهای مرتجعی 
. که در مقابل امپرياليستها مقاومت می کنند، ندارند

ميان نيروهـای مختلفـی کـه عليـه          ديکه با يحالدر  
 .امپرياليستها مبارزه می کنند تفکيک قائـل شـوند        

موضع گيری و حرکت کنند که بـه        آنها بايد طوری    
) نه مقاومت ارتجـاعي (مقاومت انقالبی  شکل گيری   

بايــد بــه مــا .  امپرياليســتها کمــک کنــددر مقابــل
کمونيستها و نيروهای چپ انقالبی در اين کشـورها       
بگوئيم که خط انترناسيوناليستی ايجـاب مـی کنـد          
که در اين شرايط شـعارهائی اتخـاذ کنيـد کـه بـه              
تقويت نيروهای مردمی و مشخصا کمونيست کمک       

  . کند
بايد مسئله را اينطور برايشان طـرح کنـيم کـه          

بل ايتنام در مق  انند و مفی المثل در عراق امروز اگر       
حتمـا   نيروی انقالبی قرار داشـت،        يک امپرياليستها

اما . نيازمند حمايت بود و اين سياست درستی است     
حال که در عراق چنين چيزی موجود نيست آيا راه      

يم؟ كـوب ماجرا را بيك طرف چاره اين است که فقط  
می توانيم با صـراحت بگـوئيم کـه اگـر بـديل         . خير

از آن حمايت می کرديم و اين نيروهای        انقالبی بود   
مرتجع که در مقابل آمريکا مقاومت می کنند دارای 
برنامه اجتماعی ضد مردمـی و ارتجـاعی هسـتند و         

اين نـوع موضـع    . بهيچوجه مورد حمايت ما نيستند    
گيری فضای تـنفس و اعتمـاد بـه نفـس در ميـان              
نيروهای ضد امپرياليست ضد ارتجاع عراقـی ايجـاد     

 و نبايد به اين مسئله و تـاثيرات ايـن نـوع      .می کند 
  .موضع گيری کم بهائی داد

ــدو   ــد ب ــانی باي ــبش جه ــادن در دام جن ن افت
 ای اسـالمی  نيروهـ ه آن   ي، عل شوونيسم امپرياليستی 

که در مقابل برنامه های آمريکا مقاومت مـی کننـد      
اما دارای برنامه اجتماعی ارتجـاعی و ضـد مردمـی         

 خود كمكی است بـه  اين. هستند موضع گيری کند   
 بيرون بيايندمرتجعين بومی  ذ  وز زير نف  ها كه ا  توده  

و دست به يک مبارزه ضـد امپرياليسـتی انقالبـی و      
 مقاومـت عليـه امپرياليسـم بـا         .رهائی بخش بزننـد   

برنامه هـای ارتجـاعي، مقاومـت عليـه امپرياليسـم           
ــت ــا    . نيس ــه زدن ب ــرای چان ــا ب ــن نيروه روش اي

ن سهمی از اسـتثمار مـردم       امپرياليستها برای گرفت  
اين موضوع را بايـد بـه نيروهـای ضـد           . جهان است 

 ايـن   بـه آنـان    .امپرياليست کشورهای غربی فهماند   
فـه  موضع گيری بايـد بـه صـورت انجـام يـک وظي            

 خـط   انترناسيوناليستی نگاه كنند كه در تضاد نيز با       
 بلکه مکمل و تقويـت      شكست طلبی انقالبی نيست   

  . کننده آن است
ای ضد امپرياليست غرب با ايـن مشـکل          نيروه

واقعی روبرو هستند که ممکن است هنگام  موضـع          
گيــری عليــه جريانــات ارتجــاعی اســالمي، بــه دام 
سياست های نژاد پرستانه  و شوونيسـتی دولتهـای          

آنها برای اينکه به اين دام نيفتند بايـد       . خود بيفتند 
عليه سياست های نژاد پرسـتانه و شوونيسـتی دول      

اما واقعيت ايـن اسـت کـه        .  مبارزه براه اندازند   خود
درمورد ايران خطر کمتر است زيرا، در اينجا موضع         

دولــت ارتجــاعی . گيــری عليــه يــک دولــت اســت
جمهوری اسالمی که اکثريت مردم ايران بر ضد آن         

البته نوع موضع گيری که عليه . صف آرائی کرده اند  
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ثـل  فی الم . جمهوری اسالمی می کنند،  مهم است      
آنها بايد در دفاع از حقوق پايه ای مردم ايران عليه            

اينگونه موضع . جمهوری اسالمی موضع گيری کنند 
گيری ها در را بروی هر گونـه انحـراف شوونيسـتی         

  .می بندند
 كنونی جنبش ضد جنگ بايد ممانعـت از         شعار

اما اين جنـبش  . جنگ و تجاوز آمريكا به ايران باشد  
رزات مـردم ايـران عليـه    در عين حـال بايـد از مبـا        

ــرای . جمهــوری اســالمی حمايــت كنــد مــا بايــد ب
نيروهای شرکت کننده در اين جنبش روشن کنـيم       
که دعـوای جمهـوری اسـالمی بـا آمريكـا دعـوائی             

  . ارتجاعی است
خارجی می گويند شـما  نيروهای انقالبی برخی  

خودتان بايد ضد جمهوری اسالمی موضـع بگيريـد         
واهيــد كــه چنــين ولــی از جنــبش ضــد جنــگ نخ

يـن اسـت کـه مـا نمـی      ا جـواب    . بگيرند ی را موضع
گوئيم که شـعار اصـلی جنـبش ضـد جنـگ عليـه              
جمهوری اسالمی باشد زيرا اين يـک جنـبش ضـد           

طبعـا شـعار   . جنگ آمريکا و قدرت های ديگر است      
امـا ايـن جنـگ در       . اصلی اش بايد ضد جنگ باشد     

شرايطی رخ می دهد کـه مـردم ايـران و انقالبيـون       
. رای سرنگونی جمهوری اسالمی مبارزه می کننـد        ب

بنابراين جنبش ضد جنـگ بايـد در دفـاع از مـردم        
مـا  . ايران عليه جمهوری اسالمی نيز موضـع بگيـرد     

نيروهـای ضـد امپرياليسـت و ضـد      نمی گوئيم کـه     
در دفاع از آمريکـا عليـه جمهـوری     جنگ در غرب،    

دفـاع از   می گـوئيم در     بلکه  . دناسالمی موضع بگير  
عليـه جمهـوری    ،ردم ايـران و حقـوق مـردم ايران        م

جنبش ضد جنگ نمی تواند     . دناسالمی موضع بگير  
نسبت به آينده ايران بی تفاوت باشـد و فقـط ضـد             

در شرايطی كـه انقالبيـون ايـران         آنهم   .جنگ باشد 
  . و مبارزه می كنندهستندموجود 

می گويند وقتی كـه     خارجی  برخی از نيروهای    
در ميـان مـا نيسـتند مـا         انـی   ايرمترقی  گروه های   
تـوانيم ضـد جمهـوری اسـالمی موضـع        چگونه می   

 حرف نشان می دهد کـه اينـان بـرای            اين ؟بگيريم
قطـب  اينکه موضع درست بگيرند نياز به خودنمائی       

ــوم ــدسـ ــايف  .  دارنـ ــد وظـ ــورت قادرنـ در آن صـ
انترناسيوناليستی شان را در رابطـه بـا تقويـت ايـن           

 عف جنـبش ضـد     نقطـه ضـ    .قطب سوم انجام دهند   
در عـراق يـک    اين بـود كـه       ،عراقجنگ آمريکا در    

 که ضد امپرياليست ضـد ارتجـاع باشـد          قطب سوم 
و اگــر چنــين جريــانی موجــود بــود . موجــود نبــود

جنبش ضـد جنـگ از آن حمايـت مـی کـرد و در               
مشروعيت  نفوذ و مقابل قدرت های امپرياليستی از      

ر  د  اگـر  . سياسی کيفيتا بيشتری برخوردار می شد     
پايـه يـک برنامـه اجتمـاعی     بود كه بر   روئی  نيعراق  

سر آينده عـراق بـا ارتجـاع قـديم و     رهائی بخش بر  
ضـد جنـگ سـريع    جهانی جديد درگير بود جنبش   

ی ايـن   ابراين بـرای آينـده      بنـ . فروکش نمـی کـرد    
ضد جنگ مهم اسـت كـه نيروهـای         ش جهانی   جنب

هر چند که ايـن وظيفـه   . يران تقويت شوندی ا انقالب
تا بر عهده نيروهای انقالبی و کمونيست ايرانـی     عمد

  .بايد بخشی از اين پروسه باشنداست اما  آنان نيز 
 چند مسئلھ تئوریك در رابطھ با -٩

  تحلیل از اوضاع کنونی و خط مشی ما
آيا تئوری جنگ مقاومت ملی مائوتسه دون 

  امروزه کاربرد دارد؟
ــالمی و    ــوری اس ــادهای جمه ــدن تض ــاد ش ح

احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران يـک        آمريکا و   
بار ديگر سئواالت تئوريکی قديمی را به ميـان مـی           

  . کشد
خصلت اين جنگ چيست؟ آيا     : سئواالتی چون   

بايد مقاومت در مقابل اين تجاوز  را به عنوان يـک             
جنگ مقاومت ملی ارزيـابی و دسـته بنـدی کـرد؟            

ن در حتی فراتر از آن، آيا نظريه های مـائو تسـه دو    
رابطه با جنگ مقاومت ضد ژاپنی چين قابل تعميم         
به اين شرايط است؟ آيا همه جنبه هـای آن نظريـه     

امپرياليسـتها  مشخصا جنگهـائی کـه   (در اين رابطه    
 دارد؟  رد كـارب  )عليه نوكرانشان بـه راه مـی اندازنـد        

نسبت به زمان مائوتسه دون در رابطـه   تغييراتی که   
جهان يعنی تضاد ميان    با يکی از تضادهای پايه ای       

کشورهای امپرياليستی با کشـورهای تحـت سـلطه         
ــريم؟    ــد در نظــر بگي ــه باي ــه را چگون صــورت گرفت
مشخصا روند گلوباليزاسيون در اين زمينـه موجـب         
ــتمگر    ــل س ــای ســلطه مل ــی در فرمه چــه تغييرات

امپرياليستی بر ملل تحت ستم شده است؟ تاثيرات        
 بنـدی هـای   اين فرمها بر مناسبات طبقاتی و صـف  

طبقـاتی و ملــی در مقابـل تجــاوزات امپرياليســتی   
چيست؟ آيا مقاومت نيروهای ارتجـاعی از خصـلت         

  ملی برخوردار است؟
 مائوتسه دون در تحلـيلش از جنـگ مقاومـت          

ک چـ ضد ژاپنی بدرستی علت اصلی مقاومت چانکاي  
ــان    ــاد ميـ ــه تضـ ــن را بـ ــاوز ژاپـ ــل تجـ در مقابـ

م ژاپـن ربـط مـی       امپرياليستهای ديگر با امپرياليس   
دهد و می گويد تا زمانی که آنان در تقابل با ژاپـن             
قرار داشته باشند چانکايچـک نيـز در مقابـل ژاپـن          

اما می توان از برخی نوشـته     . ايستادگی خواهد کرد  
هــايش ايــن اســتتناج را کــرد کــه بــرای مقاومــت  

عليه ژاپن خصلت ملی قائـل  شـده يـا      چيانكايچك  
  . مقاومت تصوير می کردحداقل آنرا جزئی از اين 

در هر حالت اهـداف يـک مقاومـت، در تعيـين      
همانطور که مقاومت . خصلت آن تعيين کننده است   

نيروهائی مانند طالبان و طرفداران صدام مقـاومتی        
مقاومت چيانکايچک عليه ژاپـن بـر       . ارتجاعی است 

پايه اهداف امپرياليسـتی آمريکـا و منـافع طبقـاتی      
ش، پيش می رفت و نـه بـر         کمپرادور فئودالی خود  

  . پايه منافع ملی و طبقاتی مردم چين
هم اکنون برخی جريانات ماننـد مليـون، ملـی          

برخی چپهای ديگر اسـتدالل پايـه ای       مذهبی ها و    
شان در رابطه با حاد شدن تضاد آمريکا با جمهوری       

، ايـران    ۵۷اسالمی اين است کـه بواسـطه انقـالب          
نون  آمريكـا مـی    استقالل سياسی بدست آورد و اک     

بر پايـه ايـن تحليـل، مـی      . خواهد آن را پس بگيرد    

خواهنــد تــوده مــردم را از زاويــه ملــی و اســتقالل 
اين خط بيان سازش طبقـاتی      . سياسی بسيج کنند  

جنگ مقاومت   تئوری ها از  برخی از اينان نيز     . است
   .ضد ژاپنی مائو سوء استفاده می كنند

ز خــط ســازش طبقــاتی تحــت عنــوان دفــاع ا
استقالل سياسی به واسطه روندهای سياسی که در        

) بوليوي، ونـزوئال    (برخی کشورهای آمريکای التين     
در سـطح بـين     . براه افتاده نير تقويـت شـده اسـت        

المللی نيز می بينـيم کـه چگونـه جريانـاتی چـون             
 حزب کمونيست فيليپين که خـود را طرفـدار مـائو        

در بـه نيروهـای ارتجـاعی عـراق کـه       هم می دانند    
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   .مقابل آمريکا مقاومت می کنند امتياز می دهند

مطمئنــا توطئــه چينــی هــا، حملــه و اشــغال  
امپرياليستی احساسات ملی و روند مقاومت ملی را         

اما اين نيز بايد توسط کمونيستها بـه        . بر می انگيزد  
برای توده های . کانال انقالب اجتماعی کشانده شود  

ای قـدرت و  مردم بايد روشن کرد که مـرتجعين بـر     
سهم خود از قدرت، به درجاتی مقاومـت يـا جنـگ       

در اين ميان، برای آنکه توده های مـردم         . می کنند 
را به سياهی لشگر خود تبديل کنند بـه احساسـات       

دفـاع  "نمونه اش سياست های     . ملی شان می دمند   
احمدی نـژاد و سـران جمهـوری     " از حق ملی ايران   
ــی . اســالمی اســت ــی و جنــگ مل  آن مقاومــت مل

مقاومت و جنگی است که واقعا به استقالل ملی می 
رسد و اين بدون رهبـری پرولتاريـا، بـدون انقـالب            

  . اجتماعي، امكان ندارد
سياست ما، شعارهای ما، برنامه ما، نقش مهمی      

 آفرينی در ميان تـوده هـای    هيخلق افکار و روح    در
به ايـن وظيفـه نبايـد    . مردم و نيروهای مترقی دارد 

  . دهيمكم بها 
ممکنست زمانی با شـرايطی روبـرو شـويم کـه          
بخشی از كشور توسط ارتشهای امپرياليستی اشغال   
شــود و بخشــی ديگــر تحــت حكومــت جمهــوری  

در آن صــورت نيــز مســئله . اســالمی بــاقی  بمانــد
سرنگون كردن حكومت در هر دو جا در دستور کار          

  . انقالبيون است

آیا خط چین سوسیالیستی در رابطھ 
نبش ھای رھائی بخش ملی با ج

  درست بود؟

به نظر ما حزب کمونيست چين بيش از انـدازه          
از جنبش های رهـائی بخشـی کـه رهبـری حـزب             
. کمونيست نداشتند، حمايت بی قيد و شـرط کـرد         

اين حمايت بی قيد و شرط شامل عدم تالش جدی      
برای کمک به شکل گيری احزاب کمونيست در آن         

ع عاقبت جنبش هـای     اين خط در واق   . کشورها بود 
 .رهائی بخش را در دست بورژوازی آنها رها می کرد 

 دخـالتی بـرای کمـک بـه       فلسـطين در مـورد    مثال  
نيروهای پيشرو برای تشکيل يک حزب کمونيسـت        

  اش اين است كه ما چهل سـال بعـد       نتيجه. نکردند
هم كمونيستی كوچك  در فلسطين يك قطب    از آن 

 جهـان عـرب   نداريم و در شرايطی که تحوالت كـل   
ــن وضــعيت در آن   ــود، اي ــاثير فلســطين ب تحــت ت

بـه نظـر مـی آيـد        . کشورها هم تکـرار شـده اسـت       
سياست حزب کمونيست چين ايـن بـود کـه بـرای           
ايزوله نشدن در جهان از جنبش های رهائی بخـش     

اين خـط بـه     . ملی بی قيد و شرط حمايت می کرد       
خط لين پيائو هم برميگشت اما در كل خط حـزب            

ايـن خـط در تضـاد بـا خـط         .  چين بـود   كمونيست
. انترناسيوناليسم که لنين مشخص کرد قرار داشـت       

لنين گفت جوهر انترناسيوناليسم پرولتری اين است      
كه آنچه  را كه برای خود می خواهيـد بـرای نقـاط        

  ! ديگر جهان هم تبليغ و تقويت كنيد
نكته ديگر اين است كه مـا در دوره ای بالكـل             

مانند دوره چين   .  ت قرار داريم  متفاوت از دهه شص   
. سوسياليستي، دارای يک قطب كمونيستی نيستيم     
. در بسياری از كشورها هم حزب کمونيست نـداريم      

دهه شصت چين سوسياليستی و احزاب متحد بدور       
آن هسـته كمونيســتی مسـتحكم پرولتاريــای بــين   

در نتيجه بدور اين هسـته مسـتحكم        . المللی بودند 
گسـترده  عطاف جبهه واحدی    انكمونيستی می شد    

ای را نشان داد زيرا باعث رشـد و گسـترش هسـته       
يعنی . اما امروزه اينگونه نيست   . كمونيستی می شد  

بايد رابطه ديالكتيكی هسته كمونيستی و اتحادهای  
جبهه ای را نگاه بداريم وگرنه بجای اينكه اتحاد بـه       
گسترش كمونيسم خدمت كند كمونيسـتها را مـی         

امروزه بـيش از    . وازی را تقويت می كند    بلعد و بورژ  
هر زمان ضروريسـت کـه در جنـبش جهـاني، ضـد       
بنيادگرايان اسالمی يا ديگر آلترناتيوهای بورژوائی و      
خرده بورژوائی موضع گيـری سياسـی ايـدئولوژيک         

  .شود
نكته سوم ايـن اسـت كـه جهـان بيشـتر از آن            
زمان ادغام شده است و در نتيجه روندهای انقالبـی     

موضـع گيـری هـای    . ه اندمتصل شدبيشتر بهم  آن  
قطب های مبارزاتی در جهان به سرعت بر مبارزات         

بـرای  . مردم نقاط مختلف جهان تـاثير مـی گـذارد         
اينكـــه جنـــبش جهـــانی ضـــد جنـــگ خصـــلت 
ــه    ــد عليـ ــد بايـ ــته باشـ ــتی داشـ انترناسيوناليسـ

  . ی موضع بگيردامپرياليستارتجاعی و لترناتيوهای آ
 خـود را در قبـال جنـبش         ما نيز بايـد وظـايف     

در رابطـه بـا ايـران،       . جهانی ضد جنگ انجام دهيم    
وظيفــه مــان آن اســت كــه بــرای جنــبش جهــانی 
سياست تعيين كنيم و قطـب خودمـان را برجسـته        

  . كنيم
ــتی  ــبش ضــد در در كشــورهای امپرياليس جن

ــی هســت  ــرايش . جنــگ گرايشــات مختلف ــك گ ي
لتاريــای وررســالتی بــرای پكــه اروســنتريك اســت 

با اين گرايش هم    . شورهای تحت سلطه نمی بيند    ك
كشورها ی تحت   ی  پرولتارياالبته  . بايد مبارزه کنيم  

هم بايد از خودش حرکـت پيشـروئی نشـان          سلطه  
از زمان انقالب چين به اين سـو هـر جنـبش             . دهد

رهائی بخشی که مـورد حمايـت نيروهـای مترقـی           
غرب قرار گرفت عاقبت بـه سـازش بـا امپرياليسـم            

همـه اينهـا    . تراژيـک تـرينش ويتنـام اسـت       . رسيد
  . تاثيرات منفی از خود به جای گذاشته است

در جنبش جهانی ضد جنگ برخـی  از احـزاب      
مشخصـا  . کشورهای تحت سلطه خـط غلـط دارنـد     

 گرايش اين خـط بيشـتر      . پينيحزب کمونيست فيل  
ه اسـت کـه در      شبيه اقشاری از بورژوازی ملی شـد      

شـاوز را متحـد   ترو و فيـدل كاسـ  سطح بين المللی   
تشكيالت جبهه متحد بـين المللـی      . خود می دانند  

است كه از مقتدا صدر بعنوان     " آی ال پی اس   "شان  
ــک     ــرکت در ي ــرای ش ــراق ب ــت ع ــده مقاوم نماين

در ايتاليا دعوت كـرده     " ضد امپرياليستي "کنفرانس  
  . بود

ــتقل     ــاهر مس ــرای ظ ــات ب ــل جريان ــن قبي اي
. ی قائـل انـد    کشورهای نومسـتعمره اهميـت زيـاد      

بهمــين دليــل جمهــوری اســالمی و نيروهــای      
بنيادگرای اسالمی عراق و طالبان را قابـل حمايـت          

در واقع مقاومت اينان در مقابل آمريکا را  . می دانند 

از  يك سطح از افشـاگری       .می دانند " مقاومت ملي "
 آن است كه بگـوئيم در دهـه شصـت هـم             اين خط 

" اسـتقالل " را   رويزيونيستهای شوروی استعمار نوين   
يـن  عليه ا حزب کمونيست چين    . قلمداد می کردند  

تجربه به اندازه كافی نشان داد كه       . مبارزه كرد خط  
استعمار نوين، استقالل از امپرياليسم نيسـت بلکـه         

حتـا ويتنـام   . شکل غيـر مسـتقيم وابسـتگی اسـت        
ولت نوين برقرار نشـد   دوباره نومستعمره شد چون د    

قبلی خود را بازتوليد ات  مناسب همانو در چارچوب  
در مقابـل ايـن خطهـای راسـت بايـد تئـوری           . كرد

ايـن  .  را جلو گذاشـت    راتيك نوين مائو  انقالب دموک 
تئوری دقيقا بر پايه فهميـدن و درک ايـن واقعيـت     

مـردم يـك    هـر چقـدر هـم       تاريخی تدوين شد که     
مبـارزه  اگر پرولتاريا رهبـری      ند،فداكاری كن كشور  

و يک جامعه کامال نوين برقرار       نگيردبدست  آنان را   
در خطوط کلـی    دوباره همان مناسبات قبلی     نکند،  

 برخی اوقات بدتر از قبل هـم مـی     .احيا ميشود اش  
  .شود

جلو می گذارنـد   " راه وسط "آن جريانات سياسی که     
در واقع جريانات بورژوازی ملـی و خـرده بـورژوائی          

. در حاليکـه راه وسـطی موجـود نيسـت        . می باشند 
را بايد مرتبا افشا كـرد و نشـان داد       " اه وسط ر"خط  

خط مـائو در  . كه سرانجامش تقويت نظم كهن است 
رابطه با انقالب دموكراتيـك نـوين، هـم در تجربـه             
پيروزمند چين امتحان پـس داد و هـم در تجـارب            
شكست خورده انقالبات ديگری كـه تحـت رهبـری        

خـط انقـالب    . پرولتری و برنامه كمونيستی نبودنـد     
راتيك نوين يعنی اينكه در عصـر امپرياليسـم          دموك

فقط پرولتاريا می تواند مسائل دموكراتيـك را حـل       
كند و اينكه در عصر امپرياليسم انقالب دموكراتيك        

مســتعمره فقــط در ) يــا  نــو(در كشــورهای نيمــه 
صورتی به پيـروزی مـی رسـد كـه تحـت رهبـری              
پرولتاريا و به عنوان تابعی از انقـالب سوسياليسـتی        

جريانات بورژوازی ملی و خرده بـورژوائی   . پيش رود 
از طريق انقالب بورژوائی نوع كهن قادر به حل ايـن     

در عصر امپرياليسـم دو طبقـه مـی    . مسائل نيستند 
. بـورژوازی يـا پرولتاريـا   : توانند جامعه را اداره كنند   

منافع طبقات غير پرولتری مانند دهقانـان و خـرده         
 برنامه انقالبی پرولتاريـا     بورژوازی در آن است كه با     

علت تاكيد دوباره بر اين تئـوری پايـه         . متحد شوند 
ــه     ــرايطی ك ــه در ش ــت ك ــم آن اس ای ماركسيس
تضــادهای ميـــان دولــت جمهـــوری اســـالمی و   
امپرياليســم آمريكــا حــاد شــده اســت دو گــرايش  

اتحـاد بـا جمهـوری    : انحرافی می توانـد بـروز كنـد    
ليسـتی يـا    اسالمی تحت عنوان مبـارزه ضـد امپريا       

هر . اتحاد با آمريكا تحت عنوان مبارزه ضد ارتجاعي    
دو سياست بازنمای سياستهای جناح های مختلـف        

سياسـت  . بورژوازی ملـی و خـرده بـورژوازی اسـت        
ــی   ــذاردن قطــب مســتقل انقالب ــو گ ــري، جل پرولت
پرولتری و برنامه پرولتارياست كه مختصـات اصـلی         

ديـن از   انقالب بـورژوا دموكراتيـك ماننـد جـدائی          
دولت؛ آزادی عقيده و بيان و اجتماعات؛ زمـين بـه           
كشــتگر و برابــری ميــان زن و مــرد و حــق تعيــين 
سرنوشت ملل تحـت سـتم  و اسـتقالل سياسـی و             
اقتصادی از نظام سرمايه داری امپرياليسـتی را نيـز        

