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  ا ی یاسالمی متعفن جمهوری به صندوق های انداختن را
  خ؟یبه زباله دان تاری اسالمی                       انداختن جمهور

  !بخش به بار خواهد آوردی ط رهائیمه دوم آن شرایشتناک و نط دهین سوال شرایمه اول این
 بـر  به يکبـاره   رای  اسالمی  جمهور بساط آمريکای  نظام حمله يای  اجتماع تالطمات کهی  صورت در

تـشديد جنـگ   ی مختلـف بـرا  ی  جناح ها ی   مجلس همکار  ی،اسالمی  مجلس هشتم جمهور   نزند، هم
مجلس سرکوب دانشجويان، زنان، . خواهد بود ی   شهر عليه کارگران و دهقانان و زحمتکشان     ی  اقتصاد

بـزرگ در روابـط ايـران و آمريکـا     ی چـرخش هـا   ی  مردم و  آماده کردن زمينه برا      ی  کارگران و همه    
مـشاطه  " شرايط حساس در کـشور "ی جناح به اصطالح اصالح طلب حکومت نيز تحت لوا      . خواهد بود 

  . گر اين پروژه خواهد بود
و شـکنجه  ی هشتم، تا بدانجا که به مردم مربوط است با دستگير    ی  اسالمتدارک انتخابات مجلس    

ی دانشجويان چپ و قتل مخالفين زير شکنجه شروع شد که آخرين آن قتل زبونانه ابراهيم لطف الهـ               
ها ، صعود بيرحمانـه  ی به موازات گسترش موج بيکار ساز. کرد در زندان سنندج بوده است    ی  دانشجو

ی  ضـرب و شـتم و دسـتگير        ی،توليد کنندگان کوچک صنعت و کشاورز     ی  بود نا ی،قيمت ارزاق عموم  
نمايندگان کارگران مبارز مانند محمـود  ی اسالمی سران جمهور. گرفته استی مخالفين نيز اوج تازه ا 

را در سياه چال محبوس کرده تا  از کارگران زهر چشم بگيرند و در برابر اين جالدان بيـشرم             ی  صالح
کانون نويسندگان ايران خط ی اعضای  نامه هايشان برا  ی  سخنگويان رژيم در روز   . سکوت اختيار کنند  

يک موج نوين سـرکوب عليـه روشـنفکران متعهـد بـه حقـوق و              ی  راه انداز ی  کشند و برا  ی  و نشان م  
آنقـدر مـستاصل اسـت کـه حتـا در مقابـل       ی  اسـالم ی  جمهـور . کنندی  می  مردم، زمينه ساز  ی  بيدار

  . کندی می نظامی ن صف آرائدانشجويای اعتراضات صنف
توده ها بايد چشمانشان را بـاز  . مردمی حاکميت برا ی  برنامه همه جناح ها   ی  اين است خطوط کل   

تمديـد طـول عمـر    ی يعنـ ی رای صـندوق هـا  ی کرده و اين حقيقت را تماما درک کنند که رفـتن پـا    
ی ز کمونيـستها همـه مـا، ا  . اسارت خـود و بدسـت خـود      ی  و محکم کردن زنجيرها   ی  اسالمی  جمهور

 بايد آنچنان کار آگاهگرانـه   ی،و دانشجويان و روشنفکران چپ تا فعالين جنبش زنان و کارگر          ی  انقالب
ی چشم اميد دوختن بـه صـندوق هـا   ی محروم جامعه انجام دهيم که آنان بجای در ميان توده ها   ی  ا

  . چشم اميد بدوزند و در جهت آن حرکت کنندی اسالمی جمهوری به سرنگونی را
اش ابـداع كـرده و بـصورت انيميـشن در     ی تبليغاتی كه رژيم در روش ها  ی  ابتكارات عقب مانده ا   

پاسخ مخالفين و تحريم كننده ی گذارد و به اصطالح پاتك زده و با مسخره بازی تلويزيون به نمايش م
تـا   ح. دهـد ی ، فقط خشم و نفرت انسان را نسبت به اين حكومـت افـزايش مـ   دانتخابات را ميدهی  ها

 بـيش نيـست و بـر خـالف هميـشه،         ی  دانند اين انتخابات مـضحکه ا     ی  نيز م ی  اسالمی  سران جمهور 
مردم خشمگين و ی دانند توده های زيرا م. حاکميت خود نيستند" مشروعيت"چندان به دنبال نمايش    

رگـاه  در دی اسالمی سران جمهور: گرم استی ديگری اما مهمتر از آن، سر اينان جا  . از آنان منزجرند  
تمديد طول عمر حاکميت خـود هـستند و         ی  عاجزانه در پ  ) بخصوص آمريکا (ی  امپرياليستی  قدرت ها 

در ايـن شـرايط،   . کند که تاريخ مصرف شان به سر آمده استی آمريکا کماکان آنها را تهديد به اين م       
ی هيـاهو . سران رژيم هم کسالت آور اسـت      ی  برای  انتخاباتی  رنگ به چهره زدن از طريق کارناوال ها       

ی قرار است بخشا تنور اين انتخابات را داغ کند و برخ" اصالح طلب"جناح ی حذف صالحيت کانديداها  
خورانـدن آن  ی برای از مردم را به هيجان بياورد اما اين آش آنقدر شور است که آشپز هم تالش زياد          

  .  کندی به مردم نم
ت مجلس هشتم در واقع آمـاده کـردن   از روند انتخابای  اسالمی  هيئت حاکمه جمهور  ی  هدف اصل 
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پيشاپيش . در سال آينده است   ی  انتخابات رياست جمهور  ی  ميدان برا 

مشخص شده ی اسالمی مختلف جمهوری  ميان جناح ها ”یهای  رايزن"در  
 در ايـن انتخابـات و انتخابـات رياسـت           ”یرقابت انتخابات "است که ميدان    

نـاگون جنـاح اصـول گـرا     گوی در سال آينده بايد به کانديـداها  ی  جمهور
. و غيـره  ی   محـسن رضـائ    ی،الريجـان ی  به امثال قاليباف، علـ    : واگذار شود 

ی حزب مشارکت و آن خرفت هائ     ی  از هر طرف به پايه ها     " اصالح طلبان "
بايـد توقـع خـود را      " دهند که   ی  که هنوز چشم اميد به اينان دارند ندا م        

:  اعـالم کـرد  ی الماسرئيس حزب مشارکت ی محمدرضا خاتم"! پائين آورد 
نيـستند کـه   ی اصالح طلبان در اين انتخابـات بـه دنبـال ايجـاد مجلـس         «

انجام دهد بلکه احساس آنها اين است که کشور شـرايط           ی  عظيمی  کارها
... بايد سوار قطار قدرت شود کـه ترمـز آن را بکـشد      ی  ندارد و کس  ی  خوب

مجلـس  .. . .بايد توقعاتمان را محدود و در حد وضعيت موجود کـم کنـيم       
نيز نـدا  ی  ابطح) ١٣٨٦ اول بهمن    -نوروز(» .هشتم يک مجلس ويژه است    

توقعات " اصالح طلبان "دهد که اين انتخابات مهم نيست و بهتر است          ی  م
مـردم واقعيـات موجـود در کـشور را          «: گويدی  می  و! بيجا نداشته باشند  

 داد  و هـشدار  » .ندارنـد ی  اين بار توقع حداکثر   . فهميده  و لمس کرده اند     
. هـيچکس نبايـد انتخابـات را تحـريم کنـد          " در اين شرايط خطرناک   "که  
  ...). ی عبور از اين دو راهی  اصالح طلبان برا-اعتماد ملي(

هـستند کـه مخـالف ايـن خـط      ی البته در ميان اصالح طلبـان کـسان    
 اصـالح طلبـان   ”یجنـاح تنـدرو  "مشخصا تاجزاده که به اصطالح  . هستند

" اصالح طلبانی رد صالحيت کانديداها"ی  طئه چين است مرتبا در مورد تو    
گويـد،  ی او مـ . کنـد ی می  دهد و افشاگر  ی   هشدار م  ”یپارلمانی  کودتا"و  

خيالش " آمريکای اطالعاتی گزارش سازمان ها"شدن ی  جناح حاکم با علن   
امـا ايـن    . کنـد ی  مـ ی  از بابت حمله آمريکا راحت شده، بنابراين يکه تـاز         

ی دميدن به اشتهای باشد، برا ی  نشانه اعتراض کس  هياهوها بيشتر از آنکه     
ی جمهـور " اصالح"شرکت در انتخابات و نااميد نشدن از امکان ی  مردم برا 

  .حفظ نظام اندی بخار برای اينها همه دريچه ها. استی اسالم
رونق است، ی بی اسالمی  جمهوری  بهمان نسبت که  مضحکه انتخابات     

در عـراق،   ی  ا مقامـات آمريکـائ    بـ ی  اسـالم ی  روابط ميان مقامات جمهـور    
ی با مقامـات کـشورها  ی اسالمی مختلف جمهوری مالقات سران جناح ها  

مصادف بـا  (ی در اوايل د. خاورميانه و اروپا و روسيه و چين پر رونق است    
رئيس (ی سارکوزی همزمان با سفر خصوص) در دسامبری تعطيالت مسيح
ی درشـورا ی  خامنـه ا  نماينـده   (ی  الريجـان ی  به مصر، علـ   ) جمهور فرانسه 

.  به مصر انجام داد”یخصوص"ی  نيز همراه با خانواده اش سفر)یامنيت مل
کلينتـون، فرانـسه در حـال    ی از مشاوران عاليرتبه هيالری  بنا به گفته يک   

امـسال در  )  ژانويه٢٦لوموند (است ی اسالمی  مذاکرات مستقيم با جمهور   
نشــست ســاالنه کــه مهمتــرين ) ســوئيس" (داووس"ســاالنه ی گردهمــائ

جهان است، نمايندگان همه جناح ی و سياسی مهم اقتصادی شخصيت ها
 قاليباف،  ی،، محمد خاتم  )وزير خارجه (ی  منوچهر متک : ها شرکت داشتند  

 ”یرا"همـه رفتـه بودنـد تـا     .نـژاد ی بعنوان نماينده احمدی و  ثمره هاشم 
  .را که واقعا حساب است جمع کنندی هائ

، قاليباف که   ) بهمن ٦ - ژانويه ٢٦(د تريبون   طبق گزارش روزنامه هرال   

سـال آينـده ايـران اسـت  بـه      ی رياست جمهوری به احتمال زياد کانديدا 
در ی  و سياسـ  ی  قدرت اقتـصاد  ی  رفته بود تا خود را به قطب ها       " داووس"

ــ ــان را بدســت آوردی جهــان معرف ــن روزنامــه نوشــت. کنــد و دل آن : اي
قدرت ی  را که دارا  ی  ه تنها کسان  ساالنه در داووس ن   ی  اقتصادی  گردهمائ«

ی اند بلکه همچنين آرزومندان قدرت را نيـز جلـب مـ    ی  و سياس ی  اقتصاد
ايشان در مقام " خدمات"ضمن برشمردن ی خبرنگار روزنامه آمريکائ» .کند

اش در صورت شرکت در    ی  در مورد برنامه انتخابات   ی  تهران از و  ی  شهردار
 داد در صـورت شـرکت در        جـواب ی  و. پرسيدی  انتخابات رياست جمهور  
جهـان  ی  بروی  برنامه بازگشائ «در سال آينده،    ی  انتخابات رياست جمهور  

را خـواهم  ی و کم کـردن بيکـار    ی  خارجی  جلب سرمايه گذار  ی  خارج برا 
مسائل منجملـه  ی در مورد برخ«نژاد،  ی  او اعالم کرد با دولت احمد     » .داد

  » .مبا خارج اختالف داريی مديريت قدرت و رابطه اقتصاد
نيز برنامه جنـاح  ی نژاد به نام ثمره هاشم    ی  در داووس، نماينده احمد   

خود را ادغام هر چه بيشتر دين و دولت اعالم کرد و از بقيه نيز خواسـت                  
" و فريب صاحبان قـدرت ی زورگوئ"همچنين از دست ی و. که چنين کنند  

ه ماه، خامن ی  پيش از اين، در اوائل د     . شکايت کرد ) منظورش آمريکاست (
 مختلف اعـالم کـرد قطـع رابطـه بـا آمريکـا           ”یانتخابات"ی  در نطق ها  ی  ا
پيـشقدم در   " اولـين نفـر   " نيست و هر وقت الزم شد خـودش          ”یهميشگ"

 )ی د١٩در (قم ی  در مقابل طلبه ها   ی  او در نطق ديگر   . اينکار خواهد بود  
 اصالح طلبان را تهديد کرد که اگر آمريکـا بـه حمايـت از آنـان برخيـزد،            

به اين ترتيب به اصالح طلبان هشدار ی خامنه ا.  قلمداد خواهند شدخائن
جلب حمايت آمريکا خارج شـوند و      ی   برا ”یرقابت انتخابات "داد که از دور     

را ی دهد وگرنه ميز بازی به آمريکا نيز ندا داد که بهتر است به جناح او را    
  !  زندی بهم م

شتم و رياسـت  در هر حال واضح است که نتايج انتخابـات مجلـس هـ    
سال آينده، نه محصول فرآيند  انتخابات در ايران بلکه محصول           ی  جمهور

ـ         ی  های  فرآيند چانه زن   و توافـق بـا     ی  درون هيئـت حاکمـه ايـران و رايزن
تا بدانجا که به مـردم مربـوط اسـت ثمـره      . استی  امپرياليستی  قدرت ها 

گـول  مـردم  : توانـد باشـد  ی شرکت در فرآيند انتخابات فقط يک چيـز مـ    
  . خواهند شد.خورده و مايوس از تعيين سرنوشت خويش

گيـرد، بطـور   ی که بدور انتخابات شکل مـ ی مشاهده دقيق صحنه هائ  
ی اسالمی  در جمهور ی  دموکراس: دهدی  يک چيز را نشان م    ی  انکار ناپذير 

مختلف هيئت حاکمـه اسـت و       ی  ميان جناح ها  ی  متعلق به حوزه رابطه     
بـا  ی اسـالم ی  قدرت ميان جمهور  ی  رابطه  ی  متعلق به حوزه    ی  ديکتاتور

ی طبقـات ی و ديکتاتوری  دموکراس. قشرها و طبقات محکوم جامعه    ی  همه  
رسد، از طبقات محـروم و  ی موسم انتخابات می وقت. يک سکه اندی دو رو 

شود که از ميان ستمگران خود يک عده را بـر  ی محکوم جامعه خواسته م  
خـود را امـضاء   ی  ب سـند بردگـ    ديگر ترجيح دهند و به اين ترتيـ       ی  عده  

را که در مدت انتخابات قبل تا اين انتخابات توسـط رژيـم      ی  کنند؛ جنايات 
ارتکاب جنايات بيشتر به او چک سفيد ی صورت گرفته را تائيد کنند و برا   

  . بدهند
  n!استی اسالمی جمهوری  اما، سرنگونی،انتخاب واقع

  

  به یاد یک رهبر کمونیست رفیق سیامک زعیم
از رهبران جنبش ی يک) با نام مستعار شهاب(فيق سيامک زعيم ر

سازمان انقالبيون ی او با بينانگذار. ايران بودی نوين کمونيست
ی از بهترين کمونيستهای نسل)  لنينيست–مارکسيست (کمونيست 

 و تحوالت پس از ١٣٥٧در انقالب ی که نقش مهم ايران را پرورش داد
اتحاديه ی اصلی  سياس–ئولوژيک او رهبر ايد. آن ايفا کردند

 خط و برنامه ١٣٦٠سيامک زعيم، در سال . ايران بودی کمونيستها
ی اسالمی جمهوری با هدف سرنگونی دست زدن به قيام مسلحانه فور

ی که طی را پيش گذاشت و اين سازمان را در گسست از خط راست
ی  بر آن غلبه کرده، و سازمان ما و کل جنبش کمونيست١٣٥٩-١٣٥٨

نتيجه اين خط و طرح، حرکت . کردی را تضعيف کرده بود، رهبر

رفيق سيامک زعيم  با .  بود١٣٦٠ بهمن ٥سربداران و قيام آمل در 
کرد ی شرکت مستقيم در نبرد مسلحانه سربداران آنرا از نزديک رهبر

.  بهمن در آمل به اسارت دشمن درآمد٥و سرانجام در جريان قيام 
را  در بهمن ی م وومداو شکنجه   آزار ،ذيتدشمن پس از سه سال ا

  . در آمل اعدام کرد١٣٦٣
سازمان انقالبيون کمونيست ی از اسناد تئوريک و پايه ای بسيار 

 .ايران  توسط اين رفيق تدوين شدی و اتحاديه  کمونيستها)  ل-م(
که منشا خدمات ی ايران بايد نقش همه رهبرانی جنبش  کمونيست

ه در تکامل اين جنبش بوده اند را برسميت شناسد تعيين کنندی انقالب
بدينوسيله حزب ما از رفيق سيامک زعيم به عنوان . و بر آن قدر نهد
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تکميل ی ما برا. کندی می رهبر ارزنده و برجسته قدردان يک
ی م) اوی و آشنايان قديم(زندگينامه  اين رهبر برجسته از کليه رفقا 

و اسناد و مبارزات سيامک ی ندگخواهيم اطالعات خود را در مورد ز
 ما در آتيه تالش .در اختيار ما قرار دهندنگاشته شده توسط او را 

ی و افکار و انديشه های  انقالبی خواهيم کرد نسل جوان  را با زندگ
رفيق سيامک زعيم و خدمات تعيين کننده اش به ی مارکسيست

  . بيشتر آشنا کنيمی جنبش نوين کمونيست
و اعدام سيامک، اتحاديه ی اقب دستگيرمتعی در سالها

 - ل-م(و سپس حزب کمونيست ايران ) سربداران(ايران ی کمونيستها
شايعات در مورد موقعيت رفيق سيامک در ی ، به دليل رواج برخ)م

هر . کردی زندان با حزم و احتياط به مسئله بزرگذاشت او برخورد م

قبل از ی زندانی قارا که او و ديگر رفی چند حزب ما همواره خدمات
و انقالب کرده بودند برسميت ی شان به جنبش کمونيستی دستگير

شناخته است اما به دليل کمبود اطالعات و فقدان اخبار دقيق از 
با آزاد شدن و شهادت . کردی صريح و آشکار پرهيز می موضعگير

زندان همراه رفيق سيامک بودند و همچنين با ی سالهای که طی رفقائ
 روشن شده که رفيق سيامک ی،اسالمی توسط جمهوری  اسنادانتشار

کرد و ی جان ايستادگی ها بيحد رژيم  تا پای زعيم در مقابل ددمنش
ی پايدار، در تاريخ جنبش نوين کمونيستی خود را به عنوان يک انقالب

   .ايران به ثبت رساند
  n !يادش زنده و راهش پر رهرو باد

  

  یاسالمی جمهوری سرنگونی برا سربدارانی قالببر مبارزه مسلحانه انی مرور
 در ١٣٦٠ايران از آبان ی مبارزه مسلحانه اتحاديه كمونيستها

آغاز شد و به قيام ی اسالمی اطراف آمل عليه رژيم جمهوری جنگل ها
ی  زدن جرقه برا،هدف از اين مبارزه.  در آن شهر انجاميد٦٠ بهمن ٥

تحليل جناح اكثريت . ور بوددر سراسر كشی برانگيختن قيام توده ا
از توده ها خواهان ی اتحاديه كمونيستها اين بود كه قسمت بزرگ

 امكان قيام كردن و ،هستند و اگر به عينهی رژيم اسالمی سرنگون
ی از كشور و پايداری گرفتن قدرت از دست حكومت را در نقطه ا

 تحليل اين بود كه.  به پا خواهند خاست،را ببينندی چنين قيام
و نيز جنگ با ی داخلی بر اثر تضادها و شكاف های اسالمی جمهور

توده ها در نقاط ی عراق دچار ضعف و بحران است و بر اثر به پاخيز
تحليل .  به سرعت از هم گسيخته و ساقط خواهد شد،مختلف كشور

و ی درونی بدنبال تسويه حساب های اسالمی اين بود که جمهور
عليه ی و نظامی رکز به تعرض امنيتبوجود آوردن يک حاکميت متم

مردم، ی انقالبی و دستاوردهای توده ای همه انقالبيون و جنبش ها
تحليل اين بود که تنها راه مقابله با اين ضد انقالب . خواهد پرداخت

ی انقالبی تحليل اين بود كه اگر كمونيستها. مسلح، انقالب مسلح است
دست ی وش نگيرند و دست رووظيفه به راه انداختن اين قيام را به د

 خود ، فرصت از دست خواهد رفت؛ رژيم از بحران خارج شده،بگذارند
 که هنوز فرصت مغلوب کردن ضد را محكم خواهد كرد و انقالب

. خواهد شدی دچار شكست قطعنوين را داشت، ی انقالب و آغاز موج
ی  بر مشاهده كل تحوالت،آن روز جامعهی اين تحليل ها بر شرايط عين

 و بر ، در ايران اتفاق افتاده بود١٣٦٠ تا خرداد ١٣٥٧كه از بهمن 
مختلف استوار ی كمونيستها و انقالبيون در كشورهای تجربيات تاريخ

كه تجربه مستقيم ی  به ويژه نزد كسان،روشنتر شدن بحثی برا. بود
از وقايع دو ی كوشيم به طور مختصر، تصويری  م،آن دوران را ندارند

  . را ارائه دهيم٥٧ه بعد از انقالب سال و نيم
و ی  قدرت به دست خمين،١٣٥٧بعد از سقوط رژيم شاه در بهمن 

ی برخالف آنچه تاريخ نويسان جمهور. همفكران و متحدانش افتاد
ی انقالبی تالش دارند وانمود كنند، كمونيست ها و دمكرات های اسالم

ی خمينی ياساز مردم كه عقايد ايدئولوژيك و سی وسيعی و بخش ها
و ی  و سرنگون كردن نظام سلطنت٥٧را قبول نداشتند در انقالب 

.  فعاالنه شركت داشتند٥٧مشخصا در جريان قيام مسلحانه بهمن 
غرب به اين نتيجه ی امپرياليستی كه قدرتهای ، زمان١٣٥٧پاييز 

ی در ايران تمام است و نمی رسيدند كه ديگر كار شاه و رژيم سلطنت
به ) از مستعمرات فرانسه(فظ كرد، در كنفرانس گوادولوپ توان او را ح

نشستند و تصميم گرفتند  راه به “ ايران بعد از شاه”بحث در مورد 
تحليل امپرياليستها . و متحدانش را هموار كنندی قدرت رسيدن خمين

مردم ی تواند جنبش انقالبی می و در راسشان آمريكا اين بود كه خمين
توانست ی ادامه دار شدن بحران در ايران كه م یكند و جلوسرکوب را 

امپرياليستها بر اين باور بودند كه . منطقه شود را بگيردی ثباتی باعث ب
ی نيروهای تواند راه رشد و پايه گيری می خمينی جريان مذهب

سوسيال ی از يك سو، و طرفداران شوروی كمونيست انقالب
ی رب بود را از سوكه آن موقع رقيب و خصم بلوك غی امپرياليست

به ی وارد مذاكره شدند و خمينی آنها در پاريس با خمين. ديگر، ببندد
ی ارتباط ايران با اقتصاد سرمايه داری آنها تضمين داد كه از شريان اصل

تا به امروز ی اسالمی جمهور. صادرات نفت حفاظت كندی يعنی جهان
  . ستخود با اربابانش وفادار مانده ای به اين پيمان اساس

تا حد قيام ی مبارزات توده ای در نتيجه اوج  گير، ١٣٥٧در بهمن 
که پيشاپيش ی آمريکائی امپرياليستها. مسلحانه، رژيم شاه سقوط کرد

قدرت ی زد و بند کرده بودند، بسرعت راه را برای با مرتجعين اسالم
ی ارتش شاه توسط ژنرالها و مقامات آمريکائ. باز کردندی خمينی گير

 ی،اسالمی جمهور.  تهران حاضر بودند مهار شد تا مقاومت نکندکه در
كوب شور و شوق سری خود را برای  هااول، تالشی هااز همان روز

بخش و سازمانگرانه كمونيستها و ی مردم و فعاليت آگاهی انقالب
تقابل ميان اين دو قطب در جامعه، روز به روز . کردآزاديخواهان آغاز 

ی از سوی  جنايات بيشمار٦٠ تا خرداد ٥٧بهمن در فاصله . حادتر شد
كردستان، (ی در مناطق ملی توده ای عليه جنبش های رژيم اسالم

ارتش . صورت گرفت) تركمن صحرا، خوزستان، آذربايجان و بلوچستان
به کردستان زدند، جنبش ی و سپاه پاسداران دست به تهاجم نظام

ی مرگ رسمی خه هاجو. ترکمن صحرا را غرق در خون کردندی دهقان
اين جنبش ها را ی  ده ها نفر از رهبران و مبارزان انقالبی،و غير رسم

ی جنبش نوپا. ربودند و ترور كردند و يا به ميدان تيرباران تحويل دادند
ی روز جهان(بود كه در روز هشتم مارس ی زنان، اولين جنبشی رهائ
 برخاست و  در مقابل ارتجاع حاكم به مقاومت٥٧در همان سال ) زن

سرکوب زنان، در اصل اولين گام در پياده کردن . با سركوب روبرو شد 
. دولت تئوکراتيک بود و تا به امروز محور ادغام دين و دولت است

ی ه نقش مهماكه در جريان مبارزات عليه رژيم شی جنبش كارگر
مانند صنعت نفت تا سطح ی كليدی واحدهای كرده بود و در برخی باز

ی پيش رفته بود، به شكل های اقتصاد ـی را با اهداف سياسايجاد شو
جنبش ی رهبران و فعاالن انقالب. مختلف تحت فشار قرار گرفت

مختلف اخراج شدند و تحت فشار و پيگرد قرار ی به بهانه های كارگر
ی و جاواقع شدند اين جنبش مورد هجوم ی نوپای  تشكل ها؛گرفتند
ه به رژيم که توسط مزدورانش بر پا وابستی کارگری تشكل هاآنها را 

ی و مخالف جمهوری کارمندان و معلمان مترق. شده بود، گرفت
به مرور و آموزش و پرورش در سراسر کشور ی ادارات دولتدر ی اسالم

گسترده و ی و دانش آموزی جنبش دانشجوي. مشمول تصفيه شدند
 عمده كه از همان زمان شاه شكل گرفته بود، به يك آماجی قدرتمند

ی كه جمهوری و سرانجام، وقت. تبديل شدی حمالت رژيم اسالم
و ضد ی متوجه شد ادامه حيات اين جنبش، اهداف ارتجاعی اسالم

 انقالب”كند، تحت عنوان ی روبرو می انقالبيش را با خطر جد
سراسر كشور هجوم برد، ده ها دانشجو را به ی به دانشگاه ها ”یفرهنگ

ی  رژيم اسالمی،از نظر طبقات.  را تعطيل كردقتل رساند و دانشگاه ها
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بزرگ و ی با تمام توان به تقويت و حفاظت از منافع سرمايه دار

را تحكيم كرد و همه ی دولتی بزرگ پرداخت، سرمايه داری زميندار
ی به سياستهای و با چسباندن پسوند اسالمی اين كارها را با كاله شرع

  . ه به پيش برداستثمارگرانی ستمگرانه و فعاليت ها
  

شد كه ی احساس می  به خوب١٣٥٩زمستان ی پايانی از روزها
در راهست و ی عليه رژيم اسالمی امواج بلند مقاومت و مبارزه توده ا

از مردم نسبت به اهداف و عملكرد ی بزرگی توهمات اوليه بخش ها
ی اين تحول. حاكمان جديد دچار شكاف شده، در حال فرو ريختن است

