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  رسنگی و مرگ کارگران در ایرانگ
در شهرسـتان   " کيميـاگران سـپهر   "و  " گستر امـروز   کيميا" نفر از کارگران کارخانه هاي       ٨٠در اوايل خرداد،    

 نفرشان زنده زنده سوختند و خانواده هاي آنـان تکـه هـاي ذغـال                ٢٦. طعمه آتش شدند  ) اراکاز توابع   (شازند  
مادر دو تن از اين کارگران، به نـام هـاي احمـد و ابوالفـضل                . ت کردند درياف" مقامات"بجاي جسد عزيزانشان از     

با چهـل سـال نـوکري و کلفتـي خـودم و همـسرم               «: اسفندياري، در ميانه بهت و گريه به خبرنگاران مي گويد         
موقع غذا خوردن ظرف غذا را جلوي فرزندانم مي گذاشتم و اگر چيزي باقي مـي            . ... فرزندانمان را بزرگ کرديم   

هر چند از دست دادن فرزندانم دردناک است اما مي گويم راحت شدند چون حتي يـک      . ند خودم مي خوردم   ما
  )١(» .روز با شکم سير سر بر بالين نگذاشتند

  
  مـي  طـي طي دو روز     فاصله دو ساعتي بين روستا تا شهر را پاي پياده             مردمان فقيرش  اينجا بلوچستان که  

 و  شـهر اراک، داراي هـشت قطـب صـنعتي       . وط اصلي راه آهن کشور است     اينجا، محل تقاطع خط   .  نيست ،کنند
گرسـنگي  فريقـا نيـست کـه بگوينـد         آاينجا صـحراي سـوزان      .  است يکي از بزرگترين پااليشگاه هاي نفت ايران      

 بيش از نيمي از مردم ايـن منطقـه در روسـتاهاي آن زنـدگي مـي کننـد؛       .مردمش حاصل بي باري زمين است    
  . ن حاصلخيز و آب کافي براي سير کردن شکم اهالي تمام اين منطقه و بيشتر از آن را داردروستاهائي که زمي

کارگران . گرسنه ها بي وقفه کار مي کنند و ثروت توليد مي کنند. گرسنه نيستند" بيکاري"بخاطر گرسنه ها، 
   هزار کارگر و حقوق شوش که در اعتراض به چشم انداز بسته شدن کارخانه و اخراج پنج  ينيشکر هفت تپه
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  گرسنگی و مرگ کارگران در ایران
 ٦ز صبح سـاعت     آنها ا  !"ما گرسنه ايم  : "فرياد مي زنند  پرداخت نشده ي خود،     

 کارشـان توليـد     ، را انآن گرسنگي ِ . کار مي کنند  ، يک نفس،    ٤ تا عصر ساعت  
کاري که به شکم سيري ناپذير سرمايه، سـود مـي ريـزد و سـرمايه                ،  مي کند 

آنان گرسنه اند چون  سرمايه      . تن کارگر را هم مي جود      سير نمي شود،     چون
چـون  ،   و بايد آنان را نيـز      .نان نيازي ندارد  آ ديگر به    ،داري براي توليد سودآور   
 آنان گرسـنه انـد، نـه بخـاطر          . به انبار اوراق بسپارد    ،ماشين هاي از کار افتاده    

ز و توليد نان مردم     اين دشت حاصلخي  . آنکه دشت خوزستان حاصلخيز نيست    
اگر کارگران در مقابل ايـن   و.  و تابع سودآوري آن است" سرمايه"هم گروگان  

 سـازماندهي توليـد     جنايتهاي عريان، در مقابل اين شکل پوسيده و ارتجاعي ِ         
اجتماعي مقاومت کنند، تفنگ هاي جمهوري اسالمي سوراخ سوراخشان مي          

  .کنجه گران آن مي افتندکند يا بعنوان کمونيست زير تازيانه ي ش
  

نمايندگان سرمايه هاي بـزرگ کـه در دوبـي و اتـاق بازرگـاني تهـران و                  
بنيادهاي رنگارنگ کشور نشسته اند؛ دست در دست بازارهاي مالي نيويـورک            

 در مورد مرگ و زندگي کارگران هفت تپـه و            ، و لندن و فرانکفورت و پاريس     
اين تصميمات را به اجـراء مـي         و جمهوري اسالمي     .شازند تصميم مي گيرند   

  .گذارد
  

مـا گرسـنه    : در همان زمان که کارگران نيشکر هفت تپه، فرياد مي زدند          
راحـت  « مي گويد،     در مورد مرگ فرزندانش    و مادر کارگر کارخانه شازند    ! ايم

، در  »شدند چون حتي يک روز با شکم سـير سـر بـر بـالين نگذاشـته بودنـد                  
 ميليـون  ٢١ متـر بـه قيمـت    ١٤٠٠ با متراژشمال تهران يک آپارتمان مجلل    

  !. هزار کارگر٥٠برابر با حقوق ماهانه . معامله شد)  ميليارد تومان٢٠(دالر 
 در اثر آتش سوزي کامال از بين رفـت و هزينـه اي    ،"کيمياگستر"کارخانه  

 يعني، کارخانـه اي کـه از زيـر          )١(.بر جاي گذاشت  بالغ بر سه ميليارد تومان      
ر آن جـان     کـارگر د   ١٠٠بود و نزديک بـه      خانه پتروشيمي   مجموعه هاي کار  

سـه ميليـارد     و خانواده هايشان را زنده نگاه مي داشـتند، در کـل،              مي کندند 
ماهانه ي آخوندها؛ همانها " شهريه"ين را مقايسه کنيم با  ا. رزش داشت تومان ا 

افـه  که رزق و روزي شان  نه با کار و توليد، بلکه با فريب  مردم و تـرويج خر                   
بـه رياسـت    سنديکاي سرمايه داران و تجار بـزرگ،        (اتاق بازرگاني   : مي گذرد 

که يک انحـصار    ( سه ميليارد تومان و  بنياد مستضعفان         ماهانه) عسگراوالدي
 رفيـق   سرلـشگر پاسـدار بازنشـسته،     ه رياست    تجاري بزرگ ب   - صنعتي -مالي

اخـت   بـه پرد   کمـک  فقـط بابـت      ، هفت ميليـارد تومـان     ماهانه)  است دوست
روانه مي کنند تا روحانيون کـار       " رهبر" به دفتر    ، روحانيون  ي ماهانه" شهريه"

خود را در خواب کردن کارگران و زحمتکشان خوب انجام دهند و افيون دين          
 گرسـنگي    ي را خوب به رگهاي مردم تزريق کنند تا مردم نفهمند سرچشمه          

  )٢.(آنان، کجاست
  

 زنده سوختند زيرا کارخانه هائي که  کارگر دو کارخانه در شازند، زنده  ٢٦
، فاقـد پـيش  پـا افتـاده تـرين وسـائل              ندمواد آتش زا و سمي توليد مي کرد       

 اما در عوض، کـساني کـه کـار و           )٣ (.ندايمني و وسائل فرونشاندن حريق بود     
کنترل و تصاحب مي کنند، در برج هائي در شـمال           کارگران ايران را    توليدات  

 ايـن   --ايران اسالمي .  داراي باند فرود بالگرد است     تهران زندگي مي کنند که    
 نابرابرترين و ناعادالنه ترين توزيع ثـروت را در منطقـه            --"مستصعفين"کشور  

 برابـر ده    ١٧ درصـد قـشر ثروتمنـد کـشور،          ١٠در ايران،   . خاورميانه داراست 
 ٦/٧ و در اندونزي     ٧/٦ در پاکستان      اين نسبت، . درصد قشر فقير، درآمد دارد    

اين در حـالي اسـت کـه بنـا بـه اعتـراف قاليبـاف،                .  برابر است  ٩در فرانسه   و  
 ساعت کار مـي کننـد و بيـشترين          ١٦شهردار تهران، اکثر مردم تهران روزي       
 را   کـار  اما ثـروت توليـد شـده از ايـن         . بيماري هاي مردم، از شدت کار است      

ب مـي  در خانه هاي خود دارنـد، تـصاح       " اکسيژن تراپي "کساني که اتاق هاي     
نوشـته انـد،      روزنامـه هـا و سـايت هـا         يدر ويژه نامه ها و سـتون هـا        . کنند

 ٣٥٠ نـژاد    ي شهر اعـالم كـرده انـد كـه احمـد           يطرفداران قاليباف در شورا   "

دار و دسته احمدي    .  داشته است  يميليارد تومان هزينه فاقد سند در شهردار      
  ه غيرقابل توجيه ميليارد تومان هزين٣٠٠شما هم : نژاد هم  اعالم كرده اند

افشا شده كه يكي از افراد سرشـناس اصـول           در همين ستون ها،      "! داشته ايد 
رشـوه مـي   ) اجـازه واردارت سـيگار   ( سـيگار    ي ميليارد تومان بـرا    ٥گرايان،    

  ي  ميليارد تومان تعرفه   ٢٨٠چطور  : هم جواب داده  " تابناك"خواسته و سايت    
  سي چيزي نمي گويد؟ دست خودتان است ولي ک،  تلفن همراه يگوش

 ميليارد تومان ، معادل حقوق ماهانهء نزديک        ٥: ارقام را کنار هم بگذاريم    
  !به آقاي اصولگرا" دست خوش" هزار کارگر، بابت ١٥به 

  
 دارودسـته هـاي      ي  از غـارتگري هـاي جنايتکارانـه       قطـره اي  اينها  تازه،  

ان بـرج   در تهـر  . اسـت  هـيچ ،  يدالري  در مقابل چپاول هـا    و  . حکومتي است 
. ، يـک ميليـون تومـان اسـت        آن است كه فقط شارژ ماهانـه هـر واحـد            يهاي

 پنـت   ي ميليون تومان هستند کـه دارا      ١٤ تا   ١٢ يمتر  ها جبرواحدهاي اين   
اعوان و انصار رژيم و  سرمايه داران        .  مي باشند  ي متر ٣٥٠ يهاوس و متراژها  

با ميادين تهران و    اين تصوير را مقايسه کنيم      . بزرگ در آنها زندگي مي کنند     
در آن از صـبح تـا شـام    ... شهرهاي بزرگ که كارگران كرد و ترک و افغاني و   

خريـدار   يوقت.  كارشان را بخرد   ی بيايد و نيرو   ياجتماع مي کنند تا صاحبكار    
با دست امتحـان ميكنـد و زور   کارگران را خريدار برده، مي آيد، درست مانند  

و رده   ميكنند سينه سپر ك    يهر كدام سع  كارگران هم   .  سنجد يبازويشان را م  
مـه نـوع    و همزمان به خريدار اطمينان مـي دهنـد کـه ه           نظر بيايند؛   ه   ب يقو

 را انتخـاب ميكنـد و       يآنوقت خريدار چنـد تـاي     . آيدي   از دستشان بر م    يكار
  .  بردي ريزد و ميپشت وانت م

 ناعادالنــه را کـه فقــط بـذر مــرگ و    وارتجـاعي اجتمــاعي ايـن سـاختار   
کـه  مي پاشد، با تلنگري مي توان درهم ريخـت؛ بـشرطي   و حقارت نگي  گرس

اسفندياري ها، ريزوندي ها، غالمي ها، رمضاني ها، جودکي ها، طـاهري هـا و     
، اين نظم کهنـه     بگويند، ديگر بس است و آگاهانه به پا خيزند        ) ٢(صالحي ها   

 رنجبـران  چـاره . را براندازند و جامعه اي عاري از سـتم و اسـتثمار بنـا کننـد              
 !آگاهي و تشکيالت و انقالب است

  :توضیحات
موضـوع کمبـود    "در گزارشي تحت عنـوان      " خبرگزاري مهر " سايت خبري    -١

  ،  ي فرماندار شهرستان شازندبه گفته: نوشت" امکانات ايمني واقعي نيست
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" کيمياگران امروز "خسارت مالي وارد شده به کارخانه آتش گرفته و کارخانه           «

بوده است و دچار تخريب شده، بيش از سه ميليـارد           " کيمياگستر"که روبروي   
  )٠١-٠٦-٢٠٠٨(» .تومان است

  اميرفرشاد ابراهيمياز " گفتني ها"، سايت "مافياي ثروت "-٢
کارخانه کيمياگران امروز و کارخانه کيميا گستر اراک کـه در ايـن آتـش                -٣

ديدند، هـر    سارت درصد خ  ۸۰از   سوزي و انفجار به گفته مقامات محلي بيش         
قرار داشتند و وزيـر صـنايع در        شازند  دو در شهرک صنعتي شهيد شهرستان       

يک شـرکت   ” کيمياگران امروز “شرکت  .  آنها را افتتاح کرده بود     ۸۶ماه   بهمن  

توليد مواد شيمايي معرفي شده که به توليد پلي اتيلن گاليکول، نونيـل فنـل             
اتوکسيله و کوکونات فتي اسيد        يداتوکسيله، الکل چرب اتوکسيله، اولئيک اس      

  .اتوکسيله اشتغال داشته است
 اسامي کارگراني که در آتش سوزي شازند، جان باختند يا در بيمارسـتان              -٤

 توسـط خبرنگـاران     "سـرمايه "سـايت   رجوع کنيد به گـزارش      . (ها بستري اند  
¾ )ترانـــه بنـــي يعقـــوب و فريـــده غائـــب: اعزامـــي بـــه شـــازند اراک

!ن علیه سالح کشتار جمعی به نام تجارت مـواد غـذائی           شورش گرسنگا 
 هزار تومان به    ٧ ساعت از کيلوئي     ٤٨در کرمانشاه، قيمت چاي در فاصله       

 ساعت، قنـد وشـکر از بازارهـا         ٤٨در تبريز، در فاصله     ! سي هزار تومان رسيد   
بـا بـاال رفـتن      ! عمده فروشان برنج، دست از فروش بـرنج کـشيدند         ! جمع شد 

ي مواد غذائي در بازارهاي جهان، دالالن و محتکـران جمهـوري            قيمت کاالها 
اسالمي نيز قيمت ها را بطور نجومي باال برده و زندگي مـردم را بـه گروگـان                  

سرمايه داران ريز و کالن سراسـيمه در حـال چنـگ انـداختن بـر                . گرفته اند 
شورش عليه گراني،   . کسي نمي خواهد از ديگري عقب بماند      . حيات مردم اند  

شورش عليه گراني بايد ايران را نيز فرا بگيـرد و           .  کشور جهان را فراگرفته    ٣٣
نظام بيرحم حرص و آز سرمايه داري را بـه شـعله هـاي آتـش خـشم مـردم                    

  . دبسپار
. توليـد نيـست  " کمبـود "گرسنگي صدها ميليون نفر مردم جهـان بـدليل      

. هـان اسـت   توليدات مواد غذائي فعلي جهان بيش از نيازهاي غذائي مـردم ج           
 ٢,٣ بـا توليـد      ٢٠٠٧کـشاورزان جهـان در سـال        «: مي نويسد " دانه"تارنماي  

 درصـد بـاالتر از      ٤ميليارد تن دانه هاي خوراکي، رکورد شکستند؛ ايـن رقـم            
 سه برابر شـده  ١٩٦١توليد دانه هاي خوراکي نسبت به سال   .  بود ٢٠٠٦سال  

 اوصـاف، يـک سـوم       با اين ) ١(» .است در حاليکه جمعيت دو برابر شده است       
مردم جهان در آستانهء گرسنگي اند و رقم مرگ و مير از گرسنگي حتمـا بـه                 

در کشور يک ميليارد نفرهء هند، خط فقـر يـک           . صد ميليون نفر خواهد رسد    
اما اکنون همان غذاي فقيرانه نيـز در دسـترس فقـرا            . بشقاب برنج و دال بود    

ني کـه ده سـال پـيش از     هزار کارگر نساجي در شـهر داکـا؛ کـسا          ٢٠. نيست
روستاها براي کار در صنايع نساجي به شهر مهاجرت کردند؛ عليه بـاال رفـتن               

زيرا قيمت برنج در عرض يکسال دو برابر        . قيمتها و گرسنگي تظاهرات کردند    
اينان پيشاپيش نيمي از درآمد خود را صرف خريـد مـواد            . شده است 

  .غذائي مي کردند
 دالر بـود؛ سـال      ١٩٨يلندي، تني    سال پيش، بهترين برنج تا     ٥«

 ماه ٢ (٢٠٠٨در آوريل .  دالر در تن معامله شد ٣٢٣گذشته با قيمت    
، در هائيتي،   ٢٠٠٨اواخر مارس   . ...  دالر رسيد  ١٠٠٠يکباره به   ) پيش

» ... دو برابر شد يک هفته  کيلوئي در عرض     ٥٠قيمت يک کيسه برنج     
  )گلوبال ريسرچ: به نقل از(

  ت کاالهاي حياتي مردم، چيست؟رمز صعود نجومي قيم
آيا اين قيمتهاي نجومي، ارزش واقعي اين محصوالتند؟ آيا توليد          

زيـاد  " کـار "به عبارت ديگر    : کاالهاي غذائي مردم گران تمام مي شود      
و بطور کلـي    (هيچ گاه در تاريخ بشر توليد مواد غذائي         ! مي برد؟ خير  

ـ    ) توليد نيازهاي بسط يابنده ي بشر      يعنـي توليـد بـا      (ي  به ايـن ارزان
آنچه ارزش يک کاال را باال يا پـائين مـي   . نبوده است ) کم" کار"صرف  

است که براي توليـد آن بـه کـار رفتـه            " کار اجتماعا الزم  "برد، مقدار   
پس، گراني کنوني به دليـل آن نيـست کـه بـه يکبـاره، توليـد        . است

ل گندم و برنج تبديل به کار سختي مانند بيـرون کـشيدن طـال از د               
  .سنگ سخت معادن شده است

بازارهـاي  ! موجب باال رفتن قيمتها شده است؟ خير      " کميابي" آيا  
جهان مملو از گندم و برنج و ذرت و ديگر دانه هاي خوراکي اساسـي               

  . اما اين کاالها در دست سرمايه داران است. است
بـاال  متخصصين دروغ پرداز سرمايه داري جهـاني سـعي کردنـد            

هـاي جديـد    " پرخوري"را به گردن    برنج  يمت گندم و    قناگهاني  رفتن  
زيرا به گفته آنان، با رشد اقتـصادي ايـن          . مردم چين و هند بيندازند    

و از  . مـي خورنـد   دو کشور، طبقه مياني آنها گسترش يافته و گوشت          
 گندم بيش از آنکه به مـصرف انـسان برسـد          آنجا که در دنياي امروز،      

گندم و دانه هاي خـوراکي ديگـر         ؛صرف پروار کردن احشام مي شود     
برخـي ديگـر مـي گوينـد، بـه ميـدان آمـدن              . گران و ناياب شده اند    

سـوخت گيـاهي، اتـانول      . علت اين سير صعودي قيمتهاست    " سوخت گياهي "
زيـست  " سوخت اتومبيل هاي     ،است که از ذرت بدست مي آيد و بجاي بنزين         

د شـده در آمريکـا      يمـي از ذرت توليـ     زديک به ن  ن. را تامين مي کند   " محيطي
منحرف کردن مواد غذائي به سوي توليد سوخت        . صرف توليد اتانول مي شود    

هـر چنـد    . اتومبيل، جديـدترين جنايـت سـرمايه داري عليـه بـشريت اسـت             
گردانندگان نظام سرمايه داري امپرياليستي سعي مـي کننـد آن را گـامي در              

د، اما توليد اتـانول     جا بزنن " حفظ محيط زيست  "و  " کم کردن آلودگي هوا   "راه  
براي اتومبيل تبديل به عامل ديگـري در از بـين بـردن جنگلهـاي آمـازون و                  

در هر حـال ايـن نيـز دليـل اصـلي صـعود              . تخريب محيط زيست شده است    
     .ناگهاني و نجومي قيمت مواد غذائي اصلي نيست

پس چرا قيمتها به ناگهان سر به سقف آسـمان کـشيده انـد؟ چطـور در                 
 ماه، چنين بحران عظيمي که زندگي مردم جهان، بخـصوص           ١٨تاه  فاصله کو 

ميلياردها نفر اقشار تحتاني را، تهديد مي کند، بوجود آمد؟ جواب اين سـوال              
مـا  )  ٢. (را با درک عملکرد سرمايه داري در عصر امپرياليسم، مي توان يافت           

  در . است" سرمايه داري امپرياليستي"در عصري زندگي مي کنيم که اسمش 

 



     ٤u 
  

 کـه هـيچ     سـرمايه مـالي   اين مرحله، يک نوع سرمايه مخصوص بـه نـام           
و بازي هاي مالي آن اقتصاد       ارتباطي با توليد و توزيع ندارد، سروري مي کند        

  .  کندمي اينسو به آنسو  ازجهان را

   صعود قیمتھایدلیل فور
قيمــت گنــدم را بــورس بــازي ســرمايه گــذاران بازارهــاي ســهام جهــان 

 و سراسـر    دالالن سـهام در نيويـورک     . باال بـرده انـد    )  استريت بخصوص وال (
 سـودهاي    روي گنـدم، ذرت، بـرنج، کاکـائو، و غيـره           شرط بنـدي    از   جهان،  

پــس از اينکــه حبــاب هــاي بورســي در زمينــه هــاي  . افـسانه اي مــي برنــد 
بازارهاي سهام با حرص    شرط بندان   ،  اوراق بهادار ترکيد  ، و   مسکنتکنولوژي،  

ايـن  . چپاول مـي گـشتند    سرمايه گذاري و    ديگري براي    زمينهءبال  و ولع بدن  
درآمـد کـار آينـده ي        سرمايه ها با شرط بندي روي بازار مسکن، پس انداز و          

اما بـا ورشکـسته شـدن بـازار وام مـسکن و ظهـور               . ميليون ها نفر را مکيدند    
بحران در اين بخش، اين خفاشان با حرص و ولع دنبال قربانيان ديگري مـي                

اما اين بار،   . گشتند تا اعتياد سرمايه هايشان به سودهاي انگلي را ارضاء کنند          
بـراي  . نياز به مکيدن خون تعداد بيشتري از مردم را داشـتند          زالوصفتان  اين  

حتـا  (همين، کاالهائي را مورد هجوم قرار دادند که همـه بـه آن وابـسته انـد               
آنها ايـن کـاال     ). مردم هند کساني که مسکني ندارند، مانند صدها ميليون نفر         

بـا   تـا  تجـارت مـرگ آغـاز شـد    !  غذائيگندم، برنج و ديگر کاالهاي: را يافتند 
 تمرکـز   ،مکيدن ته ماندهء دارائي هـاي ميلياردهـا زحمـتکش سراسـر جهـان             

" عقـيم "و  " بي مايـه  "در غير اينصورت سرمايه     . باالئي از سرمايه را ايجاد کنند     
معاملـه سـهام    "ر سر مواد غـذائي در بـازار         خش بزرگ گمانه زني ب    ب. مي شود 
 مـاه گذشـته،   ٦در . مي گـذرد  )Chicago Stock Exchange" (شيکاگو

 يک چهارم افـزايش  ،فعاليت هاي بورس بازي در زمينه کشاورزي در اين بازار    
  . داشته است

و انگلي ترين بخش سرمايه هاي      خون آشام ترين    سرمايه گذاري بورسي    
نظـام   واقعـي اسـت کـه        سالح کـشتار جمعـي    ين آن   ا. انحصاري جهان است  

بلکـه بـراي آن     کـسي را بخـاطر آن تنبيـه نمـي کنـد             سرمايه داري نه تنهـا      
  .راهگشائي نيز مي کند

رشد " نايابي مواد غذائي  "دليل  : مي نويسد " نيو استيتزمن "مجله انگليسي   
 سـهام  . کاالهاي غذائي اسـت     ي در سهام هاي آينده   ) بورس بازي (گمانه زني   

هاي آينده، خريد کاالهائي اسـت کـه در آينـده توليـد شـده و تحويـل داده                   
 رشـد گمانـه     )٣. (محصول است " پيش خريد " در واقع نوعي      اين .خواهند شد 

مالي در بازارهاي ديگر مانند بـازار مـسکن،         بحران  زني در اين بخش پي آمد       
 سـريع   هـاي " برگـشت "دالالن بازار سهام که با حرص بي وقفه بـدنبال           . است

چندين تريليـون دالر را از      سرمايه گذاري ها هستند،     )  سوددهي سريع  يعني(
. بردنـد سهام مسکن و دارائي هاي ديگر بيرون کشيده و به اين بخش حملـه               

) بازار معامله سهام در نيويـورک (شروع اين سيکل گمانه زني در وال استريت      
 کـه بـه گفتـه        سـيکلي  .معروف شده اسـت   " سوپر سيکل کاالهاي اساسي   "به  

احتماال مرگ و مير ناشي از گرسنگي در سطح حماسـي توليـد             : "کارشناسان
هر تريليون يک هـزار     ) (به نقل از مجله انگليسي نيواستيتزمن     (» .خواهد کرد 

 برابر درآمد ساالنه نفت ايران در       ٦ تا   ٥هر تريليون دالر معادل     . ميليارد است 
اساسي غذائي مانند غالت، روغن هر چند قيمت کاالهاي     .) لحظه کنوني است  

 مرتبا افزايش يافته اسـت امـا قيمتهـا از سـال           ٢٠٠٠خوراکي، و شير از سال      
 از زماني که بحران مالي در آمريکا شروع به خودنمائي کرد، ديوانـه وار         ٢٠٠٦

  !  درصد١٢٧بطور ميانگين : افزايش يافته اند
 و گـروه هـاي      "هـج فانـد   " صندوق هـاي     :مجله نيو استيتزمن مي نويسد    

نگاهي « : و ادامه مي دهد   !  را نيز شروع کرده اند     آبشرط بندي بر سر     ديگر،  
همه دست مادرشـان را هـم گرفتـه و          : به سايت هاي اينترنتي مالي بيندازيد     

 ٢,٨ن    اگر شـما جـزو آ       اما... بسوي شرط بندي بر سر کاالهاي غذائي روانند       
، ممکنست زندگي   دن زندگي مي کن    دالر در روز   ٢ ي باشيد  که با      ميليارد نفر 

  » .خود را در نتيجه ي سودهائي که اينان مي برند، ببازيد

   درازمدت کھ زمینھ را مھیا کردیدالیل ساختار
اما چه فرآيندي، زمينه را براي اينکـه امـروز سـرمايه مـالي ايـن چنـين                  

ه  گذشت ء دهه ٤در سه تا    حيات مردم  جهان را به گروگان بگيرد، آماده کرد؟           
بانک جهاني و صندوق بين المللي پـول و ديگـر مراکـز اقتـصادي و سياسـي                  

تحميـل  " جهـان سـوم   "جهان، سياست هائي را به بخش کشاورزي کشورهاي         
آنهـا کـشاورزي خودکفـاي ايـن        . کرده اند که موجب اين وضـع شـده اسـت          

آنـان را تبـديل بـه اقتـصادهاي تـک محـصولي صـادراتي        ويران و   کشورها را   
ابـسته بـه    براي ادامه حيات، و   اين کشور ها       اين فرآيند، کشاورزي      در .کردند

تـابع و بـرده      و   اعتبارات بانکي، بذر و کود شرکت هاي انحصاري اگروبيـزنس         
در عـين حـال، صـادرات محـصوالت         .  شد سوپرمارکتهاي اروپائي و آمريکائي   

ـ                  ه کشاورزي تجارتي و واردات موادغذائي و بذر و کود و ضـد آفـات، وابـسته ب
همراه با جنبـه هـاي      ( اين ساختار   .  شد شبکه عظيم حمل و نقل بين المللي      

که توسط صندوق بين المللـي پـول و         " ليبراليزاسيون"گوناگون سياست هاي    
اقتصاد کشاورزي جهان را، کيفيتا بيش از پيش، به         ) بانک جهاني تحميل شد   

  . وردکنترل مراکز مالي درآزير 
آنان زير :  کافيست تا ابعاد فاجعه را ببنيمفقط نگاهي به کشاورزان هندي    

ائي و ضـد آفـات کـه از انحـصارات کـشاورزي             بار هزينه هاي بذر و کود شيم      
آمريکائي مي خرند و زيربار بهره ي وام هاي بانکي دسته دسته خودکشي مي    

زيـرا هـر    .  هزار دهقان در هند خودکشي کرده انـد        ٢٥در سال گذشته    . کنند
سرعت توسط کمپاني هاي چنـد مليتـي کـشاورزي و           ه  چه توليد مي کنند ب    

دهقـان مـي مانـد و پوسـت و اسـتخوان و دهـان بـاز                 . بانکها مکيده مي شود   
پس از مرگ هر دهقان، کمپاني هاي بذر و بانک زمـين           .  فرزندان گرسنه اش  

 سـنت   ٤٠دهقان غصب کرده و زن و فرزندانش را بـا روزي            " قرض"او را بابت    
  .ي برندبه بردگي کارمزدي م

جنايت هائي که سرمايه مالي بين المللي و  بازوهاي بـومي اش در هنـد،            
مرتکب مي شوند، عملکرد طبيعـي سـرمايه داري و          ... ايران، هائيتي و مصر و      

) بدون آن که خود بداننـد     (مردم جهان در هم ياري با يکديگر        .  آن است  يذات
ليـت ايـن توليـد را    امـا يـک اق  . بيش از نيازهاي فعلي بشر توليـد مـي کننـد        

توليد در مقياس هر کشور و در سطح جهان دائمـا  . تصاحب و کنترل مي کند   
اجتماعي تر شده، اما کنترل و تصاحب ثروت هاي توليد شـده خـصوصي تـر                

 بـراي جهـان امـروز و        ،روابط توليدي مبتني بر مالکيت خـصوصي      . شده است 
يزي مربوط به گذشـته  چ.  پوسيده و ارتجاعي است  و  کهنه ،  براي انسان امروز  

سازمان دادن توليد اجتماعي که ابعاد عظيم       . است و بشر بايد از آن گذر کند       
جهاني بخود گرفته، از طريـق روش مالکيـت خـصوصي و کنتـرل خـصوصي                

اين روابط بايـد عـوض      . توليد فقط فقر، مرگ، جنگ و فالکت به بار مي آورد          
. يت نيز بايد اجتماعي شود    شود و همانطور که توليد اجتماعي شده است مالک        

اما براي اجتماعي کردن مالکيت بايد انقـالب کـرد و حافظـان نظـام سـرمايه        
هر چه اين امر بيشتر به تاخير افتد رنـج          . داري را بطور قهرآميز سرنگون کرد     

هاي مردم جهان، چه آنان که کارگر و دهقانان فقير و کشاورزند و چـه آنـان                 
ن اسـت، ادامـه يافتـه و چـه بـسا جهـش وار          که وضعشان کمي بهتـر از اينـا       

 غيـر   ،هيچ کار عاجل ديگري  در اين جهان نيست        . کردخواهد  پيدا  گسترش  
  . از انقالب سوسياليستي

  :توضیحات
١-www.grain.org 

Making a killing from hunger  
و  " امپرياليـسم، عـاليترين مرحلـه سـرمايه داري        "مطالعه مقاله لنين به نـام،        -٢

نوشـته ي لنـي وولـف را اکيـدا        " علـم انقـالب   "از کتاب   " امپرياليسم" فصل     همچنين
ايـن کتـاب در تارنمـاي سـربداران در          . بخصوص به رفقـاي جـوان     : توصيه مي کنيم  

  .قابل دسترس استکتابخانه بخش
مطالعه اين سهام ها  و بطور کلي گمانـه زنـي هـاي بـازار سـهام در زمينـه                      -٣

ست که نشان ميدهد سرمايه جهاني با چه مکانيسم هاي کشاورزي از اين زاويه مهم ا 
 .کشدبيرون مي " کار اضافه"از دهقانان جهان 