  ■.برآورده می كند



   ١٢ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                

  )م(ست نپال يبه حزب کمون)  م ل م(ران يست ايحزب کمون اميپ
 ن سالگرد جنگ خلق در نپاليناسبت دهمبه م

  زی عزیرفقا  
ف انقـالب   ياد در انجام وظا   يل مشغله ز  يد بدل ي   شا

د که جنگ خلق و انقالب شـما        ي نپال، ندان  يرولترپ
 يست و توده هـا يون کمونيتا چه حد در قلب انقالب 

ز يـ شـان عز ي داشـته و برا ي سراسر جهان جا  يانقالب
 شما اشک شوق بـر      ي ها يروزيجهش ها و پ   . است

 يدئولوژيـ ادآور قدرت طبقه و اي آورد و  يچشمها م 
 يمهاچ و خ  يگر، مشکالت و پ   ي د يمان است؛ از سو   

 و ي کرده و قـدرت نظـام     يراه، دلها را مملو از نگران     
  .  کشدي را به رخ ميک طبقات ارتجاعيدئولوژيا

 يرهـا يازمند پاره کـردن زنج    ي   جهان به اضطرار ن   

 يانقـالب پرولتـر  .  باشد ياسارت ستم  و استثمار م     
ـ  بـر ا   يرت آور يدر نپال ضربات ح    رهـا زده   ين زنج ي

ان آور روابـط  مـردم جهـان در چنبـره خفقـ    . اسـت 
 ي در رنـج انـد و چـاره ا         يستيالي امپر يه دار يسرما

. ن نظام سرسخت را درهم شکنند     يندارند جز آنکه ا   
ن  انقـالب  يگر، اي ديشتر از هر جايدر حال حاضر ب   

نپال اسـت کـه مشـغول شـکاف وارد آوردن در آن            
ا بـه  يـ ون ها تن از مـردم دن   يليل م ين دل يبهم. است

 يشرفتهاي پ يند و با نگران    ورز يانقالب نپال عشق م   
ل، قـدرت  يـ ن دليو بـاز بهمـ  .  کننديآن را دنبال م  

 ترسـند و  ين از آن مـ  ي و مـرتجع   يستيالي امپر يها
  . اش بسته انديمتنفرند و کمر به نابود

) م(ست نپال یز حزب کمونی عزیرفقا
 بخش خلق و مردم یو ارتش رھائ

   نپالیانقالب
. ديـ نگ ج ي رهـا کـردن خـود نمـ        ي   شما فقط برا  

 تمـام   ي رهائ ي برا يمبارزه شما در خدمت راهگشائ    

ن، شما در يگر، در آن سرزميبعبارت د. ت است يبشر
ــاريحــال پــ ــرد رســالت ت  ي طبقــه جهــانيخيش ب

 هـر  يست که منشاء طبقات  يمهم ن . ديا هست يپرولتار
ا يـ ست کـه آ   يست؛ مهم ن  يک از شما رزمندگان چ    ي

 و يئا بـورژوا يـ د و   يـ  دار ي و دهقـان   يمنشاء کـارگر  
را يـ د ز يـ ون پرولتر يـ همه شما انقالب  . يخرده بورژوائ 

. ديـ  رزم ين طبقه م  ي ا يخيشبرد رسالت تار  ي پ يبرا
ز يـ  را ن  ي فئودال ي سدها يد که برخ  يبله شما مجبور  

ن ضـرورت،   يد اما ا  ين راه را باز کن    يد تا ا  يدرهم کوب 
بـا  .  دهـد  ير نم يي انقالب شما را تغ    يخصلت طبقات 

رنگون کـردن آن موانـع   وجود آنکه شما در حال سـ    
ک يـ د، اما انقالب شما     ي هست ي و کمپرادور  يفئودال

 سرنگون کردن   يرا شما برا  ي است ز  يانقالب پرولتر 
 عهد کهـن عمـل      ين موانع مانند انقالبات بورژوائ    يا

ق يـ ک را از طر   ين اهداف دموکرات  يد بلکه ا  ي کن ينم
 ي کـه راهگشـا    يقـ يد؛ از طر  يـ  بر يش مـ  ي پـ  ينينو

طنـز  .  شـود  ي مـ  يه و به آن منته    تر بود ياهداف عال 
سم آن است که    ياليک در عصر امپر   يانقالب دموکرات 

 ي بواقـع مـ    يقـ ين طر يش گرفتن چنـ   يتنها با در پ   
 ي، اقتصادياسيسم را در تمام مظاهر سيتوان فئودال

  .شه کن کردي اش ريک و اجتماعيدئولوژيو ا
 محو سـلطنت  ير براي اخي توده ا ياسيزش س ي   خ

ک يـ ل وجـود   يزش بـدل  يـ ن خ يا.  بود يدر نپال، عال  
ـ ا. جنگ خلق قدرتمند و ارتش خلق ممکن شد        ن ي

 ي محصـول کوشـش هـا      ي تـوده ا   ياسـ يجنبش س 
 يز تا مدتيهر چند آنان ن  .  نبود يهفت حزب پارلمان  
 بـزرگ  يداريـ ن جنبش تظـاهر ب يکمک کردند اما ا  

 نپال در ده سال گذشته و بر بستر جنـگ    يتوده ها 
 ي دارا يزش تـوده ا   ين خ يا.   است يستيخلق مائوئ 

ــتاوردها ــي معيدس ــودين ــلطنت و حام.  ب ــس ان ي
 ي آن در مقابل جنبش تـوده ا       يست و هند  ياليامپر

ـ ا.  شـدند  ينيمجبور به عقب نش    ن جنـبش، تـوده     ي
 و سرور کرد و حس احترام   ي نپال را پر از شاد     يها

ق مردم جهان را نسبت بـه خـواهران و    يو عالقه عم  
ــال  ــرادران نپ ــود برانگيب ــر . خــتي خ ــا بزرگت ن يام
 زنـده و برجسـته   ين بود که به شـکل     يدستاوردش ا 

) ياحزاب پارلمـان  (ثابت کرد که احزاب نظم موجود       
 ي توانند توده ها را دوباره به طرف نهادهـا       يفقط م 

 و ي و اقتصـاد   ياسـ ي حافظ مناسـبات س    يده  يپوس
ک بار ي. ت کنندي، هداي  فئودال کمپرادورياجتماع

د کـه فقـط انقـالب    ياثبات رسقت به  ين حق يگر ا يد
 از  ي کـه  بخشـ     يسـت يالين و سوس  يک نـو  يدموکرات

 ي تواند تـوده هـا     ي است، م  ي پرولتر يانقالب جهان 
 ي تواند تـوده هـا   ي م يفقط انقالب . نپال را آزاد کند   

سم و سبک ينپال را رها کند که به چشم انداز کمون     
سرنوشـت مـا در نپـال،       .  وفادار ماند  يستيکار کمون 

گر يکـد يب ب يـ ن ترت يـ ره به ا  يکا و غ  يند، آمر ران، ه يا
م يم خـود را رهـا کنـ       ي توان يما نم . بافته شده است  

 يبـائ يز. مي همـه تـالش کنـ      ي رهائ ينکه برا يمگر ا 
ن جهـان  يو در ا  ! نجاستيقا هم ي دق يانقالب پرولتر 

ن چشم انداز   ين الهامبخش تر  ي، ا يواني رحم و ح   يب
 .ممکن است

  زی عزیرفقا
ران به انقالب نپـال     ي ا يايرولتارن کمک پ  ي   بزرگتر

ر يران را از زي آن است که اي جهان يو انقالب پرولتر  
 – کمپـرادور    ين طبقـات ارتجـاع    ي خـون  يچنگالها

ک يم تئوکرات يک رژ ي يفئودال که امروز تحت رهبر    
رون کشد؛ و همزمان آماده مبـارزه       ي است، ب  ياسالم

 يکا باشد که قصد حمله نظـام يسم آمرياليه امپر يعل
 يال استفاده از سـالح هـا     يران داشته و حتا خ    يه ا ب

موضع .  پروراند يز در سر م   ي را ن  يکي تاکت يهسته ا 
 يم جمهـور  ي به رژ  يکائي آمر يستهايالي امپر يتعرض
ـ ا ايـ ست که گوي، بخاطر آن ن   ياسالم ن نئانـدرتالها   ي

 يم" راني اياستقالل مل"و  حافظ " ستياليضد امپر"
ار ي بس ي، کمپرادورها ين حکام اسالم  يا! ريخ. باشند
 سال گذشته بـه     ٢٧که در ي باشند بطور  ي م يوفادار

، در حـداکثر  يسـت يالي امپريه داريابت نظام سرما  ين
ران را استثمار و  ي ا يعي و طب  يتوان خود منابع انسان   

ش، آنـان بـا    ي سال پبيست و هفت  . چپاول کرده اند  
 غـرب، سـکان انقـالب       يستيالي امپر يکمک قدرتها 

آنان بالفاصله . ران را ربودند ي ا يقها خل يضد سلطنت 
ــا کمــک و تائ ن يد همــيــپــس از کســب قــدرت، ب

 ي بزرگ، هزاران نفر از زنان و مردان انقالب        يقدرتها
ب يـ ن ترتيست ما را قتل عام کردنـد؛ و بـد     يو کمون 
ن دختـران و پسرانشـان کـه        يران را از بهتر   يمردم ا 

ــار ــيخيمحصــول ت ــارزات هم ــردم علي مب ــن م ه ي
ــدياليامپرن و يمــرتجع ــد، محــروم کردن . ســتها بودن

رون يـ  ب يسـت يالي امپر ياسـت قـدرت هـا     يامروز، س 
کـه  ي از ار  ي اسـالم  ي فئودالها -ن کمپرادور   يراندن ا 

ات دهشـتناک  يـ ن مسـئله جنا   يـ قدرت اسـت امـا ا     
ران و آمــال يــ ايه خلقهــايــ علي اســالميجمهــور

  ◄. دي شوين مردم را نمي ايانقالب

 
 جشن پيروزی آوريل توسط رزمندگان ارتش رهائی بخش خلق



١٣صفحه     حقيقت         ۲۸ شماره

 :ايران
 خطر يك جنگ ديگر 

ربه تلـخ شکسـت      از تج  ي حزب ما با جمعبند    ◄  
 آن  ي و بـا مـرهم گذاشـتن بـر زخمهـا           ۵٧انقالب  

 خـود را    يروهـا يشکست، دوباره سر بلند کـرده و ن       
.  شـود يارويـ  امروز رويساخته است تا با چالش ها   

 يون و تـوده هـا     يـ سـتها و انقالب   يگـر کمون  يکبار د ي
.  مواجهنـد ياسـ يده سيچيران با صحنه پ  يمردم در ا  
 يقطـب نمـا   داشـتن  دسـت م کـه بـا در   يما مصمم 

 روشن و يسم با ذهني مائوئ-سم  يني لن -سم  يمارکس
ـ  انقـالب ا   ي باز کشت  يچشمان ن يـ ان ا يـ ران را از م   ي

انقــالب مــا . مي مــتالطم و خطرنــاک بگــذرانيآبهـا 
 يروزيـ  پي را که براشميجاده سرخ ابر از آن  يبخش

ر است خواهـد سـاخت؛    ي اجتناب ناپذ  يانقالب جهان 
 و هنـد و نپـال، ا ز         ق افغانستان ي که از طر   يجاده ا 

ـ انقالب ما با  . ابدي ين امتداد م  يران تا چ  يا  يد دارا ي
ن انقالبمـان را بـا افـق     يما همچن .  باشد ين افق يچن
کـا بـه    يسـم آمر  ياليامپر" انـه بـزرگ   يخاورم"ل  يتبد

 تحـت   يتـوده هـا   " يستياليانه بزرگ سوس  يخاورم"
ن چشـم انـداز     يا. م برد يش خواه يستم و استثمار پ   

 داده تـا در     ي به مـا انـرژ     ي پرولتر يستيوناليانترناس
ما عزم کـرده    . ميار سخت پابرجا بمان   ي بس يدوره ها 

 يب هـا يز در تمـام فـراز و نشـ   يـ نده نيم که در آ   يا
ن چشم انـداز را از کـف        ير انقالبمان، ا  ياجتناب ناپذ 

ـ   ين دار يقي. مينده  يم که حزب شما و جنبش انقالب
ام بخـش مـا     اور و اله  ين امر   ي در ا  يستيوناليانترناس
  .د بوديخواه
  زی عزیرفقا
 حزب يته مرکزي کميق پراچاندا و تمام رفقا  يبه رف 
 يو تمام رزمندگان ارتش رهـائ     ) م(ست نپال   يکمون

ـ  يبخش خلـق و تـوده هـا         کـه در منـاطق     ي انقالب
ن را برپا داشته اند، درود  ي نو ياسي قدرت س  يگاهيپا
م قلـب بــه همــه  ين از صــميهمچنـ . مي فرســتيمـ 

ن جنگ خلق که در جنبش يادق و راستن ص يمتحد
 فعالنـد و    ي و فکـر   ي هنر ي، عرصه ها  ياسي س يها
 ياريـ  يگاهي مناطق پا  يا به امر ساختمان اقتصاد    ي
 ي مي پزشکيا به جنگ خلق کمکها   ي رسانند و    يم

  .  مي فرستيرسانند درود م

  ران و سراسر جھانیبھ ھمھ رفقا در ا
 يا فـرا مـ    ران و سراسر جهـان ر     يون ا يما همه انقالب  

رفقـا،  .  انقـالب نپـال بشـتابند    ياريـ م که بـه     يخوان
ن انقـالب شـکوهمند و حـزب       يستها را که ا   ياليامپر
 خواننـد، افشـا     يست م يرا ترور ) م(ست نپال   يکمون

ستها و دولـت توسـعه   يالي امپريه دخالتها يعل. ديکن
در هر گوشه جهان    . ديطلب هند درنپال، مبارزه کن    

هـر  . ديغ کن ي آن تبل  يسهان انقالب و در   يدر مورد ا  
ـ  با يکارگر، دهقان و زن و جوان انقالب       د آنقـدر در    ي

ابـد کــه  ي يت آن آگـاه يـ ن انقـالب و اهم يـ مـورد ا 
.  تـوان کـرد  يت آن چه مي تقويبالفاصله بپرسد برا 

ک کشور کوچک  ين انقالب از    يد بدانند که ا   يآنان با 
. اسـت ي دن يشروع شده اما اهداف و قلبش به بزرگـ        

  . طبقه ماستن انقالبيا
  رانیست ایحزب کمون

  )ستی مائوئ-ست ینیلن-ستیمارکس (
  ۲۰۰۶مه 

 
س يسـرو از سـري مقـاالت       يامقاله زير خالصه    

 در فاصله دو جهاني براي فتح مي باشد كه يخبر
تهديدات ن مقاالت يا . ماه گذشته منتشر شده اند

ـ زواآمريكا مبني بر جنگ عليـه ايـران را از             ياي
  . دن  تحليل قرار مي دهمورد تجزيهمختلف 

شروع يك جنگ ديگر در خاورميانـه يـك احتمـال        
  .واقعي است

مجله نيويورك تـايمز، روزنامـه واشـنگتن پسـت و           
 بطـور جداگانـه     ۲۰۰۶ساندي تايمز در ماه آوريـل       

گزارشهائي را در مورد تدارك آمريكا براي حمله به          
همه اين گزارشات بر مصـاحبه      . ايران منتشر كردند  

امات نظامي و امنيتي عاليرتبـه آمريكـا متكـي    با مق 
سيمور هـرش در مجلـه نيويـوركر نوشـت كـه            . اند

آمريكا عالوه بر وارد آوردن ضربات نظـامي معمـول         
در فكر استفاده از بمب هـاي هسـته اي تـاكتيكي            

سـاندي تـايمز نوشـت كـه نيروهـاي نظـامي         . است
بريتانيا ،  تحت رهبـري ارتـش آمريكـا، در تمـرين            

سـاندي  .  حمله به ايـران شـركت كـرده انـد          نظامي
تلگراف خبر از يك جلسـه محرمانـه ميـان كابينـه            
دولت بريتانيا و ژنرالهاي ارتش داد كه موضوع بحث      

  .حمله احتمالي به ايران و عواقب آن بود
 با اين وجود آمريكائي ها انكـار مـي كننـد كـه در              

آنان اصرار مـي كننـد كـه    . تدارك جنگ مي باشند   
ر حال استفاده از راه هـاي ديپلماتيـك مـي      هنوز د 
مفهوم ايـن سـيگنالهاي متنـاقض چيسـت؟         . باشند

. شك نيست كه آمريك قايم موشك بازي مي كنـد         
از يك طرف آشكارا سـعي مـي كنـد جـو و فضـاي         
سياسي مساعدي براي آغاز يك جنگ بوجـود آورد         

مـي كنـد واقعيـت كنكـرت       تالش  و از سوي ديگر،     
 يپنهـان نمـ   مات كـاخ سـفيد      مقا. خطر را بپوشاند  

ــاعه   ــه اش ــد ک ــوهمکنن ــورد روت ــاي در م  يکرده
آماده كردن افكار عمومي آمريكا و       يبراديپلماتيك  

  . گر استيدبراي دست زدن به يك جنگ  اروپا
 مردم را بي خبـر از        کند يز کوشش م  ي ن رژيم ايران 

سخنان تهديد آميز مقامـات آمريكـائي نگـاه دارد و      
يچ نيست بلكه يك جنگ     ها ه ني کند که ا   يغ م يتبل

  .رواني است
  اهداف آمريكا چيست؟

هـدف عمـده اش تضـمين          آمريكا ادعا مـي كنـد     
تبعيت ايـران از پيمـان منـع افـزايش سـالح هـاي         

و مدعي است كه ايران     ).ان پي تي  . (هسته اي است  
امـا  ... در پي دسـتيابي بـه سـالح هسـته اي اسـت           

  ....نتوانسته است اين را ثابت كند
صين غربي تخمين مي زنند كه حتا اگر ايران    متخص

در پي دستيابي بـه سـالح هسـته اي باشـد، داراي           

و حـداقل  . مواد خام، ابزار و تكنولـوژي الزم نيسـت     
  .  تا ده سال طول مي كشد كه به آن نقطه برسدپنج

آمريكا تنها كشور در تاريخ بشر اسـت كـه بـر سـر              
ما و شهرهاي هيروشي(مردم بمب هسته اي انداخته   

و نه تنها صدها هزار نفر را كشته   ) ناكازاكي در ژاپن  
مـار  يببلكه براي چندين نسل مـردم آن منـاطق را           

 ممانعـت از    يمدع چطور مي تواند     پس. کرده است 
  ســال از شصــت؟  شــوديد هســته ايــش توليافــزا

ريختن بمب هسته اي روي هيروشـيما و ناكـازاكي        
 مـردم  مي گذرد ولي آمريكا هنوز حاضـر نيسـت از         

ژاپن عـذر خـواهي كـرده و بگويـد از ارتكـاب ايـن            
چرا؟ آمريكا هـزاران كالهـك      . جنايت متاسف است  

هسته اي توليد كرده و هرگز حاضر نشده است كـه        
چـرا؟ آمريكـا،   . از زرادخانه هسـته اي خـود بكاهـد     

وقيحانه كشورهاي ديگر را تهديد به بمباران هسته         
  چرا؟. اي مي كند

نيـز صـدق مـي     ا  يتاني بر د دولت اين سواالت در مور   
انگلستان اخيرا موشك هاي زيردريائي خود را       . كند

ايـن  . كه موسوم به ترايدنت است قويتر كرده اسـت        
ژانويـه سـال    . يك تخلف آشكار از ان پي تي اسـت        

گذشته، شيراك رئيس جمهوري فرانسـه، وقيحانـه        
تهديد كرد كه اگر الزم باشـد بخـاطر منـافع ملـي              

 هاي هسته اي اش اسـتفاده خواهـد   فرانسه از بمب 
بزرگترين تخطي از ان پي تي توسط آمريكـا و    . كرد

ن يـ  ا يپس از امضا  آنها  : متحدانش انجام شده است   
 اسرائيل را تبديل به يك قـدرت هسـته اي      قرارداد،
و اسرائيل كشوري است كه موجـوديتش بـر     . كردند

 ي نظــاماشــغال ســرزمين هــاي ديگــران و تهديــد 
اسـرائيل حاضـر بـه      .  بنا شده است   كشورهاي ديگر 

امضاي ان پي تي نشده اسـت و بـه قطعنامـه هـاي      
 اسـت  کرده شوراي امنيت سازمان ملل بي اعتنائي      

ولي سازمان ملل حتا بطور ديپلماتيـك اسـرائيل را          
تنبيـه هـاي   اعمـال  محكوم نمي كند چه برسد بـه       

تنهـا مشـغله آمريكـا و متحـدانش آن      . بين المللـي  
آمريكـا  .  اسرائيل را مسلح تر كننـد      است كه چگونه  

تكنولـوژي  به هند قـول فـروش   همين دو ماه پيش   
حاضـر بـه   کـه هنـد   يرا داد در حال  هسته اي جديد    

 بمـب هسـته اي     ،امضاي قرارداد ان پـي تـي نشـد        
هند كشوري است كه اغلب     . ش کرد ي و آزما  ساخت

نپال، بنگالدش، سـيري    (به كشورهاي همسايه اش     
له كرده و در گذشته با پاكستان       حم) النكا، كشمير   

  پس چرا؟ . و چين وارد جنگ شده است
كشورهائي كه خودشان ان پـي      نجاست که   ياجالب  

تي را زير پا گذاشته انـد و يـا اصـال ان پـي تـي را                
امضاء نكرده اند، عضـو هيئـت اصـلي آژانـس بـين              

نان قرار اسـت    يا. المللي انرژي هسته اي مي باشند     
 كشورها از ان پـي تـي تبعيـت   در مورد اينكه كدام    



   ١٤ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                
  !نمي كنند، قضاوت كنند

واضح  و مبرهن است كـه نگرانـي واقعـي آمريكـا و      
كشورهاي ديگـري كـه مـي خواهنـد ايـران  را بـه            
شوراي امنيت كشانده و تنبيه كنند اين نيست كـه          

منـافع ديگـري   . ايران ان پي تي را رعايت نمي كند  
  .در كار است

، وزيـر امـور خارجـه       در طول سفر كاندوليزا رايـس     
آمريكا، به شمال انگلستان خبرنگاران بـه او گفتنـد          
كه بهتر است قبول كند كه اشغال عراق يك اشتباه          

او جواب داد كه آمريكا اشتباهات تاكتيكي كرد     . بود
اما حمله به عراق به لحاظ استراتژيك درسـت بـود           
زيرا ساختن يك نظم نوين در خاورميانـه بـا وجـود        

کـا در مـورد     يمنطق آمر .  ممكن نبود  صدام حسين، 
در مارس گذشته . ن استيز همي ني اسالميجمهور

هـيچ  ” : او نقطه نظرات خود را چنين تشـريح كـرد      
كشوري به اندازه ايران براي ما تهديد آفرين نيست          
زيرا سياست هاي ايران نـاظر بـر ايجـاد خاورميانـه           
ايست كه درست صد و هشتاد درجه بـا خاورميانـه          

“ . ما مي خواهيم بوجود آوريم، متفاوت است       اي كه 
آيا آمريكا حاضر اسـت     ”: خبرنگاري از رايس پرسيد   

قول دهد كه در صورتيكه ايـران برنامـه هسـته اي            
رايـس در   “ خود را كنار بگذارد به آن حمله نكنـد؟        

زيرا ايران يك خرابكار در     . مطلقا خير ”: جواب گفت 
ي امنيتـي   دادن ضـمانتها  ...  نظام بين المللي است   

 ۲۲به نقل از آسوشيتد پـرس       (“ .اصال مطرح نيست  
  ).  مه

 تـا   ١٩٧٨هنري پرچت،  كه در سـال هـاي ميـان            
ــور  ۱۹۸۰ ــه در وزارت ام  مســئول بخــش خاورميان

در مجلـه فـارين     ۲۰۰۵خارجه آمريكا بود در اكتبر      
سرويس ژورنال نوشت كـه بسـياري از رژيـم هـاي            

 هسـتندو  ديگر دنبال دست يابي به سالح هسته اي    
حقوق مردم خود بخصوص زنان را لگد مـال كـرده            
جناياتي شبيه جنايات جمهوري اسالمي را مرتكـب   
مي شوند؛ اما آمريكا آنان را دوسـتان وفـادار خـود             

تنهـا دليـل   . محسوب كرده و تقويتشـان مـي كنـد      
واقعي كارزار آمريكا عليه ايران، خصومت آمريكا بـا          

احبه اي با بي بي    آوريل مص  ۳او در   . اين رژيم است  
حتـا اگـر ايـران قبـول        ”: سي فارسي كـرد و گفـت      

كندكه اشتباه كرده و ديگر برنامه انـرژي هسـته اي    
واقعا آن را كنار حتا اگر و …خود را دنبال نمي كند

بگذارد من اطمينان دارم كه آمريكـا خواهـد گفـت        
ايران حامي عمده تروريسم اسـت، در صـلح ميـان            

اري مي كند، حقوق بشـر را       اسرائيل و اعراب خرابك   
تا زماني كه رژيم اسـالمي ايـران   … نقض مي كند  

ــه ناپديــد نشــود آمريكــائي هــا راحــت   از خاورميان
  “.نخواهند بود

در  منـافع امپرياليسـم      طرفـداران اينها اسـتدالالت    
کـا  يمشغله آمر خاورميانه است و نشان مي دهد كه        