ايران و عراق، و تبليغات وسيع ی ليرغم آغاز جنگ ارتجاعبود كه ع
“ دفاع از ميهن”فريب دادن و متحد كردن مردم زير پرچم ی رژيم برا

اين . بودی  در حال شكل گير)یاسالمی و در واقع دفاع از جمهور(
ی دور مانده بود و نه از ديد قدرت های تحول نه از نگاه رژيم اسالم

برخاستند و ی به چاره جويی اسالمی ور سران جمه.یامپرياليست
را عليه كليه مخالفان ی تصميم گرفتند يك سركوب گسترده و قطع

ی اين هم شامل سركوب كمونيستها. خود به پيش ببرندی سياس
مخالف و حق طلب در ی و دمكراتها و آزاديخواهان و توده های انقالب

ه كه بر از هيئت حاكمی شد و هم بخش هايی گوناگون می جنبش ها
و متحدانش در افتاده بودند و ی با خمينی سر مسائل و اهداف مختلف
طرح . زدندی و ضعف حكومت دامن می عمال به از هم گسيختگ

 آغاز ٦٠از خرداد ی سركوب و كشتار به فرمان شخص خمينی كودتاي
اعدام ی جوخه ها. زندان ها يك شبه پر از ده ها هزار مخالف شد. شد

كشتند و مطبوعات و راديو و تلويزيون ی را مهر شب صدها نفر 
ی شكنجه ها با آيات قران. كردندی خبرش را با آب و تاب اعالم م

اعدام ها ی بعض. شدی اجراء می شروع، و بر اساس سنت و شرع اسالم
ی كه در جريان تظاهرات های كسان. گرفتی در خيابان انجام م

در . شدندی جا كشته مزدند در ی دست به مقاومت می پراكنده اعتراض
آگاهانه سكوت كردند ی امپرياليستی مقابل همه اين جنايات، دولت ها

ی كماكان باقی و روحيه انقالبی و همدستانش جنبش انقالبی تا خمين
  .مانده در بطن جامعه را نابود كنند

درون اتحاديه كمونيستها بر سر قيام ی بحث و تصميم گير
مشاهده اين ی  و بر مبنا١٣٦٠بهار ی نپايای مسلحانه، از همان روزها

مسلح ی و سرانجام به صورت اعزام نيروها. تحوالت و واقعيات آغاز شد
پيشبرد طرح قيام در ی  برا١٣٦٠آن سازمان به جنگل در شهريور ماه 

مسلح، نام سربداران ی بر اين نيرو. شهر آمل، به مرحله اجراء رسيد
يك آن را بيان كند و زمينه گذاشته شد با اين هدف كه خصلت دمكرات

و نه فقط افراد (از همه كمونيستها و انقالبيون ی ساز تشكيل ارتش
بزرگ و ی سربداران بعد از چند درگير. باشد) اتحاديه كمونيستها

، و بعد از ١٣٦٠رژيم در فاصله آبان تا بهمن ی نظامی كوچك با نيروها
 روز پنجم شكست حلقه محاصره به دور پايگاه هايشان در جنگل،

پنهان شدند و شب ی يك روز را در خانه ا. بهمن وارد شهر آمل شدند
اين مبارزه تا غروب روز بعد ادامه يافت . هنگام قيام خود را آغاز كردند

رژيم در آمل، با ی گسترده نظامی و بعد از اعزام نيرو و تمركز قوا
. رسيدسربدار به جنگل به پايان ی نيروهای تحمل تلفات و عقب نشين

ميان ی پراكنده ای های ، درگير١٣٦١بعد از آن نيز تا خرداد ماه 
در جنگل رخ داد و سرانجام ی اسالمی جمهوری سربداران و نيروها

سربداران از جنگل به شهر منتقل ی تصميم بر آن شد كه كل قوا
 پيگيرد وی طرح سراسری اين تقريبا همزمان بود با اجرا. شوند

اين ی در جريان اجرا. ايرانی اديه كمونيستهااتحی نيروهای دستگير
صدها نفر از رهبران و اعضا و هواداران اتحاديه ی طرح كه به دستگير

سربدار هم دستگير شدند و ی از نيروهای كمونيستها انجاميد، شمار
از كل دستگير شدگان اتحاديه، . شديد قرار گرفتندی تحت شكنجه ها

ی و زير شكنجه جان باختند؛ شمارجان مقاومت كردند ی تا پای تعداد

سالها حبس و شكنجه ی برای به جوخه اعدام سپرده شدند؛ و بسيار
ی بار شكست، و بحران های نيز در مقابل سنگينی گروه. كشيدند

در ی كه گريبانگير جنبش كمونيستی بزرگتری ايدئولوژيك ـ سياس
 از خود سطح ايران و دنيا بود، تاب تحمل نياورند و به درجات مختلف

  . ضعف نشان دادند
اش بر سربداران ی ارتجاعی نمايش پيروزی  برای،اسالمی جمهور

يک دادگاه قرون  ١٣٦١ماه ی در مقابل مردم، در دی و قدرت نمائ
 و آن را در تلويزيون عليه اتحاديه كمونيستها به راه انداختی وسطائ
 ی،اسالمی اخيرا، جمهور. ه مدت چند شب پخش کردبی سراسر

اسناد اتحاديه " تحت عنوانی اسناد اين دادگاه را در کتابی رخب
ی اين کتاب برا. منتشر کرده است" در واقعه آمل ايرانی كمونيستها

از ی يکبه عنوان آن نگاشته شده اما تاريخ از ی محکوم کردن قهر انقالب
دادگاه اتحاديه . نام خواهد بردی اسالمی جمهورجنايات مستند شده 

ی يک دادگاه تفتيش عقايد ناب بود؛ بازتاب جامعه هولناککمونيستها 
شرع ی قاض. اين دارودسته منسوخ در ايران بر پا کردندبود که 

آفريدند ی صحنه هائبر مسند دادگاه،  )یالجورد( و دادستان )یگيالن(
مسيحيت، در ی کليسا) تفتيش عقايد(انگيزاسيون ی دادگاه هاکه 

، نشان دادن شکست کمونيسم و سياست. باختی مقابل آن رنگ م
 مايوس کردن آنان از هر اسالم بود؛ هدف، مرعوب کردن مردم وی برتر
غالب بر دادگاه ی جو و فضا. واژگون کردن اين مرتجعينی برای تالش

قضات انگيزاسيون اجازه حرف و .و  بيمارگونه بودی نهايت ارتجاعی ب
م را با نمايش اسالی خواستند پيروزی م. دادندی نمی دفاع به کس

که (از محکومين ی عده ای يدئولوژيك و سياسای عف و تسليم طلبض
جار بزنند؛ ) قرار داشتندی قرون وسطائی شکنجه هاتحت ماه ها 

جلوه ی را که محصول شکنجه بودند بعنوان احکام تاريخی احکام
ی قرار بود پيروزی اسالمی اين بخش از نمايشنامه جمهور .دهند

نشان داده و هر گونه فکر ادامه راه را از ی را قطع یاسالمی جمهور
اما نه شکست سربداران، نه حمالت . که بازمانده بودند، بزدايدی رفقائ
 نتوانست مانع از آن شود ی،اسالمی جمهوری و شکنجه گاه های امنيت

بلند کند سر ايران بار ديگر  از خاکستر خود ی که اتحاديه کمونيستها
 کمونيسم را تيزتر و براتر از هميشه در دست بخشی و آرمان رهائ

  .بگيرد
اتحاديه ی و تشکيالتی ايدئولوژيک، سياسی  فاصله بازساز

تا تشکيل حزب کمونيست ايران ) سربداران(ايران ی کمونيستها
آيند پر فراز و  فر١٣٨٠در سال )  مائوئيست- لنينيست–مارکسيست (

که فقط اشاره کنيم . تاست که در آينده به آن خواهيم پرداخی نشيب
و  درک اين " جرات صعود به قله ها"با روحيه دوره سخت سراسر اين 

ی از دست دادن ندارد اما جهانی برای پرولتاريا چيز"حقيقت بزرگ که 
  . رقم خورد" فتح داردی برا

با گام بدون شک اين راه . است، آينده درخشان راه پريپچ و خم 
البيون کمونيست، از زنان و مردان آگاه از انقی استوار نسل جديدی ها

ی اين بود معنا. ما محکوميم که پيروز شويم. خواهد شدی و راسخ، ط
  "!سربداران"انتخاب نام ی واقع

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 برای کاستن از حجم فايل نشريه حقيقت و تسهيل
دسترسی به آن در شبکه اينترنت، تغييراتی در 
صفحه بندی و تعداد صفحات حقيقت صورت گرفته 

ادات و راه حل های خود با ارائه نظرات، پيشنه. است
نه ما را در ارائه کيفيت بهتر نشريه ياری در اين زمي

 . دهيد



     ٥u 

 

  .... دوباره شلیك،دوباره سنگر
  در نقد یک مقاله و یک کتاب

   در آمل١٣٦٠شمین سالگرد قیام پنجم بهمن شبه  مناسبت بیست و 
اينان با تيغ تحريف به جان تاريخ افتاده اند تا تجربه را از دسترس نسل معترض امروز دور .  به انتقام از آن برخاسته اند،بار ديگر محكومان در دادگاه تاريخ

در مورد ی  نام پژوهشگر به داستانسرايقلم به مزد بهی مشت. تبديل شده استی حاكمان اسالمی  اينك به يك مشغله جد،تاريخی و وارونه سازی بازنويس. نگهدارند
از نظر ی كه تاريخ مصرفش حتی رژيم! خنده دار است. كنندی خون آلود پر می وقايع و تحوالت و نقاط عطف صد ساله اخير مشغولند و جيب هايشان را از سكه ها

اسناد اتحاديه ”آنچه در كتاب . خود در تاريخ افتاده استی پای  جاتازه به فكر محكم كردن، اش به پايان رسيدهی بر سر كار آورندگان و حاميان بين الملل
 ١٣٨٦ در مرداد ماه ،به عالوه) ١. (از اين تالش و تقال استی بينيم بخشی م) ١٣٨٦ پاييز ی،از انتشارات مركز اسناد انقالب اسالم(“ ايران در واقعه آملی كمونيستها

منتشر شد ) پردازدی  در آمل م٦٠از انتشارات حزب ما كه به نبرد مسلحانه سربداران و قيام بهمن (“ پرنده نو پرواز”بر كتاب ی سازمان تبليغات اسالمی از سوی نقد
از ی  يك،پيش نيزی چند) ٣. (به چاپ رسيدی  توسط مرکز اسناد اسالم١٣٨٥در تير ماه " شهر هزار سنگر"هم به نام ی کتاب) ٢. (كردی را دنبال می كه هدف مشابه

در تقويم ) ١٣٦٠به ياد سركوب قيام سربداران در سال (“ روز حماسه هزار سنگر آمل” بهمن تحت عنوان ٦حكومت به دولت پيشنهاد داد كه روز ی جنبی انهاده
ی شانه بر پا شدن سنگرهاهمه اينها ن. دفن حقيقت در هراس از سربلند کردن نوين آن ی برای  تقالها ي)٤. (ثبت شود؛ كه اين پيشنهاد با موافقت روبرو شدی رسم

 .رسندی تاريخ، به گوش می اين بار شليک ها در ميدان بازگوي .استتاريخ ی متخاصم در ميدان بازگوي
 شودی برمال م“ پرنده نو پرواز”كه در نقد رژيم بر ی واقعيات

بـر  ی  اسـالم ی  جمهـور ی  كـه پژوهـشگران امنيتـ     ی  گذاريد از نقد  ب
چيست؟ “ پرنده نو پرواز”اهميت .  كنيمنوشته اند آغاز“ پرنده نو پرواز  ”

از تـاريخ معاصـر و   ی ثبـت و ارائـه بخـش   ی  است بـرا  ی  اين كتاب تالش  
“ پرنده نو پـرواز   ”. آنگونه كه واقعا اتفاق افتاد    ،  ايرانی  جنبش كمونيست 

ـ      مهم  ی  كوشد گوشه ا  ی  م يـك نـسل را در      ی  از تفكر و عملكـرد انقالب
كوشد مقاومـت و  ی كتاب ماين . ن دهد نشا١٣٥٧ ـ ٦٠ی توفانی سالها

ی كه به جـا   ی  گذشته را در مواجهه با ضدانقالب     ی  نبرد نسل آگاه انقالب   
از نظام ستم و ی بر سر كار آمد و وظيفه ترميم و پاسداری رژيم سلطنت

“ پرنـده نـو پـرواز   ”در  .  تصوير كنـد   ،را بر عهده گرفت   ی  استثمار طبقات 
ی كـج رو ، رسش هـا  دغدغه ها و پ،شود تمايالت و تناقضات ی  تالش م 

و البته از ديدگاه حزب  (ی  بدون دستكار ،  آن نسل ی  های  ها و راهگشاي  
از نبـرد  ی  انتشار اين كتـاب بخـش  ،به عقيده ما  . كاغذ بيايد ی  به رو ) ما

ی مردم با جمهوری طبقه كارگر و توده های و ايدئولوژيك اردوی سياس
 بازمانـده از    از وظايف انقالبيون  ی   بخش ،انتشار اين كتاب  . استی  اسالم

انتـشار  . دهدی  نسل گذشته در انتقال تجارب به نسل امروز را پاسخ م          
كمونيـست و دمكـرات و     ی  نيروها و شخصيت ها   ی  از سو ی  چنين آثار 
كه رژيم با سركوب و قتل عـام        ی  تواند به پر كردن شكاف    ی  ترقيخواه م 

ی قـد نويـسان جمهـور     ن. كمـك كنـد   ،  ميان اين دو نسل ايجاد كـرده      
 بـر نـسل     “ پرنده نو پرواز  ”کردن تاثيرات   ی  خنثی  دقيقا در پ   ی،اسالم

ی اسـالم ی  نقـد نـويس جمهـور     ترين نكات   ی  بر اصل در زير   . جوان اند 
  .خواهيم کردی نتيجه گيرانگشت خواهيم گذاشت و 

  :شويمی نوشته با اين جمالت روبرو می در همان ابتدا
ی هـا  ی سـراي  دارد با داستان ی   سع ...» نوپرواز هپرند«كتاب  ”

ی واژگونه از اوضاع، شـرايط و وقـايع سـالها         ی  مجعول، تصوير 

حاصل ايـن اقـدام، اگرچـه       . آغازين انقالب به نسل حاضر ارائه دهد      
ی رو چپی كمونيسم و سوسياليسم و به طور كلی  برای  هيچ دستاورد 

در بر نخواهد داشت، اما به زعم تنظـيم كننـدگان        ی  ماركسيستی  ها  
ـ   ی اين كتاب م   د انق و نظـام برخاسـته از آن را در   ی الب اسـالم تواـن

كه خود از نزديك شاهد و ناظر مسائل و تحـوالت           ی  هاي  ذهنيت نسل 
استقرار نظام را زير ی اند، دچار خدشه سازد و مبان   اوايل انقالب نبوده  

  “.سؤال برد
سـازمان  ، “پرنـده نـو پـرواز   ” سـال از انتـشار       ٣همين كه بعد از گذشت      

بـر آن بنويـسد و مركـز اسـناد     ی كند نقدی ا مامور مری يكی  تبليغات اسالم 
 نشانگر آن است كـه بـازگو كـردن          ، كتاب اسناد منتشر كند    ی،انقالب اسالم 

كمونيسم و سوسياليسم ی برای آن مبارزه حتما تا به حال دستاوردهايی واقع
كه خـود از نزديـك نـاظر تحـوالت     ی  در ميان جوانان  ی  و ترويج راهبرد انقالب   

ی به خـود نمـ    ی  وگرنه اينها چنين زحمت   ! ب نبوده اند داشته است    اوايل انقال 
ی كـه طـ  ی واضح است كه رژيـم از خدشـه دار شـدن تـاريخ دروغينـ         . دادند

واقعا بايـد بـه    .به هراس افتاده استداده، نزديك به سه دهه به خورد مردم 
. كه به سمت ما شده از دشمنان خود تشكر كنـيم      ی  خاطر اين شليك سياس   

نقدر در جامعه منفورند و نسل جوان معترض آنقدر در مورد تبليغـات       اينان آ 
توانـد  ی م“ پرنده نو پرواز”هايشان حساس است كه حمله به ی  و دروغ پرداز  
  .را به خواندن آن تشويق كندی تعداد بيشتر

يـك وحـشت بزرگتـر نيـز        “ پرنده نو پرواز  ”رژيم به   ی  در پشت نقدنويس  
ايـران  ی سياسـ ی سم كه بار ديگر در فضا پنهان است؛ وحشت از شبح كموني     

خوانيد بازتـاب ايـن     ی  كه در زير م   ی  عبارات و جمالت  . در گشت و گذار است    
و آموزه ی كردن ايدئولوژی ثمر و زيانبار معرفی بی است برای و تالش  وحشت

  :نزد مخاطبان و رهروان جوان كمونيسم انقالبيی كمونيستی ها
ی الملل است كه از صحنه بين  ساله ...شرقی  بساط بلوك كمونيست  ”

ی و چه از نوع چين    ی  كمونيسم، چه از نوع روس    .... برچيده شده است  
چـپ  ی  گروههـا ......انگيزد ی برنمی را در دل كس  ی  آن، شوق و رغبت   

در زمـان   ی  و مائوئيـست  ی   لنينيست ی،ماركسيستی  در تزها و تئوريها   
كـه  ی  ه طور  ب )...به طور كامل محصور بودند    (ی  انقالب اسالم ی  پيروز

  “.اساساً قدرت مشاهده و درك واقعيتها را از دست داده بودند
جوانـان و   را،   “پرنـده نـو پـرواز     ”بيشترين خواننـدگان    داند كه   ی  رژيم م 
ی و كمونيستها و مبارزان بازمانـده از نـسل گذشـته تـشكيل مـ           ،  دانشجويان

و ی اتاز مبـارزه طبقـ   ی  و ديـالكتيك  ی  ارائه درك و تحليـل ماترياليـست      . دهند
نيست كـه فقـط بـه    ی  موضوع ،ها و شكست هايش به اين مخاطبان      ی  پيروز

به نـسل ديـروز و   “ پرنده نو پرواز”. يك فرد يا يك گروه و حزب مربوط باشد  
 ،مبارزه كرديمی  با چه اهداف،گويد كه همه ما چگونه مبارزه كرديمی امروز م

پرنـده نـو   ”شكست خورديم؟ مهـم اينـست كـه       ی  و چرا در آن مقطع تاريخ     
شرح وقايع و بحث ها و استدالل هايش را بر اساس و همراه بـا دفـاع                  “ پرواز

 و ضـديت بــا  ی، دفـاع از سياسـت انقالبـ   ی،ايـدئولوژيك از كمونيـسم انقالبـ   
از ی  بـسيار ی   حتـ  ،به همين خاطر  . دهدی  ارائه م ی  و تسليم طلب  ی  سازشكار

با اين كتاب اختالف ی مبارزاتی كسان كه بر سر تحليل ها و يا راه و روش ها



      t ٦   
كننـد و   ی  هم صـف احـساس مـ      “ پرنده نو پرواز  ” خود را با     ،نظر دارند 

ی ايـن يعنـ  . كنندی خواندنش را به همرزمان خود از هر نسل توصيه م        
كـه رژيـم و   ی همان خطری كمونيستي؛ يعنی ترويج و تقويت ايدئولوژ 

خود خ گوش ، بيكهنه و توجيه گر استثمار ی  های  همه پيروان ايدئولوژ  
 . كنندی احساس م

كند ی  تاكيد م ی  نويسنده بر شكست كمونيسم در عرصه بين الملل       
 را نتيجه ٥٧كمونيست در مقطع انقالب  ی  كوشد شكست نيروها  ی  و م 

او نيز درسـت  . وانمود كندی كمونيستی های آنها از تزها و تئور  ی  پيرو
ا تالش و مقامات آمريكا و اروپی  جهانی  مثل نظريه پردازان سرمايه دار    

شرق را به عنوان مرگ كمونيسم جـا  ی بلوك امپرياليستی دارد فروپاش 
ی معرفـ ی  در روسيه را نظام كمونيست    ی  دولتی  بزند و نظام سرمايه دار    

كه ديـدگاه و دركـشان از جهـان و پديـده         ی  كسان! مضحک است . كند
 كمونيستها ،بر خرافه و ماوراءالطبيعه و ضد علم استوار استی مادی ها

دارند فاقد قدرت مـشاهده و      ی  و ديالكتيك ی  ماترياليستی   ديدگاه را كه 
   .كنندی می درك واقعيت ها معرف
شـايد هـم بـه      (کنـد   ی  رامـوش مـ   فی  اسـالم ی  نقد نويس جمهور  

ی اسـالم ی از هـم پيمانـان جمهـور      ی  که يکـ  ) دهدی  خاطراتش قد نم  
مـاموران  "را بـا   ی  همين بلوک شرق بوده که بيشترين مـراودات امنيتـ         

بيدريغ ی نويسنده فراموش کرده که با همکار     . داشت" م امام زمان  گمنا
اکثريت و حزب توده سازمان فدائيان ی  منفور اين بلوک يعن   ی  نوچه ها 

  .  بود که قيام آمل به خون کشيده شد
 اعتـراف ناخواسـته رژيـم بـه وضـعيت       ،نكته مهم ديگر در اين نقد     

  :خوانيمی در نقد چنين م. استی جامعه از نظر ذهنی كنون
ـ ی نويسندگان اين كتاب از طريـق خلـق فـضاها      ” و ی جنگ

اند تا توجه طيف جوان و نوجوان را   تالش كردهی،عمليات چريك
ايجاد ارتباط با ايـن  ی الزم را برای به خود معطوف سازند و فضا 
  “...طيف از جامعه فراهم آورند

س توان احـسا ی می جامعه را به خوبی  شرايط انفجار ،از جمله باال  
در همـين دو سـطر بـه وجـود تـضاد            ی  سازمان تبليغـات اسـالم    . كرد

قهرآميز و حاد ميان اقليت حاكم و اكثريت محكوم در جامعه ما اذعان             
كاغذ آوردن اين حرفها هيچ نيـست  ی انگيزه به رو و البته. كرده است

كـه راه   ی  سركوب همه افراد و نيروهاي    ی  برای  مگر هشدار و زمينه چين    
  .كنندی با رژيم را انتخاب م ینبرد انقالب

اهميت جلوه دادن مبارزه مسلحانه ی از نقد با هدف بی بخش ديگر
در اين بخـش ادعـا   .  در آمل نگاشته شده است     ١٣٦٠سربداران و قيام    

 نه تالش ،چندين ماهی  حركت سربداران برا  ی  شود كه علت پايدار   ی  م
گونـاگون  ی  انقالبيون كمونيـست و نـه حمايـت هـا         ی  های  ها و تواناي  

زيرا . سركوب آن بوده استی الزم برای   بلكه فقدان نيرو   ،از آن ی  مردم
جنگ بـا عـراق مـشغول تـدارك     ی ها در جبهه های  پاسداران و بسيج  
اينـست  ی واقعيت تاريخ! خرمشهر بودندی  آزادسازی  عمليات بزرگ برا  

ی و بخش بزرگی امنيتی نيروهاعمده  بخش  ،١٣٦٠كه در سراسر دهه     
داخـل  ی   جبهـه هـا    درسـت در    ی  اسـالم ی  جمهوری  نظام یاز نيروها 
آن همـه   . ودنـد بفعـال    ی،انقالبـ ی  سرکوب مردم و نيروها   ی  کشور برا 

 آن همـه  ی، آن همـه پيگـرد و دسـتگير    ،كشتار و ارعـاب در خيابانهـا      
تمرکـز   بـدون    ،بزرگ و كوچـك   ی   در همه شهرها   ،و شكنجه ی  بازجوي
امكـان  اه پاسـداران  سـپ ی از نيروهـا ی و بخـش بزرگـ    ی  امنيتی  نيروها

و البته بايد به اين واقعيت هم اشاره كنيم كه اين سـركوب         . ناپذير بود 
ی بدون كمك گرفتن از بازماندگان نيروهـا      ) اوليهی  به ويژه در ماه ها    (

از قمـاش  (ی امنيتی و تعليم كادرهای  رژيم گذشته و سازمانده   ی  امنيت
  . بودنظير ارتشبد فردوست ناممكنی توسط افراد) حجاريان

 تـالش  ی،نكته قابل ذكر ديگر در نوشته سـازمان تبليغـات اسـالم           
پرنده ”مخدوش كردن ماهيت و مواضع حزب ما و هدف از انتشار       ی  برا

در نهايت استيصال تـالش  ی اسالمی نقد نويس جمهور  . است“ نو پرواز 
وانمـود  ی غربی از طرح قدرت های  اين كتاب را حلقه ا    کند انتشار   ی  م

  :كند

ـ     ی  هدف)... دار كردن ذهن جوانان   خدشه  (” ی است كـه در مقياس
دو ی طی غربی دستگاهها و محافل سياس   ی  تر از سو    تر و عميق    وسيع

از ی گرفته شده است و البته تهيه و تـدوين كتابهـاي  ی  دهه گذشته پ  
الظاهر وابسته به عناصر چـپ باشـند،       ی  اين دست را نيز، هرچند عل     

  “.انستجدا دی كلی توان از آن خط مشی نم
 سال ٢٩ی ط. را بفريبدی اما اين اتهام نخ نماتر از آن است كه بتواند كس        

نظير رژيـم شـاه همـه انقالبيـون و آزاديخواهـان            ی  اسالمی   جمهور ،گذشته
مدتهاست كه  . كرده است ی  ها معرف ی  مخالف خود را عوامل وابسته به خارج      

د كه همـين رژيـم   داننی برده اند و می اين اتهامات پی اكثريت مردم به پوچ 
 كثيـف تـرين توافقـات    ی،و ضـد غربـ  ی ضد امپرياليستی زير پوشش شعارها  

ی را با سـرمايه دار ی و چاكر منشانه ترين معامالت اقتصادی ـ امنيتی  سياس
است كه بند نافش بـه سـرمايه    ی  اين همان رژيم  . به پيش برده است   ی  جهان
و ی  سـاز ی  ودروخـ و  ی  معدن کـاو  غرب در صنايع نفت و گاز و        ی  های  گذار

. اسـت ی با بـازار جهـان  ی  رابطه نفت  ،اشی  متصل است و شريان حيات    تجارت  
 در ،همانطور كه چند سـال پـيش دولـت انگلـستان اسـنادش را انتـشار داد              

نه فقط از تـسليحات بلكـه در        ی  اسالمی   جمهور ،عراقايران و   جريان جنگ   
نـگ بـا عـراق      پيش برد ج  ی  برای  غربی  کشورهای  خفا از اطالعات ماهواره ا    

ی با آمريکا و اسـرائيل در کمـک بـه نيروهـا    ی اسالمی جمهور. بهره مند شد 
را عليه رژيـم ساندنيـستها در نيکـاراگو     ی  که جنگ کثيف  " کنترا"ی  شبه نظام 

 از آنان اسلحه دريافت ی،اين همکاری کرد و در ازا   ی  بردند، همکار ی  پيش م 
ايـران را در تـرور   در چنـدين مـورد دسـت رژيـم     ی  اروپـاي ی  دولت هـا  . کرد

ناتو به افغانـستان و حملـه       ی  در جريان تهاجم نظام   . مخالفانش باز گذاشتند  
درسـت مثـل يـك نـوكر بـا      ی اسـالم ی   جمهور ،آمريكا و متحدانش به عراق    