Futuresسهام هاي آينده .  
، گروه هائي هستند که کارشان انجام شرط بندي هاي پـر            هج فاند گروه هاي   -٤

معامالت گروه هاي هج فاند     : خطر براي مقابله با ذوب شدن سرمايه هاي بزرگ است         
امال مخفي است؛ فقط عده محدودي اجازه ورود به آنها را دارند و هـيچ کنترلـي از                  ک

  ¾.جانب دولت يا ارگان ديگري بر آنها موجود نيست

http://www.grain.org
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ــال ــالب نپـ ــزرگ : انقـ ــر بـ ــا خطـ ــزرگ یـ ــت بـ !موفقیـ
در انتخابـات مجلـس    ) مائوئيـست (موفقيت اخير حزب کمونيـست نپـال        

جمهـوري فـدرال    "سـاله و آغـاز       ٢٤٠و اعالم پايان نظام پادشاهي      موسسان،  
بـار ديگـر نگـاه    ، )٢٠٠٨ مـه  ٢٨( ، در اولين نشست مجلـس موسـسان        "نپال

  شـادماني،  .بسياري از مردم جهان را به سمت آن کـشور جلـب کـرده اسـت               
سـيل تبريـک و     بسياري از  انقالبيون و نيروهاي مترقي جهان را فراگرفتـه و             

 بـه مناسـبت ايـن    ، مختلـف تهنيت از سوي بسياري از احزاب چپ کشورهاي    
. روانه شـده اسـت    ) ائوئيستم(بسوي حزب کمونيست نپال   انتخاباتي،  پيروزي  

)١ (  
بـسياري از اينکـه نـام       . در نگاه اول، اين ابراز شادماني قابـل درک اسـت          
 ، دوبـاره مطـرح شـده      ،کمونيسم بعنوان يک قـدرت در ابتـداي قـرن جديـد           

 کمونيـسم را  ،وئيستها در نپـال  آنان احساس مي کنند پيروزي مائ     . خوشحالند
اما سئوال ايـن    .  طرح کرده است   ، بعنوان يک آلترناتيو   ،دوباره در اذهان جهان   

از پايـه عينـي برخـوردار       موجـه بـوده و      است که اين خوشحالي تا چه اندازه        
در مسيري که انقالب نپال در آن  تا چه اندازه مي توان آينده روشني را    ؛است

  ؟ردمشاهده کگام نهاده،  
  

 و بر چيده شدن پايتخت مـذهب        ادشاهيظام پ نواژگوني  شک نيست که    
دست کارگران و دهقانان تحت رهبـري مائوئيـستها، پيـروزي مهمـي              ب هندو،

شدن نپال، مسايل بنيادين طبقاتي     " جمهوري"اما  . مسرت بخش است  بوده و   
از ايـن    مـا    حـزب .  که جنگ خلق به خاطر آن آغاز شـد، حـل نمـي کنـد               ،را

اين رويکرد با توجه به اينکه حزب       . زي انتخاباتي ابراز مسرت نکرده است     پيرو
 و کليـه    جنـبش انقالبـي انترناسيوناليـستي     همانند  ( سال گذشته    ١٢ما طي   

از حاميان سرسخت جنگ خلـق در نپـال بـوده           ) احزاب شرکت کننده در آن    
ب بـويژه آنکـه متعاقـ     . است  پرسشهاي زيادي را در اذهان بوجود آورده است         

 در نپال و گسترش قدرت جنگ خلق از روسـتاها           ٢٠٠٦جنبش عظيم آوريل    
پيـروزي قريـب    ) ١٣٨٥، آبان   ٣٠شماره  (به شهرها، سر مقاله نشريه حقيقت       

الوقوع انقالب نپال را پـيش بينـي کـرد و چـشم انـداز تـشکيل يـک دولـت                     
اگـر چـه در آن شـماره نـشريه حقيقـت،            . سوسياليستي در نپال را نويـد داد      

ستي بر مشکالت عيني پيش پاي اين انقالب و پاره اي ابهامـات در تفکـر                بدر
نسبت به مختصات ديکتاتوري پرولتاريـا      ) م(استراتژيک حزب کمونيست نپال   

 با توجه به تجارب مثبت و منفي دو تجربه بزرگ قرن بيستم در شـوروي و                 -
را در  ايـن شـبهه     ) بويژه عنـوان آن   ( اما سرمقاله    ، انگشت گذاشته شد   -چين  

قـدرت سراسـري را کـسب       بـه زودي    اذهان دامن زد که مائوئيستهاي نپـالي        
.  بيني را نشان دادپيشسير وقايع، زودرس و يکجانبه بودن اين   . خواهند کرد 

انقالب نپال با وضعيت دشوار و پيچيـدگيهاي زيـادي روبـرو شـد و               ،  در عمل 
  . فرايند کسب سراسري قدرت سياسي نيز متوقف شد

  
تاکيد است که انقالب نپال، متعلق به تمامي پرولتاريا و خلقهـاي            الزم به   
، بخـصوص احـزاب مائوئيـست،    جنبش بـين المللـي کمونيـستي   . جهان است 

ضمن يادگيري از تجارب آن انقالب و شادماني از پيـروزي هـاي آن،        ندموظف
مخاطره آميز  پيچ و خم هاي سياسي و ايدئولوژيک        چشمان خود را بازکرده و      

 حزب ما   .نقش مناسب خود را ايفا کنند     نيز   نيز ببينند و در گذر از آنها         آن را 
هـر گونـه    . تا کنون به سهم خود چنين کرده و به اين کار ادامـه خواهـد داد               

امـا بـا محتـوي عميقـا        " (چپ  "موضع بي تفاوتي يا عدم دخالت تحت ظواهر         
مچون تاکيد   راست ه  اهريرا دادن يا  ظ    " انقالبي ديگر "چون فراخوان   ) راست

) م(نپـال  مهارتهاي تاکتيکي حزب کمونيـست    "خوش خياالنه و يک جانبه بر       
سرباز زدن از وظيفه انترناسيوناليستي،     " در تحليل مشخص از شرايط مشخص     

بي مسئوليتي نسبت به حفظ دستاوردهاي مهمترين انقالب در ابتـداي قـرن             
قالبهـاي پرولتـري     و ناتواني در مواجه شدن با مشکالت واقعي است که ان           ٢١

  . در دوره کنوني با آن روبرو هستند
*****  

واضح است که پيروزي مائوئيستها در انتخابات مجلس موسسان در نپـال            
 مساوي با کـسب قـدرت سياسـي از         حکومتو تبديل آنان به حزب حاکم در        

شکل گيري  ورود کمونيستهاي نپالي به حکومت مساوي با        . سوي آنان نيست  
 ورود آنان به حکومت يک دولـت کمپـرادوري          .بي نوين نيست   انقال دولتيک  

فئودالي، آن دولت را تبديل به يک دولت انقالبي تحت رهبري پرولتاريا، نمي             
و انقـالب   يکي از اوليه ترين مباني تئوري دولت   حکومت با   دولتتفاوت  . کند

دولـت ابـزار سـلطه سياسـي، اقتـصادي،          .  مارکسيـسم اسـت    انقـالب در علم   
حکومت، شکلي است که هر دولت      . ي يک طبقه بر طبقات ديگر است      اجتماع

مـثال دولتهـاي   . تحت شرايط سياسي تاريخي معين، مي تواند به خـود گيـرد     
طبقات بورژوا، مـي تواننـد اشـکالي چـون جمهـوري بـورژوائي، رژيـم هـاي                  

دولـت  . داشـته باشـند  ) مانند ايـران (سلطنتي يا رژيم هاي فاشيستي مذهبي   
ي نيز مي توانند شـکل هـاي جمهـوري دموکراتيـک خلـق و يـا                 هاي پرولتر 

تغيير شکل حکومتها   . جمهوري شورائي سوسياليستي يا فدرالي داشته باشند      
در طـول تـاريخ، بارهـا       . از يکي به ديگري به معني تغيير نظام دولتي نيـست          

عوض شده انـد بـي آنکـه        ) يا حکومتها (شاهد اين مسئله بوده ايم که رژيمها        
بقاتي دولت اساسا فرقي کرده باشد؛ بي آنکه جاي طبقات حـاکم و             خصلت ط 

سـرنگون شـد     رژيـم شـاه      ١٣٥٧در جريان انقالب    . محکوم عوض شده باشد   
 طبقه سرمايه داران و زمين داران بزرگ نـابود شـود؛ رژيـم              بدون آنکه سلطه  

شاه سرنگون شد بـدون آنکـه بجـاي آن سـلطه کـارگران در اتحـاد بـا همـه                  
 ستمديدگان، برقرار شود و به پشتوانه آن، جامعه بـر بنيادهـاي             زحمتکشان و 

کـه   يدسـتگاه دولتـ   آن   .اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي نوين سازماندهي شود     
، نظام امنيتي و ارگان هـاي آن،        مشخصا ارتش (بر آن تکيه زده بود      شاه  رژيم  

ه نـشد   نه تنها درهم شکست   )زندان ها، نظام قضائي، روابط بين المللي، و غيره        
مـذهبي، صـرفا تجديـد     ي از فرايند تحكيم رژيـم ارتجـاع  يبمثابه بخش ،بلكه

حکومت جديد نه تنها يک قدرت سياسي نوين نبود، بلکه بـا      . سازماندهي شد 
چسب ايدئولوژي مذهبي، ارتجاعي تر نيـز شـد و بـا کـارآئي بيـشتري عليـه                  

 -اقتصادي  بنيادهاي  . اکثريت مردم زحمتکش کشور بخصوص زنان بکار افتاد       
اجتماعي آن دولت، نه تنها دست نخورده ماند بلکه به دليل اميد تـوده هـاي                

، از زير ضربهء آنان خارج شد و بدين ترتيب براي بازسازي و             "انقالب"مردم به   
رشته هاي عميق وابـستگي بـه نظـام سـرمايه داري            . تحکيم خود وقت خريد   

نه تنها بر جاي مانـد بلکـه بـا          امپرياليستي، که دولت ايران را شکل داده بود،         
قصدمان از بيان ايـن     . صوري از انظار مردم پنهان شد     " استقالل"پرده ي ساتر    

تجربه آن است که تاکيد کنيم، عوض شدن حکومتها را نبايد با عوض شـدن               
يـل کمونيـستها   بـه همـين دال  . ماهيت و خصلت دولتها يکسان قلمـداد کـرد      

معنـا کـرده    "  شکستن کامل ماشين دولتي    درهم"همواره پيروزي انقالب را با      
در نپال، هنوز دولت نوين انقالبي از درون فرآيند درهـم شکـستن دولـت         . اند

  .کهن، زاده  نشده است
  

بـه نـام    توافقنامـه اي    ) مائوئيـست (، حزب کمونيست نپال   ٢٠٠٦در سال   
 آمـاج   .، امـضاء کـرد    آن کشور پارلماني  را با احزاب    " صلح جامع "توافقنامه ي   "
ين قرارداد برقراري صلح و آغاز يک فرآينـد مـسالمت آميـز بـراي برگـزاري                 ا

انتخابات مجلس موسسان و رسيدن به يـک جمهـوري بـورژوائي مبتنـي بـر                
مائوئيستها جنـگ  . دموکراسي انتخاباتي چند حزبي، با شرکت مائوئيستها، بود 

گـاه   را در اردو   ارتش رهـائي بخـش خلـق      خلق را خاتمه يافته اعالم کردند و        
  .هائي تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار دادند

  
در آن زمان، کميته مرکزي حزب ما در نامه اي خصوصي، ضـمن انتقـاد               
به اين سياست و هشدار جدي در مورد خطرات آن، بر حقـايقي کـه از درون                 

 ،رولتاريا و خلق هاي جهان بدست آمده اسـت        مبارزات پ تجربه تلخ و  خونين      
رهبـري   )٢ (. ايران اشـاره کـرد     ١٣٥٧له به تجربه انقالب     تاکيد کرد و از جم    

مبني بر امـضاي    ) م(حزب ما در مخالفت با  تاکتيکهاي حزب کمونيست نپال         
يـن تاکتيـک    ا... « : خطر آن وجود دارد که     ، متذکر شد  "جامعصلح  توافقنامه  "

کمک کند تا بتواننـد     ان  حزب، دشمنان انقالب را  جاني دوباره بخشد و به آن          
. دسـت يابنـد   عتبـر    و م  مـد  کارآ يولتديک استراتژي زيرکانه براي ساختن      به  

فراموش نکنيد که يکي از دالئل عمده اي کـه جنـگ خلـق توانـست خيلـي                  
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  . سريع گسترش يابد وضعيت لرزان و غيرمنسجم اين دولت بود

  
در  ، به بعد  ١٩٩٠اتحادهاي طبقاتي ضدمردمي و ارتجاعي که از سال         ... «
 بعلـت تـضادهاي     ،ه بود و صورت دمکراسي پارلمـاني داشـت        شکل گرفت نپال  

 نتوانـست ايـن دولـت را        ، و بيشتر از آن بعلت جنگ خلـق        ،ذاتي آن ائتالفات  
اکنون قصدشان آن است که اين پروسهء تحکيم را با کنـار زدن             . تحکيم کند 

اگـر  . شاه از يکطرف و کنار زدن جنگ خلق از طرف ديگر به انجـام برسـانند               
 يـک دولـت جمهـوري    ، چيـزي کـه حاصـل ميـشود    ،ه نتيجه برسند  بتوانند ب 

ممکن است اين فرايند بـا افـت و خيزهـاي           .  خواهد بود کمپرادوري فئودالي   
بايـد  . چون آنها مي بايست شاه و ارتش را نيز قانع کننـد . بسيار زياد جلو رود   

حــزب رويزيونيــست شــرکت کننــده در (بتواننــد جريانــاتي ماننــد يــو ام ال 
 مـساله عمـده در پيـشبرد        ،منتهـا . را راضي کننـد يـا کنـار بزننـد         ) حاکميت

موفقيت آميز اين کار، کشيدن مائوئيست ها به توافق با اين نقشه و بهره مند               
  )٢(» .شدن از کمک آنها براي اجراي آنست

  
اين نامه در مورد مقاصدي که احزاب حاکم نپال و دولت هنـد از طريـق                

با مائوئيستها، دنبال مي کنند، هـشدار داد        " امعتوافقنامه صلح ج  "امضاي اين   
قصدشان اين است که هم شاه و هم  حکومت انقالبي خلق را که              ... «: و گفت 

 در مناطق پايگاهي شـکل گرفتـه، کنـار زننـد و             ، سال جنگ انقالبي   ١٠طي  
حـزب  " کمپرادوري فئودالي حول محور    جمهوريدولت کهن را بر اساس يک       

و مائوئيـستها بازسـازي     )  وابسته به دولت هند اسـت      حزب حاکم که  (" کنگره
 جنـگ    ي  البته در صورتي که مائوئيستها از يک حـزب پـيش برنـده             --کنند

  )٢(» !انقالبي به يک حزب سياسي درون نظام تحول يابند
  

مـي  ) مائوئيـست (نامه کميته مرکزي از رهبري حـزب کمونيـست نپـال            
 و  ، دولـت هنـد    بقـات حـاکم   براي ط (آيا عملي کردن چنين طرحي       «: پرسد

شاه و بخشي از    البته ممکن است     .!غير ممکن است؟ خير   ) م آمريکا امپرياليس
،  و همينطور ژنرال هاي ارتش نپال      ، که پايه شاه است    ،طبقه کمپرادور فئودال  

 ديديم که   ١٩٧٩ولي حتا در مورد ايران در سال        . مقاومت کنند در مقابل آن    
و رده  ارتش ايران را قانع کردند که شاه را رها کـ          ژنرالهاي آمريکائي، ژنرالهاي    

در نپال هم ممکن است ژنرالهاي نپـالي قـانع شـوند            . طرف خميني را بگيرند   
  )٢(» .را بگيرند" حزب کنگره"که شاه را رها کنند و طرف 

 آيـا اجـازه ورود دادن بـه         «: نامه، سپس، سوال ديگري را طرح مي کنـد        
با شـکل جمهـوري و محتـواي        جديد  دولتي  ختار  يک سا مائوئيستها به درون    

  ديکتاتوري طبقه بورژوا کمپرادور، غير ممکن است؟
  
مي دانيم که دولت هند و بخشي از طبقه کمپرادور فئودال نپال کـه              ... «

نماينده آن است، فکر مـي کننـد فرصـت خـوبي بـراي اينکـار        " حزب کنگره "
اري را در کـشور     مي دانيم که طبقات حاکمه هند قبال چنين کـ         . موجودست

خودشان انجام داده اند و از نيـروي جـادوئي ادغـام کمونيـستهاي سـابق در                 
. ساختار دولتي و از اين رهگذر  جان تازه اي در دولت کهن دميدن، با خبرند               

طبقات حاکم در هند در طول تاريخ حاکميت خويش توانـسته انـد بـا ادغـام        
اي سـتمديدگان در    کمونيستهاي سـابق و بخـشي از نماينـدگان جنـبش هـ            

بـدين ترتيـب    . ساختار دولت موجود، دولـت خـود را بازسـازي و تـازه کننـد              
توانسته اند از يک ديکتاتوري ناکارآمد و متزلزل به يک ديکتاتوري ارتجـاعي             

" کمونيـست "نقـش خفقـان آور احـزاب        . کارآمد تر عليه توده ها تبديل شوند      
 ها کمتر از  نقـش مخـرب      گوناگون در هند در تخفيف نبض شورشگرانه توده       

طبقات مرتجـع هنـد     . دين و ساير عوامل ايِدئولوژيک طبقات ارتجاعي نيست       
. در تبديل کمونيستها از دشمنان سابق به شرکاي حاضر، يـد طـواليي دارنـد              

  ».حال نيز تالش مي کنند در نپال همين کار را انجام دهند
  

ر  ورود بـه ايـن       نامه پس از تجزبه و تحليل نقشه استراتژيک دشـمنان د          
اين نقشه استراتژيک به عملکـرد دو بـال تـاکتيکي           « : ، مي نويسد  "توافقنامه"

يکم اينکه، اين حکومت موقـت کمپـرادوري فئـودالي را بعـد از              . وابسته است 
دوم اينکـه،  . انتخابات مجلـس موسـسان بـه حکـومتي دائمـي تبـديل کننـد            

  ».مائوئيستها را از انقالبيون هند و دنيا جدا کنند

 اسـتفاده از ايـن اسـتراتژي از طـرف طبقـات             «نامه تصريح مي کند که،      
" راه حـل پارلمـاني    "را  آن  لنـين اسـم     . ارتجاعي حاکم چيـز جديـدي نيـست       

)constitutional solution (   ــران ــستها و حــل بح ــن ب ــع ب ــراي رف ب
  )٢(» .مشروعيت دولت کهن گذاشت

  
هيچوجـه   موقـت نپـال ب     حکومـت در  ) م(شرکت حـزب کمونيـست نپـال      

با لغو قانوني  . را عوض نمي کنددولتماهيت طبقاتي کمپرادوري فئودالي آن    
رژيم سلطنتي و اعالن جمهوري  بازهم در ماهيـت طبقـاتي دولـت تغييـري                

تغيير شکل حکـومتي مـساوي بـا درهـم شکـستن دولـت              . حاصل نمي شود  
 ايـن . طبقات فئودال کمپرادور و قطـع سـلطه امپرياليـسم بـر  نپـال نيـست                

قاعدتا رهبران حزب مائوئيـست بايـد بـه آن واقـف بـوده و                واقعيتي است که    
را بـه ايـن آگـاهي مجهـز       توده هاي زحمتکش و انقالبي نپال       صفوف حزب و    

   .کنند
  

سياسـي و اجتمـاعي و      " حقـوق "رشـته    اگرمجلس موسسان نپال يك    يحت
ـ   و ملـل تحـت سـتم       اقتصادي را براي کارگران و دهقانان و زنان        ب ه تـصوي   ب

 – تا زماني که  قلب دولت ارتجاعي  و آنان را سروران جامعه بخواند اما     رساند
 دست نخورده باقي مانده اسـت، معنـاي واقعـي ايـن             –يعني ارتش ارتجاعي    

هيچ نخواهد بود مگر متوهم کردن مردم و پس گـرفتن آن حقـوقي              مصوبات  
 هـاي   وعـده . که واقعا در جريان جنگ خلق بدست خـود، بدسـت آورده انـد             

تا وقتـي كـه ارتـش در دسـت     ، حفاظت از منافع مردمدر مورد   انون اساسي   ق
وعـده  طبقات استثمارگر و ابزارعمده توليد تحت مالكيت و كنتـرل آنهاسـت،             

 نقش قـانون اساسـي در جمهوريهـاي بـورژوايي           .هائي بي پشتوانه خواهد بود    
د و بـه آن  دقيقا اينست كه  نظام بنيادين اسـتثمار اقتـصادي را تـضمين كنـ         

همواره حقـوق مـردم حتـي در دمکراتيـک تـرين جمهوريهـاي              . خدمت كند 
  بـه  حقوق وعده داده شده. بورژوائي در چارچوب اين واقعيت محدود مي شود      

آن هـم زيـر     مردم اگر در تضاد با خطوط راهنماي نظام استثماري قرار گيرد،            
  . پا لگدمال خواهد شد

  
هــدف گ خلــق را بــر پايــه روشــن اســت کــه کمونيــستهاي نپــالي جنــ

درهـم شکـستن کامـل      "يعنـي   پرولتـري   جهانشمول انقالب هـاي پيروزمنـد       
اما آنان امروزه بـا     . آغاز کردند و طي دهسال آن را بکار بستند        " ماشين دولتي 

توجه به مشکالتي که در راه تکامل انقالب بروز کرده طريق ايجاد يک دولـت               
 اما .عمدتا مسالمت آميز مي بينند    انقالبي يا کسب سراسري قدرت سياسي را        

هـيچ طبقـه اي در تـاريخ قـدرت سياسـي را             ! چنين چيـزي ممکـن نيـست      
مسلم است اين مقدار قدرت نيز که نـصيب         . مسالمت آميز کسب نکرده است    

کارگران و دهقانان نپال شده است طي دهـسال جنـگ خلـق تحـت رهبـري       
لـس موسـسان    اين قـدرت در کرسـي هـاي مج        . مائوئيستها کسب شده است   

کـه  تبلور نمي يابد بلکه اساسا در تغيير و تحوالت انقالبي سياسي و اقتصادي      
 اما اين مقدار قدرت تـا       .، تبلور مي يابد   طي دهسال جنگ خلق صورت گرفته     

تزلزل است و خطر آن همواره موجود است که بـه           مزماني که سراسري نشده     
کت در دولت موجـود و      سئوال مرکزي اين است که آيا شر      . کلي از کف برود   

اين مقدار قدرت سياسي و اقتصادي کارگران      " از درون "تالش براي تغيير آن     
و دهقانان نپال را تحکيم خواهد کرد يا آن را در معرض نابودي قرار خواهـد                

آيا ده سال جنگ خلق در نپال در خدمت كامل كردن ماشـين دولتـي               داد؟  
 اگـر نتيجـه تحكـيم جمهـوري         ارتجاعي در خواهد آمد يا نـابود كـردن آن؟         

كردن ابزار ستم بـر     و مدرنيزه   تکميل  بورژوايي باشد، فداكاري توده ها به نفع        
جامعه اي نـوين بـا قـدرت سياسـي          به نفع ايجاد    توده ها تمام مي شود و نه        

  . نوين، اقتصاد نوين، روابط اجتماعي نوين و فرهنگ نوين
  

قـدرت  ،   نپالي ادامه يابـد    تخاذ شده از جانب رفقاي    مسير ا در صورتي که    
سياسي و اقتصادي تا کنون کسب شده توسط کـارگران و دهقانـان نپـال نـه                 

 و بجاي آن يک جمهـوري بـورژوا         .تنها تحکيم نمي شود بلکه از کف مي رود        
  .تحکيم مي شود) يا هر دو(فئودالي وابسته به هند يا چين 

*****  
ارتـش  . کـافي اسـت   اشاره به توازن قواي حاکم براي اثبـات حکـم فـوق             



     ٧u 
پادشاهي اساسا دست نخورده باقي مانده است و از حمايـت هنـد و آمريکـا و                 

جنگ خلق قبل از درهم شکستن سـتون        . احزاب بزرگ حاکم برخوردار است    
ابعاد واقعي ايـن تـوازن قـواي نامـساعد زمـاني            . فقرات دولت کهن توقف کرد    

زيم و ببينـيم کـه      روشن مي شود که نگاهي به وضعيت اقتصادي کشور بيندا         
و کوچک در چنگـال دولـت هنـد و مراکـز اقتـصادي       چگونه اين کشور فقير

آيا اين چنگالها را صرفا با بودن در حکومـت فعلـي و بـدون               . جهاني قرار دارد  
  دولت پرولتري مي توان قطع کرد؟

  
  قدرت سياسي و دولت ديکتاتوري و دموکراسي پرولتري براي چه الزم 

بردن فئوداليسم، سرمايه داري بـوروکرات و وابـستگي بـه           است؟ براي از بين     
امپرياليسم و تبديل نپال به منطقه پايگاهي سرخ انقالب پرولتري در سراسـر             

در هم شكستن ماشـين دولتـي موجـود را نبايـد بـه               به همين جهت،     .جهان
آمـاج انقـالب دمكراتيـك    . سرنگوني سلطنت محدود کرد يا بـدان تقليـل داد     

ات بـوروكرات ـ كمپـرادور و فئـودال و حاميـان خـارجي و        كـل طبقـ  ،نـوين 
شـعار برچيـدن كامـل سـلطنت از سـوي        .  و نه سلطنت   ستامپرياليست آنها   

كمونيستها درست بوده و هست اما اين كار بايد بـه مثابـه بخـشي از انقـالب                  
  . دمكراتيك نوين و برقراري يك دولت نوين به انجام رسد

  
فئوداليسم . وان به نهاد پادشاهي خالصه کرد     فئوداليسم در نپال را نمي ت     

اين روابـط   . روابط مالکيت بر زمين و شيوه استثمار ماقبل سرمايه داري است          
همزمان بايد  . مالکيت بايد قاطعانه در هم شکسته شوند تا دهقانان آزاد شوند          

سلطه اقتصادي سياسي که دولت هند به نيابت از نظام سرمايه داري جهـاني              
اين فرايند بدون تکيه بر توده هاي وسـيع         . حميل کرده برچيده شود   بر نپال ت  
  . گاهانه و سازمان يافته آنان ممکن نيستآو مبارزه 

  
مـصادره همزمـان    ريشه کن کردن فئوداليسم در عصر امپرياليسم بـدون          

اين سرمايه هـا را نيـز بايـد مـصادره           .  ممکن نيست  سرمايه هاي بوروکراتيک  
خودکفـا کـه    غيير داد و به خدمت توسعهء يـک اقتـصاد           کرد، ماهيت آنها را ت    

چـه برنامـه    بـا    چـه طبقـه اي و        .در آورد  اسـت، وليد نيازهاي مردم    هدفش ت 
 ذخاير بـانکي و ثـروت هـاي گونـاگون کـشور را در دسـت خواهـد             ،اقتصادي

گرفت؟ آيا کماکان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول با در دست داشتن              
اقتصاد نپـال را اداره     " سرمايه گذاري خارجي  "و  " ماليکمک هاي   "سرنخ هاي   

 و گلوگـاه    خواهند کرد؟ اگر کماکان سرنخ در دست اين نهادهاي مالي باشـد           
 فئوداليسم را نيز نمي توان ريـشه        اقتصادي کشور در دست دولت هند باشد،        

 زيرا فئوداليسم در عصر امپرياليـسم پديـده اي نيـست کـه مجـزا و                 ؛کن کرد 
بلکه سـرمايه داري    .  کارکرد سرمايه داري قادر به ادامه حيات باشد        مستقل از 

و نظـام سـرمايه داري در       ) وابسته به نظام سرمايه داري جهـاني      (بوروکراتيک  
) هاي بانک جهاني  "کمک"چه از طريق سرمايه هاي هندي و يا چيني يا           (کل  

 هر آنچـه از     .شيوه توليد و استثمار فئودالي را تغيير داده و بخدمت گرفته اند           
در ) همـراه بـا روابـط اجتمـاعي اش        (شيوه استثمار فئودالي باقي مانده است       

ريشه کن کردن   . خدمت به سودآوري سرمايه داري بوروکراتيک درآمده است       
دشـت  " امروز به معناي تقسيم اراضي انقالبـي در منطقـه        ،فئوداليسم در نپال  

در کوهپايه هاي نپال    .  است )منبع اصلي تامين مواد غذائي مردم نپال      " (ترائي
عالوه بـر آن بـراي ممانعـت از         . جنگ خلق انجام داده است     هر آنچه مي شد   

بازگشت فئوداليسم در اشکال تغيير يافته يا جايگزيني استثمار سرمايه دارانه           
به جاي استثمار ماقبل سرمايه دارانه، قدرت بايد در دستان دولت ديکتاتوري            

 تا جنبش اجتماعي کردن مالکيت در مناطقي که         و دموکراسي پرولتري باشد   
  . به پيش برددانقالب ارضي انجام شده را نيز بتوان

  
اين برنامه توسط هيچ حکومت ائتالفي با شراکت بخـشهائي از بـورژوازي             

زيـرا بـه    . عملي نخواهد شـد   ) يا با شراکت بخشهائي از بقاياي حکومت قبلي       (
 سـرمايه داري و اينكـه در        دليل نقـش مركـزي مالكيـت خـصوصي در نظـام           

كشوري مثل نپال بورژوازي با مالكيت ارضـي پيونـد عميـق دارد و بـه علـت                  
، آنهـا از يـك برنامـه        يترس عمومي طبقات استثمارگر از تهيدستان روسـتاي       

هر چند كه تحقـق شـعار زمـين بـه        . رفرم ارضي انقالبي پشتيباني نمي كنند     
تحقق اين امـر    اما،  . ي قرار دارد  كشتگر همچنان در محدوده دمكراسي بورژواي     

طبقـه کـارگر انـدک      . فقط توسط پرولتاريا و به شيوه اي انقالبي ممكن است         
ـ ب پايه توسعه سريع و مستقل كـشور را          دنها با اين برنامه مي توان     نپال ت  . زدري

تنهــا انقــالب ارضــي مــي توانــد مبنــاي توســعه ســريع، تعــاون داوطلبانــه و 
يزاسيوني که نقش مركزي در ارتقـاء انقـالب بـه           کلکتيو. كلكتيويزاسيون شود 

  .مرحله سوسياليستي دارد
  

" دوران گـذاري "براي کسب پيروزي نمي تـوان ايـن برنامـه را دور زد يـا          
با تکيه بر جمهوري بـورژوائي نمـي تـوان بـه            . براي رسيدن بدان فرموله کرد    

ا بـه   همانطور که در نامه رهبـري حـزب مـ         . انقالب دمکراتيک نوين گذر کرد    
اگر شما بازسـازي دولـت را کـه از ايـن گـام              «: رفقاي نپالي تاکيد شده است    

. ناشي ميشود، يک جمهوري بورژوائي قلمداد مي کنيد در اشـتباهيد          " موقتي"
اين جمهوري، نپـال نـوين      . اين يک جمهوري کمپرادوري فئودالي خواهد بود      

موفق به نابودي کامل را که به قوه قهر از بطن نپال کهن سر برآورده اما هنوز       
حکومت موقـت راه بلعيـده شـدن نپـال          . جامعه کهن نشده را تضعيف ميکند     

  )٢(» .نوين توسط نپال کهن را هموار خواهد کرد
  
 تـاکتيکي نيـست کـه بـه اسـتراتژي           ،يبورژواي“ گذاري”يجاد جمهوري   ا

بلکه تاکتيکي اسـت کـه بـه اسـتراتژي          . انقالب دموکراتيک نوين خدمت کند    
 ايـن تاکتيـک   . دولت کمپرادور فئودالي و تحکيم آن خدمت مي کنـد         اصالح  