ان پي تـي نيسـت بلكـه خـود رژيـم       ران به   يتعهد ا 
 يبراالمي، حداقل در شكل و شمايل كنوني اش، اس

  .استر قابل قبول يکا غيآمر
 اسناد سياست خارجي آمريكا صحبت از خاورميانه       

كه از مراكش تا افغانستان امتـداد        کنند   يمبزرگي  
ساختار منطقه مند عوض کردن  آمريكا نياز . مي يابد 
ه اهداف سـلطه گرانـه جهـاني اش دسـت          است تا ب  

انه داراي بزرگترين ذخيره نفت جهـان       خاورمي. يابد

است و بزرگترين توليـد كننـدگان نفـت جهـان در            
همچنين دارنده يكي از بزرگتـرين       . اينجا قرار دارند  
گاه خليج فارس و درياي عربي گذر     . منابع گاز است  

. استي دني بازارهايبخش عمده سوخت جهان بسو   
نفت آنقدر مهم است كه كنترل ايـن كـاال كليـدي            

براي كنترل جهان منجمله كشورهاي اروپائي،   است  
ژاپن، چين، هند و ديگر اقتصادهائي كه وابسـته بـه       

براي آمريكا  . جريان يابي بدون وقفه نفت مي باشند      
اهميت چنگ انداختن بر خاورميانه دست يـابي بـه         

نفت را براي اين مي خواهـد  . سودهاي فوري نيست  
 اگـر بـه     كه بتواند عليه رقبايش استفاده كنـد حتـا        

. معنـاي آن باشــد كــه در كوتـاه مــدت ضــرر كنــد  
امپرياليسـم    اثـر خـود بنـام        همانطور كه لنـين در    

يكي از ويژگـي  ” گفت  باالترين مرحله سرمايه داري   
هاي امپرياليسم رقابت ميان چند قـدرت بـزرگ در    

يعني رقابت بر سر فتح      -دستيابي به هژموني است     
لكـه بـراي   سرزمين ها نه صـرفا بخـاطر خودشـان ب      

  “ .تضعيف رقيب و كاستن از هژموني وي
ايـن  . بعالو، اهميـت خاورميانـه فقـط نفـت نيسـت       

منطقه به لحاظ جغرافيائي محل تقاطع ميـان سـه           
ــه آنهاســت ــه . قــاره و در واقــع دروازه ورود ب منجل

ايـــران يكـــي از مهمتـــرين . دروازه ورود نظـــامي
كشورهاي خاورميانه است و به اين دليـل در طـول        

ون توجه قدرت هاي استعماري و امپرياليستي را        قر
بعالوه، بـدليل داشـتن مـرز       . بخود جلب كرده است   

طوالني مشترك با شوروي سـابق نقـش خاصـي را           
  .براي غرب و آمريكا بازي كرده است

ستھا بر سر یالیان امپریرقابت م
  مناطق نفوذ

 ضربه  سنگيني بـه امپرياليسـم        ۱۳۵۷انقالب سال   
يم شاه كه توسط آمريكا و انگليس در      رژ. آمريكا بود 

ايران به قدرت رسيده بود سـرنگون شـد و بـه ايـن          
ترتيب يك ستون مهـم قـدرت آمريكـا در منطقـه             

هر چند افتـادن انقـالب زيـر رهبـري          . ضربه خورد 
اسالمي اين ضربه را ماليم تـر كـرد امـا بهـر حـال               

بلــوك . ضــربه ي ســنگيني بــراي آمريكــا بــود    
 تحت رهبري آمريكـا بـود، از        امپرياليستي غرب كه  

طريق كشورهاي اروپائي، رژيم اسالمي ايران را مهار 
كرد و نگذاشـت كـه بـه مـدار بلـوك امپرياليسـتي           

غربـي هـا  رژيـم ايـران را در مـدار             . شوروي بـرود  
ــه جمهــوري   امپرياليســم غــرب نگــاه داشــتند  و ب

انقالبيون را سركوب كرده و    تا  اسالمي كمك كردند    
  . از آنان را كشته و اعدام كنددهها هزار تن

اما اوضـاع جديـدي پـس از فروپاشـي شـوروي در             
جهان بوجود آمده و آمريكـا تنهـا ابرقـدرت جهـان            

آمريكا ديگر نمـي توانـد بـه نظـم كهـن      . شده است 
خاورميانه كه در شرايط متفاوتي بوجود آمـده بـود،      

نگـاه آمريكـا بـه جمهـوري       وضـع   ايـن   . اكتفا كنـد  
رژيمـي كـه در     .  عوض كرده اسـت    اسالمي را كامال  

چارچوب اوضاع قبلي برايش قابل قبول بود، اكنـون     
 نه بخاطر اينكه اين رژيم      .استكامال غيرقابل قبول    

  اكنـون تجديـد    آنکـه لكـه بخـاطر     بتغييراتي كرده   
ضروري و ممكن   کا  ي آمر يبراسازماندهي خاورميانه   

راي اينكار الزم است رژيـم   معتقد است که ب   است و   

  .ان تغيير كنداير
آمريكا بدنبال اهدافي بسيار گسترده تر از سرنگوني        

مهمترين مسئله آن است كه جاي      .رژيم ايران است  
مطمئنا براي آمريكا   .  اين رژيم را چه خواهد گرفت     

وقوع يك انقالب واقعي حداقل همانقدر غيـر قابـل          
آمريكـا  . قبول است كـه وجـود جمهـوري اسـالمي         

كـه   مـي در ايـران اسـت      بدنبال مستقر كـردن رژي    
اجــازه مـثال  . ن کنـد يکـا را تضــم ي عمـل آمر يآزاد

.  را بدهـد استقرار نيروهاي  نظامي آمريكا در ايـران       
به نظر آمريكا در پرتو فروپاشـي شـوروي و بوجـود            
آمدن تعادل قواي نوين و تبـديل آمريكـا بـه تنهـا              

“ حـق ”ابرقدرت،  اين راه حل براي مسـئله ايـران،         
  .است“ متعادل” اه حلي آمريكا است و ر

سـرمايه مـالي و بوجـود       ”همانطور كه لنين نوشت،     
آمدن تراستها، تفاوت هاي ميان نرخ رشد بخشهاي        
مختلف اقتصاد جهـان را از ميـان نمـي بـرد بلكـه               

امروزه، در حاليكه اقتصاد رقباي “  .افزايش مي دهد  
آمريكا در اروپا و ژاپن بسرعت درحال جلـو زدن از            

 اما در زمينـه نظـامي آمريكـا رقيبـي           آمريكا است، 
 اراده اش را بــه ين قــدرت نظـام يـ توســط ا. نـدارد 

 و منافع اقتصادي اش را به     کند يل م يگران تحم يد
سـاختار  . زور  نيروي نظـامي اش تـامين مـي كنـد      

مناطق نفوذ امپرياليستي در جهان كه بر پايه توازن      
يكـي بـه    (قواي ميان دو بلوك امپرياليستي رقيـب        

بوجـود آمـده    ) دگي آمريكا و ديگري شـوروي     سركر
لنين مـي  . بود ضرورت وجودي خود را از دست داد    

تحت سرمايه داري، وقتـي كـه تناسـب قـوا     ”گويد،  
 بجـز قهـر راه   بهم مي خورد، آيا تضادها مي تواننـد       

تـالش هـاي آمريكـا بـراي        “ بيابنـد؟    يگـر يحل د 
تبديل ايران به يك نو مستعمره  در مركز رقابتهاي          

يان  امپرياليستها بر سر تجديد تقسيم جهـان بـر           م
  .مبناي توازن قواي نوين، قرار دارد

  رانیھ ایکا علی آمری احتمالیکھایتاکت
آيا آمريكا با توجه به مشـكالتي كـه در عـراق دارد،      

  دست به اقدام نظامي عليه ايران خواهد زد؟
مطمئنا پيشنهاد آمريكا مبني بر مذاكره مستقيم با         

 معناي آن نيست كه تصميم گرفته ايـن راه  ايران به 
ممكنست مذاكرات مستقيم صورت بگيرد و  . را نرود 

امـا يـك چيـز مسـلم اسـت و آن       . ممكنست نگيرد 
اينكه قبل از دست زدن به جنـگ، آمريكـا مجبـور            
است كه يـك پروسـه فعاليتهـاي ديپلماتيـك بـراه            
اندازد تا بتواند شرايط سياسي الزم را در دو زمينـه          

در زمينه آماده كردن افكار عمومي در       : ود آورد بوج
آمريكا و در خارج و همچنين معامله كـردن و زيـر            

  .فشار گذاشتن قدرت هاي بزرگ ديگر
: روزنامه نيويورك تايمز در شماره دوم ژوئن نوشـت       

دستياران بوش معتقدند كه رهبران ايـران شـروط         ”
شرط اصلي بـوش    . “اصلي بوش را نخواهند پذيرفت    

ت كه ايران مستثني از تمام كشورهاي جهان    آن اس 
بايد قبول كند كـه كـامال غنـي سـازي و بازيافـت               
اورانيوم را قطع كند حتا اگر زير نظر بازرسـان بـين       

ــي باشــد ــل از  . الملل ــاي تبعيــت كام ــه معن ــن ب اي
احتمال دارد كه بوش به رهبران ايـران         . ستآمريكا

 د واو را ببوسـن دست  پيشنهاد دهد كه در مالء عام       



١٥صفحه     حقيقت         ۲۸ شماره
نيويـورك تـايمز   . دست به خودكشي سياسي بزننـد  

مي نويسد اين پيشنهادي است كه با هدف پذيرفته       
يكي از افراد محفـل داخلـي   . نشدن داده شده است  

اگـر قـرار اسـت بـه        ” : بوش به اين روزنامـه گفـت      
روياروئي با ايران برويم بايـد اول نشـان دهـيم كـه             

  “.مي کردي مذاکره تالش کافيبرا

  ھاتحریم 
سـيه و   امر، آمريکا بدليل مخالفت هاي رويدر ابتدا 

چين، از شوراي امنيت سازمان ملـل نخواسـت کـه           
تحريم هـاي ديپلماتيـک و اقتصـادي عليـه ايـران            

کانـدوليزا رايـس، وزيـر امـور خارجـه          . اعمال کنـد  
هيچ کس نگفته است « : آمريکا، در ماه مارس گفت    

» .که بالفاصله بايد دست به تحريم عليه ايران بزنيم        
 قرار گرفته است    اما در واقع، آمريکا روي اين مسير      

و بنظر مي رسد پيشاپيش تقويم زماني خود را نيـز         
در اوايل ژوئيه، رايس تاکيـد کـرد        . تعيين کرده بود  

تکليف اين مسئله واقعا بايـد در عـرض چنـد           «که،  
  ».هفته آينده تعيين شود

ند که ه ا گفته مي شود که چين و روسيه توافق کرد        
 آن مـانع  ينکننـد، بـرا  حتا اگر تحريم هـا را تائيـد      

ــا  .  نکننــديتراشــ در صــورت عــدم توافــق ايــران ب
رهبري آمريکا بـه آن داده شـده       به  اولتيماتومي که   

است، ايران به اين صـورت تنبيـه خواهـد شـد کـه           
مقامات رسمي کشور حق سـفر نخواهنـد داشـت و         
. ايران به لحاظ تسليحاتي نيـز تحـريم خواهـد شـد       

کشيدن چنين تحريمي احتماال مي تواند به معناي        
در اين سناريو،   . يک حلقه نظامي به دور ايران باشد      

تحريم مي تواند گام به گام صـحنه را بـراي جنـگ           
آماده کند، حتا اگر قدرت هاي ديگر ناراضي باشـند      

اگـر نگـاهي بـه مـورد     . يا اينکه با آن مخالفت کنند  
عراق بياندازيم مي بينيم کـه ديپلماسـي، تحـريم و      

نيت سازمان ملل و غيره نه مانور دادن در شوراي ام    
تنها مانع وقوع جنگ نشد بلکـه جـاده را بـراي آن             

نقشه آمريکا که توسط رايس معين شده       . صاف کرد 
و قرار است مـانع     . است، اين بار کمي متفاوت است     

از آن شود که در اين فاصله، دعواهاي ميان قـدرت          
  .ها در مالء عام آشکار شود

چين اسلحه مـي خـرد،   از آنجا که ايران از روسيه و  
تحريم تسليحاتي باعث تضعيف نظامي اش خواهـد        

ــل   . شــد ــالمي در مقاب ــوري اس ــي، جمه ــور کل بط
ــرا     ــت زي ــکننده اس ــيار ش ــارجي بس ــارهاي خ فش
. اقتصادش بشدت با بازار جهاني گره خـورده اسـت         

افزايش عظيم قيمتهـاي نفـت در دهسـال گذشـته       
 بيشايران را به لحاظ اقتصادي مستقل نکرده بلکه         

ــه صــادرات نفــت کــرده اســت ش ياز پــ . وابســته ب
 تقريبـا  ١٩٩۷درآمدهاي نفتي ايران نسبت به سال      

اکنـون تفريبـا سـه چهـارم درآمـد        ه و   سه برابر شد  
بعـالوه،  . دولت را درآمدهاي نفتي تشکيل مي دهد      

تحريم واردات منجملـه ماشـين آالت و تکنولـوژي،     
. کنـد مي تواند بسرعت تمام اقتصـاد ايـران را فلـج      

همين اخـتالل توانـائي هـاي رژيـم را بشـدت کـم            
خواهد کرد و بطور قطع از نظـر سياسـي آن را بـي            

ممکنسـت روسـيه و چـين در        . ثبات خواهد نمـود   
که مانع از آن شود که نفت ايران را  يمقابل  تحريم 

کشتي هـاي نظـامي     وجود  بخرند مقاومت کنند اما     

نع خواهـد  آمريکا و اروپا در آبهاي خليج آنـان را قـا    
در جنــگ جهــاني دوم، . کـرد کــه مقاومــت نکننـد  

تحريم حمل نفت به ژاپن، ژاپن را وادار کرد که بـه            
دهسـال تحـريم عليـه رژيـم        . پرل هاربر حمله کند   

صدام حسـين آن را بـه لحـاظ اقتصـادي و نظـامي       
کامال ضعيف کرد بطـوري کـه عـراق حتـا قبـل از               

ـ           . ودحمله آمريکا، کامال قابل شکسـت دادن شـده ب
اين الزاما به معناي آن نيست که اين بار نيز آمريکـا    

  .دهسال صبر خواهد کرد
  اشغال: ی نظامیانتخاب ھا

آن ، شـکل  ردي بگيبه حمله نظاماگر آمريکا تصميم   
 منجملـه   -وابسته به عوامل گونـاگون خواهـد بـود          

وابسته به اختالفات ميان قدرت هاي بـزرگ، رشـد          
گ و اوضاع سياسـي  مخالفت هاي توده اي عليه جن     

  . در داخل ايران و توانائي هاي نظامي آمريکا
شک نيست که آمريکا براي دست يافتن به اهـداف          

ح مـي دهـد     ي ترج استراتژيکش در منطقه و جهان،    
چيزي شـبيه    -که دست به اشغال کامل ايران بزند        

اما گمان مـي رود     . عراق يا حداقل مانند افغانستان    
اتي تقريبـا نـاممکن   که دست زدن به چنـين عمليـ    

  .باشد
ــت و در     ــرده اس ــر ک ــراق گي ــا در ع ــش آمريک ارت

در حـال  . افغانستان با مشـکالت زيـادي روبروسـت     
حاضر و حداقل تا آينده نزديـک، ارتـش آمريکـا در       
عراق در موقعيتي است که مي خواهـد مـانع از آن            

آمريکائي ها نقشه   . شود که در عراق شکست بخورد     
اين دو کشور را کامال کنـار       تقليل سربازان خود در     

آمريکـا از تمـام نيروهـاي ذخيـره اش          . گذاشته اند 
  .استفاده کرده است

بعالوه، ايران از عراق بزرگتـر بـوده و سـه برابـر آن               
جغرافياي ايران بسيار ناهموار است و     . جمعيت دارد 

براي تانکها و خودروهاي نظامي آمريکا موانع زيادي 
راق کـه زمينـي بسـيار       حتا در ع  . ايجاد خواهد کرد  

مساعد و هموار دارد، خودروهاي نظامي آمريکـا در         
مقابل جنگي که نيروهاي مقاومت پيش مـي برنـد،          

  . کارآئي کاملي ندارند
تحليل گران نظامي آمريکـائي مـي گوينـد، آمريکـا       
براي اينکه واقعا عراق را زير کنترل درآورد، نياز بـه       

 اين را بخواهيم اگر. سه برابر سربازان فعلي اش دارد
به اشغال ايران تعميم دهيم مي بينـيم کـه آمريکـا        

آن ) خودنمائي هاي تفرعنانه جورج بوش بـه کنـار        (
مقـدار نيـرو را نـدارد کــه بخواهـد در ايـران بطــور      

  .مستقيم به اهدافش دست يابد
مشکالتي که در مقابل آمريکا سربلند کـرده باعـث          

ـ          ر سـر  اختالفات جدي  در هيئت حاکمـه آمريکـا ب
 ،اينکه در رابطه با ايران چه رويکردي را اتخاذ کنند       

  .شده است

   ایرانیبمباران نظام
يکي ديگر از انتخابها کـه بطـور علنـي بحـث مـي             

شود، بمباران مراکز هسته اي ايران، و برخي مراکـز       
بـدون شـک آمريکـا      . سياسي و نظامي ايران اسـت     

عليرغم ضعفهايش قادر است چنين کاري را انجـام         
مرگ از  "را   شآمريکا از اين نوع جنگها که نام      . دهد
ــاال ــيگذاشــته، خ" ب ــد يل ســوال . خوشــش مــي آي

اين رهگذر چه دسـتاوردهاي سياسـي و        : اينجاست
  کا خواهد داشت؟ي آمرينظامي برا

بسياري از استراتژيستهاي امپرياليست مـي گوينـد        
که با استفاده از موشـک و يـا هواپيمـا مـي تواننـد          

 کننده اي به برنامه هسته اي جمهوري  ضربات نابود 
اما، اوال برنامـه هسـته اي جمهـوري         . اسالمي بزنند 

ثانيا، حتـا اگـر     . اسالمي نگراني اصلي آمريکا نيست    
نگراني واقعي اش بود، آمريکا خـوب مـي دانـد کـه          

ايـن  . ايران اصال توان توليد سالح هسته اي را ندارد  
ــه نظــامي ممکنســت ضــربات نظــامي و   ــوع حمل ن
سياسي بر رژيم ايران وارد آورد اما احتمـاال آمريکـا      
نخواهد توانست به طـور مسـتقيم بـه اهـدافش در            

اينکـه چنـين حملـه اي       . ايران و منطقه دست يابد    
ممکنست به سقوط رژيم کمـک کنـد غيـر واقعـي           

در واقع ممکنست به هيئت حاکمـه      . بنظر مي رسد  
. ايران کمک کند کـه صـفوف خـود را متحـد کنـد         

ست به اين رژيم منفرد کمک کند که بر پايـه     ممکن
  .ناسيوناليسم مقداري پايه براي خود دست و پا کند

اضافه بر آن، ممکنست ايران در جائي ديگر تالفـي           
در اينصـورت عمليـات نظـامي محـدود ديگـر       . کند

براي مثال ممکنسـت تنگـه   . محدود باقي نمي ماند   
 خود هرمز را ببندد، يا تالش کند از طريق متحدين       

بنـابراين  . در عراق و افغانستان و لبنان تالفـي کنـد    
يک حمله نظامي به چند نقطه ممکنست تبديل به         

حتا ممکنست  . يک جنگ ميان ايران و آمريکا شود      
تمام خاورميانه را شعله ور کند و شرايطي را بوجود          
آورد که مقابله با آن وراي ظرفيـت نظـامي آمريکـا          

ود که تسلط کامل بـر  البته ممکنست گفته ش . باشد
" همه چيز يا هيچ چيز   "خاورميانه براي آمريکا حکم     

  .را دارد
بمبــاران ايــران ممکنســت تــنش هــاي ميــان      

ميان قدرت هاي بـزرگ بـر      . امپرياليستها را بيفزايد  
سر اينکه چه زماني و چگونه به ايـران حملـه شـود           

در مـورد جنـگ عـراق،       . اختالف نظر موجود اسـت    
ست بـه يـک تهـاجم گسـترده و          وقتي که آمريکا د   

کامل زد، قدرت هاي ديگر را سـاکت کـرده و وادار           
عمـل انجـام شـده      کرد که سلطه آمريکا را بعنـوان        

  . برسميت بشناسند
بمباران نظامي ايران يکسري دستاوردهاي نظامي و      
سياسي براي آمريکا در بر دارد اما نـه از آن دسـت             

بيشـتر از   . که آمريکا بتواند به اهدافش دسـت يابـد        
آنکه نتيجه آن دستيابي آمريکا بـه اهـدافش باشـد،       
باعث برخاستن اعتراضات توده اي در ابعاد جهـاني          

تا زماني کـه تکليـف ايـن مسـئله کـه            . خواهد شد 
کداميک از قدرت هاي امپرياليستي ايران را کنترل        
مي کنند تعيين نشـود، امپرياليسـتهاي ديگـر نيـز           

و ايـن بـا نقشـه       . رداهداف خود را دنبال خواهند ک     
  .هاي آمريکا تداخل خواهد کرد

  ران ی از ایاشغال بخش
عالوه بر انتخابهائي که در باال بحث کرديم، اشـکال          
ديگري از دخالت احتمالي آمريکا هم موجود اسـت         
. که زياد بر سرش در مطبوعـات بحـث نمـي شـود            

اشــغال قســمتي از ايــران و جــدا کــردنش از بقيــه 
 در ايــن ســناريو، اســتان. تکشـور، يکــي از آنهاســ 



   ١٦ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                
جنوبي ايران بـه نـام خوزسـتان، مـي توانـد هـدف              

بيشتر منابع نفتي ايـران در      . چنين حمله اي  باشد    
در جريان جنگ ايران و عـرا ق      . اينجا متمرکز است  

 هــدف اســتراتژيک صــدام حســين ۱۹۸۰در دهــه 
و اين چيزي بود کـه آمريکـا        . تسخير خوزستان بود  

  .دنش تشويق مي کردصدام را براي عملي کر
خوزستان از زاويه نظـامي امتيـازاتي بـراي آمريکـا           

اول اينكه مرز بزرگي را با عـراق دارد، از نظـر        . دارد
ارضي هموار است، بنـابراين اشـغال آن مـي توانـد             

از بصره تا اهواز راه کوتاهي      . نسبتا سريع انجام شود   
دسـت  " ثبات عراق"آمريکا مي تواند تحت نام     . است
براي کـم کـردن هزينـه هـاي     . ين کاري بزند  به چن 

سياسي چنين حرکتي، آمريکا پيشاپيش بهانـه اش        
ايران در امور عراق دخالت مـي  : را آماده کرده است   

تمام احزاب شيعه که زيـر حمايـت جمهـوري       . کند
اسالمي بودند امروزه بخشي از حکومت وابسـته بـه          

و آمريکـا جمهـوري اسـالمي را        . آمريکا مي باشـند   
اما هنوز   مي کند " ستهايمسلح کردن ترور  "به  هم  مت

چنـين  . نتوانسته مدرکي در ايـن مـورد ارائـه دهـد     
قابل تصـور نيسـت کـه       . ادعائي حتا منطقي نيست   

رژيم شيعه ايران به نيروهاي سني مقاومـت عـرا ق           
  .کمک کند

اشغال خوزستان توسط آمريکا به لحـاظ اقتصـادي         
ل زيـاد موجـب     به احتمـا  کرده و   رژيم ايران را فلج     

ممکنسـت باعـث بـاز شـدن        .  شـود  ي آن مـ   سقوط
شکاف هائي شود که بدليل ستم ملي بوجـود آمـده       

تقريبا نيمي از جمعيـت کشـور از مليتهـائي           . است
تشکيل مي شود که زير ستم دولت مرکزي اند کـه         

آمريکا مي . عمدتا مليت فارس را نمايندگي مي کند
خـود  " نجـات  "يبراعربهاي ايران ادعا کند که   تواند  

  .خواسته اند" کمک"از آن  
اگر حمله آمريکا محدود به خوزستان شود، نياز بـه          

اما معلـوم نيسـت کـه       . ارتش بزرگي نخواهد داشت   
. پيـاده کنـد  ز يـ نآمريکا بتواند همان مقدار سرباز را   

ر يـ ع پـس از اشـغال غ      ي وقا ينيش ب يپاضافه بر اين    
ممکنسـت آمريکـا بـه درون اوضــاع    . اسـت ممکـن  

سـعي مـي کنـد از آن       ده شود کـه     يشنامساعدي ک 
  .پرهيز کند

 علیھ یآیا استفاده ازسالح ھستھ ا
   است؟ید توخالیایران تھد

اين واقعيت که ارتش آمريکا در حال بحث پيرامون         
عليـه برخـي    " تاکتيکي"استفاده از سالح هسته اي      

 . باشد، تکان دهنده استيران مينقاط ا
. يـدات توخـالي اسـت     تهد هـا عده اي مي گويند اين    

جک استرا، وزير امور خارجه وقـت انگلـيس گفـت           
اما . است" احمقانه" فكر استفاده ازسالح هسته اي        

 يدر مورد آن دارند بحث مـ     احمقانه هست يا خير،     
 اين مسئله آنقـدر واقعـي اسـت کـه سـناتور             !کنند