كرد به اين اميد كه هوايش را داشته باشند و       ی  متجاوزان امپرياليست همكار  
كه امپرياليسم آمريكـا و    همين حاال كافيست    ی  و حت . منتظر خدمتش نكنند  

 و تهديـدها را     تـضمين کنـد   را    ی  اسـالم ی  شخص بوش ادامه حيات جمهور    
اش را صد چنـدان کنـد و   ی خدمات مزدوری اسالمی جمهوركنار بگذارند تا  

  .كاخ سفيد شودی ناگوحتا علنا تبديل به ث
ـ     “ پرنده نو پرواز  ”بر  ی  نقد سازمان تبليغات اسالم    ی ناظر بر اوضـاع بحران

را بگيـرد  ی اسـالم ی  تواند دامان جمهـور   ی  كه م ی  محتملی  قه و روندها  منط
خواهد خود را خونسرد نـشان دهـد و بـه        ی  رژيم عليرغم اينكه م   . هم هست 

ی  خوب م،متوجه ايران نيستی مردم بقبوالند كه از جانب آمريكا هيچ خطر 
و ی  سياسـ ی  ها كماكان به دنبال پيـاده كـردن طـرح هـا           ی  داند كه آمريكاي  

 ،داند كه اگر در نتيجه ايـن تـضادها    ی  رژيم م . خاورميانه اند  خود در   ی  منظا
ـ            ،حكومـت آشـكار شـود     ی  ثبـات ی  اوضاع كشور از هم گسيخته و شـكاف و ب

طـور  توانـد ب ی مـ ی مختلف مردم و مقاومت و خيزش انقالب      ی  جنبش بخشها 
 ی،ترسـد كـه در چنـان شـرايط       ی   رژيـم از ايـن مـ       .غير قابل مهار رشد کند    

در ی  جهش وار رشد كنند و پايـه بگيرنـد و حتـ           ی   انقالب كمونيست ینيروها
بيهـوده  . خـارج كننـد  ی از كشور قدرت را از چنگ حكومت مركـز  ی  بخشهاي

در نقد خود بر جنگ ايران و عراق تاكيد         ی  نيست كه سازمان تبليغات اسالم    
  :گويدی گذارد و می ويژه م
واقع شده  گسترده  ی  ميهن ما در آن برهه هدف يك تهاجم نظام        ”

و با صراحت تمام، تصرف و ضميمه سـاختن         ی  و صدام حسين بروشن   
از خاك ايران را به عراق اعالم داشته ی بخش قابل توجه و استراتژيك  

تلخ قرار گرفته ی به اين ترتيب تماميت كشور ما در مقابل واقعيت   . بود
ـ ی و گرايـشها ی  به طبقـه و ايـدئولوژ     ی  بود كه اساساً ربط    و ی سياس

است كـه بـردوش همگـان       ی  ا  دفاع از ميهن، وظيفه   . م نداشت امثاله
از غيرت و حميـت و شـجاعت برخـوردار          ی  قرار دارد و چنانچه كس    

  “.نخواهد كردی باشد، يقيناً در اين راه كوتاه
در . کند تاريخ را تکرار کند ی  بيهوده تالش م  ی  اسالمی  نقدنويس جمهور 

بـرد، بـا   ی بـود بـسر مـ   در بحـران بـود و ن  ی اسالمی  که جمهور ١٣٥٩سال  
 سـال  ٢٩امـا تجربـه   . استفاده از جنگ ايران و  عـراق خـود را تثبيـت کـرد         

 تاراجگر دسترنج کارگران و زحمتکشان بـه        ی، امنيت ی،حکومت قرون وسطائ  
نـدارد و  ی  فرقـ ”یدشمن خـارج " با   ”یدشمن داخل "مردم نشان داد که اين      

جـز فربـه   ی چيز“  از ميهندفاع” از رژيم حاكم زير  شعار     ی  نتيجه دنباله رو  



     ٧u 

نبـود و  ی مـذهب ی شدن طبقه اسـتثمارگر حـاكم و تحكـيم ديكتـاتور          
درگير در جنگ و     ی  نيروهای  ماهيت هر جنگ را ماهيت طبقات     . نيست

گيرد ی قرار می طبقاتی  اينكه نهايتا در خدمت كدام نيروها و دولت ها        
يـت   در نهايـت بـه تقو    ی،ارتجـاع ی  جنگ ميان دولتها  . کندی  تعيين م 

ما تمام خواهد شد مگر اينکه روند انقالب رشد کـرده   ی  دشمنان طبقات 
اتحاديـه  ی   از سو  ١٣٦٠حرکت سربداران در سال     . آن را بگيرد  ی  و جا 

که در  " دفاع از ميهن"ايران، دقيقا در ضديت با خط راست ی  کمونيسها
 براه ی،اسالمی سازمان بروز کرده بود و با هدف سرنگون کردن جمهور

 دور از انتظار است كه مبارزان آگاه و انقالبيون نسل امروز بـا              آيا. افتاد
با دوران جنگ بـا  ی  به مقايسه شرايط كنون ١٣٦٠رجوع به وقايع سال     

 درس خالف جريـان     ،عراق بپردازند و از حركت سربداران در آن زمان        
  رفتن بياموزند؟

  
  کند ی  دنبال م“...اسناد”که رژیم از انتشار کتاب ی اهداف

ايـران در  ی اسناد اتحاديـه كمونيـستها  ”كتاب  ی  حال به نكات اصل   
“ ...اسناد اتحاديه كمونيـستها ”تدوين گر كتاب    . پردازيمی  م“واقعه آمل 

كه بر آن نوشته هدف از انتشار كتاب را اينگونـه بيـان             ی  در پيشگفتار 
  :كرده است

ی سياسی  از مهمترين رخدادها  ی  يك... ١٣٦٠ بهمن   ٦واقعه  ”
است كه درباره آن چندين كتاب      ی  انقالب اسالم ی  روزپس ار پي  

. تشكيل شده اسـت   ی  چند سمينار علم  ی  و مقاله نگاشته و حت    
هـر از   , به اين حادثه مهـم    ی  علمی  به رغم توجه محافل سياس    

ی جديد و با نگـاه ی است تا اين رويداد از زاويه ای  ضروری  گاه
ـ   كه رفته رفته با زمان وقوع آن ف       ی  نسل هاي ی  نو برا  ی اصـله م
  “.به رشته تحرير درآيندی تبيين شود و مطالب جديد, گيرند

مشابه با آنچـه سـازمان   ی  بينيم در اينجا نيز هدف    ی  همانطور كه م  
 البتـه بـه   ،عنـوان كـرده بـود     “ پرنده نو پرواز  ”در نقد   ی  تبليغات اسالم 

بــاز هــم مــساله . و پوشــيده تــر مطــرح شــده اســتی صــورت تلــويح
تاريخ به نفـع رژيـم   ی ان مطرح است و بازنويس   بر نسل جو  ی  تاثيرگذار

در عـين  . كه آن وقايع را مـستقيما تجربـه نكـرده انـد    ی مخاطبانی  برا
.  تاكيد نويسنده پيشگفتار بر اهميت قيام آمل جالب توجه اسـت           ،حال

اپوزيسيون كه ی از نيروهای دهد كه درست برخالف برخی اين نشان م
جلوه دهند و يـا اينكـه   ی  و فرع اهميتی  كنند اين واقعه را ب    ی  می  سع

و (آن ی بـرا ی  رژيـم جايگـاه مهمـ   ،واقعا اهميـت آن را در نيافتـه انـد        
نخـست  (ی قائل است و به قول مير حـسين موسـو  ) سركوب قيام آمل  

  :١٣٦٠ بهمن ٥در سالگرد قيام ) وزير وقت
خطرناك بعد از عبـور از يـك        ی  وقتها كه در جاده ا    ی  بعض”

ی فهميم كه چه خطری تازه م, كنيمی  گردنه به پشت سر نگاه م     
  “.را پشت سر گذاشته ايم

ی كه در تضاد با نقـد منتـشره از سـو    فوق از نكات پيشگفتار ی  يك
ی اعتـراف مـستند نـويس جمهـور        ،قرار دارد ی  سازمان تبليغات اسالم  

ی ها نشان م  ی  همه اسناد و بازجوي   ی  بررسگويد،  ی  است که م  ی  اسالم
بـر   و   نبـود ی  خـارج ی   وابسته بـه قـدرتها     دهد كه اتحاديه كمونيستها   

ی خود دست به مبارزه مسلحانه با جمهـور       ی  اساس ديدگاه و خط مش    
از (ی در همـين بخـش از قـول رفيـق بهـروز فتحـ         . زده اسـت  ی  اسالم

ی و شــورای اتحاديــه و از رهبــران سـازمان در دوره بازســاز ی كادرهـا 
ی م)  باخت ماه اسارت زير شكنجه جان٣ بعد از ١٣٦٢چهارم كه سال  

ی خوانيم كه او در پاسخ بازجو كه مبارزه مسلحانه سربداران را آمريكاي      
  :گويدی  م،خواندی م

 بلكه  ،نبودی   سياست هيچ كشور امپرياليست    ،حركت جنگل ”
 البته تدوين “.ايران بودی سياست آن زمان اتحاديه كمونيست ها  
 زندان به  را که از طريق   ی  گر در اينجا يك جمله مهم رفيق بهروز فتح        

تاريخ نشان خواهـد  ”: او گفته بـود  . بيرون رسيد سانسور كرده است    
  “!است امپرياليسم نوكر ی داد كه چه كس

  ی متضاد در زندانيان اتحاديه ای بروز گرايش ها
 ،گوناگون تشكيل شدهی  از بخش ها  “ ...اسناد اتحاديه كمونيستها  ”كتاب  

ن و اعضاء و هواداران اتحاديـه     از رهبرا ی  اما قسمت عمده آن به دادگاه گروه      
به غير از مقدمـه ناشـر و   .  اختصاص يافته است  ١٣٦١ماه  ی  كمونيستها در د  

ی از شـكل گيـر  ی  تاريخچه كوتاه،كه تدوين گر بر كتاب نوشته  ی  پيشگفتار
و “ سـازمان انقالبيـون كمونيـست   ”اين جريان در خارج از كشور تحـت نـام         
از بازمانـدگان گـروه   ی  كـه بخـش   (سپس وحدت اين سازمان بـا گـروه پويـا           

ايـران  ی   كه به تشكيل اتحاديـه كمونيـستها       ١٣٥٥در سال   ) فلسطين بودند 
ی  نام بنيانگذاران و اعـضا     ،در همين بخش از كتاب    .  ارائه شده است   ،انجاميد

مختلف آن شـركت داشـتند ذكـر    ی كه در شوراهای اوليه اين جريان و كسان 
و ی ه شــرح مواضـع سياســ از كتــاب مربـوط بـ  ی بخــش ديگـر . شـده اسـت  

ی  از زبان سه نفر از كادرها    ٥٧ايدئولوژيك اتحاديه كمونيستها بعد از انقالب       
از نظرات اتحاديه را    ی   تدوين گر قسمتهاي   ،در اينجا . اين جريان است  ی  رهبر

اتحاديـه  ی  گـروه فلـسطين و سـپس رهبـر        ی  از اعـضا  (ی  كه حـسين ريـاح    
نوشـته  . كنـد ی اغذ آورده نقل مـ كی در زندان به رو) سربدارانکمونيستها و   

كم و كاست بيـان     ی   را تقريبا دقيق و ب     ١٣٦٠مواضع اتحاديه تا سال     ی  رياح
ـ ”را كـه توسـط   ی از نوشته ای  تدوين گر بخش هاي  ،بعد از آن  . كندی  م ی عل

تـدوين گـر در دو  مـورد    . كنـد ی  نگاشته شده نقل مـ  ”یچهار محال ی  كائيد
اسـت و در اسـارت   ی كائيدی اعيات عل از دف ی  كند كه اين ها بخش    ی  اشاره م 

سرشـناس و  ی از چهـره هـا  ی چهـار محـال  ی كائيـد ی علـ . نوشته شده است  
ی ايران بود كه نخست در سازمان انقالبی و كارگری جنبش كمونيستی  قديم

ايـران  ی حزب توده ايران و بعـد از انقـالب در صـفوف اتحاديـه كمونيـستها              
. آبـادان بـود  ی پـروژه ا ی ان سـنديکا كرد و از رهبران و بنيانگذاری فعاليت م 

در ی  نقـش مهمـ    ١٣٦١تابـستان   ی  بعـد از ضـربات امنيتـ      ی  چهار محال ی  عل
چهـارم  ی شـورا ی  بعد از برگـزار ١٣٦٢او در سال . كردی سازمان بازی  رهبر

جانانـه و  ی  بعـد از مقـاومت    ١٣٦٣دستگير شد و در سال      کمونيستها  اتحاديه  
كه از ی قسمت هاي. به قتل رسيدی مالهامبخش به دست دژخيمان رژيم اسال

نقل شده بيانگر مواضع روشن ايدئولوژيك ـ  ی چهار محالی كائيدی نوشته عل
انديـشه مائوتـسه دون و       -لنينيـسم    -مشخصا دفاع از ماركسيسم     (ی  سياس

با اين ی كائيدی نوشته عل. اين مبارز كمونيست است ی  نگرش و روحيه انقالب   
  :هرسد كی رهنمودها به پايان م

پرسنل , زنگ زده را صيقل   ی  سالح ها , خود را وارسي  ی  زاغه ها ”
و حساس  ی  نقاط سوق الجيش  , خود را آزمايش و به حالت آماده باش       

نقاط ضعف خود و نقاط قوت دشمن و نقاط قـوت      , را محاسبه و معين   
دشمن ی  متحدين خود و نيروها   , خود و نقاط ضعف دشمن را ارزيابي      

  “.كنيد... .یرا ارزياب
منتسب به فريـد سـريع القلـم    ی از بازجويی ئ قسمت ها،ر همين بخش  د

و ايدئولوژيك اتحاديه و نيز ی سياسی نقل شده كه مربوط به شرح مواضع كل     
اين . ايران استی سياسی نظرات سازمان در مورد ساير سازمان ها و گروه ها

ه  بازتاب ضعف و روحيـ ،شرح مواضع كه تحت فشار و در اسارت انجام گرفته       
  .تسليم است

در مورد مواضـع و جايگـاه و        ی  به مقاله كوتاه  “ ...اسناد” در كتاب    ،ضمنا
به ی ايران قبل از انقالب به قلم فردی نقاط قوت و ضعف اتحاديه كمونيستها    

اين مقاله كه متاسفانه روشـن نيـست توسـط          . خوريمی  نيز بر م  , نام مهرداد 
 و در دفاع از سازمان انقالبيـون  كامال جانبدارانه، كداميك از رفقا نوشته شده    

  .اتحاديه كمونيستها است كمونيست و 
  

  ١٣٦١ماه ی بيدادگاه دی درس ها
از رهبران و اعـضاء و هـواداران       ی  تعدادی  كتاب با حرفها  ی  در بخش اصل  

و ادعاهـا و  ی اسـالم ی جمهوری اتحاديه كمونيستها در بيدادگاه قرون وسطاي   
در مقـام دادسـتان     ی  شرع و الجورد   یدر مقام قاض  ی  گيالنی  حمالت محمد 

در اين زمينه الزمست به نحوه تشكيل اين بيـدادگاه اشـاره       . شويمی  روبرو م 
 رژيم با تمام قوا ١٣٦١در سال   . افشاگرانه است ی  كنيم؛ چرا كه به اندازه كاف     

مبارزه مسلحانه سـربداران در جامعـه   ی كردن تاثيرات سياسی  به دنبال خنث  
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تعـداد  ی  بـه اتحاديـه كمونيـستها و دسـتگير        ی  نيتبعد از ضربه ام   . بود
از ی نمايـش ی  رژيم كوشيد هـدفش را بـا برپـاي         ،از افراد اتحاديه  ی  زياد

خواست به ی رژيم با اين كار هم م    . كندی  شكست و تسليم و توبه عمل     
بازمانده اتحاديه كمونيستها كه بيـرون زنـدان بـه جمـع     ی روحيه رفقا 

مشغول بودند ضربه بزند؛ هم به طـور        سازمان  ی  نيروها و بازساز  ی  آور
ی كمونيست و چپ را از ادامه مبارزه انقالب       ی  افراد بازمانده نيروها  ی  كل

و محكوم به شكست بودن اين مبارزه را بـه آنـان        ی  ثمری   ب ،باز داشته 
ی اميد و آرمان رهـاي ی القاء كند؛ و هم در يك مقياس بزرگتر شعله ها    

خورده و مخالف رژيـم خـاموش       خشمگين و زخم    ی  را در دل توده ها    
 شركت كردن يا نكردن در بيدادگاه به يـك موضـوع       ،در آن دوره  . كند

ی شـمار . تبديل شـد اعضا و هواداران اتحاديه در زندان مبارزه در ميان  
 بلكـه آگاهانـه در جريـان     ،از رفقا نه فقط حاضر بـه ايـن كـار نـشدند            

زيـر  (مختلـف  ی رخاستند و سپس به شكل هااعتراض بها به  ی  بازجوي
كه از آن جملـه بودنـد       . به قتل رسيدند  ) شكنجه يا در ميدان تيرباران    

  :رفقا
اتحاديه و از مسئولين    ی  رهبری  از اعضا (غالمعباس درخشان هوره    

   ؛) زير شكنجه كشته شد١٣٦٢سربداران كه سال 
ــرم روز  ــدون خ ــااز (فري ــه ای  کادره ــه و ی منطق ــت اتحادي هيئ

از چند ماه شـكنجه خـود را بـه همـراه دو         كه بعد    سربدارانمسئولين  
بـه  انقـالب اصـفهان     ی  پنجره طبقه چهارم ساختمان دادسرا    از  پاسدار  

  , ) آن دو مزدور را نيز كشت، و با مرگ خودبيرون پرتاب کرد
كـه در   ی  و مبـارزان قـديم    ی  بخش كـارگر  ی  از اعضا (صادق خباز   

لـسطين  زمان شاه شركت داشـت و بـه گـروه ف          ی  عمليات هواپيما رباي  
   ؛)پيوسته بود

تيم انتشارات كه به جرم درگير شدن با        ی  از اعضا (ی  افتخاری  هاد
   ؛)و تف انداختن به صورت او اعدام شدی الجورد

كه ی  كميته تهران و مسئولين بخش كارگر     ی  از اعضا (ی  اصغر نقد 
   ؛)زير شكنجه نابينا شد و به قتل رسيد

ژيم کوتاه نيامدنـد و     که در مقابل ر   ی  و منير نورمحمد  ی  فرشته ازل 
  .  در آمل اعدام شدند٦١در سال 

يانگذار سازمان انقالبيـون کمونيـست و   نو سرانجام سيامک زعيم ب    
قيام سـربداران کـه در   ی اتحاديه و طراح اصلی رهبر ايدئولوژيک سياس  

جريان قيام آمل اسير شد و پس از سه سال آزار و شکنجه مداوم اعدام     
است از مقاومت تا به آخر اين رفيق   ی  شاهداسناد اين کتاب خود     . شد

از خود نشان نداد که رژيم از ی و نشانه آن است که سيامک زعيم ضعف
  .  کندی آن بهره بردار

كه ی  با توجه به شرايط پرونده و جرائم    ،از رفقا ی  شمار گسترده تر  
ی مختلف دست به مقاومت جمعـ    ی  برايشان ثبت شده بود به شكل ها      

در مقابل فشار بازجويان و توابين همـراه بـا زنـدانيان    در زندان زدند و     
و . مقاوم ساير گـروه هـا شـعله مبـارزه را در زنـدان زنـده نگهداشـتند           

هم بودند كه به داليل مختلف و با روحيات گونـاگون       ی   تعداد ،باالخره
آمـده  “ ....اسـناد اتحاديـه   ”آنچه در كتاب    . به اين دادگاه قدم گذاشتند    

اينكـه  . كنـد ی ركت كننده در دادگاه را منعكس مگروه شی حال و هوا 
ی دادگاه در اين كتـاب تـا چـه حـد كامـل و بـدون دسـتكار           ی  حرفها

توانيم بگوييم كه يك ی فقط اين را م. منعكس شده بر ما معلوم نيست     
كه همان سال   ) اتحاديهی  عضو رهبر (ی  حسين رياح ی  جمله از حرفها  

 اين كتـاب حـذف شـده    دادگاه پخش شد در ی   در گزارش تلويزيون   ٦١
تـوانم  ی من ديگر كمونيست نيستم اما نمـ ”گفته بود كه   ی  است؛ رياح 

  ) ٥(“ .بگويم مسلمان هستم
رژيم مجددا ,  سال از دادگاه٢٧درست است كه حاال بعد از گذشت 

 سال  ٢٧اما هدفش اساسا همانست كه      ،  به انتشار اين اسناد دست زده     
به مبارزان ی ئولوژيك و سياسشكستن روحيه؛ زدن ضربه ايد: پيش بود

و چـپ دارنـد؛ فـرو    ی كه افكـار كمونيـست  ی و مخالفانش به ويژه كسان   
ايـن كارهـا آخـر و    ”كردن اين دروغ در ذهن مبارزان نسل جـوان كـه    

نكتـه  “ . يـا بـه مـرگ   ،انجامدی می يا به تسليم و پشيمان   . عاقبت ندارد 
در حـال رشـد   و ی اينست كه رژيم در مواجهه با يك پديده واقع      ی  اصل

 سر بلند ،اين پديده.  سال پيش چنگ بيندازد٢٧مجبور شده دوباره به حربه 
و چـپ تمايـل   ی كردن يك نسل نوين مبارزه جو است كه به افكار كمونيست     

و زنـان  ی گوناگون از دانشجويی  اجتماعی  اين نسل نوين در جنبش ها     . دارد
بنابراين مساله  . كندی  می  نقش فعال و موثر باز    , و معلمان ی  گرفته تا كارگر  

مـشخص  ی سياسـ ی فقط يك نيـرو ی رژيم از اين حمله ايدئولوژيك ـ سياس 
در . نيست؛ بلكه يك نسل نوين و يك جنـبش نـوين را نـشانه گرفتـه اسـت        

 نيز فقط متعلق بـه افـراد اتحاديـه    ١٣٦١ماه ی بيدادگاه دی  درس ها  ،مقابل
بلكـه نـسل نـوين    . يـست كمونيستها و فعاالن و هواداران حزب ما نبـوده و ن         

  .تواند و بايد از آن بياموزدی می و چپ انقالبی جنبش كمونيست
كه از آن واقعه بايد گرفت اينست كه انقالبيـون درگيـر            ی  نخستين درس 

. حـاكم هـستند  ی ناپذير با رژيم طبقـات ی  تا به آخر و آشت     ی،يك مبارزه جد  
كه قـدم در راه  ی انداند؛ پس بهتر است مبارزی می اين را خود رژيم به روشن    

كه ميان مـا بـا     ی  اين مبارزه و رابطه ا    ی  معنی  گذارند نيز به خوب   ی  انقالب م 
دومين درس اينست كه در جريان مبـارزه        . دشمن برقرار است را درك كنند     

 هميـشه بـا مقـاطع     ،هـايش ی   و شكست ها و پيروز     ،با افت و خيزها   ی  انقالب
 بحران ها بر صـفوف انقالبيـون     اين. شويمی  روبرو م ی  و تند پيچ هاي   ی  بحران
كنـد و بـه تـسليم و    ی  و سرخورده مـ   ی  را بحران ی  گروه. دوگانه دارد ی  تاثير

ی ديگر را محكمتر و آبديده تر مـ       ی  كشاند و گروه  ی  خيانت م ی  انفعال و حت  
است كه در تاريخ همه انقالبات و جنبش هـا بارهـا بـروز    ی اين پديده ا  . كند

در برابر شرايط سخت مبارزه   ی   ايستادگ سومين درس اينست كه   . ستکرده ا 
 منجمله مقاومت و مبارزه در شرايط شكست جنبش و تشكيالت    ،و بحران ها  

ی  اساسا در گرو استحكام ايـدئولوژيك ـ سياسـ   ،در اسارتی و پايداری انقالب
 اينكه ،اينكه ديد ما از مبارزه درازمدت و استراتژيك است يا نه       . مبارزان است 

درك كرده ايم يا نه و ی ه كارگر و نوع بشر را به مفهوم علمطبقی آرمان رهاي
و مناسـبات حـاكم را عميقـا    ی و منسوخ بودن نظـام طبقـات  ی اينكه پوسيدگ 

را بصورت يک پروسه ی به جامعه کمونيستی   اينکه دستياب،فهميده ايم يا نه  
 درک کرده ايم يا نه که به ناگزيری يک طبقه انقالبی و جنبش تاريخی تاريخ

بـدون  . مـوج وار همـراه اسـت      ی  يا افت و خيز و پيشرو     ی  با شکست و پيروز   
  . ما تاثير مستقيم داردی شک همه اينها بر كيفيت و شكل پايدار

 دچار ٥٧در مقطع انقالب ی است كه جنبش نوين كمونيست  ی  اين واقعيت 
به علت شكست سوسياليسم در چين و رشـد         . بودی  يك بحران فراگير جهان   

ی از يك جمعبند  ی  رنگارنگ و مهمتر از همه ضعف و ناتوان       ی   ها رويزيونيسم
مختلف كمونيست در ايران از ی  گروه ها  ،و صحيح از علل اين شكست     ی  علم

ی و فشارهای اسالمی جمهور. محكم ايدئولوژيك محروم بودندی پای يك جا
ی بـين المللـ   ی  بـورژواز ی   به طـور كلـ     ،ايدئولوژيكش در زير شكنجه به كنار     

ـ ی تـضعيف كمونيـستها  ی را بـرا ی  زدائی  يدئولوژاهميت ا  ی بـه خـوب  ی انقالب
و ی پيـشرو ی گيريم اينست كه برای كه از اين تجربه م    ی  درس. دريافته است 

درك ی را به شكل علمـ ی كمونيستی پويای بايد ايدئولوژی  استقامت و پيروز  
بـدون اتكـاء بـه     . کنـيم كنيم و سياسـت و عملكـرد خـود را بـر آن اسـتوار                

را كـسب كنـد يـا حفـظ     ی تواند قدرت سياس ی  نمی   هيچ طبقه ا   ی،وژايدئول
ساله مقاومت در زنـدان و زيـر شـكنجه و تـسليم نـشدن در مقابـل               م. نمايد

خـصوصيات ويـژه و   نيست که بتوان با   ی   اساسا مساله ا    نيز دشمنی  فشارها
ايـن مقاومـت و   . و سابقه اين يا آن شـخص توضـيح داد       ی  خانوادگی  يا زندگ 
انقالب در مقابـل ضـد انقـالب و    ی بطور عام به مقاومت و ايستادگ   ی  ايستادگ

و ايـدئولوژيک هـر رفيـق       ی  و اسـتحکام خـط سياسـ      ی  بطور خاص به درست   
  . مربوط است

اسـت كـه بـه    ی فـرد ی  حرف ها،يك نكته جالب در همين بخش كتاب      
خانواده مزدوران رژيم که در آمل بدست    (“ خانواده شهدا ”از طرف   ی  نمايندگ
جـرات  ی كند و حتی  در جلسه دوم دادگاه صحبت م     ) ان کشته شدند  سربدار

ـ ! كندی كند خود را معرف   ی  نم دانـد و از حـرام   ی هـا مـ  ی او مشكل را در آمل
دهـد كـه   ی كند و به مقامات هشدار می آنان صحبت می و مال اندوزی  خور

 در! اينها هنوز هم هستند و در آمل پنهان اند و مـا را بـا آنهـا تنهـا نگذاريـد      
او را تعـديل  ی كننـد حرفهـا  ی مـ ی سـع ی  و الجورد ی  گيالنی   محمد ،مقابل