بشدت خطرناک و زيانبار بوده و مي تواند کليـه اميـدها و دسـتاوردها مـردم                 
محدود کردن ارتش خلـق و فراخـوان انحـالل دو ارتـش و              . نپال را برباد دهد   

اين ايجاد يک ارتش جديد از طريق ادغام آن دو يکي از  زيانبار ترين جوانب                
  ) ٣. (تاکتيک مي باشد

*****  
ازمانها و   کمونيـست ، سـ     بيانيه هاي تبريـک و تهنيـت از سـوي احـزاب           

. مترقي صرفا بر روي مسائل پايه اي فوق پرده ساتر مـي افکنـد  چپ و عناصر  
درک همه جانبه و عميق از موانع عيني که مقابل روي انقالب نپال قرار بدون 

انقـالب در کـشوري فقيـر،       .  نپـالي شـتافت    گرفته، نمي توان به ياري رفقـاي      
کوچک و از لحاظ اقتصادي عقب مانده، که در محاصره دو قدرت بزرگ چين              
و هند قرار گرفته و هر آن با خطر تجاوز خارجي از جانب دولـت هنـد روبـرو                   

  .است، با پيچيدگي هاي زيادي همراه است
   

ناسـب قـوا در     مضافا انقالب نپال در عرصه جهاني تنهـا مانـده اسـت و ت             
مجموعه ايـن شـرايط محـدوديتهاي       . صحنه بين المللي نيز به نفع آن نيست       

همـواره در   ) ٤. (زيادي را بر سر راه پيشروي و تکامل آن ايجـاد کـرده اسـت              
مقابل حل پيچيدگي هاي يک انقالب است که خطوط مختلف سر بلنـد مـي               

 شده، خطي آنچه که موجب نگراني نيروهاي کمونيست در سطح جهان      . کنند
در زمينـه چگـونگي ادامـه انقـالب جلـو           ) م(است که حزب کمونيـست نپـال      

تاريخ نشان داده كه شكست انقالب هـا مـي توانـد نـه نتيجـه                . گذاشته است 
ولـي زمـاني کـه حـزب        . اشتباهات انقالبيون بلكه تناسب قواي نامساعد باشد      

يك و  رهبري کننده انقـالب دچـار خطـا شـود و در زمينـه وظـايف اسـتراتژ                 
تشخيص دوستان و دشـمنان انقـالب دچـار اشـتباه شـود، شکـست حتمـي                 

جـب  باشـد، مو  غلط  و سياست کلي    خط  اگر  ! خطر اصلي اينجاست  . خواهدبود
جهـت  . مي شود تقويت بيشتر عوامل نامساعد و تضعيف بيشتر عوامل مساعد          

گيري هاي استراتژيک، بر روي تناسب قوا تاثير مي گذارد؛ زيـرا ديـر يـا زود                 
اشتباه فاحش است اگـر آن را در ارتبـاط بـا            . تبديل به نيروي مادي مي شود     

زمـاني کـه جهـت گيريهـاي     . شکل گيري تناسب قوا، کناري يا خنثي ببينيم    
غلط باشد نه تنها سير قهقرائي يک       هاي منتسب به آنها،     استراتژيکي و تاکتيک  

 قهقرائـي بـر     پروسه انقالبي آغاز مي شود بلکه در طوالني مدت نيز اين سـير            
کمونيستها اثر منفي گذاشته و موجـب تقويـت گيجـي، سـردرگمي و نهايتـا                

  . رويزيونيسم در ميان آنان مي گردد
  

توجــه بـه ايــن مــسئله وظيفــه  . انقـالب نپــال در مخــاطره جـدي اســت  
رويـاروئي بـا خطراتـي کـه        . رناسيوناليستي تمام کمونيستهاي جهان  است     انت

 دون شک به تعميق درکيرون تهديد مي کند، بانقالب نپال را از درون و ب
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همه کمونيـستهاي جهـان از پيچيـدگيها و مـشکالت انقـالب در جهـان                
  .خدمت خواهد کرد کنوني

اين انقالب تا کنون از ميان   . اما پايان انقالب نپال هنوز نوشته نشده است       
پيچ و خمهاي بسيار گذشته و بدون اينکـه بخـواهيم  آينـده را پـيش بينـي                   

يم با نگاهي به  چارچوبه بزرگتر يعني تغيير و تحـوالت جهـاني کـه رونـد                  کن
 مي توانيم بگوئيم که هنوز توفـان در راه          ،انقالب نپال در متن آن جريان دارد      

  . اين انقالب مي تواند و بايد ادامه يابد. است
  

به سپردن حکومت به مائوئيستها     احزاب بورژوائي نپال در شرايطي راضي       
 قحطي و گرسنگي ناشي از عملکـرد نظـام سـرمايه داري در راه               ه  شده اند ک  

مرتجعين نپال شبه نظاميان فاشيست را سازمان داده اند که نقشه ترور            . است
دولت هند تحت عنوان ممانعـت از       . مائوئيستهاي انقالبي نپال را به پيش برند      

راه آنـان بـه همـ   . قحطي در هند جلوي صادرات برنج به نپال را گرفتـه اسـت       
امپرياليستهاي آمريکائي تالش دارند معضالت کنوني جامعه را به دامن حزب           

  . بيندازند و نارضايتي مردم را به سمت آنان برگردانند) م(کمونيست نپال
چـون شـکاف    (همزمان با توطئه هاي مختلف و با استفاده از شـکافهائي            

 حزب دامن زننـد     به تفرقه در ميان مردم نپال و جدائي مردم از         ) ميان مليتها 
بايـد  . و به اشکال مختلف  موجب تقويت ناامني و بي ثباتي در جامعه گردنـد              

انقالب را  " تکامل مسالمت آميز  "مسير  چنين بحرانهايي   بروز  انتظار داشت كه    
شـايد واقعيـت هـاي سـخت مبـارزه طبقـاتي       . کند" غير مسالمت آميز"کامال  

. ر کنـوني، فـراهم کنـد   موجبات گسست هر چه سريعتر حزب را از خـط سـي      
مبارزه ايـدئولوژيک سياسـي آگاهانـه و        يک  نيازمند  سير همواره   صحيح خط   ت

  .همه جانبه است
   

در نپال، و در ميان صفوف حزب، وجود اخـتالف و مبـارزه خطـي ميـان                 
در پيش  )  م(مائوئيستهاي جهان بر سر خط سيري که حزب کمونيست نپال           

) م(و سخنگويان  حزب کمونيست نپـال      رهبران  . گرفته، امري پوشيده نيست   
مشخصا پراچانـدا   . نيز در نشريات علني بارها به اين اختالفات اشاره کرده اند          

 انجـام داد بـه مخالفتهـاي        ٢٠٠٧در مصاحبه اي که در ژانويـه        ) صدر حزب (
خط   با   )مائوئيست(حزب کمونيست هند     و     جنبش انقالبي انترناسيوناليستي  

يا يکـي ديگـر از رهبـران مائوئيـست نپـال در      . استنوني حزب اشاره کرده     ک
صـدر  (براي ما انتقادات باب آواکيان      " :شته است  نو ٢شماره  " رد استار "نشريه  

 -صـدر حـزب کمونيـست هنـد        (تيو گاناپـا  ) حزب کمونيست انقالبي آمريکا   
مفيدتر و دلپذيرتر از تحسين هـاي جـورج بـوش و دولـت هنـد                ) مائوئيست  

   ".است
  

اغلـب، مبـارزات خطـي       ،)م( است که حزب کمونيـست نپـال       قابل تاکيد 
درون جنبش کمونيستي بين المللي و در ميان رهبران حزب را، بـراي تـوده               
. هاي طرفدار حزب، آشکار کرده است و در اين زمينه نمونه خوبي بوده اسـت      

مطلع کردن و در ميان گذاشتن امور با مردم با دامن زدن به بحث و جدل                اما  
ايـن اختالفـات خطـي کـه داراي خـصلتي حيـاتي بـراي                بر سر    جدينظري  

  .جنبش کمونيستي بين المللي مي باشند، متفاوت است
   

امروزه وظيفه اصلي جنبش کمونيستي بين المللي در قبال انقالب          
حتـي  . نپال، تحسين پيروزيهاي قسمي و موقتي بدسـت آمـده نيـست           

ها سرمست  "پيروزي"بيل  از اين  ق   )  رهبران انقالب  و(زماني که توده ها     
مي شوند و چشم بر منافع درازمدت مي بندند، بايد برحقايق بنيادين و 

" پيروزي"بويژه آنکه اين    .  گذاشت قوانين حاکم بر مبارزه طبقاتي تاکيد     
براي اين انقالب و    ي  شهدي زهر آگين است که مي تواند عواقب ناگوار        

همانگونـه کـه در مقالـه       . بالطبع براي کل پرولتارياي جهاني ببـار آورد       
دوازدهمـين  بـه مناسـبت     "سرويس خبري جهاني بـراي فـتح بـه نـام            

   "٢٠٠٨ فوريه ١١ -سالگشت جنگ خلق در نپال و نتيجه نامعلوم آن   
هيچ تضميني براي پيروزي انقالب در يك زمـان معـين،           « : آمده است 

ر اما مي توان گفت كه هر چقـد       . در نپال يا هر كشور ديگر وجود ندارد       
هم راه پيروزي کامل انقالب، دشوار و ترس آفرين باشد باز هم به طـور    

الزم است  . قطع تنها راه ممكن و واقعي براي دگرگون كردن نپال است          
كه كمونيست ها بر اين جهت گيري استوار باقي بمانند و مردم را براي          

  ».تحقق آن رهبري كنند
  ٢٠٠٨ مه ٣٠ -١٣٨٧ خرداد ١٠

  :توضيحات
 توجه است که اغلب احزاب پيام دهنده،  در جريـان جنـگ خلـق                 جالب - ١

. دهساله تحت رهبري مائوئيستها، دفاع چنـداني از آن بعمـل نيـاورده بودنـد              
برخي ها  آنچنان از پيروزي در انتخابات ابراز شادماني کـرده انـد کـه زمـان                  
جنگ خلق و پيروزي هاي آن  اينگونه با وجد و سـرور در مـورد موفقيتهـاي                  

آيـا ايـن قبيـل احـزاب از ايـن امـر             . ائوئيستها در نپـال حـرف نـزده بودنـد         م
خوانـد و در عـين حـال وارد         " کمونيـست "خوشحالند که مـي تـوان خـود را          

سياست بازي متعارف نظام بورژوائي شد؟ مي توان آرزوي پديد آوردن جامعه            
ه نگـا " حـد "اي کامال نوين را داشت اما در مبارزه طبقـاتي سـخت و طـوالني                

بخـصوص آنهـائي کـه از جانـب احـزاب           (در اين تبريک و تهنيت هـا        . داشت
اين توهم  : توهمات خطرناکي به چشم مي خورد     ) کمونيست صادر شده است   

که گويا مي توان از طريق شرکت در سياست بازي متعارف بورژوازي، مبـارزه              
ارزه و بـدتر از آن، هـدف مبـ        . براي تغيير و تحول انقالبي جامعه را پيش بـرد         

انقالبي کسب اجازه ورود به دائره  سياست بازي متعارف و پذيرفتـه شـدن از                
اين راه ها بارها در تاريخ امتحـان شـده و شکـست خـورده               . طرف نظام است  

همين راه را حزب کمونيست اندونزي رفت و نتيجه اش شکستي عظيم          . است
مي براي کل   بعالوه آن شکست نتايج وخي    . بود که هرگز از آن قد راست نکرد       

جنبش کمونيستي جهان ببار آورد و تـاثيراتش صـرفا در چارچوبـه انـدونزي               
زيرا تـوازن   . باقي نماند و حتا ضربه مهمي به چين سوسياليستي آن زمان بود           

قوا در سطح جهاني را که مي توانست به نفع کمونيستها عوض شود بـه نفـع                 
  . امپرياليستها چرخاند

  
 از سوي کميته مرکزي حزب کمونيـست        ٢٠٠٦سال   اين نامه در نوامبر        – ٢

به کميته مرکزي حـزب کمونيـست    ) مائوئيست-لنينيست-ارکسيستم(ايران  
متن کامـل آن    . نگاشته، ارسال و از سوي ايشان دريافت شد       ) ائوئيستم(نپال  

  .در زمان مقتضي انتشار علني خواهد يافت
  
محدود کردن ارتـش    ،  ٢٠٠٦در سال    جامعصلح   از مفاد قرارداد     يكي از    - ٣

 .خلق و سالحهايشان به اردوگاه هاي تحت نظارت سـازمان ملـل متحـد بـود               
. امري که قبل از هر چيز به ارتش دشمن مشروعيت سياسي بخـشيده اسـت              

در عين حال خواهان انحالل هر دو ارتـش و ايجـاد            ) م(حزب کمونيست نپال  
در  ژانويـه    . بـشود  عملي نشد و نمـي توانـست         بود؛ اما اين    ارتش واحد شده    

 فرمانده كل قواي مسلح ارتجاع آشكارا با اين طرح پيشنهادي رهبـران             ٢٠٠٨
ايـن امـر نـشانه آن اسـت کـه مـرتجعين             . حزب رسما به مخالفـت پرداخـت      

بهيچوجه در مورد حفظ محوري ترين ابزار اعمال حاکميت خـويش ناروشـن             
 . نيستند

  :به اين مقاالت رجوع کنيد براي بحث بيشتر در اين زمينه مي توانيد – ٤
   ١٣٨٥، آبان )ويژه انقالب نپال (٣٠ مجموعه مقاالت در حقيقت شماره -
، دي  ٣١حقيقـت شـماره     ! مسائل پيچيده؛ برخوردهـاي سـاده     :  انقالب نپال  -

١٣٨٥   
حقيقـت  !   پيچيدگي هاي يک انقالب؛ بهانه اي براي حمله به مائوئيست ها            -

   ١٣٨٥، بهمن ٣٢شماره 
 -دوازدهمين سالگشت جنگ خلق در نپال و نتيجه نامعلوم آن           سبت   به منا  -

   ، سرويس خبري جهاني براي فتح٢٠٠٨ فوريه ١١
 ،  ٢٠٠٨ آوريـل    ١٤ – نپال، افـق انتظـارات مـردم گـسترده تـر مـي شـود                 -

  سرويس خبري جهاين براي فتح 
مارکسيـست ـ لنينيـست ـ     (اين مقاالت در سـايت حـزب کمونيـست ايـران     

  ¾. قابل دسترس است)مائوئيست
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  دوازدهمین سالگشت جنگ خلق در نپال و نتیجه نامعلوم آن
  

 .  سرويس خبري جهاني براي فتح. ٢٠٠٨ فوريه ١١
، تحليل بسيار مهـم زيـر را بـه          سرويس خبري جهاني براي فتح    : توضيح

تحليـل  . مناسبت دوازدهمين سالگشت آغاز جنگ خلق در نپال،  منتشر کرد          
اله، عليرغم گذشت چند ماه از انتشار آن، کماکان معتبـر بـوده و              هاي اين مق  

در زير گزيـده اي از      . بطور کلي از خصلت و اهميتي درازمدت برخوردار است        
  .متن کامل در تارنماي سربداران قابل دسترس است. آن را مي خوانيد
 توسط حزب كمونيـست نپـال       ،  ١٩٩٦ فوريه   ١٣ در نپال، در     جنگ خلق 

در شرايطي فرا مي رسـد كـه   دوازدهمين سالگشت آن،  . آغاز شد  )مائوئيست(
اين كشور درگير تدارك هاي حاد براي برگزاري انتخابـات سراسـري مجلـس      
موسسان است تا بر سلطنت نقطه پايـان بگـذارد و رژيمـي جديـد را مـستقر                  

چـه نـوع قـدرت      :  در حال حاضر يك پرسش اصلي مطرح شده اسـت         .....كند
اهد شد و كدام نظام اجتماعي ـ اقتصادي بـه ظهـور خواهـد     دولتي برقرار خو

رسيد؟ آيا نپال تحت حاكميت يك دولت كامال متفاوت قرار خواهد گرفت كه           
در آن، مردم توسط طبقه كارگر و حزب پيشاهنگ كمونيست رهبري خواهند      
شد تا خود را از دايره نظام جهاني امپرياليستي خارج سازند و جامعـه كـامال                

ي را بنا كنند؟ يا اينكه تحت حاكميت دولتي قـرار خواهـد گرفـت كـه        متفاوت
توسط طبقات ارتجاعي اداره مـي شـود و تحـت سـلطه هنـد و قـدرت هـاي                    
امپرياليستي قرار دارد؟ ياران و حاميان چشم نگران انقـالب نپـال در سراسـر               

ـ                  ي دنيا، اين تحوالت را زير نظر دارند و مي كوشند در پرتو كـل فراينـد انقالب
  . آغاز شد وضعيت كنوني را درك كنند١٩٩٦كه از سال 

   زمینھ ھایبازبین
و هواداران جـوانش    ) مائوئيست(هنگامي كه اعضاء حزب كمونيست نپال       

و جنـگ خلـق را      ه  حمالت نظامي همزماني را در سراسر كشور به راه انداختـ          
بـود و    تجربه نظامي شان انـدك       ؛تعداد ناچيزي تفنگ داشتند   ... آغاز كردند،   

با وجود اين، جرات كردنـد و      .  سازمان نيافته بودند   ،هنوز به صورت يك ارتش    
مردم را در سراسر كشور به نبرد در راه يك رژيم نـوين فراخواندنـد تـا نظـام                   
نيمه فئودالي كشور به سركردگي سلطنت چند صد ساله را برچينـد و رشـته               

ور همـسايه يعنـي     هاي وابستگي و تبعيت از قدرت هاي امپرياليـستي و كـش           
 امـا بـا عكـس العمـل         ، محدود بـود   ،هر چند كه عمليات اوليه    . هند را بگسلد  

اعضاي حزب در شـهرها تحـت پيگـرد         . خشمگينانه دولت ارتجاعي روبرو شد    
افراد پليس با آرايش نظامي به مناطق روستايي اعزام شـدند تـا             . قرار گرفتند 

 ،عليرغم ايـن حمـالت وحـشيانه      . كشتار و ترور گسترده اي را به راه بيندازند        
 در كـشتزارهاي سـر سـبز    ،شورش به سرعت در منطقه مرتفـع غـرب كـشور       

 يعني مرز شمالي    ،جنوبي در مرز هند و در رشته كوه هاي سرسخت هيمااليا          
  .... ريشه دواند،كشور با چين

  
خيلي زود برنامه حزب براي دگرگون كردن نپال قـدم بـه مرحلـه اجـراء                

تايي از دستگاه پليس حكومت كهن پـاك شـد و شـكل             مناطق روس . گذاشت
اميدهاي ستمديدگان سـابق حـاال   . هاي جديد حاكميت مردم به ظهور رسيد    

 از  ،در ميان بخـش هـاي مختلـف مـردم         . ديگر به بسيج فعال آنان تبديل شد      
دهقانان گرفته تا زنان و كارگران و دانـش آمـوزان و معلمـان، تـشكل هـايي                  

همان آغاز، تحوالت اجتماعي مهمي در مناطق روستايي        تقريبا از   . شكوفا شد 
  .صورت گرفت

در . نظام كاست نخستين آماج انقالب بود و ضربات سنگيني دريافت كرد          
، فالكـت    مـي شـود    اين نظام وحـشيانه كـه در ديـن هنـدو مقـدس شـمرده              

 و !مجــازات رفتــار نادرستــشان در حيــات گذشــته آنــان اســت ســتمديدگان
در راس  .  يك حق خدادادي تلقي مـي شـود        باالدست، امتيازهاي كاست هاي  

اين نظام وحشيانه، شاه نشسته است كه در ديـن هنـدو بـه سـادگي تجـسد                  
عـالوه بـر نظـام      . به حساب مي آيـد    ) خداي بزرگ هندوان  (“ ويشنوو”زميني  

محسوب مـي شـدند؛     مختلف  قبايل  عضو  كاست، بيش از نيمي از اهالي نپال        
شناخته نمي شد و فرهنگشان لگدمال مي       رسميت  زبان هاي مادري آنان  به       

  .شد
در مناطق غربي كشور، زنان دهقان كه مانند مردان از زندگي فوق العاده             

 بـار سـنگين سـنت هـاي ارتجـاعي را نيـز بـر دوش                 ، رنج مي بردند   يدشوار
 سالگي شـوهر داده مـي       ١٢ از سن    ، اغلب ،براي مثال، دختران جوان   . داشتند

ان به جنگاور تبديل   ، سيل وار به انقالب پيوستند     ، زنان به محض اينكه  . شدند
فرمانـدهان  بـسياري از آنـان      .  شدند و خواندن و نوشتن ياد گرفتنـد        شجاعي

 در جريان انقـالب تحقـق       ،رهايي واقعي زنان  . نظامي و رهبران سياسي شدند    
طي فقط چند سال، انقالب در ميان ملل ستمديده نيز تغييرات سـريع              .يافت

حـزب  . برابري زبان ها و فرهنگ ها تشويق شـد        . بوجود آورد ري را   و چشمگي 
براي ايجاد نهادهاي نوين حكومتي در سطح محلـي و منطقـه اي بـه شـدت                 

  .بودندستمديدگان سابق رهبرانش  كه  خلق شدهادهايي؛ نتالش كرد
  

ستم فئودالي زمينداران در نـواحي همـوار و بـارآور جنـوب نپـال بـسيار                 
 آغاز شد، نـوعي از      ١٩٩٦ در سال     خلق قع، زماني كه جنگ   در وا . شديد است 

بعـضي دهقانـان   . بردگي رسمي هنوز در بخش هايي از كـشور وجـود داشـت    
زمين ” شعار   ،انقالب. حتي از حق صوري ترك مزارع ارباب شان محروم بودند         

را جلو گذاشت و دهقانان فقير در نـواحي دشـت نيـز در شـماري     “ به كشتگر 
خيلي ها به نيروهـاي چريكـي كـه    .  حمايت از انقالب كردندفزاينده شروع به 

 نبرد در اين    ،، براي انقالبيون   در ابتدا .  پيوستند ،در نواحي مرتفع مستقر بودند    
چون كه نيروهاي دشمن در آنجـا قـدرت         . دشوار بود دشتي  نواحي كشاورزي   

و داشتند و مي توانستند از شبكه جاده ها و زمين هموار براي حركت سـريع                
امـا ايـن منـاطق، ذره ذره بـه          . استفاده از تسليحات برتر خـود بهـره جوينـد         

حضور نيروهاي حكومـت رفتـه رفتـه فقـط بـه            . سنگرهاي انقالب تبديل شد   
  .اردوگاه هاي شديدا مسلح و مستحكم محدود شد

 
هاي اخير، شهرهاي نپال نيز مانند سـاير كـشورهاي جهـان            ه  طي ده .... 

در . فرايند در جريان جنگ خلق شدت بيشتري يافـت        اين  . سوم باد كرده اند   
كاتماندو پايتخت نپال، عالوه بر صدها هزار زاغه نـشين، طبقـه متوسـط هـم                

 هزار نفر مستقيم يا غير مستقيم درگيـر         نبراي مثال، چندي  . ه است رشد كرد 
صنعت گردشگري هستند كه يكي از فعاليـت هـاي عمـده اقتـصادي كـشور                

مالي پروژه هاي متعـددي كـه امپرياليـستها بـه اميـد             به دنبال  تامين     . است
درست كردن آلترناتيو در برابر جنگ خلق راه انداخته اند، سازمان هـاي غيـر      

  .دولتي نيز مثل قارچ گسترش يافته اند
  

نيروهـايي كـه    . نيروهاي طبقه حاكمه نپال به چند اردو تقسيم شده انـد          
در قلب قدرت دولتي ارتجـاعي      حول سلطنت و ارتش حلقه زده اند از دير باز           

كنگـره  "دو حزب عمده سياسي در مناطق شهري، يكي حزب          . قرار داشته اند  
 است كه خاصه به عنوان تابع دولت هند و به درجه اي كمتر، وابـستگي        "نپال

و دومـي، حـزب     . به آمريكـا و سـاير قـدرتهاي خـارجي مـشخص مـي شـود               
عموال آن را بـه اختـصار       كه م ) متحده ماركسيست لنينيست  (كمونيست نپال   

حزبي متشكل از كمونيستهاي دروغـين      که  “ يو ام ال  ”. مي خوانند “ يو ام ال  ”
 و چند دوره در کابينه       با جنگ خلق ضديت كرد     ، فعاالنه ، از همان ابتدا   ،است

 شركت  جنگ خلق راه انداختند،    هاي حکومتهائي که سرکوب خونيني راعليه     
ايـن هـواداران بخـشي از       . در پايتخت دارد  هواداران زيادي   “ يو ام ال  ”. داشت

طبقه متوسط كشور هستند و نيز روشـنفكراني كـه مثـل همتايـان خـود در                 
 از نظم موجود ناخرسندند ولـي در مـورد ماهيـت         ،بسياري از كشورهاي ديگر   

دچار توهم اند و فکر مي کنند از طريق انتخابات مـي            “ دمكراسي هاي غربي  ”
مائوئيـستها از همـان آغـاز پيـشروي         . ت يافـت  توان به تغييرات ريشه اي دس     

تحت تاثير قرار نيز  به شدت تالش كردند تا اين بخش از مردم را         ،جنگ خلق 
  .دهند و به سمت انقالب جذب كنند

  



     ١٠u 
رهبران احـزاب سياسـي     شاه مجلس را منحل کرد و       ) ٢٠٠٥در سال   ( ....

 . اعالم کرد  مستقيم“ حكومت اضطراري ”قانوني را در حبس خانگي قرار داد و         
 لـي قدرت هاي غربي كمي در مورد دمكراسي و حقوق بشر غرولنـد كردنـد و              

براي نابود كردن نيروهـاي مردمـي بـه شـاه و ارتـش سـلطنتي چـراغ سـبز                    
ارتش آزاديبخش خلق توانست    . نقشه نتيجه معكوس به بار آورد     اما اين   .دادند

در “ دراگيان”شاه  عجز   .در برابر ضربات فزاينده ارتش سلطنتي ايستادگي كند       
 شكاف هاي درون طبقـات حـاكم را        ،دست يابي به يك پيروزي تعيين كننده      

نارضايتي و خشم نسبت به حكومت اضطراري در سراسـر كـشور            . تشديد كرد 
  .باال گرفت

 
قدرت فزاينده جنگ خلق و هرج و مرج در صفوف طبقات حـاكم بـه               .... 

 نفر را در شهرها و آبـادي         انجاميد كه صدها هزار    ٢٠٠٦خيزش عظيم آوريل    
 شاه را مجبور كرد كه از       ،اين خيزش . هاي نپال به ويژه پايتخت، در بر گرفت       

تحت اين شـرايط،     .حكومت اضطراري دست بكشد و دوباره مجلس را بگشايد        
ــش    ــق و ارت ــبخش خل ــش آزادي ــان ارت مي

 نامش  ،كه بعد از تضعيف سلطنت    (سلطنتي  
 برقرار  آتش بس ) يافت تغيير   ،ارتش نپال به  

ــد ــزاب   . ش ــان اح ــذاكره مي ــدين دور م چن
كنگره و يـو ام     حزب  عمدتا  (سياسي رسمي   

) مائوئيـست (حـزب كمونيـست نپـال       با  ) ال
سـرانجام تـوافقي مبنـي بـر        . صورت گرفـت  

خاتمــه جنــگ خلــق و تــشكيل يــك رژيــم 
ــد   ــالم ش ــد اع ــه از   . جدي ــق نام ــن تواف اي

رزمندگان ارتش آزاديبخش خلـق خواسـت       
اي موقـت مـستقر شـوند و        كه در اردوگاه ه   

تحــت نظــارت را بيــشتر ســالح هــاي خــود 
  .... سازمان ملل قرار دهند

  
 روشـن   ،٢٠٠٦متعاقب جنـبش آوريـل      

شد كـه ادامـه حاكميـت سـلطنت در نپـال            
نه فقـط اكثريـت بـزرگ       . بسيار دشوار است  

مردم نپال در اين مورد روشن بودنـد، بلكـه          
قدرت هاي خارجي هم كه در گذشته حامي   

ت بودند و ارتش سلطنتي را تعليم مي دادند حاال از اين مـي ترسـيدند                سلطن
ا همراه با سلطنت، سـلطه آنهـ      ؛كه اگر يك نظام جديد حكومتي سر كار نيايد        

 مرتجعين براي تاسيس يك سلطنت مـشروطه توطئـه          .نيز نابود شود  بر نپال   
. قاطعانـه بـا آن مخالفـت كـرد        ) مائوئيـست (كردند اما حزب كمونيست نپال      

سلطنت با نفرت و ضديت گسترده مردم روبرو بود و حفظ آن بـه هـر شـكل،      
  . به سختي مي توانست يك هدف ممكن تلقي شود

  
مشكل اساسي در نپال اينست كه چه نوع دولتي بايد جايگزين سـلطنت             

مناسبات ميان اين دولت جديد و كارگران و دهقانان         . بي اعتبار و منفور شود    
و تقويت خواهد كرد، و     داده  ع نظام اقتصادي را بازتاب      چه خواهد بود؟ چه نو    

يِ  ايـن نظـام اقتـصادي        مناسباتش با كل نظام اقتصادي جهاني و نظام دولتـ         
  چه خواهد بود؟جهاني،  

  
از همان آغاز، هدف طبقات ارتجاعي در نپال و حاميان بين المللـي آنهـا               

گـروه بـين    ”ش هاي   براي مثال رجوع كنيد به گزار     . بسيار واضح و عريان بود    
كه از سوي امپرياليستها سـازمان يافتـه و راهبـرد پيـشنهادي             “ المللي بحران 

 مـرتجعين   .در اينترنت قابـل دسترسـند      هااين گزارش . خود را تشريح مي كند    
سـاختارهاي سياسـي كـه      . مي خواهند ارتش آزاديبخش خلق را منحل كنند       

  يـك سـاختار حكـومتي        .انقالب در روستاها به وجود آورده را منحـل كننـد          
جديد كه انقياد نپال به نظام جهاني امپرياليستي را تحميل مي كنـد بـر  پـا                  

بـراي تحقـق ايـن      . و نظام ارتجاعي استثمار را در نپـال تقويـت كننـد           . دارند
ــد  ــاز دارن ــرتجعين ني ــستها و م ــداف، امپريالي ــول خودشــان، اه ــشکل "، بق م

هند از طريق ادغام مائوئيستها در       اين كار را مي خوا     .را حل کنند  " مائوئيستي

رزمندگان جنگ خلق به جامعـه كهـن و يـا انجـام             “ باز گرداندن ”حكومت و   
را فلـج كنـد و از انجـام عمـل           ) مائوئيست(تدابيري كه حزب كمونيست نپال      

  ... مستقل باز دارد، به انجام رسانند
  

مرتجعين مي خواهند كه تـوده هـاي مـردم، سـاكت بـه مـزارع و خانـه                   
آنان مي خواهند همه رد پاهاي جنگ خلق كه به نظرشان           . يشان باز گردند  ها

 براي عملي كردن اين نقـشه   آنها.... . كابوسي وحشتناك مي آيد را پاك كنند      
 اوال، نيروهاي نظامي كه از نظـر        : در اختيار دارند   يپليد، سالح هاي قدرتمند   

از نظـم كهـن     ايدئولوژيك و سياسي و نظامي توسط دولت كهن بـراي دفـاع             
جنگ خلق به اين نيروها ضربه زده بود، امـا آنهـا از طريـق       . تعليم يافته است  