آمريکائي، ادوارد کندي، علنا از آمريکا تقاضـا کـرد          
ط از سـالح هـاي غيـر هسـته اي          که عليه ايران فق   

جک استرا که وزير امور خارجه تـوني     . استفاده کند 
مطبوعات انگلستان حدس . بلر بود از کار برکنار شد   

مي زنند که توني بلر به ايـن دليـل جـک اسـترا را              
کنار گذاشت که او علنا با استفاده از سـالح هسـته            

روزنامه گـاردين  . استاي عليه ايران مخالفت کرده      
وقتـي کـه مـاه    «:  مه خود گـزارش داد  ۴ر شماره   د

 عـدم  گذشته از جورج بوش سـوال شـد در صـورت     
توقـف غنـي سـازي اورانيـوم، آيـا          ران بـه    يـ توافق ا 

احتمال دارد که آمريکا دست بـه حملـه هسـته اي      
همه انتخابها روي   :  وي جواب داد   - عليه ايران بزند  

  ».ميز است
بـوش و  شک نيست که برخي نيروهاي درون رژيـم    

بطور کلـي در هيئـت حاکمـه آمريکـا، اسـتفاده از             
براي جبـران ضـعفهاي      يچاره ا سالح هسته اي را     

نتيجـه اسـتفاده از بمـب       . اين ابرقدرت مـي داننـد     
فـوري صـدها هـزار نفـر و مـرگ            ي نابود هسته اي 

حاکمـان آمريکـا    .  تدريجي چندين برابر ديگر است    
 از  براي رسيدن بـه اهدافشـان و تـامين منافعشـان          

اين را در هيروشيما . هيچ جنايتي رويگردان نيستند
آنان در هيچ چيز به . و ويتنام و عراق نشان داده اند      

در واقـع تفــرعن  . انـدازه خـونريزي مهــارت ندارنـد   
مقامات نظامي و غير نظـامي آمريکـا متکـي بـر آن       
است که سالح هسته اي دارند و مي تواننـد دسـت         

  .به حمله هسته اي بزنند

 ی ايران و جنگ احتمالرژيم
سياستهاي رژيـم ايـران در يكسـال گذشـته دچـار          

بعد از سر گرفتن غنـي سـازي     . تغييراتي شده است  
اورانيوم، اروپاييان و آمريكـا تهديـد كردنـد پرونـده          
هسته اي ايران را براي تنبيهات احتمالي به شوراي        

 احمـدي نـژاد در      .خواهند بـرد  امنيت سازمان ملل    
نها هيچكاري نمـي تواننـد بكننـد،        آ” مقابل گفت،   

او . “ آنها به ما بيشتر احتياج دارنـد تـا مـا بـه آنهـا          
بروشني به مسئله نفت و همچنين نفـوذ ايـران بـر             

ايران . شيعه هاي عراق و حزب اهللا لبنان اشاره كرد        
مي تواند با استفاده از اين نفوذ به ثبات عراق كمك    

ه از همـان  كند و در همان حال مي تواند با اسـتفاد    
آيـت اهللا  . نفوذ شـرايط را بـراي آمريكـا بـدتر كنـد         

خامنه اي رهبر جمهوري اسالمي ايران تهديد كـرد     
ــران،   ــه اي كــه در صــورت حملــه نظــامي آمريكــا ب

ر هر نقطه از جهان از هر وسيله      د ي اسالم يجمهور
  . اي براي تالفي استفاده خواهد كرد

 كشـور   بعد از بهم خوردن مذاكرات بين ايران و سه        
 محکـم تـر   و  ) انگلـيس، آلمـان و فرانسـه      ( اروپايي  

شدن مواضع آنها نسبت به ايران، بنظر مي رسد كه          
ايران تغييراتي را در سياست بند بازي بين آمريكا و      
اروپا داده و بيشتر بطرف شـرق و روسـيه چرخيـده       

ــت ــرا تقاضــا . اس ــران اخي ــوياي ــروه ت در ي عض گ
 گروه اقتصادي    يك يگروه شانگها . را کرد شانگهاي  

افتـه و   ي ينـده ا  يت فزا يـ اهمكـه    است   ين الملل يب
  .دناز اعضاي مهم آن مي باشه يو روسين چ

بعالوه ، سخنراني ها اخير احمدي نژاد بطور عمدي         
اظهارنظرات ضد اسـرائيلي     . تحريك كننده شده اند   

وهمچنين اعالم پيشرفتهاي ايران در مـورد برنامـه         
ــوان اتمــي اش را بيشــتر در ايــن چــ ارچوب مــي ت

 در همان حال ي اسالم يمسئوالن جمهور . نگريست
وليد سـالح هسـته   هدفشان نه تد نكيد مي كن که تا 

مـورد  در بـرق و انـرژي  اسـت امـا           د  يتوللكه     ب اي
. اغراق مي كنند  ران بشدت   ي ا ي هسته ا  يپيشرفتها

مثال در يك مقطع بحراني در روند مذاكرات مربوط         
 ، درماه آوريل سال جـاري     به برنامه هسته اي ايران،    

توانسـته  رژيم ايران بطور غير منتظره اعالم كرد كه       
. درصـد برسـاند  ۴‚۸غني سازي اورانيم را به سـطح      

 ي سـاز  ي درصد غنـ   ۹۰ از   اين سطح از غني سازي    
 يلـ ياز است، هنـوز خ ي ساختن بمب مورد نيکه برا 

ــله دارد ــي   .فاص ــان غرب ــي از كارشناس ــي برخ  حت
موردهمان مقدارهم غلـو مـي    معتقدند كه ايران در     

 کند که موفق بـه راه  يمرژيم ايران ادعا    مثال،  . كند
کـه  يشـده در حال    دسـتگاه سـانتريفوژ      ۱۶۴ يانداز

 از  ي از آنها پـس از  راه انـداز         يطبق گزارشات برخ  
اعـالم   ي اسـالم  ين حال جمهور  يبا ا . کار افتاده اند  

 دسـتگاه سـانتريفو ژ را       ۵۰۰۰ خواهـد    يکه م كرد  
بيافرينـد  ر را ين تصوي خواهد اي م رژيم   !ندازدابكار  

كه مي تواند بسرعت مقـدار زيـادي اورانيـوم غنـي           
تهديد رژيـم   .  درست کند شده با درجه خلوص باال      

ــع   ــرون كشــيدن از پيمــان من ــر بي ــي ب ايــران مبن
 بـر  ي مبتنـ (NPT)گسترش سالحهاي هسـته اي     

  . استچنين منطقي 
را بيشـتر بـه     رسانه هاي غربي مواضع اخيـر ايـران         

انتخاب احمدي نژاد بـه رياسـت جمهـوري نسـبت           
 از مسـئله اسـت امـا         ين بخشـ  يهر چند ا  . داده اند 

تغييرات اخير عمدتا عكس العمل كل طبقه حاكمه        
اين مسئله به   . ايران به شرايط نوين خاورميانه است     

نگراني هاي جناحهاي مختلـف رژيـم مربـوط مـي           
 ران، يـ حاکمـه ا ئت يات درون هعليرغم اختالف . شود

سـخت تـر شـدن       و   آنان در مقابل تهديدات آمريكا    
تحريكـات و نافرمـاني     . مواضع اروپا، متحد شده اند    

هاي احمدي نژاد كـه قـدرتهاي غربـي از آن بـراي         
 کننـد در واقـع   يمـ شرور نشـان دادنـش اسـتفاده      

 ياست و مسـئله فـرد احمـد    محصول اين تغييرات    
  .ستينژاد ن

يـران سياسـت مقابلـه و    در نتيجـه طبقـه حاكمـه ا   
بنظر مي رسـد كـه   .  تهديد متقابل را برگزيده است 

آنها بر اين عقيده اند يا حداقل اميدوارند كه آمريكا          
نتوانـد بـه    بخاطر مشكالتش در عراق و افغانسـتان        

توجه  رسد که آنان با      ينظر م  اما ب  .ران حمله کند  يا
، بـه موضــع آمريكـا نســبت بـه جمهــوري اســالمي   

آمريكا مصمم اسـت كـه       نند كه اگر    احساس مي ك  
تحريك كننـد   آن را   به ايران حمله كند، بهتر است       

کننـد  يد فکـر م يشـا . روسه را شتاب بخشدن پ يکه ا 
مـين حـاال،    ه بهتر اسـت    شوداگر قرار است جنگي     

، عراق رها كنـد  باتالق را از   خود  قبل ازآنكه آمريكا    
  .شروع شود

كه آمريكا آنرا   رژيم ايران به اين نتيجه رسيده است        
حتـا  آمريكـا   . بصورت كنوني اش نخواهـد پـذيرفت      

غـرب   يش بسـو  ياز خـود گـرا    جناح خاتمي را كه     
آمريكـا از هرگونـه حمايـت       . نشان داد، قبول نكـرد    

اصالح شفاهي از محمد خاتمي و جناح به اصطالح          
 عكس العملي هـم در      و چندان . غ کرد يطلب او، در  

ياست جمهـوري  مقابل گزارش تقلبات درانتخابات ر   
كه منجر به انتخاب احمدي نژاد شد از خود نشـان           

  .نداد
جمهوري اسالمي ايران در اتخـاذ سياسـت هـايش          

  :احتماال برروي اين مسايل حساب مي كند
  آمريكا در عراق گير كرده اسـت و بـا مشـكالت           -۱



١٧صفحه     حقيقت         ۲۸ شماره
روز افزوني در اوضاع  روبوخامـت افغانسـتان روبـرو     

  .است
شـان را متحـد كننـد و         مالها مي تواننـد صفوف     -۲

نزاعهاي مزمن داخلي اشـان را كـه در چنـد سـال             
اخير به اوج رسـيده  و آنهـا را فلـج كـرده تخفيـف         

  . دهند
 در زماني كه اين رژيم بيش از هر زمان ديگر در    -۳

بين مردم كشور منفرد شده، اميدوارند كه جنـگ و         
تهديد جنگ آنها را قادر خواهد ساخت كه مـردم را   

غرور ملي و سرنوشت كشور به طرف خود        بر مبناي   
 سـال  ۲۷اين تاكتيكي است كه آنها در  . جلب كنند 

البتـه  .  گذشته براي حفظ و بقاء خود بكار برده انـد  
مواضع ظاهري ضد آمريكاييشان مانع نشـده اسـت         

و حتـي وارد روابـط    اتکاء کنند    ه امپرياليستها   بكه  
  .مخفي با آمريكا شوند

 ممکنسـت  رت وحدت ملـي    رو ض تحت نام ان   آن -۴
از اين جنگ براي حمله به نيروهاي انقالبـي و  است  

مترقي،  حقـوق مـردم و سـركوب زنـان، اقليتهـاي          
 ملي، دانشجويان، كارگران و ديگر مبارزات، استفاده       

خرابكـاري  ”اعتراض و يـا مبـارزه را       نوع  هر  کنند و   
  .بخوانند“  توسط نيروهاي خارجي

انقـالب  ت يتقو شرايط براي  آنها مي توانند ازاين -۵
حكومـت  . اسالمي اشان در منطقـه اسـتفاده كننـد        

مذهبي ايران بعد از ربع قرن ستم و نا اميـد شـدن             
رسـيدن  . بسياري از مردم دچار بحران شـده اسـت        

مذهبيون شـيعه بـه قـدرت، در عـراق ـ بـه لطـف         
آمريكاـ تا حدي به نجات تئوكراسي اسـالمي آمـده         

  . است
تالش مي كنند كه از ايـن طريـق    آنها همچنين   -۶

حمايت برخي از بخشـهاي جنـبش ضـد جنـگ در       
  .غرب را بطرف خود جلب كنند

 با اتخاذ چنين سياستي آنهـا مـي خواهنـد كـه             -۷
ــان     ــات مي ــكاف اختالف ــود در ش ــراي خ ــايي ب ج
امپرياليستها بخصوص آمريكا و روسيه پيدا كننـد و         

 آن ايـن . يا به عبارت ديگربا آس روسيه بازي كننـد   
 آن  يش رو ي بقـا  ياچيزي است كه رژيم اسالمي بر     

  .   کنديحساب م
خالصه اينكه بخش بزرگي از تحريكات احمدي نژاد   

طبقه حاكمه ايران تالش دارد     . مصرف داخلي دارند  
كه از اين اوضاع بـراي حفـظ رژيـم خـود و بيـرون         

بـه قـدرت   آمدن از سخترين شرايطي كـه از زمـان        
  .ده است، استفاده كنندروبرو بودن تا کنون، يرس
  

: ايـران   "گزارشي كه توسط پروفسور پل راجرز بنام        
 يمـ ) گروه تحقيقـات آكسـفورد    "(عواقب يك جنگ  

انع حمالت هـوايي آمريكـا   مايران قادر نيست   د  يگو
شود چرا كه داراي سيستم دفاع هـوايي محـدودي          

اما او معتقد است كه ايران زراد خانه ديگـري     . است
واند با استفاده از آنها عكس العمـل    را دارد كه مي ت    

  .نشان دهد
عمليات تالفي جويانه اي را عليه اسرائيل  مي تواند ” 

 از طريـق حـزب اهللا لبنـان كـه           مثال،. سازمان دهد 
داراي موشكهايي است كه قادراست هايفا و چندين       

مـي  . شهر اسرائيلي ديگر را مورد هـدف قـرار دهـد    
مهم انتقال نفـت  تواند تنگه هرمز يكي از مسيرهاي  

همچنين مي تواند واحدهاي شبه . از خليج را ببندد   

نظامي ايراني را به كشورهايي مثل كويت، عربستان        
ــد و از ســپاه   ــزام كن ــي اع ســعودي و عمــارات عرب
پاسداران بخواهد كه كه با چريكهاي عراقي ارتبـاط         

  )۲۰۰۶ فوريه ۱۳گاردين، (“ .برقرار كند
ي اين شرايط حسـاب     در حاليكه رژيم اسالمي بررو    

مي كند كه بخش مهمي از مردم را بسيج كند و بر            
آن پايه مبارزات مردم عليه حكومت تئوكراتيـك را         
سركوب كند، آمريكا بـر روي تنفـر مـردم از رژيـم             

آنها اميدوارند  كـه مـردم       . اسالمي حساب مي كند   
ايران از حمالت آمريكا استقبال خواهند كرد و زيـر        

آمريكايي قاليچه قرمز پهن     يرالهاژنپاي سربازان و    
اين اميدها ممكن است حتي بـي پايـه تـر از        . كنند

حسابي باشد كه تحليل گران آمريكا در مورد مردم         

  .عراق باز كرده بودند
بسياري از ايرانيان بخصـوص جوانـاني كـه از رژيـم         
تئوكراتيك به تنـگ آمـده انـد در فكـر آلترنـاتيوي        

  بخشـهايي از مـردم   .براي زندگي بهتري مي باشند  
ــق   ــاتيوي كــه از طري ــا آلترن ــه تنه ممكــن اســت ب
فيلمهاي غربي بر روي تلويزيونهاي ماهواره اي مـي      

ديـده انـد   ز ينبيينند عالقه نشان دهند، اما بسياري  
 يال هـا يلمها و سـر ين في اي زندگ يکا الگو يآمركه  
 يگـر يز د يبلکه چ . اده نکرد ي را در عراق پ    يونيزيتلو
  !زندان و شكنجه و تحقير: اده کرديرا پ

بعالوه مردم ايران تجربه تلخ كودتاي تحت رهبـري         
 را كه دولت ملي محمد مصدق       ۱۹۵۳سيا در سال    

را سرنگون كرد و محمـد رضـا شـاه پهلـوي دسـت        
مردم . نشانده آمريكا را به قدرت برگرداند بياد دارند      

 ســال بعـــد از آن از  ۲۵هرگــز آنچــه را كــه در    
اموش خواهند كرد و نـه خواهنـد        سرگذراندند نه فر  

نــد كــه رژيــم دبســياري از ايرانيــان معتق. بخشــيد
در ايـن   . اسالمي با كمك آمريكا به حكومت رسـيد       

 آمريكا براي ۱۹۷۹در سال . امر حقيقتي وجود دارد
جلوگيري از عمق يافتن انقـالب ، در يـك مالقـات           

آمريكايي هـويزر بـا مالهـا        يژنرالهاپنهاني كه بين    
شد، بتوافق رسـيدند كـه مالهـا حكومـت را           برقرار  

ــر    ــد در غي ــران بودن ــرا كــه نگ ــد، چ بدســت بگيرن
اينصورت ممكن است انقالب ادامه يابد و بـه رشـد           
نيروهـاي راديكــال از جملــه نيروهــاي كمونيســتي  

عميقـا در    ظن و شك نسبت بـه آمريكـا       .  بيانجامد
ميان مردم ايران ريشه دارد، نه بـه ايـن دليـل كـه              

مي مرتبا موعظه ضد آمريكايي مي کنـد،        رژيم اسال 
 بسياري از مردم تصور مي كننـد كـه        :بلكه بالعكس 

  .اين رژيم محصول امپرياليستهاست
سـياري از متفكـرين امپرياليسـتي    ت را ب  يـ واقعاين  

مثال كـن پـوالك يـك تحليـل گـر           . کرده اند درك  
سابق سيا و متخصص مسـايل ايـران در انسـتيتوي         

 در حاليكه بسـياري     ،ويسدبروكينگ واشنگتن مي ن   
از ايرانيان برخورد مثبتي نسبت به آمريكا دارند، اما        

بسـياري از آنهـا   . آنها هنوز تاريخشان را بياد دارنـد     
سرنگوني مصدق را بياد دارند و از ماموريـت هـويزر       

او معتقد اسـت كـه بـه       .  اطالع دارند  ۱۹۷۹در سال 

ز اين دليل، در صورت حمله به ايران حمايت مردم ا    
  )سايت فارسي بي بي سي. ( آمريكا نا محتمل است

   آنیکا و تضادهاينقشه آمر
ت بخـش  يضدران، يدر حمله به اکا  يمشکل اول آمر  

دروغ . اسـت کا و جهان با جنگ ي از مردم آمر  يبزرگ
 ي کشـتار جمعـ    يکا در مـورد سـالح هـا       ي آمر يها

 را کـه  يجهنمـ مردم جهـان  . صدام افشا شده است  
 هـر روز بـه      ،عـراق بوجـود آورده     مردم   يبراکا  يآمر

 در جنـبش  يديـ  جد ياسينسل س  .نندي ب يچشم م 
 غـرب بوجـود آمـده       ي ضد جنگ در کشـورها     يها

از  ياسـالم  يون هـا جـوان در کشـورها       يليم. است
  . انديکا عصباني آمرير و سرکوبهايتحق

، متحـد کـردن   کـا ي آمريگـر از مشـغله هـا    ي د يکي
 ياده ا نکـار سـ   يامـا ا  . استگر  ي بزرگ د  يقدرت ها 

ده يـ ان آنان صـرفا اخـتالف عق      ياختالفات م . ستين
کـا  يسال گذشـته آمر  . ست بلکه تضاد منافع است    ين

ک يـ ران،  يـ ه ا يـ ک، عل يـ پلماتيق د يموفق شد از طر   
.  درسـت کنـد  ي اروپـائ يجبهه متحد با قـدرت هـا    

 توان ي نکرده اند اما م ين توافقات را علن   ي ا يمحتوا
 بـوده   يادحدس زد که حتما شامل معامالت اقتصـ       

کـا نتوانسـته توافـق      يمعذالک، تـا کنـون آمر     . است
ه يک کشـور سـرما  يهرچند چين  (ن را   يه و چ  يروس
ک قـدرت   يـ سـت امـا منـافع       ي ن يستيالي امپر يدار

 ن حاضـر بـه    يه و چ  يروس. جلب کند ) بزرگ را دارد  

 

 دمکراسی آمريکائی



   ١٨ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                
 ي فور يم اقتصاد ي بر تحر  يمبن ي قطعنامه ا  يامضا

 در سـازمان    کاير آمر ي جان بولتون، سف   .ران نشدند يا
 توانند راسـا  يکا و اروپا ميآمر«د کرد که  يملل، تهد 

بـه نقـل از   (» .ران کننـد ي ايم اقتصاد ياقدام به تحر  
 ي اقتصـاد  يم هـا  يدر تحر ) ۲۰۰۶ مه   ۴ –ن  يگارد

روپـا  اران، بازنـده بـزرگ      يـ ه ا يعل
کـا  يا آنـان بـه آمر     يـ آ. خواهد بود 

 ياعتماد خواهند کرد که ضـررها  
 يقدرت هـا  اروپا را جبران کند؟     

ــائ ــا ي در عــوض همکــارياروپ  ب
 را در يکـــا، چـــه منـــافع  يآمر

   خواهند؟يانه ميخاورم
ان يــ مين، همکــاريــعــالوه بــر ا

ه اروپا لزوما مدت    يکا و اتحاد  يآمر
د و بـه  ي طول نخواهد کشـ    ياديز

 ي فعلـ  يد که همراهـ   ي آ ينظر نم 
کـا در   ي آمر يآنان شـامل همراهـ    

 يبه نظر م  . جنگ هم خواهد بود   
کـا در   يان اروپـا و آمر    يـ د که م  يآ

ه ي علينه استفاده از زور نظام    يزم
ــا ــونگي و درجــه آن  يران و چگ
 هـا اصـال     ياروپـائ . سـت يوافق ن ت

کا به اهداف  يستند که آمر  يل ن يما
ران برســـد و آن را يـــخـــود در ا

ــد ــه يتب ــل ب ــدرت يک پاي ــاه ق گ
کــا يآمر. کـا در منطقــه کنـد  يآمر
ن يـ  کنـد آنـان را بـا ا        ي مـ  يسع

ه چـون بهـر     منطق قانع کنـد کـ     
کـا  ي آمر ي تواننـد جلـو    يحال نم 

ستند پس بهتر اسـت کنـارش       يبا
 ي اروپـائ  يقدرت هـا  . رنديقرار گ 

کا به  ي ترسند اگر با حمله آمر     يم
کا آنـان   يران مخالفت کنند، آمر   يا

 منجملـه   يرا کامال از غنائم جنگ    
ران، ي و نفوذ در اي نفتيقراردادها

  .کنار گذارد
ا ينتاي بر ياسي و س  يمنافع اقتصاد 

کـا درهـم    يبشدت بـا منـافع آمر     
ل، يــ ن دليبهمــ. ده اســتيــتن

 يقـدرت هــا ه يـ ش بـا بق مواضـع 
 يتنها کس . متفاوت است  ياروپائ

ران يـ  بـه ا يکه بعد از بوش از احتمال حملـه نظـام      
بـا  . بـود ) ر انگلستان ينخست وز ( بلر   يحرف زد، تون  

ا، که يتانير امور خارجه بريوز(ن وصف، جک استرا     يا
رقابل يغ"ران  يگفت که حمله به ا    ) شدکنار گذاشته   

ان طبقه حاکمه   ي در م  يه ا ين نظر يچن. است" تصور
.  بلـر، هـوادار دارد   يا و حتا در حکومـت تـون       يتانيبر

 کند يران صحبت ميه ايش عليفرانسه محکمتر از پ 
ران اعـالم   ي به ا  ي مخالفت خود را با حمله نظام      يول

ر يـ ل پـن، نخسـت وز   يـ ک دو و  يـ نيدوم. کرده است 
:  گفتيک کنفرانس مطبوعاتي مه در ۴رانسه، روز ف
 راه حـل    يات نظـام  يـ قا معتقدم کـه عمل    يمن عم «
 يکـرد محتاطانـه تـر     يآلمـان رو  ) نيگارد(» .ستين

ران اتخـاذ کـرده     يـ ه ا يـ  عل يات نظام ينسبت به عمل  
 ي م ين الملل يبون ب يخبرنگار روزنامه هرالد تر   . است

ن يـ امرکل، صدر اعظم آلمـان گفـت در         ...«: سدينو

 ي وقت ها کاريليخ.... د حوصله بخرج داد ينه با يزم
 يد انجـام داد، از اول انجـام مـ     يـ را که آخر خـط با     

  )۲۰۰۶ مه ۵(» .دهند
 در سـطح  ياسـ ين اختالفات، با تکامـل اوضـاع س    يا

 براه افتاد حتمـا   ي کند و اگر جنگ    يجهان تداخل م  

  .با روند آن تداخل خواهد کرد

 یاسیاختالفات درون دستگاه س
  کایآمر
امـا  . ز اختالف هست  يکا ن يدرون طبقات حاکمه آمر   

 دارد و انعکاس منافع يت متفاوتياختالفات آنها ماه 
سـت بلکـه مشـاجره      ي متضـاد ن   ي و اقتصاد  ياسيس
ن وجـه  ي به بهتـر  ياستينکه چه س  يست در مورد ا   يا

کـا خـدمت    ي آمر ي انحصـار  يه دار يبه منافع سـرما   
  .خواهد کرد

 ي باشند و برخـ   يجنگ م ع  ي خواهان آغاز سر   يبرخ
 در يو برخ. اط کرديشتر احتيد بيند باي گو يگر م يد

  . دهنديران، هشدار ميک جنگ با ايمورد عواقب 
 و آن نـد ک مسـئله متحد يـ همه جناح هـا بـر سـر        

کا يشبرد منافع آمر  يتنها موضوع قابل اعتنا، پ    : نکهيا
رات ييد دست به تغ   يکا با يآمر؛  در سطح جهان است   

ران يانه بخصوص اين دهنده در خاورم  کال و تکا  يراد
ن يم و تضم  ي اش را تحک   يزند تا بتواند سلطه جهان    ب