از اشـارات   ی  يكـ . شهر آمل هـم بگوينـد     “ مفاخر”مثبت و   ی  كنند و از كارها   
ی حتی  از طرف جوانان انقالب   ی  اينان به گرفتن شهر و تشكيل حكومت مردم       

كـه جوانـان    ی  همـان مبـارزه ا    ی  يعن! به ايران است  ی  قبل از بازگشت خمين   
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ی كمونيست و چپ آمل در رهبريش قرار داشتند و رفيق حشمت اسد           
  .از آنان بودی  جان باخت نيز يك١٣٦٠پور كه در جريان قيام بهمن 

مربـوط  ی بعد از ارائه بخش ها “ ...اسناد اتحاديه كمونيستها  ”كتاب  
ها و گزارشات زندانيان ی  تك نگاری،از اسناد بازجوي  ی   بخش ،به دادگاه 

 چند سند از سپاه پاسداران در ارتباط بـا قيـام مـسلحانه      اتحاديه و نيز  
ی از رو. كنـد ی دست نويس ارائه می  آمل را به صورت كپ   ١٣٦٠بهمن  

حاديـه  ، اتتـوان دريافـت كـه عليـرغم تبليغـات رژيـم        ی  اين اسـناد مـ    
 ١٣٦١سـال   ی  ايران در جريان قيام آمل و ضربات امنيتـ        ی  كمونيستها

چهارم در  ی  شورای  نيروها و برگزار  ی  رنابود نشد بلكه موفق به گرد آو      
 و ١٣٦٣ی در سـال هـا  ی  و سـپس شـروع فراينـد بازسـاز      ١٣٦٢سال  
ی سـازمان ی از اسناد ايـن بخـش بـا چـارت هـا     ی  در قسمت .  شد ١٣٦٤

يك سند تايپ شده هم مربوط به . شويمی  روبرو م٦٤اتحاديه در سال 
تحاديـه  از رهبـران ا   ی  رفيـق هاشـم مازنـدران     ی  نحوه پيگرد و دستگير   

ی او نيـز از جملـه رفقـا       .  ارائـه شـده اسـت      ١٣٦٢كمونيستها در سال    
اسـتوار  ی قـرون وسـطاي  ی بود كه تا به آخر در زير شكنجه ها       ی  مقاوم

به خيـل جانباختگـان   ) ١٣٦٣ ارديبهشت ١١(ايستاد و روز اول ماه مه     
  .پيوستی راه آرمان طبقه كارگر جهان

  
  !داری یك حذف معن

ی در انتهـا . كته افشاگرانه ديگـر هـم هـست   يك نی  پيشگفتار حاو 
  :خوانيمی پيشگفتار چنين م

ی قبل از ارائه جلسات محاكمه در دادگـاه انقـالب اسـالم           ”
از آخرين مواضع اتحاديه كمونيست ها كه در خارج         ی   يك ،مركز

ايـن مواضـع در     . كند نيز ارائه شده اسـت     ی  از كشور فعاليت م   
سابق ايران  ی  س جمهور رئيی  محمد خاتم ی  ارتباط با دولت آقا   

  “.باشدی م
 مواضع اتحاديـه كمونيـستها      ،اينكه تدوين گر اسناد تصميم گرفته     

را در ) ٧٦احتماال از مقـاالت مربـوط بـه دوم خـرداد       (ی  در مورد خاتم  
خواست نـشان دهـد کـه،    ی حتما م.  قابل تامل است،كتابش ارائه كند 

هـم  " نـرم "ی تماين کمونيستها اصالح ناپذيرند چون حتا در مـورد خـا     
  .صادر کردندی حکم سرنگون

 اين سند عليرغم وعده پيشگفتار در كتـاب درج نـشده   ،به هر حال 
آيد در آخرين لحظه تصميم گرفته انـد ايـن سـند را    ی  به نظر م  ! است

ايـن حـذف   . حذف كنند اما فراموش كردند پيشگفتار را تصحيح كننـد  

اينهـا از  "بـر اينکـه   ی  مبنـ رژيمی با درج اين سند، ادعا. داردی فقط يك معن 
خواهد به نسل جوان بقبوالند كـه ايـن        ی   رژيم م  .رودی  از بين م  " بين رفتند 

 ،از اتحاديه كمونيستهای انتشار سندی ول. انجامدی می راه به شكست و نابود  
 تـف سـر     ،كه قرار بـود نـابود شـده باشـد         ی   سال بعد از تاريخ    ١٦مربوط به   

 ی،اضع اتحاديه كمونيـستها در مـورد خـاتم         انتشار مو  ،در عين حال  . باالست
ی  مـ ،پايه شـده ی  آنهم در شرايط امروز كه ديگر جريان دوم خرداد رسوا و ب           

سـال  ی به نفع ما تمام شود و مردم صحت تحليل ها   ی  توانست از نظر سياس   
 از ايـن  ،بنابراين. فريبكار را به چشم ببينندی از خاتمکمونيستها   اتحاديه   ٧٦

تـصميم  نتشار سند اتحاديه كمونيستها به نفع رژيـم نبـود و             ا ،نقطه نظر نيز  
  .گرفتند حذف کنند

  توضيحات
 - كرديی عل:  تدوين -ايران در واقعه آمل     ی   اسناد اتحاديه كمونيست ها    – ١

 - ١٣٨٦اول، پـاييز    :  نوبت چـاپ   - ٣٨٨:  تعداد صفحات  - ١٣٨٦آذر  : تاريخ انتشار 
  ١٥٠٠: شمارگان

  . قابل دسترس استی اين کتاب در سايت مرکز اسناد انقالب اسالمی متن معرف
http://www.irdc.ir/book.asp?id=٥٤٦ 

  )یو آموزشی معاونت پژوهش(ی  اين مقاله در سايت سازمان تبليغات اسالم-  ٢
   .به آدرس زير قابل دسترس است

http://www.pajohe.ir/default.aspx?app=ArticleManagement&
page=ArticleView&catId=٥٣٦&catParId=٥٠٨&artId=٢٠٤&Ty
pe=٢ 

  .سيمين رهگذر: تاليف.  شهر هزار سنگر-٣
:  شمارگان -اول  :  نوبت چاپ  - ١٤٨:  تعداد صفحات  - ١٣٨٥تير  :  تاريخ انتشار 

٣٠٠٠  
قابل دسـترس  ی اد انقالب اسالم اين کتاب نيز در سايت مرکز اسن      ی  متن معرف 

  . است
http://www.irdc.org/book.asp?id=٤٣٢ 

بعـد از سـركوب در   ی را خمينـ “ هزار سـنگر ” بايد اشاره كنيم كه اصطالح  - ٤
خواست چنين وانمـود كنـد كـه    ی می او با اين فريبكار. مورد شهر آمل به كار برد     

دند و همانها بودند كه اين      هزار سنگر درست كر   , مردم شهر عليه حمله كمونيستها    
مختصر بـا قيـام آمـل، اهـداف آن و         ی  آشنائی  برا. قيام مسلحانه را سركوب كردند    

اين قيام شد به پيوست اين مقالـه تحـت عنـوان         ی  که منجر به سازمانده   ی  شرايط
ی سـرنگون ی  بـرا  و مبـارزه مـسلحانه سـربداران   ١٣٥٧ ـ  ١٣٥٦بر تحوالت ی مرور"

  n. يد رجوع کن”یاسالمی جمهور

  
  حزب کمونیست ایرانی پلنوم چهارم کمیته مرکز ی گزارش سیاس

  ) مائوئیست– لنینیست –مارکسیست (
  ١٣٨٦ مهر ماه  - بخش دوم

در .  نشريه حقيقت خوانديد   ٣٧بخش اول اين گزارش را در شماره        
  :آوريمی می از بخش اول را جهت يادآوری زير خالصه ا

ی سياسی روندها"حت عنوان تی در بخش اول گزارش کميته مرکز
و ی  اسـالم ی  ميـان جمهـور   ی   کشمکـشها  :خوانـديم ”یو وظايف انقالب  

جامعـه و  ی سياسـ ی بـر فـضا  ی امپرياليسم امريکا تاثير تعيين کننده ا    
ی بنيـادين ايـن نـزاع ارتجـاع    ی ر چند در محرکهـا  ه. جهان دارد ی  حت

در صـحنه  ی  صورت نگرفته، اما ما شاهد تغييـرات قابـل ذکـر          ی  تغيير
   .ايران هستيمی و اقتصادی و اوضاع سياسی سياست جهان

آمريکا در قبال ايـران را بـه چنـد عامـل     ی گزارش، تغيير تاکتيکها 
مشکالت آمريکا در عراق؛ تـشديد اخـتالف و رقابـت بـا           : دهدی  ربط م 

ديگر مانند روسيه بـر سـر ايـران؛ بـروز يـک             ی  امپرياليستی  قدرت ها 
و نيز احتياط آمريکا در رابطه با تغيير         مهم در آمريکا؛    ی  بحران اقتصاد 

اوج گرفتـه و رونـد   ی طبقـات ی  کـه تـضادها   ی  رژيم در ايران در شرايط    
از پائين ی تواند بسرعت تبديل به يک روند انقالب   ی  تغيير رژيم از باال م    

  . شود

بنيادين امپرياليسم آمريکا ی با اين وصف، گزارش با اشاره به نيازها
ی نيز تاکيـد مـ   ی   بر ايران، بر خطر حمله نظام      کاملی  به اعمال هژمون  

رشـد و  ی برای ضروری را کماکان سياست" قطب سوم"گذارد و سياست   
  . داندی در ايران می گسترش جنبش انقالب

در ايـران و تـاثيرات      ی  بـر عمـق بحـران اقتـصاد       ی  گزارش سياسـ  
اين بحـران ريـشه   : گويدی آن انگشت گذاشته و م ی   اجتماع –ی  سياس

ــق ســاختاردر يــک بحــ ی بازســازی اگرچــه طرحهــا. داردی ران عمي
پس از پايـان جنـگ ايـران و عـراق کـامال        ی  اسالمی  جمهوری  اقتصاد

پول صورت گرفت، اما ی و صندوق بين الملل ی  تحت فرامين بانک جهان   
ی از نقطه نظـر منـافع سـرمايه دار   . بوده استی  ها قسم ی  اين باز ساز  

. استی مهم و اساس ی   اقتصاد  ايران محتاج يک تجديد ساختار     ی،جهان
. کنـد ی را حکـم مـ  ی چنـين نيـاز  ی به اقتـصاد جهـان   ی  منطق وابستگ 

و مسئول آن  ی   به عنوان سرکرده نظام امپرياليست     –آمريکا  ی  سياستها
بدون يک تجديد . کندی می نيز پيروی   در قبال ايران از چنين منطق      -

ی بـرا ی  مهـم، ايـن واحـد از اقتـصاد جهـان          ی  اجتماعی  ساختار اقتصاد 

http://www.irdc.ir/book.asp?id
http://www.pajohe.ir/default.aspx?app=ArticleManagement&
http://www.irdc.org/book.asp?id
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  . سود آور نخواهد شدی امپرياليستی سرمايه ها

ی هـا ی از جابجـائ ی ناشی اجتماعی خيزش های گزارش بر دورنما  
مواقع ی  در بسيار : نويسدی  پرتو افکنده و م   ی  بزرگ در ساختار اقتصاد   

بـه ايـن   . بزرگ، آستانه انقالبات بزرگ نيز هست ی  های  آستانه جابجائ 
ـ ی  شـد، کمونيـستها   موجـود با  ی  شرط که فاکتور ذهن    از خـط   ی  انقالب

ی که نيروها ی  در صورت  .برخوردار باشند و درست عمل كنند     ی  صحيح
سـود جوينـد، خطـر آن    ی و کمونيست نتوانند از چنين فرصـت     ی  انقالب

و جنـبش  ی در مبـارزات تـوده ا   ی  است که ما شاهد يک عقبگرد جـد       
ر شوند در   حاکم قاد ی  اگر امپرياليستها و طبقات ارتجاع    . باشيمی  انقالب

دلخواه خود را پيش برند و دولـت  ی سازش با يکديگر تغييرات ساختار  
رفرمهـا تـر و تـازه کننـد،         ی  ايران را با انجام پاره ا     ی  فئودال کمپرادور 

  . روبرو شويمی خطر آن هست که با يک دوران افت در مبارزه طبقات
در تعيين ی انقالبی گزارش بر تعيين کننده بودن نقش عنصر آگاه       

: نويـسد ی در ايران تاکيد بسيار گذاشـته و مـ   ی  رنوشت مبارزه طبقات  س
مجـدد  ی  باالخص در دورنما قرار گرفتن بپاخيزی،شد مبارزات توده ا   ر

را کـامال  ی ارتجاعی تواند روندها ی  و گسترش آنها م   ی  شهری  شورشها
از اصالح طلبـان خطـر فقـط    ی به قول يک. تحت الشعاع خود قرار دهد    

ی  هـم رژيـم را تهديـد مـ         ”یانقـالب کلنگـ   "نيـست،    ”یانقالب مخمل "
ـ      ی  قهری  تبديل شورشها اما   .کند مهـم،  ی به سر منـشا تحـوالت انقالب

. داردی بستگی انقالبی توده ها و عملکرد نيروهای اساسا به درجه آگاه   
با رژيم همه گير شده، امـا ايـن      ی  با وجود اينكه روحيه مخالفت سياس     

رو در رو با رژيم در سطح گسترده گذر      روحيه هنوز به مبارزه آشکار و       
مردم افزوده اسـت، در  ی  فزاينده بر نارضايت  ی  فشار اقتصاد . نکرده است 

دهنـد و نـسبت بـه    ی را بـروز مـ  ی و برزن مردم اين نارضـايت    ی  هر کو 
دهنـد، امـا برخـورد      ی  نشان م ی  در سطح جامعه همدل   ی  مبارزات جار 

يـک اقـدام    ی  ر جـا  در گوشه و کنـار کـشو      ی  همدالنه با مبارزات قسم   
  .گيردی را نمی مبارزه جويانه و سراسر

کنـد  ی را برجسته می گزارش داليل اين وضع را تحليل کرده و يک     
 :در ميان مردم اسـت ی انقالبی ايدئولوژيک سياسی  قدان دورنما و آن ف  

مـشخص  ی ه پيـروز بی دست يابی و چگونگ ی  پيروزی  مردم معنا ی  برا
ی کـه بايـد بـرا   ی از آينده و افقی ردر ميان اکثريت مردم تصوي   . نيست

که بـه  ی تا زمان. آن مبارزه کنند يا موجود نيست يا بسيار ضعيف است    
ی انقالبی قول لنين پيشروان طبقه کارگر و توده ها توسط يک ايدئولوژ

از ايـن زاويـه     . امکان ناپذير است  ی  تسخير نشده باشند، انقالب پرولتر    
ی ميان طبقه کـارگر و مـردم ، بـرا   در ی تبليغ و ترويج کمونيسم انقالب  

در جامعه به منظور آغاز جنگ خلق از اهميت   ی  انقالبی  تقويت روندها 
  .برخوردار استی تعيين كننده ا

و اينک بخش دوم اين گـزارش کـه بـه تجزيـه و تحليـل جنـبش              
  :اختصاص داردی کارگر

  !ي؛ وظايف انقالبيتوده ای جنبشها
. اسـت ی  بـارزات تـوده ا    از مشخصات مهم جامعه، گسترش م     ی  يک

روزمـره  ی های است به اجحافات و حق کش   ی  اغلب اين مبارزات پاسخ   
اگـر چـه ايـن    . شـود ی اعمال می که از جانب دولت بر اکثريت اهال   ی  ا

در دامن زدن ی  مبارزات اساسا پراکنده و غير متشکل اند اما نقش مهم         
 یرا بـرا ی در کـل جامعـه دارنـد و زمينـه مـساعد         ی  به جو  ضـدرژيم    

  . آورندی فراهم می فعاليت انقالب
 توان بالقوه و بالفعل ی،توده ا ی  صحيح از موقعيت جنبشها   ی  ارزياب

مقابل ی و عملی نظری آنها، نقاط قوت و ضعف شان و توجه به مصافها  
ــا ــرای پ آنهــا و  گــسترش نفــوذ کمونيــستها  ی پيــشروی هــر يــک ب

  . ضروريست
ت و رشـد  تقويـ ی دوره کنـون ی حـزب مـا طـ     ی  کلـ ی  خط راهنمـا  

بحـث و مبـارزه حـول جهـت     ی  دامن زدن به فضا   ی،توده ا ی  جنبشها
در ارتباط با  مسائل مربوط به هر ی پايه ای ايدئولوژيک سياسی گيريها

بدون  اين امر. جامعه استی يک از جنبشها و در ارتباط با تحوالت کل
حاکم بـر جامعـه و همچنـين روشـن کـردن       ی سياسی توجه به فضا

  . ميسر نيستی انقالب پرولتری اهداف پايه ا
  الف ـ جنبش کارگري

از ی ناشـ ی و فشارهای  به دليل بحران اقتصاد   ی   جنبش کارگر  - ١
هر هفته شاهد بروز اشکال گونـاگون  . گرفته استی آن ابعاد گسترده ا  

اين مبارزات عمـدتا    . اعتراضات کارگران در گوشه و کنار کشور هستيم       
دارند، به اين معنا کـه  ی  خصلت تدافعبروز يافته و  ی  در حيطه اقتصاد  

بـه سـطح معيـشت کـارگران، و         ی  هستند به تعرضات بورژواز   ی  پاسخ
ی اگرچه در پاره ا.  گيرندی عموما حول دريافت حقوق معوقه صورت م

کـارگران و طـرح خواسـت    ی سازمانيابی ابتدائی شکل ها موارد شاهد 
طالبـات هنـوز   هستيم اما اين قبيـل م ی تشکالت مستقل کارگر  ی  آزاد

مبارزات کارگران کماکان پراکنده بـوده و از فقـدان   . فراگير نشده است 
  . برندی رنج می بويژه در ابعاد سراسری سازمانده

را ی   گسترش مبارزات خودجـوش کـارگر      ی،تشديد بحران اقتصاد  
اما واقعيت اين است که تـا کنـون عمـدتا           . بهمراه آورده و خواهد آورد    

بزرگ در  ی  بزرگ و متوسط و کارگران پروژه ها       یکارگران کارخانه ها  
بدنـه طبقـه   ی گير اين نوع مبارزات حق طلبانه بوده اند و بخـش اصـل         

کوچک است، کمتر در اين مبـارزات شـرکت         ی  کارگر که در کارگاهها   
داشته اند در حاليکه اين بخش جـزو آسـيب پـذيرترين بخـش طبقـه          

جهـنم اسـتثمار   ی انکـه در طبقـه تحتـ     ی  کارگران افغانـستان  . کارگرند
حقوق و آسـيب پذيرنـد کـه حتـا     ی ايران قرار دارند، آنچنان بی  طبقات

اعتناينـد و صـفحه   ی چپ نسبت به وضعيت آنـان بـ   ی  تشکالت کارگر 
  .دهدی را نشان نمی رادارشان وضعيت برده وار کارگران افغانستان

کارگران کارخانجات متوسط و بزرگ بطـور     ی   مسلما مبارزات جار  
 و غير مستقيم بر موقعيـت کـل کـارگران منجملـه کـارگران               مستقيم
مقاومت ی  را برا ی  مساعدی  کوچک تاثير داشته و حتا فضا     ی  کارگاهها

باز خواهد کرد، اما اشتباه  است که  انتظـار تکـرار    ی  کارگران افغانستان 
کوچک و کارگران   ی  اين شکل از مبارزه را در ميان کارگران کارگاه ها         

و عدم تمرکز بيش از حـد آنـان داشـته         ی  يل پراکندگ به دل ی  افغانستان
گـاه بـه گـاه     ی  در شکل شورشها  ی  از اعتراضات کارگر  ی  بسيار. باشيم

و راه افتـادن جنـبش حـق طلبانـه کـارگران           . يابـد ی  محالت بـروز مـ    
بشدت وابسته بـه فعاليـت نقـشه منـد و  کـار آگـاه گرانـه         ی  افغانستان

  .استی سياس
  
بـودن آن  ی  کماکان خودبخودی،جنبش کارگر ی   خصلت اصل  – ٢
ايـن ضـعف    ی  آگاهانه فعالين جنبش کارگر   ی  با وجود تالش ها   . است

ی در نبردهـا ی از همـين رو نـه تنهـا امکـان پيـروز          . هنوز پابرجاسـت  
نيز خطر آن موجود اسـت      ی  محدود است، بلکه از نظر سياس     ی  اقتصاد

معـه  موجـود در جا   ی  که اين جنبش به زير پر و بال گرايشات بـورژوائ          
ميان آمريکا  ی  ايران به دليل کشمکشها   ی  صحنه سياس ی  پيچيدگ. رود

  .افزوده استی بر دامنه و ابعاد چنين خطری اسالمی و جمهور
از ی قشر نازک ی  ايران شکل گير  ی  از نقاط قوت جنبش کارگر    ی  يک

 را ٥٧است که تجربه انقالب "  کارگر–يا روشنفکر  "  روشنفکر –کارگر  "
کـه از   ی  تالشهائ. سنتا به طيف چپ وابسته است     پشت سر گذرانده و       

فراگير صورت گرفته ی تشکلهای جانب اين قشر در ارتباط با ايجاد برخ
نداده است و شکاف ميان اين بخش از فعـالين بـا        ی  تاکنون ثمر چندان  

  . هنوز بسيار زياد استی خودجوش کارگری مقاومت ها
.  فعاليتهـا دارد   مربوط به خط غالب بر ايـن      ی  اين وضع تا حد زياد    

ی گرائی  و علن ی  گرائی  که شديدا به اکونوميسم، رفرميسم، قانون     ی  خط
 ی،کـارگر ی  مبارزات توده ا  ی  درک محدود از سازمان ده    . آغشته است 

ی از فعالين جنبش کارگر  ی  بسيار. در مقابل رفع ضعف ها است     ی  مانع
ا کنند هر چقدر مضمون فعاليت را رقيق تر کننـد و يـ    ی  به غلط فکر م   

سطح فعاليت را پائين تر آورند، امکان گـسترش مبـارزه و رشـد آن از            
  . شودی بيشتر می به سطوح عالی سطوح دان

روز ی جستن از سياست و به ميان نکـشيدن مـسائل سياسـ       ی  دور
ماننـد تـضاد    (در ارتباط با اين مـسائل       ی  جامعه و پرهيز از موضع گير     



     ١١u 

زنـان و جنـبش   و  آمريکا و خطـر جنـگ، سـرکوب        ی  اسالمی  جمهور
اين فعالين را به حاشـيه رانـده و         )  قتل و شکنجه مخالفين    ی،دانشجوئ

به دست گرايـشات راسـت درون       ی  صحنه سياس ی  عمال موجب واگذار  
که يک روز تحـت عنـوان   ی شده است؛ گرايشات راستی  جنبش کارگر 
دنبال فصل مشترک با دولت هستند، روز ديگر تحـت   ی  سه جانبه گرائ  

را به مدارا با خـود  ی اسالمی کنند جمهوری می سع یعنوان وحدت مل 
ـ  ی  وادارند و همزمان دست به دامن نهادها        کـه   ”یکـارگر "ی  بين الملل

  .شوندی هستند، می امپرياليستی سياستهای مجيز گو
در ی نادرست در ميان فعالين تشکالت کارگر    ی  به اعتقاد ما درکها   

کـارگران و   ی صادمبارزات اقتـ ی مورد رابطه ميان کمک به سازمان ده   
آنان، عمال موجب به بن بست رسيدن اين ی مبارزات سياسی سازمانده

تشکالت شده بطوريکه حتا قادر به پيش برد اهداف اوليه شان نبوده و         
. کارگران بوجود آورندی از پيوند را با مبارزات جاری نتوانسته اند حداقل

وحـدت  "گرد آوردن گرايشات راست و چپ تحـت عنـوان           ی  تالش برا 
. شـود ی  موجـود مـ   ی   فقط موجب فلج شدن نيروهـا      ”یجنبش کارگر 

شـود  کـه ايـن    ی باعث می و کمونيستی  طبقاتی  درک محدود از آگاه   
را به مبارزه ی و نظام کار مزدی دسته از فعالين، مبارزه ضد سرمايه دار

را نيز به محدودترين ی کارگران محدود کنند و مبارزه اقتصادی  اقتصاد
ی  تقليل دهند و پرهيز از سياست را کمـال درايـت بـرا             آنی  شکل ها 

 قلمـداد کننـد و تحـت عنـوان مـساعد نبـودن          ”یرشد جنبش کارگر  "
را ی افراطـ ی گرائی و علنی  محافظه کارانه مبارزات  ی  روشها" تناسب قوا "

ی زيـاد ی  اين خـط محـدوديتها    . يک سکه اند  ی  ترويج کنند که دو رو    
  . ببار آورده استموجود ی رشد و تکامل تشکل های برا

  
در ايـران،   ی  مبارزه طبقات ی   با به رسميت شناختن قوانين عين      – ٣
از فعـالين  ی بـسيار . تـوان حـل كـرد   ی  ها را مـ   ی  از اين ناكام  ی  بسيار

ــارگر ــوبرداری ک ــدنبال الگ ــه ای ب ــارزات اتحادي ــنديکائی از مب ی و س
در حاليکه بايد تحليل مشخص از شرايط مشخص    . اندی  غربی  کشورها

منجملـه  (ی واضح است که ايجاد، رشد و تکامل تـشکالت تـوده ا   . کرد
بنـابراين  . غرب متفاوت اسـت   ی   در ايران با کشورها    )یتشکالت کارگر 

که بـه شـکل    ی  همان شرايط و روندهائ   . بيهوده نبايد دنبال الگو گشت    
اتحاديه ها و سنديکاها در غرب انجاميـد، قابـل تکـرار در ايـران       ی  گير

امکان ايجاد تشکالت پايدار اتحاديـه  ی  امپرياليست یدر کشورها . نيست
حـاکم بـر ايـن کـشورها اجـازه      ی  بـورژوائ ی  دمکراسـ . موجود است ی  ا

کـه بـه دليـل    ی در صـورت . دهـد ی را مـ ی اتحاديـه ا ی قانونی  فعاليتها
ی عريـان حـاکم بـر ايـران ايـن قبيـل فعاليتهـا             ی  سرکوب و ديکتاتور  

روبرو اسـت و  ی  دشواريها زياديا عمال غير ممکن است يا بای  اتحاديه ا 
ميـان دولـت و   ی کـشور و تناسـب قـوا   ی سياسـ ی عموما به شرايط کل  

در ارتبـاط بـا رشـد       ی  مـسئله اصـل   .  ربط دارد ی  انقالبی  جنبش سياس 
طبقه کـارگر  در همـه کـشورها بـه           ی  و اتحاديه ا  ی  تشکالت سنديکائ 

 )ینـه سـازش طبقـات     (ی  موثر در پيشبرد مبـارزه طبقـات      ی  عنوان نيرو 
  . استی انقالبی اساسا وابسته به وضعيت جنبش سياس

موقعيـت  . روبـرو بـوده ايـم     ی  در ايران نيز ما تاريخا با چنين روند       
در کشور تاثير مـستقيم بـر دامنـه و گـسترش     ی سياسی جنبش انقالب 

هر اندازه کـه    . کارگران داشته است  ی  و سنديکائ ی  اتحاديه ا ی  فعاليتها
 عقب نشست، امکان ايجاد تشکالت       دولت ی،در اثر رشد جنبش سياس    

خـاص  ی  اين امـر بـر ويژگـ      . بيشتر شد ی  مستقل و نسبتا پايدار کارگر    
ی مبارزات صـنف . آن در ايران داللت دارد ی  و سازمانياب ی  جنبش کارگر 