اينهـا، کماکـان    . كمك ها و تعليمات هند و آمريكا و اروپـا تقويـت شـده انـد               
ثانيا، مرتجعين از وعده تـوهم آفـرين تغييـر          . ندوستون دولت محسوب مي ش    
 اسـتفاده مـي كننـد       ،اي از طريق صندوق هـاي ر      ،مسالمت آميز و دمكراتيك   

).  زماني که خودشان خشونت راه انداخته و حمام خون به پا مي کننـد              حتي(

ثالثا، مرتجعين از هزاران رشته اقتصادي و سياسي و نظامي كه نپال را كـامال               
 حداكثر  ،وابسته و در انقياد نظم جهاني تحت سلطه امپرياليسم نگاه مي دارد           

نظمي است كه بـه بيـاني تلطيـف شـده آن را             اين همان   . استفاده را مي برند   
  .مي خوانند“ جامعه بين المللي”

 اما قابل ی كھ در راه انقالب وجود دارد واقعیموانع
  ندعبور

عده زيادي، در داخل و خارج نپال هستند که با وجود نفـرت از اسـتثمار                
د  مي گوينـ   نيروهاي ارتجاعي، مردم نپال و انقياد آن کشور، با اشاره به قدرت           

بـه عبـارت    . که از دل اين وضع بد نمي توان بهترين وضـع را بيـرون کـشيد               
ديگر، بايد به سازشي گردن نهاد كه بر مبناي آن نظام اساسا دسـت نخـورده                
باقي مي ماند؛ به اين اميد كه شرايط مردم يا حداقل بخشي از مردم صرفا بـا                 

 نيروهاي طبقه   ان   همواره در مي   اين طرز تفكر  . حك و اصالح نظام بهبود يابد     
در شرايط مـشخص  .  قوي بوده است،هستند“ يو ام ال”كه حامي نپال،  مياني  

 نپال بسيار فقير است و      .، وجود چنين گرايش قدرتمندي قابل فهم است       نپال
سرچشمه درآمدها از ارز خارجي عمدتا مربـوط        . صنعت بسيار محدودي دارد   

 از سوي كارگران نپـالي      به كمك هاي خارجي، گردشگري و پول هاي ارسالي        
آنان معمـوال تحـت شـرايط       . است كه در خارج، عمدتا در هند، كار مي كنند         

و توسـط دو     نپال، بـه دريـا راه نـدارد          .وحشتناك و استثمار شديد قرار دارند     
 محاصره  ، يعني هند در جنوب و چين در شمال        ،دولت ارتجاعي بزرگ و قوي    

  اند  كه كمونيسم را كنار گذاشته     حكام سرمايه دار چين مدتهاست    . شده است 
  .و مانند حاكمان ساير كشورها از مائوئيسم وحشت دارند

  

 



     ١١u 
همه اينها بدان معناست كه نپال به شدت تحت فشار و كنتـرل خـارجي               

بـه طـور مـشخص، هنـد       . آسيب پـذير اسـت    بسيار  قرار دارد و از نظر نظامي       
تصادي ايـن كـشور     هميشه براي نپال نوعي قيم به حساب آمده و بر حيات اق           

به علـت ايـن واقعيـات، هميـشه در جنـبش كمونيـستي نپـال                . مسلط است 
 ،ديدگاهي وجود داشته كـه رهـائي نپـال را پـيش از وقـوع انقـالب در هنـد                   

  ..... ناممكن مي دانسته است
  

مانع ديگـري كـه اغلـب بـه آن اشـاره شـده فقـدان حتـي يـك كـشور                      
ن بدان معناست كه هـر دولـت        اي. سوسياليستي واقعي در دنياي كنوني است     

شـايد معنـي    . انقالبي واقعي به لحاظ بين المللي بـسيار منفـرد خواهـد بـود             
مهمترش اين باشد كه مردم نپال و هر جاي ديگر نمي توانند هيچ مدل بديل     

حتـي در جاهـايي     . يا نظام دولتي بديلي را در دنياي كنوني به چشم ببيننـد           
 برابر غـرب در حـال رشـد اسـت، عمـدتا           مانند عراق كه مقاومت مسلحانه در     

تحت كنترل مرتجعينـي قـرار دارد كـه برنامـه دهـشتناكي بـراي جامعـه در                  
همه اينها بر حال و هواي مردم و اينكه بتوان آنها را به نبـرد و                . آستين دارند 

دائمـا بـه آنـان      . فداكاري براي كسب پيروزي واقعي قانع كرد تاثير مي گذارد         
  .ري هم بكنيد، پيروزي واقعي امكان ناپذير است هر كا:گفته مي شود

  
حركـت مـي    “ مرگ كمونيـسم  ”ديدگاهي كه دوشادش بحث به اصطالح       

كند و با شدت بيشتري تبليغ و حتي ستايش مي شود دمكراسي نـوع غربـي                
اين ديدگاه بـا منـافع طبقـات حـاكم در غـرب             . است) يا دمكراسي بورژوايي  (

ين ديـدگاه،  ا. وسط آنها اشاعه داده مي شود    مطابقت دارد و به هزاران طريق ت      
ديكتـاتوري سـرمايه    . نفـوذ عميـق و دامنـه داري دارد        در ساير نقاط دنيا نيز      

 ايـن   .داري خود را زير نقاب برابري ظاهري در نظام انتخاباتي پنهان مي كند            
 به  ،دمكراسي و برابري تحت يك نظام ناعادالنه      کسب  گونه توهمات نسبت به     

اين توهمات به واسطه شـرايط  . ن طبقات مياني شهري، قوت داردويژه در ميا  
. حتي در كشور فقيري مانند نپـال      -تقويت مي شود   ،نوعا ممتازتر زندگي آنها   

به هيچ  انقالب را   اگر اين بخش هاي مردم عليه تحوالت انقالبي متحد باشند،           
 ها يك  بنابراين توهمات بورژوا دمكراتيك اين بخش   .پيش برد وجه نمي توان    

  اما ...  .مانع واقعي است كه هر انقالبي با آن مواجه است

   در نپال واقعا ممكن استی انقالبیپیروز
خواهـد بـود اگـر    فاحـشي  موانع هر قدر هم كه ترسناك باشـند، اشـتباه       

هـدفي  نتيجه بگيريم كه در آينده قابل رويت، هيچ امكان واقعي براي تحقـق              
منظور برقراري دولتي منحـصر     .  ندارد جودکه جنگ خلق براي آن آغاز شد، و       

به فرد در دنياي امـروز اسـت كـه در آن، مـردم تحـت رهبـري يـك حـزب                      
كمونيست انقالبي، قدرت سياسي را در كف دارند و مـي تـوان در آنجـا يـك                  
نظام اقتصادي كه مبتنـي بـر اسـتثمار نباشـد را سـاخت و واقعـا از چنگـال                    

ال نشان مي دهد كه كارهاي به ظـاهر         كل تجربه نپ  . امپرياليستها خالص شد  
معجزه آسا را مي توان با بسيج انقالبي مردم در نبرد به خـاطر منـافع واقعـي         

 وضعيت ايـن    اين كارها را مي توان در شرايطي انجام داد كه         . شان عملي كرد  
  .را به اضطرار طلب مي کنددگرگوني انقالبي ) و دنيا(کشور
  

مپرياليسم مي تواند بـه يـك پايگـاه         اين كشور عقب مانده و تحت ستم ا       
، مي توان روابط اجتماعي نويني را که        در نپال .  تبديل شود  وي انقالبي،   پيشر

در نپـال مـي تـوان سـاختمان جامعـه           . مبتني بر استثمار نباشد، حاکم کـرد      
  .نويني را آغاز کرد که الگوئي براي مردم دنيا باشد

  
ل جامعه شديدا نيازمنـد     شاورزي است و ك    هنوز يک کشور عمدتا ک     نپال

خاتمه بخشيدن به بزرگ مالكي و ساير شكل هاي استثمار فئودالي است كـه           
اين واقعيت بدان معناست كه ذخيـره حمـايتي         . كشور را به بند كشيده است     

بـسيج حمايـت    . وجـود دارد  “ زمين به كـشتگر    ”يعظيمي براي برنامه  انقالب    
.  كشاورزي امكـان پـذير اسـت       اكثريت اهالي پشت يك انقالب همه جانبه در       

هيچيك از راه حل هاي رفرميستي نمي تواند اين نيـاز را پاسـخ دهـد؛ نمـي                  
  .تواند شور و شوق دهقانان كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند برانگيزد

يك شالوده نوين براي اقتصاد ملي مي تواند از طريق ريـشه كـن كـردن                

بـه شـيوه انقالبـي و       “  به كشتگر  زمين”همه جانبه بزرگ مالكي، اجراي شعار       
چنـين انقـالب    . تشويق و تقويت تعاون داوطلبانه ميان دهقانـان ايجـاد شـود           

ارضي انقالبي نه فقط توان باقي مانده طبقات فئودال نپال را تحليـل خواهـد               
برد بلكه پايه حمايت از تحوالت انقالبي را نيـز در ميـان كـل اهـالي تقويـت                   

در دست توليد كنندگان باشد مي توان از طريـق          وقتي كه زمين    . خواهد كرد 
مبارزه و پشتكار، ميزان محصول در هر هكتار را به ميزان زيادي افـزايش داد               

مجبور نباشند اعضاي خـانواده خـود را بـراي کـار در             دهقانان  بطوريکه ديگر   
با توسعه كشاورزي، پايـه     .  به هند بفرستند   ،فالكت بار و تحقير كننده    شرايط  

بـه ايـن شـكل اسـت كـه      .  داد و ستد داخلي نيز رشد خواهـد كـرد  تجارت و 
انقالب ارضي مي تواند حمايت اكثريت عظيم مـردم را جلـب كنـد و آنـان را                  

  . کندمتحد
  

بدون شك نپال براي مدتي فقير باقي خواهد ماند، اما مي توان گام هاي              
حـزب كمونيـست نپـال      . مهي براي بهبود فوري شرايط مادي مردم برداشـت        

پيشاپيش نشان داده كه ساختن جاده هاي به شدت مـورد نيـاز             ) مائوئيست(
در مناطق مرتفع، عمدتا با اتكاء بر شور و شوق مردم و اسـتفاده از فـن آوري                  

به جاي پروژه هاي آبي عظيم كه هدف از آنها تامين           . ساده، امكان پذير است   
 هـاي كوچـك   برق هند و دور زدن روستاها است مي توان بـا  اجـراي پـروژه    

اگر چـه زيربنـاي     .  برق روستاها را تامين كرد     ،هيدروالكتريك در سطح وسيع   
صنعتي نپال ضعيف اسـت امـا مـي تـوان نـوعي از صـنايع كـه بـراي توليـد                      
مولدهاي برق، پمپ هاي آبياري، لولـه هـاي تاسيـسات بهداشـتي و امثـالهم                

زيربنـاي  وقتي كه صـنايع در شـهرها در خـدمت           . ضروري است را ايجاد كرد    
اقتصادي روستا و كشاورزي باشد مي توان يك اقتصاد ملي را بر پا داشـت تـا          

چنين اقتصادي  . ديگر كشور به باج خواهي اقتصادي خارجي ها وابسته نباشد         
اگر يك رژيم انقالبي كـامال قـدرت را         .اساس رهائي ملي واقعي باشد    مي تواند   

عــين كنــد، شــرايط در داســت داشــته باشــد و اولويــت هــاي اجتمــاعي را م
. وحشتناك سالمتي و بهداشت توده ها را مي توان خيلي سريع بهبود بخشيد            

اگر چه رساندن بيمارستان هاي نپال به سـطح اسـتانداردهاي جهـاني زمـان               
، اما با اتخاذ روش هاي نسبتا ساده كه عمـدتا  بـر بـسيج و                 خواهد برد زيادي  

  .ي انجام دادتعليم توده ها متكي است مي توان كارهاي بزرگ
   

يكي از دستاوردهاي بزرگ جنگ خلق در نپال بسيج شـمار گـسترده اي     
گسست ريشه اي از نظـام كهنـه        يک  ...  . از زنان در صفوف انقالب بوده است      

 کـه مـالزم نظـام کهنـه         فئودالي و از ايده هاي و سنت هاي كهن ستم بر زن           
 جنگ خلق    ....ها سازد مي تواند اين نيرو را در سراسر كشور ر        فئودالي  است،    

توانست به شكلي زنده، راه حلي را براي شرايط كاست هاي پاييني و تبعيض              
 پيشبرد انقالب تا بـه آخـر تنهـا    .ارائه دهدلجام گسيخته عليه ملل ستمديده      

شـمار نـسبتا    ... . راه ريشه كن كردن كامل اين دهـشت هـاي ديرينـه اسـت             
ي براي سـاختن جامعـه      زشمندرشهري منبع ا  گسترده جوانان تحصيل كرده     

، با حفظ بهترين عناصـر فرهنـگ ملـل گونـاگون      آنان مي توانند.اي نوين اند 
آنان مي تواننـد از     . نپال و تکامل آن، به خلق يک فرهنگ نوين ياري برسانند          

از آنان  بسياري  . اندوخته هاي علمي و انقالبي در جهان بياموزند و بکار بندند          
ه با انتقال شناخت و روش هاي علمي و پيوستن به           تشويق كرد ك  را مي توان    

  . دهقانان، به متحول كردن مناطق روستايي كمك كنند
 

 مـي تـوان در      . دارند طبقات مياني شهري نقش مهمي در پيروزي انقالب       
تجربه زندگي به آنها نشان داد كه يك رژيم انقالبي قادر است برايـشان فـضا                

امعه داشته باشند؛ رژيم انقالبـي دسـت        ايجاد كند تا سهم كاملي در تحول ج       
نظام دولتي دمكراسي نوين شكلي از      . آنها را در انتقاد باز مي گذارد و امثالهم        

دولت است كه در آن طبقه كارگر در اتحـاد بـا دهقانـان، نيروهـاي ميـاني و                   
برخي سرمايه داران كه خواهان يك كشور مستقل هـستند،          در اتحاد با    حتي  
ام دمكراسي نوين اگر به درستي عمل كند، قـادر اسـت             نظ .ومت مي کند  حك

احساسات دمكراتيك طبقات مياني را در نظر بگيرد و جامه عمـل بپوشـاند و               
در عين حال، با توهماتي كه در مورد دمكراسي بورژوايي وجـود دارد مبـارزه               

جـذب ايـن بخـش     لزوما نبايد مـانعي در راه    اين نوع ديكتاتوري انقالبي   . كند
و   شـرط در واقع، اين نوع ديكتاتوري انقالبي مي تواند يـك     . م باشد هاي مرد 



     ١٢u 
 براي جذب شمار گسترده اي از اين نوع نيروهاي مردد باشـد كـه               وسيلهيك  

مناطق پايگـاهي   فرآيند انقالب در    . احساس مي كنند آن وسط گير افتاده اند       
ه  نحـو  ، به شـكل نطفـه اي      ،، پيشاپيش )مائوئيست(حزب كمونيست نپال    زير  

  .به نمايش گذاشته است ... پيشرفت اين فرايند در مقياس بزرگتر
  

پايـه بـراي    در نپال و در هر جاي دنيا،        هنگامي كه انقالب راه را بگشايد،       
در آن جامعه بر مبنائي کامال متفاوت؛ براي آفريـدن جامعـه اي کـه           بازسازي  

 .آيـد جـائي نـدارد؛ بوجـود مـي         استثمار بخشي از مردم توسط بخشي ديگر،        
همين آينده سوسياليستي و كمونيستي بود كه در جريان جنگ خلق، جرقـه             
وار خودنمايي كرد و اينچنين دهقانـان فقيـر و بـسياري ديگـر را در نپـال و                   

و همـين شـبح سوسياليـسم و كمونيـسم اسـت كـه              .  برانگيخت ،فراسوي آن 
نداختـه  اينچنين امپرياليستها و مرتجعين را در سراسر دنيا به جنب و جوش ا      

و با نفرت تمام مصمم شده اند كه انقالب نپال را از راه خود منحـرف و نـابود                  
  . كنند

  
هيچ تضميني براي پيروزي انقالب در يك زمان معـين، در نپـال يـا هـر                 

اما مي توان گفـت كـه هـر چقـدر هـم راه پيـروزي                . كشور ديگر وجود ندارد   
 طور قطع تنها راه ممكن و       انقالبي كامل، دشوار و ترس آفرين باشد باز هم به         

الزم است كـه كمونيـست هـا بـر ايـن      . واقعي براي دگرگون كردن نپال است  
  .جهت گيري استوار باقي بمانند و مردم را براي تحقق آن رهبري كنند

  یبعد بین الملل
در نپال نيـز پيـشروي انقـالب از        . هيچ انقالبي در خالء صورت نمي گيرد      

  .كشورهاي همسايه و كل دنيا مرتبط استنزديك به پيشروي انقالب در 
. همسايگي و ارتباط متقابل نپال و هند مثل يك شمـشير دو لبـه اسـت               

اين حقيقتي است كه همين مساله آسيب پذيري كشور را در مقابـل فـشار و                
اما امتيازهاي بزرگـي را هـم بـراي         . مداخله و حمله مستقيم افزايش مي دهد      

ي از توده هاي ستمديده و بـي آينـده در           شمار عظيم . انقالب مطرح مي كند   
هند زندگي مي كنند كه بسياري از آنان با نپـال نقـاط مـشترك فرهنگـي و                  

در حال حاضر، ميليون ها نپالي به شكل عادي در هند كـار مـي               . زباني دارند 
كنند كه اين يك قطب مهم انتشار آگاهي و حمايت از انقالب در ميان مـردم                

واسطه تضادهاي حاد و شدت يابنده اي كه در جامعه          به  . آن كشور بوده است   
هند وجود دارد، يك رژيم واقعا انقالبي در نپـال باعـث تكـان هـاي فـوري و                   
. عميق در سراسر آن كشور به ويژه در شمال و شمال شرقي هند خواهد شـد               

به عالوه، اگر چه نپال با بنگالدش مرز مشتركي ندارد، امـا فاصـله دو كـشور                 
 ميليون نفـر اهـالي بـنگالدش نيـز در           ١٥٠اكثر  . كيلومتر است فقط چند ده    

 اگر رژيـم انقالبـي در نپـال برقـرار           .... شرايطي بسيار دشوار زندگي مي كنند     
منطقـه بـراي نجـات آن بـه صـحنه           به احتمال زياد، توده هـاي مـردم         شود،  

   .خواهند آمد
  

يك مـانع   اين حقيقتي است كه توان نظامي هند و دولت هاي امپرياليستي            
اما در اين مورد نيز بايد نقـاط ضـعف آنهـا را             . ترسناك و حي و حاضر است     

هند در مواجهه نظامي با مبارزات چريكـي درون مرزهـاي خـود بـا               . فهميد
 ضد چريكي ارتش هند در سري النكا بزرگعمليات . مشكل روبرو بوده است

هنـد در   مداخلـه   . خاتمه يافـت  شكست فالكت بار    با يک    ١٩٨٠كه در دهه    
هند وجود  نسبت به توسعه طلبي     در نپال،    با توجه به نفرت زيادي كه        ،نپال

و با توجه به اينكه انقالب از شرايط بسيار مساعد جغرافيايي در مناطق دارد،  
مـرتجعين هنـد قبـل از       .  دشوار خواهد بود   برخوردار است، بسيار  كوهستاني  

  .وارد شدن به اين قمار جدي، بايد سخت بينديشند
  

امـا ايـن نيـز      . خطرناك و پليد است   بسيار  مريكا يك دشمن    آبدون شك   
درگير و گرفتار است، از كمبود نيـروي  بشدت حقيقتي است كه ارتش آمريكا   

انساني رنج مي برد و به علت تجاوزهاي امپرياليستي در نقاط مختلف دنيا بـا               
يكـا نيـز    مخالفت هاي فزاينده روبروست كه اين شامل مخالفت در جامعه آمر          

حتي ارتش آمريكا هم مي داند كه جنگ با انقالبيون مائوئيـستي كـه              . هست
عميقا با مردم پيوند دارند و از حمايت فعال آنـان برخوردارنـد چقـدر دشـوار                 

  .است
  

اين يك حقيقت مسلم است كه انقالب نپال نمـي توانـد از فراينـد كلـي                 
 و نيز منفي وجود دارد كه       در اين امر عوامل مثبت      . انقالب در دنيا جدا باشد    
در كل منطقه درگيـري هـاي فـوق العـاده شـديد و              . بايد در نظر گرفته شود    

حادي در ميان طبقات حاكمه و بين توده ها و كساني كه به تـوده هـا سـتم                   
استقرار يك رژيم واقعا انقالبـي در نپـال ماننـد رعـد و       . مي كنند جريان دارد   

 بله، حكومت ها در كشورهاي همـسايه  .برقي در فضاي كل منطقه خواهد بود   
امـا ايـن نيـز     . براي مداخله و سرنگوني چنـين رژيمـي تـالش خواهنـد كـرد             

حقيقت دارد كه آتش اميدهاي مردم همين كشورها به نحوي بيـسابقه زبانـه              
توده هاي مردم منطقه و نهايتا كل دنيا، يك منبع واقعي نيرو            .  خواهد كشيد 

 منبع تاكنون دست نخورده مانـده        چند اما اين     هر. هستندراي انقالب نپال    ب
ي كه واقعا قـدرت  ئيك برنامه روشن انقالبي و سرمشقي زنده از توده ها  . است

را به دست مي آورند و بر جامعه حكم مي رانند مي تواند در را بـه روي ايـن                    
  .توان نهفته باز كند

  
بـرو هـستند   هم اينك، مردم و انقالبيون نپال با انتخاب هاي دشـواري رو         

اين نقطه عطفي است كه امكـان       . كه در نقطه عطف هر انقالبي بروز مي كند        
مائوئيـستها  . در بـر دارد   پيروزي انقالب را در كنار خطر واقعي نابودي انقالب          

يعني با توطئـه    . روبرو هستند “ جامعه بين المللي  ”با توطئه ها و مخالفت كل       
رحماني كه بر دنيـا حكـم        ن و بي  چيني ها و مخالفت هاي دار و دسته راهزنا        

امـا فقـط در     . ممكن اسـت  در نپال و هر جاي ديگر، دنياي ديگري         . مي رانند 
صورتي كه دنيا از چنگال كساني كه امروز شيره اش را مي مكنـد و آن را در                  

فلسفه ده سـال جنـگ خلـق        . غل و زنجير نگاه مي دارند، بيرون كشيده شود        
  . است كه انقالب بايد به انجام رسانداين همان وظيفه بزرگي. اين است

  
جنگ خلق قدرت عظيم مردم عـادي را بـا بـرانگيختن آنـان در مبـارزه                 

عزم و توان رزمي توده هـاي مردمـي كـه           . انقالبي راستين به نمايش گذاشت    
توسط يك پيشاهنگ راستين كمونيستي رهبـري مـي شـدند بارهـا و بارهـا                

 مساله حياتي، روشن بودن در مـورد     اينك. دشمنان انقالب را حيرت زده كرد     
اهداف انقالب است و اتكاء بر توده هاي انقالبي و رهبري آنان براي بـه انجـام        

يعنـي ايجـاد يـك دولـت        .  آغاز شـد   ١٩٩٦رساندن وظيفه بزرگي كه از سال       
كامال متفاوت به مثابه بخشي از نبرد جهاني در راه يك دنياي كامال متفاوت؛              

  ¾ . طبقاتي؛ نبرد جهاني در راه كمونيسمدنيايي بدون استثمار

  
  

  
  

    

  
   پلنوم چهارمی تشکیالتیگزارش سیاسگزیده هائی از 

 . بزرگ آماده شویدی نبردھایبرا،افق سرخ را بنگرید
با چهره اي زشت تر، ناعادالنه تـر و خـونين تـر از              . فشرده و آماده انفجار   : يا به انبار خشك باروت مي ماند      دن. تحوالت جهاني وارد يك دور جديد شده است       

مبـارزات  . اكثريت ساكنانش تهيدست تر شده اند، بيش از گذشته ستم مي كشند و خشمگينتر، بي صبرتر و مشتاقتر به دنبال راه رهائي مي گردند                  . گذشته
چهره هـاي مرتجـع فريبكـار يكايـك بـه جلـوي             . در سراسر دنيا منجمله در كشورهاي امپرياليستي، موج وار گسترش مي يابد           طبقات و قشرهاي گوناگون     

 .راديكاليسم و چشم انداز يك انقالب واقعي در بين توده ها جا باز مي كند. صحنه سياست مي آيند و كمي بعد، آبروباخته خارج مي شوند
اعتالي نوين جنبش مـردم عليـه رژيـم جمهـوري اسـالمي             . زتاب و جزئي تفكيك ناپذير از اوضاع عمومي حاكم بر دنيا است           آنچه در جامعه ما مي گذرد، با      

 .جزئي از موج نوين مقاومت و مبارزه توده ها در سطح جهاني است
 



     ١٣u 

 )م.ل.م(کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 
   ٣بخش 

در مـاه   ) م.ل.م(حـزب کمونيـست ايـران       پلنوم چهـارم کميتـه مرکـزي        
ليـل از   امل تح بخش هائي از اين گـزارش کـه شـ         .  برگزار شد  ٢٠٠٧سپتامبر  

 حقيقت ٣٨ و ٣٧هاي در شمارهبود،  موقعيت جنبش کارگري    ،  اوضاع سياسي 
در زير بخـش هـاي ديگـر  ايـن گـزارش را در اختيـار خواننـدگان                   . خوانديد

  .حقيقت مي گذاريم

 جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء
ز بحثهاي پلنوم در ارتباط     يکي ا ) ١ (بحث حول کمپين يک ميليون امضا     

  .پلنوم تالش کرد به پرسشهاي زير  پاسخ دهد .نان بودبا جنبش ز
  

اين جريان بر پايه ائتالف کدام نيروهائي طبقاتي شـکل گرفتـه اسـت؟ و               
ادامه شکلي ديگر از    کمپين  ،لنوم تاکيد کرد  سياست ما در قبال آن چيست؟ پ      

.  شـکل گرفتـه بـود      "دوم خرداد جنبش  "همان ائتالف طبقاتي است که حول       
 - بخش اصالح طلبان حکومتي، نيروهاي ملي      ون امضا ائتالف  کمپين يک ميلي  

  .  استمذهبي و بخشي از نيروهاي رفرميست سکوالر
  

" رهـائي زن  "در زمينه   جامعه   و باالي    زنان طبقات مياني  ، افق   اين کمپين 
 زن ستيز نبوده، بلکه خواهان      ير سئوال بردن نظم کهنه    اينان خواهان ز  . است

بخصوص در زمينه برخي از افراطي ترين تنبيهات      --اصالحاتي در آن هستند   
 . ضد زن شريعت اسالم که در جمهوري اسالمي جـزو قـوانين کـشوري اسـت        

" کيـه بـه عبـارت    سنگـسار و ت سکوت کمپين در رابطه با حجـاب اجبـاري و        
 سياسي  -اساسا بيانگر موقعيت ايدئولوژيک   " اسالم با حقوق زنان تضادي ندارد     

 .ه رهبران و گردانندگان اصـلي کمپـين مـي باشـند           کساني است ک  و طبقاتي   
آنان جدائي دين از دولت را تبليغ نمي کنند و  کماکـان بـه فکـر اسـتفاده از         

زنان رهائي ش اين در شرايطي است که جنب . هستند" رهائي زنان "اسالم براي   
و فراتر  جدائي دين از دولت     در زمينه   لبه تيز تحوالت سياسي جامعه مشخصا       

  . اردارد، در واقع نقش کمپين کند کردن اين لبه تيز استاز آن قر
  

 مهـم چهره هاي منفور حاکميـت      برخي  با   افشاگري از روابط اين کمپين    
ين است کـه کمپـين، افـق بـشدت           ا عمدهمسئله  زيرا  . است، اما کافي نيست   

زن سـتيزي نظـام محـدود    " اصالح"ارائه داده و آن را به   " رهائي زن "ناقصي از   
به اين  . کردن جنبش زنان است   " آرام"استراتژي کمپين در خدمت       . مي کند 

ترتيب اين کمپـين ظرفيـت آن را دارد کـه در شـرايطي بعنـوان اهرمـي در                   
 نيز مورد استفاده جناح هائي از حکومـت          جمهوري اسالمي  "بازسازي"خدمت  

بـا دسـت زدن   ) و بتواند(جمهوري اسالمي بخواهد  در شرايطي که   .قرار گيرد 
کمپـين مـي    رخي اصالحات ساختاري پايه هاي خود را تحکيم کند، اين           به ب 

بعنوان اهرمي براي اين هدف مورد استفاده قرار گرفته و بـراي آن پايـه               تواند  
 توجـه بـه     . خنثـی کنـد    رازنان  انقالبي  جنبش  و  توان و پتانسيل      جمع کند   

نـان  و جـذب بخـشهائي از ز      ) مانند مراکش ( مشابه در کشورهاي ديگر      تجربه
  . مهم استدرون نظام، روشنفکر به 

  
ارائــه مــي دهــد، راه حلــي از " آزادي زنـان "راه حلـي کــه کمپــين بــراي  

حتـا زمـاني کـه از ميـان         . حاکمين وابسته است  " مرحمت"يعني به   . ست"باال"
" راه حـل  "اين  . باالئي هاست " مرحمت"مردم امضاء جمع مي کنند براي جلب        

ا از انبان جريانات سياسي سازشـکاري چـون   مماشات جويانه و بي حاصل تنه  
ملي مذهبي ها مي تواند بيرون آيد که همواره در حال فريب توده ها نـسبت                

نظام هستند و مرتبا وعده ي با يک گل هم بهار مي شود را              " اصالح"به امکان   
" مـوقعش برسـد   "آنان وعدهء اصالحاتي را مي دهند کـه اگـر هـم             . مي دهند 

جانکاه و شکننده است و فقط معدودي زنان دست چـين          بسيار قطره چکاني،    
که وابسته به مراحم بـااليي      " اصالحاتي"وانگهي  . شده  از آن بهره خواهند برد      

هاست، مي تواند بسرعت بدست همان مرتجعين يا هم نوع شان پس گرفتـه              
  .شود

راه حلـي  .  در مقابل اين راه حل مندرس بايد راه حل نوين جلو گذاشـت      
از چارچوب اتحادهاي طبقاتي ليبرالها و مرتجعين بـوده و فقـط بـا              که خارج   

. اتکا به مبارزه آگاهانه و مقاومت آگاهانه روز افزون توده هاي زن جلو مي رود           
راه حل نوين، متکي بر مبارزه آگاهانه تـوده هـاي تحـت سـتم بـراي بدسـت        

بر سـر ايـن   ميان پرولتاريا با بورژوازي همواره    . آوردن حق و آزادي شان است     
در جامعه ما وابسته    " رهائي زنان "دو راه کشمکش بوده و خواهد بود و فرجام          

به آن است که کداميک از ايـن دو مـسير بـر ديگـري فـائق آمـده و خواهـد                      
مبـارزه واقعـي    . توانست توده هاي تحت ستم زنان را بسوي خود جلـب کنـد            

در واقع سـراب هـائي      هائي که   " راه"براي رهائي زنان بدون افشاگري در مورد        
  .هستند که بورژوازي در مقابل توده مردم قرار مي دهد، ممکن نيست

   
در مقابل ايدئولوژي مذهبي کـه کمپـين تـرويج مـي کنـد و آن را نـافي         
آزادي زن نمي داند، جنبش انقالبي زنان بايد بطور پيگير و فراگيـر از روابـط                

دارد پـرده بـردارد و      اجتماعي ستمگرانه اي که در قلب همـه مـذاهب جـاي             
نشان دهد که هيچ يک از مذاهب بدون ستمگري بر زن، نمي توانند هويت و               