 خطـر از    - را از آن دور کنـد      يکند و هر نوع خطـر     
ا يــ تحــت ســتم ي خلقهــايســو

گـر و   يسـت د  يالي امپر يقدرت ها 
نکار يد ايو با. ي ارتجاعيروهايا ني

ج يرا تحت نام حفظ صـلح و تـرو    
  . انجام دهديدموکراس

ــرا ــت از  يب ــارک گرچ ــال، م  مث
 يز مـ  يکن انترپرا ي آمر يتويستيان

ن امکان وجـود    يد که کامال ا   يگو
ران يـ  بـه ا يدارد که حملـه هـوائ   

ار يـ ک جنـگ تمـام ع  يل به   يتبد
د يـ کـا با  يل آمر ين دل يشود و به ا   

ار آمـاده   يک جنگ تمام ع   ي يبرا
ـ  يبه نقل از سـا    . (شود  ي بـ  يت ب

  )لي آور۹  - ي فارسيس
  
" در کنگره ساالنه    جان بولتن     ....
" ليکـا و اسـرائ    يته امـور آمر   يکم

  : گفت
ــاخ«  ــع خطــر  ير بيت شــتر در رف

ران، حل مسـئله را مشـکل تـر      يا
م يد آماده باش  يما با ... خواهد کرد 

 همه جانبه  و     يکه از راه حل ها    
 کـه   ي رفع خطرات  يهمه ابزار برا  

ــرژ ــم اي ــي ــراه م  آورد، يران بهم
ــتفاده کنــ  ــل از  (» .مياس ــه نق ب

راه "منظـور از  )  مـارس  ۶ نيگارد
اسـتفاده از زور    " حل همه جانبه    

شامل استفاده  " همه ابزار "است و   
  . استي هسته اياز سالح ها

ــي ــره  يک ــابق کنگ ــران س  از رهب
ز يـ چ ن ينگـر يکا به نام نوت گ    يآمر

هر «:  داد و گفت   يهشدار مشابه 
شـتر  ي گذرد، خطـر ب   يسال که م  

نـه  يدوارم کـه کاب   يـ ام... شـود  يم
 گرفته و دسـت بـه       ميبوش تصم 
اگـر مـا اراده     ...  بزند يعمل قاطع 

مسئله . مي در منطقه هستي قدرت نظام يم دارا يکن
  ) مارس۱۳ –واشنگتن پست (» .اراده است

 پارلمان انگلستان که در  ي مرکب از اعضا   يته ا يکم
ار يل مارس به واشـنگتن رفتنـد بـا نظـرات بسـ          ياوا

 يآنهـا مـ  . نـه بـوش مواجـه شـدند       يمتفاوت در کاب  
طبق .  بولتن بود  ياز همه سرسخت تر آقا    « : نديگو

 که عضو حزب کار اسـت، بنظـر         يلسليک ا يگفته ار 
شتر در مـورد راه     يا از همه ب   يد که سازمان س   ي آ يم

نه با وزارت امور ين زمي مردد است و در ايحل نظام
د فشار بر   يخارجه هم نظر است و معتقد است که با        

ک يـ ما. اد کـرد يـ  را گام به گـام ز    ي اسالم يجمهور
ته بود مواضـع پنتـاگون را       ين کم يس ا يز که رئ  يگاپ

 خواهنـد   ينهـا مـ   ي کنـد کـه ا     يح مـ  ينطور تشـر  يا
 را  ي نظامي با ضمانت اجرائيم اقتصادي تحر يتقاضا
 ندازنديت بي امن يوسط شورا " ينارنجک دست "مانند  
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١٩صفحه     حقيقت         ۲۸ شماره
  ) مارس۶ن يگارد(» . شودينند چه ميو بعد بب

" تسـمن يوز استيـ ن" بـه نـام   يسـ ي انگل يمجله هفتگ 
ن وصـف، اسـتفاده از سـالح     يبا ا « معقتد است که،    

ه يـ استفاده از آن عل   . گر است يز د يک چ ي يهسته ا 
ان يــک موضــوع حســاس در مشــاجرات ميــران يــا

ــايپراگمات ــور خارجــه و ايســت ه ــ ام  يدئولوگهاي
ر يـ ش گ ين دو گـرا   يان ا يواشنگتن م . متعصب است 
 ياروئيــن مســئله حتــا باعــث رويــا. ...کــرده اســت

ر ير امور خارجه، و  رامسفلد، وز     يس، وز يزا را يکاندول
  »  .دفاع، شده است

 خود را منتشر کـرده  ي علنا مخالفتهازي ن ينسکيبرژ
 ياسـت خـارج   ي س ي از طراحـان اصـل     يکي او   .است
 يمينه ج يبود و در کاب   " جنگ سرد "کا در دوره    يآمر

ل در سـخنان    يدر آور . بود يت مل يکارتر مشاور امن  
ود به بوش و دارودسته او در مـورد عواقـب         خ يعلن

او گفت، . ران هشدار داد ي به ا  يخطرناک حمله نظام  
ه دسـت زدن بـه حملـه        يـ ل محکـم عل   ي دل چهار« 

ران يـ  ا يالت هسـته ا   يه تسـه  يرانه عل يشگي پ يهوائ
ران ســالها از يـ کـم، از آنجــا کـه ا  ي» .موجـود اسـت  

. ستين" يخطر فور"درست کردن بمب فاصله دارد،  
 يکـا در عـراق و اهرمهـائ   يبا توجه به وضع آمر دوم،  
ار ين منطقه پرآشوب و سخت در اخت      يران در ا  يکه ا 

 شکسـت  ي هايران، ماجراجوئي با ا ياروئيرو« دارد،  
سـوم،  » .ز جلوه خواهد کرد   يخورده در عراق را  ناچ     

اقتصـاد  « آغـاز خواهـد شـد و         يگـر يبحران نفت د  
رها يصـ ر آن قرار گرفته و تق     يجهان بشدت تحت تاث   

ت يـ حما« چهـارم،   » .کا خواهد افتـاد   يبه گردن آمر  
سـم  ي رشـد ترور   يک منبع اصـل   يل  يکا از اسرائ  يآمر

  ».نها خواهد شديزوله تر از ايکا ايآمر. است
بطـور  «:  کنـد  ي مـ  يريـ جه گ ينطور نت ي ا ينسکيبرژ

 اسـت کـه    ياسـ ي س يوانگيران د يخالصه، حمله به ا   
بـه  ابنـده را در امـور جهـان        يک تالطم گسـترش     ي

کـا بطـور    يه آمر ي عل يدشمن. ان خواهد انداخت  يجر
 ي توانـد عصـر آقـائ   يافته و حتا مي رشد ينده ا يفزا
هر چنـد در  . ان برسانديکا را بطور زودرس به پا يآمر

 در جهـان سـلطه دارد،       يکا بروشن يحال حاضر، آمر  
ل کنـد و در  يـ اما نه قدرتش را دارد کـه آن را تحم     

نه آن را حفـظ     يپرهز و   ي با مقاومت طوالن   ياروئيرو
 آن  ي بـرا  يليکـا تمـا   ينکه در داخل آمر   يکند و نه ا   

تنام و ي است که هم تجربه وين درسيمسلما ا. است
ا يون مـد  يـ بيتر(» .هم تجربه عراق به ما داده اسـت       

  )لي آور۲۶ –سز يسرو
 ياساســ يهــاه يــ معتقــد اســت کــه پاينســکيبرژ
ک معتبر اسـت امـا      ياست بوش به لحاظ استراتژ    يس

 فهمـد کـه   ي او مـ .ستيدرست ن يکياظ تاکت به لح 
 دوم بـه   ينظم کهن جهان که از درون جنگ جهـان        

 ي با اصرار روست و يگر قابل قبول نيد، ديظهور رس
ن را در  يک نظم نـو   ي توان   ي نم يصلح و ثبات جهان   
   .جهان مستقر کرد

ـ  در واقع، خطرات هر چه باشد، ضرورت تجد         د ي
سم ياليه امپر است کي اجباريروي ن-م جهان يتقس
.  راندين مي نوي آغاز جنگ ها يکا را به سو   يآمر

 يم جهان يد تقس يانه، در مرکز تجد   يجنگ خاورم 
  .قرار دارد

 بطــور يه دارين نوشــت، ســرمايهمــانطور کــه لنــ
ن رشـد نـاموزون باعـث       يو ا .  کند يناموزون رشد م  

گرنـد  يکديب يـ  کـه رق يسـتهائ يالي شود که امپر  يم
 يک مـ ي هر   -ش بطلبند    جهان را به چال    ينظم فعل 

 يخواهند مناطق نفوذشـان را گسـترش داده و بـرا      
شان حـداکثر سـود را بـه چنـگ          يه ها يصدور سرما 

  . آورند
ــي آمر-۱ ــل از ايکــا م ــد قب ــه ني خواه ــاينک  يروه

ش بر جهان را به  ي همتا يگر سلطه ب  ي د يستياليامپر
ن يتـام  تـداوم آن     ي را برا  يرند، ضمانتهائ يچالش گ 

 واحـد، احتمـال ظهـور دوبـاره         يظهور اروپـا  . کند
 يل پنهان يک قدرت سرکرده، دال   يه به صورت    يروس
د هـر   يکا با يکه آمر  کنند   ياست که اصرار م    يکسان

 يآنـان مـ  . دنـ ران را آغاز ک   يه ا يجنگ عل چه زودتر   
ران را يـ م ا يـ د رژ ي حل مشکالت عراق با    يند برا يگو

انـه نقـش    ي خاورم يد سازمانده يتجد. سرنگون کرد 
کـا بـر جهـان      يم سـلطه آمر   يپروژه تحک  در   يمرکز
ه ين مسئله آنقدر مهم است که حکام سـرما        يا. دارد
 بـزرگ  يسـکها يکا حاضـرند ر   ي آمر ي انحصار يد ار 

بشـکل و درجـه     " کـا ي آمر يآقائ"حتا حاضرند   . کنند
چ يا هـ يز يهمه چ" را به قمار بگذارند و منطق       يفعل
ــد" زيــچ ــوش و  . را دنبــال کنن مســلم اســت کــه ب

را آنـان بـا آتـش    يـ وانه انـد ز ي کامال ديودارودسته  
 خواهند تمام جهان را بـدرون       ي کنند و م   ي م يباز

 آنان از منطـق     يوانگي جنگ بکشند اما د    يشعله ها 
  . شودي ميسم ناشيالي در مرحله امپريه داريسرما
کا را يسم آمر يالي امپر ي قدرتمند يش اجبار ي گرا -۲

در  حل مشکالتش ي براي اتخاذ راه حل نظام  يبسو
 خواهد قبل از يکا ميآمر.  رانديران ميانه و ايخاورم

امـا اشـتباه   . نکـار را انجـام دهـد   يا" ر شوديد"نکه  يا
کا ي آمر ي مقابل رو  يتهاياست اگر تضادها و محدود    

تها ين تضادها و محـدود   يهر چه ا  . ميريرا در نظر نگ   
 يشتر مـ يبشات مخالف   ي شود، گرا  يشتر آشکار م  يب

  .شود
گـران گفتـه   ي و دينسکيور که برژ بطور مثال همانط  

 ي وارد آوردن ضربات نظـام     يکا کامال توانائ  ياند، آمر 
 ين منطقـه انفجـار  يـ نکار در ايران را دارد اما ايبه ا 

ر آورد کـه کنتـرل آن از عهـده          ب يجيممکنست نتا 
رات آن ممکنست کامال به     يتاث. دياي بر ن  يچ قدرت يه

ج ينتـا . ران بـرود يـ ار در ايـ ک جنگ تمـام ع    ي يورا
ن ي است که متفکر   يزيقا چ ي دق ينيش ب يرقابل پ يغ

ند حملـه بـه     يگوي کند و م   يست را نگران م   ياليامپر
 کـه ممکنسـت     اسـت " ياسـ ي س يوانگيک د ي"ران  يا
  . را تمام کند" کاي آمريعصر آقائ"

 يتنـام هـم مـ     يکـا در و   يد آمر يـ  گو ي مـ  ينسکيبرژ
 مسـتقر  يدو برابر سربازان فعلـ    . روز شود يخواست پ 
را به آنجا فرسـتاد و جنـگ را بـه کـامبوج     در عراق   

کـا  ينها نتوانست آمر  يک از ا  يچ  ياما ه . گسترش داد 
را از مقاومت مـردم منطقـه و جنـبش ضـد جنـگ          

 ي نظــاميروهـا يکـا و بخصـوص درون ن  يداخـل آمر 
  .کا، خالص کند و باالخره شکست خورديآمر
آن . ج آن شکست حقارت بار بعدها معلـوم شـد         ينتا

ــرا  ــت راه را ب ــايشــروي پيشکس ال ي سوســي ه
 يعنــيسـم  ياليال امپريسوســ (يسـم شـورو  ياليامپر
، يستيالي امپر يه  دار  يسم در حرف و سرما    ياليسوس

ـ . در سطح جهان باز کـرد     ) تيدر واقع  ک نسـل از    ي
سـت جهـان را بوجـود آورد کـه         ياليمردم ضـد امپر   

وسـتند و   ي پ يسـت ي از آنها به جنـبش کمون      ياريبس
ردم در نقـاط مختلـف       م ي به مبارزات انقالب   يجهش

کا  و به    ي بر اعتبار آمر   ين شکست ضربه مهم   يا. داد
کا در دست زدن به     يسم آمر يالياعتماد به نفس امپر   

ان ي سـال  يبـرا . تنام، وارد کـرد   يو مشابه   يجنگ ها 
 يستهاياليتنام خواب از چشمان امپر    يو" شبح"دراز  

د تـا اعتمـاد     يدهها سال طـول کشـ     .  ربود يکائيآمر
واقــع بعــد از بن اعتمــاد را يــابنــد و ايخــود را بــاز 

  . افتندي بازي شورويفروپاش
 حلـق   يکا برا ي آمر يرغم تالش ها  ين وصف، عل  يبا ا 
ز از يـ تنـام و پره   يز کردن خـاطره شکسـت در و       يآو

کـا بـا    ي، اکنون آمر  ي محل يافتادن در باتالق جنگها   
.  مشابه در افغانستان و عراق مواجه اسـت        يمشکالت

 يروهـا يمهـم آن اسـت کـه ن       ار  ي و بس  يتفاوت اصل 
 يروهـا يار متفاوت از ن   ير در مقاومت عراق بس    يدرگ

 يروهـا يل سـلطه ن   يبـدل .  باشند يتنام م يمقاومت و 
، مقاومت عراق قادر به     يار عقب مانده و ارتجاع    يبس

افته و يت سازمان يمتحد کردن مردم و اتکاء به حما
مستمر آنان نبوده است و در واقـع بـدنبال آن هـم             

ل مردم بـه کمـک بـه اشـغالگران          يم تما عد. ستين
کا دست به شـکنجه و      يل عمده آن است که آمر     يدل

 عـراق  ي انداختن ترس و وحشت در اهال     يکهايتاکت
کـا وارد  يد، اگـر آمر  ي گو ي م ينسکيبرژ. ده است يازي

کا نـه قـدرت و نـه بـه          يآمر«ران شود   يه ا يجنگ عل 
ل آن را دارد کـه سـلطه اش را        يـ  تما يلحاظ داخلـ  

نه ي و پرهز  يند و در مقابل مقاومت طوالن     ل ک يتحم
ل يـ تما" از   ينجـا منظـور و    يدر ا . »آن را ادامه دهد   

ن کار خطر آن را دارد که در       يآن است که ا   " يداخل
  . شودياسي سي ثباتيکا موجب بيداخل خود آمر

ــانيســم آمرياليامپر ــروز يکــا و بخصــوص آن  کــه ام
ن خطرات آگاه ي چرخانند، نسبت به ا  يحکومت را م  

 از آنان معتقدند که جنـگ تنهـا راه          ي برخ يول. اند
 يآنـان فکـر مـ     . اسـت " تنامي و يماريب"دفن کردن   

ـ  يـ  و موقع  ي شورو يکنند که فروپاش    ي همتـا  يت ب
ن يـ کا بعنوان تنهـا ابرقـدرت جهـان بـه آنـان ا         يآمر

سلطه م يتحککارزار   دهد کهيه را م يفرصت و روح  
 ينـان مـ  آ. به انتهـا برسـانند    ت  يبر جهان را با موفق    

نـه هـا جبـران      يم هز  تمـا  يروزيـ  با کسـب پ    نديگو
ن يـ دن به ا  يکا رس يسم آمر يالي امپر يبرا. خواهد شد 

  .  استياتيک مسئله حيجه ينت
کـا پـروژه خـود      ين است که آمر   يآنچه مسلم است ا   

. ن سـلطه بـر جهـان، آغـاز کـرده اسـت      ي تضم يبرا
ن پروژه  را با اشغال افغانستان و عراق آغاز     يکا ا يآمر
انـه راه   ياگر مجبور نباشـد، در م     بدون شک    .دکر

 دنبال  يکائي آمر يستهايالي امپر .توقف نخواهد کرد  
ن يـي  تعين زمان مساعد، گام هـا يفرصتند تا در اول  

 يروهاي ن دارند يدر حال سع  .  را بردارند  يکننده تر 
ب را با خود متحـد کننـد و مـردم          ي رق يستياليامپر

د و فشـار را بـر   نيرا مرعوب نما "  خود يگاه خانگ يپا"
جـه  ينت. ران است، بـاال برنـد     ي که ا  يهدف بعد  يرو

ده يـ چين وضـع پ   يـ  ا يادي به عوامل ز   ي بستگ ينهائ
ــر. اردد ــورها يمســلما مهمت ــردم کش ــل م  ين عام

سـتها و   يکمون.  آنان است  يهاعکس العمل و  مختلف  
ــانقالب ــون باي ــالي ــن، در يتريد در ع ن درجــات ممک

ــت عل ــمقاوم ــد"ه ي ــتياليامپر" يوانگي ــرح س ها و ط
  ■. کننديسم آنان شرکت کرده و آن را رهبريترور



   ٢٠ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                

  روز جهاني همبستگي با انقالب نپال)  شهريور۱۳( سپتامبر ۲روز 
 !دست امپرياليستها و مرتجعين از انقالب نپال کوتاه

 جنبش مقاومت مردم جهان  ۶از بولتن شماره 
 ۲۰۰۶ژوئيه 

   نوینی مبارزه بھ مرحلھ ایپیشرو: نپال
 ۱٩همانطور که همه مي دانند، خيزش تـوده اي        

روزه در ماه آوريل، شـرايط نـويني را بـراي مبـارزه         
 خواست محـو کامـل      .مردم نپال بوجود آورده است    

نظام سلطنت و روابط اجتماعي فئودالي مـالزم آن،         
و برقراري نظامي که حقيقتا قـدرت سياسـي را در            
دست مردم قرار دهد، در ميان اکثريت عظيم مردم         

قـدرت  . نپال فراگير و مورد قبول واقع شـده اسـت         
بخصـوص  (هاي خارجي که بر نپـال سـلطه دارنـد            

نت و روابط طبقـاتي  براي حفظ سلط) آمريکا و هند 
که سلطنت حـافظ آن اسـت، شـاه نپـال را مجبـور       
کردند که مجلس بي آبرو و حکومت حزب کنگره را        

  .احياء کند
   اين خيزش تـوده اي تهديـدهاي دولـت را بـه           
هيچ گرفت و با خشونت و قتل و شرکت عظيم توده  

گسـتردگي ايـن خيـزش      . هاي شهري رقـم خـورد     
 آنکه اين جنـبش بـا       دليل. بسياري را متعجب کرد   

چنان ابعاد و قدرتي شکوفا شـد، و بسـيار فراتـر از              
 ده رفـت، آنسـت کـه    ۱۹۹۰جنبش توده اي سـال     

 درصـد  ٨۰سال جنگ خلق در نپال جريـان دارد و     
ايــن . خــاک و مــردم آن پيشــاپيش آزاد شــده انــد

 ماده اي ميـان     ۱۲پيشرفت هاي عظيم پايه پيمان      
ائـتالف هفـت   و ) مائوئيسـت (حزب کمونيست نپال   

ـ     .  بود ۲۰۰۵حزب در نوامبر      دينو گسـتردگي آن ب
) مائوئيسـت (دليل بود که حـزب کمونيسـت نپـال          

 شنقش تعيين کننده اي در براه انـداختن و هـدايت      
  . داشت

خيزش کنوني بر بسـتر     «:    ما در آوريل نوشتيم   
مبارزه انقالبي رشد يابنده که تحت رهبـري حـزب          

. اه افتـاده اسـت    اسـت، بـر   ) مائوئيسـت (کمونيست  
 آغاز شد،   ۱۹۹۶جنگ خلق مائوئيستي که در سال       

 درصـد  ۸۰اکنون به سراسر کشور گسترش يافته و        
در . خاک نپال و اکثريت مردم آن را آزاد کرده است

اين منـاطق آزاد شـده تـوده هـاي مـردم سـاختن              
نهادهاي نويني را آغاز کرده اند؛ نهادهـائي کـه بـر             

اس برابري ملل و کاست و مبناي لغو استثمار، بر اس   
جنسيت، نيازهاي توده هاي مـردم را  تـامين مـي            

 سال جنگ خلق، حقيقتا ميليون      دهدر طول   . کنند
ها نفر به حمايت آن برخاسته اند و اينان هيچ نمي           

اکنون ارتـش   . خواهند مگر تغييرات راديکال واقعي    
ــق، داراي   ــائي بخــش خل ــتره ــک هف  لشــگر و ي

. که به هزاران تن مي رسـد  ميليشياي انقالبي است    
مردم نپال اکنون سالحي در دست دارند که بـا آن           
مي توانند بطور موثر با ارتش سـلطنتي کـه ارتـش           
جنايتکاري بيش نيست و تعليم يافته آمريکا و هند         
و ديگر قدرتهاي خارجي است و زير فرماندهي شاه         

برنامــه رهبــري حــزب . مــي باشــد،  مقابلــه کننــد

ايجاد يک جامعه کامال    ) ائوئيستم(کمونيست نپال   
متفاوت است؛ و انقالب نپال را جزئي از يک مبارزه          

دولتهـاي  . جهاني براي محو امپرياليسـم مـي دانـد        
امپرياليستي جهان به اين دستاوردهاي مردم نپـال        

اين سـنت ديرينـه آنـان      . مي دهند " تروريسم"لقب  
  . ....است

ده اسـت      اکنون انقالب نپال وارد فاز نويني شـ       
هم داراي فرصتهاست و هم . که بسيار پيچيده است 

از يک طرف، قدرت مبارزات مـردم هفـت         . خطرات
حــزب موتلفــه را وادار کــرده اســت کــه بــا حــزب  

وارد عقد يک عهدنامـه  ) مائوئيست(کمونيست نپال  
اين عهد نامه خواهان تشکيل     . هشت ماده اي شوند   

يک حکومت موقـت بـا شـرکت حـزب مائوئيسـت،            
گزاري انتخابات مجلس موسسـان و آزادي تمـام          بر

در مقابل، حزب، آتش بـس    .  زندانيان سياسي است  
شک نيست کـه مـرتجعين بـه        . را قبول کرده است   

ايـن  . توطئه چيني هـاي خـود ادامـه خواهنـد داد          
. حقيقتي است که تـاريخ بارهـا بـه اثبـات رسـانده            

نيروهاي مرتجع نپال و حاميان و اربابان بين المللي     
آنها شبانه روز تالش مي کنند تا مـانع از آن شـوند      

دخـالتگري  . که انقالب نپال به پيروزي نهائي برسد      
آشکار و پنهان قدرت هاي بزرگ جهان تشديد مي         

آنها تالش مي کنند دست به يک ضد حملـه           . شود
زده و ضررهايشـــان را جبـــران کننـــد و آمـــال و 

نـد  حتـا اگـر نتوان    . آرزوهاي مردم را درهم شـکنند     
سلطنت را حفظ کنند کوشش خواهند کرد تا نظام         
موجود را بحداکثر دست نخورده نگاه دارند و سلطه        

  . خود را بر نپال و مردم و منابع آن حفظ کنند
   پس شک نيست که فـاز نـوين مبـارزه شـامل            
اوضاع و چالشهاي کامال نوين و غير منتظره خواهد         

شم امکان کسب سراسري قدرت سياسي در چ      . بود
بهمين دليـل، خطـر توطئـه       . انداز ظاهر شده است   

هاي خونين و از سر استيصـال دشـمن نيـز فزونـي      
  .....يافته است

بر روي اين صحنه سياسي لغزنده و سـيال اسـت      
که حزب مائوئيست نپال مبارزات مـردم را رهبـري         
مي کند و هر آنکس را که مي توانـد عليـه دشـمن        

هاي فئوداليسـم  متحد کند، متحد مي کند تا چنگال    
  . ....و امپرياليسم را از گرده مردم نپال بيرون کشد
اين . نپال کشوري است محصور ميان چين و هند  

جغرافياي سياسي شرايط را سخت تر و پيچيده تـر        
بعالوه، تناسب قوا در سـطح جهـان ميـان    . مي کند 

نيروهـــاي امپرياليســـتي و ارتجـــاعي از يکســـو و 
نقالبي از سـوي ديگـر،     نيروهاي ضد امپرياليست و ا    

بسيار نامساعد است و بـراي اينکـه مبـارزه جهـاني      
عليه امپرياليسم به پيروزي برسد بايـد مسـاعدتر از      

مبارزات ما به لحاظ اسـتراتژيک بخـاطر        . اينها شود 
ــام     ــه نظ ــارزه علي ــراي مب ــه اوضــاع را ب ــت ک آنس