ی تــوان و نبايـد از مبــارزات سياســ ی طبقــه کـارگر را نمــ ی و اقتـصاد 
بـر کـشور    ی  نيتو ام ی  نظامی  که فضا ی  و در شرايط  . کارگران جدا کرد  

در . کـرد ی را جايگزين مبارزه مخفی  توان مبارزه علن  ی  حاکم است، نم  
بايد در ميان کارگران    ی  از سازماندهان مخف  ی  همه شرايط ستون فقرات   

تنهـا  .  فعاليت کنندی مختلف و کارگران افغانستان ی  مناطق و رشته ها   
. ستفعاليت به حداکثر سود ج    ی  توان از اشکال علن   ی  در اين صورت م   

ببـار نخواهـد    ی  فعـالين کـارگر   ی  تالشهای  بدون اتخاذ اين جهت گير    
آبـادان و اتحاديـه   ی پـروژه ا ی  سـنديکا ی  تجارب مثبت و منف   . نشست

گيالن و کارگران شرکت نفـت در دوران انقـالب         ی  کارگری  های  شورا
  .   را بايد از اين دو جهت مورد توجه قرار داد١٣٥٧ – ٦٠

  
ی توان مبـارزات اقتـصاد  ی نمی ق حتفوی  بدون جهت گيريها – ٤

اگـر هـدف راه     . روزمره و کوتاه مدت را نيز با موفقيـت بـه پـيش بـرد              
سـازمانيافته اسـت بايـد نقـشه و برنامـه           ی  يک جنبش تـوده ا    ی  انداز

جمع کـردن  ی توان بر مبنای سازمانيافته را نمی جنبش توده ا  . داشت
تـوان  ی نمـ ی بـارزات بدون تعيين آماج م  . بدور هم سازمان داد   " فعالين"

کارگر را در يک جهـت بـه حرکـت در آورد و مهمتـر از آن              ی  توده ها 
 بـين هـسته   ی،و اقتصادی بين مبارزه سياس " دوخت"بدون ايجاد نقاط    

توان آنها ی کارگران، نمی سازمانيافته با حرکت خودبخودی سياسی ها
ی هااتحاد عمل و ايجاد جبهه      . که بايد به حرکت در آورد     ی  را در جهت  

وسيع کـارگر بـدرون مبـارزه،       ی  کشيدن توده ها  ی   برا ی،متحد کارگر 
. اما سياست حاکم بر اين اتحـاد عمـل هـا مهـم تـر اسـت                . مهم است 

ی مشخص، و ايجاد اتحاد حول پالتفرمهـا      ی  مبارزاتی  کارزارهای  طراح
ی باشد می  کنون)یو اقتصاد(ی ساده و صحيح که ناظر بر اوضاع سياس       

ی ياری ميان گرايشات مختلف در فعالين کارگر  ی  لتواند به وحدت اصو   
ی سازمان دادن مقاومـت تـوده ا  ی برای مثال طرح نقشه ا ی  برا. رساند

) بنـزين ی مانند سهميه بند(رژيم  ی  کالن اقتصاد ی  در مقابل سياستها  
و متحدانه و بطور منظم در سراسر کشور بحول آن فعاليت کـردن بـه             

اتحـاد  ی بـرا ی مناسـب ی زمينـه هـا  تواند ی منظور عقب راندن رژيم، م    
ی کـارگر بخـش هـا   ی ميان گرايشات مختلف باشد و در ميان توده ها        

  . ايجاد کندی طبقاتی مختلف حس اتحاد و همبستگ
 ”یتـوده ا "توان مـسئله  ی نمی  گرائی  و قانون ی  گرائی  مضافا، با علن  
ی نه امکان آغاز يک مبـارزه مـوثر را مـ          ی  گرائی  علن. شدن را حل کرد   

شـک نيـست کـه فقـط اسـتمرار يـک         .  نه امکان استمرار آن را     دهد و 
دهـد، آنجـا کـه    ی تجربه نشان مـ .تواند آن را توده گير کندی مبارزه م 

ميـان کـارگران    ی  مشخص طرح شده، به اتحـاد سياسـ       ی  آماج مبارزات 
نسبتا رزمنده تـر    ی  توجه شده و اشکال مبارزات    ) در سطوح اوليه  ی  حت(

کـه بـر   ی آنجـائ . تر شـده انـد  ی ت توده ا به پيش گذاشته شده، مبارزا    
ی تکيه شده، قبل از اينکـه فعـالين کـارگر   ی گرائی و قانونی  گرائی  علن

  . فرصت ابراز وجود بيابند، مورد هجوم و سرکوب واقع شدند
شـرکت  ی المقدور در کليـه مبـارزات کـارگر   ی کمونيستها بايد حت 

ی ت جـار  فـوق را در پيـشبرد مبـارزا       ی  کنند و بکوشند جهت گيريهـا     
اينکـار در  . رسـانند ی کارگران ياری کارگران جا بيندازند و به سازمانياب 

و ی درجه اول نياز به يک مبارزه صريح و آشکار ميـان فعـالين کـارگر           
که بايد ی مبارزه ا . .در سطوح مختلـف دارد ی پيشروان مبارزات جار  

کمونيـست هـا   . فراوان و از زاويه مثبت صورت گيـرد     ی  با دلسوز 
ی مثبت، بر جو و فـضا  ی  مبارزاتی  تالش کنند با ساختن نمونه ها     بايد  

  .تاثير بگذارندی و فعالين کارگری حاکم بر جنبش کارگر
  
تاکيد بر سياست قطب سوم و  ضـرورت         ی   از نقطه نظر سياس    – ٥

از ی  اسـالم ی  عليه آمريکا و جمهور   ی  جنبش کارگر ی  طرح موضع گير  
مبـارزه  ی  ه آمـاج اصـل    روشـن اسـت کـ     . برخوردار است ی  اهميت زياد 

اما اگر از هم اکنون فعاليت آگاهگرانه . استی اسالمی کارگران، جمهور
هر يک و اهـداف پليدشـان، صـورت نگيـرد،         ی  نسبت به ماهيت طبقات   

ی از نيـرو  ی  يکـ ی  به ذخيره سياس  ی  خطر آن هست که جنبش کارگر     
ی دخالـت گـر  . در حاشيه قرار گيرد  ی  بدل شود و يا بکل    ی  ارتجاعی  ها
روز کـه آينـده   ی اهانه کارگران در ارتباط با مهمترين مسئله سياسـ       آگ

يافتن نـسبت بـه جوانـب گونـاگون آن     ی زند و آگاهی جامعه را رقم م 
نـشود و يـا    ی  بـورژوائ ی  هـا ی  نيروی  اينکه طبقه کارگر دنباله رو    ی  برا

از . برخـوردار اسـت  ی  دنباله رو حوادث نشود، از اهميت فـوق العـاده ا          
که کارگران را دعوت بـه سـکوت و عـدم         ی  ه با گرايشات  همين رو مبارز  

ی کنند يا بدتر از آن بطور پراگماتيست  ی  دخالت نسبت به اين مسئله م     
پيـشبرد  ی  از اين يا آن قطـب بـرا  ”یتاکتيک"آنان را دعوت به استفاده    

 کنند، بايـد در دسـتور کـار همـه فعـالين     ی خود می صنفی خواستها



      t ١٢   
  .طبقه کارگر قرار گيردیانقالب
  
 تاريخا جنبش کارگری، بستری برای رواج کمونيسم در جامعه – ٦

نياز بـه تبليـغ و      . اما اين امر خودبخود حاصل نمی شود      . بوده و هست  
بـدون انجـام ايـن    . ترويج دائمی کمونيسم انقالبی در اين جنبش است  

. وظيفه حتی صحبتی از ارتقا جنبش کنونی نمی تواند در ميـان باشـد        
يز ما با گرايش نادرستی در ميان پاره ای از فعالين چپ   در اين زمينه ن   

بـسياری فکـر مـی کننـد بـا بـراه            .  در جنبش کارگری روبرو هـستيم     
انداختن جنبش اعتـصابی کـارگران مـی تـوان کمونيـسم را در ايـران              

جــدای از اينکـه اجتمــاعی شــدن  . تبـديل بــه نيـروی اجتمــاعی کـرد   
يعنـی آغـاز و    ( انقالب ايـران  کمونيسم در ايران مستقيما به مسئله راه      

گره خورده است و تجارب تاريخی صـد سـاله        ) گسترش جنگ انقالبی  
اخير جنبشهای انقالبی در ايران هم آنرا نشان داده است،  امـا مـسئله           

بـدون  . رسوخ کمونيسم در ميان جنبش کارگری امری آگاهانـه اسـت          
  درگيـر  دامن زدن به جوشش فکری در اين زمينه در ميان کارگران و           

کردن فعالين کارگری در ارتباط با آن، نمی تـوان بـه گـسترش نفـوذ             
کمونيـسم يـک علـم اسـت و     . کمونيسم در ميان کارگران ياری رساند   

کارگران پيشرو بايد به مثابه يک علم با آن برخـورد کننـد و آنـرا فـرا              
مبارزات کارگری و جنبش اعتصابی تنها زمينه مـساعدی بـرای          . گيرند

برای اينکه اين مبارزات زمينـه  . ترويج اين علم فراهم می کنندتبليغ و   
و نه بستر توليد و باز توليد (ای برای جذب ايده های کمونيستی شوند        

کمونيستها از همان آغاز    ) ايده های بورژوائی و مذهبی و ناسيوناليستی      
بايد پيگيرانه ايدئولوژی و سياست خـود را  در ميـان کـارگران تبليـغ                

 مرحلـه گرائـی در ايـن زمينـه هـم بـه معنـای از دسـت دادن           .نمايند
کارگرانی که تشنه آگاهی    (فرصتهای مساعد برای تعليم کارگران است       

چرا که حضور . و هم به معنای تضعيف جنبش موجود) طبقاتی هستند 
کمونيسم در يک جنبش توده ای به معنای دامن زدن به مبارزه بـرای         

 يعنی پيش گذاشتن آماج انقالبی تر،       .راديکالتر کردن آن جنبش است    
يک رابطـه  . سازمان دادن اتحاد گسترده تر و اتخاذ روشهای رزمنده تر     

تنگاتنگ و متقابل بين آگاه گری کمونيستی و مبارزات جاری کارگری       
در جنبش های خودبخودی کارگران نيز هر چـه دولـت       .  موجود است 

راديکـالتر مـورد    ) ئیحتی در در سطوح اوليـه و ابتـدا        (طبقاتی حاکم     
آماج قرار گيرد و روشهای راديکالتر اتخاذ شود زمينه مساعدتری بـرای     

  . رشد جنبش کمونيستی فراهم می شود
تبليغ و ترويج کمونيستی برای تـزئين جنـبش کـارگری يـا بـرای           

يـک دليـل مهـم پـائين آمـدن          . بحث در پستوهای روشنفکری نيست    
 گرائی و قانونی گرائی در ميان سطح توقعات و تقويت رفرميسم و علنی

فعالين چپ کارگری فقدان حضور زنده و دائمی بحث و جدل بـر سـر             
بحث و جدل بر سر کمونيسم، يعنـی بحـث در مـورد             .  است کمونيسم

ايدئولوژی و برنامه طبقه کارگر، در مورد فرجام مبارزه طبقـاتی طبقـه        
وان آن را کارگر، و خصلت جامعه ای که طبقه کارگر به بـشريت فراخـ       

کمونيستها نمی تواننـد  . می دهد و راه رسيدن به آن را روشن می کند    
. طبقه کارگر را صرفا به تکرار تجارب انقالبی قـرن بيـستم فرابخواننـد          

کمونيستها برای فراتر رفتن از آن تجارب نياز به جمعبنـدی علمـی از              
ر  مثبت و منفی تالشهای طبقه کارگر در ساختن جامعه نوين د      جوانب

 از همـين امـروز بـرای ارتقـا     بايد. چين و شوروی در قرن بيستم دارند     
به عبارتی ديگـر نوسـازی جنـبش        (استانداردهای ايدئولوژيک سياسی    

 . فردا دير اسـت    .در ميان فعالين چپ کارگری تالش شود      ) کمونيستی
چرا که کمونيستها و طبقه کارگر با اوضاع پيچيده ای در صحنه ملی و        

 معنای .نداراده ای استوارفکری روشن و  نيازمند يند و وبروبين المللی ر  
عملی و تشکيالتی اين جهـت گيـری ايجـاد هـسته هـای کمونيـستی           

بواسطه ورشکستگی ايدئولوژيک سياسی . در ميان کارگران استمخفی 
مبـارزات تـوده ای   رشـد  جمهوری اسالمی، ضعف و بی ثباتی دولت و       

  n . اينکار فراهم شده استکارگری، شرايط مناسبی برای انجام

  سرریز شدن دیگ جوشان پاکستان
مندرج در " ديگ جوشان پاکستان"به نام ی نوشته زير با استفاده از مقاله ا

، نگاشته ١١٥، شماره )آمريکای ارگان حزب کمونيست انقالب(نشريه انقالب 
  .شده است

 ی د٧، روز )یپی پی پ(نظير بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان       ی  ب
اين ترور، تهيدستان شهروروسـتا، در منـاطق        ی  از پ .   ترور شد   ١٣٨٦

ژنرال مـشرف، حـاکم پاکـستان، بـا     . مختلف سر به شورش برداشتند   
آمريکا و ژنرال مشرف، قتل بوتو را . سرکوب خونين جواب مردم را داد

انداختند اما مردم کوچه و بازار شـخص     ی  به گردن بنيادگرايان اسالم   
ی بنيادگرايـان اسـالم   .  را مسئول قتل بوتو دانستند     مشرف و نظاميان  

واقع در (پاکستان مانند طالبان افغانستان و القاعده ، ايالت وزيرستان       
. خـود قـرار داده انـد     ی  را مرکز فعاليت ها   ) مرز پاکستان و افغانستان   

ی اين نيروها آفريده و تعليم يافته سازمان سيا و ارتـش پاکـستان مـ              
 ژانويـه نوشـت، رژيـم بـوش     ٦يورک تـايمز در روز  روزنامه نيو . باشند

عمليات سازمان سيا و دخالت ارتش     ی  برای  نقشه هائ ی  مشغول بررس 
يکماه بعد از ترور بوتو، رابرت گيتس، وزير        .  آمريکا در پاکستان است   

پاکـستان، آمريکـا آمـاده      ی  دفاع آمريکا اعالم کرد، در صورت تقاضـا       
به کمک ارتـش پاکـستان      ی  ان اسالم مقابله با بنيادگراي  ی  است تا برا  

  ! بشتابد
از ی در پاکـستان بخـش  ی بحـران سياسـ  ی اين واقعه و بطـور کلـ      

امپرياليسم . در کل خاورميانه استی سياسی بحران و از هم گسيختگ
و ی  نظـام ی  و دخالتهـا  ی  آمريکا با دامن زدن به اين از هم گـسيختگ         

از هـم   . کنـد نظـم دلخـواه خـود را  ايجـاد کنـد             ی  مـ ی  سـع ی  امنيت
ميان آنان و جوشـش  ی مرتجعين در پاکستان و جنگ ها    ی  گسيختگ
انقـالب  ی را بـرا ی جان به لب رسيده، بهترين اوضـاع عينـ      ی  توده ها 
اما مانند بسيار نقـاط ديگـر خاورميانـه، در فقـدان يـا              . دهدی  ارائه م 

ی کارگر و دهقـان و فقـرا      ی   توده ها  ی،ضعف مفرط جنبش کمونيست   
نظيـر بوتـو و يـا بنيادگرايـان      ی  ماننـد بـ   ی  عيندر وجود مرتج  ی  شهر

تواننـد  ی ايران نمـ ی  کمونيستها. کنندی  راه نجات جستجو م   ی  اسالم
هميـشه يـک   ی زيرا جنبش کمونيست . تفاوت باشند ی  به اين معضل ب   

  .بوده استی جنبش بين الملل
 ميليون نفـر و قـرار گـرفتن در          ١٦٥برابر با   ی  پاکستان با جمعيت  

ی بـرا ی موقعيت استراتژيک بـسيار مهمـ  ی ره دارامحل تقاطع  سه قا   
دوم، ی  پـس از جنـگ جهـان      . اسـت ی  جهانی  سرمايه دار ی  قدرت ها 

به هند استقالل دادند و همزمـان در سـال          ی  بريتانيائی  امپرياليستهائ
مسلمانان هند، کشور   ی   تحت عنوان ايجاد يک کشور مجزا برا       ١٩٤٧

پاکـستان از  . ل دادنـد  تـشکي ”یاسالم"پاکستان را  بعنوان يک کشور    
جنـگ خـونين    . ميان مسلمانان و هندوان بيرون آمد     ی  درون خونريز 

ميان مسلمانان و هندوها، يک ميليـون تـن از فقيرتـرين مـردم ايـن             
 از ننگـين تـرين   ی که يکـ ی بخش جهان را به کام مرگ کشيد؛ جنگ  

دسـت آخـر    .  بريتانيا در اين منطقه است    ی  فصول حاکميت استعمار  
ظام نيمه فئـودال نيمـه مـستعمره وابـسته بـه امپرياليـسم              نيز يک ن  

انگليس و سپس آمريکـا، بعنـوان نظـم جديـد سـر بـر آورد و ده هـا         
ی نـوين ی  ميليون تن از مـردم ايـن خطـه را در چنبـره روابـط بردگـ                

  . سازمان داد
ی دوم، آمريکـا جـا  ی بريتانيا بعد از جنگ جهان    ی  با افول امپراتور  

ی امپرياليسم آمريکـا دارا   ی  پاکستان برا .  کردآن را در اين خطه  پر        
ی آن يـک پايگـاه نظـام   ی اسـت تـا اقتـصادي؛ و بـرا      ی  اهميت نظـام  

بهمين جهت آمريکـا بـشدت   . ارزشمند در يک منطقه پر تالطم است    
  . نگران اوضاع در پاکستان است

ی جهـان ی  بازار سرمايه دار  ی  پاکستان، مشقت خانه ايست که برا     



     ١٣u 

و ی  و اروپـاي  ی  آمريکـاي ی  سـرمايه هـا   . کنـد ی  د م ارزان تولي ی  کاالها
روابـط  . کننـد ی در اين کـشور ميليـون هـا نفـر را اسـتثمار مـ      ی  ژاپن

پاکـستان مـسلط    ی  بر روسـتاها  ی  و حتا فئودال  ی  نيمه فئودال ی  توليد
سـرمايه  ی آن نيز در مـدارها ی و نيمه فئودالی فئودالی  کشاورز. است

بـزرگ کـشت و زرع صـدها    ی در زمين ها  . ادغام شده اند  ی  بين الملل 
روزانـه کمتـر از يـک دالر    ی هزار زن و دختر جوان، بابت پنبـه چينـ       

ی  درصد مردم کشور بـه آب آشـاميدن        ٥٠بيشتر از   . کنندی  دريافت م 
ارتش کـه دسـت پـرورده آمريکاسـت، بخـش      . ندارندی  سالم دسترس 

ی کشور را کنتـرل مـ     ی  و صنايع کليد  ی  کشاورزی  از زمين ها  ی  بزرگ
و ايـن موجـب انزجـار سـرمايه داران          ).  پيوست رجوع کنيـد    به(کند  

اردو ی اهـال ی ميان شرايط زندگ  . نيز هست ی  کوچکتر و خرده بورژواز   
زبان که هنگام تجزيه هند و تشکيل کشور پاکستان به اينجا مهاجرت 

ايجـاد شـده   ی ها شکاف بزرگـ ی کردند و ملت بلوچ و پشتون و پنجاب 
ی  پدرساالر منطقه سند مـ -فئودالی  هاخاندان بوتو از خانواده  . است

  . باشند که صاحب هزاران رعيت اند
ی هر چند پاکستان در کل زير سلطه آمريکاست، امـا بخـش هـا             

. منسجم ادغام نشده انـد ی و اقتصادی مختلف آن در يک واحد سياس     
ی از اين رو پاکستان در طول عمر کوتاه خود شاهد رقابت ها و درگير  

از مردم ی بخش.  کمان مناطق مختلف بوده استخونين ميان حا ی  ها
بـا تحريکـات   ی انـد کـه هـر از چنـد گـاه     ی ديگر سنی شيعه و بخش 

ی خونين با يکديگر می های شان وارد درگير ی  رهبران مرتجع  مذهب   
بـيش از صـد و پنجـاه ميليـون     ی در اين سرزمين، بـرا    ی  زندگ. شوند

  .  فقر و خشونت دائم استی،انسان زحمتکش  گرسنگ
کـه در نـام   ی کـشور (ی بـا شـورو  " جنگ سـرد "آمريکا در دوران   

ــت ســرمايه دار ی سوسياليــست ــا در ماهي ــستی ام ــودی امپريالي از ) ب
. جستی سود می و سياسی پاکستان بعنوان يک پايگاه مطمئن نظام    

. شـود ی   آمريکـا تـامين مـ      سطپاکستان تو ی  يک چهارم بودجه نظام   
ارتـش پاکـستان    . اسـت پاکستان هفتمين ارتش بـزرگ جهـان را دار        

اوقـات  ی  ارتش برخـ  . آمريکا در آن کشور است    ی  پای  محکمترين جا 
 ی اوقات در پشت احزاب سياسـ ی کند و برخی بطور آشکار حکومت م 

اما در هر حالت ارتش، ابزار عمده آمريکا در تـضمين       . شودی  پنهان م 
  . سلطه خود بر اين کشور است

ی م طرفدار شـورو يک رژيی نظامی  يک کودتا ی   ط ١٩٧٧در سال 
افغانستان را ی در افغانستان بر سر کار آمد و دو سال بعد ارتش شورو 

) همـسايه افغانـستان  (پس از اين واقعه، اهميت پاکستان    . اشغال کرد 
آمريکا چند برابر شـد و سـلطه اش بطـور جهـش وار گـسترش           ی  برا

!" مکنـي ی  روسها ويتنام م  ی  افغانستان را برا  :"آمريکاييها گفتند   . يافت
در افغانـستان قـدرت گرفـت،       ی  که يک رژيم طرفدار شـورو     ی  هنگام

که در آن زمـان نخـست وزيـر       ) نظير بوتو ی  پدر ب (بوتو  ی  ذوالفقار عل 
بوتـو در همـان   . دراز کـرد ی شوروی بسوی  پاکستان بود دست دوست   

خود بنام ژنـرال ضـياء الحـق    ی  از ژنرالها ی  يکی  نظامی  سال با کودتا  
  . ر آويخته شدسرنگون و بعدا به دا

اش در آن دوره  پـشت ضـياء را  محکـم     ی  آمريکا و متحدين غرب   
ی او گسيل داشـتند و بـرا  ی بسوی وسيعی  نظامی  گرفتند و کمک ها   

به ارتش ) در افغانستانی مرتجعين اسالم( های خريدن و تعليم جهاد
شـود، اتکـاء   ی پاکستان کـه توسـط ارتـش اداره مـ     ی  و دستگاه امنيت  

تعلـيم و  ی وسيع  برای تيب پاکستان به پشت جبهه ا بدين تر . کردند
اين نيروها  . ها در داخل افغانستان تبديل شد     ی  جهادی  عمليات نظام 

پاکستان بودند نه  ی  که دست پرورده و مزدور  آمريکا و دستگاه امنيت         
جنگيدند بلکه بطور منظم به کشتار و محـو  ی  می  تنها با ارتش شورو   

ی مترقـ ی  و نيروهـا  ) تا مائوئيـستها  عمـد (ی  کمونيست واقعـ  ی  نيروها
در دوران جنگ سرد، کشور هنـد متمايـل   . افغانستان همت گماشتند 

از اين نظر، تقويت پاکستان بعنـوان دشـمن هنـد در            . بودی  به شورو 
  . دستور کار آمريکا قرار داشت

در افغانـستان   ی  جهادی  اسالمی   نيروها ی،شوروی  پس از فروپاش  
) ١٩٩٠(نظير بوتو که در اين زمـان  ی   ب .مهار قدرت را بدست گرفتند    

ی بنيـادگرا ی نخست وزير پاکستان بـود، در زمينـه خلـق يـک نيـرو       
که عمـدتا از ملـت پـشتون بودنـد، بـه      " طالبان"جديد به نام ی  اسالم

از مـصاحبه  ی نظير بوتو در  يکـ ی ب. کامل با آمريکا پرداخت   ی  همکار
هـا  ی نگليـس فکـرش را ا   : "طالبـان گفـت   ی  هايش در مورد شکل گير    

ی ها گرفتند، پولش را عربـستان سـعود  ی دادند، تصميمش را آمريکائ 
با کمک ارتش پاکستان، طالبان در !"  داد و منهم ميدانش را باز کردم   

پاکستان که توسط   ی  پناهندگی  و در اردوگاه ها   ی  اسالمی  مدرسه ها 
سيا در مرز پاکستان و افغانستان بر پا شده بود شـکل گرفتنـد و بـه                

قـدرت  ی  و در اوج ناباور   ی  زمان کوتاه ی  انستان سرازير شدند و ط    افغ
 -مشخـصا احمـد شـاه مـسعود       (ديگـر   ی  اسالمی  جهادی  را از نيروها  

ی طالبان يک حکومت مذهب.  گرفتند و آنها را به حاشيه راندند      )یربان
مطلق ی قصد آمريکا از استقرار تاريکخانه ا . بسيار غليظ تر برقرار کرد    

ی ر واقع اين بود که اينجا را تبديل بـه پايگـاه عمليـات          در افغانستان د  
القاعده شاخه شبه . به نام القاعده کندی اسالمی شبه نظامی يک نيرو
آمريکـا در خاورميانـه   ی  و نظام ی  امنيتی  سازمان ها ی   اسالم –نظامي

را ی تاريخ مـصرف هيـوالئ  . بود که بعدا دست ارباب خود را گاز گرفت  
 کرده بود بسر آمد اما خالص شدن از دسـت        که آمريکا خلق و تغذيه    

خود را در ی بخصوص آنکه اين هيوال شاخه ها. آن صاف و ساده نبود    
طالبـان و   ی  نيروها. نيز دارد ی  امنيتی  داخل ارتش پاکستان و نيروها    

ايـن  . ايجـاد کـرده انـد     ی  القاعده در ايالت وزيرستان پايگاه مستحکم     
. يار فقير و عقب مانده اسـت      ايالت سه ميليون نفر جمعيت دارد و بس       

ارتش پاکستان و آمريکا حـس انزجـار در ايـن مـردم         ی  عمليات نظام 
از ی  بخـش . رانـد ی  مـ ی  بنيادگرايان اسالم ی  خلق کرده و آنان را بسو     

کنند زيرا طالبـان دسـت   ی به طالبان کمک م  ی  ارتش پاکستان پنهان  
در ی کـرزا پرورده خودشان است و با آن بيشتر اتحاد دارند تا با رژيم    

شود تاريخ مصرف نظاميان    ی  بعالوه، وجود طالبان باعث م    . افغانستان
. آمريکا به آن ادامه پيدا کند   ی  مالی  پاکستان خاتمه نيابد و کمک ها     

 نوکران خـود  صفيهبه اين ترتيب، آمريکا در پاکستان نيز با ضرورت ت         
  ! مواجه است

ی  قابل اتکا مهره)یتا اطالع ثانو(ژنرال مشرف که در حال حاضر     
بـرد و  ی پيش مـ ی را عليه بنيادگرايان اسالمی آمريکا است، کارزارهائ 

در مناطق مختلف، مـوج  ی اپوزيسيون محلی همزمان عليه جنبش ها  
ی گسترش شبکه زندان ها. و قتل براه انداخته است    ی  شکنجه و زندان  