بعالوه زنان و مردان کمونيست در مقابـل تفکـر          . استحکام خود را حفظ کنند    
مذهبي، بايد ايدئولوژي کمونيستي را تبليغ و ترويج کنند و نشان دهنـد کـه               

ده رهائي و امکان اتحـاد گـسترده       چرا فقط اين ايدئولوژي است که افق گستر       
در اگـر   . زنان را براي مبارزه عليه ستم بر زن در ايران و جهان فراهم مي کند              

يـدئولوژي  بـه ميـدان نيايـد و در مقابـل ا          ايدئولوژي کمونيستي   جنبش زنان   
افـق رهـائي    ) آغشته به فئوداليـسم نيـز هـست       شديدا  که در ايران    (بورژوائي  

 هاي بـورژوائي  کان مقابله موثر با طرحها و سياست    امبخش خود را نگستراند،     
  .  ميسر نيستدر جنبش زنان

  
مخالفت صريح با بيراهه ي کمپين بـه معنـاي آن نيـست کـه در مقابـل                

ايـن اعمـال    . سـکوت کنـيم   رانه رژيم نسبت به فعالين کمپين       گاعمال سرکوب 
ر ميـان   اما کمونيـستها بايـد فعاالنـه د       . سرکوبگرانه بايد بشدت محکوم شوند    
را جلو گذارند کـه     شعارها و سياستهائي    زنان آگاه گري و سازماندهي کنند و        

بايد ضد حجاب اجباري، ضد     . تمايز ميان راه ها و بيراهه ها را روشن مي کند          
قوانين شريعت و قوانين ضد زن در کل، و ضد سياست به دقت طراحي شـده                

 مردسـاالري، و    ي رژيم در زمينـه گـسترش فقـر، بيکـاري و فحـشا، تـشديد               
ند کساني که داراي افق     هست. سرکوب زنان تبليغ و ترويج و سازماندهي شود       

کمپـين  "و منافع زنان طبقات بااليي جامعه نيستند ولي تحت اين عنوان که،             
ظرفيـت هـا و تـالش هـاي خـود را در             " هم براي حقوق زنان تالش مي کند      

اينان اشتباه مي کنند و بايد صميمانه از آنان خواست          . خدمت آن گذاشته اند   
يه گاه جنبش انقالبـي زنـان بايـد بـر           تک. که متوجه عواقب اين اشتباه باشند     

ميليون ها زن عاصي،خشمگين و بي صدائي باشد که ظرفيت آن را دارند کـه            
بـراي  . آگاه شوند و بطور سازمان يافته جهت رهايي اکثريت زنان گام بردارند           

  .حقق اين امر مهم بايد تالش زيادي صورت گيردت
    

حکومتي ها و اقشار مرفه     بدليل پشتوانه اي که در ميان       مپين  کهر چند   
تر جامعه دارد امکان فعاليت گسترده تري دارد؛ اما اگر کمونيستها در جنبش            
زنان فعال باشند از آنجا که سياست شان بر منافع و واقعيت جامعـه منطبـق                
است مي توانند پايه بگيرند و افق شان  را که افق واقعي رهـائي زنـان اسـت                    

   .تبديل به قدرت مادي کنند
  
گـره  موقعيـت زنـان در جامعـه        ر نوع تحول سياسي جدي در ايران به         ه

 به مسئله زنان مـي       همه نيروهاي سياسي و طبقاتي     راي همين ب. خورده است 
ملي مذهبي ها، اصالح طلبـان و بـورژوا         (نيروهاي طبقاتي گوناگون     و پردازند

کانال ايـن   دورنماها، اتحادها و ائتالفات سياسي  خود را از          ) ليبرالهاي سکوالر 
بيش از گذشته   طبقه ما و حزب ما نيز بايد        . مسئله در جامعه تبليغ مي کنند     

 زنـان مـسائل کـالن     رهـايی ز منظـر حزب ما بايـد ا . دبه اين مسئله توجه کن 
در اين زمينه حزب ما از يک خـط عميقـا            .يدايدئولوژيک سياسي را طرح نما    

يک نيـروي مـادي، مـي       صحيح برخوردار است و با  تالش براي تبديل آن به            



     ١٤u 
  . تواند اين جنبش انقالبي را جهش وار به پيش ببرد

   
 در مجمـوع    کـه (وجود قشري از زنان انقالبي نسل قبل بـا سـابقه چـپ              

بـراي  يک امتياز مهم    ) نسبت به مردان آن نسل چپ، پيشروتر باقي مانده اند         
تــالش جنــبش بــدون . جنــبش انقالبــي زنــان و جنــبش کمونيــستي اســت

ي براي تامين پشتوانه نظري و فعاليت سازمان يافتهء ايـن دسـته از              کمونيست
زنان، جنبش انقالبـي زنـان در سـطح دموکراتيـک هـم نمـي توانـد رشـد و                    

   .گسترش يابد و پايداري خود را حفظ کند
  

در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ فعاليتهاي دمکراتيک و کمونيستي بـراي           
هـاي   بدون پيـشبرد فعاليـت    ز يکسو   ا. پيشروي جنبش زنان بسيار مهم است     

 را بـه مبـارزه آگاهانـه ي سـازمان           هاي وسـيع زن    دمکراتيک نمي توان توده   
در ميـان آنـان،   کمونيـستي   ز سوي ديگر بدون تقويت هـسته  يافته کشاند و ا   

بدون آگاه شدن تعداد روزافزوني از آنان به تئوري ها و افق کمونيستي، نمـي               
ن جنبش را بر پايـه جهتگيـري صـحيح تـضمين            توان ادامه کاري و تکامل اي     

  . کرد

  موقعیت جنبش کردستان 
  .گذاشتپلنوم در رابطه با جنبش کردستان بر نکات زير تاکيد 

 تجارب انقالبي مردم کردستان ايران و حضور نسبتا فعال افکـار چـپ در             
 ءذخيره مهمي براي مبارزه عليه رژيم جمهـوري اسـالمي و احيـا            اين منطقه   
اما نبايد بـه رونـدهاي عينـي و ذهنـي          . ونيستي محسوب مي شود   جنبش کم 

 يي رونـدها  ،بي تفاوت بود  رواج يافته   جديد و بعضا مخربي که در اين جنبش         
موجب  و    پس از تحوالت سياسي در کردستان عراق آغاز شده         بطور عمده که  

 سياسي در بخشي    -فساد ايدئولوژيک . تقويت ناسيوناليسم ارتجاعي شده است    
. بش چپ کردسـتان ايـران ايـن جريـان را بـسيار تقويـت کـرده اسـت            از جن 

ناسيوناليــست هــاي ارتجــاعي آرزو دارنــد از طريــق شــرکت در طــرح هــاي  
ناسيوناليـسم  . امپرياليسم آمريکا در خاورميانه در قدرت سياسي سهيم شـوند         

فشرده مي شود، بازتـاب آمـال و منـافع قـشري از             " آرزو"ارتجاعي که در اين     
ي سـرکوب جنـبش انقالبـي        کـه طـي سـالها      استکردستان ايران    يورژوازب

کردستان با گرفتن امتيازاتي از جمهـوري اسـالمي، چـاق و چلـه شـده و در                  
سالهاي اخير با تبديل کردستان عراق به مرکز پر جنـب و جـوش اسـتثمار و                 

   .چپاول، وارد بازار سرمايه منطقه شده و از اين رهگذر فربه تر نيز شده است
ضـد امپرياليـستي مـردم       به دليـل آگـاهي    ارتجاعي  چه ناسيوناليسم   ر  گ

ز ا اما نبايد به نقش و تاثيراتي که     ، است ئيها کردستان ايران دچار محدوديت   
انشعابات درون احـزاب قـديمي      . خود باقي گذاشته و مي گذارد کم بهائي داد        

 ،د طبقاتي جدي  - شکل گيري احزابي چون پژاک و صف آرائي ها سياسي           و تر
  .  حاصل اين تاثيرات است،بخشا
  

ديگر جنبش کردستان را نمـي تـوان بـا احـزاب سـنتي چـون                در نتيجه   
حتـي نبايـد انتظـار آن را داشـت کـه جنـبش              . کومله و دمکرات تعريف کرد    

ر دوران انقـالب    را ايفا کند کـه د     کردستان در تحوالت سراسري همان نقشي       
   . کرد بازي٥٧

  
ا قدرتمندي چون پژاک بيان خطراتـي اسـت         سر بلند کردن جريان نسبت    

 رسـمي   پ کاکا با اسـتفاده از روابـط       . که جنبش کردستان را تهديد مي کند      
، طي چند سال بطور گسترده در ميان جوانان تبليـغ           جمهوري اسالمي اش با   

نظرات مکتـوب عبـداهللا   . ردپايه مهمي در بين جوانان کرد کسب ک     و ترويج و    
ــف کردســتان پخــش و محافــل  اوجــالن در شــمار زيــاد در  شــهرهاي مختل

اما در مقابـل ايـن کـارزار        . او تشکيل شد  " انديشه هاي "مطالعاتي بحول درک    
فکري، هيچ يک از جرياناتي که خود را کمونيست مي داننـد و در کردسـتان                

نقـدهاي  . ها را بخود نداده انـد     " انديشه"پايه دارند جرات نقد کمونيستي اين       
" کنگره گل"دک است و به چند مقاله در مورد پ کا کا و    حزب ما نيز بسيار ان    

 بـا  مبـارزه مـسلحانه  ي شاخه ايراني اين حـزب بـه        آوري  رو. محدود مي شود  
اين حزب با اسـتفاده از روابطـي        . افزودپژاک    يت  ب بر محبو  جمهوري اسالمي 

 خـود   همريکا دارد توانست  آکه از يکسو با اصالح طلبان کرد و از سوي ديگر با             

  .در صحنه کردستان معرفي کندطرح به عنوان يک نيروي سياسي مرا 
   
سـوئي خـود     آشکارا از هم  ) همچون ديگر رهبران پ کاکا    (هبران پژاک   ر

ون ياپوزيـس "با آمريکا صحبت مي کنند و در عين حـال تحـت عنـوان اينکـه               
هاي همکاري  ادامه  راه را براي    " است ون خارج از کشور   يداخل بهتر از اپوزيس   

 بايـد بـين نقـشي کـه         .گذاشته اند با جناحهائي از جمهوري اسالمي باز       خود  
 امروزه اين حزب در جنبش کردستان ايران ايفا مي کند با نقشي کـه احـزاب          

هـر  . در دوران انقالب ايفا مي کردند فرق کيفي گذاشت        ناسيوناليست قديمي   
ميـان  مانند دست زدن به مبارزه مـسلحانه،         ،ها چند که ظاهرا برخي شباهت    

در ن دوره از جنـبش کردسـتان        آغالـب بـر     و تفکـر    خـط   . استآنان موجود   
حتي حزب دمکرات مجبـور بـود از يکـسو    .  انقالبي بود يناسيوناليسممجموع  

با جنبش توده اي انقالبي و قدرتمندي که جريان داشت همراهي نشان دهـد          
بويژه آنکه . (و از سوي ديگر در روابطش با قدرتهاي امپرياليستي محتاط باشد  

 خواهـان تغييـرات اساسـي در        يهـاي امپرياليـست    در دوره جنگ سرد قدرت    
بنـابراين   .)نبودنـد هيچ بخـش از جنـبش کردسـتان         منطقه و امتياز دادن به      

مبارزه "آن به صرف اينکه     به  نبايد   به هيچوجه    ،پژاک" راديکال"عليرغم ظاهر   
، ناسيوناليـسم بـشدت     زيرا در سياست داخلي   . مي کند امتيازي داد   " مسلحانه

  .تنگ نظرانه و در سياست خارجي، اتحاد با امپرياليستها را تبليغ مي کند
  

  مهر راه حل مانند مبارزه عليه هر بي عدالتي ديگر،  مبارزه عليه ستم ملي   
نتيجه ي راه حـل هـاي ناسيوناليـستي         . هاي طبقاتي مختلف را بر خود دارد      

 بـه ايـن حقيقـت پـي ببرنـد و            جوانـان کردسـتان بايـد عميقـا       . روشن است 
کمونيستها براي آشکار کردن اين حقيقت بايد کـار پيگيـر و مـداومي انجـام                

 نمي توان توده هاي کارگر و زحمتکـشان و     دون حرکت خالف جريان   ب. دهند
زنان و روشنفکران مترقي کردستان را در راه مبارزه اي کـه واقعـا بـه رهـائي                  

رشـد جنـبش کمونيـستي در       .  کـرد  اکثريت مردم آن منجر مي شود، بـسيج       
کردستان به تبليغ و ترويج افـق و دورنمـاي انترناسيوناليـسم پرولتـري گـره                

  .خورده است
  

اما مبارزه با ناسيوناليسم را با روش هاي اکونوميـستي نمـي تـوان پـيش                
بر خواسـته هـاي     گذاشتن   با انگشت    برخي نيروهاي چپ، فکر مي کنند     . برد

از اين طريق    و   شوند توانند مانع رشد ناسيوناليسم      اقتصادي کارگران کرد مي   
و ايـدئولوژيک   نقـد    حـال آنکـه بـدون        .به اصطالح مسئله ملـي را دور بزننـد        

هـاي بـورژوائي در      راه حـل  ايدئولوژي ها، سياست ها، و       ءسياسي همه جانبه  
گذاشتن حل مسئله ملي در چارچوب مسائل کـالن         زمينه حل مسئله ملي و      

نمي توان با نفوذيابي اشکال گوناگون ناسيوناليـسم در ميـان           مبارزه طبقاتي،   
منظـور از   . کارگران و زحمتکشان و روشنفکران مترقي کردستان مقابله کـرد         

، روشـن کـردن ايـن    "گذاشتن اين مسئله در چارچوب مسائل کالن طبقـاتي   "
ستمگري ملي به استثمار طبقاتي در ايران خدمت مي         : واقعيت است که، يکم   

هاد و ساختاري مهم در تقويـت اسـتثمار و سـتم طبقـاتي سراسـري                کند و ن  
در صورتي که مبارزه عليه آن در چارچوب يـک تئـوري انقالبـي،               : دوم. است

) سوسياليـستي (سياست انقالبي، و چشم انداز سازمان دادن جامعه اي نـوين            
پيش برده شود، مي تواند به رشد و توسعه اتحـاد و مبـارزه طبقـاتي خـدمت            

  . کندبزرگي
   

 بايـد بـر کمونيـسم و        مـا هـاي ناسيوناليـستي      در مقابله با تنـگ نظـري      
انترناسيوناليسم پرولتري تاکيد کنيم و بطور مشخص شعار اتحاد انقالبي ملل           

اتحـاد انقالبـي    شـعار     تبليغ تاکيد کنيم که در شرايط کنوني     . گذاريمبرا جلو   
در مـورد   .  جـدائي  خلق هاي ملل مختلف ايران، صحيح است و نه شعار         ميان  
مي تواند محتـواي فئـودالي،   " فدراليسم"بايد تاکيد کنيم که    " فدراليسم"شعار  

کمونيستها بـراي سـازمان دادن      . سرمايه دارانه و يا سوسياليستي داشته باشد      
ساختارهاي سياسي يک کشور سوسياليستي از شکل فدراليسم نيز مي توانند           

اجتمـاعي آن   - سـازمان اقتـصادي    خصلت طبقاتي يک دولت و    . استفاده کنند 
تعيين کننده است و نه فرم هائي که هر دولت براي پيشبرد منـافع طبقـاتي                 

  .خود استفاده مي کند
  



     ١٥u 
ايدئولوژي و افق هاي سياسي ناسيوناليستي در هر شکل نه فقـط منـافع              
اکثريت مردم کردستان را برآورده نمي کند بلکه نهايتا مانع رهائي تمام مردم             

زيرا ناسيوناليسم همواره بر نظام پدرساالري و مردسـاالري         . زنان است و بويژه   
انکـشاف  تاکيد بر مسئله زنان در ملل ستمديده نقش مهمي در           . استوار است 

عبـداهللا اوجـاالن در رابطـه بـا         براي مثال نقـد تفکـرات        .مبارزه طبقاتي دارد  
" برابري طلبانه "مسئله زن بسيار مهم است زيرا افکار او در عين اينکه ظاهري             

  .دارد اما داراي محتوائي عميقا مردساالرانه و مذهبي است

  قطب سوم
نـاظر بـر   و پلنـوم در رابطـه بـا ايجـاد قطـب سـوم            اين  هاي   عمده بحث 

 . خـصوص انجـام داده بـود      در اين   حزب ما   ئي بود که     ها جمعبندي از تالش  
ده را در   واقعيت آن است که عدم اتحاد فکري در جنبش چپ ايران نقش عم            

حتا درون  هـر يـک از        . عدم شکل گيري حرکت هاي مبارزاتي متحدانه دارد       
نبـود سـطحي از تمرکـز       . احزاب شاهد گرايش هاي چندگانه خطـي هـستيم        

تـشکيالتي  -خطي در درون اين احزاب، به نبود اراده واحـد و انـسجام عملـي              
 قطب  در نتيجه هر طرح و سياستي مشمول رقابت ميان        . آنان منجر مي شود   

برخي ها هم گرايش به آن دارند کـه تـالش           . هاي مختلف درونشان مي شود    
براي ايجاد اتحادهاي بزرگتر را از زاويه تنگ فائق آمدن بر بحران هـاي درون               

در حالي که اتحادهاي گسترده درون چپ را بايد يـک صـف      . حزبشان بنگرند 
 يعنـي يـک     :آرائي در مقابل دشمناني که صاحب دولت و قدرت هستند ديـد           

  .صف آرائي طبقاتي
  

قطب سوم، به معناي پيشبرد مبارزه پيگيرانه عليه جمهـوري اسـالمي و             
برخي جرياناتي کـه    . افشاي سياستهاي امپرياليسم آمريکا بطور همزمان است      

قرار بود در اين طيف قطب سوم باشند، با باال گرفتن شيپورهاي جنگ، عمال              
دفاع " (توفان"نوعي که حزب کار ايران      از آن   " ميهن پرستي "به سوي سياست    

تئوريزه مي کنـد، گـرايش      ) از جمهوري اسالمي تحت عنوان مقابله با  آمريکا        
را بـه معنـاي   " راه سـوم "يـا   " قطـب سـوم   "و برخي ديگر تالش کردند      . يافتند

 افت و خيز در رونـد تـضادهاي ميـان           ،البته.  جلوگيري از جنگ تقليل دهند    
 . سايه افکند  شکل گيري قطب سوم    نيز بر اضطرار     ميمريکا و جمهوري اسال   آ

در هر حال، پيش گذاشتن اين خط و سياست و دامن زدن بـه مبـارزه حـول                
آن يک ضرورت انقالبي بود و تاثيرات مثبتي بـر کـل جنـبش انقالبـي چـپ                  

  .داشت و کماکان بايد بر آن پاي فشرد
  

تخـاذ  پلنوم بر ضرورت سياسي تـشکيل قطـب سـوم تاکيـد گذاشـت و ا               
جـا  براي مشخصا . ديگري را براي پيشبرد اين سياست ضروري دانست اشکال  

 فقـدان ابتکـار     .تاکيـد کـرد   بايد  انداختن اين سياست در جنبشهاي توده اي        
تمرکـز  ک  بـه يـ   بـراي شـکل دادن      ) به شکل اتحاد احزاب چپ    (عمل از باال      

ياسـي   جدي در جنـبش س     يضعفکماکان  ) يا آلترناتيو سياسي اوليه   (سياسي  
نقالبي بوده و  مانع انکشاف قدرتمند جنبش هاي توده اي کـارگري، زنـان و                ا

   .دانشجوئي است
....  

حـول مـسئله     نبايـد صـرفا      دوره نشان داد که قطب سـوم را          تجربه اين 
مشخصا برنامـه   (جنگ طرح کرد بلکه مضمون ايدئولوژيک سياسي اين قطب          

را بايد به ميـان مـردم       ) باشدسياسي اجتماعي که اين قطب بايد نماينده آن         
مسلما زماني که پاي برنامه هـاي سياسـي اجتمـاعي و طـرح مختـصات                . برد

جامعه آينده به ميان مي آيد نيـاز بـه نوسـازي جنـبش کمونيـستي خـود را                   
مبحث قطـب سـوم را نمـي تـوان از مبحـث نوسـازي               . بيشتر عيان مي سازد   

  . جدا کردجنبش کمونيستي 

   نوسازی جنبش کمونیستی
در . داشتمورد نوسازي جنبش کمونيستي     پلنوم بحث نسبتا مفصلي در      

 نتوانـست گـام     در فاصـله پلنـوم سـوم و چهـارم          کميته مرکزي    ابتدا از اينکه  
  . شدانتقاد مهمي در ارتباط با اين وظيفه بردارد، 

  
اگـر حـزب    . نوسازي جنبش کمونيستي نياز مبرم مبارزه طبقاتي است       ... 

قادر به ايفاي نقش پيشرو در مبارزه طبقاتي        ر دست نگيرد،    دما اين وظيفه را     
  .و تاثير گذاري بر صحنه سياسي نخواهد بود

    
بي ربط با پراتيـک     يک پروژه آکادميک    جنبش کمونيستي صرفا    نوسازي  

دامن زدن بـه آگـاهي تئوريـک        بدون  در اوضاع کنوني    . مبارزه طبقاتي نيست  
وانيم به ضروريات مبـارزه طبقـاتي       مارکسيستي و نوسازي مارکسيسم، نمي ت     

و پـرورش نيروهـاي انقالبـي نـوين      بـسيج   پاسخ دهيم و در نتيجـه قـادر بـه           
به مثابـه ميکروسـکوپ و تلکـسوپ    نقالبي تئوري هاي ابه نقش  . بودنخواهيم  

ميکروسـکوپ و تلکـسوپي بـراي تـشخيص درسـت           . انقالب نبايد کم بها داد    
صحيح آنها و تدوين خط مشي هاي       معضالت و مشکالت مبارزه انقالبي؛ حل       

مبارزاتي صحيح براي تبديل خـط بـه نيـروي مـادي قدرتمنـد بـراي درهـم                  
ذهنمان گسترده تر و تازه تر شود، بـر          هر اندازه که     .شکستن نيروهاي دشمن  

و راندمان مبارزاتي مان افزوده خواهد شد و مشکالت مبارزه انقالبـي را      انرژي  
به تدوين راه حلهاي موثرتر خواهيم بود و قادر       درست تر تحليل کرده و  قادر        

  .خواهيم شد توده ها را بهتر و سريعتر  جذب مبارزه و تشکل انقالبي کنيم
   

 در ،"انقالب را دريابيد، توليد را باال ببريد": در چينعار  انقالب فرهنگي    ش
ا انقالبي تر کردن ديـدگاه هـا و تئـوري هايمـان              ب :اين زمينه نيز صادق است    

 .هتر مي توانيم بر قواي مادي مان بيفزائيم و نيروهايمـان را سـازمان دهـيم               ب
يـک فعاليـت عملـي      بـه مثابـه     تئوريک   -ايدئولوژيکغالبا اهميت فعاليتهاي    

که بدون انجـام  مي دهد تجارب دور و نزديک نشان   .  نمي شود  درکمشخص  
منـاظره خطـي و مطالعـه و        زمان دادن جلـسات     ، بـدون سـا    فعاليت تئوريـک  

حزب و بطور کلي فعالين جنبش هـاي        نيروهاي  ، نمي توانيم    تئوريکمباحثه  
 .تئوريک و سازمانده توده ها ارتقاء دهيم      -توده اي را به سطح رهبران سياسي      

 تـوده هـاي پيـشرو       ،هاي کمونيـستي   بدون دامن زدن به بحث بر سر تئوري       
مللي بي دليل نيست که بورژوازي بين ال      . وندنمي ش جنبش کمونيستي   جذب  

و جمهوري اسالمي اينهمه خرج تبليغات ايدئولوژيک و رواج تئوري هاي خود        
   !!مي کنند

  
کم بهائي به نوسازي تئوريک بيان کم بهائي به تئـوري کمونيـستي و در               

  . نتيجه پراتيک کمونيستي است
  

جنبش انقالبي  "بويژه اينکه در صفوف     . نوع نگاه به نوسازي نيز مهم است      
برخـي  . ها بر سر اين موضوع متقاوت و ناموزون است          درک "تيانترناسيوناليس

 -ارکسيـسم گرايشات فکر مي کنند با اين کار خطر  انحالل طلبي نسبت به م          
 در نتيجه به امر نوسازي مارکسيسم بهـا         فزايش مي يابد   مائوئيسم ا  -لنينيسم

تئــوري هــاي " نوسـازي "برخـي گرايــشات ديگــر تحـت عنــوان   . نمـي دهنــد 
   . رويزيونيستي توليد مي کنند–ي پراگماتيست

  
تجربـه تـاريخي اسـتقرار      جمعبنـدي از دو      مارکسيـسم،    در قلب نوسازي  

تقريبا کليه گرايشات درون جنـبش      . قرار دارد سوسياليسم در شوروي و چين      
هـاي   و با تکيـه بـه نقطـه عزيمـت         ( به فراخور حال خود      ايران، هر يک    چپ

) بطـور نـاقص يـا کامـل       (تجـارب    ايـن    بـه  )ايدئولوژيکي که بدان تعلق دارند    
 اسـتراتژي و تاکتيـک    پرداخته اند و بر مبناي جمعبندي شان از آن تجـارب،            

در واقع دانسته يا نادانـسته، ديـدگاه و         . تبيين مي کنند  هاي امروزين خود را     
افقشان با يک نوع جمعبندي از آن تجارب رقم مي خورد، اما عجيـب اينکـه                 

د بحث و جدل بر سر جمعبندي هاي خود از اين           هيچ جرياني بطور جدي وار    
حال آنکه پيشرواني که از ميان نسل جـوان بـه جنـبش             . دو تجربه نمي شود   

کمونيستي نزديک مي شوند بيش از هر چيز در جستجوي  ايـن جمعبنـدي               
  . هستند

 رونـدهاي جديـد و تغييـرات      بي ترديد يکي از وظايف ما تجزيه و تحليل          
بـراي ترسـيم     ايـن امـر      .رخ داده اسـت   در جهـان    که  سياسي اقتصادي است    

صحيح تر استراتژي و تاکتيک هاي انقالب در سطح اين کشور و آن کـشور و                
  .همچنين در سطح جهان مهم است

  
در مقابل تغيير و تحـوالت جهـان و جمعبنـدي از            سياري از کمونيستها    ب



     ١٦u 
کمبود تئوري هاي کمونيستي را حس مي کننـد          گذشته جنبش کمونيستي،  

لي بنظر مي آيد تصميم گرفته اند صرفا بر پايه وفاداري اخالقي بـه انقـالب                و
شايد در کوتاه مدت     اين امر    .اين کمبود را پاسخ دهند    " کمونيسم"پرولتري و   

اگر چشم انـدازهائي کـه بـراي    . ما در درازمدت دوام نخواهد آورد باشد ا خوب  
 دنزدوده نـشو  آنـان   از  و گـرد و غبارهـا        روشنتر نشوند مداوم  آنها مي جنگيم    

 .نمي توانيم به صفوف حزب و جنبش کمونيستي بالندگي و تحرک ببخـشيم            
بطـور  کمونيـستي در ايـران و  جهـان          از اين زاويه مي توان گفت که جنبش         

انگشت نهادن بر اين واقعيت     . کلي در اوضاع خوب و مساعدي به سر نمي برد         
ما  ارزيابي ماترياليستي به     بر خالف تصورات رايج  راهگشاست چرا که همواره        

هر . ثبات و اطمينان مي دهد و ما  را براي پيدا کردن راه حل فعالتر مي کند                
زمان که در ارتباط با مسائل مبرم مبارزه طبقاتي، ديدگاه ها و تئـوري هـائي                
سربلند کرده اند که واقعيت ها را صحيح تر و برجـسته تـر بازتـاب داده انـد،                   

و هـر زمـان ايـده هـاي         . د مبارزه طبقـاتي داشـته انـد       شگرف بر رون  تاثيرات  
رويزيونيستي بر جنبش هـا غالـب شـده، تـاثيرات قهقرائـي بـر سـير مبـارزه             

  . طبقاتي داشته اند
  
 انفعـال خطـر   کمونيستها گسترش نيابـد،      يتذهندر شرايط کنوني    ر  اگ...
 هـر   ، در اين برهـه از زمـان       بدون تعارف بايد گفت   . خواهد کرد را تهديد   آنان  

کمونيسم فلسفي و سياسي  و ايدئولوژيک       نسبت به مسائل    رفيقي ذهن فعال    
بـه  امـروز   چون در فـضاي     . در خطر منفعل شدن قرار مي گيرد       ،نداشته باشد 

هر چيز که متعلق بـه گذشـته        دوراني است که    ... . ظاهر همه چيز ضد ماست    
 آن  .و تفکـرات قـديمي     احزاب کمونيست  حتي،  در حال اضمحالل است    است

مـي توانـست بـراي    کمونيـست  که دهسال پيش بـراي احـزاب     دانشي   ميزان
بـدون توجـه بـه ايـن        . پيشبرد مبارزه طبقاتي کافي باشد ديگر کافي نيـست        

  . واقعيت سخت نمي توان وظايف خود را در دست گرفت
  

 - لنينيـسم  -ارکسيـسم  ما مي خواهيم م    بر بستر چنين اوضاعي است که     
ه عنوان زائـده    ايده هاي جديد را ب    برخي  نه اينکه   ،  مرا نوسازي کني  مائوئيسم  

يعنـي  ) يا رنسانس يا نـوزائي يـا تجديـد حيـات          (نوسازي   .دان بچسبانيم اي ب 
 درک و بازيابي عميقتـر       و رجوع مجدد به همان ايده هاي اساسي مارکسيسم       

 جذب  و آنها در پرتو تجارب تاريخي که از سر گذرانده ايم         نقادانه  آنها، بررسي   
مسلما در اينکار بايـد از برخـي ايـده هـاي            . دانه دانش امروزي در بدنه آن     نقا

 را کـه    برخـي ديگـر     و  سست کنيم   که بدرون مارکسيسم رسوخ کرده گ     غلط  
   . نار بگذاريمکهنه شده و ديگر واقعيات جهان کنوني را منعکس نمي کنند، ک

 ز  جوانب گونـاگون علـم و ايـدئولوژي مارکسيـسم           بدون شناخت عميق ا   
ايـده هـاي    بايـد دانـش خـود را از          .نمي توانيم صحبت از نوسازي آن کنـيم       

 از ايده هائي که مارکس و انگلـس   اگر   . تازه و عميق کنيم    اساسي مارکسيسم 
جلـو نهادنـد اطـالع دقيـق يـا          ... کاپيتال و    ،در ايدئولوژي آلماني، گروندريسه   

 ؟نـو کنـيم    آنگاه چه چيـزي را مـي خـواهيم           ،شناخت عميقي نداشته باشيم   
 بـدون شـناخت عميـق از    ،هائي کـه لنـين و مـائو معـرف آن بودنـد           گسست

در نتيجـه   . حاصـل نمـي شـد     )  و جدل بـر سـر مبـاني آن        (خدمات مارکس   
خواندن يا باز خواندن آثار کالسيک جزئي ضروري از پروسه نوسازي جنـبش             

  .کمونيستي است
نب گوناگون  در مورد تحليل از جوا     کتابهاي زيادي    طي چند سال گذشته   

نسل جديد چپ مـدام در معـرض        .  به چاپ رسيده است    ، در ايران  مارکسيسم
 بحث بر سر جوانب درست و نادرست تئوريهائي که .قرار دارداين قبيل کتابها   

بلکه بحث بر سر  لزوم دانستن اين تئوريهـا  . اين کتب تبليغ مي کنند، نيست     
ري بخـشي از پـروژه   ايـن دخـالتگ  . و دخالتگري فعال در ايـن عرصـه هاسـت    