مبـارزه در نپـال نمـي    . امپرياليستي مساعدتر کنيم 
هايت، بـدون حمايـت بـين المللـي         تواند بطور بي ن   

بنابراين بايد حمايت آگاهانه ميليـون هـا   . ادامه يابد 
انساني را که در سراسر جهان خود عليه امپرياليسم      
. و تمام مظاهر آن مبارزه مـي کننـد، جلـب کنـيم            

توده هاي مردم ستمديده جهـان مهمتـرين منبـع          
حمايت و ذخيره استراتژيک براي انقالب نپـال مـي    

  .....باشند
 جنـبش مقاومـت مـردم          ما از همه واحدهاي   

مي خواهيم که تدارک خود را از مـاه ژوئيـه          جهان  
آغاز کرده و در سراسر ماه اوت ادامه دهنـد تـا روز             

 ۲همبستگي بـين المللـي بـا انقـالب نپـال در روز          
  ....سپتامبر تبديل به يک موفقيت بزرگ شود
  جنبش مقاومت مردم جھان

  )ی سازماندھیکمیتھ موقت برا( 
  ٢٠٠۶ ژوئیھ ۶

 



٢١صفحه     حقيقت         ۲۸ شماره

  فراخوان جبهه دموكراتيك انقالبي هند
  از مبارزاتي كه در چاتيسگار در جريان است حمايت كنيد

  ٢٠٠۶ مھ ٢٢ فتحی برای جھانیسرویس خبر
  

چاتيسگار يك استان جديد است كـه در هنـد       
بخشي از سرزمين جنگلي . مركزي ايجاد شده است

وسيع  و دورافتاده اي است كه در قلب هند قرار  
. دارد و از شمال تا جنوب هند كشيده مي شـود         

 اين منطقه   در) مائوئيست(حزب كمونيست هند    
بيشتر اهالي اين منطقه خلق هاي قبيله . فعال است

آديواسـي هـا    . اي اند كه به آديواسـي معروفنـد       
كارگران روزمزد بوده و زندگيشان را عمدتا از منابع 

 بطور مثال از   -طبيعي جنگل ها تامين مي كنند     
طريق جمع آوري برگ سيگار بيدي و فروش آن يا 

در توليد ليكور استفاده برداشت گلها و گياهاني كه 
اخيرا دولت هند بـراي از بـين بـردن          . مي شوند 

پشتوانه و تكيه گاه جنگ مسلحانه حزب كمونيست 
دست به جابجائي وسيع اهـالي      ) مائوئيست(هند  

دستجات اوباش . آديواسي در اين منطقه زده است
مسلح كه توسط دولت سازمان يافته اند و نيروهاي 

كنون پنجـاه هـزار تـن از        امنيتي دولت هند، تا     
آديواسي ها را از روستاهاي خود بيرون رانده و در 
اردوگاه هائي كه به زندان مي ماننـد و در كنـار            

 اسكان داده  شاهراهها و زير نظارت ارتش قرار دارند
  .اند

  
اطالعيه زير از سوي جبهه دموكراتيك انقالبي       

  :هند صادر شده است
  

ن سالوار جـودوم    در كارزاري كه دولت تحت عنوا     
در  منطقـه باسـتار از اسـتان    ) كارزار خنثي سازي  (

چاتيسگار در هنـد راه انداختـه اسـت، صـدها نفـر             
 و شكنجه شده و به قتل رسيده انـد، زنـان            دستگير

مورد تجاوز گروهي قرار گرفته اند و اقتصـاد مـردم           
دولت با اسـتفاده از     . آديواسي كامال نابود شده است    

مي خواهد جرقه هاي انقالب را كه     ترور همه جانبه    
  .ميتواند مشتعل شود در قلب هند خفه كند

مائوئيستهاي هند ( سال گذشته ناگزالي ها ۲۵در 
مردم اين قبايل را بيدار كـرده      ) به اين نام مشهورند   

و آنان را با يك زندگي مملو از سـربلندي و احتـرام       
ا ، آتوريته بيرحمانـه ماشـين دولتـي ر    آشنا كرده اند 

درهم شكسته و نطفه هاي يك قدرت نوين خلق را          
در اين مبارزه قهرمانانه صدها تـن از     . بر پا كرده اند   

مائوئيستها و هوادارانشان بـراي تولـد يـك جامعـه            
قبـل از ظهـور   . نوين جان خود را از دست داده انـد  

ذره اي  “ اسـتقالل ”ناگزالي ها در صحنه، سي سال       
. ل ايجاد نكـرده بـود  بهبود در زندگي اين مردم قباي   

شـركت هـاي   . اتفاقا شرايطشان بدتر هم شـده بـود   
ــات   ــد و مقام ــادن زمينشــان را ربودن اســتخراج مع
جنگلباني و ديگر مقامات دولتـي دسـت در دسـت           
فئودالهاي محلـي بطـور مسـتمر آنـان را چپـاول و          

  . سركوب كرده اند
 سال مبارزه مسلحانه عليه قواي      ۲۵در طول اين    

آديواسي از طريق تشكيل قدرت نوين      دولتي، مردم   
خلق تحت رهبري مائوئيستهائي كه با آنهـا زنـدگي      
مي كنند و مـي ميرنـد، بـه حـداقلي از آمـوزش و               
. بهداشت و دانش كشاورزي و غيره دست يافته انـد        

 گروهي از برج عاج هاي خود اعالم مـي          یرسانه ها 
كنند كه ناگزالي هـا جلـوي توسـعه قبائـل را مـي              

 حاليكـه ايـن قبائـل بـراي اولـين بـار در         در. گيرند
عمرشان بعد از ورود ناگزالي ها به اين منطقه شاهد   

اكنون قواي دولتي با بيرحمي تمام      . توسعه بوده اند  
مي خواهند اين پيروزي هـا كوچـك بدسـت آمـده         

 ســال مبــارزه را درهــم شــكنند و مــردم  ۲۵طــي 
  . آديواسي را از آن محروم كنند

زور از خانه و كاشانه شان بيـرون        هزاران نفر را با     
رانده اند و بيش از صـد نفـر را بيرحمانـه بـه قتـل                

 زن ۴۰ روستا را سـوزانده انـد و بـه      ۷۰. رسانده اند 
محصـول روسـتائيان را بـه       . تجاوز گروهي كرده اند   

  -آتش كشيده و احشامشان را به غـارت بـرده انـد             
.  انـد همه اين كارها را به نام سالوا جودم انجام داده        
امـا  . از ژوئن سال گذشته تا كنون اينكار ادامه دارد        

بدليل سانسور خبري شديد و منظم ايـن واقعـه در           
بجــز چنــد خبــر . مطبوعــات گــزارش نشــده اســت

تحقيقي مطبوعات فقـط تبليغـات دولـت را چـاپ           
  . كرده اند

سـر پسـران جـوان را از        . بيرحمي ها دهشتناكند  
 در خانه شـان  و جلويزده  چوب  کرده و بر  تن جدا   

،  به زنان بطور گروهي تجـاوز كـرده    . نصب مي كنند  
. آنان را شكنجه نموده و سينه هايشان را بريده انـد          

 را آنـان  و ....جنين زنان حامله را بيرون كشيده انـد      
 در حال خونريزي بـه حـال مـرگ         لدر اعماق جنگ  
روستاها را كـامال بـه آتـش كشـيده،          . رها كرده اند  

رده و تمام احشام و ماكيان را بـه  محصول را نابود ك   
مـردم را گلـه وار بـدرون    . غارت برده يا كشـته انـد     

 عينـا ماننـد   –ردوگاه هاي حصار كشيده برده انـد         ا
دهكده هاي استراتژيك كـه آمريكـا در ويتنـام بپـا           
كرده بود و يا امپرياليسـتها در ديگـر نقـاط جهـان             
. هنگام پيش برد جنگ ضد چريكي انجـام داده انـد      

ندگي مردم در اين اردوگاه هـاي اجبـاري بشـدت       ز
غير بهداشتي است و مجبورند به كار اجباري بـراي          

  .پليس و نيروهاي شبه نظامي تن دهند
دولت براي اينكه مردم را بـه تسـليم وادارد مـي            

آنهــا در ابتــدا تمــام . خواهــد قحطــي بوجــود آورد
بازارهاي محلي هفتگي را بسـتند و سـپس جلـوي           

اي اساسي مانند برنج را بـه مغـازه هـاي     ورود كااله 
همـانطور  . مخصوص كاالهاي جيره بندي  گرفتنـد       

كه همه مي داننـد بازارهـاي محلـي هفتگـي تنهـا           
شاهرگ زندگي اقتصـادي دهقانـان آديواسـي مـي          
ــرا در ايــن بازارهــا محصوالتشــان را مــي   باشــد زي
فروشند و نيازهاي روزمـره شـان را خريـداري مـي         

كه هدف دولت آنست كـه مـردم   روشن است  . كنند
قـواي دولتـي    . از گرسنگي بميرند يا تسـليم شـوند       

عالوه بـر اينكـه محصـول را آتـش زده و احشـام و               
ماكيان را چور و چپاول كرده است، انبارهاي آذوقه         

اهـالي ايـن منطقـه كــه    . را نيـز نـابود كـرده اســت   
پيشاپيش زندگي بخور و نميـر داشـتند اكنـون در            

ادامـه  . ر ناشـي از گرسـنگي انـد       آستانه مرگ و ميـ    
  . عمليات سالوا جودوم وضع را جهنمي كرده است

  
اين كـارزار توسـط حـزب كنگـره كـه در سـطح              
كشوري در قدرت است اما در سطح محلـي حـزب           
دراقليت مي باشد و با حمايت حزب بي جي پي كه        
. حكومت محلي را در دست دارد  براه افتـاده اسـت      

ديگر ايـن كـازار     هر دو حزب دسـت در دسـت يكـ         
بيرحمانه ترور و  وحشت عليه مـردم را پـيش مـي             

تمام نيروهاي پارلماني اوبـاش لمـپن، عناصـر         . برند
فئودال و مقامات حكومتي و پليس مي باشـند كـه           
با هم يك كارزار هماهنگ و منظم و همه جانبـه را          

در پشت آنان سرمايه داران بـزرگ       . براه انداخته اند  
ايـن منطقـه يـك      .  ايستاده انـد   هند و امپرياليستها  

منطقه بسيار غني از نظر سنگ آهن اسـت و گـروه           
ــاس   ــنعتي تات ــالي ص ــار  (م ــرين انحص ــه بزرگت ك

ــاحب     ــوده و ص ــد ب ــرمايه داري هن ــانوادگي س خ
) كارخانجات فوالد و بسيار چيزهاي ديگر مي باشـد     

پيشاپيش قراردادهاي كالن بر سر زمين اين مناطق   
ـ        نـاگزالي هـا بشـدت بـا     . درا با دولت امضا كـرده ان

جابجائي مردم تحت عنوان اجراي اين طرح هاي به       
  .مخالفت كرده اند“ توسعه”اصطالح 

تنها كمكي كه مردم روستاهاي جنگلي تا كنـون         
دريافت كرده اند از سوي ناگزالي ها بوده است كـه            
جيره غذائي محدود خود را بـا قبائـل جابجـا شـده            

طي مـا از شـما   تحت چنين شـراي . تقسيم مي كنند 
مي خواهيم كه بهر ترتيبي مي توانيد به حمايـت از    
مردم اين قبائل كه در محاصره دولت هند در خطـر   

مردم اين قبائل صرفا بخـاطر   . گرسنگي اند برخيزيد  
و حاضـر نيسـتند در مقابـل       “ قد علـم كـرده    ”آنكه  

حاكميت فاسد اين نظام ستم و اسـتثمار سـر خـم            
  . كنند تنبيه مي شوند

از شما مي خواهيم به اين مبارزه تـاريخي كـه     ما  
شما مي . در قلب هند در جريان است ياري برسانيد 
از كمـك   : توانيد به طرق مختلف اين كار را بكنيـد        

مالي تا اقامت در اين منـاطق و ارائـه كمـك هـاي              
پزشكي و يا هر تخصص ديگر كه مي توانـد كمكـي       

 بـا   باشد براي  مردم يا نيروهائي كه در حال جنـگ          
ما همچنين از شما مي خـواهيم كـه خبـر            . دولتند

” وقوع اين واقعه هولناك را در جائي كه به اصطالح 
خوانـده مـي شـود بـه     “ بزرگترين دموكراسي جهان 

بايـد ايـن حقيقـت را بـه     . گوش جهانيـان برسـانيد    
  ■.گوش مردم سراسر هند و جهان برسانيم



   ٢٢ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                

 تسليم شويد يا بميريد:  سياست اسرائيل در حمله به نوار غزه

  فتحی برای جھانیبر پایھ مقالھ سرویس خبر
  ۲۰۰۶ژوئيه  ۳ 

 غــزه، ارتــش اســرائيل رده مــاه پــس از تخليــه نــوا
اين بار پيـامش بـه مـردم غـزه ايـن         . بازگشته است 

  .تسليم شويد يا بميريد: است
در .    هدف اصلي شان اهالي غير نظامي غزه اسـت       

اولــين حمــال شــبانه، بمــب افکــن هــاي اســرائيلي 
يک هفته بعـد، در  . کارخانه برق غزه را از بين بردند  

 ترانسـفورماتور بـرق دود بـر        شـش حاليکه هنوز از    
ميخاست، راه ها را بمباران کردنـد تـا هـيچ راهـي             

ــد ــا نمان ــراي تعميــر آنه ــون و . ب ــون يــک ميلي اکن
چهارصد هزار نفر اهالي غزه بـدون بـرق بسـر مـي             

برق نباشد پمپ هاي مکنده آب و تصـفيه آب        . برند
اتي پمپ آب براي اين منطقه حي. نيز کار نمي کنند 

است زيرا بخشا بدليل مصرف تجملي آب در دهکده 
هاي اسرائيلي نشين در غزه، سطح منابع زيرزميني        

بدون برق، فاضـالبها را  . آبي بشدت پائين رفته است  
ايـن وضـع خطـر شـيوع     . نيز نمي توان تخليه کـرد  

ــدميک را    ــاي اپي ــاري ه بيم
  .بوجود آورده است

ارتش اسرائيل راه هـاي ورود      
و گاز سـوخت بـه   مواد غذائي  

ــدت    ــا بش ــته و ي ــزه را بس غ
ــت  ــرده اس ــدود ک ــام . مح پي

اسرائيل شاهرگ  : روشن است 
زندگي غزه را در دست دارد و 

  .مي تواند آن را قطع کند
ــاعات تجــاوز،   ــين س    در اول
جـت هــاي اســرائيلي پلهــاي  
اصلي را نيز بمبـاران کـرده و        

ــمال  ــاهراه ش ــوب را –ش  جن
هر شب . غيرقابل عبور نمودند

واپيماهاي جنگي در مناطق    ه
پر جمعيـت از ارتفـاع بسـيار        
کوتاه با سرعت سوپرسـونيک     
ــه   ــد بطوريک ــي کنن ــرواز م پ
صداي انفجاري پنجره ها را و      
اعصــاب و خــواب اهــالي را   

هواپيماهاي . درهم مي شکند  
اسرائيلي اعالميه هاي تهديـد     
. آميز بر سر مردم مـي ريزنـد       

 در لبـاس  کماندوهاي اسرائيلي برخي اوقـات شـبها     
رزمنـدگان فلسـطيني وارد شـمال غـزه شـده و بــا      
تفنگ خانواده هـا را از خانـه هايشـان بيـرون مـي              

احتماال اسرائيل ايـن منطقـه را منطقـه آزاد          . کنند
  .آتش اعالم خواهد کرد

يک . مردم فلسطين کجا بايد بروند؟ آنان زنداني اند       
ديوار اين زندان اسرائيل است، طرف ديگر درياست         

ار ديگر ديـواري اسـت کـه مصـر را کـه زيـر             و حص 
مـردم غـزه    . کنترل آمريکاست، از غزه جدا مي کند      

نزد اقوام خود در کرانه غربي نيز نمي تواننـد برونـد       
  .زيرا اسرائيل کامال آن را از غزه جدا کرده است

 کـه در سـال   يکپروتوکل متمم (   کنوانسيون ژنو   

و تنبيـه دسـته جمعـي اهـالي         )  اضافه شـد   ۱۹۷۷
نابودي تسهيالتي که براي بقاي آنها حياتي اسـت و   

که ممکنسـت بـه    " نيروي بيش از اندازه   "استفاده از   
غير نظاميان لطمه زده و هيچ هدف نظامي ندارد را          

طبـق ايـن   .  با صراحت ممنـوع اعـالم کـرده اسـت     
قوانين بين المللي، دولت اسرائيل و سران نيروهـاي       

ه اند و بايد در نظامي آن، مرتکب جنايت جنگي شد     
با اين وصف،   . يک دادگاه بين المللي محاکمه شوند     
اسرائيل حـق   «سخنگوي جورج بوش اعالم کرد که       

 اروپـا  اتحاديـه ».دفاع از خود و شـهروندانش را دارد  
  .نيز همين موضع را گرفت

در مقابل چي؟ در مقابل گرفتن يـک  " دفاع از خود "
 باور نمـي    سرباز؟ حتا مطبوعات اسرائيلي نيز اين را      

اسرائيل داراي اهداف سياسي گسترده است و . کنند
) سـرجوخه گـيالد شـاليت   (گرفتن سرباز اسـرائيلي    

  .صرفا يک بهانه است
   هدف اعالم شده ي اسـرائيل تشـکيالت حمـاس          
است کـه از ژانويـه گذشـته بـه ايـن سـو حکومـت           

وقتي کـه در    . خودگردان فلسطين را اداره مي کند     

فلسطيني با کنـدن تونـل وارد        ژوئن رزمندگان    ۲۵
اسرائيل شده و اين سـرباز را گرفتنـد، بـه اسـرائيل           
پيشنهاد دادند که در ازاي آزادي زنـان و کودکـان            
. فلسطيني از زندان هاي اسرائيل، وي را آزاد کننـد       

اسرائيل براي تالفي، در کرانه غربي معـاون نخسـت     
 نفر از مقامات دولت و نمايندگان مجلس     ۶۳وزير و   

  .لسطين را گرفتف
   داستان اين حمله به مدتها قبل از گرفتـه شـدن           

براي فهم اوضاع کنوني   . سرجوخه شاليت بازميگردد  
. بايد حداقل به وقايع چند هفته پيش نگـاهي کـرد          

  تن هفتژوئن در توپ باران ساحل بيت لهيه  ۸در 
هر کـس يـک   . از اعضاي خانواده گهليا کشته شدند 

اشـد نمـي توانـد ايـن کشـتار          جو انسانيت داشته ب   

عکس دختر بچه اي کـه      . بيرحمانه را فراموش کند   
در کنار اجساد تکه پاره شده خانواده اش از وحشت    

 روز بعـد    ۴. جيغ مي کشد، پشت جهانيان را لرزاند      
موشک هاي اسرائيلي به منطقه پر جمعيت زيتـون         

 نفر  غير نظامي منجملـه  هفتدر شهر غزه خورد و      
 تن از آنان پرستاراني بودند      سه. شت کودک را ک   دو

که براي کمک به قربانيـان اولـين موشـک شـتافته           
 ژوئن، يک موشک ديگر اسرائيلي بـه        ۲۰روز  . بودند

 پـنج  کـودک    سـه اردوگاه پناهندگان پرتاب شـد و       
در فاصله .  ساله را کشتشانزده ساله و    ششساله و   

 تـوپ و تعـداد     ۶۰۰۰چند ماه، اسـرائيل بـا شـليک       
 نفـر و  ۵۰وشک به غزه موجب کشته شدن  زيادي م 

گفتـه شـد کـه ايـن        .  نفر گرديد  ۲۰۰زخمي شدن   
 راکـت   ۱۴۰توپ باران و موشک باران، بـه  تالفـي           

دست ساخت بود که از شهر مرزي سدروت در غـزه   
  . به اسرائيل پرتاب شده است که هيچ تلفات نداشت

   نيروهاي اسالمي فلسطين هيچگونه استراتژي يـا       
آنـان  . براي شکست نظامي اسرائيل ندارند    نقشه اي   

وقتي که از خشونت استفاده مي کنند بـراي فشـار           
ــرائيل  ــتن روي اس گذاش
است که تقاضاهايشان را    

ــول کنــد  خشــونت . قب
اسرائيل نيـز در خـدمت      
. به اهداف سياسي اسـت    

آنان مي خواهنـد نشـان      
دهند وقتـي پـاي فشـار       
نظامي يا غير نظـامي در      
ــرائيل   ــد، اس ــان باش  مي

پـس از سـه     . برنده است 
فقره کشتار در ماه ژوئن،   
احتماال حماس احساس   
کرد که براي نگاه داشتن   
پايه هاي خود در ميـان      
مــردم بايــد يــک ژســت 
مقاومــت نظــامي بخــود 

ــرائيل . بگيـــرد ــا اسـ امـ
زنــدانبان اســت و رفتــار 
زندانبان با زنداني را مي     

قانون زندانبان ايـن    : کند
است که هر چقـدر هـم       

، زنـداني   کنديک  که تحر 
حق ندارد دست خـود را     

  . روي زندانبان بلند کند
قـدرت  " واقعيـت "   رهبران حماس مي گويند بايد      

اسرائيل و آمريکا را قبول کـرد و بـا اسـرائيل کنـار              
اما هر فلسطيني که مي خواهد با اسرائيل کنار   . آمد

اکتفا کند و  " واقعيت"بيايد نمي تواند صرفا به قبول       
نه تنها بايـد  . هاي بسيار بيشتري انجام دهدبايد کار 

به لحاظ سياسي و ايدئولوژيک اسرائيل را قبول کند   
بلکه بايد مانند يک ملت يوغ بر گردن فکر و عمـل             

بايد هر گونه تظاهر يا تمايـل بـه فکـر رهـائي         . کند
  .اسرائيل اين را مي خواهد. فلسطين را کنار بگذارد

سـالها  ) و آمريکـا  (   واقعيت ان است کـه اسـرائيل        
 ۱۹۷۳پس از سال . رهبري حماس را تقويت کردند    



٢٣صفحه     حقيقت         ۲۸ شماره
وقتي که اسرائيل نـوار غـزه را تصـرف کـرد، شـيخ              
احمد ياسين را  از زندان آزاد کردند که حمـاس را            

او زنداني حکومت مصر بـود کـه        . بنيان گذاري کند  
اسـرائيل بـراي   . اداره نوار غـزه را بـر عهـده داشـت         

سالمي کمک مـالي کـرد و       ساليان دراز به جنبش ا    
آن را براي مقابله با سازمان رهائي بخش فلسـطين          

رابـرت  . تحت رهبري ياسـر عرفـات، تقويـت نمـود         
چگونـه  : بـازي شـيطان  "دريفوس در کتابي بـه نـام     

انتشـارات  " (آمريکا بينادگرائي اسـالمي را رشـد داد   
ــوليتن  ــران  ) ۲۰۰۵ –متروپ ــل گ ــي از تحلي از يک

مـا بـه   « : مـي کنـد کـه    قديمي سازمان سيا نقـل    
اسرائيل گفتيم که اسالم را در مقابـل ناسيوناليسـم         

  » .فلسطيني تقويت کند
مذاکره نمي " تروريستها"اسرائيل ادعا مي کند که با  

 شيخ ۱۹۹۲زماني که در سال . دروغ مي گويد. کند
ياسين را دوباره دستگير کرد، او را در عـوض آزادي   

ن گير افتاده بودند،   دو جاسوس اسرائيلي که در لبنا     
اســرائيلي هــا از آدمهــائي مثــل ياســين . آزاد کــرد
امـا بـراي آنهـا      ) و بعدا او را تـرور کردنـد       (متنفرند  

نـه  . نيروهاي اسالمي دشمنان خوشـايندي هسـتند   
تنها صهيونيستها و بنيادگرايـان اسـالمي برحسـب         

ــذهبي و   ــدئولوژي م ــويتي "اي ــت ه ــبيه " سياس ش
 آنــان خيلــي کمتــر از يکديگرنــد بلکــه اســرائيل از
  .   نيروهاي سکوالر، هراس دارد

بـا  (   اسرائيل به موازات تقويت و سـاختن حمـاس    
، هر کار از دستش برآمد براي درهـم         ) تائيد آمريکا 

شکســتن عرفــات و از هــم گســيختن ســازمان     
عرفـات و سـازمانش   . آزاديبخش فلسطين انجام داد  

 ۱۹۹۲سال  در ابتدا نيروهاي راديکالي بودند اما در        
اين پيمان موجوديت   . پيمان مادريد را امضاء کردند    

اسرائيل را برسميت شناخته و قـول درسـت کـردن     
در کنـار اسـرائيل را      " دولت کوچک فلسطيني  "يک  
اين پيمان ساخته و پرداختـه آمريکـا و قـدرت      . داد

بـا وجـود امضـاي ايـن        . هاي اروپائي و روسيه بـود     
 سال و نيم آخر عمر پيمان، سربازان اسرائيلي در دو   

زنـداني  ) در کرانـه غربـي   (عرفات او را در خانه اش       
و ) جانشين عرفات(اسرائيل با محمود عباس . کردند

حکومت فلسطين که تحت اداره سازمان آزاديبخش  
وقتي که مردم   . فلسطين بود، حاضر به مذاکره نشد     

فلسطين حکومت بي اعتبار سـازمان آزاديـبخش را       
ماس را انتخاب کردند، اسـرائيل و       کنار انداخته و ح   