اين روند .  از اين روند استی مرگ بخشی و تشکيل جوخه ها   ی  مخف
کـه  ی پاکـستان شـد؛ جنبـش   ی تراض قضات و شورش وکال  موجب اع 

مشرف به سرکوب وحشيانه آن پرداخت و با اينکار خشم دانشجويان           
ی سـرکوب ايـن قـشر، نارضـايت       . را بر انگيخـت   ی  شهری  و اقشار ميان  

آنـان از حماقـت   . داشـت ی از هيئت حاکمه آمريکا را نيز درپـ ی  بخش
امـا  ! ر حيـرت انـد  ژنرال مشرف در گسترده کردن آمـاج حمالتـش د         

ــ ــه   ی صــحنه سياس ــت ک ــر از آن اس ــرج ت ــرج و م ــر ه ــستان پ پاک
خـود را انتخـاب     ی  سياستمداران مرتجعش بتوانند تر و تميز گام هـا        

در هر حال، هيئت حاکمه آمريکـا بـه ايـن نتيجـه رسـيد کـه                 . کنند
دهـد  ی که کاخ سفيد بدستش م  ی  سياست هائ ی  مشرف قادر به اجرا   

 ٢٠٠٧را در اکتبر ی ير بوتو را آماده کرده و و  نظی  از اين رو، ب   . نيست
ميان مشرف و ی  از لندن روانه پاکستان کردند و مستقيما قرار همکار        

ادامـه  ی قرار شد بوتو با شرکت در انتخابـات بـرا   . بوتو را صادر کردند   
را شـريک در  ی حاکميت مشرف مشروعيت توليد کند و مشرف هم و     

کنـد و بوتـو طبقـه    ی نماينـدگ قرار شد مشرف، ارتـش را    . قدرت کند 
را آرام ی فقيـر شـهر  ی دهد و توده هـا ی را با قدرت حاکم آشتی  ميان

  .  نگاه دارد
ی  که از بوتو در مطبوعات ارائه م”یقهرمان مردم"بر خالف چهره    

ــوکران ی اش يکــی شــود، او در دوران نخــست وزيــر از فاســدترين ن
او، سازمان  ی   وزير در دوران نخست  . امپرياليسم انگليس و آمريکا بود    

استقرار حکومت طالبـان در  ی امنيت پاکستان از نزديک با القاعده برا   
از متحـدين   ی  اسـالم ی  جريانـات بنيـادگرا   . کـرد ی  افغانستان همکار 

. گسترش نفوذ آنان را در پاکستان تسهيل کرد      ی  نزديک او بودند و و    



      t ١٤   
ات در محو کردن گرايشات سکوالر و راديکال در مبارز        ی  او نقش مهم  

ی در دوران نخست وزيـر . کردی خلق کشمير عليه حاکميت هند، باز   
ی شواهد مـوثق  . گسترده بود ی  مبارزين امر " ناپديد شدن "او، شکنجه،   

 کـه در    )یمرتض(حتا در قتل برادر خودش      ی  از آن است که و    ی  حاک
از ی با ايـن وصـف، بـسيار   . رقيبش بود دست داشتی پی پی  حزب پ 

ی تـراژد .  منطقه سـند طرفـدار او بودنـد      و دهقانان ی  تهيدستان شهر 
ی پاکستان دقيقا در آن است که آماده انقـالب اسـت امـا هـيچ نيـرو       

که پرچم  آمـال و منـافع اکثريـت کـارگران و دهقانـان ايـن            ی  انقالب
حاکميـت  ی  سرزمين را جسورانه بلند کنـد و آنـان را در جنـگ بـرا              

  .خود سازمان دهد، موجود نيستی طبقات
 هيئت حاکمه پاکـستان، اوضـاع بـسيار شـکننده و       آمريکا و ی  برا

آمريکا در ارتبـاط بـا      ی  گام ها ی  اين وضع، بر رو   . آينده نامعلوم است  
در ارتباط با  ی  افغانستان و ايران نيز تاثير گذاشته است زيرا هر حرکت         

. تواند اوضاع پاکـستان را شـکننده تـر از ايـن کنـد         ی  اين دو کشور م   
ی ميـان دارودسـته هـا   ی نبـوه، درگيـر   جمعيت ا ی،موقعيت جغرافيائ 

کوه ها (آن ی حاکم در هر منطقه، غير قابل کنترل بودن عوارض زمين
 آمريکـا را    ی،و وجـود سـالح هـسته ا       ) و مناطق غير قابـل دسـترس      

کند هـر حرکـت خـود را در ارتبـاط بـا پاکـستان بـدقت               ی  مجبور م 
 از ايـن  نيز بدنبال اسـتفاده   ی  اسالمی  بنيادگرای  نيروها. محاسبه کند 

ی از پاکستان را تبديل بـه منطقـه پايگـاه      ی  موقعيت اند تا بخش هائ    
کرده ی خود،  چانه زنی اسالمی کرده و با بر پا کردن حاکميت ارتجاع

که روند انقالب در پاکـستان  ی در صورت. و خود را به آمريکا بقبوالنند   
ه مبارزات مردم علي  ی  کمونيست و سکوالر رهبر   ی  براه نيفتد و نيروها   

رژيم نظاميان و امپرياليسم آمريکا را در دست نگيرند، خالء قـدرت را   
. پر خواهـد کـرد    ی  ديگر مانند بنيادگرايان اسالم   ی  ارتجاعی  يک نيرو 
، بايد به کارگران و دهقانان و اقـشار   )حتا کوچک (ی  انقالبی  يک نيرو 

از ی نه تنها راه برون رفتی اسالمی ندا دهد که بنيادگرائ   ی  شهری  ميان
ی و اجتماع ی  نيست بلکه همان نظام اقتصاد    ی  الکت و وضعيت کنون   ف

  .  کندی تر بازتوليد می موجود را چه بسا در اشکال هيوالئ
هم ی اين ستم امپرياليست  . پاکستان تحت سلطه امپرياليسم است    

 سـلطه  .یسياسی يابد و هم در روبنا  ی  بازتاب م ی  اقتصادی  در زيربنا 
را بوجـود  ی بر پاکـستان اقتـصاد   ی  انجهی  نظام سرمايه دار  ی  اقتصاد

اسـت و هـم اقتـصاد    ی آورده که هم شامل فوق استثمار سـرمايه دار       
ی و نيمه فئودال ی   اين بخش فئودال   .یو نيمه فئودال  ی  فئودالی  کشاورز

ی جهـان ی  وابسته به نظـام سـرمايه دار      ی  سرمايه دار ی  نيز در مدارها  
ند و از طريق تـامين     ادغام شده ا  )  کمپرادور -بوروکراتی  سرمايه دار (

ی سـرمايه دار ی بـاال ی کار ارزان و مـواد خـام ارزان، سـودآور       ی  نيرو
طبقه ی انقالب دموکراتيک نوين تحت رهبر. کنندی بزرگ را فراهم م 

کارگر بايد نفوذ امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه بوروکراتيک را ريشه 
همـوار  ی ليستايجاد يک پاکستان سوسيای کن کند تا بتواند راه را برا  

طبقه کارگر بايد دهقانان    ی  انقالب دموکراتيک نوين تحت رهبر    . کند
انـد و اقـشار زاغـه     ی  را که بطور مستقيم تحت استثمار و ستم فئودال        

" زمين از آن کـشتگر  "شعار  . نشين را که دهقانان مهاجرند بسيج کند      
انقـالب  . انقـالب دموکراتيـک نـوين اسـت       ی  مرکـز ی  از شعارها ی  يک

تيک نوين بايد زنان را که يوغ ستم طبقات حاکم، يوغ اسارت            دموکرا
ی مهمی زنان بخش . قبيله و خانواده و سنت را بر گردن دارد آزاد کند          

و ی ســرنگون کــردن انــواع مــرتجعين نظــامی بــرای از ارتــش انقالبــ
بـسيج زنـان در ايـن    . باشـند ی  و امپرياليستها مـ   ی  بنيادگرايان اسالم 

ی کنـد و هـيچ نيـرو   ی  آن را تقويت مـ    ی  انقالب، خصلت سوسياليست  
  .توجه باشدی تواند بدان بی نمی انقالب

 طبقات سرمايه دار و مالک در پاکستان همـه وابـسته بـه نظـام              
باشند ی  امپرياليسم م ی  اند و تحت سلطه سياس    ی  جهانی  سرمايه دار 

ی تـضادها . مختلف آن در جدال با يکديگر نيز هستند       ی  اما شاخه ها  
پاکستان با نظاميان وابسته به آمريکا نيز       ی  اسالمی  گرابنيادی  نيروها

ی ارتجـاع ی ميان اين دارودسته هـا ی تضادها. اين ماهيت استی  دارا
وابسته ی و سياسی همان نظام اقتصادی در چارچوب توليد و بازتوليد 

کنـد و  ی  به امپرياليسم در جريان است و همان چارچوب را تقويت م          
ی ارگران و دهقانان را بـه تـاخير مـ        زمان درهم شکستن آن توسط ک     

تز همه ايـن مـرتجعين      ی  را آنت که بطور واضح و ب    ی  تولد نيروئ . اندازد
 ميليون مردم پاکستان است و اين تنها از عهده  ١٦٥باشد، نياز عاجل    

انقــالب دموکراتيــک نــوين در . آيــدی بــر مــی انقالبــی کمونيــستها
کـه  ی مـوقت ی دهاپاکستان، بايد همه ايـن دشـمنان را عليـرغم تـضا         

  .توده هاستی اين تنها راه رهائ.  ميانشان است آماج خود قرار دهد
-------------------  

  پيوست
در نـشريه لومونـد     * است از مقاله عايـشه سـديکا      ی   تلخيص مطلب زير 

دهد که در  پاکستان، نظاميان فقط قدرت ی  اين مقاله نشان م.ديپلماتيک
يک بخش از سرمايه داران و بزرگ مالکان بلکه . را در درست ندارندی سياس

ی انقالب مسلحانه کارگران و دهقانان در پاکستان با ارتش. پاکستان هستند 
روبرو خواهد شد که بطور مستقيم درگير فوق استثمار بيرحمانه کارگران و         

  . دهقانان است

  پاکستانی سلطه نظاميان بر ثروتها 
 ژانويـه   -لومونـد ديپلماتيـک   مندرج در ماهنامه    * سديکاعايشه   به قلم 

٢٠٠٨  
 خـدمات و    ی، کـشاورز  -نظاميان در سه بخش بزرگ اقتصادي     ... 
درگيرنـد  ی آنان در اقتصاد رسمگرچه .  فعال هستند-توليدي صنايع

يـا غيـر   ی غير رسمی مستقيم يا غير مستقيم در بخش ها به طوراما 
   .شودی  ديده مشاننيز ردپايی قانون

ـ   از سـرمايه هـا    ی  همـ تسلط نظاميان بـر بخـش م       ی هـا ی   و دارائ
قالل از استعمار انگليس و تقسيم هند اوليه استی سالها ، درپاکستان

دولـت در   . يافتافزايش   ١٩٤٧به دو کشور هند و پاکستان در سال           
ی هفتـاد و پـنج درصـد بودجـه را بـه دفـاع ملـ       ، اولين جنگ با هنـد  

طـور ميـانگين   به ی نظامی زمان تا کنون نيروها از آن. اداختصاص د
که ی اختصاص داده اند، رقم را به خودی درصد توليد ناخالص ملی س

 .شودی ديگر می هزينه های و برخی شامل حقوق بازنشستگ
ی نظاماقتصاد  . نيستی  نشانگر کل اقتصاد نظام   ی  اما بودجه دفاع  
. هـست نيـز  ی پرمنفعت در بخش خـصوص  ی  های  شامل سرمايه گزار  
قابل ی آن به سختی و شاخه ها پيچيده به شدت ساختار اين اقتصاد

در . شـود ی  در سه سطح اجـرا مـ      ی  قتصاد نظام ا. باشندی  تشخيص م 
يـا  ی مـشابه نمونـه چينـ   ی وجود دارند که کمـ ی شرکتهاي سطح اول

ی نظاميان در حال خدمت ديـده مـ   هستند و در صدر آنهای اندونزياي
ی مـ  در پاکستان اين سطح در ابتدا شامل سه شـرکت بـزرگ  . شوند
مهمترين شـرکت سـاختمان     (FWO )ی سازمان عمران مرز: شود
 .استی و متخصص ساخت بزرگراه و سدسازی عمران و عملياتی ساز

NLC )نيرومندترين شرکت حمـل و نقـل   که )ی لجستيک مل  ههست 
 نيز هست و در ضمن در عوارض بزرگراه های  مسئول جمع آوربوده و

سـازمان  .  کنـد ی  ارکت مـ  کشور مش بزرگ ساخت و ساز     ی  برنامه ها 
در بخش مخـابرات در شـمال کـشور و      (SCO)مخصوص ارتباطات

ی دولتی به يارانه های دستيابی اين شرکتها برا .کشمير مشغول است
  . برندی خويش با ارتش سود می قراردادها از ارتباط ها و

پـنج شـرکت    در ارتباط با    ی  اقتصادی  از فعاليت ها  ی  يگرسطح د 
 مـسئول مـديريت   ی،بنياد فوج. استی اختار نظاموابسته به س بزرگ

ی ارتش است و توسط وزير دفاع اداره مـ ی سه نيروی اجتماع خدمات
 ی،زمينی که به نيرو ؛ بنياد بحريه؛ صندوق ارتش؛ بنياد شاهينشود

ــواي ــايی ه ــسته ی و دري ــدواب ــه . ان ــاالخره، مجموع ــات "و ب کارخانج
و کنـد   ی  م را اداره مـ    بيش از صد شرکت مه    که  " اوردونانس پاکستان 

 انواع برشتوک ی،بتون، کود شيمياي توليدمانند ی دامنه داری اليتهافع
بيمـه، بنگـاه   ی بانکها، شرکتها ی،غيرنظامی حمل و نقل هواي، و دارو

سـهم  . شودی را شامل می آموزشی و موسسه های  معامالت ملک ی  ها
 .و سه درصد رسيده استی نظاميان در صنايع سنگين به مرز س

ايجــاد و گــسترش يــک ی خــود بــرای نظاميــان از نفــوذ سياســ



     ١٥u 

ی دولتـ ی از يارانه ها ی   آنان پنهان  .سود جسته اند  ی  اقتصادی  امپراتور
که شامل ی نظارتی و شيوه های اصول مسئوليت مال  و برندی مبهره 
  . دشوی شرکتها اعمال نم شود، بر اينی می عمومی بخش های تمام

 ازی  کـه اجـازه بهـره بـردار    سطح سوم تاريکترين سـطح اسـت  
افـسران  . دهـد ی   مـ  انخـانواده نظاميـ   ی  بيشترين سـود را بـه اعـضا       

ی يـا امتيازهـا  ی نام حقوق بازنشستگ بازنشسته يا در حال خدمت به
ی  زمـين هـا  ی،کشاورز  ميلياردها روپيه را به صورت زمينی،اجتماع

  . کنندی مدريافت از دولت ی غيرنقدی امتيازها  يا ديگری شهر
 تحـت نظـارت  ی مختلف دولت، شرکتهای  بخش ها،الوه براينع

را بـه افـسران     ی  صـدها موقعيـت شـغل     ی  نظاميان يا بخـش خـصوص     
مشرف قدرت را در دست گرفته ی آقا کهی از زمان. دهندی پيشنهاد م

ی شغلی  هزار و دويست افسر را در موقعيت ها       ی  است، بخش خصوص  
 شرکت برق کشور،     ١٢ زبه عنوان نمونه، ا   . به کارگرفته است  ی  کليد
همچنين افسران رده باال بـه  . شودی توسط نظاميان اداره م شرکت ٩

  .  شوندی نيز منصوب م عنوان سفير يا معاون دانشگاه
ـ       ی،تطبق آمار دول    زمـين ی در پاکستان بيست ميليون کـشاورز ب

 ٦٨،٤.  ميليون هکتار زمين متعلق به دولت است       ٦،٣٧ . موجود است 
هکتار   ميليون٨،٢زمين توسط ارتش تصاحب شده که ميليون هکتار 

ی زمـين هـا  ی سـنت اهـدا  . واگذار شده اسـت   ی  آن به کارکنان نظام   
ها اين عمل   ی  ريتانيايب. گرددی   بريتانيا باز م   به دوره استعمار  ی  عموم
يا دادن پاداش به ارتش بدعت  مختلفی کردن گروه هامطيع ی را برا

شـود  ی م به سربازان ساده داده مـ  زمين هم به افسران و ه   .گذاشتند
غيرمـستقيم، بـه شـکل      ی  رانه ها يااما افسران سهم عمده را داشته و        

و بين  ی  داخلی  بازارهابه  ی  و تسهيالت دسترس  ويژه به آب    ی  دسترس
 نيـز ی شـهر ی  زمـين هـا   ارتش،به افسران. کنندی ريافت مدی الملل

ارزش کـل  .  اما سربازان ساده از اين هديـه محرومنـد       شودی  واگذار م 
(  ميليـارد روپيـه   ١٤٠٠نظاميـان   واگذار شده بهی روستايی زمين ها
ی شـهر ی فقط يک قلم از زمين هـا     . است)  ميليارد يورو  ٦،١٥معادل  

هکتـار در   به مـساحت دويـست و نـود و يـک    ی نظاميان در در زمين
دويست  برابر با(معادل بيست و چهار ميليارد روپيه ی سودی راولپند

ميـانگين  . را نصيب  آنان کـرده اسـت       ) ميليون يورو و شصت و شش     
  n.. ميليون يورو  است٤،٤حدود ی ژنرال پاکستان ثروت يک

  

  پارسا بنابی تصحیح اشتباهات آقا
ی تاريخ صد ساله احزاب و سازمانها     "پيش جلد دوم کتاب     ی  چند
ــ ــران ی سياس ــالب- ) ١٢٨٤ – ١٣٨٤(اي ــن از انق ــا   ١٣٥٧  بهم  ت
اين کتاب اخيرا . پارسا بناب در آمريکا منتشر شد  ی  توسط آقا " ١٣٨٤

اتحاديـه  "از اين کتاب به تـاريخ      ی  بخش. در اروپا نيز توزيع شده است     
در ی متاسـفانه لغزشـهائ  . اختـصاص يافتـه اسـت     " ايرانی  کمونيستها

نيازمنـد  کـه  توسط نويسنده صورت گرفته ...." اتحاديه  "تاريخ  ی  بررس
  . تصحيح است

ی  نکات نادرست را پـس از شـنيدن سـخنران          ما يکسال پيش اين   
 ی خصوصی در نامه ا" سوسيال فروم"ی پارسا بناب در اتاق پالتاکی آقا

مناسب آنها را ی به ايشان متذکر شديم و از ايشان خواستيم به گونه ا
در اين جهت توسط ايـشان   ی  از آنجا که تا کنون اقدام     . تصحيح کنند 

سطح وسيع پخش شده ما نامـه  صورت نگرفته و کتاب مذکور نيز در       
اتحاديـه  "که به مطالعه تـاريخ  ی م تا خوانندگانيکنی فوق را منتشر م   

  .عالقمندند مانند اين تاريخ پژوه دچار اشتباه نشوند..." 
  ١٣٨٦بهمن ) م ل م (حزب کمونيست ايران 

  
  : پارسا بناب عزيزی آقا

  گرمی با درودها
ــان تالشــها ــا در جري ــرای م ــای شــما ب ــدوين ت ريخ  احــزاب و ت

بـدون شـک ايـن مـسئوليت        . چپ در ايـران قـرار داريـم       ی  سازمانها
کـه در زمينـه   ی ما از دشواريهائ. است که بر دوش گرفته ايد   ی  خطير

بـويژه آنکــه احــزاب و  . چــپ موجــود اسـت بــا خبــريم ی تاريخنگـار 
چپ در ايران تقريبا همواره تحت پيگرد، سرکوب و خطـر        ی  سازمانها

در طـول تـاريخ صـد سـاله      ی  ر داشته و کمتر کس    شکنجه و اعدام قرا   
در نتيجه انجام اينکار در هـر  . آنان را منعکس کرده است  ی  اخير صدا 

همگـان  ی  است و در خدمت ارتقـا آگـاه       ی  که باشد امر مثبت   ی  سطح
  . بويژه نسل جوان قرار دارد

ايـران را در اتـاق   ی شما در مورد اتحاديه کمونيستها ی  ما سخنران 
با کمال تاسف متوجـه شـديم کـه         . شنيديم" ل فوروم سوسيا”یپالتاک
" ايـران ی  اتحاديـه کمونيـستها   "از سخنان شما در مورد تاريخ       ی  بخش
اتحاديـه  "که در رابطه با تاريخ      ی  فاکتهائ.  استی  نکات نادرست ی  حاو
پاره . موارد  نادقيق، غلط و شبه آور استی ارائه داده ايد  در پاره ا..." 

بسيار غيـر  ی سياسی تواند موجب برداشتها  ی  ماظهار نظرات شما    ی  ا
اين اظهار نظرات عمدتا مربوط به دوره سـربداران         . و غلط شود  ی  واقع

  . است

ی اتحاديه با همکاری کادرها: "تان گفته ايد که ی شما در سخنران 
صدر تحت نام سربداران به مبـارزه  ی مليون و عناصر طرفدار بن  ی  برخ

دانـيم شـما ايـن    ی  مـا نمـ   ." خاسـتند بری  مسلحانه عليه رژيم اسـالم    
امـا ايـن فاکـت کـامال     . تهيه کرده ايـد ی اطالعات خود را از چه منبع     

که " پرنده نوپرواز"پيداست که شما حتا به کتاب . خالف واقعيت است 
ايـن  ی اصلی  بخشها. ( منتشر شد  رجوع نکرده ايد      ١٣٨٣در تابستان   

 چاپ شده ١٣٨٠ – ٨٢ی سالهای کتاب به مرور در نشريه حقيقت ط      
. معتبر و دسـت اول از قيـام سـربداران اسـت           ی  اين کتاب سند  .) بود

ــه   همانگونــه کــه در ايــن کتــاب آمــده حرکــت ســربداران را اتحادي
. خويش راه انـداخت ی ايران فقط و فقط با اتکاء به نيرو      ی  کمونيستها

از جوانان کـه در گذشـته گـرايش بـه ايـن يـا آن       ی پس از آن عده ا    
. مـرتبط نبودنـد بـه آن پيوسـتند    ی  يا به هيچ سازمان سازمان داشتند 

ايـن کتـاب تمـام      . موجود اسـت  " پرنده نوپرواز "تمام فاکتها در کتاب     
تا اجـرا و پـس از آن   ی وقايع حرکت سربداران را از زمان تصميم گير 

بعـالوه،  . دهـد ی از شرکت کنندگان اين حرکت شرح مـ      ی  از زبان يک  
مهم اتحاديه  ی   چاپ اسناد تاريخ   از اين کتاب به تجديد    ی  بخش بزرگ 
که ی  اسناد. ايران در باره اين قيام اختصاص يافته است       ی  کمونيستها

  . رسان شما در ارائه دقيقتر فاکتها باشدی تواند ياری م
 به  ١٣٦٠اتحاديه در پائيز    : "تان گفته ايد  ی  ديگر سخنران ی  در جا 

تحاديـه  ا. استی  اين هم فاکت نادرست   ." مقاومت پيوست ی  ملی  شورا
ی مقاومت نبـوده و حتـ     ی  ملی  ايران هيچگاه عضو شورا   ی  کمونيستها

 ١٣٦١بهـار سـال   . در يک جلسه اين شورا هم شـرکت نکـرده اسـت          
از ی بعد از نبرد مسلحانه پنجم بهمـن سـربداران در آمـل فـرد      ی  يعن
مقاومت در خارج از کـشور در تمـاس   ی ملی سازمان ما با شورای  سو

بـود کـه در اتحاديـه اخـتالف نظـرات           ی  طايـن در شـراي    . قرار گرفت 
ی موجود بود واتحاديـه کمونيـستها درحـال تـدارک برگـزار           ی  شديد
اما پيش از . بودی مسائل درون ی  حل قطع ی  چهارم سازمان برا  ی  شورا

يه کمونيستها تحت ضربه شديد رژيم قرار گرفـت  دشورا اتحای  برگزار
همزمـان  . دنداز رهبران، کادرها و اعضايش دستگير ش  ی  و بخش زياد  

با ی خود اعالميه ای با اين ضربه فرد نامبرده در خارج از کشور از سو       
مقاومت نوشت و منتشر کرد که هيچ ی ملی مضمون پيوستن به شورا

بعـد خـود   ی و البته اين شخص کم   . (نداشتی  و سازمان ی  اعتبار رسم 
ی زيرا اين گونه تصميم گير) شستی  دست از هر گونه فعاليت سياس     

ا در صالحيت مرکزيت و شورا يا کنگره يـک سـازمان اسـت و               ها تنه 
بعد از شـکل  . تواند باشدی اين فرد و آن فرد نم     ی  مسئله تصميم گير  



      t ١٦   
چهـارم  ی اتحاديه و ترميم ضربات، شـورا   ی  دوباره کميته رهبر  ی  گير

ی ملی   تشکيل شد و عدم عضويت ما در شورا        ١٣٦٢سازمان  در بهار     
امـا عليـرغم   .  و به اطالع عموم رسـاند     مقاومت را تصريح و تاکيد کرد     
کوشـيدند بـا   ی مقاومت تا مـدت ی ملی اينها سازمان مجاهدين و شورا 

اساس پيرامون اين مسئله از يک طرف نبرد سـربداران را        ی  شايعات ب 
از طرف ديگر بدروغ اتحاديـه کمونيـستها را بـر سـر         . بخود بچسبانند 

  .جلوه دهندی طنحوه برخورد به مجاهدين و شورا باصطالح دو خ
سـربداران در  ی صـدا ی در راديـو ی نکات فوق بطور رسم  ی  جملگ

ی  اعالم شد و همزمان در مجموعـه گفتارهـا         ١٣٦٨تاريخ دهم مرداد    
چاپ و در دسترس همگان قـرار  " سربدارانی صدا"موسوم به ی  راديوئ
  . گرفت

در زمينه رابطه مـا بـا مجاهـدين بـر           " پرنده نوپرواز "مضافا کتاب   
توانـد در   ی  مـ ی  بيشتری  پرتو افکنده است و فاکتها    ی  بيشترجزئيات  

  .  اختيار شما قرار دهد
ايران پـس از شکـست      ی  اتحاديه کمونيستها ی  در زمينه فعاليتها  

 نيز اطالعات ارائه شده توسـط  ١٣٦١سال ی  قيام آمل و ضربه سراسر    
شـما  . شما بسيار محدود بوده و منعکس کننده تمام واقعيات نيـست          

اتحاديه ی  وانمود کرده ايد که پس از اين ضربات فعاليتها        ی  به گونه ا  
خارج از کشور تحـت نـام سـتاد و انتـشار     ی صرفا به جنبش دانشجوئ  

قابل ذکر است که اتحاديه بعـد       . محدود شد " فتحی  برای  جهان"مجله  
با وجود ضـربات  .  از ميان نرفت٦١سال ی  از قيام آمل و ضربات امنيت     

 در ١٣٦٢چهــارم در بهــار ی شــورای رپــس از برگــزای متعــدد بعــد

 کماکـان  ٦٤و ضربات سال  ) که  مصوبات آن موجود است     (کردستان  
 ١٣٧١ تـا  ١٣٦٣ی سـالها ی  طـ . خـود  ادامـه داد     ی  به حيـات سياسـ    

انتـشارات و  . و متشکل داشتی اتحاديه در کردستان عراق حضور علن    
  .  تمام اين سالها موجود استی اسناد رسم