حزب ما بايد نقش خود را به عنوان مرکزي         . نوسازي جنبش کمونيستي است   
 حزب ما هـم بايـد در تکيـه بـر          . ايفا کند  صحيحبراي توليد ايده هاي نوين و       

تجارب تاريخي انقالبات پرولتري و سوسياليسم، پيشرو باشد و هم در جـذب             
د براي پيشبرد انقـالب قابـل   تنها چنين حزبي مي توان . دانش و شناخت نوين   

  .  اتکاء باشد
   

سـاختمان  هاي تـاريخي دو تجربـه بـزرگ          همانگونه که گفته شد درس    
و دامـن زدن بـه بحـث در مـورد مختـصات             سوسياليسم در چين و شـوروي       
 زنـده کـردن و تکامـل متـد          مـسائلي چـون   . جامعه آينده بسيار مهـم اسـت      

 تجربـه گرائـي، پراگماتيـسم و        ماترياليستي ديالکتيکي مارکسيسم در مقابـل     
بررسـي موضـوعاتي    دگماتيسم و غيره که در جنبش کمونيستي رايج اسـت؛    

و " مخالفت"جايگاه  ؛زب در جامعه سوسياليستيح ،رابطه حزب و طبقه   مانند    
ــشي" ــه  " دگراندي ــش در جامع ــت و ارت ــستي، نقــش دول ــه سوسيالي در جامع

همچنـين بررسـي    .  اشـند سوسياليستي، از اجزاء مهم اين جمعبنـدي مـي ب         
دوباره ي اسـتراتژي انقـالب در کـشورهاي سـرمايه داري امپرياليـستي و در                
کشورهاي تحت سلطه، در پرتو تحليل مشخص از اوضـاع جهـان و تغييراتـي               
که در عرصه اقتصادي و سياسي پديـده آمـده اسـت، از ديگـر اجـزاء تکامـل                   

ــي باشــد  ــوم طب . تئــوري هايمــان م ــه مفه ــاره ب ــه ي كــارگر، نگــاهي دوب ق
دمكراسي، تحليل از علل سربلند كردن بنيادگرائي مذهبي در اين          /ديكتاتوري

مهمـي هـستند کـه ذهـن بـسياري از           برهه از تاريخ سرمايه داري،موضوعات      
  . فعالين جنبش کمونيستي را معطوف بخود کرده است

   
لنوم رهبري را موظف کرد که اسناد معيني را در زمينـه هـاي مختلـف                پ
اين اسناد بايد در زمينه هائي چـون        . نها را به جنبش ارائه دهد     آ کند و    توليد

 ديناميـسم امپرياليـسم و سـاخت جامعـه، مـسئله بنيـادگرائي              ،مسئله زنـان  
، )مشخـصا جمعبنـدي از تجربـه ايـران        (اسالمي و تضاد آن بـا امپرياليـستها         

ه بطور مشخص دامن زدن به بحـث حـول نظريـ          (مسئله ديکتاتوري پرولتاريا    
در ايـن زمينـه تـا       صدر حزب کمونيست انقالبي آمريکا      واکيان  آهائي که باب    

   .دنتهيه شو) کنون توليد کرده است
  
توسـط  " کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعـيض آميـز           "– ١

ــي   ــشات مل ــا گراي ــان ب ــالين جنــبش زن مــذهبي، ســکوالر و -عــده اي از فع
 با انتشار سه    ١٣٨٥يان، در شهريور    اين جر . فمينيستهاي اسالمي تشکيل شد   

هدف اين کمپين جمع آوري يک ميليون امضا و         . بيانيه اعالن موجوديت کرد   
 ¾. ارائه آن به مجلس شوراي اسالمي براي اصالح قوانين تبعيض آميز است

 

  در ایرانی سقوط شاه و به قدرت رسیدن خمین، ١٩٧٩کنفرانس گوادولوپ در سال 
  .٢٠٠٨ مه ٢٦له سرويس خبري جهاني براي فتح با استفاده از مقا

، هنگـامي کـه هنـوز در    ١٩٧٩قبل از بازگشت خميني به ايران در سال         
پاريس در تبعيد بسر مي برد، دکتر ابراهيم يزدي يکي از مشاوران نزديـک او               

، يکي از سازمانهاي جريان ملي مذهبي در ايـران،          "نهضت آزادي "او رهبر   . بود
 جهـان کـرده     -مصاحبه اي با يک نشريه اينترنتي بنام ايران       وي، اخيرا   . است
اهميت اين مصاحبه در آن است که، بـراي اولـين بـار، يکـي از عناصـر        . است

کليدي در تاسيس حکومت جمهـوري اسـالمي، صـحبت از نقـش قـدرتهاي               
امپرياليستي و بطور خاص آمريکا، در به قدرت رسـاندن روحانيـت و اسـتقرار      

  . مي ايران مي کندنظام جمهوري اسال
 کـشور صـنعتي     ٤بيشترين تمرکز اين مصاحبه بـر روي نشـست سـران            

براي کساني که مسائل انقالب ايـران را دنبـال مـي            . جهان در گوادلوپ است   

کنند، گوادلوپ نامي آشناست که  معـرف تـصميماتي کليـدي در لحظـه اي                
اسالمي در  کليدي، توسط قدرت هاي غربي، براي به قدرت رساندن روحانيت           

ــران اســت ــه . اي ــه اول ژانوي ــدرت  ١٩٧٩در هفت ــار ق ــرانس ســران چه ، کنف
در جزيـرهء کارائيـب     )  آمريکا، انگلستان، فرانسه و آلمان غربـي      (امپرياليستي  

دستور کار اين نشست، بررسي اوضاع جهاني و        .  فرانسه، گوادلوپ، برگزار شد   
 انقالبي توده اي در حـال       بحران سياسي در ايران بود؛ در ايراني که  يک قيام          

 رژيمي کـه در يـک کودتـاي سـازمان يافتـه             --سرنگون کردن رژيم شاه بود    
  .به تخت سلطنت بازگردانده شد)  ١٣٣٢ (١٩٥٣در سال " سيا"توسط 
  

قدرت هاي امپرياليستي در نشست گوادلوپ بـه توافـق رسـيدند کـه بـه            
تحت رهبري خمينـي    رژيم شاه در ايران پايان دهند و حکومت  را به ماليان             



     ١٧u 
درست بعد از اين کنفرانس بود که رسانه هاي آمريکايي شـروع            . منتقل کنند 

به نشان دادن نارضايتي گسترش يابنده ي مردم عليه شاه کرده و زمزمه سـر               
  .دادند که احتماال آمريکا از شاه حمايت نخواهد کرد

  
جـه ي   اگرچه از همان ابتدا روشن بود که تصميمات نشست گوادلوپ نتي          

مذاکرات و توافقات بين امپرياليستها و خميني و اطرافيان او بود، اما ابعاد اين          
توافقات قبل و بعد از اين نشست، از ديد مردم  ايران و جهان، کامال پوشـيده                 

زيرا در هر دو دوره، هم آن زمان و هم امروز، امپرياليست هاي             . و مخفي ماند  
ش شان در به قـدرت رسـيدن خمينـي          غربي منافع بسيار در پنهان کردن نق      

نيروهاي مرتجع اسالمي و ضد مردمي در ا يران، ايـن راز را بـراي      .  داشته اند 
چند دهه مخفي نگه داشته اند تا  مبادا بزک ضد امپرياليستي که بـدقت بـر                 

زيـرا، ايـن    . چهره رژيم شان نقاشي کرده اند،  پاک شود و رسوائي به بار آورد             
ين بزک ضد امپرياليستي و مـذهب، ادعـاي مـشروعيت مـي      رژيم با اتکاء به ا    

خيلي مهم است که توجه کنيم اين مصاحبه فقط برخي جوانب موضوع،        . کند
بخش کـوچکي از  واقعيـات مربـوط بـه نشـست گوادلـوپ و توافقـات ميـان                    

منابع ديگر، مانند مصاحبه هـا    .  امپرياليستها با باند خميني را روشن مي کند       
از جمله کتـاب ژنـرال   ( افراد با نفوذ و قدرتمند در آن زمان و خاطرات برخي    

جزئيـات  ) هويزر، فرستاده ي جيمي کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا به ايران          
براي اينکه بتوانيم تصاوير کاذب را کنار بزنيم بايد         . بيشتري را بيان مي کنند    

 سـقوط  قدرت گيري روحانيون در ايران پس از(بينيم پشت صحنه اين ماجرا  
  .چه چيزهايي جريان داشت) شاه

  
يکـم، فـاش    : اما دنبال کردن اين مسئله از دو زاويه حـائز اهميـت اسـت             

کردن نقش امپرياليستهاي غربي در شکل دادن رژيم اسـالمي در ايـران، کـه                
دوم، با توجه به ظهـور جنـبش هـاي          . خود مي ديدند  " انتخاب"آن را بهترين    

ان مخالفين آمريکا ايفـاي نقـش مـي کننـد، و            اسالمي در خاورميانه که بعنو    
چالشي که اين مسئله، در مقابل مردم جهان و نيروهاي انقالبي و مترقي قرار              

  .مي دهد
  

ابراهيم يزدي کيست؟ او رهبر ملي مـذهبي هـايي اسـت کـه شخـصيت                
اصلي اش مهدي بازرگان بود، که توسط خميني گمارده شد تا دولـت موقـت               

دولـت او پـس از اشـغال سـفارت آمريکـا      . شکيل دهدپس از سقوط شاه را  ت 
بعدا، بر اثر  تصادمات با جناح هاي        . ، سقوط کرد  "دانشجويان خط امام  "توسط  

، از  "نهـضت آزادي  "مذهبي، مهمترين سازمان گرايش ملي مذهبي ها، يعنـي          
دولت به بيرون رانده شد و حتي از شرکت در انتخابات مجلـس هـم محـروم                 

، يکي از بنيان گزاران اتحاديه دانشجويان اسالمي ايراني         يزدي هم چنين  . شد
اخـوان المـسلمين    . بود که تحت تاثير گروه اخوان المـسلمينِ  مـصر  بودنـد             

مصر، سردمدار و آغازگر پديده اي است کـه  امـروز اسـالم سياسـي خوانـده                  
ابراهيم يزدي، هنگامي که خميني در پاريس در تبعيد بسر مي بـرد،             . ميشود

در حقيقت مي توان گفت، مهمترين مشاور  خميني در آن           . ديکان او بود  از نز 
شـوراي  "او با خميني به ايران بازگشت و يکـي از اعـضاي رهبـري               . زمان بود 

  .خميني و هم چنين وزير امورخارجه دولت موقت شد" انقالب

   بدھدی گیرد بھ روحانیت اجازه قدرت گیریآمریکا تصمیم م
 تلويزيـون ملـي     ١٩٧٩در ژانويـه    «: ي گويـد  اين مـصاحبه، يـزدي مـ      در  

از مـن بـراي منـاظره اي بـا هنـري کيـسينجر              ) پي بي اس  (سراسري آمريکا   
ولي کيسينجر نيامد و به جاي خـود معـاونش آقـاي            . درباره ايران دعوت کرد   

يزدي در اين مصاحبه تاکيد مي کند که قبـل از           » .جوزف سيسکو  را فرستاد    
او اجازه داد، در صورتي که فرصت دست دهد، بـا           رفتن به آمريکا، خميني به      

پس از مصاحبه، و قبـل از       «: او ادامه مي دهد   . يک مقام  آمريکايي ديدار کند     
رفتن به رستوران، مسئول مصاحبه گفت که از اقاي هنـري پرشـت، مـسئول               

» .ميز ايران، دعوت کرده است که در اين شام گفتگويي با هم داشـته باشـيم               
در مورد چه موضوعاتي گفتگو کردند، يا ارتباط اين مالقـات           يزدي نمي گويد    

او در مورد موضوعات مورد گفتگو و ارتباط آن بـا           . و نشست گوادلوپ چه بود    
يزدي فقط به گفتن اين مطلب  .سکوت مي کند... انتقال قدرت به خميني و 

 استنباط من از اين ديدار اين بود کـه آمريکـايي هـا دچـار              «  : اکتفا مي کند  

يک نوع سردرگمي و ابهام و بي اطالعي و جهـل در رابطـه بـا اوضـاع ايـران                    
بنظر من، آنها تا آخرين لحظه دنبال اين بودند شاه بماند وهر تغييـر              . هستند

اما ديپلمات هاي انگليسي و اسـرائيلي کـه         . و اصالحي با بودن وي انجام شود      
توصيه کرده بودند کـه  به مسائل ايران آگاهي بيشتر و عميقتر داشتند به شاه        

چيـزي  «: در مورد آمريکا او اضافه مي کند      » .به نفع پسرش کناره گيري کند     
که آنها مي خواستند بدانند نقطه نظـرات رهبـري انقـالب در مـورد مـسائل                  

غـرب دعـوا    با  کليدي از جمله روابط با غرب بود که آن هم تببين شد، که ما               
از آنجـا   ... ، حاضريم نفت بفروشـيم    نداريم و استقالل خودمان را مي خواهيم        

که طبيعت انقالب ايران، اسالمي و ضد کمونيستي بـود، آنهـا نگرانـي از ايـن          
بابت نداشتند، بلکه مي خواستند بدانند که آيا رژيمي کـه مـي آيـد توانـايي                 

  ».مقابله با کمونيسم را دارد يا نه
  

 حال مقابلـه بـا      در زماني که مردم ايران عليه شاه بپا خاستند، آمريکا در          
شوروي کـه سـابقا     . بلوک شرق بود که در راس آن اتحاد جماهير شوروي بود          

کشوري سوسياليستي بود، در اين زمان در حال رقابت امپرياليستي با بلـوک             
مسئله اصلي آمريکا اين بود که ايران چه نقـشي          . تحت سرکردگي آمريکا بود   

ه خمينـي و مـشاورانش بـه        بنظر مي آيـد کـ     . در اين زمينه بازي خواهد کرد     
. قدرت هاي غربي اطمينان خاطرهاي الزم را براي تضمين منافع آنهـا دادنـد             

  . در نتيجه، آمريکا طرح جديدي  را بکار گرفت
  

آمريکايي هـا نگـران بودنـد کـه اگـر شـاه بـرود،          « : يزدي ادامه مي دهد   
افقـت  بنـابراين، مو  .  خواهـد شـد   پرخاليي که در ايران ايجاد ميشود چگونـه         

کردند که شاه برود، بختيار بيايد و ارتش با انقالب همکـاري کنـد تـا ارتـش                  
از جانب ديگر، نظريه برژينسکي      . احتماال بتواند در انقالب جايگاهي پيدا کند      

اين بود که در غياب شاه تنها نيرويي که مي تواند جلوي خطـر کمونيـسم را                 
اسـتدالل  . ن و روحانيون است   در ايران بگيرد هماهنگي و ائتالف ميان نظاميا       

او اين بود که روحانيون علي االصول ضد کمونيـسم هـستند و قـدرت بـسيج            
 نفري شـاه  ٤٠٠٠٠٠نظاميان هم منسجم اند، ارتش . توده هاي مردم را دارند  

آموزش هاي ضد کمونيستي و ضد شورش ديـده بودنـد، ائـتالف نظاميـان و                
  ». شاه از بين ببردروحانيون مي تواند خطر کمونيسم را بعد از

  
بطـور عمـده خطـر بوجـود آمـدن          " کمونيـسم "در اينجا منظور يزدي از      

سوسياليـست در حـرف،   (حکومت وابسته بـه سوسـيال امپرياليـسم شـوروي        
اما شکي نيست که منظور  او، کمونيـست هـاي           .  است) امپرياليست در عمل  

 گـسترش در    انقالبي و سازمان هاي اصيل انقالبي که سريعا در حـال رشـد و             
زيرا اين نيز يکي از دل نگراني هاي مهم آمريکا         . ميا ن مردم بودند، نيز هست     

عاشـورا و   (به هر حال يزدي در اظهاراتش در مورد وقايع دو روز مذهبي             . بود
  روشـن مـي کنـد کـه خمينـي از تبعيـد فراخـوان           ١٩٧٩در اوايـل    ) تاسوعا

ا هزار نفر در اين تظاهرات      صده. تظاهرات بزرگي را براي اين دو روز مي دهد        
اين برخورد ارتش   . در اين تظاهرات ارتش به مردم حمله نکرد       . شرکت کردند 

متفاوت بود با برخوردش به تظاهرات تـوده اي کـه چنـدي قبـل تـر از ايـن                    
 که منجر  به کشتار مردم       ١٩٧٨ سپتامبر   ٦تظاهرات بود، بخصوص تظاهرات     

رتش اصال دخالت نکرد حتي مـوقعي کـه         ا) در عاشورا و تاسوعا   (اين بار   .  شد
در آن موقع، رهبـران     . مردم در مقابل دسته هاي ارتش راهپيمايي مي کردند        

و از مردم خواستند    » ارتش برادر ماست  «: تظاهرات اين شعار را جلو گذاشتند     
  .تا به سربازان گل بدهند

يعني خميني و دارودسته    (يزدي تاکيد مي کند که، براي رهبري جنبش         
، مسئله فراتر از اتخـاذ  يـک موضـع رفرميـستي  در ميانـه يـک اوضـاع                  )اش

مـذاکرات  : اتخاذ اين موضع، به مذاکرات پشت صحنه ربط داشت        . انقالبي بود 
ميان آدم هاي خميني و ماموران امپرياليست هاي غربي  بخـصوص مقامـات              

م خميني و  دارودسته اش در حال مذاکره بر سر انقالب مـرد            .  رسمي آمريکا 
ايران با امپرياليست هاي غربي بودنـد تـا  از ايـن طريـق انقـالب را سـقط و                     

آنها مي خواستند ساختار دولت ضد مردمي و ارتجاعي موجـود           . متوقف کنند 
را حفظ کنند و فقط کارگزاران اين دولت را تغيير دهند، بگونه اي که دولـت                

پرياليستي  بـه    در ايران  کماکان در خدمت شبکه سياسي و اقتصادي نظام ام           
  .موجوديت خود ادامه دهد



     ١٨u 
  

 آقاي خميني بـه کـارتر توصـيه         «: يزدي مسئله را اينگونه طرح مي کند      
کردند نمايندگان آمريکا در ايران که با ارتش در ارتباط هستند مـانع کـشتار               

سفر هايزر به ايران براي اين نبود که        «:  همچنين تاکيد مي کند    ».مردم شوند 
بلکه او آمد که مبادا نظاميان بعد از رفـتن شـاه دسـت بـه                ارتش کودتا کند،    

آمريکايي ها معتقد   . کارهايي بزنند که موقعيت ارتش را نزد مردم از بين ببرد          
بودند اگر ارتش در دوران انقالب انسجام خودش را حفظ کنـد، و بـا انقـالب                 
همراهي کند پـس از پيـروزي انقـالب و بعـد از آن کـه احـساسات عمـومي                    

 کرد، آن وقت ارتش مي تواند براحتي و به عنوان بخـشي از انقـالب،                فروکش
  » .ادعاي سهم داشته باشد

 
اين مصاحبه هم چنين فاش مـي کنـد کـه چگونـه تـصميمات نشـست                 

گوادولــوپ شــکل گرفــت ، دولــت فرانــسه از خمينــي و آدم هــاي اطــراف او  
 بدهنـد   خواست يک گزارش که نظراتشان را در مورد ايران منعکس مي کند،           

گزارش توسط صادق قطب زاده     . و خميني فورا با اين درخواست موافقت کرد       
قطـب زاده يکـي از سـه فـرد اصـلي بـود کـه  همـراه بـا يـزدي و                        . تهيه شد 

عبدالحسن بني صدر فعاليت هاي سياسي خميني  را هنگامي که در پـاريس              
 ١٩٨١بني صـدر قبـل از اينکـه در سـال            . بود، مشاوره و مديريت مي کردند     

مجبور به ترک ايران شود، اولين رئيس جمهور اسالمي پس از سـقوط رژيـم               
هم چنين صادق قطب زاده به جرم نقـشه کودتـا عليـه خمينـي در                . شاه شد 

يزدي مـي گويـد ايـن گـزارش نقـش مهمـي در              .   اعدام شد  ١٩٨٢سپتامبر  
گرچـه محتـواي    . تصميم گيري نشست گوادلوپ در مورد انقالب ايران داشت        

  .گزارش هرگز فاش نشد و بنظر مي آيد که آن را از بين برده انداين 

  کانال ھای ارتباطی بین  خمینی و آمریکا
يزدي هم چنين تاکيد مي کند که ارتباطاتي که او، صـادق قطـب زاده و                
بني صدر با کمک دولت فرانسه با آمريکـا سـازمان دادنـد، تنهـا کانـال هـاي        

در آن زمـان     «: او اضافه مـي کنـد کـه       .  دارتباطي ميان خميني و آمريکا نبو     
يکي  در فرانسه بود که      : رهبران انقالب از سه کانال با آمريکا ارتباط داشتتند        

مدارکش منتشر شـده اسـت، يـک کانـال در ايـران توسـط شـوراي انقـالب،                   
. مهندس بازرگان، آيت اله موسوي اردبيلي و دکتر سـحابي بـا سـوليوان بـود               

اسـتمپل  . مذاکرات مستقيم دکتر بهشتي با سوليوان بود      کانال سوم، ارتباط و     
در  درکتابش هر دو کانال ارتباطي در تهران را شـرح مـي دهـد امـا در بـاره                     

  ».مذاکره دکتر بهشتي با سوليوان چيزي ننوشته است
  

آيت اله بهشتي يکي از مرتجع ترين و تبه کارترين همدستان خمينـي و              
او يکـي از معمـاران قتـل عـام           . حانيت بـود  فردي بسيار با نفوذ در رهبري رو      
او يک ماه بعـد     .  شروع شد  ١٩٨١ ژوئن   ٢٠انقالبيون و کمونيستها بود که در       

از اين تاريخ در يک بمب گذاري در ساختمان مقر حزب جمهـوري اسـالمي،               
از همان روزهاي آغاز انقالب، شـايعات بـسياري  در مـورد رابطـه               . کشته شد 

يزدي با جزئيات تاکيد مي کند  که تماس هاي بين           . ودمستقيم او با آمريکا ب    
آيت اله بهشتي و مقامات آمريکايي  هم از طريق سفارت آمريکـا در ايـران و                  

يزدي ارتباطـات   . هم از طريق مسافرت هاي وي به آمريکا  صورت مي گرفت           
براي روشن کـردن بيـشتر تـصوير مـذاکرات بـين            "  کليد گم شده  "بهشتي را   

حتـي يـزدي کـه خـودش يـک          . انيت اطراف خميني مي خواند    آمريکا و روح  
مهره کليدي در ميان مشاوران سياسي خمينـي در آن زمـان بـود، در مـورد                 

به هر حال بنظر مـي آيـد   . ارتباطات بهشتي در بي خبري نگهداشته شده بود  
  .بهشتي يکي از مهمترين و مخفي ترين کانال هاي ارتباط با آمريکا بود

  
آقاي دکتر بهشتي چند ماه قبل از سفر من به نجـف و             «: يزدي مي گويد  

 بود و بعد از     -در هوستون –مدتي هم پيش من     . بعد به پاريس، به آمريکا آمد     
ايشان در جلسات ايرانـي     .  رفت – و نيويورک    –آن جا يک ماهي به واشنگتن       

ها در نيويورک و واشنگتن حضور نيافتند و خبر نداريم که آقـاي بهـشتي آن                
آيا در آنجـا    . ي که در واشنگتن يا نيويورک بود، چکار مي کرده است          يک ماه 

به نظر من اين مهم است که  همزمان         . تماس و مذاکراتي هم بوده است يا نه       
با مذاکره شوراي انقالب با سوليوان، دکتر بهشتي هـم جداگانـه بـا سـوليوان                

هم چنان  . دمذاکره مي کرده است، اين نياز به يک مقدار تحقيقات بيشتر دار           
که مشخص نيست هويزر که به ايران آمد آيا با آقـاي بهـشتي ديـدار داشـته                  

  ».است يا نه
  

در اين مصاحبه، يزدي مي گويد که وقتي دانشجويان سـفارت آمريکـا را              
اشغال کردند، مدارکي در مورد مذاکرات آيت اله بهشتي با سـوليوان بدسـت              

 «: دليـل او ايـن بـود   .  اسـناد شـد    آوردند، اما خميني مانع  انتشار علني ايـن        
» .بهشتي عضو شوراي انقالب اسـت و الزم نيـست ايـن اسـناد پخـش شـوند                

عبـاس عبـدي يکـي از       . يزدي مي گويد منبع اين خبر، عباس عبـدي اسـت          
سـپس  . رهبران دانشجويان خط امام که سفارت آمريکا را اشغال کردند، بـود           

  .حکومت شد" ح طلباصال"و فعال جناح " روزنامه نگار"تبديل به 

   آمریکای استراتژیروحانیت بعنوان آلترناتیو برا
ايجـاد  (پس مطابق طـرح برژينـسکي       «:  گر از يزدي مي پرسد    مصاحبه  

واشنگتن به روحانيت به عنوان يک آلترنـاتيو نگـاه          ) ائتالف ارتش و روحانيت   
 از   ، بعنوان نيرويي که مي تواند بعـد        بله«: او پاسخ مي دهد   » مي کرده است؟  

الء قدرت سياسي را پر کند و مانع تصاحب قدرت از طرف کمونيستها             خشاه،  
بگذاريد اينجوري بگويم که آمريکا، حاکميـت روحانيـت و همکـاري بـا              . شود

  ».ارتش را در راستاي دفع خطر کمونيسم الزم مي ديد
اين مصاحبه تاکيد مي کند که قدرت هاي غربي، بويژه آمريکا، نـه تنهـا               

ت گيري مالها بود، بلکه ائتالف ميان ارتش و روحانيت را نيز آنهـا              مبتکر قدر 
  .جوش دادند

  
نيروهـائي  : اين، داستان واقعي قدرت گيري نيروهاي مرتجع بنيادگراست       

بودن هستند، در راديکال ترين دوران خـود، از         " آنتي امپرياليست «که مدعي   
امپرياليـستها  طريق  کانال هاي مختلف در پشت صحنه، سـرگرم معاملـه بـا               

در همان زمان کـه بـراي خـاک پاشـيدن در چـشم مـردم شـعارهاي                  . بودند
مي دادند، انقالب را سقط کردنـد و مرتکـب قتـل            " ضد امپرياليستي "توخالي  

  .انقالبيون شدند
  

اين فاش گويي ها از دهان يکي از نزديکـان و همدسـتان خمينـي تنهـا                 
. ست ها و روحانيـت اسـت      افشاي بخش کوچکي از سازش بزرگ بين امپريالي       

در همان سالهاي نخست قدرت گيري روحانيت، آنها همچنـان بـه معـامالت              
 - اسـرائيل  -قولنامه ي سه جانبـه ميـان آمريکـا        . مخفي با آمريکا ادامه دادند    

جمهوري اسالمي يکي از آنها بود که ايران از اسرائيل اسـلحه مـي خريـد تـا                  
را در  )  هـا " کنتـرا "معروف به    (ريگان بتواند عمليات مخفي جوخه هاي مرگ      

گيـت  " کنتـرا –ايران  "اين ماجرا تحت نام     . (آمريکاي مرکزي تامين مالي کند    
  ). رسواي عالم شد

  
اما عليرغم اين همه تجربه و مدرک، در ميان کساني که مي خواهند ضد              
امپرياليست باشند، افرادي پيدا مي شـوند کـه هنـوز در مـورد ماهيـت ايـن                  

چـرا؟ چـرا آنهـا بنيادگرايـان اسـالمي را        . ي گيج و ناروشن اند    نيروهاي اسالم 
بعنوان ضد امپرياليست ارزيابي مي کنند و فراتر از آن، مردم و سازمان هـاي               
انقالبي و مترقي را به وحدت با اين نيروها فرا مي خوانند؟ اين مـسئله بطـور                 

  .تخاص در ميان گرايشات چپ در آمريکا و کشورهاي اروپايي، رايج اس
برنامه سياسيِ  اغلب جنبش هاي اسالمي که عليه نفـوذ فرهنـگ غربـي               
مي جنگند، فرق زيادي با برنامه سياسيِ  که  جمهوري اسالمي بـراي مـردم                

اين جنبش هاي اسـالمي نمـي خواهنـد و نمـي            . ايران به ارمغان آورد، ندارد    
نجـام داده  توانند فراتر از آنچه که نزديک به سه دهه جمهوري اسالمي ايران ا      

در نتيجه، هرگونه حمايت و مشروعيت بخشيدن به اينهـايي کـه      . است، بروند 
باصطالح جنبش هاي ضد غربي هستند، در تحليل نهايي به معنـاي حمايـت              

اجتماعي ماليان  -از برنامه ي سياسي آنهاست؛ که تفاوتي با برنامه ي سياسي          
  .ايران ندارد

 انقالب سهم داشـته اسـت،       خود يزدي که در اين سرقت بزرگ و چپاول        
او مي  . جمعبندي مي کند که اتحاد ش با خميني و روحانيت يک اشتباه بود            

  حاال که به گذشته نگاه مي کنم، نخستين نقدي که بنظرم مي رسد«: گويد



     ١٩u 
 

پيرامـون آن   ) همه کساني کـه در انقـالب فعـال بودنـد          (اين است که ما     
فکر چـپ گرفتـه تـا مـسلمان         چيزي که نمي خواستيم متحد بوديم؛ از روشن       

همـه عاشـق سـقوط شـاه        . سنتي، همه، اصل را بر سقوط شاه گذاشته بودند        
.  براي همين خيلي چيزها را که بايد مي ديديم، نديديم         . يعني استبداد بوديم  

براي همين است که من به نسل جديد جوان مي گويم حواستان جمع باشـد               
بر سر آن توافق کنيد،  نه چيزي        اول چيزي را که مي خواهيد تعريف کنيد و          

  ».را که نمي خواهيد
آيا بهتر نيست مردم و  انقالبيون درس هاي انقالب به سرقت رفته مردم               

  .ايران را فراتر از آنچه يزدي مي گويد، جمعبندي کنند
  

  :توضیحات
 دکتـر يـزدي،     – ١٣٨٦ آذر   ٢٦دوشـنبه   : "ايران و جهان  "مصاحبه ابراهيم يزدي با      -

  سالمي و نشست گوادلوپانقالب ا
http://iranvajahan.net/cgi- bin/news.pl?l=fa&y=١٣٨٦&m=٠٩ 
&d=٢٦&a=٣ 

کنفرانس گوادلوپ و پيامـدهاي     : ابراهيم يزدي فاش مي کند    " هم چنين نگاه کنيد      -
   ٢٠٠٨ چهار شماره پي در پي هفته نامه کيهان لندن  ژانويه –" آن
ليسي رجوع کنيد به سايت اينترنتـي سـرويس          براي مطالعه اين مطلب به زبان انگ       -

  خبري جهاني براي فتح 
سرويس خبري جهاني براي فتح را مي توانيد آبونه شويد تا هـر هفتـه تحليـل هـاي           

مـا ترجمـه و انتـشار       . مارکسيستي در مورد مهمترين وقايع جهان را دريافـت کنيـد          
 چپ توصـيه مـي      سرويس خبري جهاني براي فتح را به همه سايتها و وب الگ هاي            

  ¾ .کنيم

  دست کارگران یاه دفن نظام سرمایه داري ب
                              دفن شدن کارگران زیر آوار سرمایه داری

  ٨٧اول ماه مه 
خط هاي توليـدي يکـي      . بيکاري و بيگاري مثل حريق گسترش مي يابد       

...  البـرز و    پس از ديگري بسته مي شوند،  کارگران شاغل هفت تپه، عسلويه،             
عـده اي از  سـرمايه       .  وبي آينده مـي پيوندنـد       بيکار به خيل ميليون ها جوان    