آمريکا يکباره محمود عباس را مفيد تشخيص دادند 
و سازمان آزاديبخش را تشويق کردند که قـدرت را          

 حتا به قيمـت راه انـدازي        -از دست حماس بگيرد     
آنها حتا جلوي کمک هاي مـالي    . يک جنگ داخلي  

کمي که وارد کرانه غربي و بخصوص غزه مي شد را       
ا نشان دهنـد گلـوي فلسـطيني هـا را در            گرفتند ت 

  .دست دارند
 و یآمریکائ" یدموکراس"اینھم از 

  یاسرائیل
   حماس نيز مانند سـازمان آزاديـبخش فلسـطين         

حمـاس بطـور   . بدنبال کنار آمدن با اسـرائيل اسـت   
اسرائيل ادعا  . را قبول کرده است   " نقشه راه "تلويحي

واضح است اما . را قبول دارد  " نقشه راه "مي کند که    
  . که قصد عمل کردن به آن را ندارد

اسرائيل بايـد بـه مرزهـاي قبـل از         " نقشه راه "طبق  
اما اسرائيل اصال چنين قصدي  .  بازگردد ۱۹۶۷سال  
اهود اولمر همان سياست شارون را پيش مي        . ندارد

يعني مستحکم کردن دهکـده هـاي اسـرائيلي         . برد
ام دو منطقه با ايجاد و استحک   . نشين در کرانه غربي   

اسرائيلي نشين در کرانه غربي، آن را به سه قسمت          
هـدف آن اسـت کـه سـرزمين         . تقسيم کرده اسـت   

اصلي فلسطين هرگز به لحاظ جغرافيائي، اقتصادي        
. و سياسي تبديل بـه يـک منطقـه منسـجم نشـود            

اسرائيل همچنين مي خواهد تمام اورشـليم را نگـاه    
. بيـرون برانـد  دارد و اهالي غيـر يهـودي را از آنجـا       

تبديل اورشليم به يک شهر يهودي يکـي از اهـداف    
  .ايدئولوژيک صهيونيسم مي باشد

   ايــن درســت اســت کــه اســرائيل چنــد دهکــده  
امـا بـراي   . اسرائيلي نشـين را در غـزه تخليـه کـرد       

ــوار غــزه در آن اســت کــه   صهيونيســتها اهميــت ن
پناهندگان فلسطيني را که قبال در خانه و کاشانه و         

مين خود در اسـرائيل زنـدگي مـي کردنـد، در          سرز
نوار غزه در واقع يک اردوگاه بياباني . خود جاي دهد

اهالي آن نه منبع درآمدي دارند و نـه         . باريک است 
 دالر در   ۶۰۰ميانگين درآمد سـرانه     . راهي به جائي  

. يعني يک چهلم درآمد سـرانه اسـرائيل       . سال است 
 دهکـده   در ضمن دولت اسرائيل مي خواست اهالي      

هاي اسرائيلي نشين نوار غزه را به دهکده هائي کـه      
اسرائيلي هاي  . در کرانه غربي مي سازد منتقل کند      

ايـن دهکـده هـا، جمعـي صـاحب انگيـزه و بســيار       
ايدئولوژيک مي باشند و اسـرائيل مـي خواسـت بـا            
انتقال آنان به کرانه غربي جمعيت اسـرائيلي کرانـه          

ــه    ــزايش داده و روحي ــي را اف ــتي و غرب صهيونيس
  .نيروهاي نظامي اش را در کرانه غربي تقويت کند

   اسرائيل مي خواهد شخصيت و اعتماد بـه نفـس          
فلسطيني ها را خرد کند و بهيچوجـه قصـد نـدارد            
اجازه دهد آنان حس احترام بخود و اهداف خـود را         

بلکـه  . مسئله اسـرائيل، حمـاس نيسـت      . نگاه دارند 
ين مي باشند که   آماج عميق ترش خود مردم فلسط     

. حاضر نيستند غرور و مقاومت خود را کنار بگذارند        
" مقاومـت "اسرائيل مي خواهد کاري کند که کلمـه        

حتا به ذهن فلسطيني ها راه نيابـد چـه برسـد بـه               
  .  آنکه به عمل درآيد

   حمله اسـرائيل بـه غـزه داراي اهميـت سياسـي            
را بر فلسطينيان تحميل    " صلحي"مي خواهد   : است
 که منطبـق بـر منـافع صهيونيستهاسـت؛ مـي           کند

. خواهد کمر سازمان هاي فلسطيني را کامال بشکند   
و مهمتر از همه اينکه مي خواهـد مـردم را تحقيـر           
کند تا هر آنچه را که اسرائيل جلويشان مي گـذارد           

مردم فلسـطين چـاره اي ندارنـد جـز          .  قبول کنند 
يل آنکه براي حقوق ملي شان، براي جايگزيني اسرائ    

هـر  . با يک دولت سکوالر چند مليتي، مبارزه کننـد   
راه ديگري جز ايـن تـوهم اسـت و بجـائي نخواهـد            

پيشبروي پيروزمندانـه انقـالب فلسـطين در        . رسيد
گرو آن است که مردم فلسـطين نيروهـاي انقالبـي           
خود را بازسازي کنند و تحـت رهبـري حزبـي کـه             

ک متکي بر کمونيسم و استراتژي انقالب دموکراتيـ       
نـوين و سوسياليســتي و انترناسيوناليســم پرولتــري  
است  فاز جديدي از مبارزات خود را بياغازنـد و در         
اتحاد با جنبش هـاي انقالبـي کـه در جهـان عليـه         
دولتهــا و امپرياليســتها در جريــان اســت مبــارزات 

  ■.عادالنه خود را پيش برند
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   ٢٤ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                

   ...١ادامه از صفحه 
االن در «:تدن هالوتز، رئيس ارتش اسرائيل گف

  .»!بهمين سادگي. لبنان هيچ چيز امن نيست
حمله . اما مسئله به اينجا خاتمه نخواهد يافت

جنايتکارانه اسرائيل به لبنان مي تواند بسرعت به 
جنگي که رنج . يک جنگ منطقه اي تبديل شود

هاي بيشمار براي مردم خاورميانه به بار خواهد 
ريزي و دهشت اما از نظر آمريکا بدون خون . آورد

جورج . آفريني مسائل خاورميانه حل نمي شود
: بوش با جمالت مذهبي قرون وسطائي اعالم کرد

خاورميانه بايد شيطاتين وجودش را سالخي کند «
جان بولتن، سفير ) ۱. (»تا راه ترقي آن باز شود

آمريکا در سازمان ملل گفت ارزش جان کشته شده 
ه هاي لبنان هاي اسرائيلي قابل مقايسه با کشت

  !نيست زيرا حق با اسرائيل است
.   آمريکا آشکارا ادامه جنگ را تشويق مي کند

يکي از مشاوران اهود اولمر نخست وزير اسرائيل به 
حمايت «: روزنامه وال استريت ژورنال گفت

اين )   ژوئيه۱۹(» .واشنگتن از ما بيسابقه است
جورج بوش و ... «: روزنامه همچنين نوشت که 

کرده ديپلماسي آمريکا کاندوليزا رايس، اصال سر
يک دور ديپلماسي براي ... قصد آن را ندارند که 

خانم رايس » «.تمام کردن جنگ اخير راه اندازند
ديروز گفت آمريکا وقتي که شرايط مساعد باشد، 

ما بايد دست به . روي آتش بس تاکيد خواهد کرد
دت کارهائي بزنيم که مطمئن باشيم ارزش درازم

خاورميانه دل پيچه هاي خشونت زيادي را از . دارد
سر گذرانده است بنابراين بايد به ريشه ها زد تا 

» .شرايط با ثبات براي پيشرفت بوجود آيد
سخنگوي کاخ سفيد هم با آتش بس مخالفت کرده 

آتش بسي که يک سازمان تروريستي را «: و گفت
  ». دست نخورده بگذارد غير قابل قبول است

ن حمله درست قبل از اجالس ساالنه هشت اي
دولت . کشور صنعتي در سن پتزبورگ، شروع شد

بوش و دولت بلر انگلستان، در مقابل تالش هاي 
اجالس هشت کشور و اجالس وزراي خارجه 
اتحاديه اروپا در بروکسل براي متوقف کردن سريع 

آمريکا در شوراي امنيت . اين جنگ، ايستادند
مه پيشنهادي شوراي امنيت را سازمان ملل قطعنا

عکس العمل بي "که در آن اسرائيل متهم به 
شده بود وتو کرد و مانع تصويب آن شد و " تناسب

با صراحت فراخوان لبنان مبني بر آتش بس را رد 
   .کرد

:  ھیئت حاکمھ آمریکایخط تبلیغات
  !ایران آغاز گر این جنگ است

رائيل خط تبليغاتي امپرياليستهاي آمريکائي، اس
و دولتهاي عرب خاورميانه آن است که مسئول اين 

بوش اعالم کرد که اسرائيل حق .  جنگ ايران است
واضح است که اينها زمينه چيني . دفاع از خود دارد

اين . است و ماهيت جنگ لبنان را روشن مي کند
جنگ در واقع زمينه چيني و تدارک آمريکا براي 

ريه   و  ايران تسريع نقشه هايش در رابطه با سو
رهبران «: نال مي نويسدروال استريت ژو.  است

لبنان و کشورهاي عربي خشونت اخير را نشانه زور 
گفته مي شود ... بازو نشان دادن ايران مي بينند

تهران از طريق تامين مالي سازمان هائي مانند 
حماس و جهاد اسالمي بطور روزافزوني رهبري 

ل را بدست گرفته جنگ فلسطيني ها عليه اسرائي
مقامات آمريکائي به روزنامه واشنگتن پست » .است

براي آمريکا، هدف بزرگتر خفه کردن «: گفتند
زيرا . محور حزب اهللا، حماس، ايران و سوريه است

دولت بوش معتقد است که اينها در حال يک کاسه 
کردن نيروهايشان براي عوض کردن زمين بازي 

مسخره تر از همه  » .استراتژيک خاورميانه هستند
خطر هژموني ايراني منطقه را «اينکه مي گويند 

  ) ژوئيه۱۶ –واشنگتن پست (» تهديد مي کند
 تبليغات به گونه اي سازمان مي يابد که جنگ 
ميان اسرائيل و حزب اهللا لبنان به جنگ ميان 

تعميم داده " حاميان حزب اهللا لبنان"اسرائيل و 
نوشته اند،  فقط کافي روزنامه هاي آمريکائي . شود

است که يک موشک حزب اهللا لبنان به تل آويو 
برسد، در آن صورت جنگ لبنان تبديل به يک 

معلوم نيست به چه ! جنگ منطقه اي مي شود
دليل بايد خوردن يک موشک به تل آويو، جنگ را 

  کند؟" منطقه اي"
ايراني ها و سوري «: سخنگوي کابينه بوش گفت

که آيا به تحريکات خود ...  بگيرندها نيز بايد تصميم
در منطقه وحمايت از سازمان هاي تروريست ادامه 

يکي از سخنگويان نومحافظه »  .خواهند داد يا خير
کاران آمريکا به نام ويليام کريستول در مجله 
استاندارد ويکلي که وابسته به جناح نومحافظه 

اين جنگ "کاران است در مقاله اي تحت عنوان 
جواب تعرضات ايران را بايد با «: نوشت" ماست

چرا . حمله نظامي به تسهيالت هسته اي آن داد
  » بايد صبر کنيم؟

  یاسرائیل، پادگان نظام

اسرائيل پادگان نظامي آمريکا در خاورميانه 
امپرياليسم آمريکا با اتکاء به اين پادگان . است

نظامي، خواستهاي انقالبي و ملي مردم اين منطقه 
اک و خون کشيده  و همچنين مانع از آن را به خ

شده که قدرت هاي امپرياليستي ديگر نفوذ زيادي 
  )۲. (در اين کشورها بهم زنند

 سال گذشته آمريکا بطور مستمر ساالنه ۵۰در 

ميلياردها دالر به اسرائيل سرازير کرده و آن را 
بعنوان سگ نگهبان منافع امپرياليسم آمريکا در 

اسرائيل . داده و تغذيه کرده استخاورميانه تعليم 
تمام .  امنيتي براي آمريکاست–يک مرکز نظامي 

موجوديت اسرائيل بر نژادپرستي مذهبي ضد 
فلسطيني و انجام وظايف نظامي و امنيتي براي 

پوشش سياسي براي مشروع . آمريکا،  بنا شده است
جلوه دادن جنايت هاي اسرائيل اشک تمساح 

 يهودي است که در جنگ ريختن براي ميليون ها
دوم جهاني بدست هيتلر به کوره هاي آدمسوزي 

اما اينان هيچ دست کمي از هيتلر . سپرده شدند
اينان نيز به نسل کشي مردم فلسطين کمر . ندارند

بسته و آنان را در سراسر جهان و حتا در سرزمين 
اينان مانع از آن . خودشان آواره و پناهنده کرده اند

ميان مردم فلسطين و مردم يهودي شده اند که 
اسرائيل رشته هاي الفت بوجود آيد تا دست در 
دست يکديگر اين دولت نژادپرست را سرنگون کرده 
و بجايش يک دولت سکوالر چند مليتي بوجود 

بهمين دليل مردم يهودي مترقي منجمله در . آورند
خود اسرائيل، همواره عليه اسرائيل موضع گرفته  و 

  . لي مردم فلسطين حمايت کرده انداز حقوق م

 یاین جنگ مانند دیگر جنگ ھا
  اسرائیل نیست

اما اين جنگ، مانند ديگر جنگهاي اسرائيل 
اين جنگ در چارچوبه جنگ بزرگتر آمريکا . نيست

اين جنگ در خدمت . در خاورميانه راه افتاده است
. نقشه هاي خاورميانه اي آمريکا قرار مي گيرد

د با جنگ و خونريزي بي حد و آمريکا مي خواه
حساب، چهره خاورميانه را عوض کند و به اين 
ترتيب، نفوذ و سلطه اش را بر خاورميانه محکم تر 

در چنين شرايطي، ارتش اسرائيل يکي از . نمايد
هدف رسما اعالم . مهمترين اهرمهاي آمريکاست

شده اسرائيل از بين بردن قدرت حزب اهللا لبنان 
تغييرات اساسي در "ا ميگويد هدف اما آمريک. است

وال استريت ژورنال که وابسته به ". خاورميانه است
: جناحي از هيئت حاکمه آمريکاست مي نويسد

خوب يا بد، آمريکا و مقامات عرب اين برخورد «
گسترش يابنده را بخشي از برنامه هاي وسيعتر 

اين . براي تجديد سازماندهي خاورميانه مي بينند
ا سرنگوني رژيم هاي عرا ق و افغانستان بازسازي ب
  )۱(» .شروع شد

 با آغاز جنگ اسرائيل و لبنان، و پتانسيل 
گسترش آن، آمريکا قدرت هاي اروپائي و روسيه و 

بمب . چين را نيز در مقابل عمل انجام شده قرار داد
افکن هاي اسرائيلي درست قبل از اجالس سران 

 لبنان را هشت کشور صنعتي در روسيه، بمباران

نه ديگري در خاورميانه آغاز جنگ جنايتکارا: لبنان
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در نتيجه دستور جلسه اي که توسط . آغاز کردند
روسيه طراحي شده بود و قرار بود پوتين در آن 

جورج بوش به همه . خودنمائي کند، بهم خورد
فهماند که اوضاع خاورميانه را کدام  قدرت 

روسيه که مي .  امپرياليستي کنترل مي کند
خواست دستور کار اجالس سران هشت کشور 

 را روي مسئله نفت و گاز خاورميانه و آسيا صنعتي
" عادالنه"برده و به چک و چانه زدن بر سر تقسيم 

آن ميان قدرت ها، بپردازد فهميد که مسئله نفت و 
گاز خاورميانه با چه طريقي و توسط کدام قدرت 

  !حل و فصل خواهد شد
 و سازمان دادن یمقاومت انقالب

  انقالب تنھا راه چارهینیروھا برا
  مردم است

اما اين جنگ براي خود آمريکا بحران آفرين 
بدون شک آمريکا با امواج مبارزه و . خواهد بود

مقاومت مردم خاورميانه بخصوص کشورهاي عرب و 
اين . همچنين مردم داخل آمريکا مواجه خواهد شد

جنگ تضادهاي ميان آمريکا از يکسو و قدرت هاي 
حتا . هد کردامپرياليستي ديگر را نيز تشديد خوا

وال استريت ژورنال که روزنامه محافظه کاران 
کاخ « : آمريکاست به  کاخ سفيد هشدار داد که 

سفيد مي خواهد از بحران اخير براي دست يافتن 
اين کار داراي . به تغييرات درازمدت استفاده کند

خطراتي است و مي تواند زير پاي اهداف آمريکا را 
  » .خالي کند

 و جوامع بشري از طريق خونريزي و اداره جهان
جنگ جزو ذات نظام سرمايه داري امپرياليستي 

نه تنها تاريخ بارها اين واقعيت را ثابت کرده . است
بلکه امروز ارباب جهان امپرياليستي با صراحت و 

اين وضع  در واقع . بدون ابهام آن را اعالم مي کند
 به مردم خاورميانه نهيب مي زند که هيچ چاره

ديگري بجز انقالب کردن و بيرون آوردن کشورهاي 
مختلف منطقه از زير چنگال خونين نظام سرمايه 
داري امپرياليستي و دولتهاي حاکم بر اين کشورها 

نيروهاي ارتجاعي مانند حزب اهللا و حماس . ندارند
و دولتهاي ارتجاعي مانند جمهوري اسالمي و 

ئي که اين سوريه، نه تنها قادر نيستند از دهشتها
نظام براي مردم مي آفريند ممانعت کنند بلکه خود 

تمام کشورهاي خاورميانه . از عوامل آن مي باشند
بخصوص ايران به گرداب اين بحران بزرگ کشيده 

مسئله اين . اين اجتناب ناپذير است.  خواهند شد
است که از درون رنج هاي بي حد و حساب، انقالب 

ان وخاورميانه بيرون سوسياليستي براي مردم اير
خواهد آمد يا بازسازي امپرياليستي خاورميانه؟ همه 
چيز وابسته به نيروهاي کمونيست و انقالبي و 

بنظر مي آيد که در حال . مترقي در ايران است
حاضر در هيچ کشور ديگر خاورميانه، پتانسيل 
ايجاد يک قطب واقعا انقالبي در مقابل امپرياليستها 

اين . اما در ايران هست. د نيستو مرتجعين موجو
در سال . واقعيت وظايف ما را صد چندان مي کند

 افتادن انقالب ايران بدست نيروهاي مرتجع ۵۷
مذهبي ضربه بزرگي به روند انقالبي در تمام 

وقت آن رسيده که نيروهاي . خاورميانه زد
کمونيست و انقالبي در ايران مسئوليت جبران اين  

  .بگيرندضايعه را بر دوش 
  توضيحات

 ۱۹ چهارشنبه – نقل شده در وال استريت ژورنال -۱
  ژوئيه
اما . لبنان منطقه نفوذ فرانسه استد گفته مي شو -۲

اين جنگ نشان داد که هيچ از قدرت هاي امپرياليستي 
. نمي توانند در مقابل برنامه هاي آمريکا کاري کنند
ه جالب اينجاست که با وجود نزديکي زياد لبنان ب

فرانسه،  ناوهاي جنگي بريتانيائي در آبهاي مديترانه در 
  ■.نزديکي لبنان لنگر انداخته اند

   ۲۶ از صفحه  گپی بر سر هنرادامه
  

متبلور ‘ رسته سرخ زنان’گرفت كه اين در اثر نمونه   
كه بحثهـای آن دوره  ‘ دختر سپيد مو’می شد و در   

مشخصــا در مقالــه ای از نشــريات فرهنگــی حــزب 
ايـن مقالـه بعـدا در مجلـه         . ست چين آمـده   كموني

دوبـاره چـاپ    ‘ جهانی برای فـتح   ’انترناسيوناليستی  
برای مثال  . شد و ترجمه فارسی اش هم بيرون آمد       

می گويم كه اين آثار نقش متفـاوتی از زنـان ارائـه             
يعنی طراحی و تنظيم حركات رقص طوری       . كردند

  ...انجام شد كه نقش زن را متفاوت كند
  
 سر همين نكته فراگير كردن توليدات راستی ■

می . هنري، بد نيست تجربه شوروی را هم بگويم
درست بعد از . شود با مورد چين مقايسه اش كرد

 يك ۱٩۱٧انقالب اكتبر روسيه، يعنی همان سال 
كه ‘ پرول كولت’ارگانی بوجود آوردند به اسم 

. است) فرهنگ پرولتاريا(مخفف پرولتاريا كولتور 
ين بود كه اوال هنر پرولتری را تعريف هدفشان ا

ثانيا از بين كارگرها، يعنی در سطح توده . كنند
 اگر ....  هنرمند پرولتری پرورش بدهند،های وسيع

اشتباه نكنم مائو تسه دون بعدا در جمعبنديهائی 
كه سر شوروی كرده انتقاداتی هم به اين جريان 

ل جالبی قضيه اين بود كه آنهائی كه پرو. دارد
. كولت را می چرخاندند چندان هم پرولتر نبودند

اتفاقا يكسری سنت گراهائی بودند كه ايده های 
  .... بورژوائی داشتند

  
و ‘ رسته سرخ زنان’اصال اينجوری نيست كه ....

اين آثار، آثار . راحت جا افتاد‘ دختر سپيد مو’
خالف جريان بودند و اول كار از طرف رويزيونيستها 

  ... بهتان روبرو شدندبا تمسخر و
  

ی كه چيان چين در باله چين بر سر نحوه حتا تحول
 ی يک هنر فئودال بهرقص زنان ايجاد كرد كه نسبت

انقالب بود، روی حركات زنان در باله غرب هم تاثير 
 با وجود همه فحش هايی كه به انقالب ؛گذاشت

در باله آوانگارد فرانسه و اسپانيا، ! فرهنگی می دهند
رسته ’ه هايی هست كه حركات زنانش كپی نمون

اما اينطور نيست كه محتوای اين . است‘ سرخ زنان
حركات امروزی تر . باله ها، پيشرو و انقالبی است

با . با زن جامعه امروز ميخورد. مساله اينست. شده
فقط اين . زن به صحنه آمده و محكم، می خورد

كه اين را گفتم . نيست كه با زن كمونيست بخورد
نشان دهم فرم آثار نمونه را نبايد بعنوان يك فرم 

“ مجاز”بی برو و برگرد پرولتری و تنها الگوی 
و به همان نتيجه گيريهايی رسيد كه . معرفی كرد

زمانی در زمينه سبك رئاليسم سوسياليستی می 
اگر اينجور به اين آثار نگاه بشود خودش به . شد

 و محافظه عاملی برای در جا زدن و محدود نگری
يعنی چيزی كه با يك . تبديل می شودی كار

حركت خالف جريان شروع شده، خودش تبديل 
بشود به يك مانع و جلوی خالقيت هنرمندان 
جديدی كه می خواهند قدم جلو بگذارند را 

   ■.بگيرد

  بمب باران توسط اسرائيلاز محالت لبنان بعد



   ٢٦ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                

چھ چیزی را ھنر می گوییم؟ چون .....£

 .بنظرم سر این ھم جدلھائی بوده و ھست

مثال مصاحبه . ن هم جدل بودههميشه سر اي ■
بخش هنر   …. حريری با شاملو را نگاه كن

ناگزيری از فعاليت اجتماعی بشر است كه از قديم 
با ساير فعاليتهای بشر مثال كار توليدی و تجربه 
. های علمی و مبارزه طبقاتی مرتبط و همراه بوده
. اين بخش از فعاليت بشر، يك فعاليت ذهنی است

ری است كه در ذهن پرورده می شود هنر، خلق آثا
. هنر انعكاس زندگی بشر است. و شكل می گيرد
چه مبارزه توليدي، چه مبارزه . كار و مبارزه بشر

انعكاس هست اما . طبقاتی در جامعه طبقاتي
همانطور كه مائو هم گفته در سطح عاليتر، خيلی 
نزديك به ايده آل، خيلی نمونه وار، خيلی پرشورتر 

اين فعاليت، برای خودش قالبها و .  روزمرهاز زندگی
منظورم سبكها . عرصه های مختلفی پيدا می كند

: استفاده از حسهای مختلف را می گويم. نيست
يعنی هنر از چيزهائی . حرف زدن، ديدن، شنيدن

كه ابزار ارتباطی بشر برای نگاه كردن به خود و 
. دنيای بيرون از خود است استفاده می كند

 هنری توسط آدمها مصرف می شود تا توليدات
آثار هنري، ذهن بشر، . همزمان دو كار را پيش ببرد

ايدئولوژی و ديدگاهش را پااليش می دهد، باز می 
كند، تكامل می دهد، يا برعكس، اگر هنر ارتجاعی 
باشد ذهن را تخريب می كند، آدم را تنگ نظر می 

يعنی چه مثبت چه منفی نگرش و ايدئولوژی . كند
  . بشر را تحت تاثير قرار می دهد

  
دوباره می خواهم از زاويه ديگری وارد بحث  ...■

هم مفهومش و هم تاثيرات و نقش . هنر بشوم

بخصوص از زاويه مخاطبان عمده . اجتماعی اش
هنر يا طرفداران عمده آثار هنری در هر جامعه ای 

جوانها خيلی به شكلهای مختلف . كه جوانها هستند
 شكلهای مركب هنری مثل سينما عالقه هنری و

بنظرم اين عالقه خيلی ربط دارد به مفهوم . دارند
يعنی همان نكته ای كه مائو می گويد در مورد . هنر

  ...اينكه هنربه ايده آل نزديكتر است
 اتفاقی نيست فيلمهائی كه رل مدل دارد و اكشن ...

