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 -مارکسیت (قطعنامه کنگره وحدت جنبش کمونیستي 

 افغانستان)  مائوئیست ھا-لنینیست 

 – لنینیست   -مارکسیست  (  ماافتخار داريم که وحدت کمونیست ھا          

ــا  ــت ھ ــت   ) مائوئیس ــد،درحزب کمونیس ــزب واح ــت (رادرح  -مارکسیس

ــ. افغانســتان، اعــالم مــي نمــائیم )  مائوئیســت-لنینیســت  ن تــالش اي

موفقیت آمیزجنبش مائوئیستي افغانستان مشخصابادايرکردن موفقانـه    

 . کنگره حزب به پايان رسید

 براي ارائه پاسـخ اصـولي بـه ضـرورت مبـارزات کمونیسـتي ومبـارزات           

 درجھـت نیـل بـه انقـالب پیروزمنـدملي دموکراتیـک،             -ملي دموکراتیـک    

 –رکسیســت  وحــدت اصــولي میــان ما-سوســیالیزم وکمــونیزم جھــاني

 مائوئیست ھا به اساس خط مشي اصولي کمونیسـتي        -لنینیست ھا 

اين امربعدازحمله سرتاسري تجاوزگرانه امريکابر     . يک امر ضروري است   

ــتان ــداز افغانس ــد   ١١ بع ــدل ش ــرم ب ــه مب ــپتامبربیک وظیف ــبش . س جن

ــت داد     ــواب مثب ــاف ج ــراين مص ــتان دربراب ــتي افغانس ــت .کمونیس درس

ريکاومتحـدينش برافغانستان،مائوئیسـت ھـاي      بعدازحمله تجاوزگرانه ام  

 . افغانستان به وحدت دريک حزب واحددست زدند



.  اين پروسه علیرغم گذشـتن ازخـم وپـیچ ھاموفقانـه بـه پـیش رفـت                 

 سیاسي که پیرامون برنامه مسوده حزب براه افتاد -مبارزات ايدئولوژيک

ايـن  . دبه مبارزاتي پايه دادکه درجنبش کمونیسـتي کشوربیسـابقه بـو          

ــم      ــتي رقـ ــم انترناسیونالیسـ ــیت مھـ ــتن خصوصـ ــه ازآغازباداشـ پروسـ

 . خوردوباحرکت درين مسیرماھیت پرولتري آن تقويت گرديد

ازرھنمـائي  ) م ل م( پروسـه وحـدت جنـبش کمونیسـتي افغانسـتان        

دعوت کمیتـه ريـم بـراي دايرنمـودن کنفـرانس        .کمیته ريم برخوردارگرديد  

ئوئیستي ايران وافغانستان يک نمونه     منطقوي احزاب وسازمان ھاي ما    

کنفـرانس عـالوه برپیشـرفت آن درجھـت متحدسـاختن           .ازين حرکت بود  

مائوئیست ھاي افغانستان درتقويت جنبش مائوئیستي منطقه جھش        

 . کیفي بعمل آورد

درسرتاســر پروســه وحــدت جنــبش ) م ل م( حــزب کمونیســت ايــران   

ستي رفیقانـه اي رادرپـیش      مائوئیستي افغانستان روحیه انترناسیونالی   

کنگــره حــزب مــااين کمــک رابنظرقــدرمي نگردوماامیــدواريم کــه  . گرفــت

 .درجريان مبارزات ما درمنطقه اين روابط رابیشترتقويت کنیم

 درجريان مبارزه وجوه مشترک مان جنبش کمونیسـتي افغانسـتان را           

يکي ازجنبه ھاي مھم صدورقطعنامه مشترک اسـت      . بیشترتقويت کرد 

 .  توسط احزاب وسازمانھاي شرکت کننده به تصويب رسیدکه

افغانسـتان،درختم پروسـه   ) م ل م( کنگره وحدت جنبش کمونیستي      

افغانســــتان،حزب ) مائويســــت(وحــــدت،درکنگره حــــزب کمونیســــت 

ــات    ــاربراي نجــــــــ ــازمان پیکــــــــ ــت افغانستان،ســــــــ کمونیســــــــ

متحـد  افغانستان،واتحادانقالبي کارگران افغانستان رادر يک حزب واحـد         

 . کرد



شـرکت کننـدگان بـه    .  کنگره با خواندن سرودانترناسیونال شروع شد   

درتصـويب  .مبارزه موثري که به ختم موفقانه کنگـره انجامیددسـت زدنـد           

ــري     ــاي رھبـ ــاب اعضـ ــان درانتخـ ــزب، ھمچنـ ــنامه حـ ــه و اساسـ برنامـ

ــد   ــزرگ انترناسیونالیســتي ازخودنشــان دادن ــزارش .حزب،آنھاروحیــه ب گ

بخشـھاي  .تقبال شدوبااشـتیاق موردبحـث قرارگرفـت      کنگره بگرمي اس  

مختلــف برنامــه مســوده و اساســنامه حــزب باروحیــه مبــارزاتي وحــدت 

برنامه مسوده واساسنامه   . طلبانه فوق العاده اي مورد بحث قرارگرفت      

درانتخــاب اعضــاي رھبــري حــزب  . ھردوبــاتوافق آرابــه تصــويب رســیدند 

ناسیونالیســتي عــالي ازطــرف تمــام رفقــاي شــرکت کننــده روحیــه انتر

 . نشان داده شد

 يک نقطه قوي ديگرکنگره پیام کمیته ريم به کنگره بودکه باقدرداني و   

ســخنگوي کنگــره باقــدرداني درمقابــل پیــام  .اشــتیاق زيادپذيرفتــه شــد

گنگره فیصله کردکه بجواب کمیته ريم پیـام رفیقانـه اي         . بجواب پرداخت 

   .بفرستد

بیانگرروحیـه انترناسیونالیسـتي و   ) م ل م(پیام حزب کمونیسـت ايـران       

عالقمندي جـدي آن بـه وحـدت جنـبش مائوئیسـتي افغانسـتان دريـک                

کنگره بجواب پیـام پرداخـت، ازتـالش ھـاي رفیقانـه حـزب       .حزب واحدبود 

 . بقدرداني يادکرد) م ل م(کمونیست ايران 

 درپروسه وحدت،جنبش کمونیستي افغانستان ازپیشرفت ھائي کـه           

گرديـده بـود،    ) مائوئیسـت (خلق نصیب حزب کمونیسـت نپـال        در جنگ   

درجريان کنگره اطالع حاصل شدکه جنگ خلق به پیشرفت .الھام گرفت 

ھاي عالي تري دست يافته است، اين امرباعث اشـتیاق بیشـترکنگره        

نپـال پیـامي   ) مائونیسـت (کنگره ضمن درودبه حزب کمونیسـت      . ماشد

 . میفرستد



ونالیستي حزب کمونیسـت انقالبـي امريکـادر         نقش مبارزات انترناسی     

تدارک بـراي انقـالب درامريکا،وھمچنـان مخالفـت آن دربرابرتجـاوزي کـه            

ــراي      ــه اســت، ب ــري امپريالیســم امريکابرافغانســتان صــورت گرفت برھب

ــک      ــان ي ــري درســطح جھ ــق وانترناســیونالیزم پرولت ــگ خل پیشــبرد جن

 .امرحیاتي است

ــبش کمونیســتي      ــره وحــدت جن ــه حــزب   افغانســتان) ل مم ( کنگ  ب

کمونیست پیرو،به مرکزمائوئیستي ھند،به حزب کمونیست مائوئیست  

وتمام احـزاب وسـازمان ھـاي شـامل     ] ترکیه وکردستان شمالي[ترکیه  

ــتي      ــاي مائوئیسـ ــبش ھـ ــتي وجنـ ــي انترناسیونالیسـ ــبش انقالبـ جنـ

سراســرجھان کــه درمبــارزه انقالبــي برضدامپريالیســم وارتجــاع درگیــر   

 .یفرستد،در مبارزه بادشمنان طبقاتي موفقیت شانراآرزومیکندانددرودم

 مااعالم میکنیم کنگره ماپروسه وحدت جنبش مائوئیستي افغانستان   

کنگره .افغانستان موفقانه به پايان رساند    ) م ل م  (را درحزب کمونیست    

وحدت اطمینان داردکه وحدت تشکیالتي نیروھاي شرکت کننده کنگره         

بـي بـزودي تکمیـل میشـودورفقامي تواننـدوظائف      درسطوح مختلـف حز   

به پايان رسیدن موفقانه کنگـره در      . انقالبي خودرامتحدانه به پیش برند    

افغانستان،گام کیفـي مھمـي   ) م ل م(يک حزب واحد،حزب کمونیست   

در جھــــــت پیشــــــرفت مائوئیســــــت ھــــــاي افغانســــــتان بــــــراي  

ن علیـه  تدارک،آغازوپیشرفت جنگ ومقاومت انقالبي مردمـي افغانسـتا   

تجاوزگران امپريالیست و خـائنین ملـي اسـت،که آن شـکل مشخصـي              

اين راه بايدھرچه زودتربصورت اصولي .ازجنگ خلق درافغانستان میباشد

طــي شــودتاپرچم پرولتاريــا عمالدرمیــدان نبردجنــگ مقاومــت ملــي       

 .برافراشته گردد



) مائوئیسـت ( وحدت مائوئیست ھاي افغانسـتان درحـزب کمونیسـت       

تان يک دست آوردي بـراي جنـبش انقالبـي انترناسیونالیسـتي            افغانس

ــبش    . اســت ــارزات جن ــن دســت آورددرمب ــه اي ــره ماامیدواراســت ک کنگ

 . انقالبي انترناسیونالیستي درکل نقش مثبتي داشته باشد

افغانســتان نتیجــه مســتقیم کنگــره  ) مائوئیســت( حــزب کمونیســت   

ي افغانستان رابه موفقیت آمیزي است که پروسه وحدت مائوئیست ھا

افغانســتان پــرچم ) مائوئیســت(پــرچم حــزب کمونیســت .پايــان رســاند

) مائوئیســت(حــزب کمونیســت  . مائوئیســت ھــاي افغانســتان اســت  

افغانستان ازتمام مائوئیست ھاي کشوردعوت میکندقدم بجلوگذاشـته        

بــاحزب متحدشــوند، تابتواننــدوظائف مبــارزاتي شــان رادرانقــالب ملــي  

 .اس اصول پرولتري به پیش برنددموکراتیک به اس

 . کنگره باخواندن سرودانترناسیونال به پايان رسید  

 !افغانستان ) م ل م ( زنده بادکنگره وحدت کمونیست ھا   

 !افغانستان ) مائوئیست( زنده بادحزب کمونیست   

 ! زنده بادجنبش انقالبي انترناسیونالیستي   

 !کاومتحدينش  مرگ برتجاوزگران امپريالیسم امري  

 ! به پیش درراه برپائي وپیشبردجنگ مقاومت ملي انقالبي   

 افغانستان) م ل م(کنگره وحدت کمونیست ھا 

  

 ٢٠٠۴اول مي  

  

  

مائوئیست ھاي افغانستان در يک حزب واحد متحد 

 میشوند



 جنبش مائوئیستي افغانستان با اتحـادش دريـک حـزب واحـد،درحزب            

، ٢٠٠۴غانستان طي کنگره وحدت مـاه مـي         اف) مائوئیست(کمونیست  

بـه پايـان رسـیدن موفقانـه ايـن پروسـه بـراي        . جھشي بـه پـیش نمـود     

جنبش مائوئیستي افغانستان وکمونیست ھاي انقالبي سراسـرجھان      

 . دست آورد بزرگي بحساب میرود

 حزب جديدثمره پروسـه ايسـت کـه بعدازاشـغال نظـامي افغانسـتان                 

پیشــرفت دراماتیــک .متحــدينش شـروع گرديــد توسـط امپريــالیزم امريکاو 

 مائونیزم دفـاع    - لنینیزم   -اوضاع نیروھائي راکه درين کشورازمارکسیزم      

در . میکردندوادارکردخودرابابرنامه وخط مبارزاتي روشني مسلح سـازند       

شرائط نوين پروسه وحدت توسط حزب کمونیست افغانستان وسازمان         

ــتان آغازگرديدســ   ــات افغانس ــاربراي نج ــي  پیک ــارگران انقالب پس اتحادک

ــت   ــاآن پیوس ــتان نیزب ــت   .افغانس ــاي مارکسیس ــام نیروھ ــوت ازتم  -دع

 . مائوئیستي کشوربه گرمي مورداستقبال قرارگرفت-لنینیستي 

ــدئولوژيک      - وحــــــــــــــدت برمبنــــــــــــــاي وحــــــــــــــدت ايــــــــــــ

 مـــــائوئیزم بـــــه   - لنینیـــــزم  -سیاسي،مشخصابرمحورمارکســـــیزم  

سـت افغانسـتان اسـاس     ايدئولوژي ورھنمـاي عمـل حـزب کمونی      مثابه

ــوين برنامــه حــداقل حــزب،انقالب     ــرارداده شــد، انقــالب دموکراتیــک ن ق

ــین      ــزب تعیـ ــائي حـ ــدف نھـ ــونیزم ھـ ــه کمـ ــذار بـ ــتي وگـ سوسیالیسـ

ھمچنــان وحــدت روي اســتراتیژي جنــگ خلــق وتــدارک بــراي آن  .گرديــد

شـاملین  .بمثابه وظیفه مرکزي وآني حزب جزئي ازپروسه وحدت گرديد        

رناســیونالیزم پرولتــري ومبــارزه درصــفوف جنــبش پروســه وحــدت بــر انت

براي تشکیل انترناسیونال طرازنـوين     ) ا.ا.ج(انقالبي انترناسیونالیستي   

 . تاکیدکردند



 حـدت    طردسکتاريزم درساحه تشکیالتي پـیش شـرط اساسـي بـراي          

بود، بـدين معنـي کـه مبـارزه بمقصددسـتیابي بـه برنامـه واساسـنامه                 

 وحدت مـدت زمـان دوسـال رابـدنبال          پروسه. مشترکي ھدف قرارگرفت  

ــدئولوژيک،مبارزه      ــارزه ايـــــــ ــي آن مبـــــــ ــه طـــــــ ــت کـــــــ داشـــــــ

دوخطي،انتقادوانتقادازخودمیان شرکت کنندگان اصـلي پروسـه وحـدت         

 .وآناني که بعدابه اين پروسه پیوستند،براه افتاد

 اگرچه، اين وحدت بدون مبـارزه شـديدعلیه خطـي کـه دريـن پروسـه             

نه پیوستن بـه حـزب کمونیسـت افغانسـتان        بیرون زدووحدت راامرعجوال  

اين خـط طرفـداريک پروسـه دومرحلـه اي          .نامید،نمي توانست بوجودآيد  

اول ايـــن کـــه تمـــام نیروھـــاي خـــارج ازحـــزب کمونیســـت بـــاھم  :بـــود

ــدتاحزب     ــت متحدگردنـ ــاحزب کمونیسـ ــن نیروبـ ــپس ايـ متحدشوند؛سـ

 .بوجودبیايد“واقعي“کمونیست

رائط بعدازيازدھم سپتامبر،که    اين خط دراساس ازدرک عاجل بودن ش         

امپريالیست ھاکشوررااشـغال نمودندومائوئیسـت ھابرمحوريـک برنامـه         

ــوند،عاجزماند  ــت بايدمتحدشـ ــت درک  .اساسادرسـ ــط نتوانسـ ــن خـ ايـ

کندوقتي يـک کشورموردتجاوزامپريالیسـتي قرارمیگیردطـي يـک چنـین           

ــرفت     ــرعت پیشـــ ــه ســـ ــامي توانندبـــ ــت ھـــ ــرائطي مائوئیســـ شـــ

ــد ــي، قا.کنن ــاني    ازنظرسیاس ــه ازديرزم ــتي ک ــي نادرس ــد ازمش درنش

پیرامـون تشـکیل حـزب کمونیسـت بـر جنـبش کمونیسـتي افغانســتان        

ازلحـاظ تشـکیالتي ايـن خـط آمـادگي      .مسلط بـوده است،فاصـله بگیـرد     

الزمه چنـین   .نداشت كه درپروسه اي حاكي ازروحیه حزبي ادغام شود        

 ادغــامي گسســت باآنچــه كــه لنــین ازآن مثابــه ذھنیــت محفــل گرائــي

 تنـگ   اين ذھنیت باعث میشـدکه بـه منـافع سکتاريسـتي        .يادمیكردبود

 .نظرانه گروه خودبیشترتوجه کنندتامنافع کلي حزب



 اين مبارزه درواقع درک نیروھاي مائوئیستي راباالتربردوروحیـه درھـم             

ثمره ايـن پروسـه ايجادسـالح عمـده انقـالب           .آمیزي شان راتقويت نمود   

افغانستان است که بـه     ) مائوئیست(ت  افغانستان يعني حزب کمونیس   

تـوده ھـاي    . يقین راه درازپرخم وپیچ ودردناکي راازسرگذشـتانده اسـت        

مردم به علت کمبودھاوانحرافات سال ھاي درازي ازداشتن ايـن سـالح    

بنیانگذاري يک چنین حزبي نتیجه پیـروزي تجـارب مثبـت           . محروم بودند 

رادربرداشــته ومنفــي چھــل ســاله ايســت کــه قربــاني ھــاي ســنگیني 

 .است

 جھش اولیه به پیش     

ريشـه  ١٩۶٠ تاريخ چه جنبش کمونیستي افغانستان درمبارزات دھـه          

داردوالھام گرفته ازمبارزات مائوتسه دون وحزب کمونیسـت چـین برضـد       

تئوري ھاي رويزيونیستي خروشچف رھبرحزب کمونیست شوروي مي      

جوانـان مترقـي    يکـي ازگـام ھـاي اولـي ھماناتشـکیل سـازمان             . باشد

ايـن سـازمان دربرابرحـزب      .بنیان گـداري شـد    ١٩۶۵ اکتبر - ۶بودکه بتاريخ 

دموکراتیک خلق طرفدارروس کـه بعـدابخش رويزونیسـتي ديگـري بنـام             

ســازمان جوانــان .ازآن انشــعاب کرد،يــک الترناتیوروشــني بــود » پــرچم«

ــرچم  ــي پــ ــیزم مترقــ ــزم - مارکســ ــه  - لنینیــ ــه دون انديشــ  مائوتســ

ي انقالبیون واقعي يک خط روشـني ارائـه کردکـه بـاخط             رابرافراشت،برا

ــايز روشـــني داشـــت  اســـتراتیژي وتاکتیـــک ھـــاي .رويزونیســـت ھاتمـ

رويزيونیستي اعـم ازمبـارزه پارلماني،تقويـه سکتوراقتصـاددولتي بـراي           

سـازمان جوانـان مترقـي سـرنگوني        .رسیدن به سوسیالیزم راافشاکرد   

وآن رايگانه راه رسیدن توده     رژيم ازطريق مبارزه مسلحانه رامطرح نمود،     

 .ھاي مردم به سوسیالیزم خواند



 ايــن جھــت گیــري اساسادرســت بخــش اکثريــت روشــنفکران،جوانان   

راديکال ويـک تعـدادقابل مالحظـه کـارگران پیشرورابدورسـازمان جوانـان             

. مترقي وجريده شعله جاويدکه توسط سازمان رھبري میشدجمع کـرد         

ــکل دھـــــــــــــــي ذھنیـــــــــــــــت   ــعله جاويددرشـــــــــــــ شـــــــــــــ

دھاھزارنفرازجوانان،کارگران،دھقانان وزنان کـه بـراي خـروج ازشـرائط           ص

ــودالي بناچــار درجســتجوي يــک راه     ــده نیمــه فئ اســتبدادي عقــب مان

بســیاري از کادرھابخصــوص . نقــش مھمــي بــازي کــرد ,انقالبــي بودنــد

دانشجويان واستادان براي رھبري کردن جنبش، آمـوزش يافتنـدوتربیت          

تان بطوربیسابقه اي درين جنـبش شـرکت        زنان درشرائط افغانس  .شدند

اعتراضات وتظاھرات . داشتندوحتي به سازماندھي انقالبي دست زدند

توده اي كه توسط مائوئیست ھاويادرھمكاري باديگرنیروھاسازماندھي       

مــــي گرديدوسرتاسرکشــــوررافراگرفته بودتحــــت تاثیرقدرتمنــــدانقالب 

ــاي     ــال ھ ــه درس ــايي چــین ك ــي پرولتاري درآوج ١٩۶٩ و١٩۶٨كبیرفرھنگ

 . خودبود،نیزقرارداشت

» دموکراسـي تاجـدار  «بـه دوره  ١٩٧٣-١٩۶٣ درافغانسـتان سـال ھـاي     

« ويـا »دموکراسي نـیم بنـد    «مشھوراست که نیروھاي راديکال ازآن بنام     

طي اين دوران کـه ظاھرشـاه نماينـده    .يادمي كنند » دموکراسي قالبي 

بود،بعضــي رژيــم نیمــه فئــودالي نیمــه مســتعمره کھــن ھنوزبرسراقتدار

ازاحزاب سـنتي ازضـعف رژيـم شاھنشـاھي اسـتفاده کرده،بعدازسـال        

ھــاي ســال اســتبداد وســركوب توســط حــاكمین گونــاگون،بیرون آمــده   

ــاختند ــودراعلني سـ ــده   .خـ ــرائطي جنـــبش آوج يابنـ ــین شـ دريـــک چنـ

مائوئیستي تمامي مرتجعیین وصاحبان دم ودستگاه شان رابه وحشت     

از پیشـــرفت اوضـــاع جلـــوگیري    تـــالش کردنـــد   انـــداخت،آنھابیھوده

برآمد مائوئیست ھاھشـداري بـراي      . کنند،تعدادزيادي رابزندان انداختند  



 بخاطرحرکات رويزيونیسـتي     احزاب رويزيونیستي خلق وپرچم نیزبودکه    

وھمکاري شـان بادولـت،توده ھابخصـوص جوانـان ديگرازآنھاناامیدشـده           

ــد ــه رويزونیســت ھاامیدواربودندکــه ازدســترخوان رژيــم .بودن  ارتجاعي،ب

ــه    ــه نوبــ ــه بــ ــیال امپريالیســــم روس کــ ــاطش باسوســ اتکــــاي ارتبــ

خودازرشدجنبش مائوئیستي درھمجواريش ناراضي بود،براي خوددانـه       

 . بچینند

 بنیادگرايان اسالمي،گرچه ازلحـاظ سیاسـي ضـعیف بودند،نیزازرشـد        

آنھاھرچندازطرزحمايت دولت ازسیستم .جنبش مائوئیستي نگران بودند

دالي نیمه استعماري ناراضي بودند،ولي ازاشتیاق سرتاسري نیمه فئو

ــي       ــده ھــاي مترق ــاپخش اي ــائوئیزم وب ــه م ــان ب ــرايش جوان بخصــوص گ

حتــي بــه اصــطالح ناسیونالیســت    .ماتريالیســتي خصــومت داشــتند  

ھاويانیرو ھاي مذھبي مترقي فقط دربین بخشي ازنیروھاي اجتماعي         

ھــاي ســتمديده  تنھــانیروي سیاســي کــه واقعــاخلق    . نفوذداشــتند

کشوررا،صــرف نظرازتعلقــات ملیتــي ومــذھبي شــان مــي توانســت       

ــي      ــان مترق ــازمان جوان ــه بدورس ــائي بودندک ــت ھ متحدسازد،مائوئیس

ايـن واقعیـت درعملکردمائوئیسـت ھـابخوبي       .سازماندھي شـده بودنـد    

ثابت شدچنانچه توانستنددريک مدت نسبتاکوتاھي،دريک کشوري کـه        

ــاع    ــده وارتج ــب مان ــاي عق ــده ھ ــاکم     اي ــرآن ح ــال ب ــاي س ــال ھ ي س

 .بود،گامھاي عظیمي بجلوبگذارند

 ھرچندكه باالخره بي تجربه گي واختالفات درونـي مائوئیسـت ھـاي              

ضـعف  .جوان آشکارشدوباعث شاريده گي وازھم پاشي جنـبش گرديـد       

.  سیاسي سازمان جوانان مترقي چنین روندي راتقويت كرد-ايدئولوژيک

ديت باسازمان جوانان مترقـي بیـرون       اولین سندي جدي علني كه درض     

كه “منظرتاريخي”داده شدازطرف خط اوانتوريستي بودكه درسندي بنام      



وافكارچگوارااستواربود،عرض وجـود   »فكوايسم«عمدتاانعكاسي ازتاثیرات 

 . کرد

 تغییرات سازماني وبخصوص بیمـاري جـدي يکـي ازرھبـران برجسـته             

ــاري      ــرم ي ــق اک ــي رفی ــي يعن ــان مترق ــازمان جوان ــي  س ــربه سیاس  ض

خـط  ١٩٧٠درسـال .وتشکیالتي شـديدي برسـازمان جوانـان مترقـي بـود       

راستروانه اي از درون سازمان جوانان مترقـي وجنـبش دمكراتیـك نـوين          

مشھورشدبیرون زدكه خـط ومشـي   »انتقاديون«توسط گروھي كه بنام    

ايــن گــروه .ســازمان جوانــان مترقــي وشــعله جاويدراموردحملــه قــرارداد 

ــان   ،بااســ١٩٧٢درســال ــرانحالل ســازمان جوان تفاده ازخــالء اي کــه دراث

باطرداپورتونیسم درراه انقالب “مترقي بوجودآمده بود،طي جزوه اي بنام

ــه پــیش   ــرخ ب ــي راموردحملــه     “!س ــازمان جوانــان مترق ــورعلني س بط

ــاد ــتان   “قراردادوايج ــاي افغانس ــق ھ ــي خل ــروه انقالب ــدابنام  “گ ــه بع راک

بـااين ادعاکـه بـراي پـیش        .مـود تغییر نـام داد،اعـالن ن     »سازمان رھائي «

بردمبارزه بخواسـته ھـاي اقتصـادي وصـنفي کـارگران بايـد عمدتاتوجـه               

ــاديون«بخــرج داد، ــق را منحــل    » انتق ــگ خل ــدارک جن ــراي ت ــارزه ب امرمب

ــد ــومیزم رادرپــــیش   .نمودنــ ــان اکونــ ــئله دھقانــ ــه مســ آنھادربرخوردبــ

 - حـزب طبقـه کـارگررانفي كردنـدواھمیت كارايـدئولوژيک       گرفتنـد،نقش 

 .سیاسي میان طبقه كارگرودھقانان راناديده گرفتند

 بزودي آشکارشدکه خـط ومشـي آنھاانعکاسـي ازخـط رويزونیسـتي               

. راستروانه اي است که درحزب کمونیست چین درحال پايه گرفتن بـود            

” درواقع به محض اين كه خط رويزيونیستي درچـین قـدرت راغصـب كـرد          

ــا   ــه ازآن كردندنشـ ــايتي كـ ــاديون باحمـ ــدازه  انتقـ ــه انـ ــه تاچـ ن دادندكـ

ايـن خـط اكونومیسـتي بـاقبول تئـوري ارتجـاعي سـه              . انتقادداشته اند 

ــد   ــدل شــ ــام عیاربــ ــزم تمــ ــه رويزونیــ ــان بــ ــیه .جھــ دربرابرتجاوزروســ



آنھاشعارجمھوري اسالمي رابلندکردند،بااين ادعاکه مقاومت مردم يـک    

   .مقاومت اسالمي است

. ترقـي نفوذزيـادي داشـت      سنتريزم ازھمان ابتدادرسـازمان جوانـان م         

ــان مترقــي تاجلســه عمــومي دوم     تحــت فشارسنتريزم،ســازمان جوان

.  علیه سوسیال امپريالیسم شوروي خـودداري كـرد        رسماازاتخاذموضع

سنتريزم مبارزه خطي درجنبش رامانع شده ومبارزه براي كسب وضوح          

درمورددومسئله عمده كسب قدرت سیاسي وتدارك براي جنگ خلق و 

بخشابه ھمین خاطربود   .كیل حزب پیشاھنگ راتضعیف نمود    ضرورت تش 

كه وجودخودسازمان جوانان مترقي ورابطه اش باشعله جاويدتنھازماني 

 . علني شدكه اختالقات وانتقادات به سازمان علني شد

 ســنتريزم باعــث آن شــدکه رابطــه ســازمان جوانــان مترقــي باشــعله   

طوريکـه  .ات،پوشـیده بمانـد   جاويد، تازمان علني شدن اختالفـات وانتقاد      

اعالمیه کمونیست ھاي انقالبي افغانستان،يکي ازگـروه ھـاي شـامل           

يــك نشــريه ... ايــن روش باعــث گرديدکــه «پروســه وحــدت، بیــان نمــود

کمونیستي منتشرنشود؛جزوه ھاونشرات ومقاالت بصورت دروني باقي 

ــارزه     ــرھم خورد،مبـ ــاومرتجعیین بـ ــت ھـ ــه رويزونیسـ ــد،مبارزه علیـ مانـ

ــدئو ــوريزم -لوژيکايـ ــه اوانتـ ــر« سیاســـي علیـ ــومیزم »پـــس منظـ واکونـ

درســطح عــام نــاممکن گرديد؛درنتیجــه خــط حزبــي اي کــه »انتقــاديون«

 سیاســـي بايدتـــدوين گرددجداخدشـــه -درجريـــان مبـــارزه ايـــدئولوژيک

 ».دارشد

،سـازمان  ١٩٧٢ اندک مـدتي بعـدازچھارمین جلسـه عمـومي درسـال             

اشــــته جلوپــــايش جوانــــان مترقــــي ازحــــل مشــــکالت ومســــائل انب

عاجزماندوســازمان منحــل گرديد؛گرچــه مائوئیســت ھــا بــه اشــکال        

طوريکـه يـک تشـکیل      .گوناگوني به موجوديـت و مبـارزه خـوددوام دادنـد          



ــتي بعداجمعبنــدي کــرد   ســازمان جوانــان مترقــي درعــام    «: مائوئیس

ودرمبارزه علیه رويزونیـزم خروشـفي در خـاص درراه تعمـیم ايـده ھـاي                

ــوين دســت آوردھــاي بزرگــي داشت،اماســازمان   انقــالب دموکراتیــک  ن

 بحیث يک تشکیل مائوئیسـتي نتوانسـت بـراي برنامـه             جوانان مترقي 

) دررابطــه باھــدف نھــائي کمــونیزم(انقــالب دموکراتیــک نــوين درکشــورو

ــد   ــه کن ــي ارائ ــه مشخص ــدئولوژيک   .برنام ــدف اي ــک ھ ــتن ي ــدون داش  -ب

ه سیاسي وتشـکیالتي مشـخص حیـات سیاسـي آن بـه پايـان رسـید               

 سیاسـي سـازمان پیکـاربراي نجـات         - ارگـان تئوريـک    -رستاخیز(» ...بود

 .)١٩٩۴ اگست سال - ۶. افغانستان

ــه داراي وحــدت         ــائي راک ــه ھاونیروھ ــي حلق ــان مترق ــازمان جوان  س

آنھابیشتربشکل يک . سیاسي نبودندبدورھم جمع کرده بود-ايدئولوژيک

ارزه علیــه جبھــه عمــل میکردنــدتايک ســازمان،وآن باعــث شــدکه درمبــ 

سنتريزم،اوانتوريزم واکونومیزم کـه بـه طوراجتنـاب ناپـذيري ظھورکردنـد            

اين نکته ھم درست است که عدم پختگي وبـي تجربگـي            .ناتوان بماند 

ــزدرازھم پاشــي آن نقــش داشــت   ــبش نی ــن اشــتباھات وضــعف  .جن اي

ھاسازمان راتضعیف نمودوبه دشمنان امکان دادکه ضـربات کشـنده اي           

 . امادوران ھاي سخت تري ھمچنان درراه بودند. واردکنند برآن

 نیروھاي اسالمي نیزکوشیدنددرمقابل جنبش چپ راديکال به عکس         

» سـازمان جوانـان مسـلمان   «١٩٧٠درسال.العمل سیاسي دست بزنند 

در برابراوجگیري جنبش چـپ درعـام ودرمقابـل نفوذروبـه افـزون شـعله               

دھاي آنھاقتـل رفیـق     يکي ازاولین عملکر  .جاويدبطورخاص تشکیل گرديد  

ــون    ــغ وســازمانده برجســته مائوئیســت درپوھنت ســیدال ســخندان مبل

کابل بودکه توسط گلبدين حکمتیارصورت گرفت كـه بعـداوي          ) دانشگاه(

حکمتیـارازترس آن کـه     .به يکي ازجنگ ساالران دھشت افگن بدل شـد        



مائوئیست ھاانتقام خـون سـیدال راازاوبگیرند،بـه پاکسـتان فرارکرد،بـه            

دگرايان احزاب اسالمي پاکستان ودستگاه جاسوسي پاکستان پناه بنیا

برد،بعــــدادر جريــــان جنــــگ ضــــدروس اوبادســــتگاه ســــیاامريکاارتباط 

ــود ــاگواري    .برقرارنمـ ــع نـ ــت ھادروضـ ــه مائوئیسـ ــي کـ ــین دورانـ درھمـ

قرارداشتند،حکمتیارپیشـــنھادکرد کـــه ازبـــین بـــردن روس ھاکارســـاده  

ــاب    ــت ھا؛بن ــردن مائوئیس ــاازبین ب ــت ت ــاروس   تراس ــه ب ــیش ازآن ک رآن پ

بھمـین اسـاس بودکـه    . ھابجنگیم بايدکارمائوئیسـت ھارايکطرفـه کنـیم    

نیروھاي ارتجاعي اسالمي،منجمله احمدشاه مسعوداين بـه اصـطالح         

شیرپنجشیر،دربعضي حاالت باروس ھاکنارآمدندتا علیه انقالبیون جنگ       

 .کنندومائوئیست ھاراشکست دھند

ــاري داودخــان  ظاھرشــاه دراثرکو١٩٧٣ درســال   ــاي درب پســرعموي (دت

رويزونیســــــت ھــــــاي خلقــــــي .درايتالیادرتبعیدمانــــــد) ظاھرشــــــاه

وپرچمي،بارويکـار آمـدن داودخان،بـه ايــن نتیجـه رسـیدندکه باھمکــاري      

بادولــت داودخــان، بــراي کســب قــدرت سیاســي ازباال،آنھارادرموقعیــت 

ــت دســت       ــابورژوازي کمپراودورودول ــدداد،بنا بــراين ب ــري قرارخواھن بھت

ــد  ــاري دادنـ ــوروي    .ھمکـ ــم شـ ــیال امپريالیسـ ــانفوذ سوسـ ــن کودتـ ايـ

درافغانستان راتقويـت بخشـیدوراه رابـراي کودتـاي ھـاي پـیھم روسـي               

 .بازنمود،که باالخره منجربه لشکرکشي روسیه به افغانستان گرديد

ــکیالتي وعـــدم جھتگیـــري      ــاعلیرغم پراگنـــدگي تشـ  مائوئیســـت ھـ

ــان    ــازمان جوانــــ ــالل ســــ ــي ازانحــــ ــن،که ناشــــ ــي روشــــ  مترقــــ

ــال ــرج  ١٩٧٢درســ ــدي اي بخــ ــتنددربرابررژيم مقاومــــت جــ بود،توانســ

دردورانـي کـه ھنوزداودخـان قـدرت داشـت سـازمان             ١٩٧۵درسال.دھند

درواقـع ايـن    . تشـکیل گرديـد   ) سـرخا (رھائي بخش خلقھاي افغانستان   

تالش آخرين رھبري سازمان جوانان مترقي براي سازمان دھي جنبش      



شـتباه آمیزسـازمان جوانـان مترقـي را         بود،اماسرخابیشترنقاط ضـعف وا   

ــوص درموردمســـئله       ــولیت آنرا،بخصـ ــاقوت واصـ ــت تـ ــايش گذاشـ بنمـ

دراثرکودتـاي کـه توسـط      ١٩٧۶درمـاه مـي سـال     .تسخیرقدرت سیاسـي  

سوسیال امپريالیسم روس براه افتادرويزيونیست ھاي خلقي وپرچمي    

ايـن حرکـت رويزيونیسـت ھـاي روسـي فاصـله زمـاني          .بقدرت رسـیدند  

اكودتـــــاي رويزونیســـــت ھـــــاي چیني،کـــــه در مـــــاه     چنـــــداني ب

درچـــین قـــدرت سیاســـي رابدســـت گرفتنـــدوجنبش  ١٩٧۶اکتبرســـال

مائوئیســــــــــتي جھــــــــــان رابــــــــــه گیجــــــــــي وســــــــــردرگمي 

ســـرخاباغلطیدن بـــه اکلکتیســـم ومحـــروم مانـــدن  .كشاندند،نداشـــت

ازحمايت پايگاه انقالب جھاني درمقابل حمالت وحشـیانه رويزيونیسـت          

زشـــــعله اي ھانـــــام ونشـــــاني ھـــــاي درقـــــدرت کـــــه قصدداشتندا

درمـدت کوتـاھي سـرخاتقريباتمام    .رابجانگذارند،نتوانست مقاومـت كنـد   

 .فعالین ورھبران خودراازدست داد

ــاي  (١٩٧٩و١٩٧۶ فاصــله زمــاني بــین ســال ھــاي    ھنگــامي کــه کودت

ــورت گرفـــت  ــاريخ جنـــبش کمونیســـتي  )روســـي صـ دوره مھمـــي درتـ

ــرود   ــاب می ــتان بحس ــا  .افغانس ــال ھ ــن س ــادي«طــي اي ــع »ونانتق مواض

خودرابرمحورتئوري سه جھان،وسنتريسـت ھابدورمواضـع سنتريسـتي        

ــمندر« ــیدند » سـ ــتحکام بخشـ ــه   . اسـ ــري کـ ــروه ديگـ ــان گـ ــن زمـ دريـ

بريـــده بودند،درســـازمان مبـــارزه بـــراي تشـــکیل حـــزب  »انتقـــاديون«از

کــــــه نـــــام نشــــــريه شــــــان  »اخگـــــر «کمونیســـــت افغانســــــتان 

ــد ــ  .بود،تمرکزيافتنـ ــارزاتي خودراتشـ ــده مبـ ــه عمـ ــزب آنھاوظیفـ کیل حـ

بابرافراشــتن پــرچم ١٩٧۶اخگردرســال.کمونیســت افغانســتان قراردادنــد

 مائوتسه دون انديشه،تئوري سه جھان وسـنتريزم      - لننیزم   -مارکسیزم

امابســیاري ازکادرھا،منجملــه .را بشــدت موردحملــه قــرارداد»ســمندر«



 روشــنفکراني کــه دراروپادرتبعیدبسرمیبردند،درزيرتاثیرمشــي   يکتعــداد

يونیســتي انورخوجــه وحــزب کارالبــاني کــه درعکــس العمــل   دگمــا رويز

رھبـري اخگـردردام خوجـه ايـزم        .باحوادث چین بروزکـرده بود،قرارگرفتنـد     

مبارزه براي  .برمائوتسه دون رابه نشرسپرد   »نقدي«افتادودرنشريه اخگر 

دفــاع ازمائوتســه دون ادامــه يافــت اماپیشــرفت زيــادي صــورت نگرفــت،  

 . ابه يك تشكیالت منحل گرديدبه مث١٩٨٣باالخره اخگردرسال

 بعدازتجاوزشوروي

بـه افغانسـتان رقـم      ١٩٨٠ دوره بعدي بالشکرکشي روسیه درجنـوري        

نیروھــاي غالــب دريــن دوره عمــدتابنیادگرايان اســالمي     . مــي خــورد 

ــتي       ــالي سیاوھمدس ــامي وم ــاي نظ ــک ھ ــت کم ــوص بعل بودند،بخص

ــه     ــي منطق ــاي جاسوس ــتگاه ھ ــتان (دس ــوص پاکس ــان ) بخص وھمچن

ضعف مائوئیست ھاکه اساسابعلت    .طربقدرت رسیدن مال ھادرايران   بخا

ــدئولوژيک     ــط ايـ ــودن خـ ــن نبـ ــان بود،ھمچنـــان   -روشـ ــي شـ  سیاسـ

بخاطربحراني که درجنبش کمونیسـتي بـین المللـي ناشـي ازکودتـاي             

رويزونیســــــت ھــــــادرچین صــــــورت گرفــــــت،رو بــــــه افــــــزايش      

آنھانتوانســتندباتحلیل ازشــرائط جديــد،براي تشــکیل حــزب     .گذاشــت

کمونیست بـاھم متحدشـوند،علیه اشـغالگران بجنـگ مقاومـت بمثابـه           

بجـاي وحـدت بـاھم بسـیاري     .شـکل مشخصـي ازجنـگ خلـق بپردازنـد     

. درپیوندبابخش ھاي مختلـف بـورژوازي وفئودالھـاي جھـادي قرارگرفتنـد       

قوي ترين سازمان انقالبـي     ) سازمان آزاديبخش مردم افغانستان   (ساما

اثرگردھم آئـي نیروھـاي مـرتبط بـه         سـامادر .تشکیل گرديـد  ١٩٧٩درسال

رشدکرد،ھمچنان گروه ھاي خـورد  )شعله جاويد(جريان دموکراتیک نوين 

اماروشن .وکوچک ديگري راکه بعدھامستقالتشکیل شدند،نیزدربرگرفت



بودکه قسمت عمده رھبري ساماازسنتريست ھاي جريان دموکراتیـک         

 . نوين تشکیل گرديده بود

جبھــه اي بودکــه ازطیــف وســیعي     درواقــع سامااساسامتشــکل از   

نیروھاي مختلف تشـکیل گرديـده بود،وعناصرکمونیسـت راکـه گذشـته            

شــان بــا ســازمان جوانــان مترقــي وجريــان دموکراتیــک نــوين پیونــدمي  

ــت ــه   .خورد،نیزدربرداش ــاماحتي ھرگون ــذاريش س ــدازکنفرانس بنیانگ بع

تمايل کمونیستي گذشته راعلناازخودطردکرد،بنام سـخن گفـتن بزبـان          

وده ھا،برنامـه اي راکـه فاقـدجوھر سوسیالیسـتي بود،بمثابـه برنامـه             ت

ــرد    ــاب کـ ــوين انتخـ ــک نـ ــالب دموکراتیـ ــودبراي انقـ ــتگیري .خـ بعدازدسـ

سمندرونیروھايش (مجیدکلکاني رھبر اصلي ساما،وانشعاب جناح چپ     

ــکیل    ــان مترقــــي راتشــ ــازمان جوانــ ــتي در ســ ــط سنتريســ کــــه خــ

وکراتیک نیزدست کیشد،باآن    دم  -،ساماعلناازبرنامه انقالب ملي  )میداد

بـراي پیشـبردکارھاي علنـي يـک        . برخورد نمود » دروني«بمثابه برنامه   

رھبـري سـاماوقتي زيرسـئوال    . راروي دسـت گرفـت   »برنامه اسـالمي  «

فقـط يـک   «قرارمي گرفـت دعـوابراه مـي انـداخت کـه برنامـه اسـالمي             

ــوش ــت»روپـ ــاراازتیغ   .اسـ ــالمي آنھـ ــورمیکردندکه پوشـــش اسـ آنھاتصـ

ــد؛اماتاريخ نشــان داد کــه مشــي       بنیادگر ــان اســالمي نجــات میدھ اي

پوششي،برخالف آنچه که رھبران ساماتصورمیکردند، زرھداري نبودکـه      

بتواندآنھاراازدم تیغ بنیادگرايان نجات دھد؛اين تاکتیک درواقع زھرکشنده 

 .براي خودكشي جنبش انقالبي افغانستان بود

ــال    ــتان سـ ــدکي بعد،درتابسـ ــاما ١٩٨١ انـ ــین سـ ــالمي ،بـ وحزب اسـ

حکمتیاردرمناطق کوھدامن يکسري جنگ ھائي درگرفت كه سامادراين 

رھبري براي حفظ سامابادولت واردمذاکره .جنگ ھامتوالیاشکست خورد

. اين مسئله پايه اي شدبراي بحران ودرپي آن انشعاب وفرارطلبي         .شد



ايـــــــن سرآغازســـــــقوط ســـــــامابود،به تعقیـــــــب آن ســـــــاماتحت  

 .يالیست ھاورويزونیست ھاي چیني قرارگرفتتاثیرفسادوگنديدگي امپر

 جمعبندي فاجعه ازھم گسیختن سامابراي تدوين خـط ايـدئولوژيک و              

 .سیاسي درست درجنبش افغانستان امري تعیین كننده است

 جنبش نوين کمونیستي    

جنبش نوين کمونیستي افغانستان درابتداازتشکیل جنـبش انقالبـي      

ــال  ــتي درس ــت ١٩٨۴انترناسیونالیس ــام گرف ــرويج   . الھ ــغ وت ــه تبلی کمیت

 انديشـه  - لنینیـزم  -درآنزمان مارکسیزم  ( مائوئیزم   - لنینزم   -مارکسیزم  

تشـــــکیل گرديدوجريـــــده شـــــعله   ١٩٨۵درســـــال) مائوتســـــه دون

ا .ا.گروه ديگـري ازرفقاازساماانشـعاب کردند،موادوبیانیـه ج       .رابنشرسپرد

ــد  ــه کردنــ ــته ا.رابدســــت آورده ومطالعــ ــام خودراھســ نقالبــــي آنھانــ

 . راقبول کردند. ا. ا. گذاشتندوخط ج

 انکشاف اين وضع مانندسیلي اي بودکه بـروي رھبـران سـاماحواله           

ا .ا.ج. نامیدنـد »عمال کـي جـي بـي      «شد؛ آنھاتشکیالت مائوئیستي را   

بااســتفاده ازيــن نیروھــاتالش بخــرج دادکــه درک خودراازاوضــاع جنــبش  

 . یقي راباھم متحدسازدافغانستان باالترببردومائوئیست ھاي حق

ــات       ــاربراي نجــــــــ ــازمان پیکــــــــ ــروه ديگر،ســــــــ ــک گــــــــ يــــــــ

ــال ــتان    ١٩٧٩افغانستان،درس ــه افغانس ــیه ب ــیش ازتجاوزروس ــت پ درس

ــت    ــدودرجنگ مقاومــت ضــدروس ســھم گرف ــام .تشــکیل گردي پیکارباتم

 -مشکالت و موانع متعددي که دچـارآن شدتوانسـت پـرچم مارکسـیزم         

مـائوئیزم  =  لنینـزم    -ترمارکسـیزم    انديشه مائوتسـه دون وبعد     -لنینیزم  

گـروه ديگـري ازدرون نیروھـاي       .ا حمايت کنـد   .ا.رابرافراشته نگھداردواز ج  

ــت   ــتي اتحادمارکسیس ــا  –سنتريس ــت ھ ــال( لنینیس ــش (، )ام امالبخ



ــان نیروھــاي مائوئیســتي   ) انديشــه مائوتســه دون  ــه جري ــرون آمدوب بی

 .جديدپیوست

ا، جنـبش   .ا.يک وسیاسي ج  ،درزيرنفوذخط ايدئولوژ ١٩٨٠ ازاواسط دھه    

ازسرگذشــتاندن يــک دوره انحرافــات،   ,کمونیســتي افغانســتان بعــداز  

تالش براي بـه وحـدت رسـاندن ايـن         .درشکل تشکیالت نويني ظھورکرد   

اين کمیتـه   .نیروھاي جديدمنجربه تشکیل کمیته انسجام ووحدت گرديد      

ــه      ــي بوجودآمدکـ ــته انقالبـ ــرويج وھسـ ــغ وتـ ــه تبلیـ ــط کمیتـ ابتداتوسـ

بخش انديشه مائوتسه دون وپیکاربراي نجات افغانستان بـه آن          بعداامال

ــتندودراوايل ــتي    ١٩٩٠پیوس ــبش کمونیس ــدت جن ــجام ووح ــه انس کمیت

دريــن زمــان بــاوجودتالش ھــائي کــه صــورت  .افغانســتان رابوجودآوردنــد

گرفت،بعلت موجوديت اختالفات میان نیروھـاي تشـکیل دھنـده کمیتـه            

ق نشــدندکه دريــک حــزب   انســجام ووحــدت،تمام ايــن گــروه ھــاموف    

ھســته انقالبــي وامالبخــش انديشــه مائوتســه دون .واحدمتحــد شــوند

سازمان انقالبي کمونیست ھاي افغانستان راتشکیل کردند،که بعدابه        

ــويت ج ــتان   .ا.عضــــ ــدوحزب کمونیســــــت افغانســــ ــه شــــ ا پذيرفتــــ

 . چندماه بعدکمیته تبلیغ وترويج نیزبحزب پیوست.رابوجودآورند

تشـکیل حـزب کمونیسـت    «گره وحـدت اظھـارنمود    طوريکه گزارش کن    

ــري       ــزب راام ــکیل ح ــه تش ــي بودک ــي ازخط ــت کیف ــتان گسس افغانس

درخــودوبراي خودتبــديل كــرده بودوآنرابــه يــک ســري پــیش شــرط ھــاي 

ازيـن لحـاظ بـه علـت کمبودھـاي          .نادرست وغیرضروري مشـروط میكـرد     

ــذاران حــزب کمونیســت      ــان گ ــه بنی جنــبش کمونیســتي افغانســتان ک

نیزازآن متاثربودنـد،حزب باگسسـت ايـدئولوژيک       ١٩٩١ان درسال افغانست

وسیاســـي نتوانســـت موفقانـــه جنـــبش کمونیســـتي رادريـــک حـــزب  

 ».واحدمتحد سازد



حزب کمونیست افغانستان وسازمان پیکـاربراي      ١٩٩٠ طي سال ھاي     

نجــات افغانســتان ھرکــدام بصــورت جداگانــه تــالش کردنــدبخش ھــاي   

ھرکدام تاحدودي موفقیت ھاي .نندمختلف جنبش مائوئیستي رامتحدک

ا قرارگرفت،وبشدت مبارزه   .ا.اين تالش ھامورداستقبال ج   .بدست آوردند 

گروه ديگري بنام اتحاد   .کردتاجنبش مائوئیستي افغانستان رامتحدسازد   

انقالبي کارگران افغانسـتان،باوجودي کـه ازاتحـاددرحزب مائوئیسـتي و           

ختنــاق طالبــان درحــوزه ا پشــتیباني مــي نمــودولي بعلــت شــرائط ا.ا.ج

 .خودش محصورگرديده بود،به پروسه وحدت پیوست

افغانســتان اسـت کــه  ) مائوئیسـت ( اکنـون وظیفـه حــزب کمونیسـت      

فعاالنـه درعرصــه سیاسـي وايــدئولوژيک دسـت بــه مبـارزه بزنــد،رفقاي     

بسیاري راکه ھنوزھم درسازمان ھاي رويزونیستي مثـل سـاماورھائي     

ــد  ــذب کنـ ــیرندراجلب و جـ ــالب   آ.اسـ ــان انقـ ــوزھم آرمـ ــه ھنـ ــائي کـ نھـ

رابسردارندبايدخط ومشي وبرنامه حزب جديـدومركزنطفوي انترناسـیول       

رامورددقـت  . ا.ا. كمونیستي راكه اين حزب بخشي ازآن است يعنـي ج         

ومطالعــه قراردھند؛بــه حــزب بپیوندنــدتاآنراتقويت كنند،برنامــه آنــرادربین 

رند،تابراي تـدارک   توده ھاي مردم بخصوص در بین نسل جـوان کشـوربب          

جنگ خلق ومقاومت مردمـي علیـه تجـاوزگران امپريالیسـت ونیروھـاي             

 . مرتجع فئودالي واسالمي آماده شوند

ــت     ــزب کمونیسـ ــت( حـ ــاع   ) مائوئیسـ ــه خطیردفـ ــتان وظیفـ افغانسـ

 مائونیزم وتطبیق خالقانه آن درمیدان نبردپیچیده       - لنینزم   -ازمارکسیزم  

رائطي که شوروي جنايات دھشـتناکي را     ايدئولوژيك رابعھده دارد؛در ش   

مرتکـب شـده اسـت،وجائي كـه بنیادگرايـان اسـالمي            » کمونیزم«بنام  

ــد   ــذارده ان ــق ومنفــي رابجــاي گ ــاثیرات عمی تنھاباخالقیــت وجســارت .ت

مائونیزم قادر است كه به جدي ترين سئواالت توده ھـاجواب گويـدومي       



ناسـبي ارائـه   توانددربرابرخواست ھاوآرزوي ھاي عمیق مـردم پاسـخ م        

ــل اولــي جنــبش مائونیســتي        ــد، باتکیــه بردســت آوردھــاي مراح کن

دربرابرايـدئولوژي ھــاي غیرپرولتــري باھراسـم ورســمي کــه باشــنداعم   

ازايــــدئولوژي ھــــاي رويزونیستي،بورژوادموکراســــي ومــــذھبي يــــک 

 .الترناتیوروشن وانقالبي عرضه نمايد

ي وسـیع مـردم      مائوئیست ھاي افغانستان ازاحترام عمیق تـوده ھـا           

برخورداراند،چراغي راکه مائوئیسـم وسـازمان جوانـان مترقي،بخصـوص      

رھبـرآن رفیــق شــھیداکرم يــاري برافروختــه اســت،ھرگزخاموش نشــده  

گرچه خط ومشي ھـاي انحرافـي غالـب بـربخش ھـاي مختلـف             . است

ــان مترقــي ضــربات     ــدازانحالل ســازمان جوان جنــبش طــي يــک دوره بع

نبش نـوين کمونیسـتي درجھـت خـروج         شديدي را برجنبش واردکـرد،ج    

ــت     ــته اس ــیعي بجلوگذاش ــاي وس ــام ھ ــرائط گ ــوين  .ازآن ش ــبش ن جن

کمونیســــتي درافغانســــتان،با الھــــام ازتشــــکیل جنــــبش انقالبــــي  

انترناسیونالیستي ومبارزات مائوئیست ھاي سراسرجھان،باجمعبندي      

وآموزش ازتجارب تلخي که ازسرگذشتانده اسـت،دوباره خودراسـازمان         

ھمـانطوري  . راتاسیس كرده اسـت   ) مائوئیست(ب کمونیست   داده وحز 

پايان موفقـت آمیزکنگـره     « : که درگزارش کنگره وحدت بیان شده است      

واتحادمائوئیست ھادريک حزب واحدبه يقین مائوئیست ھاي افغانستان 

ــکل       ــه ش ــق را،ک ــگ خل ــدارک جن ــراي ت ــارزه كبیرب ــازدکه مب راقادرمیس