داران پف کرده بـا رضـايت خـاطر، انگـل وار گرسـنگي مـردم را تبـديل بـه                     
را " هسته اي "سودهاي افسانه اي مي کنند و عده اي ديگر رانت هاي نفتي و              

 ، ميـان آنـان،  اسـالم،       و دولت براي درمان دردهاي مـردم      . به جيب مي زنند   
  . و نزاع هاي ديني و قومي تقسيم مي کندمواد مخدر

  
 چرخ سرمايه داري با سرعتي ديوانه وار انسان ها را بـه فقـر، گرسـنگي،                
تشنگي، کشتار، مرگ ناشي از بيمـاري هـاي سـاده، عقـب مانـدگي و جهـل                  

يـون  صدها ميل . ايران، يک صحنه از اين فاجعه جهاني است       .  محکوم مي کند  
بـيش از  . با قحطي و گرسنگي فاصـله دارنـد   از مردم جهان، فقط يک روز       نفر  

  دنيـا  يک دوم کودکان جهان در فقر زندگي مـي کننـد و يـک هفـتم مـردم                 
 کـشاورز هنـدي     ٢٥٠٠٠در سـال گذشـته      . گرسنه سر بر بالين مـي گذارنـد       

  دست يافتن  براي مليون ها آفريقائي   . بدليل فقر و گرسنگي خود کشي کردند      
ده هـا سـال اسـت    به دانه هاي طالئي گندم سرابي دست نيافتني است زيـرا           

 بجاي توليد گندم بـراي      ، آنان بدستور بانک جهاني و صندوق بين المللي پول       
کـرده انـد و      لوبيا سبز و مارچوبه توليـد        ،خود، براي مصرف کنندگان اروپائي    

ن قيمت خون طلب  آنافروشندگان آمريکائي و اروپائي در ازاي گندم از     اکنون  
 درصد درآمد خود را صرف تغذيه خانواده        ٦٠کارگر فيلي پيني که     . مي کنند 

مي کرد ديگر نمي تواند برنج بخرد زيرا قيمت برنج در بازار جهاني در فاصـله                
بخش عمده  ثروتي که شش و نيم ميليـارد  .  درصد افزايش يافت٤٠دو هفته  

کـشورهاي پيـشرفته   اهالي رد  يک ميليا توسطجمعيت جهان توليد مي کنند 
يک ميليارد و هشتصد ميليون نفـر از مـردم جهـان            .  شود صنعتي مصرف مي  

که از فاصله يک کيلومتري محل زندگي خود حمـل    ،   ليتر آب  ٢٠سوم روزانه   
 هر بريتانيائي   صرف نوشيدن، شستن و پختن مي کنند؛ در حاليکه         ،مي کنند 

آمريکـا  .  استفاده مي کند  خودلت  توا ليتر آب براي کشيدن سيفون       ٥٠روزانه  
ثروتمندترين کشور روي زمـين اسـت امـا صـدها  هـزار نفـر از مـردم آن در             
تالطمات آنارشي سرمايه داري،  خانه هاي خـود را يکـي پـس از ديگـري از                  

وضعيت . دست داده  و به جمع يک ميليارد مردم بي خانمان جهان پيوستند            
 باز ميگردد و از سوي ديگر زنـان از          زنان از يکسو به قرون وسطاي دهشتناک      

هند تا ايران و عراق و روسيه و لهستان در بازار بردگي فحشا خريد و فـروش                 
فن آوري و دانش بشر هر ساله ره صد ساله مي پيمايد اما مـذاهب               . مي شوند 

و سـنگرهاي خـود را       سـر از اعمـاق در آورده         قرون وسطائي ماننـد هيـوالئي     
به مذهب و جنگ هاي فرقه اي و ارتجاعي دام مي           دولت ها   . محکم مي کنند  

  .زنند تا سيل خشم مردم گرسنه و نا اميد به مردابها بريزد

  
و رشـد غـول آسـاي فقـر،          از يکـسو،     رشد غول آساي فن آوري و توليـد       
 از سـوي ديگـر، همـه از يـک منبـع             قحطي، بي خانمـاني، جنـگ و مـذهب        

 کـه نيروهـاي توليـدي       يسـرمايه دار  توليـد و انباشـت      : سرچشمه مي گيرند  
عظيم  را پايه رقابت و بهره کشي بيرحمانه مي کند، بر سر راه خود همه چيز           
و همه کس را مي بلعد و نه از انسانيت چيزي بـر جـاي مـي گـذارد و نـه از                       

ماشين آالت و مـواد خـام و        ( تمام نيازهاي زندگي و ضروريات توليد        .طبيعت
 هـاي جمعـي و درهـم تنيـده ي           بطور اجتماعي، يعني توسـط تـالش      ) غيره

امـا ايـن ثـروت و فـن آوري و           . کارگران و زحمتکشان جهان، توليد مي شوند      
ابزار توليد ثروت توسط تعداد کمي از مردم جهـان کـه طبقـه سـرمايه دار را                  

 ، و دولت هاي حاکم در هر کشور مقر فرماندهي شان است،           تشکيل مي دهند  
  . کنترل مي شود

  
کـه  را،  نيروهاي توليدي عظـيم     يچوجه قادر نيست    ديگر به سرمايه داري   

 در مقيـاس جهـاني شـاخص آن اسـت، بطـور عقالنـي               جتماعي شدن توليد  ا
 محروميت و فقـر  ، کارکرد اقتصادي سرمايه داري.سازمان داده و استفاده کند    

 بحران هاي ناگهاني اش تنها با نابود . به بار مي آورد  براي اکثريت مردم جهان   
کـشورهاي فقيـر، فقيرتـر کـردن همـه کـارگران و             بـومي   ي  کردن اقتـصادها  

شـديدتر از پـيش،      تا دوبـاره     ، براي مدتي تخفيف مي يابد     ،زحمتکشان جهان 
  ي  تبديل بـه چهـره     ،کنترل توليد جهان از طريق جنگ و قتل عام        . عود کند 

  . شده استعصر گلوباليزاسيون   درثابت و شاخص انباشت سرمايه داري
خصوص دولت  ه نهادهاي اجتماعي و ايدئولوژيک آن، ب      کليسرمايه داري و    

اينهـا  . روزمره مردم جهان انـد    زندگي و سرزندگي    هاي آن، مانع عمده در راه       
اين حقيقت بـزرگ    . هيچ راه نجات ديگري متصور نيست     . بايد سرنگون شوند  

  . حک شودير ذهن هر کارگربدوران ماست که بايد 

م تنھا راه نجات  و استقرار سوسیالیسیانقالب پرولتر
  بشریت

طبقه کارگر در هر کشور و در سـطح جهـان بـراي رهـائي از شـر نظـام                    
هـدف سياسـي    . کنـد سرمايه داري و ساختن جامعه اي نـوين بايـد انقـالب             

انقالب طبقه کارگر در هر کشور درهم شکستن ماشين دولتي و کسب قدرت             
اجتمـاعي خـود را   سياسي است تا با اتکاء به اين قـدرت، برنامـه اقتـصادي و               

محـو مالکيـت بـر      . اين انقالب هدف اجتماعي بسيار روشني دارد      . عملي کند 
ابزار توليد ثروت و بهره گيري خصوصي از ثروت اجتماعـا توليـد شـده، محـو       
تمايزات طبقاتي و تمـايزات اجتمـاعي و محـو تمـام افکـار منطبـق بـر ايـن                    

  .تمايزات، هدف انقالب طبقه کارگر است
   

الزم دارد کـه مهمتـرين آن حـزب         هـاي خـاص خـود را        ب ابزار اين انقال 
  بايد طبقه کارگر براي عملي کردن اين انقالب، . سياسي طبقه کارگر است

http://iranvajahan.net/cgi
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ازگذرگاه هاي پيچيده اي که مملو از فريبکاري هاي سياسـي و سـرکوب       
بهمين دليل نياز به مقر فرماندهي سياسـي خـود     . هاي نظامي است گذر کند    

  .دارد
  
ايـدئولوژي کمونيـستي بـر      . انقالب، ايدئولوژي خـاص خـود را دارد       اين   

خالف ايـدئولوژي مـذهبي و ايـدئولوژي امپرياليـستي، مالکيـت خـصوصي را               
سله مقدس نمي شمارد؛ انسان را عبد و عبيد هيچ نيروئي نمـي شـمارد؛ سلـ               

زن را  نمي دانـد؛      مراتب اقتصادي و اجتماعي ميان انسان ها را امري طبيعي           
 صبر و تحمل در مقابل سـتم        ايدئولوژي کمونيستي،   . نمي داند ست مرد   فرود

 عليه همه اين افکار کهنـه       شورش انقالبي نمي کند بلکه    و استثمار را موعظه     
  . را تبليغ و ترويج مي کند و آن را بزرگ مي داردو نظام طبقاتي 

  
مـذهبي سرمـست از تنـاول و استـشمام           در شرايطي که ايدئولوژي هاي      

زالو و   ؛ و عفونت نظام سرمايه داري، در سياست نيز ميدان دار شده اند            زشتي
 نيش فرو کرده اند تا با وهم آفريني مذهبي مـانع            توده ها   وار بر ذهن و روح      

؛ تبليـغ و تـرويج   از شورش و طغيـان بـرده هـاي نظـام سـرمايه داري شـوند              
 سـتمديدگان   ايدئولوژي و برنامه کمونيستي در ميان توده هاي کارگر و ديگر          

کـارگران آگـاه هرگـز نبايـد بـه           .عاجل تر و تعيين کننده تر از هميشه است        
سـرمايه داري بـا اهـرم     طبقـه و دولـت       ،  ر ايران د. ايدئولوژي کم بهائي دهند   

.  مي کند و با کمک آن بـه ذهـن کـارگران يـورش مـي بـرد                 مذهب حکومت   
ي کـه پادوهـاي     ارگران پيشرو بايد با اعتماد راسـخ و سـربلندي بـه حمالتـ             ک

ايدئولوژيک جمهوري اسالمي به مارکسيـسم و کمونيـسم مـي کننـد جـواب               
اسـالم نمـائي    . دهند و اين جواب را به ميان توده هاي وسيع کارگران ببرنـد            

 در واقـع خـدمت غيـر        اکثريتـي  - وابسته به تفکر تـوده اي      ليستهاي  سنديکا
بـي تفـاوتي    .آن مقابلـه کـرد   مستقيم به جمهوري اسـالمي اسـت و بايـد بـا    

 جنبش کارگري نسبت به مبارزه ايدئولوژيک، براي رشـد و           فعالينبسياري از   
حـق همـه کـارگران      . گسترش جنبش کارگري امري منفي است و نه مثبـت         

است که بدانند با پيدايش سـرمايه داري و طبقـه کـارگر، نماينـدگان فکـري            
و مديدگي شـرايط سـت  و علمـي  بطور عقالني ) مارکس و انگلس(طبقه کارگر  

آگـاهي از شـرايط سـتمديدگي و    . رهائي اين طبقه را درک و ترسـيم کردنـد        
مبارزه عليـه مـذهب و افـشا     ! رهائي طبقه کارگر، مارکسيسم است و نه اسالم       

کردن نقش آن در تحکيم نظام طبقاتي ستم و اسـتثمار، بخـشي الينفـک از                
اسب خود را   مبارزه براي سوسياليسم است و بايد در جنبش کارگري جاي من          

 .بيابد

   ی توده ایگسترش جنبش ھا
براي تقويت روند انقالب و تدارک سرنگوني نظام جمهوري اسالمي بايـد            
توده هاي کارگر و غير کارگر را به مقاومت سازمان يافتـه در مقابـل حمـالت                 

 افسارگسيخته رژيـم بـه حيـات و حقـوق کـارگران و اقـشار مختلـف مـردم        
ترش ايـن جنـبش هـاي تـوده اي شـکل گيـري              الزمه رشد و گـس    . فراخواند

اتحادهاي مبارزاتي ميان طيف گسترده اي از گرايشات چپ جنبش سياسـي            
بايد آن نقاط گرهي را که تضادهاي اصلي جامعه را در خود فشرده مي              . است

کند تشخيص داد و بحول آن متحدانه اقشار وسـيعي از مـردم را بـه مبـارزه                   
  . هوري اسالمي کشيدراديکال عليه جمسازمان يافته 

 
 رقيق يـا پنهـان کـردن اهـداف انقـالب         ،اما هدف از ايجاد اتحاد گسترده     

بلکه راه گشائي براي طنين افکـن کـردن آن در ميـان تـوده             . پرولتري نيست 
ـ             ما  در نتيجه   . هاست راي راه  کمونيستها در عـين پافـشاري بـر لـزوم اتحـاد ب

بايـد فعاالنـه و خالقانـه و        ،  اندازي جنبش هاي توده اي عليه ستم و استثمار        
تعطيل ناپذير کارگران و زنان و دانشجويان مبارز را بـه لحـاظ فکـري و                 بطور

  .يمآگاهي به سوي موضع کمونيستي جذب کن

 ت  وان ی نم  ی کمونی  ستی ھ  ایب  دون درک و تکام  ل تئ  ور
   ماندیکمونیست باق

احياي سرمايه داري در کشورهاي سوسياليستي سابق، شکست پي         
 کمونيستها در انقالب و استقرار کشورهاي سوسياليستي جديد،         در پي 

کارزارهاي ضد کمونيـستي سـرمايه داري بـين المللـي، موجـب رشـد               
گرايشات نسبي گرائي ايدئولوژيک و انحالل طلبي تشکيالتي در ميـان           
طيف بزرگي از کمونيستهاي سابق شده است که آن را به نـسل جـوان     

 گرائي و انحالل طلبي تبديل به يکي از    اين نسبي . نيز تسري مي دهند   
 با اين نسبي گرائي ايـدئولوژيک  و  . شده استسرمايه داريمهم ذخاير  

اين  کرد زيرا    هانحالل طلبي تشکيالتي بايد  بطور علمي اما پيگير مقابل         
يافتـه اسـت، از يـک سـو احـزاب           رشـد    به همـان نـسبت کـه      گرايش  

بـه مثابـه     از سـوي ديگـر       کمونيست را ازهم گسيخته و منهزم کرده و       
جاده صاف کن احياگري مذهبي و نفـوذ توهمـات بـورژوا دموکراتيـک              

  .کرده استعمل 
  

نيـست بلکـه آينـده سـاز        " کهنـه "ايدئولوژي کمونيستي ما نه تنها      
 سال پيش توسط مـارکس پايـه گـذاري          ١٦٠ که   اين ايدئولوژي . است

انـد و   شد بدليل ماهيت علمي خود نمي توانـست در همـان سـطح بم             
اين ايدئولوژي در بستر انقالبات سوسياليـستي عظـيم در          . نمانده است 

قرن بيستم، توسط رهبراني مانند لنـين و مـائو، بـه مـدارج عـالي تـر                  
ه است و امروز نيز بايد به مدارج عالي تر تکامل برسد تـا              تکاملي رسيد 

بتواند مبارزه پيچيـده مـا را بـراي سـرنگوني سـرمايه داري و اسـتقرار                 
 تبليغ و ترويج نقشه منـد ايـن علـم از وظـايف              .مونيسم رهبري کند  ک

عالوه بر اين، ما کمونيستهاي جهان بـا  . اوليه هر حزب کمونيست است  
 سال مبارزه و پيروزي و شکـست دو انقـالب           ١٦٠وظيفه جمعبندي از    

اين پراتيک عظيم که قـرن      . سوسياليستي در شوروي و چين مواجهيم     
.  شالوده تکامل تئوري هاي مارکسيستي ما شوند       بيستم را رقم زد بايد    

بدون انجام اين وظايف تئوريک، نمي توان کيفيت کمونيـستي احـزاب            
  .کمونيست و جنبش کمونيستي بين المللي را تضمين کرد

  انقالب بدون جنگ خلق ممکن نیست
دوراني است که بيشتر از هميشه بايد بر استراتژي جنگ خلق 

ن کردن دولت هاي حاکم و درهم بعنوان تنها راه سرنگو
اين استراتژي نه تنها . حاکميت سرمايه داري تاکيد گذاشتشکستن

تر و ضروري تر از " تازه"واقعيت هاي جهان آن را  نشده بلکه " قديمي"
اين يک حقيقت انکار ناپذيرعصر ماست که سرمايه داري . کرده استهميشه 

باشت سرمايه را در مقياس جهاني  بدون جنگ و نظامي گري نمي تواند ان
جهاني سازمان دهد، نمي تواند رژيم هاي ارتجاعي را در قدرت نگاه دارد و 

قدرت هاي سرمايه داري نمي تواند روابط تجاري و سياسي ميان 
نظامي  طبقه کارگر بدون داشتن استراتژي . را تنظيم کندامپرياليستي

    .ي مي شوده بازنده دائم تبديل ب،در مقابل اين نظامي گري دائميانقالبي 
 نظام سرمايه داري جهاني در آستانه بحران و جابجائي هاي تکان دهنده            

بحـران سياسـي و اقتـصادي و ايـدئولوژيک جمهـوري      . اي قرار گرفتـه اسـت   
اسالمي بر متن اين بحران جهاني نه تنها تخفيـف نمـي يابـد بلکـه عليـرغم                  

شود، در کليت خـود حـادتر و        آزادي عمل هائي که اينجا و آنجا نصيبش مي          
اين وضع شرايط را براي انقـالب در ايـران و همـه نقـاط               . العالج تر مي شود   

اما انقالب، آگاهانه ترين عمل جامعه بشري است و         . جهان مساعدتر مي کند   
سطح از بکار گيري خط ايدئولوژيک، و آگاهانه ترين الجرم نيازمند عاليترين 

سـرمايه داري را فقـط بـا     .مان يابي اسـت خط سياسي و سازمان گري و ساز    
دورانـي اسـت کـه      . عمل آگاهانه و سـازمان يافتـه مـي تـوان سـرنگون کـرد              

کمونيـستي را در ميـان   و برنامـه  کمونيستها بايد فعاالنه و خالقانه ايدئولوژي       
از ( و آنـان را در سـطوح مختلـف تـشکيالتي             توده هاي مردم گسترش دهند    
بـراي مبـارزه    ) زبي در جنبش هـاي تـوده اي       تشکل حزبي تا تشکالت غير ح     

   .انقالبي سازمان دهند
دور دسـت نيـست بلکـه       " رويائي"عملي کردن جامعه کمونيستي نه تنها       

برنامـه کمونيـستي    . کامال منطبق بر امکان و نياز عيني جامعه بـشري اسـت           
هـر   تنها راه اداره عقالني جامعه بـشري اسـت و             زيرا  است قدرتي ذاتي داراي  

دامنه رنج هاي تصور ناشدني جامعه       در استقرار آن تاخير مي افتد،      يشتر ب چه
  .بشري جهش وار گسترش مي يابد

  !مرگ بر امپرياليسم! مرگ بر جمهوري اسالمي
کارگران و ستمديدگان جهان متحد شويم و نظام آدمخوار سـرمايه داري            

  ! را در همه نقاط جهان سرنگون کنيم
امـا جهـاني    ! ت دادن ندارد جـز زنجيرهـايش      پرولتاريا چيزي براي از دس    

  ! براي فتح دارد
  )مائوئيست-لنينيست-مارکسيست(حزب کمونيست ايران 

  ١٣٨٧ اول مه
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   مارکس- استینقد مذهب، پیشرط هرگونه نقد
   کتابیمعرف

صـدر حـزب    کتابي است به قلم باب آواکيـان،        ، نام   دور انداختن خدايان  
آواکيان مي گويد،  در شرايط رشد بنيادگرائي باب .  کمونيست انقالبي آمريکا

مذهبي، يکي از وظايف مبرم کمونيستها براي  تدارک انقالب، براه انـداختن             
او دهسال  . اجتماعي آنهاست -کارزار افشاي منشاء مذاهب و محتواي طبقاتي      

است که فعاالنه به موضوع مذهب و نقش آن در توليد و بازتوليد نظام هـاي                
دور . "ه و آثار متعددي را در ايـن زمينـه توليـد کـرده اسـت               طبقاتي پرداخت 

براي معرفي . بخشي از اين مجموعه را يکجا گردآورده است" انداختن خدايان
  :کتاب بي نظير کافي است نگاهي به نظر برخي خوانندگان آن بکنيماين 

  
باب آواکيان کتابي نوشته که پـس از سـالها، در مـن اشـتياق خوانـدن                 «

 اما اين بار به عنـوان يـک نمايـشنامه ناهنجـار             --جيل را بوجود آورد   دوباره ان 
  .مخوف؛ يک داستان جعلي اسرارآميز و کابوس وهمي

را بخوانند زيرا ضـروري، نقادانـه و    دور انداختن خدايان  همه بايد کتاب  «
باب آواکيان با مـسخره     . اين کتابي است سرشار از شادي و مزاح       . بموقع است 

" خودخورهاي خدا پرسـت احمـق    "اني که مي توان به آنها       کردن مهمالت کس  
البتـه وقتـي جوکهـاي ريچـارد پريـر را در مـورد              . نام داد کلي مزاح مي کند     

کليولند بازگو مي کند يا ريا کاري رونالد ريگان را به ما يـاد آوري مـي کنـد                   
که  اينور نقش يک رهبر مسيحي را بازي مي کرد و آنور زنش بـا ورق فـال                   (

  .خيلي خوشمزه تر است)  رفتمي گ
مشکل آنجاست که طرفداران جهل و خياالت مذهبي مـسئله را جـدي             «

آواکيـان نـشان مـي دهـد        ! هر طور شده بايد جلويـشان را گرفـت        ! گرفته اند 
  . چگونه و چرا

 نمردن زاپاتا و اينکه روزي باز خواهـد گـشت ايـراد مـي             ي او به افسانه  «
کساني را که مدعي    ...  بسون را افشا مي کند      ميل گي " مسيح"او فيلم   ... گيرد  

به !) پس، مساوات طلب است(اند قرآن با مرد و زن دزد يکجور رفتار مي کند       
آواکيان، کريستوفر هيچينز را کباب مي کند و مي         . باد انتقاد شديد مي گيرد    

جنگ عليـه تـرور، موعظـه اي عليـه مـسلمانان            "گويد نقد او به مذهب مانند       
 انواع  گرايشاتي را که به باورهـاي تـوده هـا در               ي کيان دل و روده   آوا".  است

  .  نرم برخورد مي کنند، بيرون مي کشد" آن دنيا"مورد 
در شـرايط   ) مسيحي يا اسـالمي   (آواکيان داليل رشد بنيادگرائي مذهبي      

او اين کار را بـا اسـتفاده از آئينـه و شـمعدان، رداي               . کنوني را بحث مي کند    
سياسي انجـام داده     - انجام نمي دهد بلکه با يک تحليل فلسفي        سياه و بوخور  

مـا بايـد گوشـهايمان را       . و يک برنامه سياسي براي تغيير وضع ارائه مي دهد         
  ».براي شنيدن اين چيزها باز کنيم

پروفسور جـان هوتنيـک، رئـيس آکادميـک مرکـز مطالعـات فرهنگـي،               
  ري و مطالعات فرهنگيسرمايه دا: نويسندهء  مارکسيسم بد. دانشگاه لندن

هر چند من شخصا با هر چه بـاب آواکيـان در ايـن              . موثر، داغ و بموقع   «
اما استدالل هاي او را قانع کننده و منسجم يافتم،          ؛  کتاب گفته موافق نيستم   

خشمگين، خنـده دار، تحريـک آميـز، و         . که بطور تحريک آميز بيان شده اند      
  ».به فکر وادار مي کنديک کتاب خواندني که انسان را . اميدوار

جامعهء بي "فيل زوکرمن، ياور پروفسور در کالج پيتزر و نويسندهء کتاب 
  )٢٠٠٨انتشارات دانشگاه نيويورک " (خدا

هزاران سال خدا براي توجيه همه و هر گونه قساوت مورد استفاده قرار             «
. و ايـن را نـشان مـي دهـد         " خدا نيـست  "باب آواکيان مي گويد،     . گرفته است 

ايـن  . رفهايش بالکل متفاوت از چيزهائي است که تا کنون به ما گفتـه انـد              ح
کتاب مرا  مشتاق کرده که کمونيسم را عميق تر درک کـنم و دريـابم وضـع                  

  ».بشريت را چگونه مي توان بطور کامل عوض کرد
   ساله، سياه، از محله هارلم٢٢جوان 

تمـا نبايـد    آدم ح . با شهامت، بـا وسـعت نظـر، واقعـي، تحريـک آميـز             « 
من بخصوص از نقد سر     . مارکسيست باشد تا از اين کتاب کلي چيز ياد بگيرد         

راست  شناخت شناسي موهوم مذهبي و پي آمـدهاي مخـوف مـذهب بـراي                

  ».زنان خيلي خوشم آمد
  لورا پوردي، پروفسور فلسفه، وست کالج

آن موقع که در حزب پلنگان سياه بودم، يک ليست از کتاب هائي کـه               « 
اين کتاب بايد جزو ليست مطالعات اجباري       . لعه شان اجباري بود داشتيم    مطا

بهيچوجـه نبايـد آن را دور از دسـترس، در           . هر فرد،  بخصوص جوانان باشـد      
در اين جهان وارونه، اکثر مردم حرفهـاي انجيـل          . بخش ادبيات چپ، گذاشت   

کارانـه انجيـل   او مزخرفات ريا   . باب آواکيان آن را خوانده است     . را نخوانده اند  
اين کتاب را بايد بطور جدي      . او وارد تاريخ و اخالق مي شود      . را افشا مي کند   

  ».مطالعه کرد
  يکي از اعضاي سابق حزب پلنگان سياه. اريک جي

فارغ از اينکه خواننده ادعاها و استدالالت آن را مشتاقانه قبول مي کند             «
کتـاب نبايـد بـي اعتنـائي        به اين   : يا آنها را رد مي کند، يک چيز مسلم است         

کرد؛ بخصوص در دوراني که مذهب در حال مذاکره با هيوالي سـرمايه بـراي             
عقــد يــک معاملــه شــيرين اســت؛ بــويژه در دورانــي کــه جنــبش مــسحيت 

 بنگـاه هـاي    يسلطه طلب در حـال بـه چنـگ آوردن سـکان شـبکه            /احياگر
ئــي رســانه هــا اســت؛ و در دورانــي کــه قيامــت گرا -ارتــش-دولــت-ســرمايه

امپرياليـسم  /امپراتوري آمريکا بطور خطرناکي ويراژ مي دهـد و سـرمايه داري           
  ».بيش از هر زمان ديگر با مذهب درهم تنيده مي شود

پيتر مک الرن، پروفسور مدرسـه عـالي آمـوزش و مطالعـات اطالعـاتي               
   چه گوارا، پل فرييه و پداگوژي انقالب يدانشگاه کاليفرنيا؛ نويسنده

هاي ضد مـذهبي در دورهء اخيـر، بـا توجـه بـه تـاثيرات                انتشار کتاب   « 
قدرتمند و مخرب مذهب بنيادگرا بر جوامع ما در طول نـسل گذشـته، قابـل                

اما آنچه کتاب آواکيان را از کتاب هاي ضد مـذهبي ديگـر، ماننـد               . فهم است 
 مـستقيمي اسـت      ي کتاب داوکينز، هريس و هيچينز، متمايز مي کند؛ رابطه        

رزه عليه بنيادگرائي مذهبي و ارائه يک برنامـه سياسـي برقـرار    که او ميان مبا  
آواکيان را بايد بخاطر آزادفکري ضد مذهبي و  طرفداريش از سـنت             . مي کند 

 اما همچنين بايد از او بخـاطر هـشداري کـه در مـورد               ،روشنگري، تقدير کرد  
  » ...مي دهد تشکر کرد"  روشنگري ينخوت تنگ نظرانه"

   کارل مارکس و اخالقيات کانتيآلن وود، نويسندهء
  فصل ھای مختلف کتاب

  کي گفته ما نياز به خدا داريم؟... خدا از کجا آمد : بخش اول
  "!خدا روش هاي اسرار آميز خودش را دارد" 

  يک خداي بيرحم و واقعا هيوال صفت
  انجيل تحت الفظي خوفناک است

  بنيادگرايان مسيحي، فاشيستهاي مسيحي
  مه ستمگرمذهب و طبقات حاک

  نگاهي حقيقي به مسيح
  ده فرمان چيست؟

  عهد جديد را نمي توان از عهد قديم جدا کرد
  "بوفه ساالد"مسيحيت بنيادگرا و مسيحيت 

  تئوري تکامل، روش علمي يا  کهنه پرستي ديني
  اگر خدا نيست پس چرا مردم به آن اعتقاد دارند؟

  چرا مردم به خدايان گوناگون اعتقاد دارند؟
  مسيحيت، يهوديت، و اسالم، سد راه آينده: ومبخش د

  دکترين ها و انگيزه قدرت: تکامل تاريخي و نقش مسيحيت
  نقش مرکزيِ  پل و نفوذ او: مسيحيت به مثابه يک مذهب جديد

  راز زدائي از مسيح و مسيحيت
  از مسيحيت نيست) يا بدتر(اسالم بهتر 

  "رجنگ عليه ترو"بنيادگرائي مذهبي، امپرياليسم و 
  چرا بنيادگرائي مذهبي در حال رشد است؟

  روشنگري" نخوت تنگ نظرانه"طرد 



     ٢٢u 
  تجليِ غريب يک تضاد اساسي: رشد مذهب و بنيادگرايي مذهبي

   يک زنجير بسيار بسيار سنگين-مذهب: بخش سوم
  مذهب، پدرساالري، مردساالري و ستم جنسيتي

بـرده داري،   : انمنطقه انجيل پرستان آمريکا، منطقـه بـه دار کـشيدن سـياه            
  سفيد ساالري و مذهب در آمريکا

  فاشيسم مسيحي و ژنوسيد
  مذهب، بنيادگرائي و روحيه تسليم و عبوديت

   به سوي کسب رهائي بدون کمک خدايان-خدا موجود نيست: بخش چهارم
  و راستگرايان" دست چپ خدا"

  مبارزه براي رهايي
  " مذهبي ينقش مثبت اسطوره " ياسطوره

 انديـشه، بـه     - خـرد مطلقـا ضـروري اسـت        -نکرده اسـت  " خيانتبه ما   "خرد  

  تنهائي، کافي نيست
  يک چيز غير عقالني: مذهبي را همان که هست بناميم" ايمان"

   و دليل خوبي براي اعتقاد به آن وجود ندارد-خدا نيست
   و سدي در مقابل رهايي–مذهب به مثابه افيون مردم 
  دون خدايانرهائي ب - طبيعت بشر تغيير پذير است

  :ين کتاب را مي توانيد از انتشارات اينسايت پرس سفارش دهيدا
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 بدون انقالب» کمونیسم« یا یکمونیسم انقالب:یدر باره امپراتور
  ٥ بخش - و میشل ھاردتی نگرینقد نظرات تون

 اين مقاله را که در نقد نظريات توني نگري و ميشل هاردت             ٤ تا   ١بخش  
جهـت يـادآوري    . نگاشته شده است در شماره هاي پيشين حقيقت خوانديـد         

ل اين نقـد بـه شـک      .  مي آوريم   خالصه اي از نکات بخش هاي قبل را در زير         
  :نقد سه کتاب نوشته شده است

  نوشته ميشل هاردت و آنتونيو نگري) empire( امپراتوري -١
  نوشته ميشل هاردت و آنتونيو نگري) multitude( توده انبوه -٢
ويـرايش گوپـال   ) debating empire( جدل در بـاره امپراتـوري   -٣

  باالکريشنا
  :  بھ اختصار٤ تا ١ یبخش ھا

اين است کـه سـرمايه داري وارد عـصر نـويني            ي  امپراتورتز اصلي کتاب    
لنين از  تحليل  : از اينجا نتيجه مي گيرد که     . شده که ماوراي امپرياليسم است    