هر دو اينها . است بيشتر مورد عالقه جوانها است
اين چيزی . بط دارد به نيازها و روحيه جوانهار

نيست كه آدم با گفتن اينكه فالن فيلم هاليوودی 
مثال . است همينطوری رويش خط بطالن بكشد

قسمت اول فيلم ماتريكس را در نظر بگير كه در 
اين . همه دنيا منجمله ايران خيلی طرفدار پيدا كرد

 لمی و في. فيلم نمونه كامل رل مدل است و اكشن
 

  .... است كه خوب پرداخت شده است
  
حاال كه بحث قهرمانان و رل مدل طرح شد  ■

ميخواستم اشاره ای هم بكنم به بحثهائی كه در 
عرصه هنر مشخصا در تئاتر از جانب برشت و بعد 

و . پيروان برشت كه زياد هم هستند مطرح شده
همينطور در سينما، چون تفكرات برشت در حيطه 

ست كه ديد ا باز مهم. مطرح شدهسينما هم 
برشت . يكجانبه نگيريم از اين بحث قهرمانان

بحثهائی كه ارائه داد و نوع تئاتری كه پايه ريزی 
. كرد، كال روی اين بود كه حول قهرمانان نچرخد

البته ويژگی تئاترش فقط اين نبود، جنبه ديگرش 
نقش تماشاگر را مستقل كند از خود که اين بود 

تا . فاصله هميشه بگذارد بين تماشاگر و اثرتئاتر و 
تماشاگر غرق نشود و بتواند مرتبا تضادهای جاری 
در تئاتر را با فاصله گرفتن از اثر و فاصله گرفتن از 
. احساساتی كه ميتواند آن تضادها را بپوشاند ببيند

...  
از مجالت انگليسی مقاله ای داشت به يکی 

گفته بود کاری . مناسبت صدمين سال تولد برشت
که برشت در تئاتر كرد اين بود كه زير تمام 
چيزهايی زد كه تا آن موقع بعنوان زيبائی شناسی 

اين . در تئاتر مطرح بود و به دگم تبديل شده بود
شروع . کار را کرد تا بتواند يك تئاتر جديد بسازد

کرد به تحقيق مفصل بر سر اينكه تئاتر از زمان 
چه بوده؟ روی چه استوار بوده؟ يونان قديم تا حاال 

می خواست بفهمد . خيلی به شكسپير توجه کرد
که تئاتر يونان باستان و شکسپير برای اينكه تاثير 

فهميد . بگذارند روی چه احساساتی تاكيد ميكنند
که اين آثار يكسری احساسات را جريحه دار 

بيننده را در خودشان غرق می کنند و بعد . ميكنند
مد و کاری کرد که آبرشت . ل ميدهندتفکر را شك

جلوی خوديابی مخاطب يا بقولی همذات پنداری 
بحث برشت اين بود كه تماشاگر . در اثر را بگيرد

هميشه بايد در موقعيتی قرار بگيرد كه بتواند 
تجزيه و تحليل كند شخصيتهای داستان را مستقل 
از خودش و اين فرصت را داشته باشد كه موضوع را 

نبه ببيند و بتواند كل تضاد را و جوانب همه جا
مختلفش را ببيند و صرفا نرود در يك قالب و 

يک نكته . داستان و در جلد اين يا آن شخصيت
مهم ديگری که برشت مطرح کرد اينست كه وقتی 
تو در اثرت مدل بوجود بياوري، اين مدل ميتواند 

بگذار مثال . تقليد حقيقت باشد و نه خود حقيقت
از سينمای فردين . ی رايج گيشه ای را بزنمفيلمها

  .... بگير تا فيلمهای آمريكائي
 يكسری آثار نمونه در دوره انقالب فرهنگی ...■

حاال اينكه از . بعنوان نمونه هنر پرولتری ساخته شد
ابتدا اينها را بعنوان آثار نمونه ساختند يا اينكه بعدا 

مثال در ...ميدانمآنها را بعنوان آثار نمونه قرار دادند ن
 زمينه باله، تحوالت مهمی در باله كهن چين صورت

    ۲۵ادامه در صفحه 

 قطعاتی از کتاب  گپی بر سر ھنر

 

 

 

  اتو پرتره اثر فريدا کالو نقاش مکزيکی

پرتره مايا کوفسکی شاعر انقالبی 
روسيه، اثر رود چنکو عکاس انقالبی 

 روسيه

 صحنه ای از فيلم تلما و لوئيز



٢٧صفحه     حقيقت         ۲۸ شماره
  ...  نامه يکی از رفقا ۲٨بقيه از صفحه 

  
ايـن  . يعني يك مسير مستقيم الخط. مسلحانه زدند 

نقادان در مقابل اين تصوير از انقالب اكتبر، حركـت   
ــه و ناپختــه عنــوان   ــك كــار عجوالن ســربداران را ي

يكنند كه در عكس العمل به قلع و قمع نيروهـاي       م
  .چپ در سال شصت صورت گرفت

  ليرغم اين برداشت تدريج گرايانه از انقالب روسيه، ع
بايد تاكيد كنيم كه لنين و رفقايش بـراي تشـكيل           
حزب و تدوين راه قهرآميز كسب قدرت سياسي، در   
مقاطع مختلف دقيقا عليـه تـدريج گرايـي مبـارزه            

  هره بحث لنين در چه بايد كرد چيست؟جو. كردند
ــر  در راس قــرار دادن آگــاهي کمونيســتي، تکيــه ب
پيشروان طبقه کارگر، و حرکت نقشه مند و آگاهانه      

ــي   ــدرت سياس ــب ق ــراي کس ــين و  ع. ب ــرد لن ملك
  .چيزي جز اين نبود ۱۹۰۵همراهانش در انقالب 

ه ن فراخوان قيام مسلحانه را داد كـ    در آن دوره، لني   
  سياري از تدريج گرايان و اكونوميستهاياين براي ب

و با . آن روز، قابل هضم نبود و با آن مخالفت كردند         
همين نگرش بود كه بخش نسـبتا بزرگـي از حـزب       

ا قيام ب ۱۹۱۷ در آستانه انقالب اكتبرحتي بلشويك  
مسلحانه مخالف بودند و ايـن كـار را آنارشيسـتي و       

بعـدها،  بخشـي از اينهـا      . جدا از توده مي دانسـتند     
انقالب اكتبر را كودتا ناميدند با اين استدالل كه بـر     
مبناي اراده سياسـي اكثريـت طبقـه كـارگر انجـام          
نگرفته و فقط به اراده حـزب تصـميم گيـري شـده         

نكته اي اساسـي كـه از نگـاه تـدريج گرايـان        . است
ــين اســت،    ــز چن ــود و كماكــان ني ــده ب پنهــان مان

زات طبقـاتي و  قانونمندي تكوين و سامان يابي مبار 
اين نه فقط در مورد يك انقالب بـا         . اجتماعي است 

همه پيچيدگي هايش، بلكه حتي درباره برپايي يك        
اعتراض جمعي يا اعتصاب كارگري هم صـدق مـي          

در هر مبارزه اي، گرايشات مختلـف و متضـاد          . كند
به ناگزير وجود دارنـد و در مقابـل         ) پيشرو و پسرو  (

 مورد كارگران و جنـبش    اين در . هم قرار مي گيرند   
پيشروي مبارزه در گرو    . كارگري هم صدق مي كند    

تحليل مشـخص و برنامـه ريـزي مشـخص در هـر             
مقطع براي حل تضادهايي است كه اوضاع متحـول         
و در حال تغيير مبـارزه طبقـاتي در برابـر مبـارزان       

بـدون ايـن تحليـل    . طبقـه كـارگر قـرار مـي دهـد     
يـر شـرايط، و     مشخص، بدون ابتكار عمل بـراي تغي      

در هر مقطع حتي ات مختلف   بدون تشخيص گرايش  
نمي توان يك اعتصاب موفـق را رهبـري كـرد چـه         

هيچ مبارزه اي مستقيم الخط و . رسد به يك انقالب
بـا اضـافه شــدن ذره ذره كـارگران در نتيجـه يــك     
فعاليت تربيتي و آكادميـك عناصـر كمونيسـت در           

 با اين ديـد  اگر. بين آنان پيش نرفته و نخواهد رفت    
به تاريخ نگاه كنيم، مي توانيم افت و خيزها و علـل          
پيشرويها و عقبگردها و نقش عنصر آگاهي در شكل   

ــر . دهــي و تغييــر شــرايط عينــي را ببينــيم  در غي
اينصورت، تاريخ براي ما به يك رشته وقايع كـه بـه        
نرمي پشت هم چيده شده، يك مشت آمار و ارقـام،     

قـالب و كودتـا و اعتصـاب و    و چند الگو و طرح از ان  
  .انتخابات تبديل خواهد شد

هـا و كسـاني كـه      چكيده بحث لنين با اكونوميست    
ــارزات     ــه روي از مب ــاري و دنبال ــرده ك ــدنبال خ ب

خودبخودي طبقه كـارگر و تـوده هـا ميرونـد، ايـن         
است كـه وظيفـه كمونيسـتها بـه همـان مبـارزات             
اقتصــادي جنبــه سياســي دادن نيســت، بلكـــه     

هـا بايـد كـارگران را بـا علـم انقـالب و              كمونيست  
چگونگي كسب قدرت از همان ابتـدا آگـاه كننـد و            
. اين سياست را از خارج اين طبقه بدرون آنها ببرند         

بحث لنين مبارزه با نظـري اسـت كـه مـي خواهـد         
بتدريج و ذره ذره مبارزات اقتصادي را جلو ببـرد و            
 در بهترين حالتي كه بخشي از آنهـا ميگوينـد بعـدا       
جنبه سياسي به آن مبارزات بدهنـد و در انتهـا بـه          

مـا در روسـيه نيـز ديـديم كـه           . يك قيام برسـانند   
م قبـل از     هـ  ۱۹۰۵مبارزات قهرآميزي مثـل قيـام       

 انجام شد و بعد از آن نيز چندين سـال        ۱۹۱۷اكتبر
راي كسب قدرت سراسري در    نگ داخلي بزرگي ب   ج

و در مبارزات مختلف، كـارگران      . كل كشور داشتند  
ديگر طبقات انقالبي را مـي بينـيم كـه چگونـه در              
مبارزات قهرآميز كه خيلي از موارد بـه زد و خـورد           
با نيروهاي نظامي ارتجاع منجر ميشد، مثل اول ماه       

سياست بسيج آن توده    . مه ها بسيج و آگاه ميشدند     
ها كـامال بـا آن مبـارزات آرام و يكنواخـت و حـول       

ــد  ــدت ب ــات اقتصــادي و دراز م ــنش و مطالب ون ت
جهشي كه خط اعتصاب تـا قيـام مـي بينـد، فـرق              

  .ميكرد
همانطور كه در كتاب پرنده نو پرواز آمده اسـت، در         
آن دوران هم كارگران و تـوده هـايي كـه در صـف              
انقالب بودند، سـازمانها و جريانـات سياسـي، همـه           
نسبت به اوضاع يكسان برخورد نكردند و در آنها نيز 

. ب افتـاده ديـده ميشـد   جهتگيريهاي پيشـرو و عقـ   
خطوط و سياستهاي مختلف، پايه توده اي خودشان  
را دارند و با پيش گذاشتن خطشـان آنهـا را بسـيج         

در درون طبقــه كــارگر هــم كــارگران . مــي كننــد
پيشرويي بودند كه در جاهاي مختلف اخبار حركت        
سربداران و نياز پشتيباني و شركت در چنين عملي        

ر كارخانـه هـا ميبردنـد و     را بين توده هاي ديگـر د      
و همـان   ميخواستند در اين مبـارزه شـركت كننـد          

زمان کـارگراني بودنـد کـه تحـت تـاثير گرايشـات             
حـزب اهللا ميميـرد،   « :اکونوميستي شعار مي دادنـد    

؛ آنهـم در شـرايطي کـه مسـئله        »ميگيردهم  حواله  
درت سياسي و چگونگي برخورد به آن بـه مسـئله        ق

ـ         ود و ارتجـاع بـراي   محوري جامعـه تبـديل شـده ب
خـرداد  و ثبات قدرت سياسي اش کودتـاي        تحكيم  

ـ      و دسـتگيري گسـترده     وده اي   شصت و سـركوب ت
 وجــود ايــن .راه انداختــه بــودرا نيروهــاي انقالبــي 

سياستهاي مختلف نشاندهنده جايگاه و سياست هر       
جرياني و تقسيم بندي توده ها از جمله كـارگران و       

  . افتاده بودتوده هاي ديگر به پيشرو و عقب
در واقعيت توده هاي پيشرو به سياسـتهاي پيشـرو          
سريعتر جواب ميدهند و خيلي خوب مي توانند آن         
سياستها را درك كننـد و خيلـي سـريع تـر جـذب        

 »؟چــه بايــد كــرد«لنــين در همــانطور كــه . كننــد
ميگويد ذهن كارگران و مبارزات آنها را در شناخت         

ــ   ــف و مس ــات مختل ــتهاي طبق ــدن سياس ائل و دي
مختلف جامعه بايد فعال كرد و در مبارزات مهـم و           

  .تعيين كننده در جامعه آموزش سياسي داد
رچم پـ مبـارزه مسـلحانه     با سازمان دادن    سربداران  

مبــارزه مســتقل كمونيســتي بــراي كســب قــدرت 

 كه خط   يرا جلو گذاشت و برخالف جريانات      سياسي
اتخـاذ کـرده    " عقب نشـيني فعـال    "و  تسليم طلبي   

ما در تجربـه انقـالب در روسـيه        .  حرکت کرد  بودند
نيز مي بينيم، خط تدريجگرايي و مبارزات صنفي و         
در چارچوب قوانين دولت ارتجاعي حاكم، در ادامـه     
و تكامل به رفرميسم و نفي كامل انقالب قهر آميـز           

در سياست رفرميسـتي ريشـه هـاي        . در مي غلطد  
ستم يعنـي دولـت ارتجـاعي بـه فراموشـي سـپرده          

ــه برخــي مطالبــات اقتصــادي محــدود  ميشــ ود و ب
در . ميشوند، مثل اضافه حقوق و ساعت كار و غيـره     

نهايــت دولــت ارتجــاعي پابرجــا بــاقي مــي مانــد و 
  .استثمار ادامه مييابد

آنجايي كه در كتـاب پرنـده نـوپرواز ميگويـد خـط             
تدريجگرايانه اعتصاب تا قيام، كسب قدرت و مبارزه     

يدهد، منظورش از لحـاظ  مسلحانه را به ابد رجوع م    
زمـاني نيسـت كـه طـوالني ميشـود، بلكـه مســئله       
اساسي اين خط همانطور كه در كشورهاي مختلـف    
در پراتيك نشان داده شده، به رفرميسم ميانجامد و     

.  ســپاردعمــال انقــالب را بــه فراموشــي و ابــد مــي
همانطور كه در ايران هم ديديم كـه خيلـي از ايـن            

ستي و حزب پرولتـري،     جريانات حتي تشكل كموني   
دستاوردهاي انقالب در جهان از جمله دستاوردهاي 
انقالبات روسيه و چين را در همان حـول و حـوش            

زير سوال بردند و كال انحالل طلـب       سالهاي شصت، 
  .شدند

نكته ديگري كه در رابطه بـا كتـاب پرنـده نـوپرواز             
هنـوز  ود که ما مطرح ميشود اينست كه چطور ميش    

ماندهي كـارگران باشـيم، پراكنـدگي      سازدر ابتداي   
مبارزات و بي هدف و بي برنامـه بـودن كـارگران را         

ن اين قبيل سازماندهي هـا  ودببينيم و با اين همه ب    
بـه فكـر مبـارزه مسـلحانه و تشـكيل ارتـش خلــق       

  باشيم؟
پاسخ به اين سئوال مستقيما مباحث مربوط بـه راه          

م مشخصا تجربه عطـي   . انقالب را  به ميان مي کشد      
که چگونـه  . انقالب چين تحت رهبري مائوتسه دون  

 مبــارزه  سياســي،قبــل از کســب سراســري قــدرت
مسلحانه را در مناطقي از چين آغاز کردنـد و تـوده    

گ سازمان  جنها و تشکالت توده اي را اساسا حول         
 کتــاب پرنــده نــوپرواز در خــدمت بــه آغــاز .دادنــد

موفقيت آميز جنگ خلق در ايـران، اشـکاالت خـط      
هـر  . شي سربداران را نيز جمعبنـدي کـرده اسـت    م

چند تمرکز اين کتاب بر روي تجربه سربداران است      
اما با ديدي گسترده از تجارب جهاني کمونيستها و         
تجـارب مبـارزه مسـلحانه انقالبـي در ايـران ماننـد       
کردستان نيز درس آموزي کرده و يـک جمعبنـدي     

ن ارائه داده که براي پيشـروي هـاي آتـي مـا تعيـي         
  . کننده است

سربداران پرچم مستقل مبارزات كمونيستها را كـه        
در مركزش كسب قدرت سياسي از طريق قهر است      

 بـود كـه در     يمهمـ بسـيار   اين مبارزه   . را برافراشت 
تاريخ مبارزات كمونيستها در ايران جايگـاه ويـژه و          

  .افتسته اي يجبر
    

  با درودهاي کمونيستي
  نسرين



   ٢٨ صفحه   ۲۸   شماره   حقيقت                

  به يک گرايش اسخنامه يکی از رفقا در پ
 )مباحثھ حول کتاب پرنده نو پرواز(

  !سالم رفقا
ستان من پـس از خوانـدن کتـاب پرنـده           يکي از دو  

نوپرواز سواالتي طرح کرد که سواالت وي را همـراه         
سـوال ايـن   . با جواب خودم برايتان ارسال مي کـنم     

 كه چرا سربداران بدون اينكه در درون طبقـه          است
كارگر، سازمان كارگري بزرگي بوجود آورده باشـند        
دست به اسلحه بردنـد؟ ميگوينـد چـرا بـدون طـي        

 تدريجي مبارزه طبقـاتي دسـت بـه مبـارزه           مراحل
مسلحانه زدند؟ در صورتي كه مبارزه مسلحانه بايـد    
ــازماندهي   ــراي س ــوالني ب ــارزات ط ــاي  مب در انته

 .كارگران صورت گيرد
ايد بگوييم همانطور كه مـا در شـرايط ويـژه سـال          ب

شصت ديديم و در كتاب پرنده نوپرداز به آن اوضاع          
نيروهـاي  هاي مختلـف    اشاره شده، حمله به بخش      

انقالبي با هـدف سـركوب وسـيع و تحكـيم قـدرت           
مسـئله  . ارتجاعي در دستور كار رژيـم قـرار داشـت     

چگونگي پيشبرد مبارزه انقالبي و مقابله بـا ارتجـاع        
جريانـات  . به سوال عمـومي روز تبـديل شـده بـود          

سياسي مختلف مجبـور بودنـد برخـورد عملـي بـه            
تراتژي و هـم    قدرت سياسـي را هـم در زمينـه اسـ          

برخـي جريانـات چـپ يـا        . ص كننـد  مشختاكتيك  
جناح هايي از درون آن سازمانها اين بحث را مطرح        

كـاري كـرد و بايـد كنـار         نمي شود   كردند كه االن    
. كشيد و حفظ خود كرد و به فكر كار دراز مدت بود

برخي نيز با همين هدف و نگـرش، در ادامـه حتـي        
ــد  ــر ســوال بردن ــوري و . وجــود تشكلشــان را زي تئ

استراتژي اي كه پشتوانه اين گرايش شـد بـه راه از          
بر مبناي اين استراتژي    . اعتصاب تا قيام مشهور بود    

مي گفتند كه بايد بـرويم در ميـان كـارگران، كـار             
درازمدت انجام دهيم و بـا سـازماندهي و گسـترش        
اعتصابات كه طي يك دوره طوالني به يك اعتصاب         

.  مرحله قيام پا بگذاريمسراسري منتهي ميشود و به  
عمـدتا  مثال و نمونه مورد نظر آنهـا بـراي ايـن راه،        

 ۲۲و قيـام  برداشتي بود كه از انقالب پنجاه و هفت     
قيام خودبخودي توده اي که سـريعا       . داشتندبهمن  

توسط  ائتالف امپرياليستها، خميني و بخشـهائي از         
ارتش شاه سر و ته آن به هم آمد، انقالب در ميانـه             

  . اعي به قدرت رسيدندجاه سقط شد و نيروهاي ارتر
 در دورانهـاي   ي تـدريج گرايانـه    اين گونه سياسـتها   

مختلف و به شـكل هـاي مختلـف، مسـئله حركـت       
پيـروان  . سـت براي كسب قدرت را زير سوال برده ا        

اين سياستها بجـاي بسـيج كـارگران حـول كسـب            
قدرت سياسـي، آنـان را حـول مسـائل مربـوط بـه              

يـك  . طالبات اقتصادي بسيج مي كنند    دستمزد و م  
وجه ديگر نگرش آنان، نفي موجوديت و يا پتانسيل         
طبقات ديگري است كه منافعشان در گـرو انقـالب          
است و ميتوانند با پرولتاريا در راه پيـروزي انقـالب           

بدين ترتيب، ايـن مسـاله اساسـي كـه     . متحد شوند 
پرولتاريا براي انقالب كردن بايد طبقـات سـتمديده    
ديگر را به زيـر پـرچم برنامـه خـود جـذب كنـد و                

ــد  ــر ســوال ميبرن ــد را زي شــناخت . رهبريشــان كن
مخدوشي از طبقـات اجتمـاعي و صـف دوسـتان و           

بر اين باورند كه . دشمنان انقالب را مطرح مي كنند
كارگران مسائل اقتصادي و صـنفي را راحـت تـر و            

مسائل کارگران نمي توانند به   و  . سريعتر مي فهمند  
ــوط بــه قــدرت سياســي حــاكم و  پ ــر مرب يچيــده ت

چگونگي حكومت طبقات ارتجـاعي بـر كـارگران و           
جگرايان مـي   تدري.  فکر کنند  توده هاي تحت ستم     

گويند كه بعدها، وقتي كه مبارزات اقتصـادي رشـد       
همانطور كـه   ! كرد، كسب قدرت را مطرح مي كنيم      

در كتاب پرنده نوپرواز مي خوانيم، همين نگـرش و          
بــه صــورت خــط اقليــت در اتحاديــه      نظــرات  

كمونيستهاي ايران هم شكل گرفـت و در موقعيـت         
ــت     ــل حرك ــال شصــت در مقاب ــده س ــين كنن تعي

تدريجگرايي، عدم درك تغييـرات     . سربداران ايستاد 
و جهش ها در اوضاع سياسي، و ضـرورت تـدوين و        
معنا كردن استراتژي و تاكتيكهاي انقالبي بـر مـتن        

  .ختصات پيروان اين خط بوداين اوضاع متحول، از م
كـت  يک نوع ديگر طرح همان نظر اين است که حر       

سربداران يك حركت عجوالنه و محروم از پشـتوانه         
. فعاليت و سازماندهي دراز مدت از قبل بوده اسـت         

ــه کــامــي گوينــد  ــين كــارگران مــي بايــد ب ر در ب
پرداختند و تشكالت كارگري بزرگتري ايجـاد مـي          

  . واقعا پايه كارگري داشته باشدكردند تا چپ بتواند
سوال اينجاست كه آيا كمونيستها چنين تجـاربي را    

تجارب زيادي در ايـن     . از سر نگذرانده اند؟ برعكس    
مشكل جنبش كمونيستي در آن     . زمينه وجود دارد  

دوره، فقدان اينگونـه تشـكالت و پايـه نداشـتن در            
بـا خـط از   ت از اين نوع تشـكال . ميان كارگران نبود 

عتصاب تا قيام را هم در دوره انقالب پنجاه و هفت        ا
داشتيم و هـم دهـه شصـت و همزمـان بـا جريـان               

در سطحي ديگر در دهه هفتاد و در حال  . سربداران
حاضر هم جرياناتي را مشاهده مي كنيم كه با ايـن           

. مـي كننـد   فعاليت  كارگران   ميان   نقطه نظرات در    
توانسـته انـد    دوره هايي بوده كه برخي از آنها        البته  

ولـي هيچگـاه    . عده اي را دور خودشان جمع كنند      
كميت، دليل كمونيستي بـودن يـك خـط نبـوده و         

بگذاريد اين حقيقت را هم تكرار كنـيم كـه          . نيست
يك حزب كمونيستي در ابتداي كار نيرويي كوچك        
است و حتي وقتي كه در جريان پيشـرفت انقـالب،        

الي در نيرويش افزايش مي يابد نسـبت بـه كـل اهـ       
ايـن معضـل از خصـلت      . اقليت بـاقي خواهـد مانـد      

جامعه طبقاتي بر ميخيزد و هميشه اينطور خواهـد         
  .بود

رجـوع  نيـز   نمونه انقالب روسـيه     در اين مباحث به     
 اين تصوير داده شده كه كمونيسـتها        .داده مي شود  

در روسيه طي سالها و به تدريج درون طبقه كـارگر   
ال فقـط اعتصـابات     سازماندهي كردند و ساليان سـ     

  كارگري راه انداختند و در انتها دست به يك قيام 
  ۲۷بقيه در صفحه 
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