 ملـي انقالبـي      جنـگ مقاومـت   مشخص آن درشرائط افغانستان تدارک      

علیه تجاوزگران ومزدوران شان میباشدبه پايان برساند؛بزودترين فرصت        

وبااصولیت پرچم سرخ مقاومت رادرمیـدان ھـاي نبردخـونین افغانسـتان          

ا مي .ا.برافرازداين تنھاراھي است که حزب مابمثابه يکي ازمنسوبین ج

   ».تي بیرون آيدتواندازعھده مسئولیت انترناسیونالیستي اش بدرس



 يک محاکمه انتقام جويانه ديگر براي صدر گونزالو 

 آيــامردم پیروزنــد گــي اي راکــه طبقــه حاکمــه آن کشــوروامريکابرآنھا     

تحمیل میکندبايدبپذيرند،وياحق دارندبه قیام دست بزننـد؟ جوھراصـلي        

وديگررھبــران مـــتھم حـــزب  ) ابیمايــل گوســـمان (محکمــه صـــدرگونزالو 

گامي که که مجله بدست نشرسـپرده میشـد،درماه         کمونیست پیروھن 

مـردان وزنـاني کـه بـه خـاطر          .، درھمین نکته نھفته اسـت     ٢٠٠۵فبروري

دست زدن به جنگ خلق،صـرف نظرازبرخـوردفعلي شـان موردتعقیـب و            

درسـال  .بازپرسي قرارمیگیرند،بنابرآن بايدبااين محاکمـه مخالفـت نمـود        

ام مسلحانه راشـروع    حزب کمونیست پیروکه دردھات آن کشورقی     ١٩٨٠

کردازپشتیباني وحمايت ملیون ھانفربرخوردارشـدوآن بـه جنـگ داخلـي      

آنھابه جنگي دست زدندکه مـائوازآن بنـام جنـگ خلـق           .انقالبي پايه داد  

ياد میکرد؛درجنـگ خلـق تـوده ھـاي مـردم بقـدرت میرسندوسرنوشـت               

خودرابدســت خودمیگیرنــد،بنابرآن ســتراتیژي وتاکتیــک ھــاي آن متکــي 

 . م استبرمرد

 بســیاري اززنــدانیان دوازده ســال،برخي حتــي شــانزده ســال زنــدان    

داده گــاه عــالي پیرودوســال پیش،دراثرفشــاربین .راازسرگذشــتانده انــد

ــي و ــه بنــام       الملل ــي راک ــرانترامريکن،احکام گنگ ــوق بش ــاه حق دادگ

درموردرھبران حزب کمونیست پیروتوسط قضات نقاب پوشـي    »تروريزم«

حکومت پیروبجاي آزاد کردن .یروصادرشده بود،برگردانددردادگاه نظامي پ

ــانون جديدوصــدورحکم،     ــدوين ق ــانوني تات ــل ق ــدون کــدام دالئ زندانیان،ب

ــر   .آنھارادربازداشــت نگھداشــت ــاردوم درمحــا کمــه غی بســیاري بــراي ب

توسـط قضـات غیـر نظـامي بـه محکمـه کشـانده              “ ضد تروريزم „نظامي  

دايرشـد،دولت نتوانسـت    ٢٠٠۴درمحکمه دومي که درمـاه نـوامبر      .شدند

ــن     ــدرگونزالووھفده تـ ــه درنظرداشت،درموردصـ ــدورحکمي کـ ــراي صـ بـ



اکنــون بــراي توجیــه بــه زنــدان انــداختن .ديگراســنادومدارکي ارائــه دھــد

 . آنھابراي بارسوم به دادگاه کشانده میشوند» تروريزم«آنھابجرم 

ت  رئیس محکمه ضدتروريزم پابلوتاالويراگفته اسـت کـه اينبارسرنوشـ       

نفرانقالبي مـتھم رابـزودي تعیـین میکنـد،کاررھبري حـزب را           ١۵٠٠تقريبا

ــدبود   ــه آنھاخواھـ ــرين محاکمـ ــازد،واين آخـ ــه میسـ ــرخالف .يـــک طرفـ بـ

 ھاي پیشین،تمام جرم ھائي راکه رھبري حزب به آن مـتھم             دادرسي

دادرسي میکند، ودرموردھمه حتـي االمکـان       » محاکمه بزرگ «انددريک  

جريــان محاکمــه درزنــدان نظــامي پايگــاه .حکــم مختصــري صــادرمینمايد

دريائي کاالئوواقع درنزديکي شـھرلیما،محلي کـه صـدرگونزالوازمدتھابه          

ــورت        ــوده است،ص ــت ب ــي دربازداش ــلول زيرزمین ــک س ــرف دري ــن ط اي

ــرد ــه    .میگی ــه محاکم ــت ک ــه اس ــابلو تاالويراگفت ــانون   «پ ــه ق ــائي ک تاج

ــد محاکمه دردورقبلــي محاکمــه صــدرگونزالو .علنــي میباشــد» مجازبدان

علنـــي فقـــط بـــه حضـــور اعضـــاي خـــانواده وخبرنگـــاران محدودشـــده  

ــود ــوع    .ب ــان محاکمــه ممن بعدازســپري شــدن روزاول، ضــبط صــوت جري

 . قرارداده شد،برخالف آنچه که در محاکمات علني صورت میگیرد

خبرنگاربین المللي وپیروئي   ٢۵٠حدود. محکمه به تشنج کشانده شد       

ط بـه خبرنگـاران درعقـب دادگـاه     به پشت ديوارشیشه ي قسمت مربـو      

ــدويكي يكــي   .تجمــع کردنــد ــاھم نشســته وصــحبت میكردن مــدافعین ب

ــل قاضــي رفتــه ودرمــورداين كــه چــه كســي آنھارانماينــدگي         درمقاب

خواھدنمودبحث مي كردندخبرنگاران ازپشـت بـه ديوارشیشـیه ي تـک            

خبرنگـــاران ) دوربـــین(تـــک مـــي زدند،تاصـــدر گونزالوبـــه طـــرف كـــامره 

صـــــدرگونزالوچندمرتبه بامشـــــت گـــــره کـــــرده بطـــــرف .روبرگردانـــــد

درمیان سروصـداي فزاينـده قاضـي تـالش کردکـه           . روگشتاند  خبرنگاران

اماآنھاقاضــي .مجلــس را ســاكت واداره کنــدوخبرنگاران رامــرخص نمايــد



درتـالش  .به پولیس دسـتوردادکه محکمـه راتخلیـه کننـد       .راناديده گرفتند 

ــق نشــدند  ین بپاايســتادند،به قضــات  صدرگونزالووبیشــترمدافع.اول موف

ــعارھاي  ــرو «پشـــــت کردندوشـــ ــادحزب کمونیســـــت پیـــ ــده بـــ ! زنـــ

ــیزم  ــزم–افتخاربرمارکسـ ــائوئیزم- لنینیـ ــرو  !  مـ ــق پیـ ــده ! درودبرخلـ زنـ

ــق  ــگ خل ــان جن ــردادند»!بادقھرمان ــني  .را مشترکاس ــان بروش ــن جري اي

قاضــي .درتلــويزون پیروومطبوعــات بــین المللــي ديــده وشــنیده میشــد  

ــات قضــات   .م شــددرزيرصــداي شــعارھاگ دســته ھــاي ســه نفــري ھی

سـرافگنده ازدادگـاه بیـرون رفتنـد،درحالي کـه مـدافعین بـا چھـره ھـاي          

 . بشاش وگردن بلندازدادگاه خارج شدند

شام روزبعـدروي   ) الخاندروتولیودو( رئیس جمھورخشمگین شده پیرو        

ــرارداد    ــه ق ــات راموردحمل ــويزون ظاھرشدوقض ــفحه تل ــه .ص اوتھديدکردک

 ازآن کارگرفـت،    ١٩٩٢، نوعي که دولـت پیرودرسـال      »مختصرمحاکمه  «با

قاضـي ازخواسـت مبنـي بـراين کـه از      .محکومین رابه محاکمه مي گیرد   

ــئولیتش دســــت بکشــــد،تاجريان محکمــــه   بــــدون موجوديــــت  مســ

پـــــنج روزبعـــــدوقتي محکمـــــه دوبـــــاره .اوبجلورود،ســـــرپیچي کـــــرد

ــان     ــاي شــــ ــئولیت ھــــ ــه ازمســــ ــي ديگربودندكــــ دايرشد،دوقاضــــ

ــد استعفاکردن ــديگرراموردمالمت قراردادنـــ ــدت يکـــ ــه .د،وبشـــ محاکمـــ

 . قانونابايدتوقف مي يافت

(  اتھام ناچیزي که علیه صدرگونزالووديگرمدافعین بسته شده اسـت             

مبني براينکه آنھايک مدرسه خصوصي رابـراي كمـك ھـاي تـداركاتي و              

 درتضاداسـت بـا     -) مالي فعالیت ھاي حزبـي درشـھرلیمابكارگرفته انـد        

ه سـاله اي كـه صدرگونزالومردھفتادسـاله وبقیـه مـدافعین            حبس چندد 

برحســب بعضــي .محکــوم شــده انــد) ابــد( كشــیده اندوبزنــدان عمــري 

دريـن  . استوارنیسـت    محكمي   اين حکم براساس شواھدخیلي     منابع



موردکــه اختالفــات وزدوخوردھــاي درونــي طبقــه حاکمــه پیرو،بــروي        

 اين محكمه نقـش بـازي     دايرکردن ويادايرنکردن محکمه دربه ھم خوردن     

تیلیودووطرفــداران سیاســي اوتاســطح حمــالت .كــرد، مکــث الزم اســت

ــیانه اي ــه راکــــه      وحشــ ــدتانتائج محاکمــ ــر يکديگرســــقوط کردنــ  بــ

ــد  ــدوش يکديگربارکنن ــه  .بنظرآنھاخجالــت آوربودب دربرابرھرســه قاضــي ب

تیلیــوارااعالن کردکــه اوشخصــاباطرح  . اقــدامات انضــباطي دســت زدنــد 

 . اروي دست خواھد گرفتجديدي موضوع ر

ــده          ــي صادرش ــومین حکم ــه درموردمحک ــدون آنک ــي ب ــات پیروئ مقام

ــترمحکومین پرداخـــــت  ــزادادن بیشـــ ــدبه جـــ ــدافع . باشـــ وکیـــــل مـــ

صدرگونزالو،مانويل فجاردو،درمصاحبه بايک روزنامـه گفـت کـه بعدازسـه           

سال مالقـات ھفتـه وار وي ازتمـاس گیـري مسـتقیم باصـدرگونزالومنع               

نقض حکــم قبلــي محکمــه فجاردوازصــحبت مســتقیم بــا.گرديــده اســت

باصدرگونزالومنع گرديده است، تنھاازپشت يـک دريچـه شیشـه اي کـه           

ــق اصــالناممکن    خصوصــي بــودن صــحبت ھــاي وکیــل وموکــل ازآن طري

اوگفـت صـدرگونزالو اجـازه نداردکـه اخبـار،تلويزيون          .است،سخن میگويد 

)  مـريم مشھوراسـت    که بنـام رفیـق    (الیناايپاراگويري.وراديوداشته باشد 

ــه     ــدان زنان ــه زن ــداني بود،ب ــاق پھلــويش زن ھمســررفیق گونزالوکــه درات

ــد ــال داده شـ ــده  .چوريلوانتقـ ــدانیان ديگرتجريدگرديـ ــاھم وي اززنـ درآنجـ

بخصـوص ايـن   .مالقات باخانواده ھاي شان توقف داده شده است .است

ــاھردوي      ــاراگويري کــه ب ــادر ايپ ــات ھــاي م ــه معنــي آنســت كــه مالق ب

 .میگرفت،متوقف شده استآنھاصورت 

يک عامل عمده،ترس دشمنان خلق پیروازاوجگیري مجددجنگ خلق           

حتــــي شــــیوه پیشــــبردمحكمه آنچــــه كــــه فجاردوبنــــام .پیرواســــت

غیرقانوني بجـاي يـك سیسـتم محاكمـه معمـولي           » استثنادرمحاکمه«



ايـن تـالش صـرفابراي    .ازآن ياد میكندبروشني اين مسئله رابیـان میكنـد    

انتخـاب زمـاني آن     . خلق نیست  ي تاريخي درموردجنگ  صادرکردن حکم 

به منظـور خـوردکردن روحیـه انقالبیـون پیرووانقالبیـون ديگرنقـاط جھـان               

طبقه حاکمه پیروھمیشه وضع رقتبارزنـدگي مـردم پیروراناشـي          . است

ازجنــگ خلــق در پیروقلمدادمیکرد،درچندســال اخیربــاوجودي کــه جنــگ  

مفرطي به سطح بي سـابقه  بشدت سابق جريان ندارد،شدت فقربطرز 

تولیدو که بعدازديکتاتوري عريان ترحکومت فجیمـوري       .اي رسید ه است   

رويکارآمدوقراربودتغییرات فوق العاده اي رابعمل آورد،امروزدرجمله بدنام        

اختالفات وزدوخورد ھـاي    .ترين دولت مداران امريکاي التین بشمارمیرود     

تاحـدزيادي  .رده اسـت  دروني تمام دم ودسـتگاه سیاسـي رابـه لـرزه آو           

بخاطرتجارب جنگ خلق رژيم وامريكامصـمم اندتانگذارنـداين بـي ثبـاتي            

 . سیاسي منجربه يافتن راھي انقالبي شود

که تحت رھبري صـدرگونزالودرمحکمه مـاه نـوامبر      بسیاري ازکساني  

سھم گرفتندعلنابه خط ومشي که بعدازدستگیري اودرحزب       ٢٠٠۴سال

خط ومشي نتیجه میگیردكه ادامه جنـگ       سرزدمنسوب مي باشند،اين    

ــت   ــدرگونزالوناممکن اســـ ــتگیري صـــ ــق بخاطردســـ ــث .خلـــ آنھابحـــ

ــه ــود،وحزب      میكردندك ــف ش ــامعلومي متوق ــده ن ــق بايدتاآين ــگ خل  جن

كمونیست پروبايدارتشي را که زيررھبري حزب داردوكمیته ھـاي خلـق           

راکه دربسـیاري ازنقـاط کشـور قـدرت سیاسـي رادردسـت دارنـدمنحل               

بادولت »آشتي ملي«طرآزادي زندانیان سیاسي،عفوزندانیان وکنندوبخا

 .واردمذاکره شوند

 تنھاکسي که درمحكمه به اين شعارھانپیوسـت اوسـکاررامیرزبودکه            

رامیرزرھبــري کمیتــه مرکـــزي   .بنــام رفیــق فلیســیانو معـــروف اســت    

ــودش    ــتگیري خـــــ ــدرگونزالوتاھنگام دســـــ ــتگیري صـــــ رابعدازدســـــ



ــابع،  اخیرابا.دردســت گرفــت١٩٩٩درســال ســاس اطالعــات بعضــي ازمن

ھرچندمنابع کامالمتفـاوت ولـي متحـدالقول،وي کـامالازانقالب روگـردان         

به اساس نقل قولھائي وي حزب وجنگ خلق راازروزاول آن، .شده است

   .و کمونیزم رادرعام موردحمله قرارمیدھد

 ســـــــابقه ايـــــــن محاکمـــــــه يـــــــک ســـــــال بعدازدســـــــتگیري    

 ويـديوراپخش کردکـه درآن نشـان      ، حکومت يـک   ١٩٩٢صدرگونزالودرسال

ــامیکنند،كه     ــه اي راامض ــاي موافقتنام ــاراگويري پ میدادصــدرگونزالو و ايپ

اسنادي .دولت ادعاداشت فراخوان مذاكره براي خاتمه جنگ خلق است

دررابطه بااين موضوع نسبت داده میشد،دست به )صدر گونزالو(كه به او

خـط اپورتونیسـتي    کمیته مرکزي حزب اين حرکت رابنـام        . دست میشد 

  )كمیتـه مركـزي  . (راست محکوم کردوتعھدسپردکه جنگ رابه پیش بـرد     

نمايشـي  «ھمچنین حکومت رابخاطرسرھم بندي كـردن آنچـه كـه آنھـا           

 .مي نامیدند، محكوم كرد» خیمه شب بازي

 کمیتــه جنــبش انقالبــي انترناسیونالیســتي كــه کارزارجھــاني رابنــام   

براه انداختـه   »!ن صدرگونزالوبه لرزه آوريد   زمین و زمان رابراي دفاع ازجا     «

 خـط حـزب كمونیسـت پروكـه ازقبـل          -بود فراخوان بررسي دقیق دوخط      

 درپرتو تجـارب تـاريخي انقالبـي     -بوده و خطي كه جديدامطرح شده بود      

کمیتـه  . مـائوئیزم، راصـادركرد    - لنینیـزم    -جنگ و مـذاكرات و مارکسـیزم        

 کردکـــه تمـــام انقالبـــات جنــبش انقالبـــي انترناسیونالیســـتي اشــاره  

موقتاعقــب نشــیني و مــذاکره میکنند،بســیاري آنھانتــائج مثبتــي ھــم   

مسئله برسراين نیست که آياانقالبیون ھرگزبه مذاکره تـن        .ببارمي آورد 

دھندياخیر،بلکه مسئله برسر آنست کـه درمـذاکرات چـه نـوع گذشـت              

ھائي صورت میگیرد،مذاکرات به چه مقصدوطي چگونـه شـرائطي بـراه       

آيامـذاکرات  «کمیته جنبش انقالبي اين سئوال رامطـرح کردکـه  .ي افتد م



پیشنھادشده به تصرف قدرت سیاسي ازطريق جنـگ انقالبـي خـدمت          

میکند،صرف نظرازين که جنگ در کدام مرحله اي قراردارد،ويااين کـه بـه     

 »برمیگردد؟١٩٨٠اوضاع پیش ازشروع جنگ در سال

تي کمیتــه رھبــري اتحاديــه  کمیتــه جنــبش انقالبــي انترناسیونالیســ  

 تشکل قبل ازبنیان گذاري حزب کمونیست ايران -کمونیست ھاي ايران 

راموظــــــف کردکــــــه ) مائوئیســــــت- لنینیســــــت -مارکسیســــــت (

اسومیر،سنداساسي راکه توسط خط اپورتونیستي راست ارائـه شـده     

پلمیک ھا بااستفاده ازتجـارب جنـبش     .بود، موردبررسي مفصل قراردھد   

ــق پیرونمــي   بــین المللــي ك ــگ خل مونیســتي ايــن ادعاراردنمودکــه جن

ھمچنـان  .تواندمسئله رھبري رابدون رھبري صدرگونزالوحل وفصـل کنـد        

اين مسئله که عقب نشیني درجنگ انقالبي،باپافشاري برجنگ خلـق          

چطــــــــورمي توانــــــــد جبــــــــران شــــــــود،موردتحلیل وتجزيــــــــه     

ــگ ھــاي ارتجــاعي    ــگ انقالبــي باجن قرارگرفت،وضمناھشــداردادکه جن

گرچـه جنـگ انقالبـي داراي افـت         .راي فرق ھـاي فاحشـي میباشـند       دا

وخیزھـــايي میباشـــدوموقتاآتش بـــس میکنـــد،ولي در اســـاس نمـــي  

وقتـي جنـگ    «آب گاھي بسـته وزمـاني بازشـود،زيرا       )شیر(تواندمانندنل

دشمن ودولتش راازبین مي بـري ويـااين كـه دشـمن تـو      [براه افتاد،ياتو  

ــین خواھــدبرد  ــد .راازب ــرازين قانونمن ــاک  غی ــب خطرن ي ھرتصــوري جزفري

شکسـت نظـامي    «تالش براي توقـف دادن جنـگ      .چیزديگري نخواھدبود 

 . مبدل خواھدنمود» به شکست سیاسي«)دستگیري صدرگونزالو(، »را

ــي        ــبش انقالبـــ ــه جنـــ ــع گیري،کمیتـــ ــن دوموضـــ ــابي ايـــ  باارزيـــ

ازنقطـه نظرعینـي صــرف   «انترناسیونالیسـتي بـه ايـن نتیجـه رسـیدکه      

اصــلي چــه میباشــدوآن ھــدف توســط کــي دنبــال  نظــرازين کــه ھــدف 

میشــود،دعوت ومــذاکره بــراي توقــف دادن جنــگ وتوجیھــاتي کــه بــراي  



 ازين دعوت صورت میگیرد، توجیھات غیرالزمـي بـراي بـه سـازش               دفاع

کشاندن منافع اساسي خلق ودست کشیدن ازراه جنگ خلق وانقالب    

م مائوئیسـت   کمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي ازتمـا     ».میباشد

براي دفاع ازپرچم سـرخ مـان کـه     « ھاي سراسرجھان دعوت بعمل آورد    

ــق وکمیتــه مرکــزي حــزب   »...!درپیرودراھتزازاســت  ــگ خل ،بادفــاع ازجن

ــراي پشــتیباني      ــد،ھم ب ــارزه دوخــط دســت بزنی ــه مب کمونیســت پیروب

ازآنھــائي کــه دردرون حــزب برادامــه جنــگ خلــق پافشــاري میکننــدوھم 

 چنـین جمعبنـدي کردکـه        اين فراخـوان  .بش جھاني بخاطراثرات آن برجن  

 - لنینیـزم    -بگذارکوره مبارزه دوخط درخدمت مکتـب بـزرگ مارکسـیزم           «

ــیم      ــالتي مرزترس ــي و خج ــیزم حقیق ــان مارکس ــائوئیزم قراربگیرد،می م

شود،باپشتیباني ازانقالبیون جھـان ضـرورت مبـارزات كنـوني مـان درک             

بي انترناسیونالیسـتي   سپس احزاب شامل جنبش انقال    ».وتامین گردد 

 . به پشتیباني ازين دعوت راي دادند

 اما درعین حال افرادي كه بدرجاتي باحزب کمونیسـت پیروارتباطـاتي          

داشـــتند،بااين روش کمیتـــه جنـــبش بمخالفـــت برخاســـتند،وكمیته     

ــه  ــه نظريـ ــاطراين كـ ــازي «رابخـ ــب بـ ــه شـ ــت  »خیمـ ــدنكرده اسـ راتايیـ

 .راموردانتقادقراردادند

ســه بورخــايکي ازمخــالفین پرسروصــداي کمیتــه جنــبش   لــوئیس آر    

انقالبــي انترناسیونالیســتي بودکــه يکــي ازمتحــدين حــزب کمونیســت  

پیروبــوده وازديرزمــاني درتبعیدزنــدگي میکنــد،خط راســت اپورتونیســتي 

کــه رژيــم پیرووامپريــالیزم امريکاآنرامونتــاژکرده    «(» توطئــه پــولیس «را

“ موافقـت نامـه صـلح     „یري کـه    اين موضعگ «، نامیده واعالم كرد   )»است

بخشي از پروسه تضادھاي دروني حزب کمونیسـت پیرومیباشـد،حزب          

ــرورا ايــن گونــه تصــويرمیكندكه تشــکیالت دراثراختالفــات    کمونیســت پی



فســـادآلودي دچارتفرقـــه و ســـقوط میباشـــدودرپرتگاه ازھـــم پاشـــیدن 

ايــن موضــعگیري شــبیه مواضــع دشــمنان سرســخت انقــالب  . قــراردارد

 ».میباشد

 درپاســــــخ بــــــه اتنقادآرســــــه بورخادرمجلــــــه جھــــــاني بــــــراي    

توضــیح داده »مفھـوم مائوئیسـتي پیرامـون مبـارزه دوخـط     «فتح،درمقالـه 

ــه   (شــدکه ھرحــزب   ــونیزم ک ــه کم ــي بعدازسوسیالیزم،تارســیدن ب حت

نظراتــي کــه .درجامعــه طبقــاتي بســرمیبرد)ضــرورت حــزب ازبــین میــرود

ينــده نزديــک،درآخرين درداخــل حــزب بــاھم رقابــت میکنند،ھرچندنــه درآ

تحلیل بیانگرمواضع طبقات گوناگون جامعـه اسـت کـه درحـزب انعکـاس              

ھاھمیش موجوداند،امامبارزه دوخط میـان  » افت وخیز«گرچه  .پیدامیکند

ــارا  ــه يکــي ازآنھاپرولتاري ــراي پیشــرفت    نظرات،ک ــائفش ب  دراجــراي وظ

بشريت بطرف جامعـه بـدون طبقـه کمـک میکنـد،وديگري ازپیشـبرداين              

بدون تصادم میان .ائف جلوگیري مي نمايد،ھمیشه درجريان میباشد    وظ

اين نظرات وواردشـدن دربطـن آن نمـي تـوان حتـي امیدواربودکـه حـزب          

انقـــالب رارھبـــري کند،چـــه رســـدبه آنکـــه جامعـــه کھـــن راازاســـاس   

برخالف تصورات آرسه وامثالھم،ازبراه افتادن اين نوع مبارزات        .تغییربدھد

بخصـوص وقتـي مسـايل مـرگ        .لـوگیري نمـود   درحزب اصـالنمي تـوان ج     

وزنـدگي راكـه ايـن وقــايع مطـرح میسازد،مسـائل اساسـي برنامــه وي       

وايدئولوژيکي که پیروزي انقالب وابسته بـه آنھامیباشـد،به تیـزي مـورد             

ــك    ــدل ھا،پلمیـــ ــردن جـــ ــري كـــ ــط رھبـــ تمركزقرارمیگیرندوبايدتوســـ

 آرسـه،اين   ھاوديگراشكال به مبارزه طلبیده شوندبرخالف تصورات ازنوع      

شیوه مبارزه لزوماعالمت ضعف نه،بلکه حتي ممکن است راھي بـراي      

طرد ايده ھاي نا درست ازحزب باشد،يعني پروسـه اي باشـدکه بـراي              

ازيــن نقطــه نظــراين .درک درســت مســائل درحــزب جھشــي بوجــودآورد



ــوري بــراي بجلورانــدن وپیشــرفت حــزب     -حرکــت يــک نقطــه قــوت وموت

 -وتوانائي ھم اعضاءوھم تـوده ھـاي مـردم        ازنظرجھانبیني و خط فکري     

 .است

 وقتــــي کســـــاني ايـــــده ھا،سیاســـــت ھاوايـــــدئولوژي طبقـــــات    

اســتثمارگررادرحزب کمونیســـت مطـــرح میکنند،آنھابــه نـــدرت علنابـــه   

سـندخط  .مارکسیزم حمله میکنند،وياعبارات مائوئیزم رابكـارنمي گیرنـد       

ــعار  ــت شـــ ــتي راســـ ــیزم «اپورتونیســـ ــزم -افتخاربرمارکســـ  – لنینـــ

راباخودحمل میکند،امايک تغییراساسي درجھـت گیـري حـزب       »مائوئیزم

روشن کـردن اخـتالف بـین مارکسـیزم         « بھمین علت .رابنمايش میگذارد 

مســتلزم آنســت کــه بــه مســائل کلیــدي واصــول   »حقیقــي وخجــالتي

اساسي آن توجه شود،بھمین علت مبارزه دوخط تنھـاراھي بـراي حـل      

 . میباشدمسئله رويزونیزم درتمامي سطوح حزب 

مــــــــذاکرات صــــــــلح  ١٩٩٣ طبقــــــــه حاکمــــــــه پیرودرســــــــال    

ــرد ــه.راردک ــک    ١٩٩٠درآواخردھ ــذاکرات راي ــت م ــتي راس ــط اپورتونیس خ

مسئله ازبین رفته به حساب آورد،ومسئولیت آنرابه گردن کمیته مرکزي 

حزب كمونیست پروبخاطرادامـه جنگ،گذارد،آنھامـذاكره رادرشـرايط آوج         

اسـب ترازيـك جنـگ بـي فايـده مـي            جنگ براي مذاكره ازنقطه قـوت من      

امادلیل اين که جنگ ازنقطه آوجش بسرعت پائین آمدموفقیت .دانستند

نظامي دشمن وحتـي دسـتگیري رھبـران حزب،ھرچنـديک امردردنـاک            

دلیــل اصــلي غیرفعــال شــدن بســیاري  .بــود، ولــي دلیــل مھــم آن نبــود

ــاي مــردم        ــین تــوده ھ ــزب درب ــدگان وحامیــان ح ــاي حزب،جنگن ازاعض

 .ھاوپیوستن شان به خط اپورتونیستي راست بودوفرارآن

ــاظ آوج         ــي،ھم ازلح ــین الملل ــاي ب ــه پرولتاري ــت پیروب ــزب کمونیس  ح

مبارزاتش وھم درشرائط دشـواري کـه بـاآن دسـت بگريبـان شـد،درس               



درمخالفت بامحاکمه انتقام جويانه ارتجاعي ودفاع .ھاي فراواني آموخت

انقالبیون بايدتمامي تجاربي ازگذشته،حال وآينده جنگ خلق پیرووھرجا،

. را که بدست آمـده اند،بشـمول مبـارزه دوخـط رامحکـم بدسـت گیرنـد                

وقتـــي بـــه مســـائل ازديـــدگاه ماتريـــالیزم ديالکتیـــک نگـــاه کنیم،پايـــه  

ھاواساســات آن موجوداســت کــه باســنتزازتجارب شکســت گــام ھــاي 

 .بمراتب وسیعتري در پیروودرسراسرجھان به جلو بگذاريم

ا ،کمیتــه مرکــزي حــزب کمونیســت پیرو،پلمیــک .ا.دکمیته جاســنا (     

ھاي رفقاي ايراني،واسنادمربوط به خط اپورتونیستي راست،درشـماره        

ــال    ٢١ ــتح س ــراي ف ــاني ب ــت  ١٩٩۵ جھ ــیده اس ــه نشررس ــوم «.ب مفھ

وسندي که توسـط آرسـه بورخاارائـه     »مائوئیستي پیرامون مبارزه دوخط   

. بـه نشررسـید  ١٩٩۶لسـا ٢٢گرديده است درجھاني براي فتح شـماره      

 اسنادمذکوردرشبکه جھاني انترنت به آدرس مجله جھـاني بـراي فـتح   

www.awtw.org در دسترس است (.    

 : كمونیسم و مصاف ھاي زمان ما

ازيـك  .  درچندسال گذشته مسـیرتاريخ شـتاب بیشـتري يافتـه اسـت              

 جنگ صلیبي راآغازكرده كه قول ادامه طرف،امپريالیست ھاي آمريكايي

ھـدف ايـن جنـگ برقـراري اشـکال وحشـیانه            .آن تانسل آينده راداده اند    

تري ازنظم امپريالیسـتي اسـت كـه قراراسـت خـون اكثريـت بزرگـي از                 

ــد  ــرجھان رابمكـ ــردم سراسـ ــتم   .مـ ــین سیسـ ــال ھمـ ــین حـ ــا درعـ امـ

امپريالیسـتي واقــدامات حــادي كــه بــراي ســرپانگاه داشــتن واعمــالش  

اتخاذكرده به امـواج قدرتمندنارضـايتي،مبارزه وانقـالب درمیـان تـوده ھـا           

ــدداد ــي     .پاخواھــ ــبش انقالبــ ــه جنــ ــت كــ ــه اي اســ ــاچنین روحیــ بــ

انترناسیونالیســـتي برقـــدم گـــذاردن بـــه دوران نـــوين پرتالطمـــي كـــه  

 پیشـرفت   فرصتي بـراي . پرازخطرات وفرصت ھاست تاكیدگذارده است  

http://www.awtw.org


نويني،كـه تمـايزات طبقـاتي ازبـین        در مبارزه براي سـاختن جھـان كامال       

وتوانايي وانرژي بشريت به حداكثرممكن رھاگشته است به گونـه   رفته

ھیچ كس ازمیـان آنـاني      .اي كه مي تواندخودوجھان راآگاھانه تغییردھد     

ــتي     ــده كمونیسـ ــه آينـ ــره كامـــل جامعـ ــد ثمـ ــدگي میكننـ كـــه امروززنـ

ــان ومــردان امروزانجــام میدھ  ند،آنچــه كــه رانخواھندديد،اماآنچــه كــه زن

عاقبـت تـاريخ ازاھمیـت حیـاتي      برايش زندگي میكنند،ومي میرند،براي

 .برخورداراست

اززمـاني كـه مـاركس      .  آرزوي جامعه كمونیستي چیزتـازه اي نیسـت          

وانگلس بـراي اولـین بارمبـارزه بـراي جھـان كمونیسـتي رادرمسـیردرك             

درآن علمي قراردادند،صحنه ھـاي فـوق العـاده اي آفريـده شـده اندكـه         

آن باجھـان     میلیونھازن ومردبراي نابودكردن جھان كھنه وجايگزين كـردن         

 بزرگـي بدسـت آمـده اند،ھماننـدزمان         یپیـروزي ھـا   .نويني جنگیده اند  

،انقـــالب ١٨٧١كوتـــاه اماباشـــكوه مـــاه ھـــاي كمـــون پـــاريس درســـال 

اكتبروچنددھـــــه ســـــاختمان دولـــــت سوسیالیســـــتي ودفـــــاع ازآن 

ــ  ــوروي سوسیالیســــ ــي دراتحادجماھیرشــــ تي،وانقالب كبیرفرھنگــــ

پرولتاريايي درچـین زمـان مائو،كـه پیشـرفته تـرين نقطـه اي اسـت كـه                  

درمبارزه براي بدست آوردن جامعه بي طبقـه كمونیسـتي آينـده بـه آن       

امامیدانیم كه سیستم امپريالیستي باحمايت     .دست يافته شده است   

ــتثمارطبقاتي      ــال اسـ ــزاران سـ ــنگین ھـ ــه سـ ــع ووزنـ ــاي مرتجـ نیروھـ

. اوايـده ھــاي مربـوط بــه آن نیــروي قدرتمنـدي درمقابــل مااســت   ونھادھ

ــراي   ــزرگ ب ــالش ب ــین ت ــت    اول ــده كمونیســتي شكس  شــكل دادن آين

خــورد،وحتي امــروزھم ماھنوزازشكســت تكــان دھنــده چــین انقالبــي   

رنج مي بريم يعنـي ھنگـامي كـه رويزيونیسـت ھـادرحزب             ١٩٧۶درسال

اســرعت خیــره كمونیســت چــین بعــدازمرگ مائوقــدرت راغصــب كردندوب



كننــده اي بــه احیــاي سیســتم ســرمايه داري باتمــام زشــتي ھــايش   

  .پرداختند

ــدئولوژي     ــت آياايــــــ ــرح میباشداينســــــ ــه مطــــــ ــئوالي کــــــ ســــــ

ــق خواھدشــدکه  - لنینیســم-کمونیستي،مارکسیســم  مائوئیســم موف

باجريــــان نــــوين خیــــزش ھــــاي انقــــالب درھــــم بیامیزدوســــرانجام   

ه درھم کوبیـدن قـدرت      قادرخواھدبودکه خشم توده ھارابه سمت وظیف     

سیاسي طبقات حاکمه متمرکزکندوقدرت نـويني برپايـه منـافع اکثريـت       

وگرنه ھرچه توده ھامبارزه کنندوقرباني بدھند،بدون .عظیم مردم بسازد

ــت        ــه آنھاخیانــ ــي روند،بــ ــه مــ ــي راھــ ــه بــ ــري آنھابــ ــین رھبــ چنــ

سیســـتم اســـتثماري . خواھدشدوســـرانجام شکســـت خواھنـــدخورد

 نیروي انقالبي که باپیشرفته ترين درک ازجامعه        بايدآگاھانه توسط يک  

ــرآن مســلح باشــد،موردھدف    ــا نگــرش علمــي درموردچگــونگي تغیی وب

قرارگیردوشکست داده شوددر غیراين صورت به ايـن يـاآن شـکل ادامـه          

يعنــي ضــرورت پیشــاھنگ انقالبــي درھرکشــور وايجاديــک .خواھــديافت

ــا     ــي جھـ ــتي طرازنـــوين درمقیاسـ ــیونال کمونیسـ يعنـــي .نيانترناسـ

 . مائوئیسم- لنینیسم– به تکامل علم انقالبي مارکسیسم  ضرورت

سال گذشته ازمرگ مائوتابحال جھان دچارتحوالت مھمـي        ٣٠ درتقريبا   

شرايط ايدئولوژيکي بسیارمتفاوت اززمـان انقـالب فرھنگـي         .شده است 

 نسـل جديـدي بـه میـدان      .وتولدجنبش بین المللي مائوئیستي اسـت   

الیسم وارتجاع واردمیشوندکه ھیچ درک واقعـي ازدامنـه         نبردعلیه امپري 

جنبش کمونیستي ندارند،ازاين که به چه قله ھاي بزرگي دست يافته           

تغییــرات .وايـن کـه دربرخوردباکـدام سـنگ موقتاشکسـت خـورده اسـت       

درجھان وھمچنین تجارب درمبارزات طبقاتي سئواالت نويني رابه پـیش         

دبررســــي قراردھد،آنھاشــــامل مــــي گذارندکــــه علــــم مابايدآنھارامور



ــک    ــود ديالکتیــ ــامي وخــ ــاتي،خط نظــ ــتراتژي وتاکتیک،اتحادطبقــ اســ

ايدئولوژي کمونیستي درمیان پروسه ناھمواري     .ماتريالیسم مي باشند  

درک ھاي نـوين بايـدبررخوت شـیوه ھـاي نگـرش ھـاي              .تکامل مي يابد  

گذشته به مسايل فائق آيندونقطـه نظـرات صـحیح ازناصـحیح تمیـزداده        

ايده ھايي که ازرشته ھاي مختلـف تجـارب بشـري ناشـي مـي         .شوند

شوندبیشتردرپروسه تغییرجھان به آزمايش گذاشته خواھندشدوتکامل      

کـل پروســه باآنچـه کــه کمونیسـت ھامبــارزه دوخـط مــي     .خواھنـديافت 

ج ا (نامندرقم خواھدخوردوازدرون آن جنبش انقالبي انترناسیونالیستي  

ريـم برپـايي مباحثـات وسـیع        .خواھدشـد آبديده ترو قدرتمندترشـده و    ) ا

وگسترده اي رادردرون وخارج ازصـفوفش درموردحیـاتي تـرين مسـايلي            

که امروزدرمقابـل کمونیسـت ھااسـت،فراخوانده است،مسـائلي چـون           

،درک )درشـوروي وچـین   (جمعبندي ازتجربه واعمال ديکتـاتوري پرولتاريـا      

 اجتماعي که -يازدينامیسم کارکرد امپريالیسم،تحلیل ازتحوالت اقتصاد

درکشـورھاي مختلــف درحـال وقــوع انــدو ھمچنـین درک ازتــاثیراتي کــه    

ماامیـدواريم کـه   .براستراتژي انقالبي میگذاردبعالوه مسـايل مھـم ديگـر     

 حیــاتي فــراھم  مجلــه مابتوانــدتريبوني رابــراي ايــن بحــث وجــدل ھــاي

 . کندوماخوانندگان را دعوت مي کنیم که دراين مبارزه نقش بگیرند

ــه         ــاني کـــ ــط آنـــ ــتي توســـ ــي انترناسیونالیســـ ــبش انقالبـــ جنـــ

ــاختگي     ــه ب ــت وروحی توانستندشکســت سوسیالیســم درچــین و خیان

ــابودي بخــش اھــم جنــبش مائوئیســتي ســابق      ــه ن متعاقــب آنراکــه ب

انجامیــد،تحمل کنندبــه مثابــه مرکزجنینــي نیروھــاي مائوئیســت جھــان 

 .تکامل يافته است

ــکیل د     ــازمانھاي تش ــزاب وس ــش    ج ا ا واح ــان تاسیس ــده آن اززم ھن

اماازيـک  . دربیست سـال گذشـته دسـتاوردھاي بزرگـي داشـته اسـت            



 اين دستاوردھاتنھا مقدمه اي براي روبرو شـدن بامصـاف ھـاو        نظرمھم

ج ا ا نمــي . فرصــت ھــايي اســت کــه امــروزه بســرعت درحــال تحولنــد 

ان تواندساکن بماند؛بلکه بايدبرپايه ارتقاءدرک کلکتیوومتحدازايدئولوژي م

ــتي     ــیونال کمونیســـ ــاختن انترناســـ ــدفش ســـ ــه ھـــ ــدمت بـــ درخـــ

 پیشــرفت ھــاي بیشــتري بنمايــد،ودراين پروســه بايدباھمــه   طرازنــوين

نیروھاي مائوئیست واقعي جھان متحدشودوھمچنین بافعالین انقالبي       

کــه ھنوزبايدبــه حقیقــت رھــايي بخــش ايــدوئولوژي کمونیســتي جلــب  

 .شوند، ارتباط برقرارکند

نان تنھاامیدبشـريت بـراي رھـايي ازبردگـي تقسـیم            کمونیسم ھمچ    

امااين امیدبلندپروازانه تنھاازطريق مبارزه،مبارزه    .جامعه به طبقات است   

جنـبش کمونیسـتي   . اي سخت درھمه عرصه ھـامي توانـدتحقق يابـد       

بــین المللــي گــردان ھــايي ازقھرمانــاني راکــه جــرات زنداني،شــکنجه   

دردامان خـــودپرورده وکشـــته شـــدن درمقابـــل دشـــمن راداشـــته انـــد،

ــرات ودالوري    .اســت ــدھمان ج ــي کمونیســتي باي ــبش انقالب ــک جن اين

رادرآزمايش بیرحمانـه اي کـه درپـیش اسـت ازخودنشـان دھد،ومصـمم          

ــان    ــده وقادراســـت بـــیش ازھرزمـ شـــودکه ايـــدوئولوژي اش زنـــده مانـ

ــاتي رادرک    ــارزه طبقــ ــري و مبــ ــه بشــ ــدگي غنــــي جامعــ ديگرپیچیــ

 برقرارکندوباآنھامتحدشـــوددرحالي کـــه  کند،بتوانـــدبامیلیون ھاارتبـــاط 

ــه     ــران ب ــب ديگ ــال وجل ــاع، اعم ــراي دف ــه ب ــائي   پیگیران ــدئولوژي رھ  اي

    . بجنگد بخش

 :گزيده ازسندزنده باد م ل م  

ــاتي انقالب،تزھــاي       ــک رشــته مســائل حی ــه ي  مائوتســه دون درزمین

امامائوئیسـم فقـط جمـع جبـري خـدمات          .بسیاري رابه دقت تدوين کـرد     

ــا  ــیم م ــتعظ ــم   .ئو نیس ــه مارکسیس ــه جانب ــل فراگیروھم ــه تکام  -بلک



ــه اي جديدوعالیتراســت  ــه مرحل  - لنینیســم -مارکسیســم.لنینیســم ب

مائوئیسم يک کـل واحداسـت؛ ايـدئولوژي پرولتارياسـت کـه بـه مراحـل           

 -ازمارکسیسـم بـه مارکسیسـم     : نويني سنتزشده وتکامل يافته است    

ايـن کارتوسـط    . م مائوئیسـ  - لنینسم -لنینیسم وسپس به مارکسیسم   

کارل مـارکس،والديمیرايلیچ لنـین و مائوتسـه دون برپايـه تجربـه مبـارزه               

طبقاتي،مبــارزه تولیــدي وآزمــون ھــاي علمــي پرولتاريــاونوع بشــرانجام  

ــت  ــته اس ــم.گش ــم-مارکسیس ــت   - لنینیس ــالح شکس ــم س  مائوئیس

ناپذيري است که پرولتارياراقادربه فھم جھان وتغییـرآن از طريـق انقـالب      

 مائوئیسم ايـدئولوژي علمـي و زنـده اي          - لنینیسم -مارکسیسم.دمیکن

 .است که پیوسته تکامل مي يابدوکاربردي جھان شمول دارد

 بکاربست اين ايدئولوژي درانجام انقالب ونیزپیشرفت عمومي دانش     

 مائوئیســم دشــمن - لنینیســم-مارکسیســم.بشــر،آن راغنــي ترمیکنــد

اين ايدئولوژي قدرتي عظیم   .ستھرشکلي ازرويزيونیسم ودگماتیسم ا   

 .داردزيراحقیقت است

 دسـامبر   ٢۶مصـوبه   !  مائوئیسـم  - لنینیسـم    - اززنده بادمارکسیسـم       

١٩٩٣ 

 : گزيده از بیانیه  

 ظھورشرايط جديداغلب بمثابه تـوجیھي بـراي نفـي اصـول اساسـي             

آن، مورداســتفاده قرارگرفتــه »تکامــل خــالق«مارکسیســم،تحت عنــوان

ال ايـن نادرسـت وبـه ھمـان میـزان مضراسـت کـه روح                درعین ح . است

ــان     ــاي پرولتارياھمزم ــت ھ ــاده، وازموفقی ــم راکنارنھ ــه مارکسیس نقادان

ــابي      ــه درگذشــته صــحیح ارزي ــدفاع ازمواضــعي ک ــرده وب ــدي نک جمعبن

 - لنینیسم   -چنین برخوردي مارکسیسم  .میشدواتکاء برآنھاقناعت کنیم  

ــاحم    ــه ب ــدو درمقابل ــکننده میکن ــم راش ــدايت  مائوئیس ــمن وھ الت دش



ــاتي نــاتوانش مــي ســازد       ــروي ھــاي نــوين درمبــارزه طبق فــي .پیش

 . رامي کشد الواقع،چنین شیوه اي روح انقالبي مارکسیسم

 درواقع،تــــاريخ نشــــان داده اســــت،که تکــــامالت خــــالق وواقعــــي   

درارتبــاط الينفــک )ونــه تحريفــات رويزيونیســتي وقالبــي ( مارکسیســم 

 - لنینیسـم  -ني ازاصول پايه اي مارکسیسم    بامبارزه حاددردفاع وپشتیبا  

   .مائوئیسم قرارداشته است

 ازبیانیه جنبش انقالبي انترناسیونالیستي

  

  

مجمع جھاني مسائل اجتماعي ورويكردھاي 

 كمونیستي

م ج م (،نشست ساالنه مجمع جھاني مسائل اجتماعي ٢٠٠۴ ژانويه  

اآن فعالیـت   ھمزمـان بـ   .ھندوسـتان برگزارشـد   )مومباي(در شھربمبئي )ا

 درھمـان نزديكـي بـاجھتگیري       ٢٠٠۴ديگري بـه اسـم مقاومـت مومبـاي        

روشـــــــــــن ضدامپريالیســــــــــــتي ســــــــــــازمان داده شــــــــــــده  

ــود ــان گــردآورده    )ا.م.ج.م.(ب ــاط جھ ــتان وديگرنق دھھاھزارنفرراازھندوس

برگـزاري چنـان رويـدادي درمیـان نیروھـاي مائوئیسـت ايـن مجادلـه              .بود

) ا.م.ج.م( فعالیـت ھـائي نظیـر      رابرانگیخت كه اتخاذكدام سیاست براي    

 .صحیح میباشد

ــزاري     ــل ازبرگ ــاي  )ا.م.ج.م( قب ــت مومب ــبش  )م.م(ومقاوم ــه جن ،كمیت

نامـه ئـي غیرعلنـي رادرمیـان      ) كمیته ريـم  (انقالبي انترناسیونالیستي   

ايـن نامـه ازنقطـه نظـرحفظ        .احزاب و سـازمانھاي درون ريـم پخـش كـرد          

ي مـرتبط بامـارش خلق،يـك    شئون به رفقاي خارج ازريم منجمله نیروھا    

ماھنامــه مائوئیســتي ازھندوســتان كــه درســازمان مقاومــت مومبــاي   

 .شركت نموده بودند،نیز داده شد



ــائل    ــبش انقالبــي    ) ا.م.ج.م( درمس ــت مومبــاي،ھواداران جن ومقاوم

كمیته ريم ھمچنین .انترنااسیونالیستي ازكشورھاي مختلف فعال بودند

و ) ا.م.ج.م(غیـب نموددررابطـه بـا     جنبش مقاومت خلق ھاي جھـان راتر      

مقاومت مومباي فعال باشد،ومقاالت متعددي درسرويس خبري جھاني 

 .براي فتح بعدازاين رويدادھادرج شد

 - درجريان بحث برسرواكنش نیروھاي مختلف درجنبش ماركسیسـت          

خودنسـبت بـه    ٢٠٠۴لنینیستي ھندوستان،مارش خلق درشماره ژوئـن     

-م.م)/ا.م.ج.م(اسیونالیسـتي دررابطــه بــا مواضـع جنــبش انقالبــي انترن 

گرچـه نامـه فوقاذكرشـده مربـوط بـه          . انتقادات تندي مطـرح نمـود      ٢٠٠۴

ــائل     ــالین درگیردرمس ــه فع ــم درخطــاب ب ــه ري ــت )/ا.م.ج.م(كمیت مقاوم

) مارش خلق(ازآنجاكه ). ٢( ھرگزبه قصدانتشارعلني نبود،٢٠٠۴مومباي

درايــن بـاره دامــن زده  ازآن نقـل قـول آورده وبــه پلمیكـي نسـبتاطوالني     

مـارش  (است بنظرمیرسدانتشاراصـل نامـه كمیتـه ريـم ھمـراه باانتقـاد            

لذاھردونامـه ھمـراه باپاسـخ مابـه        .براي خوانندگان مامفید باشـد    )خلق

جھــاني بــراي فــتح ازپرنســیپ درج .(ذيــال چــاپ میشــود) مــارش خلــق(

ــول        ــل ق ــي نق ــه بعض ــرفارجوع ب ــه ص ــاالت موردانتقادون ــداالمكان مق ح

وي میكند،زيرامیخواھد تصويري عیني ازھردوطرف به خواننـدگان         ھا،پیر

 .)خودبدھد

 درپاسخ به نامه مارش خلق،مابه تبعیت ازطبقه بنـدي خودآنھادرنقـد          

 .شان،نوشته خودرادرسه بخش مشخص مي نويسیم

  شركت كردن-١   

 درواقع كمیته ريم به نیروھاي كمونیست فراخوان دادتـاحتي االمكـان          

ماھنوزبحث قانع .وھمچنین مقاومت مومباي شرکت نمايند) ا.م.ج.م(در 

كننده اي مبني برآنكه چراچنان شركت كردني نادرست اسـت، نديـده             



 -تشـــكیالتي ضـــد«ازنظركمیتـــه ريـــم) ا.م.ج.م(ايـــن بحـــث كـــه . ايـــم

است،به وضـوح درتضادباموضـع ھمـان نامـه كمیتـه ريـم          » امپريالیستي

بـااين حـال حتـي بـدون      . میكنـد  علیه آن پلمیـك   ) مارش خلق (است كه   

امپريالیست باشدجاي ترديدي نیست كه جلسه آن -ضد) ا.م.ج.م(آنكه 

ــدين ھــزار نفرباتفكرضــد    امپريالیســتي راازسراســرجھان  -توانســت چن

بعنـوان  .گردبیآورد،وعرصه اي بودكه مداخله كمونیست ھاراطلب میكـرد       

بروشـني  مثال،سازمان ھاي توده اي مرتبط باحزب كمونیست فیلیپین          

ــگ  )ا.م.ج.م(درون قابــل رويــت بودنــدواين ھــانیروئي رھبــري كننــده درلی

ــي     ــودھمچنین يكـ ــتند،كه خـ ــق ھسـ ــارزه خلـ ــتي مبـ انترناسیونالیسـ

 . بود٢٠٠۴ازگردانندگان مقاومت مومباي

 عرصــه ھــاي بســیاري وجوددارندكــه رھبريشــان دردســت مخــالفین     

ي اصــیل انقــالب پرولتــري میباشــد،وبااين وجودشــركت كمونیســت ھــا 

اززمـان  .درآنھابطرق مختلف ممكن وحتي برخي مواقع كامالضروريسـت       

ماركس و انگلس تابامروز،كمونیست ھادراتحاديه ھا،تعاوني ھا،انجمن        

ھاي فرھنگي،كمیته ھاي سازماندھي كارزارھاي سیاسي،وغیره كـه        

 تـاريخ جنـبش      درحالیكه طـي  .لیستي بدون انتھاست شركت كرده اند     

مقــــدارزيادي راســــت روي   ) ك.ب. ج(ســــتي  بــــین المللــــي كمونی 

ورويزيونیسم باآن ھمراه بوده اسـت بـااين حـال جنـبش ھـاي انقالبـي                

وجدي درتمام كشـورھانمي توانندازمداخلـه دراشـكال وسـازمان ھـاي            

لذامسـئله رھبـري يـك تشـكل نمـي          . گوناگون فعالیت اجتنـاب بنماينـد     

تواندبــه تنھـــائي پاســـخگوي صـــحیح بــودن شـــركت ياعـــدم شـــركت   

 . كمونیست ھادريك رويدادمفروض سیاسي باشد

مضــافاھمینجاالزم اســت تاكیدشــودفراخوان وســازماندھي كمیتــه ريــم 

بلكـه  .نبـود ) ا.م.ج.م(شامل شركت دررھبري    ) ا.م.ج.م(براي شركت در  



بودوتاحدممکن استفاده ازآن بعنوان يـك تريبـون        )ا.م.ج.م(حاوي حضوردر 

ــه امپر    ــاطع علی ــعي ق ــتن موض ــیش گذاش ــراي پ ــت  ب ــم ودرحماي يالیس

ازمبارزات خلق ھابود،منجمله حمايـت ازمبـارزات انقالبـي بـراي كسـب           

قـــدرت سیاســـي ھماننـــدجنگ خلقـــي كـــه درنپـــال بـــه پـــیش مـــي  

ــرجھان    .رود ــزاران نفرازسراســ ــي ازھــ ــائي بزرگــ ــه گردھمــ ھنگامیكــ

وجوددارد،كــه اكثريــت آنھــابراي مخالفــت بابیعــدالتي سیســتم جھــاني 

حیح وضروريسـت كمونیسـت ھاازھروسـیله       امپريالیسم گردآمده اند،ص  

ايـن كـه   .ممكني براي مخاطب قراردادن اين توده مردم استفاده بنمايند       

امكانات استفاده ازچنان تريبوني بزرگ است ياكوچك خودموضوع جـدل          

 .است

 واقعیت داستان اينسـت كـه ده ھاھزاراعالمیـه بـاجھتگیري انقالبـي               

آيـااين امرخـوبي   .يـم پخـش شـد   توسط نیروھاي مرتبط بـه ر   )ا.م.ج.م(در

 نیست؟

به آنجـا   ) ا.م.ج.م( غلط  تحت رھبري ) ا.م.ج.م( اكثرشركت كنندگان در     

اكثريت بزرگي ازشركت كنندگان به احتمال زيـاددرمورداين        .نیامده بودند 

ــران  ــتندوچه برنامــــه ئــــي  ) ا.م.ج.م(كــــه رھبــ چــــه كســــاني ھســ

ن،ازقبیل مجمع ومجامع منطقه اي آ   )ا.م.ج.م.(دارندنظرروشني نداشتند 

اروپائي مسائل اجتماعي،ھمـه نـوع نیـروي سیاسـي را،كـه بسـیاري              

ازآنھارابدرستي مي تـوان بعنـوان سـازمان ھـاي مترقـي دسـته بنـدي                

شــركت كننــده دراكثرمواقــع مخــالف » تــوده«يقینــا.كرد،جــذب كــرده بــود

ــگ میباشــد  ايــن مجموعــه غیرقابــل  .گلوبالیزاســیون امپريالیســتي وجن

خوش «به آن به شكلي تحقیرآمیزبعنوان    )ارش خلق م(كنترلي است كه  

اشاره میكند، كه درواقع يكي ازفاكتورھـاي   »جیغ ودادمخالفین «،»گذران

مثبتــي بودكــه مداخلــه كمونیســت ھــاي اصــیل رادرآن عرصــه ممكــن    



 مردمـي درايـن   -بـدون شـك ھمـه نـوع عنصرضـد       .وضروري مي سـاخت   

ــراي كمونیســــت ھانیزمبنــــ   ــاھمچنین بــ ــه وجوددارد،امــ ائي مجموعــ

وجودداردتادرچنان فضائي صداي شان نه تنھاشنیده شودبلكه بروشني 

كه ديدگاه كمیته ريـم يعنـي امكـان     )مارش خلق (اين اتھام .شنیده شود 

ــراي برنامــه ھــاي    ) ا.م.ج.م(شــركت در متضــمن آنســت كــه نقشــي ب

اغلــب .آلترناتیو،ازقبیــل مقاومــت مومبــاي قائــل نشــودنیزواقعي نیســت 

ــوده كــ  ــه ب ه دســته ھــاي درون تظــاھرات ھاومجــامع  وضــعیت ايــن گون

 امپريالیسـتي   -سازماندھي شده براساس خطي بیشترانقالبي ياضـد      

ــه كرارادرتظــاھرات ھــاي     ــه ك نقشــي بسیاركارآمدداشــته اند،ھمانگون

پرجمعیت علیه گلوبالیزاسیون شاھدش بوده ايم،كه ازقضااغلب توسط        

شـركت  .درھبـري میشـدن   ) ا.م.ج.م(بسیاري ازھمین نیروھـاي درگیـردر     

بــه ھــیچ وجــه ارزش ســازماندھي  ) ا.م.ج.م(درمجــامع وفعالیــت ھــاي 

 امپريالیسـتي راازبـین نمـي       -رويدادھاي جداگانه بدور خـط روشـن ضـد        

ــرد ــرريم    .بـ ــاي دوروبـ ــط نیروھـ ــه توسـ ــه اي كـ درواقع،دھھاھزاراعالمیـ