بـه  نيز   ملت ها    -از اهميت نقش دولت    و    ديگر کارکرد ندارد   ،عصر امپرياليسم 
  . غايت کاسته شده است

ــش دومدر  ــوان   بخ ــت عن ــي   "تح ــه نيروئ ــست و چ ــرمايه داري چي س
پايـه هـاي    نگـري و هـاردت از درک        : يم، گفتـ  "ياليسم را به جلو مي راند     امپر

عليرغم تفاوت هاي کماکان مهم ميان کشورها و        . سرمايه داري قاصرند  مادي  
مناطق مختلف جهان، يک نظام امپرياليستي جهاني موجود است که در واقع            

ي است و با وجود تغييرات عظـيم جهـان، هنـوز قـوانين اساسـ              سرمايه داري   
  . کشف شده توسط مارکس و انگلس بر آن حاکم است

سـرمايه داري  : يمگفتـ " رهائي ملـي و دولـت   "بخش سوم تحت عنوان     در  
 انـسان   "کار" بازارهايش را بسط داده و هر چه بيشتر          بطور مستمر جهاني بايد   
يعني تبديل بـه کـاالي قابـل خريـد و فـروش             ( کند   "نيروي کار "را تبديل به    

سـرمايه مـي    . انجام نمي دهـد    موزونبطور  ه داري اين کار را      اما سرماي ). کند
؛  جوامع ما قبل سـرمايه داري اسـتفاده کنـد       ءتواند از ويژگي هاي عقب مانده     

ادغام و تقويت کند و در همان حال بـه اسـتثمار گـسترده و      اين ويژگي ها را     
 امپرياليسم بـه يـک معنـا، تبـديل بـه      .امه دهد  آن کشورها اد   عميق بازارهاي 

کساني که امپرياليسم را صـرفا      . کشورهاي تحت سلطه مي شود     دروني  عامل  
واقعيت هاي پيچيدهء    رشد داخلي مي بينند،      ء سد کننده   يک نيروي خارجي  

ر واقـع سـرمايه     د. عملکرد نظام سرمايه داري امپرياليستي را نفي مـي کننـد          
مي تواند   سرمايه   –بر روي کشورهاي تحت نفوذ خود دارد        ي  تاثيرات متناقض 

و مجبور است آنان را در مدارهاي کلي توليـد و توزيـع جهـاني ادغـام کنـد؛                   
گـسترش يـاب يـا      "امپرياليسم با کشيدن مناطق گسترده تري بدرون پويش         

اما در عين حال که     . ، رشد و توسعه را در اين کشورها نيز دامن مي زند           "بمير
ي تحـت سـلطه و      ميان کشورها " شکاف"اين رشد و توسعه صورت مي گيرد،        

  .سلطه گر هم بيشتر مي شود
ــارم ــوان در بخــش چه ــاني و ارضــي " تحــت عن ــسئله دهق ــ" م   :يمگفت

تمرکـز سياسـي مـائو بـه سـمت دهقانـان            «نويسندگان اشاره مي کنند کـه       
معطوف شد، و نه به سمت دهقانان آنطور که بودند، بلکه به سمت دهقانـان               

  » .آنطور که مي توانستند باشند
 ،مائو تاثيرات امپرياليسم بر جامعه چين را تحليل کـرد و گفـت            در واقع،   

کارکرد امپرياليسم چهره ي روستاي چين، بـويژه تجزيـه طبقـاتي در ميـان                
ولـي مـائو، در عـين حـال، ايـن           . دهقانان را، براي هميشه تغييـر داده اسـت        

واقعيت را فهميـد کـه پروسـهء فـوق در چـارچوبي صـورت مـي پـذيرد کـه                     
ارجي مانع از اين مي شود کـه چـين همچـون يـک جامعـه ي                 امپرياليسم خ 

سرمايه داري کامل ظهور کند، و نياز چين به از سر گذرانـدن انقـالب بـورژوا          
ولي ميان اين انقـالب دموکراتيـک بـورژوائي بـا           . دموکراتيک هم از اينجاست   

زيرا اين نوع نوين بايد بـه       . انقالب دموکراتيک بورژوائي نوع قديم تفاوت است      
  . رهبري پرولتاريا و به نحوي انجام شود که راه را براي سوسياليسم باز کند

اسـتدالل مرکـزي در     : يمگفتـ " کار غيـر مـادي    "قانون ارزش و    "در بخش   
 اکنـون شـکل تعيـين        ”کارغيرمـادي ” تزهاي کتاب امپراتوري اين است که       

واه هاردت درک دلخ  / مشکل آن است که نگري     اما،. جهان است  در کننده کار 
 اسـتفاده کـرده و مـي        ارزش مبادله  را براي رد تئوري       ”کارغيرمادي"خود از   

  . گويند اين تئوري ديگر معنائي ندارد
 و رو بـه افـزايش        هاردت صحيح است کـه بخـش مهـم        /اين بحث نگري  

اما نکته مهمي که بايد تاکيـد       . کاال   مي فروشد و نه    خدمات  اقتصاد جهاني، 
. از چنـگ قـانون ارزش نمـي تواننـد فـرار کننـد             کرد اينست که خدمات نيز      

ميشوند که انعکـاس ميـزان زمـان        ) فروخته  (خدمات نيزبه قيمت مبادله اي      
 . اجتماعا الزم بکار رفته در توليد آنهاست کار

اين دو نويسنده به وضوح تمام هرنوع تفاوت پايدارميان ارزش مـصرف و    
 اسـت کـه بـي وقفـه تمـام           رزشقانون ا اما اين   . ارزش مبادله را نفي ميکنند    

جامعه سرمايه داري را مي گردانـد؛ و بهـا، سـود، سـرمايه گـذاري وغيـره را                   
) سـرمايه (ازطريق مکانيسم پيچيده اي که مارکس در سـه جلـد آثـار خـود                 

 کـاال   اين تضاد کـه مـارکس آنـرا درسـطح    . کالبد شکافي کرد، تعيين ميکند   
سرمايه داري بسط داد، درواقع      کل بررسي اش ازجامعه       کشف کرد و بعدا به    

  . است) يعني ماترياليسم او(قلب جهان بيني و روش مارکس 
درواقع عليرغم اينکه برخي خصوصيات جديد مهم در نظام سرمايه داري           

 که از دل مناسبات کـاالئي        بروز کرده است، اما قوانين پايه اي سرمايه داري،        
داري معاصـر   سرمايه  . نشده اند و تبديل کارگر به کاال بيرون مي آيند، عوض          

هـر يـک گـرم      ازاي  هاردت ميل دارند آن را امپراتوري بخوانند، بـه          /که نگري 
که رها مي کند، يک کيلوگرم از اين دسـت انـرژي را سـرکوب            " انرژي خالق "

ميـان   روابـط    بايد در درک مـارکس از     " مشکل کار در اين نيست که       . ميکند
ماموريت جامعه اينـست    ".  تجديد نظر کرد   کار و ارزش در توليد سرمايه داري      

يعني توانائي هاي (که به وراي عصري که هنوز توليد کاالئي برآن حاکم است          
  .گذر کند) انسان درتوليد به شکل نيروي کار به کاال تبديل شده 

  آشفتھیتحلیل طبقات - ٥بخش 
هاردت درکتاب توده ي انبوه  ليـست دقيـق تـري ازکـسانيکه بـه                /نگري

در ايـن   . قرار مي گيرند، ارائـه ميدهنـد      " توليد غير مادي  "ان در حيطهء    نظرش
خدمات غذائي، بازاريابها، مهندسين کامپيوتر، معلم ها، وکارکنـان         «ليست به   

نکتـه اول کـه     . دراينجا دو نکته به چشم ميخورد     .   بر مي خوريم    )١(»درماني
بقـات متوسـط را     بسيار عيان است اينست که آنها تفاوت ميان پرولتاريـا و ط           
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کارکنان مک دونالد که با حداقل دسـتمزد کـار ميکننـد و             (مخدوش ميکنند   

 مهندسين کامپيوترکه در همهء کشورها قشر ممتازي محسوب ميـشوند، هـم           
دراين نـوع   .  جديد نيست  ،اين نوع تحليل طبقاتي   ). سنگ قرار داده مي شوند    

نگـاهي  . هاده ميـشود تحليلها، سطح درآمد و نقش تقسيم کار اجتماعي کنار ن 
که  به بيمارستانهاي کشورهاي غربي بيندازيم زيرا يکي از بهترين اماکن است          

بوجود ميآورد  ،  ميتوان تمايزاتي را که درآمد و جايگاه هر کس در تقسيم کار             
دراين بيمارستان ها نه تنها تفاوت سطح درآمـد ميـان نظـافتچي هـا و                . ديد

ت ميان کار فکري و کار يـدي و تفـاوت           جراح هاي مغز عظيم است بلکه تفاو      
ميان آنها که در مصدر تصميم گيري  قراردارند و آنها که مجـري تـصميمات                

ازنقطـه نظـر بررسـي طبقـاتي، جـاي دادن تمـام کارکنـان               . اند عميق اسـت   
اگـر  . بي ارزش است" کارکنان درماني" بيمارستانها در يک دسته بندي به نام    

 کـه نيروهـاي محـرک انقـالب کدامنـد، چـه             قرار باشـد بـه روشـني بـدانيم        
سياستهائي در جهت جلب حمايت و يا خنثي کردن هر قـشر بايـد در پـيش                 

خواهد شد، بـه     گرفت، و انقالب در کجا با مقاومت ومخالفت سرسختانه روبرو         
  .تحليل طبقاتي دقيق نياز داريم

در تحليل طبقاتي، کماکان بايد مانند لنين اهميـت زيـادي بـه اخـتالف               
اريـستوکراسي کـارگري،    . ميان توده هاي پرولتر و اريستوکراسي کارگري داد       

شـده  " خريـده "بخشي ازپرولتارياست که توسط مافوق سودهاي امپرياليستي        
اسـتثمار پرولتاريـا و     ها قسمتي از مافوق سودي را کـه از   امپرياليست. است

سي توده هاي کشورهاي تحـت سـلطه بـه چنـگ ميآورنـد ميـان اريـستوکرا                
سراشـيب  "هـاردت مـدعي انـد کـه در دوره           /نگـري . کارگري تقسيم ميکننـد   

امتيـازات  «)  را نقطـه آغـازش مـي داننـد    ١٩٧٠کـه سـال   " (هـا  امپرياليست
 امـا  )٢ ( ».امپرياليستي طبقه کارگر دراين کشورها رو به زوال گذاشته اسـت 

 با يک بررسي اجمـالي از جوامـع امپرياليـستي مـي تـوان ديـد کـه اينگونـه                   
امتيازات بطور واقعي کماکان موجودند و اين رشوه ها قشر وسيعي ازمـردم را              

اين اقـشار بعنـوان پايـهء اجتمـاعي     . در بر مي گيرد، نه صرفا تعدادي قليل را      
وامـا در رابطـه بـا معلـم هـا و پزشـکان،              . امپرياليسم  و ارتجاع عمل ميکنند     

ار اجتمـاعي و سـهم      شرايط کار و زندگي شان، يعني نقش آنان در تقسيم  ک           
شان از توزيع، آنان را در زمرهء طبقات مياني قرار ميدهد و مهـم نيـست کـه                  

  .  دارند)trade union(  چند تا اتحاديه
ميان مبارزات پرولتاريـا درغـرب و       " همگرائي"هاردت به درستي از     /نگري

خيزشهائي که در سالهاي دهـهء شـصت وهفتـاد در کـشورهاي جهـان سـوم        
« : انتقاد مي کننـد   " جهان سوم گرا  "تئوريهاي  ز  سخن گفته و ا   صورت گرفت،   

معتقدند  آنتاگونيسم و  تضاد اساسي نظام جهاني          ]  جهان سوم گرايان  [ آنها  
. سرمايه داري، تضاد ميان سرمايهء جهان اول  و نيروي  کاِر جهان سوم است              

سوم  انتقـال    از نظر آنان، پتانسيل انقالب اکنون بطور ويژه  و کامل به جهان              
درست است اما با ناديده انگاشتن فاصـلهء عظـيم          انتقاد  اين  ) ٣ (».يافته است 

ميان کشورهاي سلطه گر و کـشورهاي تحـت سـلطه و يـا انکـار اينکـه ايـن                    
واقعيت روي ساختار طبقاتي کشورهاي امپرياليستي تأثير گذاشته است، نمي          

  .توان وحدت پرولتري  بين المللي واقعي بوجودآورد
بـي  " توده انبـوه  "يعني تبديل اش به     (پرولتاريا  " غيرمادي کردن "به جاي   

هاردت آنرا مظهر کارغير مـادي      /بهتر است خود پديده اي را که نگري       ) طبقه
 و  يآيا اين مقوله بازتاب آن نيست که صـنايع خـدمات          . مينامند، بررسي کنيم  

ه انـد؟  بـه       پرولتريـزه شـد    ،حتا برخي از مشاغل ممتاز، تـا حـدي يـا کـامال            
طورمثال، رستورانهاي زنجيره اي مکدونالد در آمريکـا تبـديل بـه شـبکه اي               

و . ازکارخانه هاي همبرگرسازي با مدرن تـرين فـن آوري صـنعتي شـده انـد               
غـذاي آمـاده در ايـن رسـتوران     فراگيـر  دربسياري از کشورهاي غربي مصرف  

ارت اقتـصادي،  يـا بـه عبـ   ( در بقاء  نيروي  کـار مهمي هاي زنجيره اي، نقش   
 ) ٤ ()بنامنـد " بيوتوليـد "هـاردت مايلنـد     /بازتوليد نيروي کار يا آنچه که نگري      

کسانيکه دررستورانهاي زنجيـره اي مکدونالـد کارميکننـد هـيچ           . ايفاء ميکند 
وجه اشتراکي با يک حسابدار ندارند و خيلي بيشتر شبيه  کارگران خط توليد   

  .ساعت کار مواجهند، مي باشندکارخانه ها که با استبداد سرکارگر و 
جهانشمولي خالقيت بشري، سـنتزآزادي،     « : هاردت مينويسند /     نگري

توليدي پـست مـدرن     روابط  خواسته ها و کار زنده  در اينست که در المکان            
امپراتوري، المکان توليـد جهـاني اسـت کـه نيـروي کـار در آن                 . رخ ميدهند 

در همه جا و    " سبات توليدي پست مدرن   منا"  بنابراين،   )٥ (».استثمار ميشود 

آنها براي محکم کردن بحث شان توجه ما را به مقولـه            . هيچ جا برقرار ميشود   
متغير جلب ميکنند و اين واقعيت که بسيار کساني کـه درعرصـه              ساعات کار 

کار مي کنند، کارهاي اداري  ناتمام شان را با خـود بـه خانـه                " کار غيرمادي "
 يک مشاور آگهي هاي تبليغاتي تمام مدت شب و روز بـه         بطورمثال،. مي برند 

شبکه اينترنت نيزيک امکان را به وجود آورده        . دنبال ايده هاي تازه مي گردد     
که بتوان بخش زيادي ازکارهاي دفتري را به خانه ها و يا حتي به کـشورهاي           

  .ديگرمنتقل کرد
ل اجتماعي  نقش افراد در تقسيم کار جامعه، و سهم شان از توزيع محصو           

ه اين نـوع  شـرايط ايجـاد         شکل روابطي ک  ، تأثيرزيادي بر    )يعني درآمدشان ( 
خود افراد آن را چگونه     همچنين، تاثير زيادي روي اينکه      . مي گذارد  ،مي کند 

بدون شک، ماشين نويـسي کـه سـاعتها بـه           . درک مي کنند، برجاي مي نهد     
براي سـرمايه دار کـار      که   انجام کار تکراري مشغول است، تفاوت ميان زماني       

کند و مـسلما  ايـن نتيجـه         مي  ميکند و زمان فراغت خودش را بخوبي درک         
امروزه، ديگر وحدت زمـاني کـار       « : هاردت را رد خواهد کرد که       /گيري نگري 

 حس نکردن فـرق ميـان       )٦ (».به عنوان پايهء  اندازه گيري ارزش، معنا ندارد        
فقط براي قشر کوچکي که در تقسيم        ،زمان استثمار و زمان زندگي، متاسفانه     

 و غيـره هـستند،       فرهنگ سازي   و نوآوري، ايده پردازي   سئول، م کار اجتماعي 
 فرد در جامعه کمونيستي آينده روز خود را         ،زماني مارکس گفت  . مکن است م

.  تقـسيم خواهـدکرد    ،ميان کار توليدي، مطالعه و ماهي گيـري بـراي تفـريح           
براي تحقق اين پيش بيني مهيا شده است        واقعيت اينست که شرايط  مادي         

. اما تا زمانيکه نظام سرمايه داري پابرجاست در حد يک رويا باقي خواهد ماند             
هر چند اين رويا جذاب است، اما براي توده هاي مردم هرگز تحقـق نخواهـد                
يافت مگر اينکه قوانين سرمايه داري ريشه کن و نابود شوند؛ همـان قـوانيني               

  .از کار افتاده اعالم کرده اندآنها را دت بطور زودرس که نگري و هار

  تضمین شدهییک دستمزد اجتماع -٦
سردرگمي نويسندگان و نهايتا ديدگاه غيـر انقالبـي شـان را ميتـوان در               

مي دانيم که تعداد زيـادي از       . ديد" دستمزداجتماعي"بحث مبارزه  براي يک      
 بـا سـرمايه داري داشـته         مـزدي مـستقيم    ءنکه رابطه آتوده هاي مردم بدون     

بطور مثال، تئوريـسين هـاي مترقـي        .  مشارکت  دارند   ارزشباشند، در توليد    
فمينيست مدت مديدي است که استدالل ميکنند، زائيدن و پرورش فرزندان           
نقش مرکزي در بازتوليد طبقات زحمتکش جامعه دارد و در نتيجه يک شکل        

وچــک غيرســرمايه داري، يــا اينکــه توليــد ک. از کــار بــدون دســتمزد اســت
را تـامين مـي     ) و بازتوليد نيروي کار   (  دربسياري ازکشورها، بقاء خانوار کارگر    

کند و به کارفرماي سرمايه دار امکان آن را مي دهد که مزدي کمتر از ارزش                
 اين واقعيت عملکرد پايـه اي سـرمايه         )٧ (.واقعي نيروي کار به کارگر بپردازد     

که نشان ميدهد که  وقتي سرمايه داري بـر جامعـه            داري را نفي نمي کند، بل     
حاکم است، ساير روابط توسط آن به تبعيت در آورده شده و توسط آن شکل               

  .نابودي سرمايه داري تنها راه حل اين مسئله است. مي گيرند
هاردت با کساني که پرولتاريا را به کارگر صنعتي تقليل مي دهنـد             /نگري

استداللـشان  . ناديده مي گيرند، پلميک ميکننـد     و بخصوص فقرا و بيکاران را       
 دخيل هستند، چه شاغل و چه بيکار        ارزشاين است که کل توده ها درتوليد        

تقسيم اجتماعي کار ميـان شـاغلين و بيکـاران بـيش ازپـيش              « : مي گويند (
   )٨(»مخدوش شده است

بـويژه رويکـرد    (در مالحظات و انتقادات آنان نسبت به ترديونيونيست ها          
. حقايق زيادي موجود است  ) جنوب جهاني   "ينان نسبت به فقرا و توده ها در         ا

هاردت در بخشي ازکتاب امپراتوري به تقبيح جريـان غالـب در سـنت               /نگري
جريـان غالـب در سـنت مارکسيـستي،         « : مارکسيستي پرداخته و مي گويند    

 ديـسيپلين   و از " مثل پرنـده آزادنـد    "همواره از فقرا تنفر داشته اند زيرا اينان         
 ».کارخانه اي و ديسيپلين الزم براي ساختمان سوسياليـسم عـاري بـوده انـد      

  اين واقعيت است کـه جريانـات رويزيونيـستي و سوسـيال دمـوکرات در       )٩(
ويليـام فاسـتر    . ي بوده اند  ئ داراي چنين گرايش ها    "سنت مارکسيستي  "درون

" صـنعتي جهـان  کـارگران  " اتحاديـهء   )  رهبر سابق حزب کمونيست آمريکـا     (
)IWW (           طبقه کارگر متکـي   "  ناپايدار"را متهم مي کرد که خود را بر  بخش

 -هـاردت در زمينـهء پرسـتش آنـارکو        / هرچند ما بـا نگـري      )١٠ (.کرده است 
سنديکاليسم اين اتحاديه سهيم نيستيم، اما بايد بگوئيم که در مقطـع جنـگ              

ـ            IWWجهاني اول،    ي پرولتـري در    نقش مهمي در ايجـاد يـک گـروه انقالب



     ٢٤u 
درميان کارگران نـساجي ، کـارگران         IWWتشکيالتي که   . آمريکا ايفاء کرد  

مهاجر کشاورزي و چوب بري ايجـاد کـرد، نقـش انقالبـي تـري  نـسبت بـه                    
اما نمـي تـوان     . اتحاديه هاي کارگري کوته نظِر مورد پسند فاستر، ايفاء نمود         

داري ذينفع است به مـارکس      اين نظريه را که پرولتاريا در ثبات نظام سرمايه          
تـصويري کـه مـارکس وانگلـس از پرولتاريـا ارائـه دادنـد         . وانگلس نسبت داد  

اينست که از يک صنعت يا کشور ريشه کن مي شـود و فقـط تـا زمـاني کـه                      
منافع طبقه سرمايه دار ايجاب ميکند بـه درون ماشـين سودسـازي سـرمايه               

چيـزي  "ند که طبقه کارگر     مارکس وانگلس تاکيد  کرد    . داري پرتاب مي شود   
ــايش    ــز زنجيره ــدارد بج ــت دادن ن ــراي از دس ــه  ". ب ــرايط طبق ــشريح ش ت

کارگردرانگلستان  توسـط انگلـس هـيچ شـباهتي بـا ديـدگاه اريـستوکراسي                
  .دراينجا ندارد“ جنبش کارگري”کارگري مسلط  بر

هاردت آنها را به آنجا ميکشاند که خواسـت برنامـه           /اقتصاد سياسي نگري  
برخي فمينست  . را انقالبي تلقي کنند   " رآمد تضمين شده براي همه    يک د "اي  

هاردت دارند خواستار دستمزد از طبقه سرمايه دار        /ها که منطقي شبيه نگري    
اين نوع خواسته ها، هم عميقا اتوپيستي انـد و هـم    . براي  کار خانگي هستند    

مانـدهء  اتوپيستي هستند زيـرا تـا زمانيکـه قـانون ارزش فر           . بسيار رفرميستي 
هاردت، اين قانون هنـوز بـر جامعـه مـسلط           /عليرغم انکار نگري  (جامعه است   

تضمين يک زنـدگي مناسـب در خـارج از چـارچوب شـرايط توليـدي                ) است
رفرميستي است زيرا اين خواسته ها نظام سرمايه داري         . کاالئي ممکن نيست  

ون، يـک   در بسياري از کشورهاي اروپائي، از هـم اکنـ         . را به مصاف نمي طلبد    
وهمه به جز   ) البته درشرايط فقرزدگي  (چنين دستمزد تضميني موجود است      

سـرمايه داري بـا وجـود       . ميتوانند آنـرا دريافـت کننـد      " غيرقانوني"مهاجرين  
سرمايه داران، حتـا    . نيز مي تواند به کار خود ادامه دهد       " درآمدهاي تضميني "

ند ازمحرکهاي مالي قابل    وقتي با سقوط  ميزان زاد و ولد روبرو ميشوند حاضر          
" زائيدن و بزرگ کـردن    " مالحظه براي بازگرداندن زنان به ايفاي نقش سنتي         

   )١١ (.استفاده کنند
هاردت از درک اين نکته قاصرند که تا زمانيکه سرمايه داري بـاقي             /نگري

است، تا زماني که نيروي کار خودش يک کاال است،  و اين کاالها با واسـطهء                 
مي شوند، خود نيروي کار هم توسط      ) يعني خريد و فروش   (بادله  پول با هم م   

بهمين جهت اسـت کـه وقتـي رفرميـستهاي          . قانون ارزش تعيين خواهد شد    
" مـديريت "سوسيال دموکراتيک در رأس نظام سرمايه داري قرارميگيرند جـز           

خـود ديناميـک سـرمايه      . عملکرد نرم اين نظام کارزيادي صورت نمي دهنـد        
 تـا زمانيکـه     )١٢ (. که ازاوامرش سرپيچي کند،  تنبيه ميکند       داري هرکس را  

بنابراين، بجـاي اينکـه انـرژي       . توده ها آزاد نيستند    سرمايه داري وجود دارد،   
متمرکز کنـيم،   " دستمزدهمگاني" مردم را روي هدف اتوپيستي و رفرميستي        
س کـه مـارک   " (الغـاي کـارمزدي   "بايد فراخوان برانگيزانندهء مارکس مبني بر       

طـرح  " دستمزد روزانهء عادالنه دربرابـر کـار روزانـهء عادالنـه          " درمقابل شعار   
 مارکس خواستار گـذر جامعـه بـه وراي          )١٣ (.را دوباره بلند کنيم   ) کرده بود 

فقط  از طريق خريـد  در عصر سرمايه داري انسان ها      . استعصرسرمايه داري   
  هـاي  ظرفيـت ين عـصر،    در ا . و فروش کاالهايشان با هم ارتباط برقرارميکنند      

 کـاالئي کـه سـرمايه داران آنـرا          – به سطح کاال تنزل مي يابد        انسانتوليدي  
هاردت را خيلي ها دارنـد؛ چـه        /مشابه ديدگاه  نگري   . خريده و به کارميگيرند   

بوده انـد کـه هرگـز نتوانـستند عمـق انقالبـي گـري               "  مارکسيست ها "بسيار  
اين افـق، بازنمـاي يـک گسـست         ديدگاه مارکس را درک کنند و بفهمند که         

 .بنيادين از جهان کهنه اي است که ما در آن زندگي مي کنيم

   و کمونیسمی، آنارشیدموکراس -٧
وظيفه ما اينست کـه راه مـشترکي بيـابيم    « : هاردت اعالم ميکنند  /نگري

که همگان، زنان، مردان ، کارگران، مهاجران، فقـرا و تمـام عناصـرتوده هـاي                
گيرد تا ميـراث بـشري را اداره کنـيم، وتوليـد مـواد خـواراکي،                انبوه را  در بر    

 ».اجناس مادي، دانش، اطالعات و ديگر شکل هـاي ثـروت را هـدايت کنـيم               
)١٤(  

اما فکر مي کنـيم خواننـدگان زيـادي ماننـد مـا بـه               ! بسيارعالي وصحيح 

ناهماهنگي شديد اين چشم  انداز وسـيع بـا راه حـل هـاي سياسـي خـرد و                    
اوال و بـويژه اينکـه،      . هاردت ارائه مي دهند، پي برده باشند      /يکوچکي که نگر  

!  را  انقـالب   يعني --نان وسيلهء اصلي حل معضالت جامعه را حذف کرده اند         آ
در عصر ما اين فقط مي تواند به معناي انقالبي به نفع اکثريت عظـيم مـردم،                 

گـرفتن  در دسـت    هدف پرولتاريا از اين انقـالب،       . تحت رهبري پرولتاريا باشد   
سکان جامعه، استقرار دولت خود و استفاده از اين دولت براي خلـق گـام بـه                 

ميراث بـشري را اداره و  "بتواند، گام شرايط مادي و ايدئولوژيکي است که بشر   
  ". توليد آينده را هدايت کند

مسئله دولت، همواره آن مسئله سياسي مرکزي بـوده کـه تفـاوت ميـان               
ازاينرو جاي  . نامه هاي سياسي را عيان کرده است      کمونيسم انقالبي و ساير بر    

هاردت، در رابطه با درکـشان      /تعجب نيست که برنامه اساسا غيرانقالبي نگري      
دو  کتاب امپراتوري و تـوده انبـوه، قـانون            آنها در . از دولت برجسته مي شود    

اساسي آمريکا را ستايش ميکنند وهنگام ارائهء پيشنهاد بـراي تـدوين قـانون              
مـي پردازنـد و     " دادگاه جنايات بين المللـي    " بين المللي به ستايش از       قضايي

بيش از هر نهاد ديگـري نـشان دهنـدهء          « مي گويند اين دادگاه بين المللي،       
امکان ايجاد يک نظام قضائي بين المللي براي حفاظت برابر از حقوق همگان،             

انون اساسي بين  ق«و در ستايش از اتحاديه اروپا، آن را الگوي يک           » .مي باشد 
  )١٥(. معرفي مي کنند» المللي نوين

شايد الزم باشد بيش از اين توضيح دهيم که چـرا پيـشنهادات سياسـي               
  کـه چـرا      دريـابيم امابراي اينکـه بهتر   . هاردت ماهيتي غيرانقالبي دارند   /نگري

آنها نميتوانند به وراي پيشنهادات مؤدبانه  شان درمورد باز تعـديل نهادهـاي              
ــين الم ــورد   ب ــشان درم ــدگاه هاي ــد، الزم اســت در دي ــود گذرکنن ــي موج لل

  .دقيق شويم" کمونيسم"
 :توضیحات 

  ١٥٨توری ، ص ار امپ-١
از آنچا  ) مثال در فرانسه و ايتاليا    (ت ضد انقالبی اين تدابري در جهت افزايش مجعيت          ي ماهي -٢

جلـوگريی از   ه می بينيم اين کشورهای امپرياليستی تدابري سخت تری در جهـت             کپيداست  
 .مهاجرت شهروندان جهان سوم در يک زمان اختاذ کرده اند

.  بکار نگرفنت قانون ارزش سرمايه داری منجر به جاجبايی های اقتصادی شديد می شـود               -٣
قابل مالحظه ای بدهد  بايد      " دستمزد اجتماعی تضمينی  "بطور مثال، کشوری که خبواهد واقعا       

شد خباطر وجود قوانني  گرداننده سرمايه داری اسـت کـه   انتطار سقوط ارز خود را داشته با   
  .سخنگويان چپ و راست طبقه حاکمه حتکيم می يابد" رئاليستی"استدالالت 

 ٥٥ ص ١٩٧٦انتشارات پروگرس مسکو .  مارکس، دستمزد و ا و سود-٤
 ٣١٠ توده انبوده ص -٥
  ٢٩٦ و ٢٧٦ توده انبوه ص -٦
 ١١٤يخ حزب کمونيست آمريکا امپرتوری ، ص  رجوع کنيد به ويليام فاستر تار-٧
 ٢٦٣توری ، ص ا امپر-٨
 ٢٦٤توری ، ص ا امپر-٩
 ختمني زده شده است که نيمی از وعده های غذايی اهالی لندن و لس آجنلس در خارج                  -١٠

فروختـه  " غذای آماده " خبش بزرگی از آن در رستوران های زجنريه ای          . از خانه يه می شود    
 .می شود

 ٢١٠توری ، ص ا امپر-١١
 ١٤٥توری ، ص ا امپر-١٢
کـه  " زمان کار اجتماعـا الزم    " ارزش نريوی کار از نظر مارکسيست ها برابر است با            -١٣

اگر سرمايه دار انبوهی    . برای بازسازی نريوی کار و پرورش نسل جديد کارگر بکار می رود           
ن را می يابد که سطح ان امک در اختيار داشته باشد، اي    ) نريوی ذخريه کار  " (مازاد"از کارگران   

 حتا اگر به معنای اين باشد که کارگر نتواند نـريوی کـار              –دستمزد ها را پايني نگه دارد       
 .خويش را بازسازی کند و يا خانواده اش را تامني کند

 ١٣١ توده انبوه ص -١٤
 ٢٩٦ و ٢٧٦ توده انبوه ص -١٥
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