 يک سازمان که  ی  ست که شما به اسناد رسم     ما تعجب آور ا   ی  برا
ی  بـا وقفـه ا  ی،خوشبختانه از بين نرفته و حتا با وجود ضربات امنيتـ      

در مورد مواضع خـود ادامـه داد، رجـوع        ی  کوتاه به انتشار اسناد رسم    
ی دانيـد کـه بـدون ارائـه فاکتهـا         ی  شما تاريخ نگاريد و م    . کنيدی  نم

ی که بر مبنای تاريخ. فتدست يای توان به حقايق تاريخ  ی  صحيح نم 
  . وارونه استی غلط استوار باشد تاريخی فاکتها

جزئيـات ديگـر    ی  رويدادها و برخـ   ی  و زمان برخ  ی  در زمينه اسام  
خـورد کـه   ی شما به چشم می در سخنرانی هائی  دقتی  نيز ب ی  سياس

توانيم با ارائه اسناد معين شما را در تصحيح آنان     ی  اگر مايل باشيد م   
  . دهيمی يار

مورد نيازتان است ما را مطلع کنيـد        ی  اگر اسناد و اطالعات ديگر    
  . با شما در تکميل پروژه تان هستيمی با کمال ميل آماده همکار

فـوق را در    ی  مناسب نکـات انتقـاد    ی  در ضمن مايليم که بگونه ا     
  . ايران قرار دهيدی اختيار جنبش سياس

  
  شمای به اميد موفقيت و تشکر از تالشها

  سايت سربدارانی  عمومبخش روابط
  ١٣٨٥ بهمن ٢٥

    

  بدون انقالب» کمونیسم«یا ی کمونیسم انقالب:يدر باره امپراتور
  ٤بخش  -و ميشل هاردتی نگری نقد نظرات تون
و ی نگری اين مقاله را که در نقد نظريات تون، دوم و سوم بخش اول

. يدپيشين حقيقت خواندی ميشل هاردت نگاشته شده است در شماره ها
سربداران ی مقاله در تماميت خود در تارنما. خوانيدی  را م٤در اينجا بخش 

 قبل را در زير ی هااز نکات بخش ی خالصه ای جهت يادآور. موجود است
  :اين نقد به شکل نقد سه کتاب نوشته شده است. آوريمی م

  ينوشته ميشل هاردت و آنتونيو نگر) empire(ی  امپراتور-١
نوشته ميشل هاردت و آنتونيو ) multitude( توده انبوه -٢

  ينگر
ويرايش ) debating empire(ی  جدل در باره امپراتور-٣

  گوپال باالکريشنا
   :به اختصار و سوم  دوم ،اولی هابخش 

وارد عـصر  ی اين است که سـرمايه دار    ی  امپراتورکتاب  ی  تز اصل 
لنـين  که ی  پس، تحليل . امپرياليسم است ی  شده است که ماورا   ی  نوين

به ويژه از اهميـت نقـش   . از عصر امپرياليسم کرد، ديگر کارکرد ندارد     
کنند ی نويسندگان بحث م.  ملت ها به غايت کاسته شده است-دولت

است که  ی  نظام. نداردی    مرکز يا مراکز    ی،امپرياليستی  که نظام کنون  
گيرد و تمـام تمـايزات را بـه      ی  در بر م  " يکدست"امروز تمام جهان را     

  . بردی رتيب تحليل ماين ت
ی چيــست و چــه نيروئــی بخــش دوم تحــت عنــوان ســرمايه دار

پايـه  و هـاردت از درک     ی  نگـر : راند، گفت ی  امپرياليسم را به جلو م    
کماکـان مهـم    ی  عليرغم تفاوت ها  . قاصرندی  سرمايه دار ی  مادی  ها

ی جهـان ی ميان کشورها و مناطق مختلف جهان، يک نظام امپرياليست     
اسـت و بـا وجـود تغييـرات     ی  سرمايه دار ر واقـع    موجود است که د   

کشف شده توسط مارکس و انگلس ی عظيم جهان، هنوز قوانين اساس 
را بـا  ی دستاورد لنين اين بود که عصر سـرمايه دا        . بر آن حاکم است   

دليلش هـم   . که مارکس کشف کرده بود تحليل کرد      ی  اتکاء به قوانين  
ه اين بود که اين قـوانين  دگماتيک لنين به مارکس نبود، بلکی  وفادار

  . حاکمندی کماکان و اساسا بر حرکت و تکامل جامعه سرمايه دار
وقفـه در بـه حـداکثر       ی  اجبار دائم و ب   : بخش دوم توضيح داد که    

رساندن سود، سرمايه را وادار به استثمار هر چه گـسترده تـر و همـه       
و ی  ليـد تمـام رونـد تو    ی  و تغيير دائم  ) پرولتاريا(کار  ی  جانبه تر نيرو  

ايـن کـارکرد نظـام      . کنـد ی  کردن آن در مقياس عظيم، مـ      ی  اجتماع
ی مادی  انگيزد و پايه ها   ی    پرولتاريا را به مقاومت بر م       ی،سرمايه دار 

اين روند بنيادين، هميشه پيچيـده و چنـد   . آوردی  انقالب را بوجود م   
بوده است و در قرن بيست و يکم پيچيـده تـر از سـابق شـده            ی  وجه
  .است

ی سرمايه دار : گفت" و دولت ی  ملی  رهائ"وم تحت عنوان    بخش س 
بايد مستمرا بازارهايش را بسط داده و هر چه بيشتر کار انسان ی جهان

و ی  خريـدن ی  از کـاال  ی  که شـکل خاصـ    (کار کند   ی  را تبديل به نيرو   
ی اين کار را موزون و برابر انجـام نمـ         ی  اما سرمايه دار  ). استی  فروش
عقـب مانـده جوامـع مـا قبـل      ی هـا ی   ويژگ تواند از ی  سرمايه م . دهد

استفاده کند و آنها را ادغام و تقويـت کنـد و در همـان              ی  سرمايه دار 
کـه  ی  کـار --حال به استثمار گسترده و عميق بازارهايش ادامه دهد   

ـ امل امپرياليسم به يک معنا، تبديل به ع      .کندی  م ی  کـشورها ی درون
ی واقعيت درهم تنيدهء جهان اغلب توسط کسان .شودی تحت سلطه م

ی رشد داخلی  سد کننده ی خارجی  که امپرياليسم را صرفا يک نيرو     
در واقع سرمايه تاثيرات متناقض مفـرط بـر         . شودی  می  بينند، نف ی  م

توانـد و مجبـور   ی  سـرمايه مـ  –تحت نفوذ خود دارد   ی  کشورهای  رو
ادغـام کنـد؛    ی  توليـد و توزيـع جهـان      ی  کلـ ی  است آنان را در مدارها    

بدرون پـويشِ  گـسترش      ی  امپرياليسم با کشيدن مناطق گسترده تر     
اما در . زندی ياب يا بمير، رشد و توسعه را در اين کشورها نيز دامن م     

ميـان  " شـکاف "گيـرد،  ی وسـعه صـورت مـ   عين حال که اين رشد و ت 
که ی  در جهان  .شودی  تحت سلطه و سلطه گر هم بيشتر م       ی  کشورها

از کـشورها کـه   ی تحت سلطه امپرياليسم است، هر کـشور يـا گروهـ       
کردن کشور " گسستن"انقالب کنند الزاما بايد دست به مبارزهء دشواِر 

: اسـت ی  وراين به چنـد دليـل ضـر       . امپرياليسم بزنند ی  از نظام جهان  
تحت سلطه از تکامل باز نگاه داشته شـده انـد؛ رشدشـان             ی  کشورها

 معين کـه بـه هـر يـک در     )یتبع(تحريف شده و در درون يک نقش      
مردم الزام ی رهائ. داده شده، جهت يافته اندی امپرياليستی  نظام جهان 

. ريشه کن شـود   ی  بطرز قاطع ی  کند که اين شکل از انقياد مل      ی  آور م 
منطبـق بـر منـافع اکثريـت تـوده هـا در            ی  ملـ ی  ، رهـائ  به اين معنـا   



     ١٧u 

وابسته به مراحم ی بعالوه، اگر کشور. باشدی تحت سلطه می کشورها
آنها مانند صندوق بـين     ی  ملی  ماورای  و نهادها ی  امپرياليستی  قدرتها

تواند ضروريات کمک به انقالب ی باشد، نمی پول و بانک جهان ی  الملل
ت نگـاه کنـيم و ببينـيم کـه چگونـه      اسی  کاف. را متحقق کند  ی  جهان

از ی کـه بـه داليلـ   ی ارتجـاع ی حتا با رژيم ها  ی  امپرياليستی  کشورها
رفتار کرده  ی  مسلط سرباز زده اند، با قلدر     ی  امپرياليستهای  برنامه ها 

نيـز، يـک    ی  امپرياليـست ی  در مورد کـشورها   . و سرنگونشان کرده اند   
 را از بقيـه   اصـيل مجبـور اسـت ايـن کـشورها         ی  انقالب سوسياليـست  

ی چنين نکنند نمی سوسياليستی کند زيرا اوال، اگر کشورها  " منفصل"
ديگــر ی هـا و حمـالت دول امپرياليـست   ی تواننـد در مقابـل خرابکـار   

توان ی توان کرد که م   ی  مقاومت کنند و ثانيا، اصال تصورش را هم نم        
ستم و استثمار ملل ديگر ی  اصيل را بر پايه     ی  يک کشور سوسياليست  

تواند محدود به انقـالب در جهـان   ی نمی  پروسه انقالب جهان  . ساخت
  ی،تحت ستم در مراکـز امپرياليـست  ی سوم باشد و پرولتاريا و توده ها 

که خود نسبت   ی  در بهترين حالت، به حاميان منفعل يک روند انقالب        
ممکـن نيـست و يـک    ی چنـين چيـز  . به آن بيگانه اند تبديل شـوند      

 ابعاد حقيقتا بين المللـي     بايد بر    .باشدی  بخش هم نم  ی  ديدگاه رهائ 
اين مبارزه در هر دو نوع  ی  و نقش حيات  ی  کمونيسم جهان ی  مبارزه برا 

امـا ايـن نبايـد    .   تاکيـد نمـود     ی،تحت سلطه و امپرياليست   ی  کشورها
در يـک يـا   ی انقالبـ ی منجر به تحريف شـده و امکـان يـک راهگـشائ     

از ی  در يک يا گروهـ    ی  انقالبی  راهگشائ. از کشورها انکار شود   ی  گروه
 هـر دو نـوع  در  ی  مبارزهء انقالب ی  برای  کشورها، خود به مثابه فراخوان    

اگـر قـرار اسـت    . خواهـد بـود   ی  تحت سلطه و امپرياليـست    ی  کشورها
ت در ابتدا در يک يا چنـد کـشور صـور          ی  انقالب کنيم به احتمال قو    

رسد، بطور اجتناب ی به پيروزی و هر جا انقالب پرولتر. خواهد گرفت
 آن بخشِ  جهان که هنوز تحت سلطه نظام کهنه ی با دشمنی ناپذير

  .استثمار است، روبرو خواهد شدی 
  :بخش چهارم

  کماکان مهم اندی و ارضی مسئله دهقان
کـه  ی   بـه مـسئله تغييراتـ      انبوهی  توده  و هاردت در کتاب     ی  نگر

ی سـبب شـده مـ   ی در جهان سـوم در زمينـه کـشاورز        ی  رمايه دار س
است کـه  " دهقانانی گرگ و ميش دنيا "عنوان درشت بحث،    . پردازند
تعريفـشان از   . دهقانان محو شده انـد    : شان است ی  از تز اصل  ی  شمه ا 

کند، اساسا ی زمين خود کار می است که روی کس«: دهقان اين است
در نظـام  اقتـصاد      ی   تاحـد  کنـد و  ی  توليـد مـ   ی  مصرف شخـص  ی  برا

ادغام شـده و تـابع آن اسـت و زمـين و ابـزار الزم را يـا در              ی  بزرگتر
 البته اگر تعريفمان    )١ (».داردی  مالکيت خود دارد و يا به آن دسترس       

گيرند ی که نويسندگان می از دهقان را اينگونه محدود کنيم، نتيجه ا
  . ناگريز است

ل مائو که اساسا دهقانان را به به تحليی       نويسندگان به درست 
دهقانـان در   . کنندی  کرد رجوع م  ی  فقير، متوسط و مرفه تقسيم بند     

متفاوت تقسيم  ی  به اقشار دهقان  ) پوالريزاسيون(ی  روند تجزيهء دهقان  
زمين در يک طرف و دهقانان مرفـه        ی  به دهقانان فقير و ب    : شوندی  م

هقانان متوسط که   د. کنند، در طرف ديگر   ی  که سايرين را استخدام م    
( خـورد   ی  و هاردت به آنان م    ی  هستند که تعريف نگر   ی  تنها دسته ا  

) ٢ (.»رونـد ی در ايـن پروسـه از بـين مـ    «) توليد کننـدگان خودکفـا   
مائو به سمت دهقانان ی تمرکز سياس«کنند که ی نويسندگان اشاره م

معطوف شد، و نه به سمت دهقانان آنطور که بودند، بلکه بـه سـمت              
  )٣ (».توانستند باشندی ن آنطور که مدهقانا

      در واقع، مائو تاثيرات امپرياليسم بر جامعـه چـين را تحليـل     
چين، بويژه ی روستای کرده و گفته بود که کارکرد امپرياليسم چهره 

. هميـشه تغييـر داده اسـت      ی  در ميان دهقانان را، برا    ی  تجزيه طبقات 
ميـد کـه پروسـهء فـوق در         مائو، در عين حال، اين واقعيت را فه       ی  ول

ی مـانع از ايـن مـ   ی پذيرد که امپرياليسم خارج  ی  صورت م ی  چارچوب
کامل ظهور کنـد،  ی سرمايه دار ی  شود که چين همچون يک جامعه       

و نياز چين بـه از سـر گذرانـدن انقـالب بـورژوا دموکراتيـک هـم از                   
بـا انقـالب   ی ميـان ايـن انقـالب دموکراتيـک بـورژوائ       ی  ول. اينجاست

زيرا اين نوعِ  نوين بايد به . نوع قديم تفاوت استی يک بورژوائدموکرات
سوسياليسم باز ی انجام شود که راه را برای پرولتاريا و به نحو   ی  رهبر

و انـور خوجـه     ی  شـورو ی  مائو بر خالف آنچه رويزيونيـست هـا       . کند
ـ  "تصوير کردند، بهيچوجه يک      همـانطور کـه   .   نبـود ”یدهقـان انقالب

انقـالب  ی  نهـائ ی  پيـروز «کننـد   ی  اشـاره مـ   ی  تو هاردت بدرس  ی  نگر
مائو با اين ديـد درازمـدت، رونـد     ) ٤ (».  پايان دهقانان است    ی،دهقان

را در چين آغاز کـرد کـه   ی  کشاورز) کردنی  اشتراک(کلکتيويزاسيون  
روسـتا را در جهـت   -دهقـان و شـهر  -گام به گام تفاوت ميـان کـارگر    

نويسندگان از ديـدن    ی  ول. محدود کرد ی  انقالب سوسياليست ی  پيشرو
ی که در چين بـا تجديـد تقـسيم اراضـ          ی  اين گام بسيار مهم و انقالب     

اين درسـت اسـت کـه هـدف ايجـاد تغييـرات             . برداشته شد، قاصرند  
توانست از طريق ی اين امر نمی چين بود ولی در روستای سوسياليست

 ) ی يا پرولتريـزه شـدن قـسم     (differentiationی  تجزيهء دهقان 
  . از دهقانان جامعهء کهن، تحقق پذيردی سيعوی بخش ها

الزم بـود مـشکل     ی  آينده سوسياليـست  ی  بسوی  پيشروی        برا
از طريـق دادن زمـين بـه     ی  يعنـ ی  انقالبی    زمين به شيوه ا     ”یقديم"

از هـم دريـدن   ی به اين طريق شوق دهقانـان بـرا      . کشتگر، حل شود  
 کـرده بـود،   قـرن هـا آنـان را بـرده    ی کـه طـ  ی   نظام  ی،نظام ارتجاع 

ـ . در روستا داغان شد   ی  برانگيخته شد و روابط فئودال     ايـن اقـدام    ی  ول
و ی  رشـد سـرمايه دار    ی  زيرا در را بـرو    ! بود دو لبه  ی  شمشيری  انقالب

ی کرد؛ رونـد ی نيز باز می روند تجزيهء دهقانان به دهقانان فقير و غن   
اش تمرکز زمـين در دسـت دهقانـان ثروتمنـد يـا       ی  که نتيجهء حتم  

ی زمـين تبـديل مـ   ی عين سرمايه دار است و اکثريب به دهقانان ب       زار
ی   اقتصاد سرمايه دار ی،اوليه رفرم ارض  ی  در واقع در سال ها    . ( شوند

  ).يا اقتصاد دهقانان ثروتمند، سريعا در حال رشد بود
خـود  ی در خـود و بـرا    ی  را عمل " زمين به کشتگر  "      مائو دادن   

تعـاون  ی  خـدمت بـه شـکل گيـر    ديـد در  ی  مـ ی  ديد، بلکه قدم  ی  نم
شـد اشـتياق بـه    ی  فقط از اين طريق بود کـه مـ        . داوطلبانهء دهقانان 

را در دل دهقانان به کمال شعله ور     ) کردنی  اشتراک(کلکتيويزاسيون  
ايـن تجربـه بـا عملکـرد     .  بودن آن مطمـئن بـود     داوطلبانهکرد و از    

ربـهء  يک نمونه از اين دست تج. رويزيونيست ها تفاوت فاحش داشت   
ی دولتـ ی شکر صرفا به مزارع سـرمايه دار      ی  کوباست که امالک قديم   

بهتـر شـد،   ی کـارگران کـشاورز  ی هر چند شرايط زندگ. تبديل شدند 
ی می  که کارگران را تبديل به بردگان مزد      ی  در آن شرايط اساس   ی  ول

  .حاصل نشدی کند، تغيير
در حـال  ی گوينـد دهقانـان سـنت   ی و هاردت مـ   ی  نگری        وقت

نويسند که گويا ی می به گونه ای وقتی ول. گويندی ييرند، درست م تغ
ديگـر  ی شـمال ی آسيا، آفريقا، و آمريکـا    ی  از کشورها ی  در تعداد زياد  

شک نيست که نسبت . کنندی نيست، اشتباه می به انقالب ارضی نياز
و تحليـل کـرد، نفـوذ    ی چـين را بررسـ  ی  که مائو روسـتا   ی  به دوره ا  

در ی  جهان سوم موجب تغيير روابط طبقـات      ی  اامپرياليسم در کشوره  
بايد متوجه بـود    ی   ول ) ٥ (.از آن کشورها شده است    ی  بسياری  روستا

کـه سـرمايه   ی در همـان حـال  : رودی  پيش نمـ  ی  که اين امر يک بعد    
ی برد، مـ  ی  را از بين م   ی  جوانب روابط ماقبل سرمايه دار    ی  برخی  دار

رد استفاده قرار داده و     ديگر همين روابط را مو    ی  جنبه ها ی  تواند برخ 
  . تحکيم کند

ی       مثال در هند، نظام  کاست، در ايالت پنجاب که سرمايه دار
به همان شدت   ی  از همه جا پيشرفته تر است، در جوانب       ی  در کشاورز 

و در . هنـد ی مناطق به شدت عقب مانده ی کند که در برخ   ی  عمل م 
اب و رسـوم قـرون   توانـد از آد ی می مدرن سرمايه دار ی  واقع کشاورز 

اين واقعيت که . کندی نظير کاست استفاده کند و استفاده م      ی  وسطائ
 به انحالل دهقانان دارد يک چيز است و اينکـه      گرايشی  سرمايه دار 

يک ی برا) نيمه پرولتاريا(زمين ی دهقانان و يا اميال دهقانان فقير و ب
بـين  از تبديل شدن بـه مالکـان کوچـک را    ی يعنی بورژوايراه حل   

ی سرمايه دارگرايش ها از ی بسيار.  است، کامال چيز ديگريست  برده
. شـوند ی  محـدود مـ   ی  توسط گرايش ها متضاد و واقعيات ژئوپوليتيک      

ی ايـن اسـت کـه از اتوريتـه هـا     ی از گرايش ها سرمايه دار  ی  مثال يک 
بينيم کـه  ی مثال م. موجود حمايت کرده و به آنها تکيه کند       ی  ارتجاع
ت باز است، امپرياليـسم از شـيوخ فئـودال در خلـيج             شير نف ی  تا وقت 

خواهد ی که می کند و اين با گرايش ها ديگر سرمايه دار       ی  حمايت م 
عمومـا در جهـان سـوم    . دنيا را به شمايل خود در بياورد منافات دارد  

از طريـق   ی  يعنـ (فقط بر اساس حل بورژوا دمکراتيک مسئلهء زمـين          



      t ١٨   
 -ينـدهء واقعـا سوسياليـستي    آی  بـه سـو   ی  پيشرو") زمين به کشتگر  "

  که بواقع و بتدريج  دهقانان را به مثابه يک طبقـه از بـين                 ی،پرولتر
ـ . خواهد برد، ممکن است    ی اگـر وانمـود کنـيم کـه سـرمايه دار          ی  ول

را از بين برده، مثل اين اسـت کـه بخـواهيم            ی  دهقانان و آمال دهقان   
  .ماسه بنا کنيمی جامعه نوين را رو

ی  درصـد مـردم از طريـق کـشاورز    ٢٠يل فقـط         امروز در برز  
زمين ها مهمترين   ی  شود ديد که جنبش ب    ی  می  ول. کنندی  می  زندگ

است و حمايت وسيع    ی  در آن کشور عليه رژيم ارتجاع     ی  مبارزهء جار 
ی و هاردت بـرا ی نگر. را نيز به خود جلب کرده است  ی  جمعيت شهر 

وده عام و يـا     دهقانان در ت  ی  های  گويند ويژگ ی  توضيح اين حمايت م   
ـ . حل شـده اسـت    ی  توليد کنندهء برزيل  » انبوهی  توده  «در   يـک  ی  ول

در برزيل هنوز تا ی مسئله ارض: توضيح ديگر و درست تر موجود است    
عليه امپرياليسم و فئوداليسم را     " انقالب دموکراتيک نوين  "ی  حد زياد 

که هنوز بايد در آن ی در خود متمرکز کرده و شاخص آن است؛ انقالب
ـ            ک ی شور، با شرکت اکثريت عظيم مـردم برزيـل منجملـه دهقانـان ب

 .زمين، انجام شود

IV-یکارغيرماد”  قانون ارزش و”   
” اين اسـت کـه    ی  امپراتورکتاب  ی  در تزها ی        استدالل مرکز 

و ی  نگـر .   اکنون شکل تعيين کننده کاردرجهان اسـت        ”یکارغيرماد
 بازگشته و به تفصيل بـه        نيز به اين تز    انبوهی  توده  هاردت در کتاب    

ی کيفـ ی   به عنـوان مـسئله ا  ”یکارغيرماد” آنان به . آن پرداخته اند 
 اين زمانـه را همـسنگ        آنان نقش کارغيرمادي   .ینگرند و نه کم   ی  م

کـار  ی  ، اگرچه نيرو  ١٩در قرن   . دانندی  درقرن نوزدهم م  ی  کار صنعت 
ـ    ی  کـار کـشاورز   ی  دربرابر نيـرو  ی  ازنظر کم ی  صنعت ی دکاز نـسبت ان

کل آن عصر را رقم زد و کليـهء اشـکال کـار ديگـر      ی  برخورداربود، ول 
را تغيير داده و شکل انجام آنان را تعيين        ی  و کار دست  ی  مثل کشاورز 

ی   يا به عبارت ديگر کار ی،آنان استدالل  ميکنند که کارغيرماد     . کرد
کنـد، سـاير اشـکال کـار را کـه کماکـان             ی  توليد نمـ  ی  مادی  که شئ 

ی  را شکل داده و برآنهـا تـأثير مـ        )یو کشاورز ی  ار صنعت ک(موجودند  
  .گذارند

 /ينگـر ی       دراينجا ميتوان ديد که چـرا مـشاهدات و بحثهـا   
اين يک واقعيت اسـت     . آيدی  م" به نظر درست  "ی  بسياری   برا هاردت

ی در برگيرنده   )  که رو به افزايش  است     ی  بخش( از توليد   ی  که بخش 
مثال توليد نرم افزار را در نظـر      .    است   ”یدکارغيرما"اشکال گوناگون   

معاصـر  ی سـرمايه دار ی خـود بـرا  ی اين بخش، نه تنها بخود . بگيريد
دانيم که امـروزه، بزرگتـرين وديناميـک تـرين          ی  م(بسيار مهم است    

جهان دراين عرصه فعال هستند که مايکروسافت برترين      ی  شرکت ها 
، بـر کيفيـت کـار و     کـردن ی  کامپيوتری  بلکه پيشرو )  نمونه آنهاست 

. گـذارد ی   تـاثير مـ  ی،درگير در روند توليدی کنش واکنش انسان ها   
بطورمثال خبرنگاران . گذاردی تاثير می روابط طبقات ی  همچنين بر رو  

تحويـل ميدهنـد؛    ی  کامپيوتری  خود را در فايل ها    ی  معموال گزارشها 
 کار اينی که در نسل گذشته برای به اين ترتيب، نياز به تايپيست هائ

اين دو نويسنده همچنين اسـتدالل      . بودند، از بين رفته است    ی  ضرور
) اينترنت وغيره (ميکنند که کامپيوتريزه شدن و پيشرفت درارتباطات        

  انجام شود؛ اين شکل کار ”یشبکه ا" باعث شده که توليد به صورت     
ی سـست ی  درگير پيوندها ی  نسبتا انعظاف پذير بوده و ميان انسان ها       

ی بـه اسـتقرار روابـط سلـسله مراتبـ       ی  شود؛ اين وضع نياز   ی  برقرار م 
  .خشک را از بين برده است

هــاردت درک دلخــواه خــود از / ي    مــشکل آن اســت کــه نگــر
ی  استفاده کرده و مـ     ارزش مبادله ی  رد تئور ی    را برا   ”یکارغيرماد"

ارزش ی تئـور ” انگلس  -مارکس. نداردی  ديگر معنائ ی  گويند اين تئور  
مختلف چگونه باهم ی وله کردند تا توضيح دهند که کاالهارا فرم“ کار

. مثال، چرا يک گرم طال گرانتر از يک ليتر نفت اسـت     . مبادله ميشوند 
  حـول  ی،هرکـاال، بطـور کلـ    ی  بطورخالصه، آنها نشان دادند که بهـا      

زمان کاراجتماعـا   ”ارزش مبادله اش نوسان دارد که معادل آن مقدار          
ی  مـ هـاردت  /ينگـر . ن کاال بکار رفته استاست که درتوليد آ“ الزم

مفهوم ارزش مبادله را به مثابه فشردهء زمان کار، ی گويند، کارغيرماد 
شود که  ی  موجب م ی  درواقع، درک آنها ازکارغيرماد   . ازميان برميدارد 
درک ی که برا( ی مارکسيستی اقتصاد سياسی  اساسی  ساير ستون ها  

  .نيز ناديده بگيرندرا ) هستندی حياتی کنونی سرمايه دار
ی توليد غيرماد ی  از عرصه ها  ی  معتقدند، بسيار هاردت  /ي     نگر

از يک  پروسهء کلکتيو انجـام شـوند؛      ی  توانند به مثابه بخش   ی  فقط م 
کـار اسـتثمار   ی توان آن را صرفا به فعاليـت نيـرو  ی  که نم ی  پروسه ا 