پخــش شــد،تماماحاوي فراخــوان شــركت درمقاومــت   ) ا.م.ج.م(درخــود

غلط است؟ ولي ايـن بحـث كـه امكـان طـرح          چه چیزاين كار  .مومباي بود 

ــون       ــط انقالبیــ ــه توســ ــازمان يافتــ ــع ســ ــي درمجمــ ــدگاه انقالبــ ديــ

مشـكل زمـاني پـیش میآيدكـه كسـي          .بیشتراست،تكرارمكررات اسـت  

نتیجــه بگیردصــحبت ازتريبــون ھــاي ســازمان يافتــه توســط غیرانقالبــي 

درواقـع ايـن   .ھا،يادربرخي مواقع،حتي توسط ضدانقالبیون،ارزشي ندارد   

ضدانقالبیون ورفرمیست ھاھستندكه اغلب خواھان بیرون نگاه داشتن        

ــون    ــامعي چـ ــتین ازمجـ ــاي راسـ ــت ھـ ــند) ا.م.ج.م(كمونیسـ  -میباشـ

 چرامابايدوظیفه آنھاراسھل تربنمائیم؟

 )ا.م.ج.م( تحلیل طبقاتي -٢   



ــد،مقاله    ــه قبالذكرشـ ــق ( چنانچـ ــارش خلـ ــتھم  )مـ ــم رامـ ــه ريـ ،كمیتـ

خوانـدن  .ارزيابي میكنـد  » امپريالیست -دض«رانیروئي)ا.م.ج.م ( میكندكه

مـارش  (موضـع مركـزي   .تمامیت نامه مابراي ردكردن اين ايـده كافیسـت        

رھبـري آن تعیـین   «عبارت از اين اسـت كـه خصـلت ھرتشـكلي را         )خلق

ــد ــري  »میكنـــــــ ــه رھبـــــــ ــائي كـــــــ ــرو«)ا.م.ج.م(و،ازآنجـــــــ  -پـــــــ

چیــزي بــیش )مــارش خلــق(ازنظــر)ا.م.ج.م(اســت،بنابراين»امپريالیســم

ــانيســوپاپ اطم«از ــدرون     »ین ــا ب ــوده ھ ــردن خشــم ت ــالیزه ك ــراي كان ب

    .مجراھائي بي خطربراي سیستم امپريالیستي،نمي باشد

يـك نیـروي ضدگلوبالیزاسـیون در       (ك.ا.ت. قبل ازھرچیز،گفتن اين كـه آ        

ھفتـــه نامـــه اي كـــه درپـــاريس (ولومونـــدديپلماتیك) متـــرجم-فرانســـه

سـتندويادررھبري  نزديـك ھ ) ا.م.ج.م(،گروھائي كه به   )منتشرمي شود 

سوسیال دمكرات  «برجسته شده اند  )مارش خلق (آن میباشندودرمقاله 

چـــون .ھستند،واقعادرســـت نمــي باشـــد »ھــاي درون طبقـــه حاكمــه  

آنھاازنظرديدگاه و جھتگیري سیاسي سوسیال دمكـرات ھسـتند،دلیل         

نمي شودبخشي ازماشین دولت ياسـاخت احـزاب سوسـیال دمكـرات          

 بحــث دقیقــي نخواھدبود،اگرماننــدبحث .ورويزيونیسـت اروپــائي باشــند 

مـــارش خلق،گفتـــه شـــودلوموندديپلماتیك،بعنوان مثال،واقعامخـــالف    

ــات  .تجاوزامپريالیســـتي آمريكانیســـت ــريه منظماحركـ ــع،اين نشـ درواقـ

بھرحال،لومونــدديپلماتیك ايــن .آمريكاراافشــاءكرده بــاآن مخالفــت میكنــد

ــا   ني كاررادرحـــالي انجـــام میدھـــد كـــه درون چـــارچوب سیســـتم جھـ

امپريالیستي ايستاده،درعوض بدنبال راه حلي خیالي است كه چگونه         

بي عدالتي ھاي امپريالیسم رامي توان بدون سرنگوني خودسیسـتم          

ھمـــان گونـــه كـــه نامـــه كمیتـــه ريـــم  .امپريالیســـتي كمتردردآورنمـــود

خاطرنشان میسازد،آنھاتمايل دارندامپريالیسـت ھـاي اروپـائي را،اگرنـه      



 بعنوان نیروي توازن دھنده اي درمقابل  رقي،حداقلبعنوان نیروھائي مت  

ماچـه  .آمريكاببینندكه بايسـتي بـاآن متحدشدوآنرامورداسـتفاده قـرارداد        

برخوردي بايدنسبت به اين موضوع داشته باشـیم؟براي تعیـین خصـلت       

ھرتشكلي نھايتاعمده خط رھبري آن میباشـد،ولي مسـائل بسـادگي           

ــق آنرام    ــارش خل ــا درم ــاي م ــه رفق ــرح میكنند،نیســتند آنچــه ك ). ٣. (ط

تضــــادمھم بــــین رھبــــري وســــازمان ھــــاوتوده شــــركت كننــــده       

 يكي از چھره ھاي اصلي  اين كه آرونداتي روي.نیزوجوددارد)ا.م.ج.م(در

ھـم  ٢٠٠۴بودواين كـه اودرمقاومـت مومبـاي      ) ا.م.ج.م(شركت كننده در    

ــت    ــه اسـ ــل توجـ ــه اي قابـ ــركت نمود،نكتـ ــوان  .شـ ــكل بتـ مضافا،مشـ

ھمان طريقي ارزابي كردكه مي توان حزبي سیاسـي را          رابه  )ا.م.ج.م(

سئوال پیش پااينست كـه دريـك رويـدادمعین         .به آن طريق ارزيابي نمود    

بـاين  .میتوان شركت كرديانـه   )ا.م.ج.م(ودراين مورددرمجمع ومباحث خود   

بیشترشـــبیه تصـــمیم گیـــري )ا.م.ج.م(معناشــركت كـــردن يـــانكردن در 

اھراتي تـوده اي ياعملیـاتي      سیاسي براي شركت كردن يانكردن درتظـ      

خط رھبران چنان تظاھرات يارويدادي مھم      .سیاسي مشابه آن میباشد   

است، ولي ھمچنین مھم است بدانیم كدام بخش ازتوده ھاوبدوركدام          

طبق منطق مارش خلق،كمونیست ھامي .خواستي بسیج شده است

بايستي ازشركت در بسیاري يااغلب عملیات مھم سیاسي كه درغرب 

دسال گذشته علیـه گلوبالیزاسـیون امپريالیسـتي،جنگ عـراق          طي چن 

ھمچنـین  .وديگر جنايـات امپريالیسـتي روي داد،خودراكنـارمي كشـیدند       

ــردر   ــات را،اغلــب ھمــان نیروھــاي درگی ــراين عملی ــري )ا.م.ج.م(اكث ،رھب

بحسـاب  » امپريالیسم -پرو«میكردندكه البدطبق منطق مارش خلق بايد     

ظاھرات ھـائي معمـوالاين سـئوال مطـرح       درواقع،درتمامي چنان ت  .بیايند

 سئوالي كه معموالپاسخ بدان آسان نیسـت ـ اينكـه باتوجـه بـه      -است



ــائي       ــك ھـ ــه تاكتیـ ــاھرات ھاچـ ــه تظـ ــن گونـ ــمي ايـ ــدگان رسـ گرداننـ

كمونیست ھاوديگرنیروھـاي پیشـروكمك میكننـدتاتوده       . رابايداتخاذنمود

بـري  ھاخط وبرنامه سیاسي نیروھاي طبقـاتي مختلفـي كـه درگیـر رھ        

جنـــبش ھـــاي تـــوده اي ھستندراتشـــخیص     )يابـــه بیراھـــه بـــردن   (

ــد ــدورپالتفرمي    .بدھن ــامردم ب ــدن ب ــان متحدش ــا درجري ــه ( عموم برنام

صـحیح و متمركزكـردن مبـارزات آنھاعلیـه قـدرت دولتـي دشـمن               )حزبي

ــت كــه  ــراي افشــاءنیروھاي طبقــاتي بیگانــه       اس  بیشــترين امكــان ب

 .ھم مي آيدوايجادرھبري نیروھاي اصیل كمونیستي فرا

سـوپاپ  «رابايدعمـدتابعنوان )ا.م.ج.م( دررابطه باادعاي مارش خلق كه       

براي سیستم امپريالیستي ديد،يقیناحقیقت داردكه برخـي       »اطمیناني

دقیقـاچنین نظـري نسـبت بـه آن     )ا.م.ج.م(از رھبران ياپشـتیبانان مـالي     

ولي آنچـه كـه بیشـتردرمورداين نكتـه صـادق اسـت اينسـت كـه              . دارند

ه ھم اگركساني خودياديگران رافريب بدھـد،آن برنامـه سیاسـي          ھرگون

كه درراه مبـارزه پرولتاريـابراي قـدرت سیاسـي نباشددسـت آخر،حتـي             

بــراي » ســوپاپ اطمینــاني«اگــرھم بــااين منظــور شــروع نكــرده باشــد،

ــاريخ ايــن حكــم رابارھاودركشــورھاي  . سیســتم ارتجــاعي خواھــدبود ت

ــك تـــاريخ ايـــن .گونـــاگون نشـــان داده اســـت ــئله رابارھاوبارھادريـ مسـ

ــت    ــان داده اســ ــري نشــ ــورپس ازديگــ ــیال. كشــ ــرات -سوســ  دمكــ

ھاورويزيونیســت ھابارھــاچنین ســريال ھــاي اتومــاتیكي رابوجــود آورده  

اند،واغلب اين سريال ھابانقش آفريني افرادونیروھائي بوده كه بعنـوان          

 حـزب  -مخالفین قدرتمندسیسـتم ارتجـاعي قـدم بمیـدان گذاشـته انـد           

ن لوالدربرزيل،كـــه اكثرنیروھـــاي مؤســـس آن از میـــان جنـــبش  كـــارگرا

دردرون . سابقامائوئیست میباشند،يك نمونه ازايـن گونـه ماجرامیباشـد        

جنبش مخالفین ھمواره دوقطب وجودخواھدداشـت،يكي كـه مـنعكس          



كننده سازش ومماشات باسیستم موجوداست وآن ديگري كـه بـدنبال           

 .نابودي خودسیستم ارتجاعي میباشد

ــت            ــازي نیس ــه ديگرنی ــت ك ــه گرف ــوان نتیج ــامي ت ــاب آي ــااين حس ب

كمونیست ھادرمبارزات،جنبش ھاومجامع مختلفي كه دربرگیرنده توده       

ھائي اسـت كـه تحـت رھبـري آنھـانمي باشند،شـركت بنماينـد؟چنان             

سـوپاپ  « تضمین میكندكـه آن گونـه جنـبش ھاومجـامع     سیاستي فقط 

 . به آن تبديل شوندبراي سیستم ارتجاعي باشندويا» اطمیناني

درآنجـايي ازھمـه مشھودتراسـت كـه        )مـارش خلـق   ( اغتشاش فكري    

 –سعي میكندتمايزي رابین مبارزه مسـلحانه تحـت رھبـري سوسـیال             

ــك ورويزيونیســـــت ھـــــاي   دمكـــــرات ھـــــاي زاپاتیســـــت ھادرمكزيـــ

 دمكـــرات و -دركلمبیابـــاآن نـــوع ازنیروھـــاي سوســـیال)فـــارك(مســـلح

ــه د   ــلح كــــ ــت عموماغیرمســــ ــري  رويزيونیســــ ــش رھبــــ اراي نقــــ

درواقـع بـین آن كسـي كـه ماشــین     .ھستند،ترسـیم بنمايـد  )ا.م.ج.م(در

دولتي موجودراازطريق يك عملیات مسلحانه دراماتیك وبـدنبال آن بايـك         

ــي       ــین دولت ــركتش درماش ــناختن ش ــمیت ش ــراي برس ــالش ب ــه ت دھ

ــه كــه زاپاتیســت ھــاكرده     ارتجــاعي تحــت فشــارمي گــذارد،ھمان گون

 میكندمصـرانه ھـدفش راازطريـق اعتصـابات         اند،باآن كسـي كـه سـعي      

انجـام  ) ا.م.ج.م(وانتخابات بدست بیآورد، آن طوري كه برخي ازرھبـران          

 -انقالبیون،رفرمیســت ھاوضــد .داده انــد،تمايزي اساســي وجودنــدارد  

انقالبیـــون مـــي توانندبـــه يكســـان ھـــم اشـــكال قھرآمیزيانسبتاصـــلح 

اصـــــره تـــــوده مح(آمیزمبارزه،مثـــــل توافقات،اعتصـــــابات يـــــاگرائوس 

آنچه كه اساسايكي راازديگـري متمـايزمي نمايداينسـت     .رابكارببرند)اي

كه يك گروه سیاسي كدام خط،كـدام اسـتراتژي،وكدام اھـداف رادنبـال       

تمركزبرخصـلت  .میكندوچه تاكتیك ھاي متفاوتي ازآن بیـرون مـي كشـد          



مسلحانه ياغیرمسلحانه يك نیروي سیاسـي مفـروض وسـپس تـالش            

یـرون كشـیدن خصـلت سیاسـي آن نیرو،تعـويض جـاي             برآن مبنـابراي ب   

زاپاتیسـت  (ان .ال.زد.مي تواند ئـي ) مارش خلق .(علت ومعلول میباشد  

رادربحــثش بطريقــي بھتربكــاربگیردوقتي مكررااصــرارداردھدف آن    )ھــا

ــان .كســــب قــــدرت سیاســــي نیســــت  وھمچنــــین آنھابايدازخودشــ

، و بــــــــويژه )ا.م.ج.م(بپرســــــــندچرانیروھاي تشــــــــكیل دھنــــــــده 

ايـن  .دديپلماتیك،اين گونه ازمداحان مخلص زاپاتیست ھـا ھسـتند        لومون

 .واقعیت كه زاپاتیست ھا تفنگ دارند،دلیل واقعي آن نیست

  در باره ايدئولوژي ونقش مستقل كمونیست ھا-٣   

ــدئولوژيكي طــرح شــده درمقالــه      ــه اي ــق( دررابطــه بازاوي ، )مــارش خل

ــكل      ــخه بسیارازش ــلي ونس ــخه اص ــه نس ــدگان راب ــه  خوانن ــاده نام افت

 امپريالیسـتي   -مـا درواقـع معتقـديم درمبـارزه ضـد         .خودرجوع مي دھیم  

اتحادونیازبـــــه اتحادبانیروھـــــاي مربـــــوط بـــــه ايـــــدئولوژي ھـــــاي      

،درست مانندنیازبه اتحادبامعتقدين   » مدرنیسم -پست«مختلف،منجمله

 پرولتـري كـه درمبـارزه علیـه        -به مـذھب وديگـر اشـكال ايـدئولوژي غیـر          

دربخـش ھـاي    )مـارش خلـق   .( ھستند، وجـوددارد   دشمن مشترك فعال  

ونه فقط معتقدين بـه     (مختلف مقاله خودبراي اتحادبانیروھاي اسالمي      

چـراچنین دسـت    .بحـث میكنـد   »امپريالیسـم مـي جنگنـد     «كه بـا  )اسالم

پرولتري وآن گونه نگـاه فرقـه      -ودلبازي دررابطه باشكلي ازايدئولوژي غیر    

بـه  »  مدرنیسـم  -پسـت «نگرايانه نسبت به آن ديگـري؟ تبـديل پـس زد          

پیش شرطي براي وحدت در آنچه كه قرار است تالشـي از نـوع جبھـه              

متحدي مانند مقاومت مومباي باشدفقط مي تواندبه تفرقه غیرضـروري     

 .بیانجامد



 مضافا،ھمان گونه كه اصل نامه مابه وضوح مطرح میكند،خطرفراموش   

ژي شـان وبجـاي     كردن نقش كمونیست ھادرارائه ومبارزه درراه ايـدئولو       

»  امپريالیســتي-ضـد «يــا»جبھــه واحـدي «آن بـدنبال نــوعي ازايـدئولوژي  

چنــان جســتجوئي ھــم بــدنبال ســراب افتــادن وھــم .افتــادن، وجــوددارد

ھرجبھه متحدي ازطبقات مختلفي باجھان بینـي ھـاي         . خطرناك است 

بـازھم بـراي ماعجیـب اسـت كـه       .خاص خودشان، تشكیل شده اسـت     

یتـه ريـم رابـه آنجابرسـاندكه چراوظیفـه          مـي خواھـد كم    ) مارش خلـق  (

ــه پســت   ــارزه علی ــارزه علیــه     -مب ــي ازپالتفــرم مب ــم را بخش  مدرنیس

امپريالیسم ننموده است،درحالي كه مقاومت مومبـاي خـودش برخـي           

 مدرنیسم رااتخاذكرده - پست مفاھیم اساسي سیاسي وايدئولوژيكي

ــود ــر آنچــه راكــ    .ب ــوانیم جمالتــي نظی ــه كــدام شــكل ديگــري مــي ت ه ب

بـــه آنھـــارجوع داده شـــده را درك ٢٠٠۴ مقاومـــت مومبـــاي درتارنمـــاي

نبردھــاي دلیرانــه بومیــان وطوائــف چیاپاس،نپال،كلمبیــا،فیلي ...«كنــیم

ــان      ــت شـ ــال ھويـ ــراي اعمـ ــاط بـ ــتان،پرو،تركیه وديگرنقـ پین،ھندوسـ

» .ودراختیارگرفتن منابع شان درمحل ھاي تحـت سـكونت ياقلمروشـان          

.  مدرنیستي است-علني پست»سیاسيھويت «صادقانه بگوئیم، اين  

دست دردسـت ھمـراه     »ھويت سیاسي «واين مماشات ايدئولوژيكي با   

است باريختن آب ھاي ابھام سیاسـي بـین جنـگ خلـق تحـت رھبـري         

مسـلحانه اي تحـت   )كامالھرازچنـدگاھي (حزبي پرولتري وصحنه ھـاي    

روشــن اســت كــه  ).زاپاتیســت ھــا.(ان.ال.زد.فرمانــده مــاركوس از ئــي 

سـھم كیـك    «ومارش خلق سعي میكننـد    ٢٠٠۴مقاومت مومباي رھبران  

بھتراست روشن وواضـح پـذيرفت      .»خودشان راداشته باشندوآنرابخورند  

كه ايدئولوژي ھاي متفاوتي درون جنبش اعتراضي علیه گلوبالیزاسیون  



دررقابــت ھســتندونیروھاي كمونیســت راتشــويق نمودكارايــدئولوژيك     

 .مستقالنه وضروري خودرادردست بگیرند

  پانويس ھا   

ــه      .١ ــق (مقالــــ ــارش خلــــ ــه   )مــــ ــه كمیتــــ ــاب بــــ ــل خطــــ دراصــــ

دروسط كمیته ريـم    )مارش خلق (بتونة.پي،آمريكامیباشد.سي.ار/ريم

ــد.ســـــي.و ار ــات  .پي،آمريكامارامتعجـــــب میكنـــ ــق اطالعـــ برطبـــ

-درگیربودونه درمقاومت مومبـاي   )ا.م.ج.م(پي،آمريكانه در .سي. ار  ما

پي،آمريكا،كـــه .ســـي.ريه ار،ومقالـــه اي ازكـــارگرانقالبي نشـــ٢٠٠۴

 باتوضیح برگرفته شـده      به آن مراجعه میكند،به وضوح    ) مارش خلق (

ــد،كه    ــتح میباشـ ــراي فـ ــاني بـ ــري جھـ ــرويس خبـ ــیاري  از سـ  بسـ

 .ازانتشارات،منجمله خودمارش خلق،درمواقعي،آنرااستفاده كرده اند

شده »پست اينترنتي«مي گويدنامه كمیته ريم ) مارش خلق(مقاله      .٢

ماازچنان پستي بي خبريم،چـه حتـي اگـرچنین چیـزي روي داده       .تاس

 .باشد،بدون اجازه كمیته ريم انجام شده است

ونـه خـط آن رجـوع    «ھرتشـكیالتي »رھبـري «به ) مارش خلق (دراصل     .٣

درحالیكه مسئله رھبري وخط ازنزديك درھم تـداخل دارد،بنظرمـا          .میكند

 .يك تمركزشوددرست ترآنست كه برمسئله خط سیاسي ايدئولوژ

  

  

 كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 

 -درباره رويكردھاي كمونیستي وجنبش ضد

 گلوبالیزاسیون

مقاومت ”و“مجمع جھاني مسائل اجتماعي”خطاب به رفقاي درگیردر

 “٢٠٠۴مومباي

 ٢٠٠٣ دسامبر٨



 : رفقاي عزيز   

ــتي      ــبش انقالبــي انترناسیونالیس ــه جن ــم ( كمیت ه باعالقــ)كمیتــه ري

) ريـم ( جنـبش انقالبـي انترناسیونالیسـتي    بسیارنقشه ھاي نیروھـاي  

درجنــوب آســیاوديگرنقاط دررابطــه بــامجمع جھــاني مســائل اجتمــاعي  

، قراراسـت   )ا.م.ج.م(راكـه درارتبـاط بـا     ٢٠٠۴ومقاومت مومبـاي  )ا.م.ج.م(

ماابتكاري راكه حزب كمونیست ھندوسـتان      . تشكیل شود،دنبال میكند  

 و ديگران جهت تلاش براي   )جنـگ خلـق   ( لنینیسـت    -ماركسیست

 امپريالیسـتي ازطريـق حمايـت ازمقاومـت         -تضمین حضورخط قاطع ضـد    

ــاي ــیم ٢٠٠۴مومب ــه  . ،بخــرج داده اند،تحســین میكن درھمــان حال،كمیت

،حداقل درسطح مسـائل  )ا.م.ج.م(بابرخي ارزيابي ھا ي آن در رابطه با     

 اجتمـاعي   ازآنجائي كه مجمع جھـاني مسـائل      .تاكتیكي،موافق نیست 

پديده اي جھاني بادرجه معیني ازنفوذدرتعدادي ازكشورھائي است كه 

جنــبش مافعــال میباشــديادرآنجاتماس ھــائي داريم،احتیــاج داريــم ازآن  

عرضه میكندونوع استراتژي وتاكتیكي كه جنبش ما       )ا.م.ج.م(چیزي كه   

چـون رفقـاي    . دررابطه باآن بايداتخاذكند،درك عمیقتري بدسـت بیـاوريم       

رھاي مختلف،منجمله ازخارج ازمنطقه جنوب آسیا،درفعالیت ھاي       كشو

مقاومت مومباي شركت خواھندكرد،بھترين حالت اينسـت كـه جنـبش           

ماحتي االمكان قوياباارزيـابي مشـتركي وبـه حـول سیاسـت صـحیحي             

 .دررابطه باآن متحدشود

ــا     ــه بـ ــائي كـ ــراي رفقـ ــتندذكرتاريخچه اي ازآن ) ا.م.ج.م( بـ آشنانیسـ

مجمع جھـاني مسـائل اجتمـاعي ازدرون كنفرانسـي كـه            .دمفیدمیباش

گرچه .برگزار شد،بیرون آمد٢٠٠١نخستین باردرپورتوالگروي برزيل بسال 

درگیرنشده است،درحقیقت حزب )ا.م.ج.م(ھیچ حزبي علنادرتشكیالت 

كــــــارگران برزيل،كــــــه حكومــــــت محلــــــي رادرپورتــــــوالگرودركنترل  



ھمچنین طیـف   . بوده است خوددارد،شديدادرگیرپشتیباني ازاين مجمع    

 -گســـــترده اي ازجنـــــبش ھـــــاي اجتمـــــاعي وســـــازمانھاي غیـــــر 

ــومتي ــي.ان(حكـ ــي    )او.جـ ــند،كه برخـ ــزدرآن درگیرمیباشـ ــل نیـ دربرزيـ

ازآنھادرگیراشـــكال مختلفـــي از مبـــارزه رزمنـــده ھســـتند،مانندجنبش  

تي كه ريشه پرتقـالي  . اس.موي مینتوسین ته راياام (كارگران بي زمین  

خي طـوالني دررھبـري مصـادره زمـین وحتـي نـوعي       ، اين ھاتـاري   )دارند

دفاع ازخودمسلحانه درمقابل خشونت طبقات استثمارگردارند،درحالیكه 

ــه مجراھــاي      ــي زمــین رانھايتاب ــوده ھــاي ب درھمــان حــال نارضــايتي ت

بیرون ازبرزيـل بدوابخشـي ازچـپ اروپـائي         .غیرانقالبي كانالیزه كرده اند   

ان مثال آنھائي كه بدورھفته نامـه       رابلندكرده است،بعنو )ا.م.ج.م(پرچم  

ــك      ــام ات ــه ن ــه ب ــده اندوتشــكیالتي ك ــع ش ــدديپلماتیك جم پرنفوذلومون

(ATTAC)        مشھور است، اين ھاخیلي سريع دراروپارشدكرده ودربسیج 

بــويژه ســازمان دھنــدگان . گلوبالیزاســیون درگیرمیباشــند-تــوده اي ضــد

“ وبالیزاسـیون گل”سعي كرده اندنیروھائي راكـه درمخالفـت بـا        )ا.م.ج.م(

 .ظاھرشده اندجذب كرده و باھمین نام شناخته شوند

ــترده اي        ــدبخش گسـ ــه بعـ ــان بـ ــوالگرووازآن زمـ ــه اول پورتـ  درجلسـ

زمینـــه . درآن شـــركت نمــوده انـــد  ازنیروھــاي متشـــكل وغیرمتشــكل  

اين بـوده كـه تعـدادزيادي جلسـات بحـث پرسـش و پاسـخ           )ا.م.ج.م(كار

 يــك ياچنــدتاتظاھرات درخــالل وســمیناروھمچنین)مباحثــه پــانلي(گونــه

 .برنامه ھايش داشته باشد

 بعدازاستقبال بزرگـي كـه ازمجمـع پورتوالگروشد،سـازماندھندگان آن        

را به رويـدادي سـاالنه مبـدل كننـد،ومتعاقب آن           )ا.م.ج.م(تصمیم گرفتند 

ــد   ــھربرزيلي برگزارشــ ــك شــ ــه ديگردريــ ــالوه، .دوبرنامــ ــامع ”بعــ مجــ

بــويژه .تشــكیل شــدند) ا.م.ج.م(زمنطقــه اي نیزبــه تاســي ا“اجتمــاعي



دھھاھزارفعال )E.S.F(يا)ا.م.ا.م(دراروپا،مجمع اروپائي مسائل اجتماعي 

وغیره رابراي شركت درمناظره ومباحثه ھمـین طورشـركت درتظـاھرات           

اخیرامجمع اروپائي مسائل اجتماعي درفرانسـه      .ھاي بزرگ جذب نمود   

ت قبــل ازجنــگ ســال گذشــته،مجمع اروپــائي درايتالیا،درســ.برگزارشــد

عراق،برگزارشد،اينبار ھم تعـدادزيادي راجـذب كـرده وازفرصـت بدسـت            

 .آمده براي بیان اعتراض شان علیه نقشه ھاي جنگي آمريكاسودبردند

ــال     ــال بســ ــه ســ ــین طوركــ ــعت  ) ا.م.ج.م( ھمــ ــدازه ووســ ازنظرانــ

كاربزرگترمیشد،قدم بقدم نیزدرگیري مسـتقیم وغیرمسـتقیم نیروھـاي       

حـزب كـارگران برزيـل      .اعي درآن بیشترشده اسـت    سیاسي عمده ارتج  

خودباانتخــاب لوالدوســیلوابعنوان رئــیس جمھوركشــور،قدرتي درعرصــه  

مقررشـده  “بازي مطـابق قواعـد    ”پیروزي لوال درنتیجه توافق با    .ملي شد 

لوالموافقـت  .توسط بانك جھاني ومؤسسات امپريالیستي بدسـت آمـد         

ه،مالكیت خصوصـي  كردتضمین بدھـدبرزيل اقسـاط قـروض خودراپرداختـ     

امپريالیســت ھاوطبقــات مرتجــع محتــرم شــمرده شده،ومصــادره زمــین 

بـدلیل ايـن سیاسـت ھـاي ارتجـاعي،ھم اكنـون حكومـت              .متوقف شود 

ھنگامیكـه  .لوالبادلزدگي بزرگي درمیان جنبش چپ برزيل مواجه اسـت         

 درپورتـو  ٢٠٠٣)ا.م.ج.م(لوالرئیس جمھورتازه بقدرت رسیده به نشست  

ــام داد ــاي      الگروپی ــت ھ ــه سیاس ــده ك ــركت كنن ــاي ش ــب نیروھ ،ازجان

ــد     ــل آم ــادي بعم ــات زي ــابي میكردند،اعتراض ــه ارزي ــات .لوالراخائنان مقام

ــیال ــائي   -سوســــــــ ــاي اروپــــــــ ــت ھــــــــ ــرات حكومــــــــ  دمكــــــــ

 .شركت كرده بودند٢٠٠٣و٢٠٠٢نیزدرپورتوالگرو

 به ھمین ترتیب،دراروپامجمع اروپائي مسائل اجتماعي نه تنھاشامل     

ــك  ــف گســترده اي  گــروه ھــائي نظیرات بــوده اســت بلكــه ھمچنــین طی

 دمكـرات ھـاي    -ازاحزاب عمده سرمايه داري ودسته كاملي ازسوسیال      



ــت     ــام تروتسكیسـ ــواع واقسـ ــت،مثل انـ ــاي رويزيونیسـ ــي ونیروھـ چپـ

مجمع اروپائي پاريس بعنوان مثال طبق گزارش .ھاونظايرآن رادربرمیگیرد

یباني ھاي رسیده وسیعاتوسط سطوح مختلف حكومـت فرانسـه پشـت          

اين به تضـادھائي باشـدت ھـاي مختلـف بـین سـازمان       .مالي شده بود 

ــد     ــاعي وعناصراستوارضـ ــائل اجتمـ ــايي مسـ ــع اروپـ ــدگان مجمـ  -دھنـ

 .امپريالیست وانقالبي كه دراين برنامه شركت داشتند،پامیداد

منطقه اي وابسته به آن چـه       “مجامع اجتماعي ”و) ا.م.ج.م( كالدرمورد   

زيــك طرف،رھبــري واھــرم ھــاي تشــكیالتي اظھـارنظري میتــوان كــرد؟ ا 

 مخــالف سیســتم  دردســت نیروھــائي اســت كــه دراســاس ) ا.م.ج.م(

درحالیكـه اكثـراين نیروھاباشـكل      .جھاني امپريالیسـم وارتجـاع نیسـتند      

خاصــي ازســـبعیت امپريالیســـت ھاومؤسســـات جھـــاني آنھامخـــالف  

ھستند،بااين حال به اين تـوھم دامـن مـي زنندكـه ازطريـق فشـارتوده                

اوديــالوگ مــي تــوان سیســتم عادالنــه اقتصــادي واجتمــاعي رابــدون  ھ

درحالیكه اين نیروھاباحركات جـاري امپريالیسـت ھـاي    . انقالب پديدآورد 

ــالف      ــاني مخـ ــراي جھـ ــون وچـ ــي چـ ــركردگي بـ ــراي سـ ــائي بـ آمريكـ

بعنوان مثال اصول . ھستند،باخودسیستم امپريالیستي مخالف نیستند

ئي اسـت كـه بخاطرمقاصدسیاسـي       آنھا”تشكیالتي آنھا،مانع پیوستن  

 حمايـت مسـتقیم    ،موضعي كـه مـانع پـذيرش   “جان انسان ھارامیگیرند 

 برخي ازدولت ھاي ارتجاعي مثل فرانسه يابرزيل نمـي            ياغیرمستقیم

شود،يعني دولت ھائي كه پلیس وارتش آنھابطرق بیشمار نشان داده          

جــان ”انــدمي تواننــدوعمالبراي بقــاءوحفظ حاكمیــت طبقــات اســتثمارگر

ازطـــرف ديگـــر،ھمچنین روشـــن اســـت كـــه     . “انســـانھارا میگیرنـــد 

ــاي  ــعارھاوفعالیت ھ ــالین   ) ا.م.ج.م(ش ــدادبزرگي ازفع ــتگانش تع ووابس

ــه      ــات میان وروشــنفكران مترقــي راجــذب نمــوده كــه عمــدتاازمیان طبق



 فزاينده درجھان بخشم  ھستند، كساني اندكه ازنابرابري وبي عدالتي

 امپريالیســـم آمريكاخشـــمگین  آمـــده اند،كســـاني اندكـــه ازدســـت   

اكثــراين .ھســتندومي خواھندبــه طريقــي مؤثربــآن اعتــراض بنماينــد     

 ديـدگاه انقالبـي      نیروھاجوان ھسـتندوھیچ يابصـورت انـدكي درمعـرض        

اين افرادونیروھادرجستجوي يافتن راه حلـي بـراي    .پرولتارياقرارگرفته اند 

مسائل جھـان ھسـتند،ومھم اسـت مابـادرك علمـي خودازسرچشـمه             

مسـائل درسیسـتم امپريالیســتي وراه حـل خــوديعني انقـالب جھــاني     

. پرولتري،بـــــه تعدادھرچـــــه بیشـــــتري ازآنھادسترســـــي پیـــــداكنیم

گرچــه بســیاري ازايــن . ھمچنین،بســیاري ازآنھاخواھــان عمــل ھســتند

ــدرجات مختلفـــي بـــارھبران اصـــلي    تضـــادومخالفت )ا.م.ج.م(نیروھابـ

راعرصـه مھمـي مـي    )ا.م.ج.م(دارنداماروشن است كه ايـن نیروھـاھنوز   

دانندكه مي توانندازآنجااز كساني كه ازكشورھاي ديگرآمده اندآموختـه         

 اعتراضي متحـدوبین المللـي راعلیـه سیاسـت           باآنھاتبادل تجربه كرده  

 .ھاي امپريالیسم اظھاربنمايند

 -تدوين واعمال خط صحیح ماركسیسـتي     )ا.م.ج.م( اين واقعیت متضاد     

رابراي متحدكردن تمامي آناني كه مي      )مم ل   ( مائوئیستي -لنینیستي

 ودرھمــان حــال  تواننــددرمبارزه علیــه امپريالیســم وارتجــاع متحدشــده 

اين مستلزم آنسـت    .ايزوله وافشاي نارھبران توده ھارا،مشكل میسازد     

ــائو   ــا رھنمودم ــك ”كــه م ــال “ اســتحكام دراصــول، انعطــاف درتاكتی رادنب

 .اجتناب كنیم“چپ” راست وكرده،خط توده اي رابكاربسته،ازانحرافات به

مجددا،به .برگرديم٢٠٠۴ به برنامه مومباي وبخصوص مقاومت مومباي     

تیزوســريع بودنــدوبراي )ا.م.ج.م(ايــن واقعیــت كــه رفقــا درفھــم اھمیــت 

 امپريالیستي اقـدام نمودنـد،درودمي      -قدرتمندضد“قطب” تضمین حضور 

اپورتونیست ازرھبري ) م.م(تحلیل پايه اي كه مقاومت مومباي .فرستیم



ــك   . داردبنظرماعمدتادرســت اســت )ا.م.ج.م( ــا دررابطــه باتاكتی ــیكن م ل

درپــــــیش ) ا.م.ج.م( نســــــبت بــــــه ٢٠٠۴م.ھــــــاوبرخوردي كــــــه م

نـوامبر  ١٠ در  فراخـوان اصـلي صادرشـده     .گرفته،مالحظاتي جـدي داريـم    

نیسـت،بلكه  ) ا.م.ج.م (-برنامـه اي ضـد    ٢٠٠۴مقاومت مومبـاي  ”میگويد،

ــن   ــاتمركزي روشــــ ــه اي بــــ ــه   برنامــــ ــه اي كــــ ــت نكتــــ  وتیزاســــ

 موفق نبوده وبرنامه ايست كه سـاختن جنبشـي           درانجامش)ا.م.ج.م(

ــد  ــیل ض ــوي واص ــت  -ق ــه اس ــده گرفت ــتي رابعھ ــدنبال .  امپريالیس وي ب

متحدكردن كساني است كه حقیقتامخالف گلوبالیزاسیون وجنگ ھـاي        

بــه وســیله پروســه اي ازتشــريك تجــارب وتحلیــل  .تجاوزكارانــه ھســتند

قصـددارددورنمائي  ٢٠٠۴ھاي امپريالیستي،مقاومت مومبـاي   استراتژي  

راتكامـل دھدكــه درآن تمــام نیروھــاي درحـال مبــارزه راعلیــرغم اشــكال   

ــم       ــه باامپريالیس ــراي مقابل ــبش ب ــبرد جن ــابراي پیش ــه آنھ ــارزاتي ك مب

ــد   ــرده اند،متحدبنماي ــتن  (“ .ونھايتاشكســت آن انتخــاب ك ــدات از م تاكی

 پايـه اي درنظـر گرفتـه شـده          احساس میكنـیم جھتگیـري    )اصلي است 

 .درعبارت فوق صحیح است وبايستي دنبال شود

 ازوضـوح   ٢٠٠۴ درھرحال، داده ھاي اطالعـاتي ديگرمقاومـت مومبـاي           

ــي كاھــد،بعنوان مثال،درتارنمــاي مقاومــت        ــن جھتگیــري صــحیح م اي

ــاي ــه افشــاي  ٢٠٠۴مومب ــده  ) ا.م.ج.م(بیشــترمتن ب ــاص داده ش اختص

رابابرخوردصحیحي كـه مقاومـت مومبـاي    بسختي بتوان اين متن   .است

) ا.م.ج.م (-برنامــه اي ضــد ”اتخــاذكرده بــوديعني كــه  )٢٠٠۴م.م(٢٠٠۴

فكــر میكنــیم ھركســي ايــن مــتن رابخواندبشــكل  .آشــتي داد“ نیســت

) ا.م.ج.م(درواقع درمقابـل    ٢٠٠۴م.اجتناب ناپذيري نتیجه خواھدگرفت م    

ده ايـم كـه     مضـافا،مااطالع حاصـل كـر     .نوعي بايكوت رااتخـاذكرده اسـت     

ــده اي از      ــركت كننــ ــیچ شــ ــه ھــ ــت كــ ــده اســ ــري شــ ــع گیــ موضــ



شـركت  ) ا.م.ج.م(“ نفـي ”بدون  ) ا.م.ج.م(نبايددرفعالیت ھاي   ٢٠٠۴م.م

 -احســـاس مااينســـت كـــه اگرنماينـــدگان قطـــب اصـــیل ضـــد  .بنمايـــد

ــاي    ــنددرفعالیت ھــــ ــتي قادرباشــــ ــركت ) ا.م.ج.م(امپريالیســــ شــــ

ان بايستي بـرپیش    تمركزآنھا درشركت ش  .بنمايند،بايستي چنین بكنند  

ــتن نیـــازبراي مبـــارزه اي قاطع،وبروشـــني آمـــاج آنھادشـــمن       گذاشـ

 محــــدوديت ھــــاي خــــط  بــــراين بســــتر،طرح.امپريالیســــتي باشــــد

بدون آنكه اين نكته را تمركزاصلي شان قراربدھنـد،كاري       )ا.م.ج.م(غالب

 .صحیح خواھد بود

 بشـكلي يـك   ٢٠٠۴م. مي توانیم ببینیم چگونه،بعنوان مثال،نوشـته م         

ايـــن .رانفـــي مـــي نمايـــد“جھـــاني ديگـــرممكن اســـت”جانبـــه شـــعار

ــاده ومحبوبیــت پیــدا كــرده  )ا.م.ج.م(شــعار وسیعادرسراســرجھان جاافت

اين بدلیل آنست كه اين شعارآرزوي عمیق توده ھـارابراي پايـان           . است

ــان     دادن بــه بــي عــدالتي جھــان موجودتحــت ســلطة امپريالیســم رابی

ي بخــودي خودكـــافي  ايــن درســت اســت كــه چنــین شــعار      .میكنــد 

ــران اپورتونیســت  .نیســت ــاني ”باشدشــعار)ا.م.ج.م(اگردســت رھب جھ

جھــاني ديگربــدون ســرنگوني امپريالیســم ”بمعنــاي”ديگــرممكن اســت

ــدبود”وارتجــاع ممكــن اســت   ــا بايســتي متحدشــدن   . خواھ ــه م وظیف

بااحساسات توده ھاباشـدمبني بـراين كـه جھـاني ديگردرواقـع ممكـن              

ھیم كـه جھـاني ديگرنمـي توانـدچیزي     است ودرھمـان حـال نشـان بـد       

ــه       ــي ب ــازه انقالب ــق مب ــدكه از طري ــتي باش ــاني سوسیالیس بغیرازجھ

تقريباھرشعارصــحیحي رااپورتونیســت ھــامي  .ھســتي درآمــده باشــد 

ماديــــده ايــــم حتــــي درجنــــبش كمونیســــتي     .تواننــــد بكارببرنــــد 

 كمونیسم و ديكتاتوري پرولتاريابراي  انترناسیونالیستي شعارھاي بنفع

نیدن سیاست واقعي بـراي تسـلیم طلبـي يااحیـاء سـرمايه داري       پوشا



بھرصورت، اين بدان معنانیست كه ماحتي لحظه اي    .بكار برده شده اند   

 !اين شعارھارابراي اپورتونیست ھاوابگذاريم

 اين كه نیروھـايي كـه نگـرش پرولتـري رانماينـدگي میكننـددرباالترين               

شــكي .لي اھمیـت دارد حضورداشـته باشـند،خی  ) ا.م.ج.م(حـدممكن در 

نیست كه نیروھـاي اپورتونیسـت سـعي خواھنـدكرد مـانع ازارائـه خـط                

ولــي . امپريالیســتي وانقالبــي ازتريبــون ونظــايرآن بشــوند  -واضــح ضــد

اگرماتاكتیك عمده خودراتبديل به .ماكارآنھارابرايشان آسان نخواھیم كرد

درمیـان  بنمائیم خودراباريسك ايزوله شدن ) ا.م.ج.م(حمله مستقیم به   

ــه در     ــواھیم نمودك ــه خ ــالیني مواج ــي وفع ــنفكران مترق ) ا.م.ج.م(روش

 .شركت میكنند

 مابايستي ازھرمجراوتاكتیـك ممكنـي بـراي ارتبـاط بـاتوده ھـائي كـه                

ــدگاه  ) ا.م.ج.م(ازسراســرجھان در حضــورخواھنديافت اســتفاده كرده،دي

  امپريالیسـتي ھمـه جانبـه واسـتواري راارائـه داده،وراه حـل ھـاي               -ضد

اصیل انقالبـي خودرادرمقابـل بیراھـه ھـائي كـه اپورتونیسـت ھـا ارائـه              

مابايستي درھرآن جائي كه امكان داردبدنبال شركت        .میدھندقراردھیم

بوده،وھرآنجاكـه چنـین چیـزي      ) ا.م.ج.م(درسمینارھاومناظرات رسمي   

ــث     ــان حضارياســازمان دادن فعالیــت ھــاي ديگربح ممكــن نبودچــه ازمی

رانمي دانیم، ولـي امیـدواريم     ٢٠٠۴م.انقشه ھاي م  م.خودراارائه بدھیم 

 امپريالیسـتي   -يانیروھاي ديگرضـد  / و٢٠٠۴م.آن برنامه ھاكه بوسیله م    

ــذب    ــدبراي جــ ــیله اي باشــ ــده بتواندوســ ــازمان داده شــ ــیل ســ اصــ

بعنوان مثال، مجمعـي    .شركت میكنند ) ا.م.ج.م(وپیوندبانیروھائي كه در  

يافتـه بايسـتي بخشـھاي    كه براي حمايت ازجنگ خلق درنپال سازمان    

ــه در  ــاني را كـــــ ــي ازكســـــ ــتند،جذب ) ا.م.ج.م(مھمـــــ درگیرھســـــ

مجددا،انجام ايـن كارمسـتلزم تركیـب ماھرانـه نـرمش درتاكتیـك             .بنمايد



حتي زماني كه ماانتقادات مھمي داريم     .باجھتگیري استراتژيك میباشد  

ــرادآن وجــوددارد   ــراي اي ــع الزم اســت  .راه ھــاي مختلفــي ب برخــي مواق

ــع ديگرصــحیح ترآنســت كــه  .ياسیاســتي رانفــي كــرد مستقیمافرد مواق

ــدھیم   ــدبنمائیم واجــازه ب ــاتي تاكی ــوده ھــا  برموضــع خودبشــكلي اثب  ت

 .خودشان تمايزبین درك ماودرك نارھبران رابیرون بكشند

 مابايســتي فعالیــت ھــاي مومبــاي رابــراي ارتقاءوســاختمان جنــبش     

ايـن  .ه قراربـدھیم مورداسـتفاد ) ام.ار.پ.دبلیو(مقاومت خلق ھاي جھان  

ام ازنقاط مختلـف دنیـا حضـورخواھنديافت        .ار.پ.واقعیت كه فعالین دبلیو   

ــدمااز     ــه ديـــــــ ــدبودبراي ارائـــــــ ــبي خواھـــــــ ــت مناســـــــ فرصـــــــ

درحال “. رزم خلق رامتحدكنیم   -شمال،جنوب،شرق وغرب ”ام.ار.پ.دبلیو

وبشـكلي  (ام بر مخالفت بااشغال عـراق توسـط آمريكـا         .ار.پ.حاضردبلیو

) “جنگ علیـه تروريسـم    ” ن گسیخته آمريكازيرپرچم    كلي تربرتھاجم عنا  

منجمله باتاكیدمعین برمبـارزه بـراي آزادي       (وحمايت ازجنگ خلق درنپال   

كـه دريكـي از     )مائوئیسـت (ازرھبري حـزب كمونیسـت نپـال      {رفیق گوراو 

ــد    ــتان اسیرمیباشـ ــاي ھندوسـ ــدان ھـ ــت )}زنـ ــزداده اسـ ــن . تمركـ ايـ

ــاي ھســتن    ــراي طــرح كــردن درمومب دوھمچنین ھاموضــوعات مھمــي ب

ــدداريم بــــا       ــه قصــ ــوع ازتشــــكیالتي راكــ ــتندتاآن نــ ــي ھســ طريقــ

بايستي به جمـع    . تكامل بدھیم،مشخصابنمايش بگذاريم    ام.ار.پ.دبلیو

آوري اسم وآدرس نیروھاي مختلفي كه از كشـورھاي مختلـف میاينـد،        

 .توجه شود

 نكته ديگري كه بايستي به آن توجه بنمائیم عبارتست ازايفاي نقش            

ــ ــوان ماركسیســتمســتقل م  مائوئیســت دررابطــه - لنینیســت-ان بعن

بـويژه  .بابرنامه ھاي مختلفي كه براي مومبـاي برنامـه ريـزي شـده انـد               

مھم است نسخه ھاي مناسـبي ازنشـريه ماوادبیـات م ل م بطورعـام               



ــع     ــه وتوزي ــره ارائ ــدازه كــه ممكــن باشــدبه وســیله میزكتــاب وغی تاھران

قـــــاءرابراي آن كـــــه مھـــــم خواھدبودحـــــداقل تعـــــدادي ازرف.شـــــوند

 مائوئیســت سـخن بگوينــد،  - لنینیسـت -مسـتقیمابعنوان ماركسیســت 

 .آماده نمود

 درحالي كه بايستي سعي كنیم تشكالت توده اي،منجملـه آنھـائي              

ام،يادرآن نقشي فعـال داريـم مثـل    .ار.پ.كه مارھبري میكنیم مثل دبلیو   

عنـوان  ، راتوسعه بدھیم،بايستي دقت كنیم ايـن تشـكالت راب         ٢٠٠۴م.م

درواقع،اين . براي كارمستقالنه كمونیستي خودنبینیم     بديل وجانشیني 

 عاجزماندن ازوظیفه متحدكردن نیـروي      -میباشد“دودريك”بمعناي تركیب 

 امپريالیسـتي بوسـیله وظیفـه ارتقـاء ايـدئولوژي م ل م              -گسترده ترضد 

درايــن رابطــه مانكــات مســئله داري رادرفرمــول بنــدي ھــاي    . خودمــان

دررجــوع بــه ايــن دووظیفــه ٢٠٠۴م.شــده درنوشــته تارنمــاي مبكــاربرده 

نبردھــاي دلیرانــه بومیــان ...”مشــاھده میكنــیم، بعنــوان مثــال درعبــارت

وطوائف چیاپاس،نپال،كلمبیا،فیلي پین،ھندوستان،پرو،تركیه وديگرنقاط    

براي اعمال ھويت شان ودراختیارگرفتن منابع شان درمحل ھـاي تحـت      

لي كـــه تالشـــي ســـتايش انگیزبـــراي درحـــا“ .ســـكونت ياقلمروشـــان

متحدشدن با احساسـات مثبـت بسـیاري ازنیروھاوفعالیـت ھـاي درون             

راحمايــت كــرده “مبــارزات بومیــان وقبايــل”جنــبش اجتمــاعي اســت كــه

ــق تحــت رھبــري    ــگ خل ــد،اين دركنــه خودفرمولبنــدي صــحیحي ازجن ان

مائوئیست ھانیست،وبويژه يك كیسـه كـردن جنـگ خلـق مائوئیسـتي             

ان .ال.زد.اپورتونیســتي ورويزيونیســتي تحــت رھبــري ئــي    بامبــارزات 

بھمـین  .دركلمبیامفیدنیست)فارك(ار سي   .آ.يا اف )چیاپاس(درمكزيك ويا 

 -پســـت”  پلمیـــك علیــه  ٢٠٠۴م.ترتیــب نیز،بــراي ســـازماني چــون م   

پیشبردمبارزه درعرصه فلسـفي درواقـع      .كاري صحیح نیست  “مدرنیسم



ت كـه تـاكنون درايـن    مھم است،واين ضعف نیروھـاي م ل م اصـیل اسـ         

راتبـديل بـه    “ مدرنیسـم  -پسـت ” امااگرماطرد.موردخیلي كم كاركرده اند   

ــب       ــه ظاھرامطلـ ــه كـ ــائیم،آن گونـ ــترك بنمـ ــل مشـ ــك عمـ ــرورت يـ ضـ

 بـه     دسـت خودراازرسـیدن      القاءمیكند،بدون ھـیچ ضـرورتي      ٢٠٠۴م.م

 مدرنیســت میداننــد،كوتاه  - كــه خودراپســت  بســیاري ازافرادمترقــي 

 وسـايل مـؤثري   ٢٠٠۴م.ام يا م.ار.پ. ھائي چون دبلیو   گروه.خواھیم كرد 

براي پیشبردمبارزه درعرصه فلسفي نیستند،ولي بايستي وسیله ئي        

باشــندبراي قــادركردن كمونیســت ھــادركنش وواكــنش وتاثیرگــذاري      

بربخش ھاي وسیعي ازكساني كه ازنظرفكـري مترقـي ھسـتندوازاين            

ــا    ــتي مـــ ــتقالنه كمونیســـ ــراي پیشبردكارمســـ ــه نظربـــ ،بويژه نقطـــ

ــرويج ــم تـ ــع،ديدگاه ومتدماركسیسـ ــم- موضـ ــم،راه - لنینیسـ  مائوئیسـ

 .رابازبنمايند

ــا   ــابخوبي ازمحــدوديت ھــاي خوددرشــناخت   : رفق ــويژه ) ا.م.ج.م(م وب

برنامـــه مشخصـــي كـــه بـــراي مومبـــاي درژانويـــه آمـــاده كـــرده،اطالع  

 اطالعـات جـامعي   ٢٠٠۴م.داريم،ھمچنـین درموردنقشـه ھـاي خـاص م    

وانیم وسـعي نمـي كنـیم تاكتیـك ھـاي خاصـي رابـراي         مانمي ت .نداريم

ولـي حـس میكنـیم بـراي ايـن كـه           .برخوردبااين رويـدادھا پیشـنھادكنیم    

ــل حصــول     ــه عمــل كــرده دســتاوردھاي قاب ــابطريقي متحدان جنــبش م

رابه حداكثربرسـاند،نكاتي  ٢٠٠۴م.وھم م ) ا.م.ج.م(درمومباي دررابطه با  

امیـدواريم رفقـاي   .م ھسـتند  راكه در اين نامه موردخطـاب قـرارداديم،مھ       

 .درگیردراين كارزارھابه نكات طرح شده توسط ماتوجھي جدي بنمايند

  بادرودھاي كمونیستي وبھترين آرزوھا  

 كمیته جنبش انقالبي انترناسیونالیستي

  

  



  و موضع كمیته ريم جريان ھوادار شركت كردن 

 “مارش خلق”نوشته 

برخورد كرده ايم،از نامه اي بخش زير ، كه بعنوان بخش اصلي به آن 

.  نوشته شده برگرفته شده است٢٠٠۴بسیار طوالني تر كه در ژوئن

 : پیدا نمود كل مقاله را میتوان در تارنماي مارش خلق در آدرس زير
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 ف. ب.  ج                          

 امپريالیست  -رانیروئي ضد ) ا.م.ج.م(ه مركزي اين جريان اساسا     جنب    

 .مي بیند،علیرغم آنكه آنراصراحتاننوشته اند

 درمراحل اولیه مقاومت مومباي بسیاري ازروشنفكران وسازمان ھاي     

 بمعنـاي انشـعاب     -لیبرال ايـن برنامـه آلترناتیوراتالشـي انشـعاب گرانـه          

ــپ ضـــد ولـــي بعـــدازآن كـــه . دنـــد بحســـاب آور- امپريالیســـتي-دركمـ

ــلت ــیل  )ا.م.ج.م(آنھاازخصــ ــاي اصــ ــیاري ازنیروھــ ــن شدند،بســ روشــ

راترك كردندوبه مقاومت مومبـاي پیوستند،ويادرھردوشـركت       )ا.م.ج.م(يا

ھمین كه زمان بسمت برپائي مقاومت مومباي جلورفـت اتھـام           .نمودند

انشــعاب گــري كامالناپديدشــده ومقاومــت مومبــاي درتبــديل شــدن بــه 

 نه تنھادرھندوسـتان   -سي جدي اي كه روزانه برمحبوبیتش     شبكه سیا 

ھنگام شروع . افزوده میشود،ارتقاءيافت-بلكه ھمچنین در سراسرجھان

ــق      ــه ھــاي م ل ھندوســتان ومواف ــه حلق ــق ب ــه،آنھائي كــه متعل برنام

؛وحتــــي  بودندبـــه چنــــدتائي تقلیـــل پیداكردنـــد   )در م ج م ا(شـــركت 

درايفاي نقش بیشـتربدلیل    رويزيونیست ھاي آشكاري،مثل لیبراسیون،   

گرچه نام شان بھمان (مخالفت اعضاي ساده شان بامشكل روبروشدند

بـه ترتیـب بـه احـزاب     {برجستگي نام سـي پـي اي وسـي پـي ام بـود          

رويزيونیســــت حــــزب كمونیســــت ھندوســــتان وحــــزب كمونیســــت  
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حتـي  . } جھـاني بـراي فـتح   -اشـاره میشـود   ) ماركسیسـت (ھندوستان

ايضــا بــدلیل (عي قــرارداده شــده بــودســي پــي ام چنــان درموضــع دفــا

ــايش  ــت كادرھـ ــورو  )مخالفـ ــوپولیت بـ ــه عضـ ــزي (كـ ــه مركـ ــه ) كمیتـ يـ

بتاريخ ( دمكراسي خلق چوري،مجبورشدمقاله اي دفاعي درارگان شان

سـوپاپ  ”او ھابه مثابـه     .جي.نوشته درآن قبول كند ان    )٢٠٠٣دسامبر٢٨

عمــل میكننـــد،اماعلیرغم ايــن مســـئله قصـــددارندبه   “ھــاي اطمینـــان 

شــــركت )ا.م.ج.م( در ورمبـــارزه علیــــه ديــــدگاه ھــــاي نادرســــت منظ

 دامـن   مقاومت مومباي پروسـه اي ازبـازنگري رادر میـان بسـیاري         .كنند

 امپريالیسـت وكاسـه لیسـان امپريالیسـم،     -زده،وبین نیروھاي واقعاضد  

 . قطب بندي تیزي رابوجودآورد

ل  لذا،درحالیكه درھندوستان،افشاءگري ھاي مقاومت مومبـاي بشـك     

عمــــل )ا.م.ج.م(مـــؤثري دردوركـــردن بســــیاري ازنیروھـــاي اصـــیل از    

 امپريالیستي يك گام به پیش -كردوآنھارابراي ساختن جنبش اصیل ضد

باكمال تعجـب،اين  .كشید؛درخارجه گرايش بیشتربنفع شركت كردن بود  

كمیته ريم بودكه يكي ازمصـرترين ھـادراين موردبـود؛واين كـارگرانقالبي           

فوريـــــه ٢٢شـــــماره ھـــــاي( آمريكـــــاپـــــي.ســـــي.متعلـــــق بـــــه آر

ومقاومت مومباي رادريك كفه مسـاوي     )ا.م.ج.م(بودكه  )٢٠٠۴مارس١۴و

 سیاسي علیـه    -قرارداده،باين وسیله،درعمل،ضرورت مبارزه ايدئولوژيك   

ازطريق برنامه اي آلترنـاتیوبراي مخالفـت بـارھبري ارتجـاعي           ) ا.م.ج.م(

ــوان    ــي آن بعن ــش انحراف ــان ” ونق ــوپاپ اطمین ــي “س ــراي ب ــردن ب  اثرك

) ا.م.ج.م(درواقع گزارشات پرحرارت از   .نارضايتي ھاي فزاينده رانفي كرد    

درنشريه كارگرانقالبي درھمان كفه اي قرارداشت كه گزارشـات مجلـه           

رويزيونیســـت ازقبیـــل فرانـــت اليــــن    / ھـــا وروزنامـــه ھـــاي لیبـــرال    

گامي فراترازمقالـه   ) م ل  -حزب كمونیست ھند  (لیبراسیون ارگان   .وغیره



نداھاي ”درمقاله ئي تحت عنوان(نقالبي رفته،درشماره فوريه خودكارگرا

كالوجودمقاومت مومباي راناديده )“مخالف جنگ وسازمان تجارت جھاني

حتي رسانه ھاي بورژوامجبوربه .داده بود)ا.م.ج.م(گرفته تنھاگزارشي از  

برسمیت شناختن ھردوبودند،ولي براي رويزيونیست ھـاي لیبراسـیون         

 .اين طورنبود

انتقـادي جـدي بـه      ) لیبراسیون وكارگرانقالبي ( ھیچ كدام ازگزارشات       

،ياجوولنـگ وبـازموجوددرآن   )ا.م.ج.م(نقش ارتجاعي و فريبكارانه رھبري    

ــتند ــي    .نداش ــه درخودمحل،بخش ــود ك ــاتي ب ــع درمومباي،گزارش درواق

ــازبود،وازاين نظــر  )ا.م.ج.م(ازرســانه ھاگفتــه بودنــد  ــگ وب غیرجــدي وولن

چنــدتائي ازســخنرانان .رســت نقطــه مقابــل آن بــودمقاومــت مومبــاي د

ــف وتمجیــدکرده  ) ا.م.ج.م( علناازشايســتگي ھــاي گلوبالیزاســیون تعري

ــت      ــه گلوبالیزاســیون دروضــعیت دالی ــودي ک ــونگي بھب ــان ازچگ بااطمین

ــل      ــدآوردوازاين قبی ــتان بوجودخواھ ــردم ھندوس ــاي م ــاوديگربخش ھ ھ

اي كـارگرانقالبي   ولي ايـن چیزھـابر    .مزخرفات ارتجاعي، سخن میگفتند   

 .ولیبراسیون قابل رويت نبود

 البته لیبراسیون تشکیالتي دربست رويزيونیستي است وکسي ازآن   

ــن       ــال اي ـــ ح ــامرتجعین ندارد ــه دھــن شــدن ب انتظاربیشــتري ازدھــن ب

ان (سـي پـي ام باشـنديا   \مرتجعین احزاب طبقات حاکمه سي پي آي  

درواقع، يک سال پیش . ھاي ساخته وپرداخته امپريالیست ھاـ    )جي او 

، درجلسه اي علیه گلوبالیزاسـیون درحیدرآبادمتشـكل       )٢٠٠٣ ژانويه   ۵(

، دبیرحــــــــزب  »چــــــــپ «ازھفــــــــت حــــــــزب پارلمانتاريســــــــت    

لیبراســـــیون،ديپانکارباتارچاجي،بخاطراتحادچنان نیروھــــــائي علیــــــه  

ــي     ــال غرب گلوبالیزاســیون سرشارازشــعف شــده ونقــش حکومــت بنگ

سـازمان  \بانـک جھـاني   \ق جھاني پـول   رادرپیاده کردن کل فرامین صندو    



لیبراسیون گزارشي از کارنامه    ٢٠٠۴درفوريه.تجارت جھاني ازيادبرده بود   

میدھدبدون آن كه ھـیچ گونـه اظھـارنظري انتقـادي         ) ا.م.ج.م(درخشان  

گزارشـات  .حال بھرشکلي که میخواھدباشد،نسبت بـه آن انجـام دھـد          

 عمــده مشــاھده مشــابھي ازخبرنگــاران لیبــرال رامیتــوان در مطبوعــات

ــه     ــاي راموردمطالعـ ــت مومبـ ــاھمچنین مقاومـ ــداقل آنھـ ــود،ولي حـ نمـ

امارويزيونیست ھاي لیبراسیون مقاومت مومباي راكامالناديده .قراردادند

گرفتنداما درھمان حـال ھـیچ مشـكلي نداشـتندكه ازمرتجعینـي چـون              

 . تعريف وتمجید كنند) مشاوراقتصادي کابینه کلینتون(ژوزف استیگلیتز

ــم داشــتیم،که معموالمواضــع سیاســي     و   ــي ماانتظاربیشــتري ازري ل

متاســـفانه درايـــن مورد،قضـــیه بـــاين صـــورت     .راموشـــکافي میکنـــد 

منشاءگزارش يک جانبه كارگرانقالبي برخوردسیاسي كمیتـه ريـم         .نبود

به رفقاي  “آن تحت عنوان  ٢٠٠۴ دسامبر ٨میباشدكه درنامه علني مورخ     

کـه  „ ٢٠٠۴مقاومـت مومبـاي     درگیردرمجمع جھاني مسائل اجتماعي و    

سـه جنبـه    .ازطريق شبکه اينترنتي توزيع شـده، مـنعکس يافتـه اسـت           

ــااين  نخســتین جنبــه عبارتســت ازمســئله  .وجــوددارد“نامــه„دررابطــه ب

دومـــین نکتـــه عبارتســـت ازتحلیـــل طبقـــاتي     ). ا.م.ج.م(شـــرکت در

 ايدئولوژيک سیاسي مـرتبط بـا    وسومین عبارتست از جنبه   ) ا.م.ج.م(از

 ).ا.م.ج.م(قضیه 

 مسئله شرکت كردن                                 .١

. بسیارضروريســت )ا.م.ج.م(بوضــوح میگويدشــرکت در “ نامــه„  ايــن   

اگــراين طورباشــدپس ديگرچــه نیــازي بــه مقاومــت مومبــاي وجــوددارد؟  

بکــاربرد، ) ا.م.ج.م(در“ نفــوذ„ اگرقراربراينســت کــه تمــام نیروھــارابراي  

بـا  . سازماندھي يـک رويدادآلترناتیووجودخواھدداشـت    ديگرچه نیازي به    

ــت       ــین ازابتکارمقاوم ــه ھمچن ــاطي گرفت ــعي التق ــه موض ــال نام ــن ح اي



ايــن قابــل درک نیســت . تعريــف وتمجیــدکرده اســت) باانتقــاد(مومبــاي

شرکت بکنند،نتیجـه منطقـي اينسـت      ) ا.م.ج.م(زيرااگرقرارباشدھمه در 

بسیارمھم است “:واقع مي گويدنامه در.که رويدادي آلترناتیوبرگزارنشود

بــه  )ا.م.ج.م(نیروھــائي کــه ديــدگاه پرولتــاري رانماينــدگي میکننــددر     

شـــکي وجـــود ندارداپورتونیســـت .حـــداکثرممکن حضورداشـــته باشـــند

ھاســعي خواھندکردنگذارنــدخط روشــن ضدـــ امپريالیســتي وانقالبــي   

ــود  ــرآن ارائـــه شـ ــاده  .ازتريبـــون وغیـ ــان سـ ولـــي مانبايدکارآنھارابرايشـ

مابايدســــــعي کنــــــیم „ اضــــــافه میکنـــــد،  “ نامــــــه“„ .مـــــائیم تربن

ھـرآن جـائي کـه ممکـن اسـت          ) ا.م.ج.م(درسمینارھاومناظرات رسمي 

شرکت کرده وھرجاکه اين امکان رانداشتیم ازمیـان حضارصـحبت کـرده            

باچنان درجـه بـاالئي    “.ھمچنین فعالیتھاي ديگري را نیزسازمان بدھیم

ي برگــــزاري يــــک ازدرگیــــري کــــه پیشنھادشــــده چــــه جــــائي بــــرا 

بنابراين، درماھیت امر،کمیته ريـم بابرنامـه      .رويدادآلترناتیوباقي مي ماند  

ــرکت در    ــاي آن ازشـ ــرده بجـ ــاي مخالفـــت کـ ) ا.م.ج.م(مقاومـــت مومبـ

ايـن برخـورد نیزروشـن    . پشتیباني میکنـد، ھرچنـداين راعلنـانمي گويـد     

ش  نشريه كارگر انقالبي ازھردوبه يک اندازه مثبت گزار است که وقتي 

میکند، روشن است ازنظرآن مقاومت مومباي نقـش سیاسـي خاصـي           

ــیون،    ــبش ضدگلوبالیزاسـ ــتي درون جنـ درتکامـــل قطـــب ضدامپريالیسـ

چنین برخوردي تعجب برانگیزنیسـت زيرايـک سـال پـیش           .ايفاءنمي كند 

ــي از  ــارگر انقالبـــ ــدکرد،درواقع  ٢٠٠٣) ا.م.ج.م(نیزكـــ ــف وتمجیـــ تعريـــ

رجـوع كنیدبـه   ( ھم طرازقـرارداد (Davos) آنراباتظاھرات رزمنده درداووس

 ).٢٠٠٣ فوريه٩كارگر انقالبي،١١٨۶شماره 

 درواقع،كـــارگرانقالبي باســـبک گزارشـــش ايـــن تصـــويررامیدھدکه       

ــاي جھـــــــان       ــت خلـــــــق ھـــــ ــات جنـــــــبش مقاومـــــ گوياتبلیغـــــ



(WPRM)   نامه ھمچنین  .درھردورويدادقطبي شدن سیاسي رابوجودآورد

ش مقاومت خلق ھـاي     با رديف کردن مسئولیت ھاي مختلف براي جنب       

جھان اين تصـويررامیدھد کـه گويـا جنـبش مقاومـت خلـق ھـاي جھـان                  

ــد    ــه بنمايـــ ــي درھردومداخلـــ ــکل سیاســـ ــت بشـــ ــه .قراراســـ نامـــ

ــد ــاء      “میگوي ــراي ارتق ــتي ب ــوان فرص ــاي بعن ــاي مومب ــدازفعالیت ھ ماباي

ايـن نیزارائــه  . “وسـاختمان جنـبش مقاومــت خلـق ھااسـتفاده بنمــائیم    

جنـوب  ( ،زيراجنبش مقاومـت خلـق ھـاي        کردن غلط واقعیت ھامیباشد   

بودـ درواقع يکـي    )ا.م.ج.م(يکي ازمؤسسین مقاومت مومباي ونه    ) آسیا

 .ازاولین مبتکرين مقاومت مومباي بود

بدون آنکه به شاخ ( بنابراين،آنچه که کمیته ريم درماھیت امرمي گويد  

اينست که مقاومـت مومبـاي غیرضروريسـت وھـدف       ) وبرگ آن بپردازيم  

راکه دنبال میکندمي توان بـادرگیر شـدن جنـبش مقاومـت خلـق             ھائي  

جمع آوري اسـامي  „ به    بدست آورد،که باتوجه  ) ا.م.ج.م(ھاي جھان در  

حاصـل  “وآدرس ھاي نیروھاي مترقـي کـه ازکشـورھاي مختلـف میآينـد            

 .شود

 ھمان گونه کـه زمـاني لنـین گفـت سکتاريسـم واپورتونیسـم چیـزي               

ــک ســکه نیســتند   ــزدوروي ي ــه  اين. ج ــم ھردوجنب ــه ري جا،دربرخوردكمیت

ــد ــه   .آشکارمیباشـ ــبت بـ ــم نسـ ــه ريـ ــي کمیتـ داراي ) ا.م.ج.م(طرزتلقـ

عنصرراست روي است، درحـالي کـه نقـش منحصـربه فـردي کـه بـراي         

ــده سکتاريســـتي    ــان تعیـــین شـ ــق ھـــاي جھـ جنـــبش مقاومـــت خلـ

دراينجابرخوردي براي متحدشـدن باديگرنیروھـاي ايـدئولوژيکي        .میباشد

زه مشـترک ضدامپريالیسـتي وجودنـدارد،درحالي کـه        وسیاسي درمبـار  

ــه ازکشــورھاي     ــدنبال بدســت آوردن نیروھــاي پیشــروئي میباشــد ک ب

پـیش گذاشـته    “نامـه „درواقع تنھاوظیفه اي که در کـل        .مختلف آمده اند  



شده عبارتست ازجلب ديگران، باجمع آوري اسامي وآدرس ھاياتبلیغ م 

اين برخورد تنگ نظرانـه    ل م بوسیله جنبش مقاومت خلق ھاي جھان؛         

مشخصـــادووظیفه ايکــــه  . سکتاريســـتي بــــه جبھـــه متحدمیباشــــد  

دراينجاذکرشـــدتنھايک جنبـــه ازکـــار اســـت، وظیفـــه ديگـــر عبارتســـت 

ــه    ــترک علیـ ــارزه اي مشـ ــاي مترقـــي درمبـ ــدن باديگرنیروھـ ازمتحدشـ

)). ا.م.ج.م(ونه ازطريق دنبالـه روي ازپالتفـرم        (امپريالیسم، بويژه آمريکا  

ــع ازط ــام     درواقـ ــه بانجـ ــر دووظیفـ ــه ھـ ــاي بودکـ ــت مومبـ ــق مقاومـ ريـ

مقاومت مومباي اساسابراي جلب بخـش ھـاي ضدامپريالیسـت          .رسید

عمل کرده وبدنبال تحکیم آنھادرھندوسـتان درجبھـه متحـدي تـاکتیکي            

ازنیروھـــاي انقالبي،ضدامپريالیســـت و مترقـــي بود؛درحالیکـــه احـــزاب 

حزاب مائوئیسـتي  كمیته ھماھنگي ا   ((COMPOSA)مائوئیست،كامپوزا  

وغیره،بدنبال پیشبردھرچه گسترده ترخط سیاسي م ل م      )جنوب آسیا 

ــد   ــق بودن ــگ خل ــیاري    .وجن ــوده اي بس ــي ت ــکالت انقالب ــین تش ھمچن

حضورداشتندکه به ايدئولوژي م ل م نزديک بوده وفرصـت تبلیـغ ديـدگاه            

کمیتـه ريـم پیشـنھادمیکندفقط وظیفـه دومـي ونـه            .ھاي خودراداشـتند  

که آنھم فقط ازطريق جنبش مقاومـت خلـق ھـاي           ( بدھیم اولي راانجام 

 ).جھان بوده ديگرنیروھاي انقالبي بیرون از ريم راناديده میگیرد

 توسط کمیته ريم) ا.م.ج.م( تحلیل طبقاتي  .٢   

) ا.م.ج.م( در اين زمینه بنظر میرسد كمیته ريم در تحلیل طبقـاتي از          

درواقـع  . توھمـاتي میباشـد  بطور عام و ان جي اوھا بطـور خـاص داراي            

حتي سوسیال دمکرات ھـا بعنـوان عناصـر طبقـه حاکمـه مطـرح نمـي                 

شوند؛ کل تحلیل كمیته ريم، نقشي ضدامپريالیستي بـراي سوسـیال       

اين از  . قائل است ) ا.م.ج.م(دمکرات ھاي طبقه حاکمه، ان جي اوھا و         

) ا.م.ج.م(بــراي اثبــات اعتبــار . نظــر سیاســي و ايــدئولوژي غلــط اســت



كمیته ريم حتي بشکلي مناسب تاريخ آنرا مـورد کنـدو کـاو قـرار نمـي                  

“ نامـه „ در . دھد و باين ترتیـب حتـي واقعیـت ھـا را غلـط ارائـه میدھـد               

ــین تصــوري داده مــي شــود كــه پیــدايش        درکنفــرانس  )ا.م.ج.م(چن

ھمان طوري که قبال نشان داديـم ايـن         . بوده است ٢٠٠١پورتوالگر سال   

 در  )ا.م.ج.م(جـدا از ايـن، مفھـوم     . فیگور غلط است  از نظر ارائه فاکت و    

 در شكل مسئولیت نھادي سـازمان ملـل مثـل          پاسخ به بحران فزاينده   

نخسـتین  ) ا.م.ج.م(تشکیل  . مجمع اجتماعي مانیل و غیره آفريده شد      

 . اعالم شد٢٠٠٠بار در نشست اجتماعي سازمان ملل در ژوئن 

تحلیل „ : میگويد“ نامه „  )ا.م.ج.م( باتوجه به خصلت طبقاتي رھبري   

از نظــر مــا ) ا.م.ج.م(پايــه اي مقاومــت مومبــاي از رھبــري اپورتونیســت 

ولـي مـا نسـبت بـه تاکتیـک ھـا و برخـوردي کـه                 . عمدتا درست اسـت   

در پیش گرفتـه مالحظـاتي    ) ا.م.ج.م( نسبت به    ٢٠٠۴مقاومت مومباي   

را ) ا.م.ج.م( نخست آنکه مقاومت مومباي ھرگـز رھبـري     “.جدي داريم 

زمینـه درک مقاومـت مومبـاي       . تعريف نکرده اسـت   “ اپورتونیست„صرفأ  

اساسا مخالفـت ھـا     „اينست که اين رھبري پروامپريالیست است، که        

را به کانال ھاي قابل قبول براي قدرت ھاي بزرگ سرمايه داري کانالیزه 

سـاخته دسـت   ( لذا خصـلت طبقـاتي رھبـري ان جـي او ھـاي      . “میکند

و سوسیال دمکرات ھـاي طبقـه حاکمـه پروامپريالیسـت      ) ت  امپريالیس

ولي ھیچ جا، نه در نامه و نه در مقاالت          . است، و نه صرفأ اپورتونیست    

“ نامـه „در حقیقت،   . كارگر انقالبي، اين تحلیل طبقاتي ديده نمي شود       

. اين درك را مي دھد کـه آنھـا بـه نـوعي از نیروھـاي مترقـي میباشـند                 

بـدوا  ) ا.م.ج.م(بیـرون از برزيـل      „ : اول چه میگويد  ببیند در ھمان صفحه     

بوسیله بخشي از چپ ھاي اروپائي بعنوان مثـال بوسـیله آنھـائي کـه               

بدور مجله پرتاثیر لوموند ديپلماتیک و تشکلي که بعنـوان اتـک مشـھور              



شده، جمع شده اند که بسرعت در اروپا رشد میکند و با جنبش تـوده                

ــیون در ارتبــــا  ــت  اي ضدگلوبالیزاســ ــت، ارتقــــاء يافــ بــــويژه، . ط اســ

ــازماندھندگان  ــا     ) ا.م.ج.م(س ــت ب ــود را در مخالف ــد خ ــرده ان ــعي ک س

گلوبالیزاســیون و جلــب نیروھــايي كــه در ايــن رابطــه بوجــود آمــده انــد   

 “ .مشخص كنند

ــه خصــلت طبقــاتي ايــن        اينجــا ھــیچ افشــاگري سیاســي نســبت ب

 اين تصور را میدھد اتک، و غیره، وجود ندارد، و“ چپ اروپائي„ باصطالح 

ايضًا جمله آخـر نقـل شـده در    . که آنھا ھمگي نیروھاي مترقي ھستند  

چـک سـفید داده ايـن جـور رديـف      “ )ا.م.ج.م(سـازماندھندگان  „ باال بـه   

سعي کرده اند „ میکند که گوئي آنھا واقعأ ضدامپريالیست ھستند زيرا 

 در اين رابطـه   و جلب نیروھايي كه  خود را در مخالفت با گلوبالیزاسیون     

 .“.بوجود آمده اند مشخص كنند

 بعالوه، اتک بوجود آمد تا مانند نیروئي معترض به گلوبالیزاسیون بنظر   

ولي واقعیـت چیسـت؟ اتـک بـه حـزب طبقـه حاکمـه سوسـیال ـ          . بیآيد

پیشنھادي اتک  “ توبین تکس „ دمکرات فرانسه نزديک است، که نظريه       

ه شـکلي تھـاجم آمیـز مخـالف ھـر      ھمچنـین اتـک بـ   . را قبول کـرده بـود   

شکلي از خشونت است که در تظاھرات ھـاي ضدگلوبالیزاسـیون روي            

 .داده است

تحلیلي طبقاتي از ايـن گونـه نیروھـا نـدارد، بلکـه فقـط            “ نامه„  اينجا     

حتي . طراز نامه مثبتي از رشد سريع اين تشکالت در اروپا ارائه میدھد  

لوال سیاست ھـاي صـندوق جھـاني       در رابطه با حزب برزيل، ھنگامیکه       

پول و بانک جھاني را با کارآئي باالتري نسبت به ماسلف خود بـه اجـرا         

 .گذاشته، انتقاد ماليمي میكند



ــا ان جــي اوھــا نــه يــک کلمــه در مــورد حضــور        ھمچنــین در رابطــه ب

وجـــود دارد و نـــه راجـــع بـــه پشـــتوانه     ) ا.م.ج.م(گســـترده آنھـــا در  

کلیدي که در خرابکاري در جنبش انقالبي امپريالیستي شان و نقشي    

نـه حتـي يـک      “ نامـه „ در واقـع در کـل       . ايفاء میکنند، گفته شده اسـت     

از ) ا.م.ج.م(کلمه راجع به ان جي اوھا وجود دارد و نـه پـول ھـائي کـه                

بنیاد فورد، اکس فام و غیره دريافت میکند؛ برعکس، در گـزارش منـدرج       

 به بیراھه زده اند تا استوارنامه ھاي        در كارگر انقالبي تالش کرده اند و      

„ ضدامپريالیســـتي ايـــن ســـازماندھندگان را ، ھنگامیکـــه میگوينـــد     

از ارائه کوکا کوال و پبسـي امتنـاع کـرده و از           ) ا.م.ج.م(سازماندھندگان  

محصـوالت لیـنکس بجـاي نــرم افـزار کـامپیوتري میکروسـافت اســتفاده       

ان جي اوھـا بـراي چیسـت؟    اين سکوت در مورد    . ، ثابت بنمايند  “کردند

چرا سوسیال دمکرات ھاي طبقه حاکمه اروپا مثبت تصـوير شـده انـد؟              

آبرو خريداري شود؟   ) ا.م.ج.م(“ سازماندھندگان„ چرا تالش شده براي     

ـ ) ا.م.ج.م(و وقتي اين با گزارشات پر زرق و برق كارگر انقالبي در مورد 

ت بـه حـداکثر، يکجـا     و فراخوان شـرک   ـ ، ٢٠٠۴ و ٢٠٠٣در ھر دو سال 

و ) ا.م.ج.م(آورده شود، تصويري عمومي که بدست میآيـد اينسـت کـه     

ھستند ) و نه يک سوپاپ اطمینان( رھبري اش نیروئي ضدامپريالیست 

ايـن شـکافي جـدي در خـط و درک يـک      . که ما بايد بـا آن متحـد شـويم        

بايد روشن باشد ھیچ جبھـه متحـدي        . جنبش مھم در حال عمل است     

اوھاي با پشتوانه امپريالیستي يا سوسیال دمکرات ھـاي         .جي.نرا با ا  

 . طبقه حاکمه نمي توان بوجود آورد

“ اپورتونیست ھا„را ) ا.م.ج.م(كمیته ريم، رھبران „ نامه „  جائي ديگر   

مخالف سیستم ... „ مي نامد، و گرچه مي گويد  “نارھبران توده ھا„ و 

نھا را به مثابه نیروھائي مي بینند  اما آ “امپريالیستي و ارتجاع نیستند



مخالف برخي سبعیت ھـاي خـاص امپريالیسـت ھـا و مؤسسـات      „ که  

درحالیکه اين „ كمیته ريم بعالوه اضافه میکند که . “جھاني آنھا ھستند

نیروھا مخالف حرکت ھاي جاري امپريالیسـم آمريکـا بـراي سـرکردگي             

امپريالیستي بي چون وچراي جھاني ھستند اما مخالف خود سیستم    

تمامي چنان مباحثي را میتوان براي قسمت عمده تشکالتي . “نیستند

شرکت کرده اند بکـار بـرد و ممکـن اسـت گـیج كننـده                ) ا.م.ج.م(که در   

. را در ھمان پرتـو ديـدن نادرسـت میباشـد      ) ا.م.ج.م( رھبران    باشد، اما 

تحلیــل طبقــاتي از رھبــري اســت كــه خصــلت طبقــاتي آن تشــکیالت و 

. تعیین میکنـد ) ا.م.ج.م( و تاکتیک ھاي ما نسبت به آنرا مثال به        برخورد

چـه رھبـران   (را ) ا.م.ج.م(از آنجائي که كمیته ريم حاضر نیست رھبري    

 بعنوان تکیه گاه و  )سوسیال دمکرات باشند يا مقامات باالي ان جي او

و “ نـارھبر „ و  “ اپورتونیسـت „مدافع امپريالیسم ببیند بلکه صرفأ بعنوان       

ــه     غیــره میبینــد، کــامأل طبیعــي اســت کــه برخــوردي مثبــت نســبت ب

 .داشته باشد) ا.م.ج.م(

 بويژه ھشدار دھنده اسـت ھنگامیکـه كمیتـه ريـم مبـارزه مسـلحانه                

علیـه آمريکــا و دسـت نشــاندگانش را اگـر بوســیله نیروھـاي اســالمي     

کــرده و حتــي ) يــا دســتکم کــم ارزش( رھبــري شــده باشــند محکــوم 

انه در کلمبیـا، مکزيـک و غیـره را کـه بوسـیله نیروھـاي        مبارزات مسـلح  

. نمي پـذيرد  “ رويزيونیسم مسلح „ مائوئیست رھبري نشده اند بعنوان      

حــال، تشــکیالتي را کــه در آن رھبــري اش بشــکلي افراطــي مخــالف   

ھرگونــه خشــونتي اســت، کــه بشــکلي ھــار ضــد کمونیســت اســت و 

یشود، تعريف و تمجید بوسیله تشکالت و افراد پروامپريالیست رھبري م

درحالیکــه كمیتــه ريــم مبــارزات مســلحانه اي را کــه بــر طبــق !!! میکنــد

ــواي      ــدن محتــ ــاجز از ديــ ــذيرد، عــ ــي پــ ــد نمــ ــوط م ل م نباشــ خطــ



ــوردي     ــا برخـ ــه آنھـ ــبت بـ ــه نسـ ــوده درنتیجـ ــا بـ ــتي آنھـ ضدامپريالیسـ

ازطـــرف ديگـــر، بـــا نديـــدن خصـــلت     . سکتاريســـتي اتخـــاذ میکنـــد  

ــري   ــتي رھبـ ــوان  ) ا.م.ج.م(پروامپريالیسـ ــش اش بعنـ ــوپاپ „ و نقـ سـ

براي خنثي کردن نارضايتي توده ھا، برخوردي مثبـت نسـبت           “ اطمینان

. به آن اتخاذ کرده، به سیاست ھاي دنباله روانه و راست در مي غلتـد            

از آنجائي که معمول است، سکتاريسم چپ روانه و راست روي دست         

) ا.م.ج.م(را كـه در    براي آنكه انقالبیون توده ھـايي       . در دست ھم دارند   

شركت مي كنند به خود جلب كنند، علیرغم تاكتیكي كه ما اتخاذ مي             

كنیم اول از ھمه و بیش از ھمه به درك صحیحي نسبت به آن چـه کـه    

واقعأ آن ھست و نقش اي كه در جنبش ضدامپريالیستي ايفاء میكنند، 

 .الزم دارند

 مسئله ايدئولوژي. ٣    

شكايت دارد كه مقاومت مومباي تالش زيـادي را         كمیته ريم   “ نامه „    

ــراي  ــاي „ ب ــت “ )ا.م.ج.م(افش ــاص داده اس ــر . اختص ) ا.م.ج.م(اوأل، اگ

بخاطر آنچه که ھست افشاء نشود، خود علت وجودي برنامـه آلترنـاتیو        

چطـور ممکـن اسـت    ) ا.م.ج.م(بعالوه، بدون افشاي . ناپديد خواھد شد 

مـردم را از مسـیر مبـارزه منحـرف     مردم را متقاعـد کـرد كـه ايـن جريـان          

میکند، با امپريالیسم آن طوريکه بايد مخالفت نمي کند، و بنابراين الزم      

اگـر برنامـه مقاومـت      . است بیرون آمـده بـه مقاومـت مومبـاي بپیوندنـد           

مومباي ھمزمان با چنان رويدادي انجام نمي شد، الزم نبود بر افشـاي     

رگزاري مقاومت مومباي، آنھم    ولي ھمان علت ب   . تمرکز نمود ) ا.م.ج.م(

) ا.م.ج.م(، بــاين دلیــل بــود کــه )ا.م.ج.م(در آنطــرف خیابــان از تشــکیل 

مادامیکه توده ھا ضرورت رويدادي آلترناتیو را درک نكننـد،   . برگزار میشد 

آنرا صرفًا بحساب انشعاب گري، زائد و مثل باز کـردن فـرق میـان مـوي                 



ننــد فرقــي اساســي بــین  آنھــا الزم داشــتند درک ک. ســر میگذاشــتند

و مقاومت مومباي وجود دارد، فقط دراين صورت مي توانست      ) ا.م.ج.م(

ارزش و اعتبــاري بــراي برنامــه آلترنــاتیو، آنھــم بــا ھمــان عنــوان، وجــود  

مخالفت بنمائیم؛ و مردم ) ا.م.ج.م(لذا ما مي بايستي با . داشته باشد

ه، بـرخالف بـايکوت   امـا البتـ   . را دوباره بحول مقاومت مومباي جمع کنیم      

، برخــورد مــا بايســتي   (ND/SOC) اس او ســي\گرانــي مثــل ان دي  

امپريالیسم را ھدف . ، و حمله به امپريالیسم مي بود)ا.م.ج.م(افشاي 

 . اين بود ماھیت برخورد مقاومت مومباي را افشاء کن ـ) ا.م.ج.م(بگیر، 

ممکــن دنیــاي ديگــري „ میگويــد نبايســتي بــه شــعار “ نامــه„  مضــافًا   

و ھمچنین پست مدرنیسـم از تريبـون مقاومـت مومبـاي حملـه              “ است

 .شود

، ھرچقدر ھم که عامه     “دنیائي ديگر ممکن است   „  در رابطه با شعار        

مـادامي کـه   . پسند باشد، يکي از ابزارھاي گول زدن توده ھـا میباشـد          

اين حیله افشاء نمي شـد متقاعـد کـردن تـوده ھـا بـراي يـک آلترنـاتیو                    

البته روشي کـه الزم بـود بـا آن ايـن کـار انجـام شـود مـي              . ودممکن نب 

بايسـتي خالقانــه و نــه دگماتیســتي باشــد ـ بــر روي ايــن مســئله مــا    

ما فکر میکنیم مقاومت مومباي کامال بجا . اختالفي با كمیته ريم نداريم

و مناسب گفته که تنھا دنیاي ديگر ممکن آن جھاني است که بـا اتکـاء        

 . مت سوسیالیسم قابل ساختن استبخود، در حرکت بس

 كه  را بفھمیم“ نامه” در مورد مسئله پست مدرنیسم ما نمي توانیم   

 درسـت نیسـت علیـه    ٢٠٠۴براي تشکلي چون مقاومت مومباي      „ چرا  

دلیلي ارائه نمي دھـد،     “ نامه„ چرا نه؟   . “پست مدرنیسم پلمیک بکند   

 فلسفي تنھا حق    ولي اين تصور را میدھد که چنان حمله اي در عرصه          

ويژه حزب است، و مقاومت مومباي، جنبش مقاومت خلق ھاي جھان،  



بــراي مــا جھــت پیشــبرد کــار مســتقالنه  „ وغیــره فقــط میتواننــد راه را 

کمونیستي، بويژه تبلیغ موضع، ديدگاه و روش مارکسیسم ـ لنینیسم ـ 

جبھه درواقع، پست مدرنیسم بايد کامال از تمام . باز بنمايند“ مائوئیسم

ھــا ، چــه بوســیله روشــنفکران متمايــل بــه چــپ ماركسیســت يــا ھــر   

سازماني که قادر باين کار باشد، منجمله احزاب مائوئیست مورد حمله 

درواقع خیلي از انتقادھاي خوب در مورد پست مدرنیسـم از         . قرار بگیرد 

گذشته از ھر چیز، ايـن مبنـاي        . کمپ غیر مائوئیست بیرون آمده است     

جي او و بسیاري ديگـر ازمترقـي ھـا میباشـد، کـه          . ان فلسفي فرھنگ 

گرچـه توانـائي آن     ( اساساحمله اي ھمه جانبه به مارکسیسم اسـت         

براي رشد ريشه در عقب نشیني کمونیسم و فقـدان پاسـخ بموقـع از               

جانــب کمونیســت ھــاي انقالبــي بــه شــرارت ھــاي گونــاگون سیســتم 

ومت مومباي ھیچ کجـا  ولي با اين وجود، مقا   .) امپريالیستي غالب دارد  

كمیتـه ريـم   “ نامـه „ حمله به پست مدرنیسم را ، آن گونه که بوسـیله            

ايـن تحريـف    . ادعا شده، معیاري براي بھـم پیوسـتن قـرار نـداده اسـت             

چه مشکلي در رابطه بـا بحـث آزاد بـر روي ايـن موضـوع        . واقعیت است 

را بعنـوان  فـاکتور بحـث آزاد     ) ا.م.ج.م(وجود دارد؟ گذشته از ھر چیز، آيا        

، سـتايش   )بجاي وسیله اي براي رسیدن به يـک نتیجـه         (ھدفي درخود 

درك اين كه در درجه اول چرا چنین نکتـه اي از طـرف كمیتـه                . نمي کند 

ريم مطرح شده است کـامال غیرقابـل تصـور اسـت، زيـرا محـدود كـردن                  

 م ل میمي، تنھا      اجازه حمله به پست مدرنیسم تنھا از طريق پالتفرم        

منجر مي شود كه پست مدرنیسـم از زيـر ضـرب خـارج شـود و            به آنجا   

در مـورد مسـائلي     . بربخش ھاي وسیعي از نیروھاي مترقي نفوذ كنـد        

، “قدرت وبوروکراسي„ که توسط پست مدرنیسم طرح شده اند، مانند    

مســـائل نـــژادي، فرھنـــگ و معمـــاري، فمینیســـم، مطالعـــه تغییـــرات  



يبون کمپ مارکسیستي جـواب     زيرمجموعه اي، وغیره وغیره، بايد از تر      

) جـواب بـه آنھـا     (ھاي مشخص داشته باشند، و فقـط آرزو نباشـند، يـا             

 .بعنوان حق ويژه برخي باصطالح دانشمندان مائوئیست حفظ شوند

ــذا، چــه شــعار     ــر ممکــن اســت  „  ل ــائي ديگ ــا مســئله پســت  “ دنی ي

 ايـدئولوژيکي کـه بوسـیله       \مدرنیسم يا انواع ديگر رفرمیسم سیاسي       

گرچـه  (مطرح مي شـوند، تمامـا بايـد بطـور وسـیعي             ) ا.م.ج.م(ري  رھب

) مارکسیســتي“ حقــايق„ خالقانــه و نــه در شــکل تکــرار فرمــول گونــه  

افشاء بشوند، تا اگر اصال عناصر صادقي درون اينھا وجود دارند، حداقل            

 .به يک برنامه اصیل ضدامپريالیستي، يا حتي خود م ل م، جلب شوند

، بـا   )ا.م.ج.م( كمیته به حداقل رساندن افشـاي         ھسته مركزي بحث     

حمله نکردن به شعار مرکزي آن، يا مسئله پست مدرنیسم، يا با گفتن 

ولـي،  . اينکه مقاومت مومباي در اين کـار زيـاده روي کـرده، مـي باشـد               

بدون افشاء گري، مداخله سیاسي واقعي وجود نخواھد داشت؛ و تنھا 

آنچـه کـه در ايـن نقطـه روي میدھـد،       اظھار حقايق عـام م ل م بـدور از           

   .تجربه اي بي معنا خواھد بود

  

  

 نپال 

 اتخاذ تعرض استراتژيک: جنگ خلق در نپال

 او. نوشته ف

است که ) مائوئیست(يکي از ھواداران حزب کمونیست نپال       . او. ف (  

 .)اين نوشته را بر اساس اسناد حزبي تھیه کرده است

 زير چاپ مي رفت، گیاندرا شاه نپال علنأ  ه اين نشريه به    ھنگامي ک    

او پارلمان را منحل کرده و سـربازان را    . تمام قدرت را بدست خود گرفت     



وي . اعـزام نمــود تــا رھبـران آنــرا در خانــه ھـاي شــان بازدداشــت كننــد   

ھمچنین حقوق سیاسي تضمین شده مطابق قانون اساسـي مصـوبه     

 کمونیســـت نپـــال  و بنـــا بگفتـــه حـــزب  را ملغـــي اعـــالم کـــرده١٩٩٠

را با غیرقانوني کردن “ توحش فاشیستي فئودالي“ افسار) مائوئیست(

انتقـاد از طريـق   منجملـه  تمامي اعتراضات ضـد ـ دولتـي بھـر شـکلي،      

ھنگامیکه دانش آموزان در شھر پوخارا يک گردھم . مطبوعات، رھا نمود

يــک . آيــي برگــزار کردنــد، ارتــش محــل ســکونت آنھــا را محاصــره نمــود 

رشگر بي بي سي ھنگامیکه سربازان به آنجا يورش بردند، از بیرون گزا

پراچاندا صـدر حـزب کمونیسـت       . محل صداي تیراندازي و فرياد را شنید      

براي کشیدن جامعه نپال از „ کودتاي شاه را تالشي   ) مائوئیست(نپال  

„ وي آنـرا بعنـوان      . نامیـد “ قرن بیست و يکم به عقب بـه قـرن پـانزدھم           

تلقي کـرد  “ در نبرد تعیین کننده بین استبداد و جمھوريت    نقطه عطفي   

، “جبھه متحدي علیه اريستوکراسي فئودالي  „ و فراخوان حزب را براي      

طوفاني از شورش متحدانـه روسـتاھا تحـت شـعار مشـترك حـداقل،               „ 

ــق ومجلــس مؤسســان در مقابــل ايــن آخــرين    جمھــوري دمکراتیــک خل

رنگون کردن ريشه اي اسـتبداد  س„ براي “ خیاالتي دارو دسته فئودالي   

ــودالي ــد  “فئ ــادآور ش ــال   .  ي ــت نپ ــزب کمونیس ــه ح ــت(بیانی ) مائوئیس

از واکنش خارجي “ ھمچنین گفته است که اعالمیه شاه سندي است      

اخیرًا سفیر آمريکا و ديگر نمايندگان نظـم جھـاني    “ .علیه کشور و مردم   

ھبـري  امپريالیستي در مورد اين امکان واقعـي کـه جنـگ خلـق تحـت ر               

مائوئیستي میتواند قدرت سیاسي سراسري را کسب بنمايد، ھشدار 

 .داده بودند

 جھاني براي فتح

 مقدمه



 بـه زيـر   ٢٠٠۴ ھنگامیکه آخرين شماره جھاني براي فـتح در دسـامبر             

چاپ میرفت، جنگ خلق در نپـال بـه مرحلـه تعـادل اسـتراتژيک رسـیده           

ه اي قدرتمنــد و برخــي از آن زمــان ببعــد ايــن جنــگ در میــان مبــارز. بـود 

پیروزي ھاي سیاسي و نظامي بـر دشـمنانش، بـه پیشـرفت خـود بـه             

 به دشمنان خلق در داخل و خارج از  .سطحي باالتري ادامه داده است

كشور ضرباتي جدي وارد آمده کـه تغییـرات عظیمـي درشـرايط ذھنـي               

در پرتـو واقعیـات وضـعیت نسـبتًا      . پرولتارياي نپال را باعـث شـده اسـت        

ــال     من ــزب کمونیســت نپ ــي، ح ــرايط ذھن ــل در ش ــي و تکام اســب عین

نتیجه گرفته است که جنگ خلق در نپال از مرحلـه تعـادل      ) مائوئیست(

 .استراتژيک به مرحله تعرض استراتژيک پیشروي نموده است

پلنـومي تـاريخي را     ) مائوئیسـت ( حزب کمونیسـت نپـال       ٢٠٠۴ سال     

 اگوسـت   - ٣١نـدا بیانیـه اي در       برگزار کرد، که بعداز آن صدر حـزب پراچا        

صادر کرد، تصمیمات پلنوم را علني نمود وآنرا يک موفقیـت بـه حسـاب               

حزب دروس مھمي را از تجربه نه سال طوالني نبرد خشم آلود در . آورد

جنگي داخلـي علیـه دشـمن بیـرون کشـید؛ بسـیاري از مسـائل مھـم           

 مداخلـه   سیاسي بـويژه مـرتبط بـا تعـرض اسـتراتژيک و امکـان فزاينـده               

نظامي ھندي ھاي توسعه طلب را جمع بندي نموده؛ و نیاز بـه اصـالح         

ايدئولوژيکي، سیاسـي و تشـکیالتي بـراي مواجھـه بـا ايـن تغییـرات را              

 .مورد تاکید قرار داد

 تعادل استراتژيک از کمیت به کیفیت تکامل مي يابد

 بر طبق تئوري نظامي تعمیق يافتـه مـائو تسـه دون، جنـگ طـوالني                    

ــق مراحــل دفــاع اســتراتژيک، تعــادل اســتراتژيک و تعــرض   خ ــق از طري ل

بعداز کامل شدن انقالب دمکراتیک نـوين در  . استراتژيک تکامل مي يآبد   

چین، نیروھاي انقالبي در بسـیاري از کشـورھاي جھـان سـعي کردنـد       



در جريان بكاربست تئوري نظامي مـائو  . اين تئوري را در عمل بکار ببرند    

 يك اوضاع معین تفاوت ھاي جـدي در درك از چنـین             به شرايط مشخص  

بســـیاري ازاحـــزاب و تشـــکالت   . كاربســـتي وجـــود داشـــته اســـت   

مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست براسـاس فھـم کالسـیک مطلـب       

اين گرايش را دارند که بويژه تعادل استراتژيک را کمـابیش بـا تـوازن قـوا         

رد ديدگاھي سعي ک ) مائوئیست(حزب کمونیست نپال    . مشخص كنند 

 در  را تکامل دھد که بـر اسـاس درک کـل مراحـل جنـگ طـوالني خلـق          

مناســبات درونــي شــان و در حرکــت و پروســه ھــاي تکــاملي شــان، از 

دفاع استراتژيک مرحلـه ايسـت کـه        . تکامل کمي به تحول کیفي باشد     

در آن مردم تقريبا با دست خالي، تحت رھبري حزب انقالبي، جنـگ بـا          

انقالبیون در پروسه رھبري جنگ خلـق،       .  آغاز میکنند  دشمن نیرومند را  

تحت رھبري پیشقراول انقالبي خود که از نظر سیاسي و ايدئولوژي به 

مجھزمیباشـد، خـود را از   ) م ل م(مارکسیسم ـ لنینیسـم ـ مائوئیسـم     

نظــر نظــامي بــا اســلحه ھــاي گرفتــه شــده از دشــمن مجھــز کــرده، و  

تـش رھـائیبخش خلـق و بدسـت     جنگندگان چريک را براي سـاختمان ار    

. آوردن برتري سیاسي و ھمچنـین نظـامي بـر دشـمن ھـدايت میکننـد        

 منـاطق   توانائي ايدئولوژيکي، سیاسي و نظامي حزب، آنرا قادر میکند      

 .پايگاھي ـ جوھر انقالب و قدرت سیاسي خلق ـ را ايجاد نمايد

تکامل قدرت خلق و متالشي شدن قدرت دشمن در نقطه اي معین به    

ضعي میرسد که در آن دشمن قادر به شکست دادن انقالبیون نیست و

. و انقالبیون ھنوز قادر به سرنگون کردن قدرت دولت ارتجـاعي نیسـتند            

ايــن تــوازن قــوا بعنــوان مرحلــه تعــادل اســتراتژيک تعريــف شــده اســت،  

وضعیتي که در آن نیروي خلق و نیروي دشمن بمعنائي معین مساوي             

 از ستاد ھاي مختلف اين بحث ھـا ارائـه میشـود              با اين حال  . میباشند



که در اين وضعیت دشمن ھنوز نیروئي بزرگتر است و علي الخصوص از 

 اين وضعیت نابرابر از لحاظ سالح را مرحلـه   نظر اسلحه برتري دارد، لذا 

ولي توازن قوا بین . تعادلي که به ماجراجوئي مي انجامد، اعالم میکنند

ھرگز بمعناي تساوي مطلق عددي در عبـارات     دولت نوين و دولت کھن      

صرفا نظامي ـ تفنگ در مقابل تفنگ، تانک در مقابل تانک، يا يک ھنـگ   

 برحسب ترم ھاي آماري نیروي نظـامي يـا           در مقابل يک ھنگ، يعني،    

 وضعیت کیفي بین ارتش انقالبـي و   داشتن قدرت آتش ـ نیست؛ بلکه 

از طــرف ديگــر را نشــان تــوده ھــاي خلــق از يکطــرف و دولــت ارتجــاعي 

ظھور و موجوديت دو دولت، دو ارتش و دو ايدئولوژي در پروسـه         . میدھد

تکامل جنگ خلـق مھمتـرين شـرط پايـه اي بـراي ظھـور مرحلـه تعـادل                   

نـابودي و تقريبــا اضـمحالل دولـت کھـن و ايــن     . اسـتراتژيک بـوده اسـت   

واقعیــت کــه در حــال جــايگزين شــدن بــا دولــت انقالبــي نــوين میباشــد  

از نظـر   . ھمترين فاکتور در تکامل مرحله تعرض استراتژيک بـوده اسـت          م

ارقام، دشمن امکـان دارد سـخت افـزار و نیـروي انسـاني بیشـتري، از                 

قبیل تعداد زيادي پرسنل نظامي و مقادير بزرگي از اسـلحه و مھمـات،              

ھمچنــین حمايــت نظــامي، لجســتیکي و مــالي از خــارج و ازنیروھــاي   

( یـآورد؛ بـا ايـن وجـود ارتـش رھـائیبخش خلـق         بدسـت ب   امپريالیست،

از برتري ھاي سیاسي و نظامي بھره مند است که نھايتا از نظر ) خ.ر.ا

در حالي که دولـت فئـودالي   . کیفي مھمتر از برتري ھاي دشمن است      

فقط از جانب دول ارتجاعي و امپريالیست حمايت میشود، ارتش خلـق            

ــق    نپــال، و ھمبســتگي از حمايــت ھمــه جانبــه تــوده ھــاي وســیع خل

 . وحمايت فزاينده ستمديدگان سراسر جھان بھره مند است

 پرسـنل مـزدور   ٧٠٠٠٠ در ھر سه منطقه کشور علیه بـیش از   .خ.ر. ا   

و چند صد نفـر مـامور       ) مسلح( پلیس   ۵٠٠٠٠ارتش سلطنتي، بیش از     



ــاد      ــط موسـ ــده توسـ ــوزش ديـ ــاتي آمـ ــي  (اطالعـ ــازمان جاسوسـ سـ

 بـه آن، واحـدھاي نظـامي در حـد تیـپ و               با کمک ھاي سـیا      )اسرائیل

ھزاران واحد ديگر نظـامي، منجملـه میلیشـیا ھـاي خلـق را در شـھر و        

در مقابــل ذخــائر عظــیم اســلحه و مھمــات  . روســتا تکامــل داده اســت

دشمن، ارتش خلق اکنون داراي مقدار زيادي اسلحه است که از ارتش 

رج تھیـه شـده   اکثر اين اسلحه ھا از خا  . سلطنتي غنیمت گرفته است   

. خ.ر.واقعـي ا ) متصـدي ( اند، اين بمعناي آنسـت کـه سـر رشـته داري      

غنیمـت گـرفتن    . دولت ھاي اياالت متحده، ھندوستان و بلژيک ھستند       

اين اسلحه ھـا از مـرتجعین پیـروزي بـزرگ نیروھـاي انقالبـي را نشـان                  

درحالیکــه رژيــم ارتجــاعي از حمايــت مــالي امپريالیســت ھــا    . میدھــد

ــون ھــا ســتمديده و    برخــوردار  ــه میلی اســت، حــزب از حمايــت ايثارگران

 برخـوردار   ھمچنـین از مصـادره بانـک ھـا ومؤسسـات اقتصـادي دولتـي       

 از میــان تمــام ايــن فــاکتور ھــا، مھمتــرين فــاکتوري کــه موجــب   .اســت

توسعه جنگ خلـق شـده حمايـت فعـال تـوده ھـاي وسـیع خلـق نپـال                    

 . است

وھر تفاوت کمي وکیفي میگويـد،     حزب با تاکید بر ج     ٢٠٠۴ سند پلنوم    

از نقطه نظر تعداد ارتش سـلطنتي، مقـدار سـالح، کیفیـت و شـرايط                „ 

تدارکات، حمايت امپريالیست ھا و توسعه طلبان، اقتصـاد، لجسـتیک و          

از لحاظ ديگر منابع مادي، میتوان ديد که قدرت دشمن بمقدار زيـادي از              

یت موجـود را    تنھـا وضـع   . قدرت ارتش رھائي بخش خلق بیشـتر اسـت        

ديدن، میتواند اين سئوال را پیش بیآورد که آيا اعالم تعرض اسـتراتژيک              

ولي اگر تحلیل مـا     . به انحراف ماجراجوئي چپ روانه منجر نخواھد شد       

پروسه تکامل جنگ خلـق طـي ھشـت سـال گذشـته ، تاکتیـک ھـاي                  

تکامل داده شده بوسیله حزب، مھارت ھاي تکامل داده شده بوسـیله            



 و بي ثباتي، آنارشي و تضادھاي دروني که دولت کھـن را نـابود             ،.خ.ر.ا

 تصــوير کــامأل متفــاوتي از تــوازن قــوا   میکننــد، بحســاب بیــآورد، آنوقــت

در حالیکه جنگ خلـق از سـطح دفـاع اسـتراتژيک تکامـل       “ .خواھیم ديد 

يافته و قدرت خلق ھرچه بیشتر نیرومند میشـود، سیسـتم پارلمـاني،             

ھي فئودالي از ھم پاشـیده و ھـر چـه بیشـتر       ارتش سلطنتي و پادشا   

 .تضعیف میشود

 مرتجعین در میھن و خارج، براي آن که ثابت کنند انقالب مائوئیستي               

فقط بدبختي براي کشـور ببـار آورده اسـت، ھیـاھو بـراه انداختـه ادعـا                  

میکنند انقالب مائوئیستي زيربناي اقتصادي را تحلیل برده، اقتصاد ملي 

تاده، و جنگ خلق مـوازين ديـر پـاي اجتمـاعي و ارزش          به سراشیبي اف  

 ولي واقعیت امر  .ھاي مبتني بر ھماھنگي سنتي را نابود کرده است       

ــان پروســه ھــاي      ــوين سیاســي اســتوارانه از می ــدرت ن اينســت کــه ق

 آنچـه کـه حـزب     .ديالکتیکي نابود کردن و سازندگي بـه پـیش مـي رود          

نش را دارد دولـت کھـن و        قصـد نـابود کـرد     ) مائوئیست(کمونیست نپال   

ــان        ــال و ارباب ــاي نپ ــودال ھ ــه فئ ــه ب ــت ک ــادي اس ــن اقتص ــاي کھ زيربن