 اينـست کـه درک مـارکس    هـاردت /ياستدالل نگـر . شونده تنزل داد 
 ديگرکاربرد ندارد زيـرا پروسـهء کـار ديگـر نيـاز       )٦ (سرمايهء متغير از

امـروزه  « : شـود » و هماهنـگ ی سـازمانده « ندارد که توسط سرمايه  
ــاع  ــازاد اجتم ــروت و ايجــاد م ــد، ث ــل و  ی تولي شــکل فعاليــت متقاب

  ی،متنـوع زبـان   ی  بخود ميگيـرد کـه ازطريـق شـبکه هـا          ی  کئوپراتيو
بـه قـوهء   ی و بدين ترتيب، کارغيرمـاد مؤثر پيش ميروند  وی ارتباطات

و خودجـوش   ی  کمونيسم ابتدائ ی  خالقهء خويش، پتانسيل نوع   ی  انرژ
وبـدين  « آنهادرادامه بحث خوداضافه ميکنند،      )٧ (».را بوجود ميآورد  

 -پـست مـدرن، اسـاس مفهـوم کالسـيک     ی ترتيب،  در شيوهء توليد    
ا آنطـور    ي )٨ (».از بين رفته است   ی  تا حدود ی  مدرن مالکيت خصوص  

خالقيـت   ی ظرفيت هـا « :  نيزاعالم ميکنند انبوهی  توده  که در کتاب    
 بيـشتر  --سـرمايه ی  مولد، به معنا   --و ابتکار ما همواره ازکار مولد ما      

ی  سياسـ -در اينجا ميتوانيم ادعا کنيم که اين توليد بيولوژيـک     . است
چرا که نميتوان آنـرا بـر حـسب         ( است  ی  غير قابل اندازه گير   ازيکسو
ديگـر نـسبت بـه     ی  و از سـو   )  فيکس مشخص کـرد   ی  زمانی  واحدها

تواند از آن  بيرون  کشد همواره بيـشتر اسـت      ی  که سرمايه م  ی  ارزش
). توانـد مهـار کنـد     ی  چراکه سـرمايه همـهء جوانـب فعاليـت را نمـ           (

ازاينروست که بايد درک مارکس از رابطه بين کار و ارزش  در توليـد           
  )٩(».نظر قرار دهيم را مورد تجديدی سرمايه دار

 به مـسئله  هاردت/ينگری روشن کردن ادعای      اجازه دهيد برا 
اين يک واقعيت اسـت کـه تکامـل زبـان     . دوباره بيفکنيمی  زبان نگاه 

تـوان آن را محـصول مـستقيم        ی  درکل جامعه صورت ميگيـرد و نمـ       
ی ازنظر نگر. کار توسط سرمايه دار، دانستی نيروی خريد و سازمانده

  ماننـد زبـان، موردسـوء اسـتفاده طبقـه      ”یتوليدات غيرماد  "تهارد/
 البتـه نـه ازطريـق خريـد و فـروش کـاال و               --سرمايه دار قرارميگيرد  

زبان، کـاال   ) ١٠ (.»یعمومی  تصاحب دارائ «کار، بلکه ازطريق      ی  نيرو
صـحبت کنـيم،    ی  مارکسيـست ی  نيست و اگر بخواهيم بر حسب تئور      

 "ارزش مبادلـه "بـه عبـارت دقيقتـر     نيست، يـا   "ارزش"ی  زبان دارا 
 ی هـا ی ازمهمترين و در حال تکامل ترين دارائ   ی  البته، زبان يک  . ندارد

اشاره ميکننـد،  ی  همانطورکه اين دو نويسنده  به  درست       . جامعه است 
از طريـق   ی    يعنـ   ی،تکامل و تکوين زبان عمدتا از طريق روابط کـاالئ         
ی صـورت نمـ   کار،ی خريد و فروش منجمله خريد و فروش خود نيرو

پـس از بـه گـور    ی حتـ . قدمت زبان به قدمت خودانسان اسـت   . گيرد
 و ارزش مبادله، مردم همچنان زبان و ادبيات را   ی  سپردن توليد کاالئ  

ی مرکـز ی اما از آنجا کـه تکامـل زبـان، ايـن ويژگـ     . رشد خواهند داد  
انجـام ميـشود، نميتوانـد از    ی   درجامعـه سـرمايه دار     ی،جامعه بـشر  

کـه سراسـرجامعه را در      ی   توليد کاالئ  ی  ل کليت محيط اجتماع   چنگا
ديگر نيز تبديل به کاال ی زبان و محصوالت اجتماع. برگرفته، فرار کند

سـطح ارزش  ی که احاطه به زبـان انگليـس  ی   مثال هنگام --شوندی  م
را افـزايش ميدهـد و مـثال    ) دسـتمزدش ی يعن( کار فردی مبادله نيرو 

  هم بـه مثابـه منبـع پـول           ی،زبان انگليس هنگاميکه مدارس تدريس    
ی دربـسيار ی درآوردن وهم به عنوان وسـيلهء ايجـاد اخـتالف طبقـات      

. يابند، در واقع زبان به کـاال تبـديل شـده اسـت        ی  ازکشورها، رونق م  
  در واقع تکامالت زبان ی،و هنری فرهنگ لغت يا آثار فرهنگی  کتابها

وارد بـازار  ی کنند اما وقتـ ی می را که توده ها توليد کرده اند، کُد بند   
تبديل به کاال شده و ی  شوند، در واقع اين توليدات اجتماع     ی  مبادله م 

شـوند، و در    ی  آينـد؛ خريـد و فـروش مـ        ی  در مـ  ی  به تملک خصوص  
ی آن مکانيسم ی  نظام توليد کاالئ  . گيرندی  معرض قانون ارزش قرار م    

از کنـد؛ صـحبت    ی  از طريـق آن اسـتثمار مـ       ی  است که سـرمايه دار    
ی در خارج از چهارچوب اين خريد و فروش، هيچ معنـا         ی  سرمايه دار 

  .نداردی علم
حـق مالکيـت    "      دغدغهء بسيار زياد امپرياليـستها نـسبت بـه          

بايـد  ی  روابـط بـورژوائ   " پوسـته "  نشان ميدهد کـه       ”یبرتوليدات فکر 
توسط عمل آگاهانه و قدرتمند پرولتاريا درهم شکسته شود، زيرا اين           

غيـر  . شوندی سايبر، مضمحل نمی   در فضا   ی، بطور خودبخود  روابط  
ی بـسيار برجـسته و عيـان مـ    ی آنجائی بودن مالکيت خصوص ی  عقالئ



     ١٩u 

در شرايط محدود و کاناليزه شـدهء  ی حت(شود که خود پروسهء توليد  
نيازمند کنش و واکـنش انـسان هـا و    ی   بطور فزاينده ا   )یسرمايه دار 

است ی اين نکته ا . اسر جهان است  افکار در سطح کل جامعه و در سر       
 ی همـين بـرا   ی  بـرا . کنـد ی  قويـا اسـتدالل مـ     ی  امپراتـور که کتـاب    

برخاسـته از ميـان   ی های  امپرياليست ها مهم است که شعور و نوآور       
توده ها را مرتبا به تملک  در آورند، کنترل کنند، کاناليزه کرده و بـه      

  .تبديل کنند“ کاال ” 
يسنده متذکر ميشوند، در عرصـه توليـد        همانطورکه اين دو نو  

  ی،نرم افزار، کنش و واکنش مستقيم وغيرمستقيم افـراد بـسيار زيـاد       
اين امر بـه ويـژه  در جنـبش         . اندی  توليد محصول نهائ  ی  سنگ بناها 

ـ      ی   جنبش –عيان است   " منابع آزاد " ی از مهندسين کـامپيوتر و ديگران
 codeت منبـع يـا   اطالعـا (ی کنند تا دانـش زيربنـائ  ی که مبارزه م
source (              در زمينه ساختن نرم افـزار از چـارچوب حـق تـاليف در

) شايد بتـوان گفـت، بـويژه   (حتا  . آمده و در دسترس عموم قرار گيرد      
انبوه تجربهء انباشـت شـده توسـط مـصرف کننـدگان نـرم افزارهـا،                 

ی ويروس ها و مـشکالت ديگـر مـ   ی که برای شکايتهايشان، راه حلهائ  
از يک پروسهء کلکيتو است که توليد نرم افزارها       ی  بخشی  يابند، همگ 

" کمونيــسم خودجــوش"هــاردت ايــن را /ينگــر. کنــدی را ممکــن مــ
دهـد کـه قالـب سـرمايه        ی  ميدانند، درحاليکه اين امر عمدتا نشان م      

  بطور   ی،کند؛  سرمايه دار   ی  ظرفيت مولدهء انسان ها را خفه م      ی  دار
ی را که مردم ايجاد م    ی  دجوشخالق و خو  ی  عموم، کانالها و شبکه ها    

را پيش برند، زير بال  ی  علمی  کنند تا توليد و آزمون ها و پژوهش ها        
  .کندی کشد و يا آنها را خفه و نابود می خود م

اسـت کـه   ی در مـوقعيت ی   فقط سـرمايه دار   ی،     درجهان کنون 
ميتواند محصول کار و خالقيت انسان ها را تبديل بـه محـصول قابـل     

که قابـل   ی  وجود دارد، محصوالت  ی  تا زمانيکه سرمايه دار   . فروش کند 
ازبزرگترين ی بطورمثال يک. شوندی فروش و سودآور نيستند، توليد نم

ـ          ی  جنايات سرمايه دار   ی اينست که منابع جهـان رابطـور بـسيار جزئ
ماالريا که ساالنه ميليونها نفررا ميکشد، ی و مداوای درخدمت پيشگير 

ی  ميلياردهـا دالر صـرف تحقيـق و بازاريـاب         درحاليکـه . قرارداده است 
تازمانيکـه  . مـردان ميـشود   ی  جنـس ی  افزايش توانائ ی  قرص وياگرا برا  
برجامعه حاکم است، اين نوع تخصيص غلط منـابع       ی  نظام سودساالر 

ی نيازهـا ی ارضـا ی مفيـد، بـرا   ی  اجتناب ناپذيراست، وراه هـا    ی  انسان
  .جامعه، بکارگرفته نخواهدشدی واقع

ی   امـا يـک نـوع دزد       ی،دزدی  يعنـ ی  شک سرمايه دار       بدون  
ی به معنـا ی بله، اين شيوهء توليد. خاصی  يک شيوه توليد  --خاص  

فعاليت آنـان   ی  و سازمانده ) "سرمايه متغير "( استخدام انواع آدم ها     
ايـن کاالهـا    " ارزش مبادله . "آنان است ی  و تصاحب محصول کار جمع    

 دور ميزند، درواقع اساسـا      فروش شان حول اين نرخ    ی  که قيمت واقع  
زمـان  "ميـزان  ی برمبنـا ی يعنـ . توسط  قـانون ارزش تعيـين ميـشود       

يا به بيان ديگـر، و   . که درتوليد  آنها بکار رفته است      " کاراجتماعا الزم 
گويند بخـش  ی هاردت که م /ينگری  با در نظر گرفتن استدالل منطق     

تيجـهء  شـود ن  ی  مـ ی  از آنچه وارد توليد محصول سـرمايه دار       ی  بزرگ
توانيم بگـوئيم کـه ارزش      ی  سرمايه نيست، م  ی  مستقيم سرمايه گذار  

است که صرف  ی  مبادله همچنين شامل ميزان زمان کار اجتماعا الزم       
کــه ی محــصولی و بازاريــابی تــصاحب، نظــام بخــشيدن، بــسته بنــد

ايجاد شده و يـا وجـود       ی  ممکنست حتا خارج ازمناسبات سرمايه دار     
  .داشته باشد، است

  ی، چشمهء يک منطقه کوهـستان     ه طورمثال، آب آشاميدني        ب
اسـت کـه همـه    ی شـود؛ چيـز  ی خريد وفروش نمـ ی يعن. کاال نيست 

ه ی دارای ميتوانند از آن استفاده کننـد؛ يعنـ         نيـست و  ارزش مبادـل
حال تصورکنيد که يک سـرمايه دار       .  است ارزش مصرف ی  فقط دارا 

را ی ن محل، آب آشـاميدن  پيدا شود و با به راه انداختن تأسيسات درآ        
درايـن حالـت ارزش   . کرده و در شـهر بـه  فـروش برسـاند       ی  در بطر 

مخـارج  : توسط اين هزينه ها تعيين ميشودی مبادلهء آن آب آشاميدن  
کـار، انتقـال محـصول بـه شـهر          ی  تأسيسات، هزينهء نيرو  ی  راه انداز 

 بـدين ترتيـب آب   .یو بازاريـاب  ی  ديگرمنجملـه کـار ادار    ی  وهزينه ها 
که هيچ ارزش مبادله نداشت طبـق قـانون ارزش بـه کـاال         ی  اميدنآش

شهر همراه بـا خـواهران و   ی اما سئوال اينجاست، چرا اهال. تبديل شد 
بــه ی تواننــد رســاندن آب آشــاميدنی خــود نمــی بــرادران کوهــستان

سـرمايه  : کنند؟ پاسخ اين سوال ساده اسـت      ی  نيازمندان را سازمانده  
ان، وسـايل حمـل و نقـل و تأسيـسات           سـرمايه دار  . مانع اسـت  ی  دار

ايجـاد  ی بـرا ی سـرمايه ضـرور  ی آنهـا دارا . را در اختيار دارند ی  توزيع
پيـشبرد کـل   ی کار که بـرا ی نيروی هستند و  رو   ی  کارخانه آب بطر  
ی توانند آن را سـازمانده    ی  است کنترل دارند و م    ی  اين پروسه ضرور  

در اسـتفاده از آب     " حـق برابـر   "بنابراين با وجود اينکه همگان،      . کنند
کوهستان دارند، اما فقط  طبقه سرمايه داراست که ميتواند ازين حق            

پيدا شوند که بخواهند با     ی  خوش نيت ی  اگرآدم ها ی  حت. استفاده کند 
ــن آب اشــاميدن  ــو، اي ــان ی ايجــاد يــک کئوپراتي را دردســترس همگ

ميتوانند در اين امرموفق شوند که خودشان       ی  قراردهند، تنها درصورت  
هرگونه تالش درجهت ناديده گرفتن      . شوندسرمايه دار   م تبديل به    ه

بـه مـستمندان   ی مثال ارايهء آب مجـان (و يا زير پا نهادن قانون ارزش  
درهم کوبيـده  ی   بازار سرمايه دار    ”یدست نامرئ "توسط  ) ونيازمندان  

ــشود ــا. مي ــالش ه ــا   ی ت ــه کئوپراتيوه ــن گون ــاد اي ــت ايج مکررجه
ی  داده که اگرهمرنگ جماعت سرمايه دار      مختلف نشان ی  درکشورها

  .رفت ی ازبين خواهی نشو
گويند بايد يـک تعريـف مجـدد از اسـتثمار     ی هاردت م /ي     نگر
 ناپديـد  ارزش مبادلـه  بدست داد زيرا به گفتـهء آنـان،           ی  سرمايه دار 
قلـب  ) ناپديـد شـدن ارزش مبادلـه      (از آنجا کـه ايـن تـز         . شده است 

به توليـد   ی  دهد، اجازه دهيد نگاه بيشتر    ی  استدالل آنان را تشکيل م    
گويند در اين عرصـه،  ی  هاردت م /يکنندگان نرم افزار کنيم؛ زيرا نگر     

ی ، توليـد مـ    "ارزش"با وجود آنکه ارزش مبادله ناپديد شده است امـا           
 code(اما، اطالعات منبع . کندی  مشود و سرمايه دار آن را تصاحب

source (      ی مـ ی  باشد، فقط زمـان   هرقدرهم که درخشان و سودمند
قابل عرضه ی سرمايه دار سود توليد کند که تبديل به کاال      ی  تواند برا 

 چـه توسـط شـرکت    --اينکه باپول مبادلـه شـود  ی يعن .در بازار شود
ی خواهد وارد اينکار شود يا توسـط يـک کمپـان          ی  که م ی  سرمايه دار 

بايـد  . افتـد ی اسـت کـه هـرروز اتفـاق مـ      ی  اين چيز . عظيم نرم افزار  
 و سـاير    ميکروسـافت ی  خاطرنشان کنيم، در همان حـال کـه کمپـان         

ی همگـان "عظيم سازندهء نرم افـزار، شـديدا بـا جنـبش            ی  های  کمپان
ی رکمپانمخالفند اما سـاي  ) open source"(کردن اطالعات منبع 

کار خالق  "  تصاحب"ی  برای   راه هائ  سان کامپيوترز بزرگ  نظير    ی  ها
ی ايـن محـصوالت  نمـ      . يافته انـد  هنگفت،  ی  ديگران و کسب سودها   

بطورعـام،  . و بازار آن، فرار کنند    ی  توانند از چنگ کارکرد سرمايه دار     
ی سودمند باشد، اگر شـرکت يـا شـرکتهائ    ی  هر چقدر هم که محصول    

نتوانند از طريق استفاده از آن به سود دست يابنـد، ايـن محـصوالت               
  .خواهند افتادی کنار زده شده يا به مغاک فراموش

هاردت صحيح است که بخش مهم  و رو بـه           /ي   اين بحث نگر    
امـا نکتـه   . کـاال فروشد و نـه   ی  مخدمات  ی،افزايش ازاقتصاد جهان  

که بايد تاکيد کرد اينست که خدمات نيز از چنگ قانون ارزش ی  مهم
) فروختـه   (ی  خـدمات نيزبـه قيمـت مبادلـه ا        . توانند فرار کنند  ی  نم

بکـار رفتـه در     ) ١١(ن کاراجتماعا الزم    ميشوند که انعکاس ميزان زما    
بـدون تخـصص و   ) source code( اطالعات منبع . توليد آنهاست

کــه وســيعا توســط طبقــه ســرمايه دار (اســتفاده از آن ی دانــش بــرا
ی صرفا يک چيز ب) رسدی شده، سازمان يافته و به فروش م  ی  انحصار

 آنـست کـه   توده ها قرار دادن آن مانندی  معناست و در اختيار همگان    
حـق  "ی فرانـسه دارا ی بگوئيم همگان در اسـتفاده از سـواحل ريـويرا       

  .اند" برابر
  ی،  غيـر رسـم  ”یشـبکه هـا  "     اين درست است کـه از طريـق       

بحث ی  نظيرگروه ها (گيرد  ی  صورت م ی  خالقانهء زياد ی  های  همکار
اما اين واقعيت ندارد که ايـن شـبکه   . )یو تبادل نظر در شبکه اينترنت 

و ی  مالکيـت خـصوص  توانند از چنبرهء نفوذ واقعيت اجتمـاعي ی ها م 
.   فـرار کننـد     ی،يا تقسيم کار جامعـه سـرمايه دار       ی  تصاحب خصوص 

از ی هاردت قادر نيستند اين واقعيت را ببينند که هر چند برخـ   /ينگر
نوازندگان ارکستر ممکنست خيال کنند هنگام نواختن از گرايش هـا           

است که ی ، اما اين دست سرمايه دارکنندی می خودجوش خود پيرو 
وجود دارد؛ نظام سرمايه    ی  " مرکز"بواقع  . کندی  می  را رهبر ی  سمفون

کننـد  ی کار م" قانون ارزش"و طبقهء سرمايه دار که کامال طبق   ی  دار
کـار  ) کننـد ی مـ ی و اين نويـسندگان آن را از دور خـارج شـده تلقـ      (

 ار کـرده و در نهايـت     بازيگران خودمختار را در چارچوب اين نظام مه       



      t ٢٠   

 

  !م قیام آمل را به میان توده ها ببرییدرسها
كه درسـهاي فرامـوش    است  سالگرد اين قيام فرصت مناسبي      

ناشدني اين قيام را به ميان توده ها بويژه نسل جوان انقالبـي   
كه يك جمعبندي همه جانبه از » پرنده نوپرواز «كتاب  . ببريم

.  ارائه داده  است به آنهـا معرفـي كنـيم   اين قيام شكوهنمد را  
از آنـان  . مطالعه و بحث بر سر ايـن كتـاب را  را دامـن زنـيم           

بخواهيم كه به پخش گسترده ايـن كتـاب در سراسـر ايـران              
 . ياري رسانند

باشد تا درهر محفل انقالبي تجربه قيام آمل به بحث 
 -جنگلهاي شمال   - گذاشته شود و رزمگاه سربداران 

 . بدل شودادگاه جوانان مبارز و انقالبيبه ميع

  .کنندی م هدايت
اين دو نويسنده به وضـوح تمـام هرنـوع تفـاوت پايـدارميان                   

اما اين قانون ارزش  . ميکنندی   را نف  ارزش مبادله  و   )١٢(ارزش مصرف 
گردانـد؛  و بهـا،      ی  را مـ  ی  وقفه تمام جامعه سـرمايه دار     ی  است که ب  

کـه  ی  چيـده ا  وغيـره را ازطريـق مکانيـسم پي       ی  سود، سـرمايه گـذار    
کـرد، تعيـين   ی  کالبـد شـکاف   ) سرمايه(مارکس در سه جلد آثار خود       

اين تضاد که مارکس آنرا درسطح  کاال کشف کرد و بعـدا بـه              . ميکند
بسط داد، درواقع قلـب جهـان       ی  اش ازجامعه سرمايه دار   ی  کل بررس 

اميـد ايـن بـود کـه     . است) ماترياليسم اوی يعن(و روش مارکس   ی  بين
زوال تفـاوت ميـان     ی  يعنـ (بسيار مهم خـود     " کشفيات"هاردت  /ينگر

ــا   ــان نيروه ــاوت مي ــه؛ و تف ــصرف و ارزش مبادل ــده و ی ارزش م مول
کردند؛ ی   را به صورت روش مند مطرح ومستدل م        )یمناسبات توليد 

هـاردت  قـادر   /ينگـر . در حاليکه صرفا به صـورت تـز ارائـه داده انـد      
دون کـارکرد تنظـيم     بـ   ی،نيستند توضيح دهند که نظام سرمايه دار      

ی تواند کار کنـد و اصـوال چـه چيـز         ی  کنندهء قانون ارزش، چگونه م    
  .کندی انسجام اين نظام را تامين کرده و حرکت آن را تعيين م

خصوصيات جديد مهـم در نظـام     ی     درواقع عليرغم اينکه برخ     
    که ازی،سرمايه داری بروز کرده است، اما قوانين پايه ای سرمايه دار

آينـد، عـوض   ی و تبديل کارگر به کاال بيرون مـ  ی  ل مناسبات کاالئ   د
نتيجـهء مـستقيم    ی  فنـ ی  مطمئنـا، همـهء  پيـشرفت هـا        . نشده انـد  
امـا بايـد گفـت      . سرمايه دارانهء کـار و پـژوهش نيـستند        ی  سازمانده

ی انـسان ی  برجامعه مسلط اسـت، خالقيتهـا     ی  که سرمايه دار  ی  تازمان
خالقيـت  . سط سرمايه کاناليزه ميشوندسرمايه بوده و توی  تابع نيازها 

آنچـه  . شـوند ی  ها، هنگاميکه به اين نيازها خدمت نکنند، سرکوب م        
ی امروز در مقابل ماست، منطبق است بر تکامل بيشتر همـان شـرايط    

امپرياليسم به مثابه بـاالترين مرحلـه   که لنين در اثر خود به نام       
 و کمونيـسم    سوسياليـسم ی    شرايط ماد   :تشريح کرد ی  سرمايه دار 

مهيـا ميـشود؛ بـويژه      ی  هرچه بيشتر توسط عملکرد خوِد سرمايه دار      
ی يعنـ (ی  انحـصار ی  به مرحلـهء سـرمايه دار     ی  هنگاميکه سرمايه دار  

جامعه در تعارض ی  کند و پتانسيل توليد   ی  تکامل پيدا م  ) امپرياليسم
ی جامعه را سازمان مـ  ی  که سرمايه دار  ی  هر چه شديدتر با شيوه هائ     

سـرمايه  ی گيرد و سخت تر از هميشه با روابـط توليـد        ی  ر م دهد، قرا 
بشر در توليد و تغيير جهان  ی  در مقابل توانائ  ی  که همچون سد  ی  دار

ــ  معاصــر کــه ی ســرمايه دار. کنــدی قــرار گرفتــه اســت، برخــورد م
هر يک گرم ی بخوانند، به ازای هاردت ميل دارند آن را امپراتور/ينگر

را ی  يک کيلوگرم از ايـن دسـت انـرژ        کند،  ی  که رها م  " خالقی  انرژ"
بايد در درک مـارکس  " که  مشکل کار در اين نيست. سرکوب ميکند

". تجديد نظر کردی ازمناسبات ميان کار و ارزش در توليد سرمايه دار        
ی کـه هنـوز توليـد کـاالئ      ی  عصری  ماموريت جامعه اينست که به ورا     

ی  شـکل نيـرو    انسان درتوليد به  ی  های  توانائی  يعن(برآن حاکم است    
  .گذر کند) کار به کاال تبديل شده 

  توضيحات
  ١١٦صفحه » انبوهی توده « .١
  ١١٧صفحه » انبوهی توده « .٢
  ١٢٤صفحه »  انبوهی توده « .٣
  ١٢٤صفحه » انبوهی توده « .٤
ن يدر چی ه دار ير، سرما ياخی  نجاست که در دهه ها    يجالب ا  .٥

کـه  يی پس از مرگ مائو و کودتا    (ی  ه دار يسرمای  ايبعد از اح  
گر رشـد   يدی  عتر از هرجا  يسر) نانش انجام شد  يه جانش ير عل ب

ن، بخـصوص بـا   يدهد که انقالب چی  ن نشان م  يا. کرده است 
راه را بـاز  «ی  در کـشاورز  ی  مه فئودال يشه کن کردن نظام ن    ير

ی ه دار يع سـرما  يرا که در مقابـل رشـد سـر        ی  و موانع » کرده

چرا دهد که ی ح مين مسئله توض  يو هم . بودند کنار زده است   
ن يسم را در چـ  يـ الين کـه سوس   يائو پـ  يماننـد دن سـ    ی  افراد

در ی واقعی  ست ها يل بودند با مائو و کمون     يسرنگون کردند ما  
 .ک انقالب متحد شونديمرحله دموکرات

ه است که يست ها آن بخش ازسرمايرازنظرمارکسيه متغيسرما .٦
کـار  ی  رويـ د ن يخری  برای  عنيرد  يگيدستمزدکارگران را دربرم  

د کاال که توسط مدت يکارگر در تولی   توانائ --شودياستفاده م 
  .شودين مييزمان کار تع

  )٢٩٤,٨، ص ی امپراتور .٧
 .٣٠٢ ص ی،امپراتور .٨
 .١٤٦توده انبوه، ص   .٩

 .١٥٠توده انبوه، ص   .١٠
. ن نکته بطورتنـگ نظرانـه برخـورد نـشود         يمهم است که به ا     .١١

” ن يهمچنـ “ زمان کاراجتماعاالزم ”د داشت که    يمارکس تاک 
) ک کـاال  يـ د  يدکننده درتول ين تول يکارچندی  عني(“ کبکارمر

ــابرا. رديـــگيرادر برم ــن ارزش کاريبنـ ــرم يـ ــدس نـ ک مهنـ
نکارآماده کرده،  يای  که او را برا   ی  وترشامل کارکسان يافزارکامپ

 به طورمثال کار --شوديزمير ساخته، نيا امکانپذ يم داده و  يتعل
د مهـد  ک کارمنـ يـ وتر در بنگلورهند و کار    يس کامپ يبرنامه نو 

 .ايفرنيکودک درسن خوزه کال
   .٢٠٩ ص ی،امپراتور .١٢
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