 ارزش ھاي اجتمـاعي مبتنـي        امپريالیست آنھا کمک میکند، و در واقع      

بر موازين کھن و ارزش ھائي که به اين شالوده اقتصادي کمک میکننـد      

ار کـردن  براي ساختن زيـر سـاخت نـوين انقالبـي و برقـر           . را نابود میکند  

ولي .  آنھا، بسختي تالش شده است موازين و ارزش ھاي نوين بجاي   

 را صـرف نـابود کـردن         ھرگـز چیـزي   ) مائوئیسـت (حزب کمونیست نپال    

شان، نمي کند، وي فقـط آن چیزھـائي را نـابود میکنـد کـه بـر سـر راه          

 . ظھور جامعه اي نوين و بھتر قرار گرفته باشند

یاسـي خلـق در سراسـر کشـور و در      در پس صحنه تکامل قـدرت س     

میان پروسه پر آشوب نابود کردن و سازندگي، جنگ انقالبي به مرحله            



تصـوير  „ سند پلنوم مضافأ میگويـد،      . تعرض استراتژيک وارد شده است    

زير نشان میدھد که تاخیر در ورود به تعرض استراتژيک، گردن گذاشتن         

 است و کـل جنـگ        به خطاي راست روي، از قبیل گرايش به حفظ خود         

 “.خلق را به سردرگمي دچار خواھد كرد و به عقب خواھد برد

 در تطابق با ماتريالیسم ديالکتیک و درک مائوئیستي از قوانین جنـگ               

انقالبي، مرحله تعادل استراتژيک ايستا نیست و بمدتي طوالني ادامه      

 جنگ خلق از طريق مراحل ناھمگون تکامل يافته اسـت، کـه  . نمي يابد 

ــاطق مشــخص میشــود، حــال آن کــه     بــا تعــرض سیاســي در تمــام من

 بسته به منطقه فرق میکـرد، بـاين معنـا کـه نیروھـاي         وضعیت نظامي 

 يـا تعـرض    انقالبي مي توانسـتند بسـته بـه منطقـه در دفـاع يـا تعـادل         

اين پروسه ھا طي گـذر زمـان تکامـل يافتـه         . نظامي قرار داشته باشند   

ــه ا  ــد، بقســمي ک ــر. خ.ر.ان ــر ارتــش   برت ي سیاســي و نظــامي خــود ب

ــل داده  ــال در ھــیچ بخشــي از کشــور،    ســلطنتي را تکام  و دشــمن ک

منجمله سرفرماندھي ھاي بخش يـا حتـي خـود پايتخـت، قـادر نبـوده                

 .است ابتکار سیاسي و نظامي را بدست بگیرد

ــواي         ــوازن ق ــريع در ت ــري س ــاھد تغیی ــادل اســتراتژيک ش ــه تع  مرحل

بعنوان مثال، از نظـر سیاسـي،       . و طرف بود  سیاسي و نظامي در ھر د     

با نیروھاي مختلف انقالبي که مبارزه ) مائوئیست(حزب کمونیست نپال

اتحـاد  . رھائیبخش ملي را در نپال به پیش مـي بردنـد بـه اتحـاد رسـید            

ــا ديگــر     ــا حــزب کــارگران کیــرات در شــرق ھمچنــین ب مائوئیســت ھــا ب

، دستاورد بزرگي بـراي     نیروھائي که براي رھائي ملي مي جنگیده اند       

ــد   ــتي میباش ــبش مائوئیس ــود   . جن ــه ش ــت توج ــم اس ــزب   مھ ــر ح  ھ

 ھمـان گونـه کـه       اصل حـق تعیـین سرنوشـت را        کمونیستي در جھان    

براي بکاربست اين با واقعیـت مشـخص        . لنین مطرح کرد حمايت میکند    



ازھمـان آغـاز، از سـال       ) مائوئیسـت (انقالب نپال، حزب کمونیست نپـال     

انس تاريخي نخست حزب، با دفاع از ايـن سیاسـت کـه       در کنفر   ١٩٩۵

بدون اتحاد جنبش انقالبي ملي با جنبش انقالبي مائوئیستي پیـروزي         

جنگ خلـق بسـیار دشـوار خواھـد بـود، شـالوده ايـدئولوژيکي آنـرا پـي                 

پروسه اتحاد جنبش رھائي ملي و جنگ خلق انقالبي ھمچنین . ريخت

بعنـوان  ) مائوئیسـت (ت نپـال  در دومین کنفرانس تاريخي حزب کمونیسـ      

يـک اســتراتژي مائوئیسـتي، يکــي از نکـات مھــم نظـامي، سیاســي و     

 براي بکار بستن در انقالب در قـرن بیسـت ويکـم، بعنـوان                ايدئولوژيکي

دو اسـتراتژي جنـگ خلـق ـ اسـتراتژي جنـگ       ) تلفیق(ترکیب ھسته اي

 .خلق طوالني و استراتژي قیام ـ تعريف شد

نقالبي از طريق پراتیک انقالبي، با تکیه بر توده ھا        از آنجائي که ھر ا       

بــراي آن کــه سرنوشــت شــان را خودشــان بدســت بگیرنــد، پیشــرفت  

مینمايد، انقالب نپال نیز میلیون ھا نپالي را از ستم ملي و منطقـه اي               

در اين پروسـه از طريـق بیانیـه خـود مختـاري ملـي و               . رھا نموده است  

، تضمین حق تعیین سرنوشت بـراي   بکاربست علم م ل م      منطقه اي، 

حـل تضـادھائي کــه بـدلیل اعمــال تبعـیض ملــي و منطقـه اي بوســیله      

. سیستم ارتجاعي بوجود آمده اند، قدرت خلق نیرومنـدتر شـده اسـت          

در اين پروسه صدھا ھزار نفر در سراسر کشور بـا قـدرت منـدي پشـت      

ت حتـي يـک فراخـوان سـاده تشـکال     . نقشه و برنامه حزب گردآمده انـد  

توده اي ، نظیر تشکل سنديکائي، تشـکل دھقـاني، سـازمان زنـان يـا                

سازمان دانش آموزان، كه تحت رھبري مائوئیستي اند حمايـت بزرگـي       

 در  از جانب توده ھاي وسیع خلق دريافت داشته، و حتي بـه موفقیـت         

راه بندان سرفرماندھي ھاي بخش ھـا و اعتصـاب عمـومي فراخوانـده              

صدھا ھزاردانش آموز در کالج ھـا  . ده استشده توسط حزب، منجر ش  



و مدارس سراسر کشور تحت رھبري تشکل دانـش آمـوزي كـه توسـط        

. رھبري مي شوند، بسیج شده انـد      ) مائوئیست(حزب کمونیست نپال  

پر معناترين رويداد آن که در آستانه گذر به تعرض استراتژيک، راه بنـدان    

طـراف آن و از کـار   پايتخت بوسیله حکومت ھاي انقالبـي بخـش ھـاي ا          

انداختن صنايع مھم بوسیله فدراسیون اتحاديه ھاي کارگري، دسـتاورد        

 . قدرت بیسابقه اي را منعکس کرد

توان ارتـش رھـائي   ) مائوئیست( از نظر نظامي، حزب کمونیست نپال        

بخـش خلـق را تـا حـد تیـپ در ھـر سـه منطقـه تکامـل داده، و ھـزاران           

قادر . خ.ر.ا. را بدرون مبارزه بکشانندمیلیشیاي خلق آماده ھستند خود 

بوده است استحکاماتي را که بوسیله طرح ھاي متخصصین آمريکـائي           

 تقويت شده اند نابود کرده اسلحه ومھماتي را که فراھم کرده            در نپال 

ھرچه فئودال ھـا و سـرمايه داران بـوروکرات نپـال            . بودند مصادره بنمايد  

ــدند،   ــل شـ ــتري را متحمـ ــاي بیشـ ــت ھـ ــردي   شکسـ ــرس و دلسـ  تـ

. امپريالیست ھاي آمريکائي و توسـعه طلبـان ھنـدي نیزافـزايش يافـت             

تصور كنید كه آنھا با فكر اينکه ماموران شان توسط ھمان اسلحه ھاي             

خودشــان از میــان برداشــته میشــوند دچــار چــه انــدازه خشــم و عجــز   

 .میشوند

 از طــرف ديگــر، درون کمــپ دشــمن، پوســیدگي و ازھــم پاشــیدگي     

ــت    سیا ــه داشــته اس ــن دوره ادام ــامي در خــالل اي ــپ . ســي و نظ کم

 و پوسیدگي  ارتجاعي دولت نیمه فئودال ـ نیمه مستعمره دچار بحران  

دشمن قـادر نبـوده اسـت بحـران     . سیاسي عمق يابنده اي بوده است  

ــده ناشــي از کشــتار درون قصــري ســال     ، ٢٠٠١سیاســي عمــق يابن

انواده سـلطنتي کشـته   ھنگامي که شـاه و ولیعھـد و ديگـر اعضـاي خـ           

شدند، و بحران ناشي ازانحـالل پارلمـان و حکومـت پارلمـاني بوسـیله               



نپـال  .  را حل بنمايـد     ٢٠٠٢ اکتبر   - ۴اقدامات مستبدانه شاه گیاندرا در      

کماکان از سـلطه امپريالیسـتي و خـارجي رنـج میبـرد و میـداني بـراي               

وده جنگ دروني خشني بـین نیروھـاي امپريالیسـت و توسـعه طلـب بـ       

کنترل سیاسي و مداخله مسـتقیم قـدرت ھـاي امپريالیسـت و             . است

توسعه طلب بر قصر سـلطنتي، ارتـش سـلطنتي و احـزاب پارلمـاني و              

مقامات آن، کرارا افشاء شده اسـت و در نتیجـه دربـار، ارتـش و احـزاب               

ارتـش  . پارلماني باقیمانده ارتباط شان با مردم نپال را از دست داده اند         

الي که با شکست سیاسي مواجه است و در وضـعیت         سلطنتي در ح  

دچار شکست میشود، و    . خ.ر.روحیه باختگي قرار دارد، مرتبادر نبرد با ا       

لـذا ازھـم    .  به امري روزمره تبـديل شـده اسـت          فرار از خدمت سربازان   

ايـن  . پاشیدگي و پوسیدگي درون ارتش و پلیس امري شـايع میباشـد           

اند نه تنھا بـدلیل آن کـه آنھـا مجبـور            تضادھا براي سربازان حادتر شده      

ھستند بـا بـرادران و خـواھران خـود در روسـتاھا در خـدمت بـه نـوکران                 

 و فئودال ھا و بوروکرات ھاي نپالي بجنگند، بلکه ھمچنین  امپريالیست

منجملــه آنکــه حقــوق (از تضــادھاي درونــي خودشــان رنــج مــي برنــد،  

ين علیرغم چماق و ، و ا)پرسنل ارتش و پلیس شش ماه پرداخت نشد  

شیريني است که مرتبادر گردش است، مثال جیره و مواجب اضافي به         

ھر سربازي که براي جنگ به مناطق پايگاھي مائوئیستي برود و صدھا 

ھـزار روپیـه ـ کـه دردي از دردھـاي تـوده ھـاي نپـالي را دوا نمـي کنـد            

 بعنوان خسارت به خانواده ھاي سربازاني کـه طـي عملیـات کشـته                ـ

بھمین ترتیب، تمامي اليه ھـا و اقشـار مـردم در         . میشوند داده میشود  

سراسر کشور جملگي ھر وعده و وعیدي ازطرف رژيم سـلطنتي را، از      

 بابت ماشین ھاي خرد شده ي اعتصـاب         پرداخت خسارت   قبیل وعده 

 . رد نمودند شكنان،



ه  علیـرغم تــالش مـرتجعین، فراخــوان راه بنـدان کاتمانــدو بـدون آن کــ      

مائوئیست ھا ازنیروئي عمده استفاده بنمايند، يک پیروزي بي سـابقه       

علیرغم اين واقعیت، نوکران امپريالیست در نپال دلیل میآوردند کـه       . بود

راه بندان بیشتر بخاطر قدرت مسلح مائوئیست ھا موفق بوده است تا            

اين مرتجعین نمـي فھمنـد کـه اگـر مـردم            . بھره بردن ازحمايت توده اي    

ر بود فقط بضرب اسلحه تحت تاثیر قرار بگیرند اين رژيم ارتجـاعي بـا               قرا

حکومـت اتوبـان ھـاي    . اسلحه ھاي بیشـترش بـود کـه غالـب میگرديـد           

کــرده بــود، ولــي مــردم اعتنــائي بــه فراخــوان ھــاي او “ امــن„ خــالي را 

 فســاد و پــارتي بــازي در جريــان خريــد اســلحه کــل بودجــه را    .نکردنــد

 روحیه پلیس و ارتش چنان سقوط کرده که بدون .حريصانه بلعیده است

کمک امپريالیست ھا يا توسعه طلبان ھندي سیستم ارتجاعي نپال در 

 .ورطه ي اضمحالل قرار میگرفت

 با احتساب تمام اين نکات، و با تحلیل از توازن قوا در وضعیت موجـود                  

ــین نیروھــاي انقالبــي در حــال تکامــل و نیروھــاي ارتجــاعي در حــال     ب

نحطاط، حـزب بـاين سـنتز رسـیده اسـت کـه جنـگ خلـق وارد مرحلـه                  ا

 .تعرض استراتژيک شده است

 تعرض استراتژيک و اوضاع عمومي

 سند ي که بوسیله پلنـوم تـاريخي کمیتـه مرکـزي حـزب کمونیسـت            

با ارتقاء گذار انقالبي به افق ھـاي        „ تحت عنوان   ) مائوئیست(نپال

، اتخاذ شد “ راتژيک بشويم نوين، بگذاريد وارد مرحله تعرض است     

 برجسـته كـرده      مبنائي را که تکامالت جنگ خلق بر آن بنا شده است          

پلنـوم برخــي مسـائل اساســي مربـوط بــاين موضـوع را ھــم در     . اسـت 

عرصه سیاسي و ھم نظامي بحث کـرد، و بـا انجـام ايـن کـار تئـوري و                    

پراتیــک مارکسیســتي ـ لنینیســتي ـ مائوئیســتي را غنــاي بیشــتري      



ــي     بخشــید ــبش انقالب ــي در جن ــث سیاس ــويني از مباح ــوج ن ــه م ه، ب

 .انترناسیونالیستي خدمت نمود

 تعرض استراتژيک مرحله نھائي در تکامل عمومي جنگ خلق است،              

اين مرحلـه  . که طي آن حزب براي کسب قدرت سیاسي آماده میشود      

پیشروي . بروشني اھمیت بسیار دارد، وھمچنین بسیار حساس است

مت کسب سراسري قدرت سیاسي ناچارابا خود خطـر  قدرت خلق بس 

تعـرض  . فزاينده مداخلـه توسـعه طلبـي و امپريالیسـتي را بھمـراه دارد             

استراتژيک قويادشمن را با دورنماي مـرگ و زنـدگي بـراي حفـظ جھـنم        

ــه       ــاعي اش، مواج ــتم ارتج ــظ سیس ــي حف ــايش، يعن ــدالتي ھ ــي ع ب

 .میسازد

رض اسـتراتژيک را بعمـل       نظر باين که حـزب نخسـتین فـاز نقشـه تعـ               

گذاشته است، از ھم اکنون نشانه ھائي را میتوان ديد که امپريالیست 

ھا و توسعه طلبان بـراي جلـوگیري از پیـروزي خلـق و سـرکوب آن ، بـر        

بـا تخطـي کامـل از اصـل عـدم مداخلـه در              . تالش ھايشـان افـزوده انـد      

ھــم منازعــات داخلــي کشــورھاي داراي حاکمیــت، امپريالیســم آمريکــا 

 میلیـون دالر در  ٣٢اکنون حمايت نظامي علنـي خـود از رژيـم نپـال را از           

عالوه بر اين کمک    .  میلیون دالر افزايش داده است     ۴٠سال گذشته به    

منظم، آمريکا يک میلیون دالر در اختیار رژيم گذاشته است تا بي درنگ         

 يک ،٢٠٠۴در آخر سپتامبر   . عملیاتي را علیه مائوئیست ھا راه بیاندازد      

ھواپیماي بـاربري مملـو از اسـلحه ھـاي آمريکـائي در کاتمانـدو بـزمین                 

آمريکا سعي کرده است تخطـي اش از قـوانین بـین المللـي              . نشست

عــدم مداخلــه در امــور داخلــي را محــق جلــوه بدھــد لــذا دلیــل میــآورد   

 مائوئیست ھا دمکراسي را نابود کرده، حقوق بشر را نقـض کـرده،       که

شور را ويران نموده، به منافع آمريکا حمله کـرده،          زيرساخت اقتصادي ک  



مردم را مجبور به جنگ علیه ارتـش سـلطنتي نمـوده، از مـردم بعنـوان                 

“ تروريسـت ھـا  „سپر گوشتي اسـتفاده میکننـد و نپـال را بـه پنـاه گـاه          

حتي برخي از مقامـات آمريکـائي بـه حـزب کمونیسـت      . تبديل کرده اند  

ايــن يــک رياکــاري حرمــت . ده انــدز“ تروريســت„انــگ ) مائوئیســت(نپــال

شکنانه است، دولتي آن را بیان میکند که فقط اگر ھمین آخرين جنايت 

جنگــي اش را در نظــر بگیــريم، بنــا بــه گفتــه الن ســت مجلــه پزشــکي 

 شھروند را در عراق بخاطر خواسـت شـريرانه        ١٠٠٠٠٠بريتانیا، بیش از    

رخـي از  ب. قصـابي نمـوده اسـت     ,اش براي نفـت و سـرکردگي جھـاني          

آنھا و دست نشاندگان نپـالي شـان داد و          : اتھامات آنھا خنده آور است    

 دھقان فقیر   ١٠٠٠قال بزرگي براه انداخته اند که چگونه مائوئیست ھا          

ـ و سپس ادامـه داده شـکايت میکننـد کـه بـاين       “ با فريب ربوده اند   „ را  

الیسـت  امپري! دھقان ھا زمین ھاي مصادره شـده از اربابـان را داده انـد         

 شکايت میکنند که مائوئیست ھا نمي گذارند دانـش         ھا وعوامل شان  

آموزان آموزش ببینند ـ با اين حال اين ارتش سلطنتي است که مدارس 

را در سراسر کشور تبديل به پادگان نظامي کرده، و در پروسه اين کـار                

 برخي از نیروھا اين بحـث جعلـي را راه         . دانش آموزان را بیرون کرده اند     

، يعنـي بـین     “بـین دو آتـش بـاري گیـر کـرده انـد            „انداخته اند کـه مـردم       

آنھـا  . نیروھاي مسلح حکومت پادشاھي و نیروھاي مسلح مائوئیست       

انكارناپذير توده ھاي وسیع   چشم دارند، با اين حال نمي توانند منظره         

خلق در سراسر مناطق روستائي را ببینند که براي پیـاده کـردن قـدرت        

بخـش بـین المللـي حـزب کمونیسـت          . بپا خاسـته انـد    سیاسي سرخ   

ويــدئوي مســتند ھشــت ســاعته اي را پخــش کــرده ) مائوئیســت(نپــال

است کـه چنـدين دوجـین رويـداد انقالبـي را در سراسـر کشـور نشـان                   

اين سند . میدھد که شامل ده ھا ھزار اگر نگوئیم صدھا ھزار نفر است



وشـت خــود را  گـواه قدرتمنـدي اســت کـه چگونــه مـردم خودشــان سرن    

 از تبلیغـات پـوچ ارتجـاعي کـه        اين ويدئو تکذيبي زنـده    . بدست میگیرند 

 .)وزارت کشور آمريکا و ديگر مرتجعین شايع کرده اند، ارائه میدھد

 از آنجا که جنگ خلق وارد تعرض استراتژيک شده است ھمچنـین بـا          

ب  کمي بعداز آن که حـز     .تھديد فزاينده مداخله ھند مواجه خواھد شد      

 از   تعرض استراتژيک را اعالم نمود، نخست وزير انتصابي گیانـدرا شـاه           

ھنــد ديــدار کــرد، ھنــد بــراي تھیــه ھرآنچــه کــه پادشــاھي نپــال بــراي   

ــق الزم دارد، منجملــه ماشــین آالت نظــامي،   شکســت دادن جنــگ خل

 .حمايت مالي و اعزام نیروھاي مسلح ھند، خود را متعھد میداند

 ھماھنگ کردن تـالش ھـاي شـان علیـه جنـگ              امپريالیست ھا براي     

افسـران ارتـش از کشـورھاي مختلـف،       . خلق سخت مشـغول ھسـتند     

 در  ٢٠٠۴منجمله سري النکـا، ھندوسـتان و بريتانیـا در اواخـر سـپتامبر             

بـین ھندوسـتان و چـین قـرار داشـتن نپـال نیـز               . کاتماندو گردھم آمدند  

 نیروھـاي    دام از ھیچ ک . زمینه اي براي رقابت جوئي بوجود آورده است       

اصلي حاضـر نیسـت ببینـد سـلطه ديگـري بـه الغـاء منـافع سیاسـي،                   

ــاھم      ــا ب ــابراين گرچــه آنھ اقتصــادي و نظــامي خــودش منجــر شــود، بن

ايـن را میتـوان ديـد،    . ھمکاري میکنند در بین شان رقابت نیز وجـود دارد   

 يک خط ھـوائي بلغـاري کـه بوسـیله آمريکـا              بعنوان مثال، ھنگامي که   

حويل يک محموله اسلحه براي جنگ با مائوئیست ھا کرايه شده براي ت

. بود، در ھندوستان آن را متوقف کرده و به مـدت پـنج روز نگـاه داشـتند      

مقامات ھندي اين پیشامد را پنھان کردند، درحالي کـه آمريکـا ماھیـت              

از يک طرف، اين مسائل دروغ و نیرنگ براي فريـب    . محموله را انکار کرد   

نپـال و جھـان، در مـورد آن چیزھـايي اسـت كـه انجـام مـي             دادن مردم   

ــويژه ــد، ب ــوده ھــاي انقالبــي در    دھن ــده ت  در مقابــل ھمبســتگي فزاين



سراسر جھان ، از طـرف ديگـر بـي اعتمـادي متقابـل و تضـادھاي درون            

بھرحـال، علـي رغـم    . امپريالیستي ـ توسعه طلبـي را نیـز بیـان میکنـد     

روي برنامه فاشیسـتي شـان بـراي        اختالفات و تضادھاي شان، آنھا بر       

اين . سرکوب جنگ خلق و شکست دادن پرولتارياي نپال متحد ھستند         

 . نشان میدھد جديت مرحله اي را که خلق قرار است در آن بجنگد ،

.  اھمیــت ايــن مرحلــه را از زاويــه اي ديگــر نیــز میتــوان مشــاھده کــرد  

 زمـاني   يژهپرولتاريا در پرو متحمل عقب نشیني جدي شده اسـت، بـو         

علیـرغم  . كه جنگ خلق در آنجا به مرحله تعادل استراتژيک رسیده بـود   

 يـا مسـائل خـط سیاسـي کـه در             ھرگونه مسائل حیاتي ايـدئولوژيکي    

 گونزالـو و   وجود داشت، اگـر صـدر حـزب     .) پ.ك.ح(حزب کمونیست پرو    

دســتگیر نمــي شــدند، امکــان بســیار . پ.ك.اكثريــت رھبــران مرکــزي ح

اين ضربه دراثر مسـاعي ارتجـاع       . یروزي انقالب موجود بود   زيادي براي پ  

سیا و پادو ھايش دينکوت پلیس مخفي پرو، در ترکیب با جنگ با شدت 

سـعي کـرد ايـن تجربـه را        ) مائوئیست(حزب کمونیست نپال  . ، وارد آمد  

پ چگونه موضوع گـذار بـه       .ك.تحلیل کرده از آن بیاموزد، منجمله آنکه ح       

در مجمـوع ايـن   . ر تئوري و عمل در دسـت گرفـت        تعرض استراتژيک را د   

تجربه اي قابل تفكر بـراي پرولتاريـا جھـت آمـوختن از آن وبکاربسـت آن                 

 . بوده است  رھبري كردن انقالب نپال بسمت پیروزي، براي

 در حــالي کــه شــاھد ايــن پیچیــدگي ھــاي تــاريخي در جنــبش بــین     

 پـر آشـوب در    المللي خود و مشغول سنتز کردن تجربـه جنـگ انقالبـي           

خود نپال ھستیم، پلنوم تاريخي کمیته مرکزي سند ارائه شده توسـط            

را اتخـاذ نمـود و بـاين        ) مائوئیسـت (پراچاندا صدر حزب کمونیسـت نپـال      

ھرگونه ذھني گرائي راست يـا چـپ يـا سـردرگمي      „ نتیجه رسید که،    

که در اين زمینه مشاھده شود تاثیري منفي بر کل جنگ خلق خواھـد              



سند براي روياروئي با چالش ھائي که در مقابل پرولتاريا قـرار        “ .داشت

 درک ايدئولوژيک سیاسي حزب به سطح باالي         داده شده اند،بر ارتقاء   

اھمیت تداوم ھمگوني در “  تاکید میکند، و بعالوه مي گويد، جنگ خلق

درک و روحیه در مورد مفھوم تئوريک تعرض استراتژيک، شرايط عیني و       

رود بــه ايــن مرحلــه، و رئــوس عمــومي تکامــل آينــده، در ذھنــي بــراي و

 “.مقايسه با سال ھاي گذشته چندين برابر بیشتر است

 برخي سئوال ھاي خاص در مورد تعرض استراتژيک

 سند پلنوم طرح تئوريکي عامي را معرفي كرده است كه در آن گفته           

شده است اصل تعـرض اسـتراتژيک کـه بوسـیله مائوتسـه دون تکامـل            

. فته در زمینه جنگ طوالني خلق ھمچنـان معتبـر بـاقي مانـده اسـت        يا

ولي براي کسب پیروزي انقالب، مائوئیست ھا بايد درکاربست خالقانه     

رفیـق مـائو تسـه دون       „ رفیق پراچاندا در سند میگويد،      .  آزاد باشند   آن

و ھمچنــین معنــا، اھمیــت و تعريــف   اصــل پايــه اي تعــرض اســتراتژيک

باوجود اين قضاياي تئـوريکي     . الني خلق را تکامل داد     براي جنگ طو    آن

که مائو تسه دون تکامل داد، در زمینه کنوني قرن بیست و يکم، ممکن 

 “.نیست بتوان آنھا را بطور مکانیکي بکار بست

از تعـــرض ) مائوئیســـت( ھمچنـــین ديـــد حـــزب کمونیســـت نپـــال      

اسـي در  تکامـل دمکر „سـنتزخط نظـامي، کـه      در تركیب با    استراتژيک

را بحـث میکنـد و در دومـین کنفـرانس سراسـري و      “ قرن بیست و يکـم  

) مائوئیست(حزب کمونیست نپال. تاريخي حزب اتخاذ شد، تکامل يافت

با جمع بندي از تجربه پنج سال جنگ قدرتمند خلق اين قضیه تئوريک را 

پـذيرفت کــه بــراي انقـالب کــردن در قــرن بیسـت ويکــم، حــزب انقالبــي    

ايد خصوصـیات اساسـي ھـر دو اسـتراتژي نظـامي جنـگ       مائوئیستي ب 

خلـق ـ اسـتراتژي جنـگ طـوالني خلـق و اسـتراتژي قیـام ـ را تركیــب            



اين نتیجه را استخراج کرد که  ) مائوئیست(حزب کمونیست نپال  . بنمايد

در ھر مرحله اي از تکامل ـ مثال از دفاع استراتژيک به تعادل استراتژيک  

لي که يقینا تغییري کیفي وجود دارد، بااين و به تعرض استراتژيک، درحا

 توازن قواي ملي و بین المللي، تعرض استراتژيک  حال در زمینه کنوني

. را نبايد بعنوان مرحله اي که بي درنگ در پي قیام کردن است، فھمید             

وضعیت قیام مسلحانه را میتوان بعنـوان پروسـه اي از تکامـل از طريـق                

وم و تکامل تعرض، وھمچنین بويژه در ارتباط با مراحل زير، نظیر آغاز، تدا

 .تکامل جنگ و اوضاع ملي و بین المللي، درک کرد

 برمبناي اين جمع بندي، حزب آمـاده شـده اسـت در ھـر زمـاني کـه                     

خیزش مسلحانه يا قیام براي کسب قدرت سیاسي سراسري ممکـن           

نس  حـزب ، از ھنگـام دومـین کنفـرا         .است آن فرصت را در چنگ بگیـرد       

سراســري و تــاريخي، توضــیح داده اســت چنــان قیــامي ھــر آن ممکــن 

جـوھر ايـن جمـع بنـدي نیازبـه تکامـل فشـرده جنـگ                . است روي بدھد  

خلق، به سازماندھي و بسیج وسیع تـر و مؤثرترتـوده ھـاي خلـق، بـه                

تحلیل ديالکتیکي تر از تضادھاي ملي و بین المللي، و به آمادگي براي    

 در ھـر لحظـه کـه امکانـات        - تـر ابتکـار عمـل        بدست گرفتن قدرتمندانـه   

. بتواند به خیزشي براي بثمر رسانیدن انقالب منتھي شود، اشاره دارد

بدون ازھم پاشیدن و نـابودي نیروھـاي مسـلح ارتجـاع، بعنـوان سـتون               

اين . فقرات قدرت دولتي دشمن، انقالب در ھیچ کشوري ممکن نیست

تا مساعد بین المللي بشرط آن نوع از اضمحالل درآمیخته با اوضاع نسب

. که انقالبیون مائوئیست آماده باشند يقینا باعـث تولـد انقـالب میشـود     

بنابراين، عامـل پايـه اي بـا اھمیـت اسـتراتژيک بـراي انقـالب در جھـان                   

کنوني را میتوان بصورت ازھم پاشیدن نیروي نظـامي دشـمن، و ظھـور          

ــا ر     ــه ب ــي، درآمیخت ــین الملل ــاعد ب ــبتا مس ــاع نس ــد  اوض ــري توانمن ھب



پیشــاھنگ پرولتــاري ـ حزبــي مائوئیســتي در کشــورھاي مربوطــه کــه   

درھم ) ريم(بشکلي جدائي ناپذير با جنبش انقالبي انترناسیونالیستي 

ازھم پاشیدن يا اضمحالل نیروھاي ارتجاعي      . آمیخته، جمع بندي نمود   

 .بمقدار زيادي بستگي به توانائي ذھني انقالبیون مائوئیست دارد

در جنبش كمونیستي بین المللي ھمچنین ديدگاھي وجود دارد کـه              

بمحض آنکه جنگ خلـق از مرحلـه دفـاع اسـتراتژيک وارد مرحلـه تعـادل           

استراتژيک شد يا ھنگامي که از تعـادل اسـتراتژيک وارد مرحلـه تعـرض         

استراتژيک گرديد، تحت ھیچ شرايطي نمي تواند يـا نبايـد از مـوقعیتي          

بوضوح سئوال اينست که چقـدر   .  به عقب برگردد   که تکامل يافته است   

اين ديدگاه با واقعیات زنده سر و کار دارد، اگر بعنوان مثال، حتـي بعـداز     

ــوني سوسیالیســم در     ــاني متعاقــب واژگ ــي جھ ــبش انقالب ــه جن آن ک

 و چین زمان مائو بـه دفـاع اسـتراتزيک بـه عقـب               روسیه زمان استالین  

تژي وتاکتیــک برمبنــاي تعــرض رانــده شــد، ھمچنــان بــه تنظــیم اســترا 

 .استراتژيک جھاني ادامه داده شود

با انجام گسست در درک خـود بـه         ) مائوئیست( حزب کمونیست نپال     

به تحلیل تعرض استراتژيک حتي “ بحث ادامه داده در اين سند میگويد،

بعداز آن که انقالب در جھان و خود کشور شکست خـورده، ادامـه دادن          

حزب ما قبال موضع خـود را در        . و استھزاء مي شود   تنھا باعث ريشخند    

يقینــا، مـا بايــد  . جريـان توضــیح تعـادل اســتراتژيک، روشـن کــرده اسـت    

ــه        ــر مرحل ــراي تغیی ــي ب ــبري ذھن ــي ص ــراف ب ــل انح ــه در مقاب ھمیش

اما اگر . استراتژيک بدلیل تاثیر چند پیروزي و يا شکست، مراقب باشیم

بین المللـي در اوضـاع روي داد   تغییري بزرگ بخاطر داليل خاص ملي يا  

يا اگر جنگ خلق متحمل عقب نشـیني ھـاي بـزرگ پـي در پـي شـد،                   

حزب، برمبناي تحلیل عیني از اوضاع، بايد آماده باشد با عقب نشستن 



از مرحله تعرض به دفاع استراتژيک، براي دفـاع و تکامـل دسـتاوردھاي              

، ادامـه دادن بـه    بنـابراين “ .انقالب نقشه ھائي را به تـدريج پیـاده بکنـد          

يـا تعـرض اسـتراتژيک      “ تعرض اسـتراتژيک انقـالب جھـاني      „ تکرار شعار   

انقـــالب در کشـــوري خـــاص درصـــورتي کـــه انقـــالب بـــدلیل ســـرکوب  

امپريالیستي و بومي دچار عقب نشیني جدي شده باشد، ديالکتیکي 

ايـن درسـت اسـت کـه سـرکوب جـدي و غـارت بیرحمانـه          . نخواھد بـود  

ھا و نوکران شان ، توده ھـاي خلـق را مجبـور بـه               بوسیله امپريالیست   

مقاومت و تا درجه معیني مجبور به خیزش میکند، با اين حال در غیـاب         

توانائي ذھني ـ حزبي پیشاھنگ و سازمان يافته در مرکز رھبري جنگ  

انقالبــي، کــه بــا موضــوعات ايــدئولوژيک، سیاســي و نظــامي در بســتر 

، و تـوده ھـاي خلقـي کـه     چـالش ھـاي جديـد دسـت و پنجـه نـرم كنـد       

خواھـان ســرنگوني سیســتم باشــند ـ چنــان مقاومــت و خیزشــي بــه    

تنھائي نمي تواند مرحله تعرض استراتژيک را براي ھمیشه پايدار نگـاه    

درک صحیح مائوئیستي آنسـت کـه اوضـاع انقالبـي را مطـابق بـا             . دارد

به شرايط عیني تعريف کرده و اگر الزم باشد حتي از تعرض استراتژيک      

دفاع استراتژيک برگشته و براي بدست آوردن موقعیت از دست داده با            

 .ھدف نیل به پیروزي، مبارزه را مجددا متحد و سازماندھي بنمايد

 انقالبي يا رفرمیستي؟: مجلس مؤسسان

 دو شـماره آخـر جھـاني بـراي فــتح خواسـته ھـاي حـزب کمونیســت          

 بـه شـماره      (رد  در مورد مجلس مؤسسان را بحث کـ       ) مائوئیست(نپال

بحـث بـیش از سـه سـال     ).  حھاني براي فتح رجوع كنید    ٣٠ و   ٢٩ھاي  

گذشته در مورد اين که آيا انتخاب مجلس مؤسسـان بـراي حـل بحـران              

سیستم ارتجاعي اساسي است يا نـه اکنـون دسـتور کـار کـل کشـور            

، که اين را    )مائوئیست(صرف نظر از حزب کمونیست نپال     . گشته است 



کتیکي بحساب میآورد، از مستبدين فئودال، نظیر آر پي         دستور کاري تا  

ــا )حــزب راســتريا پراجــانترا ـ حــزب ناســیونال دمکــرات     (پــي ــه ت ، گرفت

ــاد مارکسیســت ـ        ــري اتح ــر رھب رويزيونیســت ھــاي سرســخت، نظی

،احزاب پارلمانتاريست شروع به دفاع از نیـاز بـه      )يو ام ال  (لنینیست ھا   

 تغییر در نظرات رويزيونیست ھا      اين. انتخاب مجلس مؤسسان کرده اند    

و مرتجعین بـدلیل آن کـه ايـن ھـا داوطلبانـه تمايـل خـود را بـراي ديـدن                  

حاکمیت مردم نپال نشان داده اند اتفاق نیافتاده است، بلکه بـدلیل آن        

بوده که جنگ کبیر خلق آنھا را مجبور به قبول خواست سیاسي مـردم      

تي اگر آنھا واقعا مايل روشن است ح. براي راه حلي سیاسي كرده اند

بــه شــرکت در انتخــاب مجلــس مؤسســان باشــند، برنامــه آنھــا حــول    

. محافظت از منافع بورژوائي، و نه منافع مردم نپال، متمركز خواھـد بـود    

 قرار دادن اين که ھر قانون اساسي جديدي          مرتجعین فئودال اين را به    

پادشاه شامل سلطنت مشروطه باشد و اين که کنترل ارتش در دست 

رويزيونیست ھـا بسـھم خـود بـر         . فئودال باقي بماند، مشروط کرده اند     

 ايســتاده انــد و میخواھنــد بــا مطالبــه حــق ١٩٩٠ســر قــانون اساســي 

پارلمان بورژوائي بـر ارتـش نـوعي رفـرم بـزک گونـه در سیسـتم انجـام                

بنابراين، نکات عمـومي مطـرح شـده بوسـیله صـدر پراچانـدا در            . بدھند

 تحلیلـي از    “انقالبـي يـا رفرمیسـتي؟     : س مؤسسـان  مجلـ „مقاله اش   

 کماکان امروزه بسیار    ١٩٩٠خواست مجلس مؤسسان در جنبش دھه       

 .مصداق دارد

 اين مقاله در برخورد به مجلس مؤسسان تحلیل کرد کـه سـه رونـد                   

يک روند، که بوسیله فئودال ھا نماينـدگي        . اصلي در نپال ديده میشود    

ل طرفــدار آمريکــا ـ مــي خواھــد اوضــاع    میشــود ـ آر پــي پــي و عوامــ   

رونـد  . سیاسي را به عقب به استبداد فئودالي قرون وسـطي بکشـاند    



دوم مـي خواھـد کشـور را بوسـیله انتخـاب يـک مجلـس مؤسسـان در         

اين رونـد بوسـیله فراکسـیون ھـوادار ھنـدي           . موقعیت فعلي نگاه بدارد   

ــري   ــال و رھب ــره نپ ــر ســلطنتي  “کمونیســت ھــاي „کنگ ــا” متحج د اتح

ھـیچ کـدام از   . نمايندگي میشـود  ) يوام ال (“ ماركسیست لنینیست ھا  

اين فراکسیون ھاي مرتجع نمي خواھنـد مـردم نپـال قدرتمنـد و حـاکم              

سـومین رونـد و     . شده، وبعنوان پیشاھنگ انقـالب پرولتـاري بپابايسـتد        

از انتخابات براي يـک    ) مائوئیست(نیروي اصلي در نپال حزب کمونیست     

آنچــه . نــوان سیاســتي تــاکتیکي حمايــت میکنــدمجلــس مؤسســان بع

مسلم است اينست كـه، چـه انتخابـات بـراي يـک مجلـس مؤسسـان                 

 انقالبـي و      را كه مردم مي خواھنـد نتیجـه اي          برگزار بشود يا نه آنچه    

 .نه واپسگرا است

ــودال و       ــان فئ ــر ســر مجلــس مؤسســان، بنیادگراي ــارزه ب  در خــالل مب

 ھر گونه قدرت گرفتن مردم را     كه خطر  نیروھاي امپريالیستي براي اين   

 برانگیختن   از سر دور كنند دست به حقه ھاي مختلفي زدند، منجمله          

فراکسیون ھائي در میان احزاب پارلمانتاريستي و تحت فشار گذاشتن          

 شـاه فرتـوت      احزاب پارلمانتاريستي بـراي حمايـت يـا حـداقل اتحـاد بـا             

 بخـاطر     ھـا در ھـدايت كشـور را        مبارزه، ناتواني پارلمانتاريست  . فئودال

وابستگي شان به امپريالیست ھا و پیوستگي شان با سلطنت آشکار 

اين مسئله آنھا را بجايي رساند كه با ھر يك از كادرھاي شان كه              . کرد

از در مخالفت با مداخله امپريالیست ھا و توسـعه طلبـي ھنـد در مـي              

 . آمد، عمال برخورد میكردند

، کـه بعنـوان چنگـال    “قاتـل تاجـدار  „ طلقه ، گیاندرا  در مورد حکومت م     

 نخست وزيري را کـه قـبال    امپريالیسم آمريکا عمل میکند، اکنون ھمان  

براي داشـتن ايـن مقـام مـي       “ نامناسب„ بود و او را بسیار        اخراج کرده 



در چنـین شـرايطي مضـمون حكومـت     ! دانست دوباره نخست وزير كـرد     

ت كـه بـا حـزب بـه مـذاكره مـي         بسیار شبیه حكومت ھـاي قبلـي اسـ        

پرداختند اما ھر آن گاه مسـايل سیاسـي بـه میـان آورده مـي شـد، از                   

مذاکره بدون دورنماي قطعنامه سیاسي بي . پیشرفت عاجزمي ماندند

ــردد  ــا میگ ــت      . معن ــزب کمونیس ــدر ح ــدا ص ــه پراچان ــود ک ــل ب ــاين دلی ب

بـه  بـا توجـه   „ با رجوع به سـند تـاريخي پلنـوم گفـت،      ) مائوئیست(نپال

 -پلنـوم (، اين سند    )رژيم(نگراني عمیق از اوضاع و شرارت اعالم شده         

) باصطالح حکومـت  (ھیاھوي بي معنا و بي ھدف مذاکرات با نوکران        ) م

اين سند روشن کرده است کـه مـذاکرات را          . قصر فئودالي را لغو میکند    

نمي توان با نوکران دولت کھن برگزار کرد بلکه با خـود اربـاب، بـا تمرکـز       

رمسئله ايجاد قدرت کامـل حاکمیـت بـراي مـردم نپـال، میتـوان برگـزار                 ب

 “.کرد

  در باره اصالح و سبك كار  

 مادامي که تضاد بین خط و پراتیک حل نشود، يک حزب انقالبي نمي   

بطور کلي، منظور از خط اصول راھنماي يـک حـزب يـا          . تواند انقالب کند  

وژي وسیاسـتي خـاص     تشکل خاص است که بر مبنـاي تئـوري، ايـدئول          

بھمین ترتیب، پراتیک به تشکیالتي براي بکار بست اين خـط           . قرار دارد 

ھمراه با غناء و تکامـل مارکسیسـم ـ لنینیسـم ـ      . تکامل يافته نیاز دارد

مائوئیسم در جريان تحلیل از تضادھا، سنتز تجربیات و بکاربست آن بـه           

بـي حـزب   واقعیت مشخص جنـگ خلـق بـراي انجـام انقـالب، خـط انقال              

 بـرآوردن نیازھـاي مبـارزه     ھمواره به تشکیالتي انقالبي نیاز دارد که در    

روابط ديالکتیکي، تضاد بین خط و پراتیک، بر يکديگر     . انقالبي توانا باشد  

بعنوان مثال، اگر تشکیالت بر مبناي خطي انقالبي آمـاده          . اثر میگذارند 

کشیدن تا حـد  نشده باشد، آن وقت خط انقالبي گرايش بسمت پائین          



پــائین . تشــکیالت موجــود ـ يعنــي پراتیــک موجــود ـ را خواھــد داشــت     

کشیدن خط انقالبي به حد تشکیالت موجود يعنـي عقـب تـر کشـیدن                

. ھــم خــط و ھــم تشــکیالت بســمت رفرمیســم و رويزيونیســم اســت   

ھمانطوري که باب آواكیان صدر حزب كمونیسـت انقالبـي آمريكـا اخیـرا         

له آنست که اکثر کمونیست ھا دراكثر مواقع   مسئ„اشاره كرده است ،     

اين در رابطه با مشکلي است که در بین رھبـران           “ .كمونیست نیستند 

و کادرھاي بسیاري از احزاب سر بلند میکند چه وقتي که ديدشان را از 

 يا زماني که فقط بخـش        موضوعات تعیین کننده خطي پائین مي آورند      

در ھمـان   . نـرا در مشـت میگیرنـد      ھائي از يک مسئله را و نـه تمـامي آ          

حال، حتي در ھنگام جنگ، امکان گسترش اپورتونیسم و سلطه يافتن           

تدريجي آن درون يک حزب ، وجود دارد، لذا الزم اسـت ايـن علـف ھـاي       

ھــرز را بشــکلي سیاســي و ايــدئولوژيکي بخــاطر حفــظ خــط و روحیــه   

 .رزمنده و انقالبي حزب وجین بنمايیم

ھمیت ھمه جانبه نیاز به اصالح سبک کار حزبـي،          با در نظر داشتن ا       

ــذار کامــل   ــر گ ــدا ب ــدئولوژيکي، سیاســي، تشــکیالتي،   صــدر پراچان  اي

فرھنگي و سبک کاري حزب و نیاز به بـاال بـردن تمـام ايـن ھـا بـه افـق           

در مصاحبه اي با ھفتـه نامـه جانـادش در    . ھاي نوين، تاکید کرده است 

تصــمیمات اصــولي پلنــوم „ ت، ، صــدر پراجانــدرا گفــ٢٠٠۴ ســپتامبر ٢١

تاريخي کمیته مرکزي حزب را در چھار نکته عمـده ، برمبنـاي ويژگـي و           

نخست، بـراي مقابلـه بـا چـالش ھـاي           . اھمیت شان، مي توان فھمید    

اقتصادي، سیاسي، اسـتراتژيک وھمچنـین فرھنگـي امپريالیسـتي در           

سـه  قرن بیست و يکم، تصمیم گرفته شد با تمرکز بر تکامـل دادن ھـر                

فلسفه، اقتصاد سیاسي و : مؤلفه مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسم 

ثانیـا، در بسـتر   . سوسیالیسم علمي، سنتزي ايدئولوژيک انجـام شـود     



اوضاع جديد تغییر يافته، مبارزه اي که حزب علیه امپريالیسم بـه پـیش              

برده است تصمیم گرفته شد از نظر استراتژي و تاکتیـک علیـه توسـعه            

ثالثا، با تعريف دولت کھن فئودالي بعنـوان        . تمرکز داده شود  طلبان ھند   

دولت تسلیم طلب ملي، تصمیم گرفته شد تعرضـي اسـتراتژيک علیـه           

و چھارمي عبارتست از تصمیم براي پیشبرد کارزار اصالح . آن آغاز شود  

برطبق سیاست، نقشه و برنامه اي مشخص، با ھدف تقويـت حـزب و              

ي، تشـکیالت، فرھنـگ و ھمچنـین سـبک          جنبش از نقطه نظر ايـدئولوژ     

 “.کار

 سه تصمیم نخست به وضوح مھمترين تصمیمات تاريخي است که تا   

در تـاريخ کشـور اتخـاذ کـرده         ) مائوئیسـت (به حال حزب کمونیست نپال    

است، و چھارمین تصمیم براي تبـديل تشـکیالت بـه يـک نیـروي مـادي             

در اينجـا مھـم   . عیني جھت به سرانجام رسانیدن اين تصمیمات اسـت        

توجه شود که پروسـه  ) مائوئیست(است به تاريخ حزب کمونیست نپال  

اصالح ھرگز صـرفا يـک فـاز ويـژه يـا يـک فعالیـت کـه از نقشـه و برنامـه               

سیاسي و نظامي حزب جدا باشد، نبوده است و حـزب توجـه پايـداري      

 .دارد“ چھار تدارك“ نسبت به کاربست و تکامل

اريخ مبـارزه طبقـاتي قـدرت منـد تحـت رھبـري          يکبار ديگر، بر مبناي ت       

پرولتاريا در نپال، قويا نشان داده شده است که تكامل حزب يا تشکلي    

که در دوره معیني براي مواجھه با سطح معیني از تضادھا حاصل شده 

است، براي برآوردن وظیفه حل تضادھا ھنگامي که وضعیت تغییر کرده          

ا تضادھاي جديدا تکامل يافتـه، الزم      براي مواجھه ب  . ، کافي نخواھد بود   

است ظرفیت ايدئولوژيک، سیاسي، تشـکیالتي، فرھنگـي و کـارکردي       

 .حزب و جنبش به سطح مصاف ھاي نوين تکامل يابد



 حزب بايد با کدام چالش ھا در روزھاي آينده مواجه شـود؟ پاسـخ در                

  و نه کـم اھمیـت تـر از خطـر     تکامل شرايط مشخص قرار دارد، منجمله 

با تكامل جنگ خلق بسمت افـق ھـاي نـوين، حرکـات       . مداخله خارجي 

 پیشرفت در نپال تبديل گرديده  رژيم ھند نیز به فاکتور مھمي براي سد

رژيم ھند کمک نظامي اش به رژيم فئودالي را تقويت کرده، علنا . است

تھديد به حمله نظامي علیه انقالب نپال كـرده اسـت، و بیشـتر از يـک                  

، منجملـه رفقـاي   )مائوئیسـت (ھبران حـزب کمونیسـت نپـال      دوجین از ر  

ــیش از      ــا ب ــراه ب ــوراو را ھم ــران و گ ــري کی ــر   ٨٠رھب ــادر ديگ ــر و ک  رھب

 .مائوئیست در نقاط مختلف ھندوستان دستگیر کرده است

در ايـن زمینـه،     .  خطر مداخله مستقیم آمريکـا نیـز افـزايش مـي يابـد               

تصـمیم  ) مائوئیسـت (الپلنوم تاريخي کمیته مرکزي حزب کمونیست نپ      

به جھاني [گرفته است با جنگ تمام عیار، منجمله تکامل جنگ در تونل   

به مقاله اي در مـورد جنـگ در تونـل در ويتنـام رجـوع                ١٩٨۶\۶براي فتح   

ــد ــد  ]كنی ــه تجــاوزات امپريالیســتي بجنگ دشــواري و ســختي در  . ، علی

 حفـظ  پیشبرد چنان جنگي و نیاز به انجام آن بطريقي کـه انقـالب نپـال              

شده و به انقالب جھاني پرولتاري خدمت بنمايـد فـاکتور ديگـري اسـت       

 سـطح ايـدئولوژيک، سیاسـي و نظـامي       که حزب را ملزم مي سازد تا      

 . اش را به سطوح باالتري ارتقاء دھد

 موجـب ازھـم       و زندگي تـوده اي       بعالوه، تاثیر شديد يک جنگ مرگ        

دولــت . میگــرددپاشــیدگي و اضــمحالل درونــي سیســتم ارتجــاعي     

ارتجاعي مجموعـه اي از رقابـت ھـا بـر سـر منـافع ارتجـاعي اسـت، و                    

بمحض آن که جنگي انقالبـي تبـديل بـه نیروئـي عمـده در يـک کشـور                    

 . شود، محکوم به ازھم گسیختن و پوسیدن میگردد



 جنگ انقالبي نیز اجبارا با مبارزه ايدئولوژيکي، سیاسي و تشکیالتي   

مبـارزه دو   . گر، با مبارزه دو خط ھمراھي میشود      درون حزب ، بعبارت دي    

. خط درون حزب انعکاس مسـتقیم مبـارزه طبقـاتي درون جامعـه اسـت             

الزم است صدھا تجربه مثبت و منفـي در سراسـر کشـور جمـع بنـدي                 

شوند، صدھا گلي که در پرتو قدرت سیاسي نوين غنچه میدھنـد نیـاز              

ا علـف ھـرزي را کـه در         به آبیاري دارند، در حـالي کـه نیـاز داريـم صـدھ             

روبناي انقالبـي میروينـد از ريشـه درآوريـم ـ دراسـاس، حـزب نیـاز دارد          

ــي،       ــدئولوژيکي، سیاس ــر اي ــه اي را، از نظ ــر گوش ــالح ھ ــاروي اص باج

مــائو گفـت، بھــر جـائي کــه ايـن جــاروب    . تشـکیالتي و فرھنگــي بروبـد  

بعنـوان مثـال،   . نرسد، گرد و خاک ھا به خودي خود پـاك نخواھنـد شـد         

چون قدرت كسب شود، تغییرات زيادي بوجود مي آيد، يعني تضادھاي            

جديدي ظاھر شده و برخي اشتباھات اجتناب ناپذير مي گردند ـ در اين 

اوضاع اتھام زدن و رد اتھام کردن ممکن شده است، مـثال بـین منـاطق       

. مختلف و رشته کارھاي مختلـف، يـا بـین رھبـران نظـامي و سیاسـي            

 دولتـي پیشـروي میکنـد، برخـي ممکـن اسـت        چون حزب بطرف قـدرت    

بیشتر نسبت به حقـوق فـردي شـان توجـه بکننـد در حـالي کـه کمتـر                    

ــد    ــده بگیرن ــردي بعھ ــئولیت ف ــه    . مس ــت ک ــاتي ھس ــین گرايش ھمچن

استراتژي و تاکتیک را ازھم تمییز ندھند يا تبديل بـه يـک چیـز بنماينـد،        

اه مـدت تقلیـل    يکي را بجاي ديگري بگیرند، و امر بلنـد مـدت را بـه کوتـ               

دھند، بعنوان مثال خواھان آزادي در حوزه خاصي باشـند در حـالي کـه             

ايـن گونـه تضـادھا در ھـر         . ضرورت ھاي مربوط به آن را بحساب نیاورنـد        

حزب زنده اي ظھـور يافتـه و تخمیـر مـي گردنـد، خواسـت اصـالح را در                    

 .بسیاري از مواقع پیش میگذارند



ايدئولوژيکي، سیاسي، تشکیالتي و     بدون اصالح کردن، بدون تدارک         

 سـطح   فرھنگي براي ارتقاء درك ھر فرد و تشکیالت بمثابه يک کل بـه            

 ادامـه دادن بـه    .باالتري، نمي توان با چـالش ھـاي جديـد مواجـه شـد           

 انعطاف در تاكتیـك      : تنھا از اين طريق ممكن است       تكامل میراث م ل م    

 ھا در برابر حرکات دشمن واستواري در استراتژي ، اتخاذ سريع تاکتیک

بقسمي که او را مجبور بـه تغییـر اسـتراتژي اش بنمايـد، عقـیم کـردن                  

استراتژي و تاکتیک ھاي دشمن يکي پس از ديگـري، بقسـمي کـه در             

جريـان جنـگ توانــائي مـردم چــون ارتشـي از ھرکـول ھــا بـراي روبیــدن       

ــلطه   فضــــوالت ايــــدئولوژيکي، سیاســــي، نظــــامي و فرھنگــــي ســ

ــك پايگــاه اقتصــادي و روبنــاي   تقويــتامپريالیســتي   يابــد و بجــاي آن ي

 .سیاسي انقالبي، را ممکن سازد

 بنابراين حزب بر اھمیت اصالح تاکید کرد، و بدين وسیله به کل حزب،   

ارتش، تشکالت توده اي ، و توده ھاي وسیع مردم انگیزه اي قوي براي 

) مائوئیسـت (ال  حزب کمونیست نپـ   ـ   کبیر پیشروي در امتداد اين راه

آنرا راه پراچاندا مي خواند ـ بخشید، راھي که اکنون خواسـتار درپـیش    

بعـالوه، اھمیـت اصـالح و       . گرفتن تعرض استراتژيک علیه دشمن است     

گذار حزب بمثابه يک کل عرصه اي کلیدي اسـت کـه در آن حـزب بـراي           

تکامل ايده ھايش، براي غناء بخشیدن به م ل م و خدمت به مناظره و               

مباحثه درون جنبش کمونیستي انترناسیونالیستي در مـورد سـئواالت          

اين مسائل شامل اين موضوعات مـي     . داغ امروزه، چنگ انداخته است    

ضرورت آغاز تعرض براي نیل به انقالب دمکراتیک نوين، محافظت  : باشد

از انقالب نوظھـور، فراگیـري از تجـارب گذشـته، حتـي از ضـد انقالبـات؛               

يائي از خلق که از نظر ايدئولوژيک، سیاسي، نظـامي و        براي تحريک در  

 بـراي محافظـت از حـق مـردم بـراي شـورش               فرھنگي مسـلح اسـت؛    



کردن، براي تضمین آن که در سطح کشور، نیروھاي مسلح انقالبي که 

تا کنون در مبارزه طبقاتي تحت سوسیالیسم ، بعنـوان سـربازان حرفـه     

به خدمت به خلق حتـي بعـداز    اي در پادگان ھايشان محبوس بوده اند        

برقـراري سوسیالیسـم ادامــه بدھنـد تــا جـائي کـه مــانع شـوند دولــت       

انقالبي بار ديگر به دولت ارتجاعي تبديل شود؛ براي حـذف ايـده ھـاي               

کھني که بر مبناي آنھـا فـرد نمـي توانـد بـه رھبـران انتقـاد کنـد، بـراي            

بر حق “ رژوازيبمباران ستاد ھاي بو„ استقرار اين اصل مائوئیستي که 

است، و ادامـه انقـالب در سرتاسـر دوره سوسیالیسـتي و خـدمت بـه           

اصـالح  . انقالب جھاني پرولتاريا براي رساندن کـل جھـان بـه کمونیسـم         

ــا وحــدت       ــه تنھ ــد، ن ــز کن ــان موضــوعاتي تمرک ــابر چن ــر حقیقت حــزب اگ

ايــدئولوژيکي، سیاســي و تشــکیالتي بــراي حــزب ببــار مــي آورد بلکــه  

ر احساس، وحدت در قلوب مردم را ببار آورده، و نھايتا ھمچنین وحدت د

به ھدايت جامعه بسـمت خشـکانیدن قـدرت حـزب، ارتـش، طبقـات، و                

 .نتیجتا خود دولت، کمک میکند

 در باره اوضاع جديد و سنتزھاي ايدئولوژيک

بـا جمـع بنـدي از بیسـت         ) ريـم ( جنبش انقالبـي انترناسیونالیسـتي         

ھمان طـور کـه قـبال اشـاره کـرديم           „: كندسال تجربه چنین تحلیل مي      

زندگي بیست ساله جنبش ما با بیست سال پرآشـوب در اوضـاع بـین               

 و اوايـل  ١٩۶٠مـوج بلنـد انقـالب در دھـه      . المللي ھمزمان بـوده اسـت     

 مــیالدي در ســطح جھــاني عقــب نشســت امــا اســتثمار و ١٩٧٠دھـه  

وماحادتر تضادھاي آشـتي ناپـذير طبقـاتي کـه در زيربنـا وجـود دارد مـدا                

 برگزار شد ما ٢٠٠٠در آخرين نشست گسترده ريم که در سال       . شدند

مـوج جديـد در حـال ظھـور انقـالب      “ بدرستي موفق شـديم توجـه را بـه    

سـپتامبر  ١١بعـداز آن تـاريخ و متعاقـب         . معطوف داريم “ پرولتري جھاني 



 يک رشته تضاد در سـطح دنیـا بـه ناگھـان و بـه نحـوي بیسـابقه                 ٢٠٠١

 دھه گذشته تشديد يافته که برجسته تر از ھمـه تضـاد             نسبت به چند  

. میان خلق ھاي ستمديده و امپريالیسم بـه سـرکردگي آمريکـا اسـت             

حتي در اين عمر کوتـاه بیسـت سـاله ريـم تغییـر و تحـوالت مھمـي در                    

علم . دژھاي امپريالیستي و کشورھاي تحت سلطه اتفاق افتاده است

ابزار و ديدگاه الزم بـراي فھـم   مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیستي ما   

وتغییرات در “ گلوبالیزاسیون„ پديده ھاي بي نظیر رشد کالن شھرھا و    

ساختار طبقاتي و مفاھیمي که براي استراتژي و تاکتیک ھاي انقالبي 

    “.را فراھم میکند

روندھاي اصلي جھان ) مائوئیست( پراچاندا صدر حزب کمونیست نپال  

استقرارمجدد سیستم سرمايه   : بندي کرده است  را به ترتیب زير جمع      

داري در کشورھاي سوسیالیسـتي سـابق، فروپاشـي اتحـاد جمـاھیر           

شوروي سوسـیال ـ امپريالیسـت و ظھـور آمريکـا بعنـوان تنھـا ابرقـدرت         

ــل      ــق ھــا و مل ــه خل ــه جنگــي اش علی جھــان و رھــا کــردن افســار اراب

بھمـین  . اشدستمديده جھان نشان گر روند اصلي در جھان کنوني میب         

ترتیـب ، تکامــل بــي ســابقه تکنولـوژي ارتباطــات و تــاثیرات جھــاني آن،   

انحصار سرمايه مالي و سلطه اش بر سـرمايه صـنعتي، و کنترلـي کـه         

بانک جھاني، صـندوق بـین المللـي پـول و سـازمان تجـارت جھـاني بـر            

سرمايه مالي اعمال میکند، ستم و اسـتثمار بـي رحمانـه خلـق ھـاي               

„ و “ لیبرالیزاسیون„ ، “گلوبالیزاسیون„  سوم از طريق  کشورھاي جھان 

. ، ھمگي ويژگي ھاي عمومي اوضاع کنوني ھستند       “خصوصي سازي 

بعالوه، خصلت نامحدود و دل بخواه حمله نظامي فاشیستي بر جنبش 

ھاي رھائي بخش ملي و جنبش ھاي دمکراتیک و کمونیستي بوسیله 

 پرو بدان دچار شده اسـت نـبض      امپريالیسم و عقبگردي که پرولتاريا در     



 يک تبارز    . نمايش مي گذارند     در جھان کنوني را به      جھت ھاي اصلي  

تضاد اصلي در جھان بین امپريالیست ھا، عمدتا امپريالیسـم آمريکـا، و       

خلق ھا و ملل ستمديده، موج جھاني مقاومتي بود که به روياروئي بـا        

سـپتامبر  ١١اقب حادثـه    حمالت امپريالیستي در افغانستان و عراق متع      

 در مقابـل جنـگ       مقاومت در مقیاس وسیع   . در اياالت متحده، بلند شد    

امپريالیستي در عراق، دنیا را تکان داده وحدت عظیم توده ھـاي خلـق              

را ھنگامي که تحت يک فراخوان واحد ـ براي مخالفت با جنگ ـ بپا مي   

 ظھـور مـوج   ھمـان گونـه کـه ريـم گفـت ايـن بازتـاب       . خیزند را نشان داد  

 . نويني از انقالب جھاني بود

 اکنــون، انقالبیــون مائوئیســت بــار مســئولیت تــدارک رھبــري صــحیح    

ايدئولوژيکي ـ سیاسي توده ھا براي تبديل چنان خیزش ھائي به ايجاد 

در ايـن  . موج نـويني از انقـالب جھـاني پرولتـاري، را بـردوش گرفتـه انـد                

 جـزء تشـکیل دھنـده م ل م ، رد    زمینه، صدر پراچاندا بر تکامل ھر سـه  

آشــفته انديشــي پســت مدرنیســتي و تئــوري ھــاي اقتصــاد سیاســي 

، لـذا   “خصوصي سـازي  „و  “ لیبراسیون„،  “گلوبالیزاسیون„امپريالیستي  

بعـالوه، تـاريخ نیـز    . بر بردن م ل م به افق ھاي نوين، تاکید کرده اسـت         

ــ„خواھـــان مبـــارزه اي بیرحمانـــه علیـــه اپورتونیســـم راســـت و   “ پچـ

انقالبیون .  رويزيونیسم در جنبش بین المللي کمونیستي است        بعالوه

ــم و      ــت اپورتونیسـ ــات راسـ ــه گرايشـ ــه علیـ ــالي کـ ــت در حـ مائوئیسـ

گـروه  (رويزيونیسم مي جنگند بايد ھوشیار باشند به دام پاروچیالیسم          

نیافتند؛ آنھا بايد با خالقیت و شادابي ، استوارانه م ل م را بکار ) گرائي

 در نپـال در حـال پیشـروي اسـت، بـه              امروزه جنـگ خلقـي كـه      . ببندند

 در جنبش کمونیستي بـبن المللـي در        مباحثات ايدئولوژيك و سیاسي   

رابطه با قضاياي تئوريک بـراي رھبـري انقالبـات در قـرن بیسـت و يکـم،           



گسســت از تکــرار صــرف اســتراتژي و تاکتیــک انقالبــات قــرن بیســتم،   

) مائوئیسـت ( حـزب کمونیسـت نپـال      درايـن زمینـه،   . خدمت کرده اسـت   

ھمچنین به مباحثه ايدئولوژيک در باره برخي از مسـائل حیـاتي، ماننـد            

. خـدمت کـرده اسـت   “ تکامل دمکراسي در قرن بیست ويکـم      „ مسئله  

ھمچنـین بـه فراخـوان ريـم        ) مائوئیست(بنابراين ، حزب کمونیست نپال    

که عمـدتا از  براي بحث ارج مي نھد، وبر مباحث ايدئولوژيک ـ سیاسي  

 و ح ك ن  جانب احزاب مائوئیست، منجمله آر سي پي آمريکـا، ح ك پ  

 .، طرح میشوند، تكیه میکند)م(

اگـر پرولتاريـا بطريقـي زنـده در         „  صدر پراچانـدا درايـن سـند میگويـد،             

قدرتمنـد  ) ھـر چنـد   (اوضاع کنوني مداخله ايدئولوژيک نکند، يک انقالب        

مـادامي کـه پرولتاريـا      . لیسم پیشروي کنـد   قادر نخواھد بود علیه امپريا    

دربعھده گرفتن مسئولیت تاريخي اش، در رھبري مـؤثر تـوده ھـا علیـه               

امپريالیسم توسط يك سنتز ايدئولوژيک عاجز بماند ، توده ھا در معرض         

خطرقربــاني شــدن توســط بنیــادگرايي مــذاھب مختلــف، گــروه گرائــي  

 “.رفتناسیونالیستي و تروريسم فردي قرار خواھند گ

 ديالکتیک مبارزه علیه مداخله خارجي

 با در نظـر گـرفتن شـدت مـداخالت سیاسـي و تھديـد ھـاي نظـامي                      

امپريالیست ھا و توسـعه طلبـان و خصـلت تسـلیم طلبـي ملـي رژيـم                  

فئودال و بورژوا کمپرادور ـ بوروکرات، يک جنگ امپريالیسـتي يـا توسـعه     

ھمـان گونـه کـه    . دطلبانه علیه انقـالب بسـیار محتمـل بنظـر مـي رسـ          

در سـند پلنـوم تـاريخي       ) مائوئیسـت (پراچاندا صدرحزب کمونیست نپال   

ــرد،    ــده را طــرح ک ــات عم ــاري  „ نک ــات پرولت در عصرامپريالیســم وانقالب

موجــود، روشــن اســت تصــور ھرگونــه انقــالب مردمــي کــه بــا مداخلــه   

امپريالیستي خارجي مواجه نشود و بدون جنگیدن با امپريالیسم پیروز          



بدون مقابله با مداخله توسعه طلبـان       . ، ايده آلیسم محض است    بشود

ھندي و بدون بدست آوردن پیروزي بر آن، تصور پیروزي جنگ خلق نپال       

 “ .غیر ممکن است

 امکان مداخله توسعه طلبان ھندي مدت ھا قبل بوسیله حزب پـیش         

در . بینـي شـده و از آن ھنگــام تـا کنـون بارھــا برجسـته گرديـده اســت      

 ١٩٩١کـه در دسـامبر      ) مائوئیسـت (ه وحدت حزب کمونیست نپـال     کنگر

برگزار شد، از چھار تضادي که در جامعه نپال تشخیص داده شد، تضـاد          

 و خلـق   بین فئودالیسم و توده ھاي خلق نپال؛ تضاد بین امپريالیسم ،   

نپال؛ تضاد بین سرمايه داري بوروکرات و کمپرادور و خلق نپـال؛ و تضـاد           

تضاد بین توده ھـاي  „  نپال و پرولتاريا ـ تضاد اصلي بعنوان  بین بورژوازي

خلق نپال و دولت ارتجاعي بومي متشکل از فئودال ھا، طبقه سرمايه            

مشخص “ داران بوروکرات و کمپرادور تحت حمايت توسعه طلبان ھندي        

تعیین اين كركتر توسـط حـزب بـر مبنـاي تحلیـل جـامعي از تـاريخ                   . شد

. ويژگي ھاي اقتصادي مشخص شـده اسـت   کشور، تکامل سیاسي و     

با تمرکز بر مبارزه علیه توسعه طلبان ھندي، دومین مجمع ملي حـزب             

 . جنوب آسیاي قرن بیست و يک را مطرح كرد بحث فدراسیون شوروي

 در کشور ستمديده اي چون نپال، حـزب مـا بـر رھبـري مبـارزه علیـه                     

، کـــه  و بــراي دمکراســـي نــوين   ســتم ملــي و بـــراي رھــائي ملـــي   

ــاي ــه      بمعن ــارزه علی ــي و مب ــومي بلحــاظ درون ــه دشــمن ب ــارزه علی  مب

. امپريالیسم و توسعه طلبي از نظر خارجي میباشد، تمرکز مـي نمايـد       

حزب اين جنبه ھا را بطريق غیرقابل تفکیکي در سرتاسـر دوره انقـالب              

دمکراتیک نـوين، بعنـوان نقطـه اي بـا اھمیـت اسـتراتژيک، بھـم ارتبـاط                  

بناي ايـن خـط عمـومي، سیاسـت ھـاي مشخصـي بـراي               بر م . میدھد

ايزولـه کـردن دشـمن اصـلي از مخــالفین درجـه دوم اتخـاذ مـي نمايــد،        



بقسمي که حمالت را بر مھره ھا و سگ ھاي امپريالیستي و توسـعه          

ــي       ــز م ــد، متمرک ــرل میکنن ــي را کنت ــه ماشــین دولت ــال ک ــان در نپ طلب

فتن عمیق در میان     در پنج سال اول چنین جھت گیري ريشه گر          .نمايد

در داخــل .  در سراســر کشــور را ممکــن ســاخت تــوده ھــاي ســتمديده

كشور و خارج از آن، امپريالیست ھا و بنیادگرايان فئودال بدلیل تـرس از           

تکامل انفجارگونه جنگ خلق و ترس از حمـايتي کـه ايـن جنـگ از تـوده            

و ھاي دوستدار عدالت در نپال وسراسـر جھـان از آن برخـوردار اسـت،                

رشد سريع محبوبیت حزب، خونريزي قصر سلطنتي را در تالشي براي           

مائوئیسـت ھـا بـه خـط عـام و خـاص            . حل بحران داخلي مرتکب شدند    

 حمالت خود را کماکان بر قصر سلطنتي فئودالي نپـال و            خود چسبیده 

امپريالیسم . ارباب امپريالیست اش، امپريالیسم آمريکا، متمرکز نمودند      

يم در حال احتضار نپال برخي از سخت افزارھاي نظامي،      آمريکا براي رژ  

از قبیل اسلحه و مھمات، ھمچنین آموزش براي ارتش سلطنتي نپـال،          

ايـن حمايـت را تـا سـطح         . و حمايت فکـري و مـالي را فـراھم مـي آورد            

براي ) RNA) (ن.س.ا(درگیري مستقیم در ھدايت ارتش سلطنتي نپال 

ي پادگان ھـاي مسـتحکم نظـامي        جنگیدن علیه مائوئیست ھا و طراح     

 توسـط نیروھـاي   (Beni)بـا ايـن حـال حملـه بـه بنـي          . ارتقاء داده اسـت   

ــتراتژي و تاکتیـــک    ــان داد اسـ ــال مرکـــزي نشـ انقالبـــي در منطقـــه نپـ

 شکست خـورده     امپريالیسم آمريکا ھم از نظر سیاسي و ھم نظامي        

سـالح ھـاي پیچیـده تـر از آنچـه           ) ن.س.ا( در بني بـه نیروھـاي         .است

معموال قابل تھیه است داده شده، و پادگـان نظـامي بـا سیسـتمي از                

يک واحد ارتش در تالشي براي     . استحکامات چند اليه تقويت شده بود     

مردم بومي و بريدن حمايت آنھا از جنگ خلـق، بـه     “ قلوب و افكار  „ فتح  

 بخـش   یحمله ارتش رھائ  . فعالیت ھاي ساختماني مشعول شده بود     



امات چند اليه را در ھم شکست و مردم وسیعا در          استحک) خ.ر.ا(خلق  

عقب . آن شرکت داشتند، لذا نقشه ھاي آمريکا را شديدابه پس راندند

 درست در ھنگامي كه در جبھه سیاست   آمريکا در نپال   نشیني ھاي 

بین المللي با غرق شدن در جنگ عراق به حالت دفـاعي رانـده شـده              

 طلبـان ھنـدي و امپريالیسـم        است، آنرا مجبور كرده است كـه توسـعه        

انگلــیس را بــراي مقابلــه بــا انقــالب تحــت رھبــري مائوئیســت ھــا جلــو 

 . بیاندازد

 جوھر سیاست اتحاديه اروپا در رابطه با نپال با آمريکا فرق نمي کند،   

ــتي و       ــالب مائوئیس ــردن انق ــف ک ــان متوق ــا خواھ ــر دوي آنھ ــي، ھ يعن

بھـر حـال از نظـر       . تندجلوگیري از به حاکمیت رسیدن مـردم نپـال ھسـ          

بعنـوان مثـال، سیاسـت آمريکـا        . شکل تاکتیک ھاي شان تفاوت میکند     

بیرحمي ھاي تروريستي ارتش سـلطنتي را مشـروع بـه حسـاب مـي         

ــرا از نظــر امپريالیســت ھــاي آمريکــائي کشــتار ھــاي بعــداز         آورد، زي

 تجـاوز و بمبـاران و سـوزاندن       دستگیري و ناپديـد شـدن ھـا، شـکنجه،         

اتحاديـه اروپــا، از  . ھســتند“ خسـارات جـانبي  „ مگـي فقــط  روسـتاھا ھ 

بوسیله ارتش سـلطنتي بـه      “ نقض حقوق بشر  „ طرف ديگر مي گويد،     

طبـق سیاسـت ھـم بريتانیـا و     . انفراد بیشترش از توده ھا منجرمیشود  

ھــم اتحاديــه اروپــا، شــاه بايــد بعنــوان پادشــاه مشــروطه بــاقي بمانــد،  

حزاب پارلمانتاريست تشکیل بشود، حکومتي ائتالفي بايستي از میان ا

اين حکومت بايستي انتخابات پارلمان را برگزار بکند و حکومت منتخـب             

“ جريان اصلي سیاسي„ بايستي براي کشیدن مائوئیست ھا بسمت    

ھـدف ايـن برنامـه ي موھـوم     . با حـزب مائوئیسـتي بـه گفتگـو بنشـیند       

شي شکرآلود جلوگیري از قدرت گیري مردم نپال است؛ اين نشانگر تال    



براي قانع کردن مردم نپال به تسلیم شدن به فئودال ھا و سرمايه دارا              

 . ن کمپرادور ـ بوروکرات است

 در مورد توسعه طلبان ھندي، آنھا ھرگز اجازه نخواھند داد مردم نپال   

اگر فکر کنند میتـوان نیروھـاي   . از نظر اقتصادي و سیاسي قوي بشوند    

 ھژموني ھند درآورند، شـايد حتـي بگذارنـد     مائوئیست را تحت کنترل و    

ولــي رھبــران حــاكم ھنــد نتوانســتند  . آنھــا قــدرت سیاســي را بگیرنــد 

 تالش ھاي ديپلماتیک شان انقالبیون مائوئیست را در مورد مسـئله             با

آنوقت . واگذاري قدرت حاکمیت به مردم نپال وادار به فرمانبرداري بکنند         

 انقالبیون مائوئیسـت در سراسـر   بود که اين مرتجعین دستگیري وسیع  

اين .  کردند  ھندوستان و تحويل دادن آنھا به فئودال ھاي نپال را شروع          

شامل دستگیري رفقا کیران، ماتريکا پراساد يـادف، سـورش الـه مگـار،          

 نفر مائوئیست ديگر، منجمله شش نفر از اعضـاي کمیتـه            ١١ھمچنین  

دولت ھنـد ھمچنـین رفیـق    . مرکزي در شھر پاتنا از ايالت بیھار میباشد  

ــوران را از ســال   ــداني    ٢٠٠٣گ ــق زن ــرا از ح ــاه داشــته، وي ــدان نگ  در زن

 ويـرا بـه مقامـات نپـالي تحويـل       سیاسي محـروم کـرده، تھديـد نمـوده        

 .میدھد

 بريتانیا، توسعه طلبان ھندي به احزاب   تحت تاثیر اتحاديه اروپا، بويژه  

ــو     ــاه فئ ــا ش ــد ب ــتور داده ان ــت دس ــوند پارلمانتاريس ــاخ نش . دال سرش

. ھندوستان سالح، منجمله ھلي کوپتربراي رژيم نپال تھیه کرده است         

فلسفه آنھا بر دکتـرين نھـرو اسـتوار اسـت کـه باسـیکیمزه يـا بوتـانیزه             

سـیکیم و   . ( کردن نپال خواھان کشیدن نپال بزير چتر امنیتي ھند بـود          

ھسـتند  بوتان يکجا به ھند ضمیمه شدند، در حالي که ظاھرا مستقل        

وقتـي حکومـت ھـاي    .) ولي در واقع کامال بوسیله ھند کنترل میشـوند     

 کاتماندو در ماه اگوست، راه  انقالبي مائوئیستي سه بخش حومه دره



 پايتخت را بوجود آوردند، رژيم ھند بالفاصله رساندن مواد غذائي           بندان

 . به كاتماندو از طريق ھوا را سازمان داد

حمله خواھد کرد؟ تاريخ بارھا ثابت کرده است که        آيا واقعا ھند به نپال      

ھند بدون ھیچ كیفـري بـه سـرکوب جنـبش انقالبـي نپـال اقـدام کـرده             

 براي سرکوب خیـزش انقالبـي دھقـاني در           ، ھند ١٩۵٠در دھه   . است

نپال غربي، که قدرت زيادي تحت رھبري بھـیم دوتـا پانتـا بـراي کسـب            

بھمـین ترتیـب، ھنـد    . م نمـود قدرت بدست آورده بود، ارتش خود را اعزا   

 اعمـاق خـاك    بدون مشورت با يا حتي اطالع رژيم نپال ارتش خود را تـا     

.  فرسـتاد ١٩٩٠ و کاتمانـدو در دھـه     ١٩٨٠نپال در بخش گورخـا در دھـه         

رژيم تسلیم طلب ملي، که نپال را از صدقه سر ھند اداره کرده اسـت،    

ول کرده است رژيم    تمام اين تحقیرھاي ملي را قبول کرد، ھم اکنون قب         

ايـن اھمیـت   . ھند رشته جبال چور در نپال داخلـي را محفاظـت بنمايـد           

 در صـد نپـال را، کـه داراي اراضـي            ١۵زيادي دارد، زيرا جبال چور تقريبـا        

حاصلخیز است، جدا کرده، ودر مسیر تمام دروازه ھاي شاه راه شرقي 

 .داردـ غربي که بخش ھاي مختلف کشور را بھم وصل میکند، قرار 

 بعالوه، بغیرازمنافع اقتصادي، سیاسي و فرھنگـي حـاکمین ھنـد در                

نپال، آنھا ھمچنین بینھايت از تاثیر مستقیم انقالب نپـال در بـین مـردم             

.  ھند که بطرز خشني تحت ستم ھسـتند نگـران میباشـند             ستمديده

شبح يک انقالب مائوئیستي در ايـن منطقـه حسـاس شـديدا بـر تفکـر             

حتـي اگـر رژيـم      . د براي حمله به نپال، سـنگیني میکنـد        استراتژيک ھن 

ھند چنان ريسکي بکند، حفظ چنان حمله اي به مدتي طوالني برايش  

سه فاکتور مھم ـ داخلي و خارجي ـ اين را مشـروط    . آسان نخواھد بود

اولي قدرت نیروھاي مائوئیست و انقالبي و جنبش ھاي رھائي : میکند

نقالبیون مائوئیست و جنبش ھاي رھائي بخش نپال است، ثانیا وجود ا



بخش ملي درھندوستان وکالجنوب آسیا ؛ و ثالثا، حمايت رشد يابنـده            

بنفع جنگ خلـق و اشـتیاق فزاينـده بـراي انقـالب در میـان تـوده ھـا در              

 . سراسر جھان

 از نظر خارجي، رژيم ھند ھنگامي که تالش کرد بشکل نظامي علیه   

در ) ببرھاي رھائي بخش تامیل ايالم    (ئيجنگجويان تامیلي ال تي تي      

در حالي که ارتش ھند به      . سري النکا مداخله کند، درس تلخي گرفت      

 بـراي شـان صـلح بـه       نوعي از حمايت مردم سینھال که امیدوار بودنـد        

ارمغان خواھد آورد برخوردار بود، ال تي تي ئـي تـودھني محكمـي بـه                

ــدند بعــ     ــور ش ــه مجب ــمي ک ــدي زد، بقس ــاوزين ھن ــتي متج داز شکس

ولي ھند در نپال با اوضاعي بسیار نامناسب        . تحقیرآمیز پابفرار بگذارند  

تر از سري النکا مواجه خواھد شد، عمدتا بدلیل آن که جنگ انقالبي را 

بغیـراز مشـتي مرتجـع، کـل جمعیـت       . خطي مائوئیستي رھبري میکند   

انقالبیـون مائوئیسـت از ھمـان       . نپال مخالف ھژموني ھندي ھـا اسـتد       

نخست به نیاز آمادگي داشتن براي جنگیدن در جنگي در مقیاس جنگ 

اگـر چنـان جنگـي در نپـال در بگیـرد، چنـدتا       . ويتنام آگـاھي داشـته انـد      

مرتجــع فئــودال و تســلیم طلــب در سراســر کشــور از تــوده ھــا ايزولــه   

خواھند شد، ونیروھاي انقالبي، دمکراتیک و میھن پرست براي جنگ با 

شکلي حتي گسترده تـر بزيـر رھبـري حـزب متحـد             مداخله ھندي ھا ب   

 .خواھند شد

 اضافه بر اين، جنگي عادالنه تحـت رھبـري مائوئیسـت ھـا ھمچنـین           

ــردم ھندوســتان را بدســت خواھــد آورد      ــوده ھــاي وســیع م حمايــت ت

انقالبیون مائوئیسـت جنـگ خلقـي را بـا     .  در آغوش خواھند گرفت  وآنرا

یمــه مســتعمره ھنــد و بــراي ھــدف ســرنگوني دولــت نیمــه فئــودال ـ ن  

اتحـاد در  . بسرانجام رسانیدن انقالب دمکراتیک نوين به پـیش بـرده انـد    



 وحـدت مائوئیسـت     حال رشد انقالبیون مائوئیست و پروسـه پیشـروي        

ھــاي ھندوســتان تھديــدي جــدي بــراي ھرگونــه مداخلــه ي دراز مــدت  

ھمچنین جنبش ھاي رھائي بخش نیرومندي در کشمیر در . خواھد بود

حملـه ارتـش   . شمال و آسام و نگالند در شمال غربي ھند وجود دارنـد       

ھند به ھمسايه بسیار کوچک ترش تنھا باعث حادتر شدن اين تضادھا    

حمله به نپال میتواند بسرعت منجربه تشديد جـدل ھـاي           . خواھد شد 

ھمچنین وجود بـیش از  . دروني و چند پارگي درون خود رژيم ھند بشود  

 در ھنگ تفنگداران گورخائي در ارتـش ھنـد باعـث            سرباز نپالي  ۶٠٠٠٠

ــود   ــد خواھــد ب ــًا درصــورتي کــه ارتــش   . نگرانــي حــاکمین ھن ــا يقین آنھ

اشغالگري از ھند شروع به کشتن والدين و سالخوردگان و خـواھران و             

برادران شان در قلمرو فقرزده ھیمالیـا بکننـد، بـه سـختي بـه فكـر فـرو             

لیـون نپـالي سـاکن ھندوسـتان      می٨ايضـاکنترل بـیش از    . خواھند رفـت  

زماني که کشورشان مورد حمله قرار گرفته براي رژيم ھند کـار چنـدان              

از میان اين فاکتورھاي گوناگون، نخستین فـاکتور ـ   . آساني نخواھد بود

ولي علیرغم اين ضعف ھاي بالقوه، . فاکتور دروني ـ تعیین کننده است 

 ارتجاعي اش باين نتیجه     کماکان احتمال دارد رژيم ھند بخاطر دورنماي      

 .برسد که راھي جز حمله به نپال ندارد

 دو صخره ي سخت چـین و   بین“ سیب زمیني خود روئي  „  نپال، که      

ھند بحساب مي آمد، اکنون تھديد میکند تبديل به بشکه باروتي شود          

که میتواند مناسبات ارتجـاعي را در منطقـه منفجـر کـرده و بـه انقـالب                  

زيـرا چنـان جنگـي نـه تنھـا در           . شتابي عظیم ببخشد  پرولتاري جھاني   

نپال بلکه در سرتاسر منطقه جنوب آسیا بمثابه يـک کـل، بـا مـوجي از            

فاکتورھـاي زيـادي بـه رشـد احساسـات          . مقاومت مواجـه خواھـد شـد      

تـوده ھـا ھـم اکنـون در         : انقالبي در سراسر جنـوب آسـیا دامـن میزنـد          



طبقه حاکمه ھند ھـم  خشم سلطه و غارت امپريالیستي مي سوزند؛  

ــه       ــگ ھــاي ناعادالن ــد و جن ــه عمــل میکن ــدارم منطق ــوان ژان ــون بعن اکن

سرکوبگرانه اي را علیه خلق ھاي کشمیر در شمال و آسام در شـمال    

شرقي ھندوستان به پـیش مـي بـرد، و از جنگـي ناعادالنـه در سـري                   

النکــا علیــه مــردم تامیــل حمايــت میکنــد؛ در مالــداوي در حــال مداخلــه  

اسـت، بقلمــرو بـنگالدش دسـت درازي کــرده مـردم آنـرا تحــت      نظـامي  

سرکوب قرار داده، سیکیم را بخود ضمیمه کرده وبر بوتان سـلطه گـري         

مبارزه انقالبـي تحـت رھبـري انقالبیـون         . میکند و بسیاري جنايات ديگر    

مائوئیســت ھندوســتان از بیھــار تــا آنــدرا پــرادش، مبــارزه بــراي تقويــت  

الدش و سـري النکـا، آگـاھي انقالبـي در حـال             نیروھاي انقالبي در بنگ   

رشـد در پاکسـتان، تاسـیس حـزب کمونیسـت مائوئیسـتي در بوتــان و       

باالي آن تاسیس قدرت سیاسي سرخ در نپال، که بعنوان منطقه سرخ 

پايگاھي براي انقالب جھاني پرولتاريا در حال گسترش است ـ تمـامي   

در ايـن اوضـاع، ايـن    . نداين ھا نیروھاي ذھني را در منطقه تقويت میکن       

احتمال وجود دارد که يا مقاومت انقالبي مائوئیستي و جنگ خلق مانع   

از بروز جنگي امپريالیستي يا تجاوزکارانه خواھد شد، يا چنان جنگي ،            

در صورت بروز، به شیوع جنگ مقاومت فشرده تر انقالبي پا خواھد داد          

در منطقـه  . د آوردکه سـرانجام رھـائي کامـل کـل منطقـه را ببـار خواھـ         

چـالش عظیمـي    . جنوب آسیا، امروزه روند عمده بسمت انقالب اسـت        

که در مقابل انقالبیون مائوئیست در منطقـه و جھـان قـرار دارد اينسـت       

که از نظر ايدئولوژيکي، سیاسي و تشـکیالتي بـراي در دسـت گـرفتن               

 با خود خواھنـد آورد،   فرصت ھاي انقالبي که تضادھاي تشديد شونده   

راي دفاع از انقالب نپال و استفاده از آن براي گسترش بحداکثر ممکن           ب

 .امر انقالب در سرتاسر منطقه و جھان ، آماده شوند



  فرصت ھاي عظیم و چالش ھاي جدي  

 کارل مارکس فیلسوف بزرگ کمونیست گفت ھر انقالب بزرگـي يـک               

لش ھـاي  ضد انقالب بزرگ تولید میکند و اين جنگ انقالبي در واقـع چـا      

 بخـاطر   درحـالي کـه  . جدي و نويني را بـراي انقـالب پـیش آورده اسـت      

شرايط عیني مناسب و تکامل توانائي ذھنـي انقالبیـون مائوئیسـت در     

نپــال، در ھــر لحظــه ي مفــروض امکــاني بســیار واقعــي بــراي کســب    

سراسري قدرت سیاسي وجود دارد، ھمچنین نشانه ھاي روشـني از           

ت انقالبـي و حتـي جنـگ خلـق در سراسـر        برخاستن موج نوين مقاومـ    

دشـمن عمـده خلـق ھـاي جھـان،        . آسیاي جنوبي و جھـان وجـود دارد       

امپريالیســم آمريکــا، قــدم بــه قــدم از نظــر سیاســي بــدفاع افتــاده و در 

جريان حمله اش به افغانستان و عراق کال در سراسر جھان بـین تـوده               

 منافع طبقـاتي    طبقات مرتجع نپال بدلیل   . ھاي مردم ايزوله شده است    

شان و سلطه امپريالیستي، کرارا از ترمیم شکاف ھـاي داخلـي شـان        

. از اين نظر، فرصت ھاي بزرگـي در افـق ديـد وجـود دارد          . عاجز بوده اند  

ھمچنــین چــالش ھــاي بزرگــي در مقابــل انقالبیــون وجــود دارد، نمــودار 

شدن تھديد حمله توسط يکي از بزرگترين ارتش ھاي دنیا، ارتش ھند،      

با پشتیباني امپريالیسم آمريکا و متحدينش، بـه ھـیچ وجـه کـوچکترين        

 . چالش ھا نیست آن

 امــروزه بــا پديــدار شــدن دورنمــاي کســب قــدرت سراســري در نپــال،   

انقالبیون مائوئیست سراسر جھان موظف ھستند از رفقايشان در نپال        

ه بھر طريق ممکن، منجمله بوسیله به پاخاستن براي رھبري نبرد علیـ       

. امپريالیسم در کشورھاي خودشان بعنوان بخشي از جھان، دفاع کنند

چنان حمايتي نه تنھا کمـک میکنـد نپـال پايگـاه سـرخي بـراي انقـالب                  

جھاني پرولتاريا بشود، بلکه کمک میکنـد مائوئیسـم راھنمـاي مسـلم             



 شـده و خـدمت غـول آسـايي بـه پیشـروي بسـمت ـ          انقـالب جھـاني  

 .ي آزاد از استثمار و ستمگري باشدکمونیسم جھاني ـ جامعه ا

 !رفیق گوراو و رفیق کیران را آزاد کنید

 ھمانگونه که مقاله اصلي در مورد جنـگ خلـق در نپـال خـاطر نشـان           

ــت        ــزب کمونیسـ ــران حـ ــادي از رھبـ ــداد زيـ ــد تعـ ــت ھنـ ــرد، حکومـ کـ

درحالي که کارزار   . را دستگیر و بازداشت نموده است     ) مائوئیست(نپال

گسـترش مـي يافـت، حکومـت ھنـد         “ وراو را آزاد کنیـد    رفیق گـ  „جھاني  

يکي ديگر از رھبران قديمي و عضو کمیته دائم حزب، رفیق کیـران را در          

 دستگیر کـرد، ايـن در حـالي روي داد کـه او در ايالـت بنگـال                   ٢٠٠۴ژوئن

مسـاعي دولـت ھنـد بقصـد     . غربي ھندوستان تحت مداوا قرار داشـت     

گ انقالبي در نپال است، و امري       کمک در بريدن سر حزب انقالبي وجن      

 بر   با نزديکتر شدن کسب قدرت توسط انقالب  تصادفي نیست كه آنھا   

 . حدت اين مساعي افزوده اند

 امپريالیســت ھــا و مــرتجعین بارھــا بــه ســتمديدگان جھــان از طريــق   

ــران انقالبــي    ــاک و خــونین در مــورد ارزش گرانبھــاي رھب دروســي دردن

 و بارھـا خیـزش ھـاي قدرتمنـد از پـائین بوسـیله         بارھا. آموزش داده اند  

ترکیبي از سرکوب توده اي و حمالت بدقت نشانه رفته شده بر رھبران     

چـه  . انقالبي در راس توده ھا، خرد شـده يـا از مسـیر خـارج شـده انـد            

چیزھا که انقالبیون ھند با قلبي زخمي وآکنده از درد از چگونگي ربوده        

وسیله دولـت ھنـد ھنگـامي کـه وي تنـدر      شدن و اعدام چارومازومدار ب    

بھاري شورش محقانه را در میان دھقانان پايمال شـده ناگزالبـاري رھـا       

نمود، بیاد نمي آورند، ياآنچه که انقالبیون ترکیه را شبھا در بسترشـان             

اگـر ابـراھیم   “ چه چیزھا مي شد„بیدار نگاه مي دارد، حیران از اين که        

ز دسـت جوخـه ھـاي مـرگ ترکیـه کـه       کايپاکايا يک جـوري میتوانسـت ا     



 ساله سنت شكن کمونیست را کوتاه کـرد، بگريـزد؟   ٢١زندگي آن رھبر 

جنبش انقالبي انترناسیونالیستي ھمان گونه که مقاله اشاره مي كند 

خود تجربه تلخ ، عقبگرد دردناك جنگ خلـق در پـرو را بعـداز دسـتگیري             

 مرکـزي آن ديـده   گونزالو صدر حزب کمونیست پـرو وبسـیاري از رھبـران       

 .است

 مائوئیست ھا اعتقاد راسخ دارند که توده ھا سازندگان تاريخ ھستند   

ـ ولي ھمچنین آنھا درکي عمیـق از معنـاي ايـن امـر در دنیـاي کنـوني                   

در جريان نبرد علیه ستمگران، توده ھا به رھبراني نیاز دارند كـه             : دارند

پیچ و خمھـا و پیچیـدگي    داراي آن چنان دركي باشندكه آنھا را در میان          

مبارزه ھدايت كند و جھت آماده شدن براي جنگ انقالبي، کسب قدرت 

بـدون چنـان رھبرانـي ھـر        . و ايجاد جھان نوين ھستند به جلـو بکشـند         

چقدر ھم که خیزش توده ھا قدرتمنـد باشـد، ناچـارا فرونشسـته يـا در        

مقابل دشمني که ھنوز بسیار قـوي تـر اسـت در ورطـه شکسـت فـرو             

 .اھد غلطیدخو

 امپريالیست ھاي آمريکائي امروزه موج بیسـابقه اي از تجـاوز را بـراه              

جنـگ  “ دسـتکش ھـا را درآورده     „اندخته، از دست ماموران مخفي خود       

انقالبیـون بايـد    . نامحدودي را علیه تمام مخالفین خود اعـالم کـرده انـد           

 که آنھا براي محافظت از رھبران شان در مقابل خطر بزرگ و فزاينده اي

اين در رابطه با جنگ خلق . را تھديد میکند بر تالش ھاي شان بیافزايند       

نپال، جائي که در آن بويژه حکومت ھندعلنا قصـد خـود را بـراي تعقیـب        

رھبري انقالب نپال بوسیله دستگیري ناگھاني تعداد زيادي از آنھا طي           

 . داراي اھمیت ويژه است دو سال گذشته اعالم کرده،

ات ھند نفرت میلیون ھـا نفـر را خريـده و خـود را بخـاطر شـريک        مقام   

جرم بودن سلطنت فئودالي نپال و رفتارشان با رھبران انقالبـي افشـاء         



بعنــوان مثــال، رفیــق گــوراو عضــوي از پولیــت بــوروي حــزب  . نمــوده انــد

که براي پیشبرد کار حزبـي بـه اروپـا سـفر     ) مائوئیست(کمونیست نپال 

 تنھــا بــدلیل داشـتن مــدارک جعلــي ـ     ٢٠٠٣ میکـرد، از اگوســت سـال  

جرمي که معموال در عرض چند روز يا ھفته پرونده اش بسته میشود ـ  

آنھا حتي تھديد کرده اند رفیق گوراو و رفیـق         .در بازداشت بسر مي برد    

کیران را به نپال اخراج خواھند کرد، ھمان طوري که قبال بطـرز موذيانـه               

عضـوي از پولیـت     ( يکـا پراسـاد يـادف        ماتر  اي برخي رھبران حزب چون    

و سورچ المگار، را در دھلي نو غیرقانوني دزديده      ) بوروي کمیته مرکزي  

ايـن نقـض آشـکار قـوانین بــین     . و بدسـت ارتـش سـلطنتي نپـال دادنــد    

المللي است و مستقیما زندگي ايـن رھبـران را مـورد تھديـد قـرار داده          

ــر نھادھــاي    . اســت ــل و ديگ ــین المل ــو ب ــري،  ســازمان عف ــوق بش حق

ناپديد „ از لحاظ  پادشاھي مرتجع نپال را به لحاظ داشتن بدترين سابقه

 . کرده اند در جھان، محکوم“ كردن ھا

 نپـال مـوجي از اعتـراض را در سراسـر              اين حمالت بر رھبران انقالب       

دامنه برگزاري اعتراضات از استامبول تـا لنـدن و   . جھان برانگیخته است 

نبش مقاومت خلق ھاي جھان کـارزار ادامـه داري          ج. دھلي بوده است  

را در دفاع از رفیق کیران و رفیق گوراو و ديگر رھبـران بـه پـیش میبـرد و       

تاکنون يک ھیات از وکال و فعالین حقوق بشر را براي اخطار به حکومت              

ھند که تمام دنیـا مانورھـاي ارتجـاعي آنـرا نظـارت میکننـد، از اروپـا بـه          

 .ستھندوستان فرستاده ا

 براي شرکت در اين دفاع يا کسب اطالعات بیشتر لطفا با اين آدرس                

 wprm@wprm.org               :تماس بگیريد

 رفیق کیران

mailto:wprm@wprm.org


 رفیق موھان بايدا، معروف بـه رفیـق کیـران مـدت بـیش از سـه دھـه               

ــوان يــک انقالبــي حرفــه اي در    جنــبش کمونیســتي بــدون انقطــاع بعن

مطالعـات عمیـق و درک عـالي        . مائوئیستي نپـال فعالیـت کـرده اسـت        

ــي      ــائي شناس ــک، و زيب ــم ديالکتی ــتي، ماتريالیس ــفه مارکسیس فلس

انقالبي اش خدمت بسیاري را به تکامل جنبش مائوئیستي نپال نموده 

اســت، و او خــود را بعنــوان يــک رھبــر دور نگــر مائوئیســت، فیلســوف و 

رفیق کیران . نقالبي توده ھاي نپالي تثبیت کرده است      زيبائي شناس ا  

به مثابه انترناسیونالیستي واقعي، آثار بسـیاري را در تفسـیر و تثبیـت         

مارکسیسـم ـ لنینیسـم ـ مائوئیسـم در جنـبش انقالبـي نپـال نوشـته          

 . است

 نـو و ھـر گونـه          رفیق کیران قاطعانه علیه رويزيونیسـم، رويزيونیسـم          

بعـالوه، وي نقشـي تعیـین       . بیرون حزب جنگیده است   انحرافي درون و    

کننده در شکست دادن اپورتونیسم راست ام بي سـینگ ايفـاء نمـوده              

 .است

، وي بعنوان دبیر کل حزب آنموقع بنـام حـزب      ١٩٨۵ در کنگره پنجم در        

ــال تحـــت رھبـــري او، حـــزب  . انتخـــاب شـــد) مشـــعل(کمونیســـت نپـ

ســتي را تحلیــل و  سیاســي ام بــي ســینگ در جنــبش کمونی ســابقه

سنتز کرد که در سراسر زندگي بـه ادعـاي خـودش انقالبـي ، در واقـع                  

کنفـرانس ملـي کـه     . اپورتونیسم راسـت را ، نماينـدگي میکـرده اسـت          

 بطــرزي  تحــت رھبــري رفیــق کیــران متعاقــب کنگــره پــنجم برگــزار شــد

ــي      ــي ام ب ــاني انقالب ــل زب ــان دربلب درخشــان اپورتونیســم راســت پنھ

فردگرائـي آنارشیسـتي، جنبـه    “اتفاق آرا پذيرفتـه شـد،   رادرسندي که ب  

 . ، افشاء نمود“نپالي اپورتونیسم راست) بعد(



 ازرھبران نـادر  ی در اينجا الزم به تذكر است كه رفیق کیران بعنوان يک      

جنبش انقالبي انترناسیونالیسـتي اسـت کـه داوطلبانـه مقـام رھبـري         

کیران، با رضايتي عمیق، بـه  رفیق . دبیر اول حزب را به رفیقي ديگر داد       

ــبش       ــراي ھــدايت جن ــائي بیشــتر وي ب ــاي توان ــر مبن ــدا ب ــق پراچان رفی

وي ھمچنـین   . کمونیستي پیشنھاد کـرد مسـئولیت او را بعھـده بگیـرد           

يکي از خدمت کنندگان اصلي به تکامل خط انقالبـي حـزب کمونیسـت        

رھبــران حــزب، . تحــت رھبــري رفیــق پراچانــدا شــد ) مائوئیســت(نپــال 

و کــل مــردم نپــال نــه تنھــا بخــاطر خــدمات   ) خ. ر.ا(رھــا، رزمنــدگان کاد

فلســفي او بــه جنــبش، بلکــه بخــاط فــداکاري قابــل احتــرام و خــدمات   

مصممانه او به انقالب تحت رھبري حزب، احترامـي عمیـق نسـبت بـه               

 .وي دارند

 طبقه حاکمه توسعه طلب ھند، رفیق کیران، عضو کمیته دائم حزب               

، رھبر محبوب توده ھاي ستمديده نپالي و   )ائوئیستم(کمونیست نپال 

 بیش از ٢٠٠۵ ژانويه  رھبر برجسته پرولتارياي انترناسیونالیست، را ، تا

 . يک سال است در يکي از زندان ھاي ھندوستان زنداني کرده است

 رفیق گوراو

 رفیق چاندرا پراکاش گاجورل، معروف به رفیق گوراو، مدت تقريبا سه             

 وقفــه بعنــوان يــک انقالبــي حرفــه اي بــراي تکامــل جنــبش  دھــه بــدون

 ھمواره خود را در کمپ انقالب     .مائوئیستي در نپال خدمت کرده است     

نگاه داشته و علیه خطوط غلط در تمـام مبـارزات خطـي در تـاريخ حـزب       

، وي با صـراحت علیـه سـند خـط           ١٩٨۵در کنگره پنجم،    . جنگیده است 

ه گفتـه بـود حـزب بخـاطر ضـعف      اپورتونیستي راست ام بـي سـینگ کـ        

. سانترالیستي اکثريت بـه عقـب رانـده شـده اسـت، اعـالم دعـوا کـرد               

موضع رفیق گوراو در کنگره پنجم در حفاظت از روحیـه انقالبـي حـزب و              



تفــاوت ســايه روشــن (شکســت دادن اپورتونیســم تفــاوت ھــاي جزئــي

 . و استقرار خط صحیح مائوئیستي، نقشي مھم ايفاء کرد )ھا

لیت استوارانه انقالبي او طي چند دھه، مھارت مائوئیستي او در      فعا   

زمینه تشکیالت و نوشته ھاي تئوريک و سیاسي او در مورد موضوعات       

مختلف در عرصه ملي و بین المللي در مورد اقتصاد، مسائل اجتماعي           

و سیاسـي و انترناسیونالیســم پرولتــاري اش، او را رھبــري محبــوب در  

از . ه ھاي انقالبي نپال در سراسر کشور کرده استبین کل حزب و تود  

زمان کنگره پنجم، او وظیفـه انقالبـي خـود بعنـوان عضـو پولیـت بـوروي               

 .کمیته مرکزي را کنار گذاشته بود

 حاکمین توسعه طلب ھند رفیق گوراو، رھبر محبوب مردم نپال را در             

او را در . کردندراه انجام کار حزبي به خارج ، در فرودگاه چنائي دستگیر 

 در بازداشـت  ٢٠٠٣ اگوسـت  ٢٠زنـدان چنـائي در جنـوب ھندوسـتان از     

 .نگاه داشته اند

  

  

 ھاي آن براي آينده سقوط رژيم صدام حسین و درس

اول، تجاوز امريکا :  جنگ عراق را میتوان تقريبا بدو مرحله تقسیم کرد     

و جنگ بر ضـد رژيـم صـدام حسـین کـه بشکسـت کامـل ارتـش عـراق                     

 با ايـن  ٢٠٠٣ درروز اول مي  انجامید، و رئیس جمھور امريکا جورج بوش     

پیروزي خود را اعالم کرد؛ ثانیا، جنگ       ) “ماموريت پايان يافت  „(اعالن که   

چريکي علیه اشغالگران که از ھمان روز در فلوجه آغاز شد و تا حال روز 

 مرحله دو مقاله زيرکه اولي آن اندکي بعد ازختم. بروز قوت گرفته است

اول جنگ نوشته شد تحلیل و تجزيه عمیقي را در بر دارد و آن پـیش از             

ضمیمه آن مقاله ديگري است کـه در  . شگوفائي مبارزات چريکي است 

 نوشـته شـد، و بـا كـاربرد درس ھـايي كـه در مقالــه اول       ٢٠٠۵جنـوري  



.  است، انکشاف اوضاع تا ھمین اواخر را در بر دارد  بیرون كشیده شده  

 ي براي فتح جھان-

 بر ھمه آشکار بود که سرنگوني رژيم صدام حسین، اشـغال بغـداد و         

کنترول سرتاسري عراق دورنما و ماموريت مشکل تري بنظر مي رسید 

و در مقايسه با آن افغانستان ھمانند يک حادثه بزن و بگريز روي خیابان 

اگرچـه نیروھـاي نظـامي عـراق در اثـر جنـگ نیـرو ھــاي        . بنظـر میرسـد  

 علیه عراق براه افتـاد بصـورت   ١٩٩١ئتالفي که برھبري امريکا در سال     ا

 ولي حدس بر آن بود که ھنـوز ھـم        قابل مالحظه اي ضعیف شده بود،     

، چند ھزار تانک و توپ، چندين ھزار )سرباز( عسکر٣۵٠٠٠٠ تا ٢٨٠٠٠٠

راکت انداز، خمپاره اندازھاي سبك و موشک ھاي ضد تانـک، در اختیـار     

ســالح، آمــوزش، ســازماندھي و تجربــه نیروھــاي نظــامي ســطح . دارد

 بشمول جنگ عراق با ايران که تقريبا يک دھه دوام کرد و مدت     –عراق  

 بمراتـب بـاالتر از نیـرو ھـاي     -کوتاھي بعد از آن با امريکا وارد جنگ شد  

 . طالبان بود

 از طرف ديگر آنچه به امپريالیست ھاي امريکائي اطمینان مي داد که   

“ جنـگ بـا شـدت كـم    „تجاوز بر عراق نسـبتا زود بـه پیـروزي برسـند           در  

)(Low Intensity Warاين .  بود که سال ھا علیه عراق براه انداخته بود

كارزاري چند جانبه بود كـه يـك دھـه بـه طـول انجامیـد و بـراي تضـعیف                   

سـازمان ملـل    .  شـده بـود      برانداختن احتمالي رژيم عراق طرح ريزي       و

بـه اسـتثناي   .  نفت عراق و در آمـد آنـرا دردسـت گرفـت    کنترول صادرات 

چند مورد محدود، عراق از وارد کردن سالح جديد و خريداري پرزه جـات              

جنگي براي سـالح ھـاي سـنگین در دسـت داشـته اش       ) لوازم يدكي (

ايـن عامـل باعـث      . جلـوگیري شـد   ) مانند تـوپ، تانـک، ھواپیمـاو غیـره        (

محـدوديت ھـائي کـه بـر     . يـد فرسود گي شديد قواي نظامي عراق گرد  



تحمیـل شـد باعـث    ) مـواد دارويـي  ( وارد کردن مواد غدائي وادويه جات  

و بھداشــتي مــردم گرديــد کــه آنھــم  ) ســالمتي( خرابــي وضــع صــحي 

 امريکا زير نام تفتیش سالح زره    )١. (توانائي جنگي عراق را پائین آورد     

، در  به عملیات جاسوسي وسیعي دست زد     ) بازرسي سالح ھا  ( وي  

 داراي   مورد سیستم مخـابرات و محـالت نظـامي و غیـره، نقـاطي کـه               

باالخره امريکا و انگلستان    .  بدست آورد   اھمیت حیاتي بودند، اطالعات   

درشمال و جنوب عراق، بنام  “ ساحه ممنوعه پرواز  „با تفتیش و کنترول     

که از ھوا پیما ھاي شان حمايت میکنند، کم و بیش عراق را مـورد   اين

ھا اساسا  در واقع اين بمباردمان. دائمي قرار دادند) بمباران(اردمان بمب

ھـوائي عـراق   ) دفاع(براي فرسودن و حتي تخريب قواي ضد نیرو ھاي          

شـروع  ١٩٩٨در اکتبـر    ) كـارزار (ايـن کمپـاين     ) ٢. (برنامه ريزي شده بـود    

عملیات آزادسـازي عـراق   ) طرح(گرديد، وقتي کنگره امريکا فیصله نامه     

 (Iraqi's Liberation Act)       را بـه تصـويب رسـاند و رئـیس جمھـور امريکـا

 ١٨در  {کلنتون سیاست رسمي امريکا را تغییر رژيم عراق اعالن نمـود،          

 را آغاز (Dessert Fox Operation) عملیات صحراي روباه ١٩٩٨دسامبر 

“ بحـران تفتـیش   „ }٢٠٠٣امريكا بـه مثابـه تـداركي بـراي جنـگ          ). ( كرد

ــا    را ) بازرســي( ــه آن کــرد کــه ب ــه دروغ عــراق را مــتھم ب ــق کــرد، ب خل

کلنتـون يـک فرمـان نظـامي        . مفتشین سازمان ملل ھمکاري نمي کند     

 تـا بیشـتر از كـل    ٩٠ و ايـن - موشك كروز ۴١۵صادر کرد که بر مبناي آن      

 - استفاده شده بود٩١موشك ھايي بود كه در كل جنگ خلیج در سال    

داف مـورد نظـر در عـراق پرتـاب           بـه اھـ      بمـب لیـزري را     ۶٠٠و ھمچنین   

 .نمود



 امريکا امیدوار بود که اين حمله به کودتاي ضد صدام منجر شود، امـا                

بـاوجود آن حملـه رويھـم رفتـه بـه نیـروي نظـامي               . جامه عمل نپوشـید   

 . ارتش عراق خساره وارد کرد و توانائي آنرا پائین آورد

 Operation)صـحراي   آمريكا به تعقیب برنامه نظامي عملیات روبـاه     

Desert Fox) ،  بمباردمـان  .  بمباردمـان را شـدت بخشـید   ١٩٩٩ در سال

 انگلیسي - قواي ھوائي امريکائي١٩٩٩بحدي شديد بود که در اگست 

 سـه   – موشک قرار دادنـد      ١١٠٠ نقطه راھدف بیش از      ٣۵٩اعالن نمود   

در .  بکـار رفـت    ١٩٩١موشک ھـائي کـه در جنـگ سـال           ) سه برابر (چند

 بمباردمــان بــا ايــن ھــدف شــديد تــر شــد کــه مراکــز اداره و ٢٠٠٣ مــارچ

مـثال  (کنترول قواي نظامي عراق را مختل سازد و يا بکلي از بـین ببـرد                

“ نــرم ســازي„ يــک دھــه ). مراکــز نظــامي و شــبکه ھــاي مخــابراتي را

قواي نظامي عراق توام با محاصره اقتصادي ، براي قواي } تحلیل بردن{

ج مطلوبي را ببـار آورد کـه قـواي نظـامي زيـر رھبـري        نظامي امريکا نتائ  

 در برابــر قــواي عراقــي قــرار گرفــت کــه از لحــاظ   ٢٠٠٣امريکــا در مــارچ 

تجھیزات ووسائل جنگـي کھنـه و خـراب بودنـد؛ سیسـتم دفـاعي ضـد                 

قواي ھوائي عراق فرسوده و سیستم مخـابراتي آن کـال مختـل شـده               

بصـورت عمـوم   )  ھمچنان جمعیت غیر نظامي  ( و  ) نظامیان(عساکر. بود

از لحاظ صحي و بھداشتي نظر به قـواي متجـاوز در سـطح پـائین تـري                  

 .قرارداشت

 از نظر شرائط معمولي رقابت در جنگ نمي توانست ازيـن بیشـتر نـا                  

يک طرف داراي قوي ترين ماشین نظامي       . باشد} نابرابرانه{مساوايانه  

قـواي زيـر   . ت میشـد  جھان بود که با پیشرفته ترين اقتصـاد جھـان تقويـ           

رھبري امريکا از نیروي ھوائي که بر نیروي ھوائي عراق مطلقـا برتـري              

داشت برخوردار بـود، از پايگـاه خلـیج، شـرق میانـه، ترکیـه، اوقیـانوس                 



ھند، انگلستان، و از خود امريکا به حمله و بمباردمان مي پرداخـت، در               

خـود  } ع ازدفـا {حالي که عراق بـه ھـیچ يـک ازيـن نقـاط بـراي مدافعـه              

جانــب عــراق يــک کشــور نیمــه فئــودالي، نیمــه   . دسترســي نداشــت

استعماري بود که جمعیت آن بر صنايع و نیروي نظامي نسبتا محدودي 

 آن ھم يک دھه درمحاصره اقتصـادي و حمـالت نظـامي         اتکا داشت كه  

 .تقريبا مداوم قرار گرفته بود

} خصلت{ر خاصیت ، بناب١٩٩٠ عالوتا چون رژيم صدام حسین تا سال   

امپريالیسـتي  } حامیان{ارتجاعي ضد مردمي اش، به پاسداري باداران        

منطقه وفادارانه خدمت کرده بود، يک عـاملي       } ژاندارم{اش بحیث الرد    

تمــام شــود ويــک تفــاوت قابــل  ) بــنفعش(کــه مــي توانســت بمفــادش 

در چشم اندازش قـرار نـداده      {مالحظه اي در وضع بوجود آورد را در نظر          

آن ھم بسیج تـوده     { رژيم به بسیج مردم موفق نشد       : نگرفته بود } دبو

حکمرانان امريکا بنابرآن که يقـین کامـل داشـتند رژيـم            . }ھاي مردم بود  

بسر مي برد مطمـئن بودنـد در حرکـت بسـوي          } انفراد{عراق در تجريد    

کم „ با احساس اطمینان بريک پیروزي . بغداد نسبتا زود موفق میشوند

با تکبرزيـاد و شـیادانه تجاوزشـان بـر حـريم            } “سان يا ارزان  آ”{„ مصرف  

ــراق   ــات آزادي عـ ــراق را عملیـ ) ٣ (Operation Iraqi Freedom)(عـ

   .نامیدند

 در واقع طراحان برنامه نظامي امريکا چشم به اين دوخته بودند که با     

بغداد راتصرف کننـد، رژيـم را سـرنگون و مقاومـت            ) برق آسا (يک حمله   

مانند سائر فتوحات استعماري -درين تجاوز .  را نابود کنند يافتهسازمان 

 حکمرانان امريکا در تالش براي يک پیروزي زود رس بودند تا ازيک  -ديگر  

منجملـه در   (طرف تلفات شان کم باشد و مقابله با قواي نظامي شان            

حد اقل باشد، و نکته علي السويه مھم ديگر اين کـه           ) كشورخود شان 



یاسي مردم خود شان و خلق ھاي جھان کـه در مقابـل آنھـا             ازلحاظ س 

دست به مخالفت مي زنند فرصت بدست نیاورند تا مخالفت و مقاومت 

ــده خصوصــیات   . بخشــند} گســترش{خــود را توســعه   ــک بخــش عم ي

اســتراتیژي و تاکتیــک ھــاي امريکــا باســاس } بســیاري از جنبــه ھــاي{

 . ھمین الزامات استوار بود

یژي امپريالیست ھاي امريکائي تا حدود معیني اين        بخصوص، استرات    

نکته را در نظر میگیرد که ارتش امريکا، ھمانند ارتش سائر امپريالیست 

يکـي از واقعیـت ھـاي مھـم         . ھا، در تضاد ھاي معیني گرفتارمي شـود       

از صـفوف خـود پرولتاريـا    ) سـربازان (اينست که قسمت عمـده عسـاکر        

نـگ ھـايي عسـاکر عمـال بـر ضـد            در يک چنین ج   . جلب و جذب میشود   

ايـن حقیقـت ھمچنـان پابرجاسـت        . منافع طبقه خود شان مـي جنگنـد       

حتــي ھنگــامي كــه تركیبــي از شؤونیســم امپريالیســتي، دروغ ھــا و   

بنـابراين وقتـي كـه    . انجام اين وظیفه مي سـازد “ داوطلب” اجبارآنھا را   

ت  بـا آن مـدت خـدم     و ھمـراه  تلفات باال مي رود و مشـكالت عمـومي      

نیروھا در محیط غیـر دوسـتانه بیشـتر مـي شـود روحیـه افـراد سـقوط                   

اگــر ايــن عوامــل بــا افشــاگري سیاســي تــوام گــردد و اھــداف   . میکنــد

امپريالیســتي تجــاوزگري بــرمال ســاخته شــود، اراده قربــاني دادن و      

درواقع در يک چنـین    . جنگیدن در بین عساکر ھنوز بیشتر سقوط میکند       

 -ديت با مـاجراجوئي ھـاي امپريالیسـت ھـا       حالتي امکان مقاومت و ض    

حتي ضديت با خود امپريالیسـم ، آن طـوري کـه در دوران جنـگ ويتنـام            

چنانچـه  .  در بین خود نیروھاي امپريالیستي ظھور میکند     -صورت گرفت   

تاثیرات آن تا امروز جنرال ھـاي بلنـد رتبـه حاكمـه امريكـا را عـذاب مـي               

 .دھد



 ھا خود شان قـادر نشـوند ايـن مطلـب را      بنا برآن، گرچه امپريالیست     

سـالح عامـل    „کامال درک کنند، گفتـه مشـھور مـائو مبنـي بـر ايـن کـه                  

مھمي در جنگ است، ولي عامل تعیین کننده نیست، رابطه بین مردم 

 صـرفا بمیـزان    توان منـدي نظـامي   . عامل تعیین کننده است، نه اشیاء     

کـه قـدرت انسـان و     قواي نظامي و قدرت اقتصادي تعیین نمي شود، بل        

قدرت نظامي و اقتصادي توسط مردم بھم . روحیه آن تعیین کننده است

، جلـد دوم،    “ در باره جنگ طوالني   „مائوتسه دون،   („ . جوش مي خورد  

ايـن يکـي از الزامـاتي اسـت کـه         ). بزبان انگلیسي ١۴۴   – ١۴٣صفحه  

نـگ  تمام ارتش ھاي امپريالیستي را وادار میسازد تـالش کننـد تـا در ج        

} سريع{ بخصوص وقتي پیروزي زود رس  .پیروز شوند } بسرعت{بزودي  

ــا      ــراي شــان میســر نشــود ضــعف ھــاي اســتراتیژيکي آنھ ــداف -ب  اھ

قـدرت  „ و اين حقیقت که       امپريالیستي شان، منافع و روش ھاي شان      

 در –„ نظامي و اقتصادي بطور ناگزيري توسط مـردم اعمـال مـي شـود       

 .ان شکست آنھا را مھیا میسازدصحنه وارد عمل میشود و امک

 از شـمال از ترکیـه و   - برنامه اصـلي امريکـا ايـن بـود کـه از دو جبھـه                 

 حمله ور شود و ھر دو       -مناطق تحت کنترول کرد ھا و از جنوب از کويت         

برنامه اين بود که قواي عراقي را وادار . قوا در مرکز بغداد به ھم بپیوندد  

اين برنامـه ، وقتـي   . د تا تضعیف گرددسازد در دو جبھه درگیر جنگ شو     

پارلمان ترکیـه در زيـر فشـار جنـبش تـوده ي مـردم وادار شـد از نقـل و                      

انتقال قواي نظامي امريکا در قلمـرو ترکیـه جلـوگیري کنـد بـا يـک مـانع         

اين امر باعث شد يک سلسله اختالفات مھمـي بـین           . جدي روبرو شد  

) پادگـان (يـک فرقـه    . رھبري نظامي و ھیـات حاکمـه امريکـا ظھـور کنـد            

 دربسـت در منـاطق سـاحلي ترکیـه گیرکـرد، برخـي از جنـرال                  نظامي

ھاي نظامي به وقت بیشتر ضرورت داشتند تا قواي خـود را بـه منطقـه        



رھبري سیاسي فرمان داد که بدون تاخیر حمالت شـروع          . انتقال دھند 

 . شود

 سیاسـت   اين اختالف و حل و فصل آن يک بار ديگررابطه میان جنگ و   

در سـرتا سـر جريـان برنامـه ريـزي           . را بصورت برجسته تـري نشـان داد       

جنگ رھبري سیاسي تاکید بر آن داشت که حد اقل قوا براي ايـن امـر                

رھبري نظـامي، بخاطرعـدم اطمینـان بـر شـرائط و            . تخصیص داده شود  

اعتقــاد بــه دکتــرين اســتفاده از حــد اکثــر قــوا بــراي دســت پاچــه کــردن 

افشاري داشت از آنچه رھبري غیر نظامي جنگ تعھد دشمن، مصرانه پ

اين اختالف بحدي شدت يافت که      .  بکار برد   سپرده بود، قواي بیشتري   

 علنــا قــواي General Shenseki) (رئــیس قــواي ارتــش امريکــا جنــرال 

بیشتري درخواسـت کـرد و آن باعـث گرديـد کـه يکسـال پـیش از مـدت            

ايـن حرکـت عمـال باعـث     . عوضش کننـد ) باز نشستگي ( معینه تقاعد  

 . او گرديد) تقلیل اتوريته(بي اعتبار ساختن و بي صالحیتي 

 اين خواست که حد اقل نیـروي نظـامي بکـار برنـد و خطـر نظـامي را                

ــوند   ــول دار ش ــد ( قب ــول كنن ــت  ) قب ــي اس ــات سیاس ــي از الزام . ناش

امپريالیست ھا براي جنگ ھاي تجاوزگرانه شـان بـه پشـتیباني مـردم              

حداقل در شروع ايـن جنـگ ھـا ازيـن وسـیله اسـتفاده               . برم دارند نیاز م 

میشود که بمردم وعده میدھند جنگ زود فرجام و رسـیدن بـه پیـروزي               

عــالوه بــر ايــن اســتراتیژي عمــومي را کــه . نســبتا بــي درد ســر اســت

امپريالیست ھاي امريکائي در سر دارند و در حـال حاضـر در عمـل پیـدا      

 پـیھم در جنـگ ھـاي متعـددي اسـت تـا       میکنند مستلزم پیـروزي ھـاي     

بتوانند جھان را سر از نو طرح ريزي کنند و ھژموني امريکـا را بـر جھـان                

اگر از اول اعتراف میکردنـد کـه بـراي جنـگ عـراق نیـروي                . تامین نمايند 

نظامي وسیعي الزم است، طـوري کـه جنـرال ھـاي شـان درخواسـت                



 بنابر - تعويق مي افتاد میکردند، حمله بر عراق حد اقل چند ماه بايد به

 وعـده و وعیـد زود       - بمخـاطره مـي افتـاد         آن استراتیژي جھـاني شـان     

فرجام بودن جنگ و رسیدن به پیروزي نسـبتا بـي درد سـر زيـر سـئوال        

 .قرار میگرفت

 اين واقعیت الزام بزرگي را در برابر شان قرارداد تـا بـا کمتـرين نیـروي             

ــو بر   ــد نظــامي ممکــن برنامــه خــود را بجل ــل از   و آن-ن  در آخــرين تحلی

 درعین حال عامل مھمي میشود -موقعیت طبقاتي شان منشا میگیرد 

که نتوانند براي درک جھان در کل و امور نظـامي بطـور خـاص از ديـدگاه      

 ايــن عامــل باعــث میگــردد در محاســبات   .ماتريالیســتي برخــورد کننــد

 اين که طراحـان     .) ۴(اسراتیژيک شان به اشتباھات مرگباري دچار شوند      

حقیقتا به اين باور بودند که ) يا در حال حاضر(نظامي امريکا در آن زمان     

با نیروي پیش بیني شده خود عراق را تصرف و مردم را غیر فعـال مـي           

 احتمال زيـاد دارد کـه روي ايـن مسـئله در     -سازند دقیقا روشن نیست     

ین اصـل تعیـ  . صفوف شـان اخـتالف نظـرات مھمـي موجـود بـوده اسـت         

کننده براي شان اين بود که برنامه خود را بجلو برند، اھـداف سیاسـي        

 . آنھا بر مسائل نظامي شان پیشي گرفت

 در تصمیم امريکـا بـراي پیشـبرد بـدون تـاخیر برنامـه اش سـه عامـل                     

مھــره ھــاي اصــلي کــه در تصــمیم گیــري نقــش ) ١: معــین موجــود بــود

ز لحـاظ نظـامي تضـعیف        ايـن کـه عـراق ا        داشتند مطمئن بودند، نظربه   

گرديده است ، در مقابل ماشین جنگي که امريکا در نظر داشـت پیـاده          

امريکا با دست پاچگي تالش داشت ) ٢. کند اصال قابل مقايسه نیست

که قواي خود را جابجا کند تا حمله برعراق از اواخر ماه مارچ بیشتر بـه                

) ٣. لوگیري نمايدتعويق نیافتد، از جنگ در گرماي خفقان آور تابستان ج   

جنبش ضد جنگ در سطح بین المللي علیه جنـگ برنامـه ريـزي شـده                



بسیاري از ناظرين اوضـاع را غافـل گیـر کـرد؛ بـا ھـر روز تـاخیر در جنـگ            

وقتـي ايـن مسـايل     . امريکا مجبور بود قیمـت سیاسـي گزافـي بپـردازد          

 )آلمان(دركنار انشعاب علني میان امريكا و فرانسه و روسیه و جرمني           

برسر جنـگ ، و تـالش ھاومانورھـاي ديپلماتیـك ايـن سـه كشـور بـراي             

 يا حداقل به تعويق انـداختن آن قـرار گرفـت، آمريكـا              -جلوگیري از جنگ    

احساس كرد كه براي خنثي كردن مخالفت ھاي متعـددي كـه در حـال               

ھمچنـان بـراي   . شكل گیري ھستند، مجبور است كه جنگ را آغاز كند        

 متحددرعراق آنزمان ضرورت خاصي پیش آمـد کـه   آنھا از کار ھیئت ملل  

صدام را تفتیش مـي نمودنـد       “ سالح کشتار دسته جمعي   „به اصطالح   

ھیئت درھیچ جا چیزي نیافت، بشمول ھمان جا ھائي         . جلوگیري کنند 

ھیئت حاکمـه   . بود سالح در آنجا موجود میباشد     „ مطمئن   „  که امريکا 

، با ادامه دادن کـار      }زي وجود ندارد  امريکا آگاه بود که به احتمال زياد چی       

امريکـا از آب  ) چتـه (ھیئت ملل متحد چیزي بدست نخواھد آمد و چغل          

 اين پرده تزوير که عراق سالح کشتار دسته جمعي دارد و            -در مي آيد    

 بمخاطره مي افتد    -براي تبرئه جنگ علیه عراق از آن استفاده میشود          

 .و افشا میگردد

 متشـکل از   ريکا و متحـدين آن حملـه اي را کـه      براي اجراي نقشه ام      

وقتـي جنـگ    . نیروھايي كه داراي توان چشـم گیـري بـود بـراه انـداخت             

شروع شد نیرو ھاي زير رھبري امريکا در مناطق خلیج و نواحي عـراق         

تانک و عـراده جـات   ( نیروي زرھي ١٣٠٠ نفر میرسید که با     ٢٧٠٠٠٠به  

که خود متحرک بـود يـا   (کت انداز ، صد ھا توپ و را)براي انتقال پرسونل 

 ١۵٠بشـمول  (، صـد ھـا ھلیکـوپتر     )با عراده جـات ديگـري کـش میشـد         

 ھواپیمـاي  ١٠٠٠، بـیش از  )AH-64 150فروند ھلیکوپتر اپاشـي از نـوع   

براي نقل و انتقال نیروھاي زمیني، منجمله بمب افگـن          (پیشرفته جت   



تان و خــود ھنــد، انگلســ) اقیــانوس(ھـائي کــه از فرودگــاه ھــاي دريـاي   

ده ( ، شش عراده نقلیه گروه ھـا و چنـد درجـن             )امريکا استفاده میکرد  

کشتي جنگي مسـلح بـا موشـک ھـاي تاماھـاک کـه داراي راکـت          ) ھا

کـه حـد اقـل چنـد صـد دانـه آن در           (بودند  ) اتمي(ھاي عادي و ذره وي      

اين نیرو ھا توسـط  . در جنگ شامل بود) صحنه نمايش قرار گرفته بودند   

ي فضــائي چنــدين اليــه، شــبکه ھــاي مخــابراتي و وســائل ســفینه ھــا

ــین    ــا سرنش ــده ب ــري ش  , U2, AWACS ,RC-135 ,EP-3E(رھب

JSTARS ــره  , Hunter, Global Hawk(و بــدون سرنشــین  )  وغی

Predator, (        با بیش از يکصـد اقمـار )GPS        نظـامي و تجـارتي مشـخص 

بــا ( در خــتم. حمايــت مــي شــد) جاسوســي(ســروي و ) کننــده زمــین

 نفر پرسونل نظامي امريکا در سراسر ۴۶٧٠٠٠عملیات بیش از  ) خاتمه

 در صد پرسونل فعـال نظـامي      ٣٠بشمول  . جھان بحمايت گماشته شد   

 . امريکا

ــروي کــه بکــار گرفتــه شــد، ادعــاي        ــا در نظرداشــت ايــن ســطح نی  ب

امپريالیست ھاي امريکائي مبني بر اين که بکار برد نیروي کـم و داراي       

را تشـکیل  “ جنـگ نـوين   „ قلـب اسـتراتیژي        تحـرک كـه    سرعت عمـل و   

اين حمله اي بـود کـه   .  بر باد رفت   - حد اقل در مورد جنگ عراق      -میدھد

 واحـد    و سنگین تـرين   ) زرھي(در آن گسترده ترين قواي ھوائي زره دار       

امريکـا  . ھايي که تا امروز در جھان وجود دارد مورد استفاده قـرار گرفـت    

. ل نظامي، جنگ رواني اي را نیـز بـراه انـداخت   برعالوه پرسونل و وسائ 

عمال امريکا در جنوب عراق يک دستگاه راديو تلويزون را بوجـود آوردنـد،    

صد ھا میلیون اعالمیه بین مردم عراق پخـش کردنـد کـه بعـد از صـدام                 

حســین مــردم عــراق آزاد میشــود، بــه دروغ گفتنــد کــه اشــغالگران        

 .دخواھند نمو“ رھا„  آنھا را  متجاوز،



) لشـگر (  وقتي برنامه اولي مبني بر حرکت قواي پیاده نظام پادگـان              

چھارم از ترکیه و حمله از شمال بـر عـراق بـرھم خـورد، قـواي نظـامي              

امريکا براي آن که بتواند تا ختم ماه مارچ جنگ را شروع کند ناگزير شد            

حملـه زمینـي عمـدتا از       . در نقشه اولي اش تغییرات مھمي بعمل آورد       

نیروھاي پیاده نظام که موازي ) دو بخش(يت از جنوب توسط دو قطار کو

در . با ھم عملیات داشتند بطـرف بغـداد بسـمت شـمال حرکـت کردنـد             

) بشمول يک لشگر انگلیسي    (١شرق قواي اکتشافي دريائي شماره      

بــا (  شـرق نــواحي بـین رودخانـه ھــاي دجلـه و فـرات       ازسـمت جنـوب  

و در ) و حرکت بسوي بغـداد   ) انه دجله رودخ( گذشتن از درياي تايگرس     

پنج امريکا از سمت جنوب غـرب در مسـیر          ) لشگر( غرب قواي کورپس    

 .با گذشتن از تنگه کربال گسیل داده شد) فرات( غربي ايوفاريت 

 طوريکه گفته شد ضرورت بدست آوردن پیروزي سـريع، بخـاطر پـائین          

نامــه اولــي حملــه آوردن تلفــات نیروھــاي امريکــائي بــه حــد اقــل، در بر 

) طرح ريزي شـده بـود     (برنامه طوري نقشه شده بود    . انعکاس يافته بود  

کــه قــدرت آتــش و حملــه ناگھــاني متجــاوزين، قــواي عراقــي را تحــت    

ــا حمــالت ھــوائي مراکــز عمــده تجمــع ارتــش، قــواي زره     ــاثیربگیرد، ب ت

توپ ھاي نزديک رس و دور رس را تخريب کند تـا از ھرگونـه               ) زرھي(دار

چـون سـرعت عمـل جـوھر مسـئله را           . له مھم جلوگیري شـود    ضد حم 

تشکیل میداد، از ھرگونه درگیري در شھرھا و مناطق پرجمعیـت حتـي        

در عـین حـال ھرنیـروي عراقـي کـه در سـر راه               . االمکان خود داري شد   

شان قرار مي گرفت و تسلیم نمي شد با آن در گیر شـده و آنـرا نـابود           

ي شـمال، محاصـره و تصـرف        ھـدف اصـلي پیشـرفت بسـو       . مي كردند 

ھیئت حاکمه امريکـا تـا حـدودزيادي اطمینـان داشـت کـه بـا                . بغداد بود 

تصرف بغـداد رژيـم صـدام حسـین سـقوط میکنـد وآنھـا بـه سـرعت بـه                     



حتي امیدوار بودند که رژيم پیش از . مقاومت نظامي خاتمه مي بخشد

و يـا بعلـت     ) کشتن رھبـري رژيـم     ( “سربريدن„پیش سقوط کند، بعلت     

اين که شوك ناشي از تجاوز به كشور توام با تـرس تسـلیم طلبانـه اي       

 .)۵(که دامنگیر بسیاري رژيم ھاي دالل میباشد 

 اصلي حمله، ھدف اصـلي اولـي امريکـا تصـرف     ی بعالوه اين محورھا     

در پھلوي اين حمله قواي انگلیس موظـف    . منابع نفتي جنوب عراق بود    

القصـار و بصـره را کـه دومـین شـھر      گرديده بود که شھر ھاي بندري ام  

بزرگ عراق میباشد و در آب ھاي شط العرب در نزديکي خلـیج، در مـرز         

نیروھـاي عملیـات    . ايران و منابع نفتي جنوب قـرار دارنـد، تصـرف نمايـد            

 – Special Operation Forces, SOF( گـرين بـرت، نیـوي سـیلز     -ويـژه 

Green Berets, Navy Seals (ادي در غرب بغداد تا مرز وغیره به تعداد زي

تصـرف  ) عمده تا فرودگاه ھـا را    (اردن پیاده شده بود تا مناطق حساس        

اين حرکت در عین زمان بـه منظـور درگیـر سـاختن تعـداد بیشـتر                  . کنند

قواي عراقي طرح ريزي شده بود تا آنھا نتواننـد در خـط حملـه بـا قـواي        

 .اصلي عراق قرار بگیرند

 صرف نظر شد، امريکا تعداد       مال بر بغداد   گرچه از حمله از سمت ش        

زيادي قواي عملیات خصوصي خود را بـراي رھبـري کـردن ارتـش حـزب                

دمــوکرات کردســتان و اتحاديــه میھنــي کردســتان، کــه دو حــزب عمــده  

سیاسي کردي میباشند و بـا امپريالیسـت ھـا ھمکـاري کردنـد، پیـاده              

ا، کـه از پايگـاه       امريکـ  ١٣٧اين قواي کردي توسط پادگـان ھـوائي         . نمود

 نفـر ارتشـي را در شـمال عـراق           ١٠٠٠ھاي اروپا پرواز و به کمـک چتـر          

بطـرز طنزآمیـزي اھمیـت ايـن حرکـت از لحـاظ       . پیاده کرد، تقويت گرديـد   

ترکیه کماکان ادعـا میکنـد کـه    . نظامي بیشتر متوجه ترکیه بود تا عراق 

منــاطق وســیع در شــمال عــراق، بشــمول شــھر موصــل و منــابع نفــت  



امريکـا حسـاب میکـرد کـه نیـرو      . ل در کرکوک، حوزه ترکیه میباشد  شما

لشـکر کشـي ترکیـه      . ھاي کردي را درخدمت اھداف خود قرارمي دھد       

بر عراق از سمت شمال به يقین منجر به جنگ ھاي شديدي بین نیرو           

ھاي ترکي و کرد ھاي عراق مي شد، در نتیجه اتحاد امريکـا بايـد ايـن                 

ھمچنان اين حرکت بین امريکا و نیرو . اجه میکرد را با سقوط مو نیرو ھا

ھاي دالل عراق، که امريکا میخواست آنھا را در زير پرچم خود نگه دارد، 

بــدون شــک قومانــدانان امريکــائي . تضــاد ھــاي جــدي بوجــود مــي آورد

پخـش شـده   (امیدوار بودند اين حرکت که بقدر کافي اشتھار يافته بـود     

ا در شمال درگیر سازد تا نتوانند به دفـاع          نیرو ھاي نظامي عراق ر    ) بود

باساس تخمین بعدي امريکا، حدود چھـل در صـد       . از بغداد توصل جويند   

   .شده بود) مستقر( نیرو ھاي عادي عراق در شمال بغداد جابجا 

 ٣۵٠ تا ٢٨٠ طوري که در باال گفته شد، امريکا نیرو ھاي عراق را بین   

 لشــگر ١٧در (ھفــده پادگــان تنظــیم ھــزار نفــر تخمــین زده بــود کــه در  

 اين نیرو از لحاظ تعداد از يک سوم نیرويي که       -شده بود   ) سازمان داده 

 در اختیـار داشـت، بیشـتر        ١٩٩١  عراق در شروع جنگ خلـیج در سـال        

 زره  ٢۴٠٠ تانـک از انـواع گونـاگون،         ٢٢٠٠تصور مي رفت که حدود      . نبود

قسـمت  . ر داشـته باشـد     توپ در اختیـار عـراق قـرا        ۴٠٠٠دار پرسونل و    

اعظم اين وسائل قديمي بود و يا ترمیم الزم داشت که بھر صورت قابل      

 . استفاده نبودند

 بسیاري، حمـالت    توقع و برخالف ١٩٩١ برخالف جنگ خلیج در سال         

دريـن  . زمیني بعد از ھفته ھا كارزارمشخص بمباران ھوايي آغـاز نشـد            

يکا تصـمیم گرفـت بـا حملـه بـا      اول اين که امر   . جا دو دلیل وجود داشت    

 ۵٠راکت ھاي قاره پیما صدام حسین و رھبران بلنـد پايـه رژيـم او را در              



کـه  ( تـا ھرگونـه مقاومـت را از بـین ببـرد              نقطه مختلف به قتل برسـاند     

 . )۶()سرتا پا ناکام شد

 مارچ اين حمله براه افتاد آن ھـا ناگزيرشـدند بـه حملـه             ٢٠ وقتي در       

، بخصوص به تصرف منابع نفتي جنوب پرداختند، که         زمیني دست بزنند  

بنابر داليل معلومي امپريالیزم امريکا آنرا جزو اھـداف اسـتراتیژيک خـود             

دلیل دوم اين كه قبل از حمالت زمیني كارزار ھوايي بـراه   .مي دانست

 بـر عـراق از ده سـال قبـل شـروع و ادامـه              نیافتاد اين بـود كـه حمـالت       

 انجام يافت ديگر الزامي وجود ١٩٩١آنچه در سال     بنابراين به     }.داشت

 .ضربات و خسارات الزمه قبال وارد شده بود). احتیاجي نبود(نداشت

نظامي که امريکا بر روي آن حساب میکرد اين بود          ) برتري( يک تفوق      

اين برتري بـه  . که در مناطق جنگي کنترول مطلق فضا را در دست دارد        

آن را مــي داد کــه بــا اســتفاده از وســائل  قــواي ھــوائي امريکــا امکــان  

اکتشافي مراکز عمده تجمع نیرو ھاي ارتش عراق را کشف کند، پیش         

از آن که نیرو ھاي امريکائي بـا آنھـا وارد مصـاف شـوند، بـا اسـتفاده از                    

حمالت ھوائي و توپ ھاي دور رس نیرو ھاي دفاعي عـراق را در زمـین    

 امريکـا و ديگرنیروھـاي    هبـراي شـیوه جنگـي كـ    . مورد ضربت قرار دھـد  

 طوري كه آنھـا آنـرا    “چند ضربتي „امپريالیستي مي جنگند، اين برتري      

 .مي نامند، يک برتري حیاتي به حساب مي آيد

 در متن جبر و اختیاري كه روي ھم رفته در برابر امريكـا قـرار داشـت،               

بـه انـدازه    “ بكـارگیري چرخشـي   ” امريكا به اين نتیجه رسـید كـه طـرح           

نیروھـايي  ( يعني قبل از اين كه نیروھـاي بعـدي          : في مطمئن است  كا

) كه براي پاسداري از خط ارتباطات و پشت جبھه استفاده مـي شـوند             

ايـن روش   . كامال وارد میدان شوند، حمالت تھاجمي خـود را آغـاز كننـد            

قبل از آغاز جنگ به نوعي مورد اختالف بـود، امـا در ايـن لحظـه حـداقل        



اما ھمان طور كه خواھیم ديد، قمار بـزرگ   . ظر میرسید قابل استفاده بن  

مسئله مربوط به بكارگیري تعداد نیروھا براي سرنگوني صـدام حسـین       

نبود، بلكه اين جـا بـود كـه بعـد از تسـخیر بغـداد چـه مقـدار نیـرو بـراي                

 . سرتاسر كشور الزم است تحكیم كنترل

  روز تا بغداد١٩: حمله

 دقیقه صبح به وقت محلي بغداد       ۵:٣۴  ساعت ٢٠٠۴ مارچ   ٢٠ در روز      

نیرو ھاي امريکائي و انگلیسي کوشش کردند صدام حسین و رھبران           ,

باال رتبه رژيم عراق را توسط تعدادي موشک ھا و بمب ھائي که در باال 

اندکي بعد نیرو ھاي ائتالف زير رھبري امريکا   . ذکر شد به قتل برسانند    

رژيـم  “ سـربريدن „ برنامـه    .دنـد حمالت زمیني گسترده اي را شـروع کر       

دريـن  .  مارچ بازھم حمالت بیشتري بـراه افتـاد   ٢٢ -٢١ناکام شد، شب    

شب تعداد موشک ھاي دريائي و ھوائي که پرتاپ شد سه برابر سال             

 ١٩٩١جنـگ سـال     (“ توفـان صـحرا   „بمقايسه  .  در جنگ خلیج بود    ١٩٩١

عملیات „در  موشک قاره پیما بکار رفت،  ٢٨٣ روز   ۴٣که در ظرف    ) خلیج

 موشک تاماھاک و چنـدين ھـزار سـمارت بـم         ١٠٠٠حدود  “ آزادي عراق 

درين عملیات توسط نیرو ھاي .  روز اول بکار رفت  ١۵در  ) بمب اسمارت (

 ھــزار آن حملــه ٢٠٠٠٠ خــروج صــورت گرفــت کــه ۴١٠٠٠ھـوائي حــدود  

 در صـد آن بمـب       ٧٠ ھزار مھمات رھبري شده کـه        ٢٠٠٠٠حدود  . بودند

 در صد آن ٧ که فقط ١٩٩١ به مقايسه جنگ خلیج سال   بود پرتاب شد،  

در روز پـنجم جنـگ تجـاوزگران امريکـائي بـه            . مھمات رھبري شـده بـود     

 ھزار نفـر جمعیـت بـود و در ثلـث فاصـله           ۵٠٠ناصريه، شھري که داراي     

رسیدند و به   ,  كیلومتري بین بغداد و مرز عراق و كويت واقع شده            ۵٠٠

دھم نیرو ھاي امريکائي در مسیرغرب براي     پیشروي ادامه دادند تا روز      

حمله بر نجف و کربال که آخرين خط دفاعي در برابر حمله شان بر بغداد 



 يكـي از   ام اف اف (1st MEF)(از طرف شرق قواي . بود آمادگي گرفتند

شـروع بـه پیشـروي کردنـد امـا تـا آن انـدازه        ) لشـگرھاي ارتـش امريكـا   

ــانز. بشـــمال نرســـیده بودنـــد دھم واحـــد ھـــاي پیـــاده نظـــام  در روز پـ

 بـر تنگـه کـربال حملـه     3rd ID, US V CORPS )(پـنجم  ) لشـگر (پادگـان 

در روز بیسـتم قـواي نظـامي    . نمودند و فرودگـاه بغـداد را تصـرف کردنـد          

امريکا که از سمت جنوب و جنوب غرب به بغداد حمله مي کـرد بطـرف                

 1st  وايکـه بخشـي از قـ   ( مرکز بغداد تغییر جھـت داد، قـواي دريـائي    

MEF      از درياي ديالیه عبور کردنـد و  )  حمله از جنوب شرق و شرق بودند

روز بعـــد، نھـــم . فرودگـــاه رشـــید را در شـــرق بغـــداد تصـــرف نمودنـــد 

 واحد ھاي دريائي پادگان اول، بـا حرکـت از وراي بغـداد بسـمت                اپريل،

امريکائي که در مرکز بغداد موضع گرفتـه بودنـد،     3rd IDشرق، با قواي 

امريکائي مجسمه صدام   ) سربازان  (اين روزي بود که عساکر    . یوستندپ

حسین را پائین کشیدند، يـک صـحنه از نمـايش تلويزيـوني کـه بـار بـار                   

بنمايش گذاشته شـد تـا جھانیـان را قناعـت دھنـد مـردم از تجـاوزگران               

ــرو ھــاي   ــه نی  در  .اســتقبال میکننــد“ آزادي بخــش„امپريالیســت بمثاب

نگ، چھـاردھم اپريـل، صـدام حسـین بغـداد را            بیست وششمین روز ج   

ترک کرد، رژيم صدام توام با قواي نظامي اش اساسا سقوط کرد، نیـرو      

ھاي تحت رھبري امريکا کنترول بغداد و قسمت ھـاي زيـادي از تکريـت     

آخــرين پايگــاه مقاومــت ســازمان يافتــه نیــروي نظــامي عــراق را کــال در 

 . دست گرفتند

 روز بغـداد را تصـرف کـرد و        ١٩مريکـا در طـول       نیرو ھاي تحت رھبري ا       

 روز ھدف اصلي شان يعني سرنگوني رژيم صـدام حسـین را    ٢۶بعد از   

بدست آوردند، تمـام نیـرو ھـاي مقاومـت سـازمان يافتـه يعنـي نیـروي                  

البتـه  . را در ھـم شكسـت  ) قواي منظم و غیر منظم رژيم    (نظامي رژيم   



ن مـورد بعـدا بحـث       دريـ ( تمام عملیـات بـر حسـب برنامـه پـیش نرفـت              

، اما واقعیت مادي اين بود کـه در طـول سـه و نـیم ھفتـه آنھـا                 )میشود

 کیلومتر پیشروي کردند و نیروي نظـامي عـراق را در طـول       ۵٠٠بیش از   

 نفر کشـته  ١٠٩امريکا ادعا میکند که درين عملیات       . راه شکست دادند  

ت  سـاع  ٧٢ نفـر آن بعـد از        ١١٩از آن جملـه     ( نفر زخمي داشـت      ۵۴۵و  

 تا ١٠تلفات نیرو ھاي نظامي عراق بین ). دوباره بوظیفه شان برگشتند

 ھزار نفر تخمین زده میشود، تعـداد زخمیـان شـايد دو برابـر کشـته                 ٢٠

گذشته ازين واقعیت ھاي اساسـي، آن دفـاع قاطعانـه           . شده ھا باشد  

اي را كه صدام حسین وعده داده بود و انتظارش مي رفت كه از بغـداد                

تمام اين حوادث يک سري سئواالت جدي را بوجود      . ق نیافت بكند، تحق 

چرا نیرو ھاي عراقي بـا چنـین سـرعتي از ھـم فـرو پاشـید؛                 : مي آورد 

سقوط نسبتا سريع رژيـم صـدام حسـین آيـا بـه ايـن معنـي اسـت کـه                

ادعاي امپريالیست ھا مبني بر اين که سـالح ھـاي پیشـرفته نظـامي                

ند، حقیقت دارد؛ آيا امپريالیست   اصول جنگ را از اساس دگرگون کرده ا       

ھا بخصوص امپريالیسم امريکا بحدي قدرتمند اسـت کـه ھـیچ نیروئـي           

نمي تواند آنرا شکست دھد؛ و اگر ھم بتواند آنھا را شكست دھد اين            

 كار به چه قیمتي تمام خواھد شد؟

 چرا و چگونه امريکا توانست با چنان تلفات کمي در ابتـدا بـه                 

 سرعت پیروز شود

به اين مفھوم جنگ خودش يک عمـل   . “جنگ ادامه سیاست است    „   

اما جنگ خصوصیات مشخص خودش را دارد، ازين رو         ... سیاسي است 

جنـگ ادامـه سیاسـت    „ . نمي تواند در عام با سیاست مساوي باشـد    

بنـابراين مـي تـوان گفـت کـه سیاسـت جنـگ              “ ...است اما بطرق ديگر   

سیاسـتي اسـت ھمـراه بـا     بدون خـونريزي اسـت در حـالي کـه جنـگ             



، منتخبات، جلد دوم “در باره جنگ طوالني  „ مائوتسه دون،   („ خونريزي  

 )  بزبان انگلیسي٣  -١۵٢صفحه 

 براي آن که جنگ عراق را از اساس درک کنیم، به حـوادث ونتـائج آن                   

پــي بــريم، سیاســتي را کــه در ادامــه اش بــه جنــگ تبــديل شــد بايــد   

و سائر امپريالیسـت    ( لیست ھاي امريکائي    براي امپريا . بھتردرک کنیم 

 جنگــي اســت -ايــن يــک جنــگ اســتعماري اســت ) ھــاي متحــد بــا آن

ارتجاعي که بر اساس برنامه ريزي طوالني براي سازمان دھـي مجـدد        

آنچـه را آنھـا   ( ، مناطق خلیج و آسیاي مرکـزي   )خاورمیانه(شرق میانه   

امپريالیسـم امريکـا بـر    بنام خاورمیانه بزرگ ياد میکنند و کنترول محکـم        

خاورمیانـه بـزرگ پـروژه اي اسـت کـه         . مناطق مذکور براه افتـاده اسـت      

اساسـا  . بذات خود خواست ھژموني طلبانه امريکـا بـر جھـان میباشـد            

ــاريخي كــه بعــد از ســقوط     ــراي اســتفاده از فرصــت ت تالشــي اســت ب

کشوري سوسیالیستي که به کشـور      ( سوسیال امپريالیسم شوروي    

و بلوک مربوط به آن فراھم شده تا امريکا بتواند ) ي بدل شدامپريالیست

. طي ده ھا سال آينده قدرت امپريالیستي خود را بر جھان تثبیـت کنـد              

استراتیژي و تاکتیک ھـاي کـه دريـن جنـگ در پـیش گرفتـه شـد ادامـه                   

اتکا آنھا بر نیروي نظامي گسترده کـه محصـول          . ھمین سیاست است  

ي بر مردم میباشد، مسـتلزم مقـدار زيـادي          آن وارد کردن تلفات سنگین    

اســت، الــزام آنھــا بــه ) تكنیكــي(اســلحه و مھمــات پیشــرفته تخنیکــي

پیروزي زود فرجام و دروغ ھاي شاخداري که در باره انگیزه ھا و اھداف              

جنگ شان ارائه میکنند انعکاسي است از سیاست آنھا كـه ناشـي از              

 . دجايگاه و منافع طبقاتي و اھداف آنھا میباش

ــا اينجــا    بــراي مــردم عــراق مبــارزه علیــه تجــاوزگران تحــت رھبــري     ت

.  علیه تجاوزگران و سلطه آنھا بـوده و میباشـد     مبارزه اي برحق    امريکا



جدي ترين مانعي کـه در برابـر ايـن مبـارزه قـرار داشـت حاکمیـت رژيـم                   

کمپرادور به ايـن  . صدام حسین و ماھیت اساسا کمپرادوري رژيم او بود  

ي اســت کــه از منــافع اســتثمارگران مســتبد کــه خــود در خــدمت   معنــ

 يـا    قرار دارند دفاع میکند، اگرچه با يک   - امپريالیسم   -سرمايه خارجي   

طـوري کـه ھمـین    . چند رژيم امپريالیستي زماني در ضديت قـرار بگیـرد    

جنگ نشان داد، اين رژيم ھا اکثرا نمي توانند و نمي خواھند توده ھاي 

 تا علیه تجاوز امپريالیستي قاطعانه به مبارزه        رک درآورند مردم را به تح   

دست بزنند، به يقین آنھا بر جنگ آگاھانـه مـردم بـر خواسـت و روحیـه                 

اين رژيم ھا از منافع يک . آنھا بحیث نقطه قوتي در جنگ اتکا نمي کنند

اقلیت محدود مستبد که از اکثريت منافع خود شان و امپريالیست ھاي 

. اقتصادي به آن وابستگي دارنـد نماينـدگي و دفـاع میکننـد            که از لحاظ    

آنھا نمي توانند توده ھاي وسیع مردم را در جنـگ علیـه امپريالیسـم و                

سلطه آن حقیقتا بسیج كنند، بدون آن که کنترول خود شان بر مردم را         

اما درست با بسیج توده ھاي وسیع مردم بخاطر منافع . از دست دھند

ه مي توان علیه دشمن ارتجـاعي قدرتمنـد جنـگ           خود توده ھا است ک    

در بـاره   „  ھمـان طـوري کـه مـائو در جـزوه     . عادالنه اي را بـراه انـداخت     

غني ترين منبع سرشار براي برپايي جنگ، توده „  گفت  “جنگ طوالني

 ).  بزبان انگلیسي١٨۶منتخبات مائو، جلد دوم، صفحه (“ ھا ھستند

 منجمله  -کشور ھاي خودي توده ھا       امپريالیست ھا تالش کردند در         

سـالح کشـتار   „ بـا دروغ و مـردم فريبـي بـه دور      -سربازان خـود شـان را     

عراق وغیره جمـع کننـد،      “ آزادي„،  “، قوانین بین المللي   “دسته جمعي 

از شـؤنیزم  . توام با آن به شؤنیزم امپريالیستي آنھا نیز توسـل جسـتند   

پريالیسم امريکا صادر  امپريالیستي بخصوص درنسخه اي که از طرف ام       

بنـابراين، در حـالي کـه طبقـات     . میشد بحد افراطي استفاده بعمل آمد    



خطاب شـدن   “ امپريالیست„و خطر   “ ضد امريکائي „حاکمه اروپا عواقب    

امريکا را سرمي داد، طبقه حاکمه امريکـا و جیـره خـوارانش علنـا ادعـا              

پـیش رفتنـد کـه      تا بدان جا    . کردند که امريکا بايد بر جھان مسلط باشد       

علنـــا بحـــث بـــراه انداختنـــد و قبـــول کردنـــد کـــه امريکـــا از سیاســـت  

ھرچند امپريالیسم را بمفھوم لنیني کلمـه بکـار نمـي          (“ امپريالیستي„

بر “ نیكوكار” پیروي میکند، و اين كه تا چه حد ھژموني امريکاي           ) بردند

ن کردن جھا“ دموکراتیک„ساختن و “ متمدن„جھان بھترين وسیله براي 

 . مي باشد

 با مانور ھاي سیاسي و ديپلوماتیک، با ھمسو كـردن خـود در      صدام   

 بخصـوص فرانسـه و جرمنـي      -خط روسیه و امپريالیست ھاي اروپـائي        

 امیدوار بود كه بتواند حمله را بـه تاخیربیانـدازد و بـاالخره از آن                -)آلمان(

ح در آخـرين تحلیـل او بروشـني مـي دانسـت کـه سـال               . جلوگیري کنـد  

چنین استراتیژايي مستلزم آن بود . )٨(کشتار دسته جمعي وجود ندارد  

که تلفات قواي متجاوز، اغتشاش اوضاع در شرق میانه وقسمت ھـاي          

ديگري بدل خواھـد  “ استالین گراد„ديگرجھان، بشمول اين که بغداد به       

در واقع تا شروع تجاوز ھـیچ گونـه         . شد، و غیره را عمده و گنده بسازد       

 و ھمه جانبه توده ھاي مردم براي تدارک جنگ توده ي  ستردهبسیج گ

نیرو ھاي مسلح اعزام شـدند،  . طوالني و مقاومت عراق صورت نگرفت     

و “ فــدائیان صــدام„بعضــي اقــدامات دفــاعي اتخــاذ گرديــد، بــه اصــطالح 

نیرو ھاي منظم و غیر منظم که از بین طرفداران          ( ملیشیاي حزب بعث    

بسیج شدند، اما توده ھاي وسیع مردم ) دندرژيم جلب و جذب شده بو

در پـس منظـر جنـگ       .  جنگیدن به مبارزه کشانده نشدند      براي تدارک و  

ديده میشود که رژيم ھیچ گونه تدارک و تـالش واقعـي بـراي شکسـت        



تمام استراتیژي بحول تـالش ھـاي       . دادن تجاوز و اشغالگري انجام نداد     

 . ووقوع آن جلوگیري کندديپلوماتیک مي چرخید که بنحوي از حمله 

 حال اين دولت بـه منـافع   - اساس ماھیت طبقاتي ساختار يک دولت      

يک اقلیت استثمارگر خدمت کند يا در جھت منافع اکثريت بر ضـد نھـاد               

 بـر سـاختمان و ماھیـت    -ھا و نمود ھاي جامعه طبقاتي مبـارزه نمايـد    

رژيم کمپرادور نیرو ھاي مسلح . نیرو ھاي مسلح آن تاثیرات قطعي دارد

صدام اساسا وظیفه سـرکوب مـردم و بـرآورده سـاختن خواسـت ھـاي          

 مناسبات قدرت ھاي امپريالیستي بعھـده   رژيم در منطقه را زير سلطه 

براي بر آورده ساختن اين الزامات روابطي کـه میـان افسـران و              . داشت

ارتشیان قواي نظامي عراق انعکاس مـي يافـت در کـل اسـاس روحیـه             

ــین مــي نمــود جنگــي ارت ــا  . شــیان را تعی ــراي رژيمــي ماھیت ــابراين ب بن

ارتجاعي که داراي تاريخ طوالني جنايت علیه مردم بود، و آن بذات خود         

عاملي براي تضعیف نیرو ھاي نظامي عراق بود، بطور اجتناب نا پذيري          

اين توانـائي را کـه در برابـر تجـاوز بـه مقاومـت الزم و ايسـتادگي قـاطع          

 . تش سلب کرده بوددست بزند از ار

 علیرغم اين ضعف اساسي که بر آنھا تحمیل گرديده بود، در بسیاري   

موارد ارتشیان عراق علیـه نیـرو ھـاي تجـاوزگر تحـت رھبـري امريکـا بـا              

اما، عالوه بـر ايـن کـه تـوده ھـاي وسـیع          . قاطعیت و شجاعت جنگیدند   

 نظامي  مردم ھرگزبراي پشتیباني و مبارزه بسیج نشده بودند، رھبران        

در يـک   . بي کفايت و اکثرا کودن، ارتشیان را در زير زين خود قـرار دادنـد              

ــه     ــات حاکمـ ــه طبقـ ــا بـ ــه تنھـ ــامي نـ ــران نظـ ــرادوري افسـ ــم کمپـ رژيـ

 بخصوص آن ھائي که در مقامات عالي تري قرار دارنـد            -وفادارمیباشند  

 روابط سیاسي نزديـک و حتـي اغلـب داراي وابسـتگي ھـاي         با رژيم  -

سطح لیاقت آنھا در امور نظامي يک مسئله ثانوي . یباشندخانوادگي م



 خواست و توانائي براه انداختن نبرد مـرگ و زنـدگي کـه طـي                )٩(است  

با وجـود  . شرائط دشواري به پیش مي آيد اکثرا از عھده آنھا برنمي آيد       

اين نواقص و کمبود ھـا، اگـر پیـروز شـدن در جنـگ علیـه دشـمني کـه                     

ت نظامي بـزرگ میباشـد را نـاممکن نكنـد آنـرا             داراي اقتصاد قوي و قدر    

 . دشوار میسازد فوق العاده

بي شك، در جنگ پیروزي يا شكست را بطور عمده شرايط نظامي،  ”  

ولـي  . سیاسي، اقتصادي و طبیعي دو طرف متخاصـم معـین مـي كنـد      

توانــائي ذھنــي طــرفین در ھــدايت عملیــات . ايــن تمــام مطلــب نیســت

يـك اسـتراتژ نظـامي در       . م جنـگ مـوثر اسـت      جنگي نیز در تعیین فرجـا     

تالش خود براي نیل به پیروزي نمي تواند از حدودي كـه شـرايط مـادي             

ايجاد كرده اند، پا فراتر نھد، ولي او مي تواند و بايد براي كسب پیروزي 

صحنه فعالیت يك استراتژ نظامي بـر  . در حدود ھمین شرايط تالش كند  

 است، ولي او مي تواند بـر روي  روي شرايط مادي عیني ساخته شده    

ھمین صحنه حماسه ھاي پرشكوھي را كه مملو از رنـگ ھـا و آھنـگ                

مسـائل  „مائوتسـه دون،    (“ . پر از قدرت و عظمت اند، رھبـري كنـد           ھا،

   ).ستراتیژي در جنگ انقالبي چین، جلد اول منتخبات، صفحه 

ظـامي و   از لحاظ تکنـالوژي، سـالح ھـاي پیشـرفته، در کـل توانـائي ن         

آيا اين بدان  . اقتصادي امريکا و متحدينش آشکارا بر عراق برتري داشت        

معني است که سرنوشت عراق از اول تعیین شده بود که بايد جنگ را   

بـراي پیـروزي   „ھـیچ گنجايشـي نبـود تـا         “ صـحنه عملیـات   „ببازد؛ بروي   

؟ بمفھوم وسیعتري آيا اين بدان معني است کشور کوچکي “تالش کند

عراق ھرگز نمي تواند کشور قدرت مندي مانند امريکا را شکست مانند 

 علیــرغم پیــروزي ھــاي اولیــه کــه امريکــا در جنــگ بدســت آورد،  دھــد؟



نگـاھي دقیـق تـر بـه تجـاوز       . بروشني جواب ھر دو سئوال مثبت است      

 . میکند برعراق و حوادث بعدي آن به توضیح اين مسئله كمك

 :ته و تدارکات گستردهوابستگي امريکا به تسلیحات پیشرف

 شمشیري دولبه

يکــي از مھمتــرين توانــائي ھــاي امريکــا داشــتن مقــدار عظیمــي از     

نیـروي زرھـي، توپخانـه، موشـک        : تسلیحات سنگین و پیشرفته است    

ھا، راکت ھا، ھواپیماھا، سیستم نظارت دقیق مـاھواره اي، ارتباطـات            

ب و ويران گـري     تمامي اين تسلیحات ماشین نظامي مخر     . رادار و غیره  

: را بويژه با يـک توانـائي مرگبارتـدافعي بـراي امريکـا فـراھم مـي سـازد         

توانائي در جھت تمرکز آتش بر روي اھداف بطور دقیق با مسافت ھاي            

 . طوالني و خارج از حوزه طرف مقابل

 طوري که مائو به آن اشاره کرده است، اين بیان واقعیتـي اسـت کـه        

سم و تمام مرتجعین از نظراستراتیژيکي ھمچون در حین اين که امپريالی

ببرھاي واقعي ھستند که „ھستند، از نظر تاکتیکي “ ببر ھاي کاغذي  „

 . “مي توانند مردم را ببلعند

لجیستیکي (  ارتش امريکا بويژه به جنگ از ديدگاه مسائل لوژستیكي  

 انھدام  نظريه اي که کلید پیروزي، را عمدتا در -نگاه میکند )  تداركاتي-

و نابودي دشمن از طريق قدرت شلیک بسیار زياد مي بیند، بطوري كه    

ايـن مشـي و نظريـه انعکـاس     . نیرو ھاي حريف كـامال متالشـي شـوند     

 توانـائي فـوق العـاده       -دھنده وضعیت مادي امريکا در ھر دو مورد است        

ــوژي و صــنعتي   ــان و   -تکنول ــي حکمران ــان بین ــاتي و جھ ــت طبق  موقعی

از .  سالح را عامل تعیین کننده مي دانند نـه مـردم را            افسران است که  

آمـاتور  „ اين رو جاي تعجب نیست که در بین افسران شان اين باور که               



ھا با مسائل تاکتیکي، و پرسونل حرفه وي با مسائل لجستیکي سرو            

 . يک عقیده رائج میباشد“ کار دارند

جـود داشـته     البته، ھیچ نیـروي نظـامي بـدون تـداركات نمـي توانـد و                 

باشد و انجام وظیفه نمايد، اما خط و مشي نظامي امريکا تاريخا دريـن          

 درطي يک  بطور مثال. مورد تقريبا بطور غیر منطقي نسبت بااليي دارد

بررسي ارزيابي شده است که نیرو ھـاي نظـامي امريکـا بـراي از بـین                 

مھمـات   ھزار ۵٠ تا ٣٠بردن ھر جنگنده آزاديخواه در جنگ ويتنام معادل       

نظر به ايـن کـه در تعـداد         . تفنگ و اسلحه سبک بمصرف رسانده است      

تلفات وارده بطور رسوا کننده اي مبالغـه کـرده انـد مقـدار مھمـاتي کـه        

 ارتش امريکـا  ٢٠٠۴در سال ! حقیقتا بکار برده اند بمراتب باالتر میباشد      

گ مھمات براي تفنـ   ) میلیارد( بلیون   ١٫٧ تا   ١٫۵پیش بیني میکند که به      

ايـن رقـم از ظرفیـت آنچـه کارخانجـات دولتـي             . ضرورت خواھنـد داشـت    

امريکـا در حــال حاضــر تھیـه میکننــد بــه انـدازه قابــل مالحظــه اي بــاالتر    

است، اين مسئله مقدار زيادي خريد از ديگر كارخانـه ھـا و حتـي ديگـر            

كشــورھا را ضــروري مــي ســازد كــه اســرائیل بزرگتــرين تــامین كننــده   

    .خارجي مي باشد

 ســالح ھــاي پیشــرفته و قــدرت جنگــي گســترده اي کــه يــک ارتــش    

امپريالیستي مانند امريکا بـر آن تکیـه میکنـد بـه معنـي آنسـت كـه بـه          

تمـام ايـن   . سیستم لجستیكي در چنان ابعادي نیز وابسته خواھد بـود     

مصـرف  . سالح ھا و وسائل جنگي پیشرفته بايـد حفـظ و تـرمیم شـوند     

.  ھنگام جنگ داراي میزان بسیار بااليي است  تداركات نظامي امريكا در   

„ به عنوان مثال، ھنگام تدارک حمله به عراق طراحان امريکـائي جنـگ       

 ملیــون ٢ روز جنـگ را نزديـک بـه    ١۴ضـرورت مصـرف روزانـه سـوخت در     

تخمین زدند، در حالي کـه انتظـار   )  ملیون لیتر ٧٫۵٧(معادل) گالن(گیلن  



 On– آن پوينـت   :از كتـاب  (“ آن باشدداشتند مقدار جمعي آن باالتر از 

Point   .( لشگر  قواي “ عملیات آزاد سازي عراق„ روز جنگ ٢۶در طول

سـوخت را بـراي   )  ملیـون لیتـر  ٢٠۴( ملیون گیلن ۵۴جمعا   پنجم آمريكا

 ۴٨۵٩و نیرو ھاي ھوائي نقل و انتقال،        ) کامیون ھا (عراده جات زمیني    

 ملیون سھمیه غذاي ١۴٫٧آب، و ) بطري( ملیون بوتل ٢۶٫۶تن مھمات، 

 . )آماده را به مصرف رساند

 اگر اين مصارف را در يک بعد تاريخي مقايسه کنیم، طي چھار سـال                 

سـوخت  ) گـالن ( ملیـون گـیلن      ۴٠تمام جنگ جھاني اول متحدين فقـط        

 در  “دريايي از نفت” استفاده کردند، در آنزمان ونستون چرچیل گفت با 

 جنگ جھاني دوم تمام مصارف قواي امريکائي در        در. جنگ پیروز شديم  

عملیــات آزاد „ در جريــان .  تجــاوز نکــرد  ھــزار گــیلن٨٠٠اروپــا روزانــه از 

، فقط بـراي مصـرف تانـک و عـراده جـات و ھلیکـوپتر ھـا،                  “سازي عراق 

قواي امريکا در طول مارش بطرف بغداد به ايسـتگاه ھـاي متعـدد نفـت                

ام اي اف يكـي از   ( MEFاولـین  . گیري و نفـت دھـي ضـرورت پیـدا کـرد       

 کیلومتري قابل انتقـال را از مـرز       ٢۴۵يک لوله   )بخش ھاي ارتش امريكا     

اين تدارک بحدي عظیم بود که به گفته . کويت بسمت شمال نصب كرد

 بصــورت ٢٠٠١ برنامــه آن از ســال  On Point    آن پوينــت  نويســنده

کیلـومترخط  پرواضح است صد ھا     . سیستماتیک روي دست گرفته شد    

بـراي  . لوله که نیرو ھاي امريکا بر آن تکیه کردند بشـدت ضـربه پـذيربود          

مارش به سمت شمال بسوي بغداد غیر ازين آلترناتیوھاي زياد ديگـري       

بخصـوص بـا در نظرداشـت تسـلیحات سـنگین زرھـي و              . وجود نداشت 

. بــار بــري کــه امريکــا از آن اســتفاده میکــرد ) کــامیون ھــا(عــراده جــات 

 ھــاي عمــده شــمال بــه جنــوب بطــور آشــکاري داراي اھمیــت شــاھراه



با وجود آن نیـرو ھـاي عراقـي بـراي حملـه بـر ايـن                . استراتیژيکي بودند 

 . نقطه ضعیف دشمن بصورت سیستماتیک تالشي بخرج نداد

بر خطوط مخابراتي شان گـذارش  “ پیھم„ فرماندھان امريکا از حمالت        

 تــرمیم و نگھــداري شــماره مــي دادنــد، کــه در اثــر آن قــواي ) گــزارش(

 را تغییردھـد، و آن حادثـه مشـھور      سمت حرکت خـود      ناگزيرشد  ۵٠٧

امـا ايـن   . را ببـار آورد )   Jessica Lynchحادثه زخمي و دستگیر شـدن  (

موضوع مشکالت موقتي براي ارتش امريکا ايجاد کرد کـه بطـور نسـبي        

) گرديـد  را سـبب  یچنانچه مشاھده شد خسـارات انـدک   (غیر موثر بود    

بطـور مثـال    . )١٠(چون ازين ضعف حقیقتا حد اکثراستفاده صورت نگرفت         

پــل ھــاي شــاھراه ھــاي اصــلي بــین کويــت و بغــداد بــراي کنــد کــردن   

بعضي از آنھا در اثر مین گذاري منفجر . پیشروي امريکا منھدم نگرديدند

در بسیار حاالت براي انھدام و تخريـب        . گرديد و بعضي ھرگزتکان نخورد    

اين بذات خـود بیانگرآنسـت کـه ھـیچ          .  گونه تدارکي صورت نگرفت    ھیچ

طرح و برنامه جدي توسط بخشي از نیرو ھاي رھبـري کننـده مقاومـت     

   .)١١(عراق دربرابر تجاوز روي دست گرفته نشد

 البته امريکا انتظار داشت که بسیاري از پل ھا تخريب خواھند شد و                

 پیش از پیش به منطقه خلـیج   براي پیشرفت سريع، پل ھاي موقتي را      

بنا بر آن بر ھم زدن پل ھاي عمده به ). انتقال داده بود( جابجا کرده بود 

و ) رودخانـه ھـا  (تنھائي نمي توانست از گذشتن تجاوزگران از دريـا ھـا         

اما نظر به اين که پل ھاي موقتي امريکا بـه  . پل ھا کامال جلوگیري کند  

نقــل و انتقــال تســلیحات  مقايســه پــل ھــاي شــاھراھي عــراق بــراي  

سنگین داراي ظرفیت و توانائي کمتر میباشد، اين عمل پیشروي قواي    

مھمتر از ھمـه ايـن      . امريکا را بصورت قابل مالحظه اي کند مي ساخت        

بود که با تخريب پل ھا و تاخیر پیشروي آنھـا نیروھـاي دفـاعي فرصـت                 



ديدا ، فرصتي کـه مـدافعین بـه آن شـ          )كسب مي كردند  (کمائي میکرد   

ضرورت داشتند تا نیرو ھاي خود را براي حمله بر تجـاوزگران و عملیـات               

ايذايي در امتداد خط حرکتي آنھا، بخصوص حمله بر سیستم مخابراتي 

آنھا که روز بروز طوالني تـر و بنـابرآن ضـربه پـذير تـر میشـد،                ) ارتباطي(

   .سازماندھي کنند

شاندن دشمن بـه عمـق   ک„  اينجا اصل مھم ديگري که مائو مبني بر          

. طرح کرد، بصورت گسترده اي ناديده گرفته شد“ سر زمین ھاي خودي

ــاع از      ــدا دف ــاھي، و بع ــاطق پايگ ــاع از من ــراي دف ــه ب ــائو نشــان داد ک م

در عوض، نفـع در     . سراسرچین، الزم نیست دشمن را در مرز توقف داد        

آنست که دشمن را عمیقـا در منـاطق آزاد شـده در جـائي کـه در بـین             

توده ھاي مردم است به محاصره بکشانیم، دشمن را مجبور سـازيم از   

ــاطي طــوالني خــود دفــاع کنــد، دشــمن خــود را در مــوقعیتي     خــط ارتب

روش مشـابھي   . قراردھیم که خطوط پشت جبھه آن ضربه پـذير باشـد          

برخالف آنچه گفتـه شـد،      . در عراق مي توانست مورد تطبیق قراربگیرد      

ط ارتبــاطي دشــمن حمالتــي صــورت  و خــ گرچــه بــر خــط پشــت جبھــه

ستون (گرفت، اما نیرو ھاي عراقي عمدتا کوشیدند در برابر قطار ھاي             

ايـن محکـوم بـه شکسـت        . قواي امريکائي رو در رو مقابلـه کننـد        ) ھاي

مـا  „  به نقل از يک جنرال امريکائي نوشـت   “On Pointآن پوينت  ” .بود

آينـد خـود را در مقابـل     تصور نمي کرديم که آنھا از شھر ھا بیـرون مـي             

ــابھي،     ــلیحات مشــ ــتن تســ ــدون داشــ ــا، بــ ــي مــ ــلیحات زرھــ تســ

ــگ از ايــن زاويــه چنــین مــي    “.قرارمیدھنــد در ادامــه جمعبنــدي از جن

تعجب در اينست که نیرو ھاي غیر مـنظم از محـالت نسـبتا         „ : }نويسد

امن شان در مناطق شھري بیرون آمدند ودر میدان ھاي باز با نیرو ھاي 

موضوع قابل تعجب تر اينست که نیرو       ... ما درگیر شدند    ) زرھي (زره دار 



) ستون(ھاي شبه نظامي عراق بر نیرو ھاي زره دار ما که درراس قطار    

بودند شروع بـه حملـه کردنـد، بجـاي بانتظارمانـدن و سـپس حملـه بـر          

نقطه ضعیف يعني نیرو ھاي لوژستیکي ما، آنھا بطور مـوج آسـايي بـه            

چـون  . در صدر ستون قـرار داشـتند حملـه كردنـد          نیروھاي زرھي ما كه     

نیروھاي شـبه نظـامي اساسـا آزمـوده نبودنـد، اگرمصـمم ھـم بودنـد،                 

تاکتیک ھاي شان خودكشـي محـض بـود، عمـال شـتابان بطـرف مـرگ                 

 “ .رفتند

 از نقطــه نظــر اســتراتیژيکي حملــه بــه خطــوط تجھیزاتــي نیــرو ھــاي    

قاومت موفق، محسوب متجاوز امپريالیستي يک مسئله کلیدي براي م      

مي شود، بويژه در شرائطي که نیرو ھاي مقاومت بجنگ عادالنه مـي             

پردازند، از مناطق و محالت شان شناخت دارند و بطور کلـي از حمايـت    

تجاوزگران ھر قـدر بـه عمـق يـک کشـور            . مردم محل برخوردار میباشند   

 و )پراكنـده تـر  (حمله میکنند خط ارتبـاطي و لوژسـتیکي آن طـوالني تـر        

ايـن بطـور مشـخص در مـورد        . بطور كلي دفاع از آن دشـوار تـر میباشـد          

اتحاد جماھیر شوروي در جنگ جھاني دوم صدق میکند، ھنگـامي کـه             

پیشروي ارتش آلمان تا دروازه ھاي مسکو و مرکز استالین گراد رسـید             

 کیلــومتر و حتــي بیشــتر از آن ١٢٠٠ارتبــاط خطــوط تجھیزاتــي بــیش از 

.  اشغال شده ھزاران کیلومتر مربع را در برگرفـت     سرزمین. كشیده شد 

در اين سرزمین وسیع صـد ھـا ھـزار از سـربازان روسـي بـا نبـرد ھـاي                

پارتیزاني از ھر فرصتي استفاده کردند به انھدام کاروان تجھیزاتـي، راه           

. آھن، پل ھا، و به حمالت پي در پي بر ارتـش متجـاوز آلمـان پرداختنـد           

رائط نقش کلیدي بازي کرد، در اثـر آن ارتـش        اين روش در تغییر دادن ش     

شوروي توانست از استراتیژي دفاعي بـه اسـتراتیژي تھـاجمي دسـت       

اما اين شیوه جنگ از طرف      . يابد، ارتش آلمان را از خاک خود بیرون کرد        



نیرو ھاي مقاومت به ندرت بکار رفت واين کمبـود جنـگ مقاومـت علیـه              

 .  بشدت تضعیف نمودنیرو ھاي متجاوزتحت رھبري امريکا را

 ايـن کـامال درسـت اسـت، ارتـش       “آن پاينـت „ باساس نظريـه مولـف        

امريکا با وجودي که مقدار بسیار زيادي سـوخت، تجھیـزات، آب و ديگـر               

مھمات را در حمايت نیرو ھاي متجاوز خود بداخل عراق گسیل داشت،        

اخـل  لیکن در طول تمام عملیات تقريبا ھیچ لوازم يـدكي بـه نیروھـاي د       

 امريکا براي آن که بحرکت ادامه دھد      .ساحه عملیات تحويل داده نشد    

به خريداري پرزه جات وسائل خودش که توسط عراقي ھا تسخیر شده 

بســـیاري از ). ١٢(بودنــد و يـــا از فعالیــت بـــاز مانــده بودنـــد دســت زد     

فرماندھان امريکائي گزارش کردند که پرزه جـات وسـائل طـرف ضـرورت         

 دو ھفته تمام میشود و بعلت فقـدان آن فعالیـت وسـائل              شان تا يک يا   

 . سنگین شان، توپ ھا را تخفیف دادند

فقدان آمادگي، آموزش و رھبري و از ھم پاشیده شدن ارتش 

 عراق

 البته اين بدان معني نیست که بعد از طي مدتي آنھا نمي توانستند   

ستند از ضعف اگر نیرو ھاي عراقي مي توان. بر اين مشکالت غلبه کنند

سیاسي بر دينامیـک جنـگ و       /امريکا استفاده کنند، فاكتورھاي نظامي    

کنـد سـاختن پیشـروي نیـرو       . نتیجه کلي آن مي توانست تـاثیر بگـذارد        

ھاي امريکائي تا حد قابل مالحظه اي بـراي نیـرو ھـاي عراقـي فرصـت         

مھمي بدست مي داد که خود را دوبـاره سـازمان دھـي کننـد، مـواد و                

نــابرابري بـین نیـرو ھــاي   . لـوازم مـورد احتیــاج را تھیـه نماينـد    وسـائل و  

متجاوز تحت رھبري امريکا و نیرو ھاي دفاعي عراق اشکال بیشـماري            

عـالوه بـر نقـاط ضـعیف و نـاتواني ھـائي کـه در بـاال بـر          . را در بر داشت   

شمرديم، نیرو ھاي عراقي بحدي از تمرين و آموزش بي بھره بودند که      



. ازان آنھـا نمـي توانسـتند مسـتقیم شـلیک کننـد      بخش مھمي از سرب   

 . متاسفانه مثال زير بیانگر آنست که درين مورد اغراق نمي شود

 از يک سال قبل از آغاز جنگ بخش بزرگي از ارتش عراق بسـیار کـم              

بـر اسـاس مطالعـات کـالج جنـگ      . آموزش يافت، يا اصال آمـوزش نیافـت      

 عـراق و دگـر    : در سقوط صـدام  ارتش امريکا كه قبال از آن نامبرده شد،   

 : گوني ارتش امريکا خاطر نشان مي كند كه

بسیاري از جنگندگان عراقي پیش از جنگ يا مھمات واقعـي خیلـي        „  

برخـي بـا سـالح     كمي داشتند و يا اين كه ھیچي در اختیـار نداشـتند،  

بطورمثال، لشکر دوم ارتش منظم عـراق   . خود اصال شلیک نکرده بودند    

.  واقعي تا شروع جنگ حتي يکبار ھم تمريني اجرا نکرده بود          با مھمات 

در مقابل، يک سرباز واحد پیاده نظام امريکا بطور متوسـط در طـول يـک        

 گلوله شلیک میکند؛ واحد ھائي که براي شرکت در جنـگ            ٢۵٠٠سال  

يک . آمادگي میگیرند بمراتب بیشتر ازين تعداد گلوله بمصرف میرسانند       

 مرتبــه از بھتــرين ســرباز عراقــي  ٢۵٠ظــام امريکــا ســربازعادي پیــاده ن

 .بیشتر زدن ھدف را تمرين مي كند

 اين عدم مھـارت انسـاني بـر توانـائي مـدافعین عراقـي تـاثیرات تبـاه                    

کننده اي از خود بجا گذاشـت، نتوانسـتند بـر قـواي متجـاوز ضـربه وارد                  

 : کالج جنگ در ادامه مطالعات خود مي نويسد. کنند

 كمتــر از ده درصــد گلولــه ٣ و آي دي ٣ابــل واحــدھاي بريگــاد در مق „   

ھاي آر پي جي كه توسط نیروھاي شبه نظامي عراقـي كـه از فاصـله              

 گارد جمھوري بطرف     .متري شلیك شده بود به اصابت برخورد كرد       ۵٠٠

را از   T-72   گلولـه تانـک  ١۶در غرب بغـداد   ١۴قواي آبژكتیو مونتگومري 

 به اھـدافي کـه بـه بزرگـي تانـک بودنـد آتـش          متري ١٠٠٠- ٨٠٠فاصله  

نیــرو ھــاي . نمــود، از آن جملــه ھــیچ گلولــه اي بــه ھــدف اصــابت نکــرد



ــد، در      ــزارش کردنــ ــابھي را گــ ــايج مشــ ــائي نتــ ــي و امريکــ انگلیســ

سالح ھايي که عراق بکـار      “ عملیات براي آزادي عراق   „سرتاسرصحنه  

 “ .برد وضع به ھمین منوال بود

نگ ھـا نشـان میدھـد کـه نیـرو ھـاي مـنظم                بصورت عموم گزارش ج      

ارتش عراق نـه تنھـا از لحـاظ تسـلیحاتي و آمـوزش فقیـر بودنـد، بلکـه                    

در برابر حمالت قوي امريکـا يکپـارچگي        . روحیه جنگي آنھا نیز پائین بود     

در برابـر حمــالت  . نیـرو ھـاي مــنظم عراقـي بــزودي از ھـم مـي پاشــید     

 برابـر قـواي زمینـي در حـال     ھوائي پیھم و دقیق تعداد زياد ارتشـیان در   

( پیشرفت امريکا بمقاومت کمي دسـت زدنـد يـا بـدون کـدام مقاومـت                 

ايـن حرکـت اگـر در تمـام         . مواضـع شـان را تـرک گفتنـد        ) ھیچ مقاومتي 

حاالت نه در بسیاري حاالت اولتر توسط افسران فرمانده براه مي افتـاد        

بھه شـمال  تمام ج. و صفوف ارتشیان را بدون رھبري بجا مي گذاشتند 

عراق اساسا در اثر بمباردمان ھـوائي ودر نتیجـه فـرار افسـران سـقوط             

با وجودي که حمله زمیني بزرگي توسط قواي امپريالیسـتي بـراه            . کرد

نیافتـاد صـفحات تلويزيــون نشـان میــداد کـه ارتشــیان عراقـي يونیفــورم      

 . بدور انداخته بطرف بغداد و جنوب راه افتادنـد          نظامي و اسلحه خود را    

تعداد زندانیاني که اسیر گرفته شدند به ھزار میرسید نـه ده ھـا ھـزار                

. آن طوري که نیرو ھاي امپريالیستي پیش ازحمله پیش بیني میکردند          

. تعداد تلف شدگان نیروھاي نظامي عراق بین بیسـت تاچھـل ھزاربـود            

 ھزار سـرباز کـه نیـروي مـنظم عـراق را تشـکیل            ٣۵٠ تا   ٢٨٠بنابر آن از    

 جز آن که گفته شـود بـا قیمانـده بخانـه     -ري در دست نیست میداد آما 

در اکثر مـوارد قسـمت عمـده جنـگ توسـط قـواي       . ھاي شان برگشتند  

بـه اسـاس   . براه افتاد) ملیشیاي حزب بعث وفدائیان صدام ( غیر منظم   

ــگ       ــجاعت جنـ ــري و شـ ــي گیـ ــا پـ ــا بـ ــا،اين نیروھـ ــدي امريکـ جمعبنـ



کالج جنگ شرح   . قیر بودند کردند،اماازنظرتسلحیاتي، آموزش ورھبري ف   

 :زير را درج میکند

در حالي که روحیه جنگـي ارتـش مـنظم عـراق و واحـد ھـاي گـارد            „   

 بخصوص در نیروي شبه نظـامي   -جمھوري ضعیف بود، در ديگر نیرو ھا        

 شــبه  در واقــع روحیــه جنگــي جنگنــده گــان.  قــوي تــر بــود در شــھرھا

در ناصـريه،   . مـي رسـید    به حد عملیات انتحاري      ٢٠٠٣نظامي در سال    

ساماواھا، بصره، نجف، بغداد و ديگر نقاط، نیروي شبه نظامي عراقـي             

، )خودروھـاي معمـولي اسـپورتي و پـر بـازده     ( با عراده جـات سـپورتي    

کامیون ھاي بار بري، اتوبوس ھاي کوچک وحتـي بـا دو چرخـه در برابـر       

در . حملــه میکردنــد) ســتون ھــا(وســائل زرھــي امريکــا بــر راس قطــار  

 تسـلیحات زرھـي      ساماواھا عراقي ھا با عراده جات سـپورتي بـه دل          

 موج اول اين حمالت از نوع سـور      حتي بعد از آن که    . امريکا مي تاختند  

پايین آورده شد، موج ديگـري ازيـن حمـالت ادامـه       )کامکازي(اسرافیل 

 „. يافت

“ راقعملیات آزاد سازي ع„  در   بیشتر جنگ ھايي كه از فاصله كوتاه  

صورت گرفت بشكل حمالتي بود كه از جانب نیروھاي شبه نظـامي در             

اطراف شھرھا با استفاده از خودروھاي معمولي و بدون محافظت علیه 

اين جنگ ھـا حمـالت سـاده رو در      . نیروھاي زرھي ائتالف صورت گرفت    

 که با شـلیک آتـش، دود، و يـا کـدام وسـیله پنـاه        رو، بدون اخفا، بودند 

برعالوه، آنھا بطرف واحد ھـاي زرھـي        . ري ھم آھنگ نبودند   دھنده ديگ 

سنگین نیرو ھاي ائتالفي رھبري میشدند؛ چنین به نظـر میرسـید کـه         

نیرو ھاي شبه نظامي عراقي بصورت سیسـتماتیک از حملـه بـر نقـاط               

ضعیف لوژستیکي خود داري میکردند، در جستجوي تانک ھا و وسـائل            

 .)١۵(“ جنگي پیاده نظام بودند



 اين توضیحات به اندازه کافي درد آور است، امـا فقـدان يـک آمـادگي                    

جدي وسیستماتیک براي جنگي بود که جھان نزديك به يک سال پیش 

وقوع آنرا پیش بیني مي كرد، بخشـي ازآن عـدم آمـادگي بـراي جنـگ                 

مـي نامـد،    “ عملیات نظامي در شھرھا   „ آنچه ارتش امريكا آنرا       شھري

ئلي که امپريالیسـت ھـاي امريکـائي از آن بسـیار            يکي از مسا  . نیز بود 

ترس داشتند احتمال درگیري جبري شان درجنگ در حوزه ھاي شھري 

مانور ھاي پیش از جنگ آنھا را بـه ايـن نتیجـه رسـانده بـود کـه در                    . بود

صورت جنگ ھاي پیھم شھري نیـرو ھـاي شـان مجبـور میشـوند بـراي         

از ,كــردن ســاختمان ھــا بیــرون کــردن مــدافعین ازعمــق نقــاط و تخلیــه  

وسائل زرھي شـان بیـرون شـوند کـه در آن صـورت بـا کشـتن ھـر يـک            

. مـي دھنـد   ) زخمي و يا كشـته    ( خود شان ھم يکنفر تلفات        نفرمدافع

بنابرآن، انتظار زيادي داشتند کـه ادامـه جنـگ شـھري در بغـداد و ديگـر           

شھر ھاي مھم عراق بسادگي منجر به کشته شـدن و زخمـي شـدن       

 .)١۶(فر از نیرو ھاي خود شان شود ھزاران ن

 يکي از مزايايي را که امپريالیست ھا در نبرد ھاي شـھري از دسـت                  

میدھند آنست که در جنگ ھاي نزديک از داشتن امتیاز سالح ھاي دور 

درجنگ ھاي نزديک نمي توانند بسـادگي از        . رس خود محروم میشوند   

وقتـي مجبـور   .  کننـد توپ ھا، قواي ھوائي، موشک ھا و غیره استفاده        

میشــوند ايــن امتیــاز را از دســت دھنــد، نیــرو ھــاي امريکــا و ديگــر         

. امپريالســت ھــا اعتمــاد بــنفس و روحیــه جنگــي شــان ســقوط میکنــد

آن  (On Pointبطورمثال، وقتي يکي از واحد ھاي امريکا در كمین افتـاد  

ھمـه دچـار دھشـت    „ فرمانـده واحـد نظـامي مـذکور گفـت کـه        ) پوينت

گفـت  ) سرھنگ دوم تري فه رل ( Colonel Terry Ferrelافسر . “شدند

شب در کنترول ما است، اما ما ھمچنین درين راسـتا آمـوزش و تربیـت           



وقتــي افــرادي پیــدا . میشــويم کــه شــب را از فاصــله دور کنتــرول کنــیم

 ملي متـري بیريتـا   ٩میشوند که در پھلوي تانک مي خزند و تو تفنگچه         

 مسلسل حرکت میکني که با آن شلیک کني،      را بکار میگیري يا بطرف    

 بنـابر دالئلـي    “.براي اين کار افراد معموال آموزش و تربیت نمـي شـوند          

 در عراق عملیـات زيـادي ازيـن نـوع     ٢٠٠٣که در باال گفته شد، در سال   

اما اين مي توانست اجرا شـود و مـي توانسـت بطـور فـوق                . اجرا نشد 

 جنگ تاثیر بگذارد، اگر مثال نیـرو        العاده اي بر پروسه جنگ و حتي نتايج       

ھــاي زيــر رھبــري امريکــا در محاصــره بغــداد و ديگــر شــھر ھــاي عــراق  

ــد،     خطــوط  پیوســته میخكــوب مــي شــدند، تلفــات ســنگین مــي دادن

ارتبــاطي و لوژســتیکي طــوالني آنھــا بطــور مكــرر و مــوثري زيــر ضــربات  

 . نیروھاي چريكي قرار مي گرفت

 به جنـبش ضـد جنـگ در شـرق میانـه و              سناريوي يک مقاومت پايدار      

 الھام بیشتري مـي بخشـید، از        - منجمله در خود امريکا    -سراسر جھان 

 گـران تـر مـي     لحاظ سیاسي و نظامي بھاي جنگ بصورت فوق العـاده     

 آنچـــه اتفـــاق افتـــاد  نتیجـــه ايـــن حـــوادث و جريانـــات نظـــر بـــه . بـــود

غیر انقالبي حتي يک رژيم محکم   .  نتیجه متفاوتي ببار آورد     میتوانست

میتوانست يک سري چیز ھاي ضـروري را انجـام دھـد کـه جنـگ را بـه                    

اين نکته از ديد ناظرين تیز ھوش امپريالیست ھا پوشیده . درازا بکشاند

 كــه رونــد جنــگ  کــالج جنــگ مشــاھداتي را انجــام داده. نمانــده اســت

چگونه مي توانست باشد اگر نیرو ھاي عراقي داراي آمادگي و رھبري    

 : ي مي بودبھتر

نتیجه بخوبي مي توانست يـك بـن بسـت طـوالني باشـد، چنانچـه            „  

نیروھاي ائتالف در عراق توسط جنگ پارتیزاني علیه خط ارتباطي تحت      

فشار و بیش از اندازه كشیده شده میخكوب مي شد، و با حملـه آنـان      



علیه گشتي ھا و پادگان ھا تلفات جاني مداومي را متحمل مي شد،             

مــي ....  آن كــه حملــه اي را بــه مركــز شــھر كــرده باشــد  حتــي بــدون

 „. توانست جنگ را بسیار طوالني بسازد

 به درازا کشیدن جنگ به شـکلي کـه قـادر بـه خنثـي کـردن توانـائي               

ھاي ارتش امپريالیست، تشديد کردن و استفاده از تناقضـات داخلـي و    

ش واقعـا  ايجاد يک فضا و زمان براي بسیج کردن توانـائي ھـاي يـک ارتـ          

انقالبـي يـا ضـد امپريالیسـتي مقاومـت تـوده ھـا بـه معنـي واقعـي آن           

میتواند به عنوان يک عامل کلیدي درجھت شکست تجاوز امپريالیستي 

معرفــي میشــود، بــه “ عملیــات آزاد ســازي عــراق„ازيــن نــوع کــه بنــام 

سرويس خبري جھاني براي فتح بـه مالحظـه سـقوط خـط             . حساب آيد 

 : زير را ارائه داد دفاعي بغداد جمعبندي

رژيم عراق قادر نبود که در الي چرخ ارابه جنگي ارتش امريکا چـوب    „   

 از   بگذارد و ھمچنین پشتیباني مردم منطقـه و جھانیـان را بـراي دفـاع              

 بفــروش نفــت بــه  ارتــش عــراق بــراي خريــد ســالح. خــود فــراھم کنــد

سـال   ١٢اقتصـاد آن ھمچنـین طـي مـدت          . امپريالیست ھا وابسته بود   

. تحريم اقتصادي امپريالیست ھا فلج و مردم فقیر و خسته شده بودنـد       

 رژيـم عـراق يـک        .رژيم عراق از اساس دچار يک اشكال اساسـي بـود          

. رژيم ارتجاعي بود که با قدرت سر نیزه بر مردم عـراق حکومـت میکـرد               

تنھا شانس شکست امريکا از طريق يک جنگ مردمي درازمدت میسـر    

ــه کــل   ــود، جنگــي ک ــد و از    ب ــه کن ــر آن تکی ــد و ب ــردم را بســیج بنماي  م

. استراتیژي و تاکتیک خنثي نمودن برتري و تفوق امريکا استفاده نمايد          

با چنین چشم اندازي، نبرد بغداد داراي چنان اھمیتـي نبـود كـه بتوانـد          

سـوال اينجاسـت كـه چگونـه نبـرد          . سرنوشت كل جنگ را تعیین نمايد     

ايط براي آغاز جنگ خلق نبود امـا مـردم      كه مساعدترين شر  ) بغداد(آنجا



ــود زمینــه را بــراي     عــراق نمــي توانســتند از آن اجتنــاب كننــد ممكــن ب

 طوالني مردم در سراسر كشـور علیـه اشـغالگران ايجـاد كنـد و                مبارزه

جرقـــه بیشـــتري را بـــراي حمايـــت مـــردم در كشـــورھاي ديگـــر بـــويژه 

ت اين مضمون، با در نظرداش. كشورھاي ھمسايه در شرق میانه، بزند    

حتي اگر شھر سقوط میکـرد، يـک جنـگ شـديدا قھرمانانـه امکـان آنـرا            

ايــن چیــزي بــود کــه مــردم . بوجــود مــي آورد کــه جنــگ بــه درازا بکشــد

سرتاسر دنیا انتظار آنرا داشتند، انتظاري که يکبار ديگـر بدسـت صـدام              

 ). ١٧(حسین به خاک ياس و نا امیدي کشانده شد 

  پاورقي ھا  

اثیرات تحريم اقتصادي عراق بر اھالي بحدي تباه کننـده بـود کـه            ت -١   

يک افسر سازمان ملل، دنـیس ھـالي آمـر برنامـه سـازمان ملـل بـراي                  

 برسم اعتراض از وظیفه خود کنار رفت و برنامه را ١٩٩٨عراق، در سال  

اجرائیــه دارائــي مربــوط بــه کودکــان  ) دبیــر( مــدير . نامیــد“ آدم کشــي„

ــل   ــازمان ملـــــــ ــارو(ســـــــ ــيکـــــــ ــال ) ل بالمـــــــ  ١٩٩٩در ســـــــ

تحلیل و تجزيـه وضـع زنـان و کودکـان در            „  بنام     مطبوعاتي  کنفرانسي

دايـر نمـود، بــا ارائـه مـدارک مفصـلي مبنــي بـر ايـن کـه تحــريم         “ عـراق 

 کـودک عراقـي کـه       ۵٠٠٠٠٠ بیشتر از     “مرگ بیش از حد   „ اقتصادي به   

 .کمتر از پنج سال عمر دارند، منجر گرديده است

 اسناد زيادي بدسـت آمـد کـه نشـان مـي داد         ١٩٩٠اخر دھه    تا آو  -٢   

عراق تمام سالح بـه اصـطالح کشـتار دسـته جمعـي را از بـین بـرده و                     

نـاظرين سـالح   . برنامه تولید يک چنـین سـالحي را اساسـا از بـین بـرد            

باآن ھم، در حالي که فرانسه،     . سازمان ملل اين مسئله را تائید کردند      

شـت آن کـه عـراق از دسـتور سـازمان ملـل       چین و روسیه، بـا در نظردا     

 پیروي نمود و بـراي از بـین بـردن تحـريم اقتصـادي           مبني بر خلع سالح   



اين جز  . عراق آمادگي خود را اعالن کردند، امريکا ازين عمل انکار ورزيد          

بخوانیـد  ( عـراق   “ تغییـر رژيـم   „مھمي از برنامـه دراز مـدت عـراق بـراي            

مريکا، براي دستیابي به منابع نفتـي       برقراري يک حکومت تابع طرفدار ا     

عراق و باز سازي عراق بمثابه پايگاه نظامي بخاطر سازماندھي مجدد      

 .بود) سرتاسر خاور میانه

کــه “ عملیــات آزاد ســازي عــراق„  آن پوينــت   باســاس نويســنده-٣   

ماموريت رھبري ارتش امريکا بود و توسط افسران نظامي امريکا برشته 

روشني اعالن میکند حمالت ده ساله و تحريم اقتصادي          ب  تحرير درآمد، 

در حالي که  „  :علیه عراق چیزي کمتر از جنگ آشکارا علیه عراق نبود

 ١ شـروع شـد، تـدارک بـراي آزادي عـراق از        ٢٠٠٣ مـارچ    ١٧جنگ بـروز    

 روزي که جنگ اول در خلـیج پايـان          – روي دست گرفته شد      ١٩٩١مارچ  

عـراق آخـرين فصـل نمايشـنامه درگیـري      بمفھوم عام آزاد سازي    . يافت

بـاين منظـور   . مداوم امريکـا در خـاور میانـه و جنـوب شـرق آسـیا اسـت         

 اعم از ديپلوماسي، اطالعات، عملیات نظـامي، و  -امريکا توانائي ملي  

از .  خـود را بکـار گرفـت تـا ايـن ھـدف فريبنـده را بدســت آورد       -اقتصـادي 

للـي گرفتـه تـا حمايـت از         تحريم اقتصادي و تفتیش نیروي ھاي بین الم       

کرد ھا و مسلمانان، مقابله با تخلـف عـراق در منـاطق ممنوعـه پـرواز،               

عملیــات توفــان صــحرا، در تمــام ايــن مســائل سیاســت مرکــزي امريکــا 

 در واقــع در  „. برمحــور اســتفاده از قــواي نظــامي اســتوار بــوده اســت  

ن  ارتش امريکا صـد ھـا ملیـون دالـر بـراي سـاختما       ١٩٩٠سرتاسر دھه   

پايگـاه ھــاي جديـد و زيربنــائي بـراي جابجــا کـردن ھــزاران تـن ســالح و      

“ عملیات آزاد سازي عـراق    „مھمات در منطقه خلیج بخاطر تدارک براي        

 .بمصرف رساند



 در آخرين تحلیل امپريالیست ھاي امريکائي تصور میکردنـد کـه در             -۴   

 قـدرت  آنھا بـه ايـن بـاور بودنـد بـا گسـترش       . جنگ ويتنام برنده میشوند   

آتش و براه انداختن کمپاين دھشت و قتل در بـین نیـرو ھـاي مقاومـت                 

آنھا در محاسبات شان   .  را بجلو برند    مي توانند علمیات نظامي روزمره    

توانائي مردم ويتنام جنوبي و شـمالي را در برابـر مشـکالت جنـگ دراز                

ــه اشــتباه گرفتنــد   ھمچنــان در مــورد ايــن کــه از لحــاظ   . مــدت بکلــي ب

در انظار مردم جھان و مردم کشور خود شان تا چه حد رسـوا        سیاسي  

 کرد در بین نیرو ھاي       بايد عالوه ( و تجريد میشوند دچار اشتباه شدند       

 ).زمیني ارتش نیز افشا و تجريد شدند

طراحـان برنامـه    „ :  آن پوينت پژوھش گـر ارتـش امريکـا مـي گويـد             -۵   

تاماھـاک، حمـالت    تصور میکردند کـه ترکیبـي ار حمـالت موشـک ھـاي              

 اوايـل جنـگ    ھوائي، و خبر رساني قوي رژيـم را بـي اثـر و يـا درھمـان            

از ھم مـي  ) باد کنک( پوقانه   با سوزن زدن مانند  -منجر بسقوط میکند    

 „. کفد

 صدام حسـین     پنجاه حمله نه تنھا ھمه ناکام شدند، بستري که         -۶   

الت ھیچ يک از    اين حم . شب حمله را در آن بگذراند اصال وجود نداشت        

رھبران عراق را از بین نبـرد امـا ده ھـا نفـر از اھـالي عـراق را بـه قتـل                         

 . رساند

را بکـار   “ چند برابـر سـازي قـوا      „ نظامیان امپريالیست ھا اکثرا واژه       -٧   

میبرند؛ اشاره به آنست که دستگاه جاسوسي و سیستم خبررساني     

ناسـب آن کـه يـک    موثريت سالح ھاي شان را چند برابر میسـازد، بـه ت        

 . سالح به تنھائي خود مي تواند تلفات وارد کند

 بعضي از مفسرين امپريالیست ھا، بخصوص آن کشور ھـائي کـه           -٨   

در تجاوز سھم گرفتند، ادعا براه انداختند عدم ھمکاري صـدام حسـین             



در حالي که حقـايق     .بخوديخود بیانگر آنست که چیزي براي کتمان دارد       

 بعـد از آن کـه از   ١٩٩٠ در اواسط دھه  .ي را نشان دادچیز کامال متفاوت 

مخفي کردن سالح خود در چنگ ناظرين سـازمان ملـل افتـاد، از آن بـه                 

بعد رژيم تمام دستگاه ھا و سالحي را کـه مخـالف فیصـله نامـه ھـاي                   

اين مسـئله پـیش از جنـگ وسـیعا توسـط            . سازمان ملل بود از بین برد     

 توسط سکات ريتر که در جنگ خلیج        ناظرين مستند شده بود، منجمله    

.  بحیــث افســر قــواي دريــائي امريکــا شــرکت کــرده بــود ١٩٩١در ســال 

سکات ريتر ھمراه با ديگران آشـکارا سـاخت کـه امريکـا بـا اسـتفاده از                  

بشـمول  ( ناظرين سازمان ملل علیه عراق به فعالیت ھاي جاسوسي          

اطالعـات  دست میزند و با جمع آوري       ) جابجا کردن وسائل جاسوسي     

صدام نیک آگاه بود امريکا ھرگز . براي حمله بر عراق تعیین ھدف میکند

نخواھـد پـذيرفت کـه عــراق از فیصـله نامـه ھــاي سـازمان ملـل پیــروي        

میکند، بنا برآن تا زماني که رژيم او بر سـر قـدرت اسـت امريکـا تحـريم                   

 ھرگونه نظارت بمقصـد جمـع آوري  . اقتصادي عراق را از بین نخواھد برد    

بھر حـال، عـراق در      . اطالعات به منظور حمله بر عراق بکار خواھد رفت        

زير فشاربسیار زياد نیرو ھاي بین المللـي موافقـت کـرد کـه نـاظرين را                  

دوبــاره بــه کشــور راه دھــد و بــدون محــدوديتي ھمــه را در اختیــار آنھــا  

استراتیژي تکیه کردن صدام بر نیـرو ھـاي امپريالیسـتي حريـف             . بگذارد

، با درنظرداشت اين که بعد از سقوط شـوروي بـین امپريالیسـت              امريکا

 بـا در نظرداشـت جايگـاه    -ھا تعادل بوجود آمـد، ماننـد يـک پـر کـاه بـود        

 . راھي بود که در پیشرو داشت  اين تنھا-طبقاتي امپريالیست ھا 

 درين زمینه آشکارا بنظر میرسد که حرفـه وي بـودن افسـران يـک               -٩   

دم .  سطح باالتري قرار دارد بصورت مقايسه وي درارتش امپريالیستي 

و دستگاه روابـط امپريالیسـتي و تمـامي مناسـبات آن، بشـمول تولیـد                



 پیشرفته و شیوه اي که به قشـر ھـاي معینـي ازجمعیـت           سالح ھاي 

کشور رشوه میدھد، امکانات مادي و زيربناي اجتماعي رژيم يک کشور   

ري يــک کشــور تحــت ســلطه امپريالیســتي بــه مقايســه رژيــم کمپــرادو

ايــن شــرائط بــراي . امپريالیســم بمراتــب قــوي تــر و گســترده تــر اســت

امپريالیست ھا امکان آنرا میسر مي سازد که با در نظر داشت شرائط              

البتـه  . عیني فرماندھان نظامي درجه اول را در ارتش جلب و جذب کند           

 .درين زمینه ھم اعتماد سیاسي معیار اصلي قرار میگیرد

 حتي در ھمـین حالـت، ھنگـامي کـه قـواي امريکـائي بسـرعت                 -١٠   

بطرف بغداد پیش رفت و خط تدارکاتي آن دراز و دراز تر شد، خطرحمله              

براي رفع اين خطر افسران . بر اين خط با مشکالت بیشتري روبرو گرديد

 را، کـه تـا   ١٠١ و لشـکر ھـوائي       ٨٢امريکائي بخشي از نیروي شـماره       

ذخیـره وي اسـتراتیژيک حفـظ شـده بودنـد، بـراي               آنزمان بحیث نیروي  

در ظرف چند روز حمالت . حمايت و تامین امنیت خط تدارکات بکار گرفت

 . باندازه قابل توجه اي کم شد و مشکل از بین رفت

موسسـه تحقیقـاتي کـالج    “ عملیات آزاد سـازي عـراق  „ نوشته    -١١   

رگوني ارتـش   عراق و دگ  : ارتش جنگ امريکا بنام سرنگون سازي صدام      

نیـرو ھـاي ائتالفـي مسـلما در نظـر داشـتند کـه مـي                 „ : امريکا نوشت 

اين گذرگاه ھا و قريه . توانند از يک تعداد پل ھاي درياي فرات عبور کنند   

جات میدان جنگ بودند، چنانچه عراقي ھا نیز به اھمیـت مسـئله پـي               

م يکتعداد با آن ھ  . برده بودند وبه پل ھا بمثابه صحنه نبرد نگاه میکردند         

کم اين پل ھا ماين گذاري و گذشته از آن يکتعداد بسیار کـم آن انفجـار     

در ناصريه نیرو ھاي عراقي به جنگ يک ھفته اي دست زدند . داده شد

 علیرغم آن عراقـي ھـا   - ازاھمیت نظامي برخوردار بود  که در آن پل ھا    

 “.براي تخريب پل ھا تالش سیستماتیک بخرچ ندادند



ــداد      ت „ -١٢    ــام ن ــوبي انج ــار خ ــات ک ــرزه ج ــرمیم پ ــاتر در ت ــرال . ئ جن

کريسشیانســن، جنــرال کراتــزر، و جنــرال شــولتز ھمــه موافــق انــد کــه 

سیستم توزيع پرزه جات کارگر نیافتاد، علیـرغم تـالش ھـاي قھرمانانـه              

پـــرزه جـــات بیشـــترازحد احتیـــاج دردســـترس . اي کـــه صـــورت گرفـــت

 يـک در اختیـار آنھـائي کـه در           بودومسئوالنه توزيع شـد، اماتقريبـا ھـیچ       

انتقال وسائل شکسته . جريان جنگ به آنھا ضرورت داشتند قرار نگرفت

که از آن استفاده نمـي شـد و از پـرزه جـات آنھـا بـراي تـرمیم و بھبـود                       

بنابر آن، نیـرو ھـائي کـه در         . وسائل ديگراستفاده میشد، پیشرفت کرد    

دازلحاظ تـامین   شمال بـا سـوخت، آب، غـذا بطـرف بغدادبـه پـیش رفتنـ               

خوشبختانه پیش از آن که عدم توزيع     . مھمات به مشکالت روبرو شدند    

پرزه و مھمات به نا کامي منجر شود، عملیات نظـامي عمـده بـه پايـان       

 ). آن پوينت(“ .رسید

ــات       -١٣    ــاد مھم ــدار زي ــرج مق ــت از خ ــار داش ــوان انتظ ــي ت ــه نم  البت

کــارمي برندچشــم  ارتــش امريکاوسائرامپريالیســت ھاب وآموزشــي کــه

باآن ھم، استفاده از منابع دست داشـته و بکـاربرد شـیوه             . پوشي کرد 

ھاي آموزشي ازلحاظ اقتصـادي باصـرفه ھـم امکـان پـذير اسـت و ھـم                  

 بجاي مھمات حقیقي، در حدي که بـه مھـارت و لیاقـت افـراد                 -الزمي  

 .خلل وارد نکند، مي توان مقداري از مھمات تمريني را بکار برد

 در مسیر پیشـروي بطـرف بغـداد برنامـه جنگـي امريکـا تصـرف و             -١۴   

برنامــه حملــه .  را از قبــل تعیــین کــرده بــود کنتــرول يــک ســري اھــداف

 ھدف را تعیـین کـرده   ١٣کورپس پنج امريکا از مرز کويت تا شمال بغداد       

از طرف اخیردومین ھدفي بـود کـه در غـرب           “ ابژکتیو مانت گمري  „ . بود

. ٢٠٠٣چھـارم اپريـل     : پوينت چنین توضیح میدھـد    آن  . شھر قرار داشت  

 عراق که با حمايت مستقیم دسته ٧٢  تمام نیرو ھاي دسته تانک تي 



 سنگر گیري نمودند، يـک تنگنـاي   ١٠توپخانه در امتداد منحني شاھراه   

 متر نزديک به    ١٠٠٠...  بوجود آورد  ١٠طبیعي مرگ را در مسیر شاھراه       

بیاري در امتداد شـاھراه گذشـتن بـه    خندق ھاي آ... مواضع عراقي ھا   

 درايـن اراضـي کـه بـین       بیراھه ھا را بـه امـر دشـواري بـدل کـرده بـود،              

حمالت پیشرو ونیرو ھاي عقبي کانال ارتباطي برقرار میکرد، نیرو ھـاي   

حملـه ور  , که راه رابند نمـوده بودنـد       یمدافع مي توانست بر دسته جات     

 قـواي    )“اپاشـي „(کر الف    روز چھارم اپريل لش    ١۵٠٠به ساعت   . شوند

 بـه   ١٠ امريکا مستقیما با صف عراده جات در امتداد شاھراه    ٧-٣پیاده  

امريکــائي ھــا دريافتنــد کــه نیــرو ھــاي عراقــي آتــش „ . تنگنــا وارد شــد

 ٧٢- ملي متر تانک تي ١٢۵) گلوله(  مرمي ١۶حد اقل شلیک . میکنند

کـا دو بـاره     لشـکر امري  . ھیچ يـک بھـدف اصـابت نکـرد        . بمشاھده رسید 

برگشت نمود، قواي ھوائي و توپخانه امريکـا مواضـع عراقـي ھـا را زيـر                 

آتش پیھم قرار داد تا نیرو ھاي عراقي را خنثـي کنـد، نیـرو ھـاي پیـاده              

ايـن  „ .  از جا بیجا نمود نظام عراقي را از حمايت توپخانه محروم و آن را     

 يگانــه شــانس نیــروي ھــاي عراقــي بــود کــه بــر حســب خواســت خــود

 بودنـد و در زره داراز       ٢:١از لحاظ تعـداد آنھـا داراي امتیـاز          . عملیات کنند 

آنھــا بخواســت خــود در اراضــي مســاعدي .  برخــوردار بودنــد٣:١امتیــاز 

 بودند، مـا بـدون قـواي ھـوائي گسـترده از       مواضع شان را انتخاب کرده   

 جلو به آنھا حمله کرديم، چیزي که آنھا انتظـارش را داشـتند، بـا عـراده     

در ھمین حالت ھم عراقي . جات مستقیما وارد تنگنا آماده مرگ شديم

 دسـت دھنـد و      ھا نتوانستند، پـیش از آن کـه تمـام نیـروي شـان را از               

پیش از آن که ازپیشروي يک دسـته توپخانـه امريکـا از حمايـت توپخانـه       

 . خود محروم شوند، بر ما تلفات وارد کنند



دي که جمعبندي جنگ ھاي امريکا     يک نکته عام اينست، با وجو      -١۵   

 در برخــي حــاالت -از ديــدگاه يــک ارتــش امپريالیســتي صــورت میگیــرد  

 نوشـتجات بعـد از جنـگ    -بصورت افراط آمیزي بنفع خود شـان میباشـد       

عالوتا، در کل مسئله بر سـر       . داراي مشاھدات ونکات مھمي میباشند    

و شــناخت خــود و دشــمن اســت، ازيــن لحــاظ مھــم اســت کــه ديــدگاه 

با نظر داشت ايـن کـه بغـداد بـا سـرعت و              . برخورد آنھا را بايد درک کرد     

تلفات کم توسط تجاوزگران تصرف شد، بسیاري نکات جمعبندي شـده           

بــاالخره، . يــا درکــل درســت انــد و يــا در برگیرنــده برخــي از حقــايق انــد 

نويسنده اين مقاله جمعبندي ديگـري کـه از طـرف نیـرو ھـاي مقاومـت               

. ر تجاوزگران بعد از جنگ صورت گرفته باشد در دست نداردکننده در براب

البته چنـین جمعبنـدي اگـر در دسـت بـود بـاين مسـئله مھـم روشـني                  

 . بیشتري مي انداخت

.  کالج جنگ امريکا به اين مسئله توجه زيـادي بخـرج داده اسـت              -١۶   

باز ھم، با وجودي که جمعبندي از ديد بورژوازي نوشـته شـده اسـت و                

ه ھاي وسیع در جنگ علیه تجاوز امپريالیسـتي و اشـغالگري            نقش تود 

تقريبا کامال ناديده گرفته شده است، دست کم نکات مھمي را روشن            

بھمین علت با تفصـیل  . میکند و ديدگاه بورژوازي را در کل نشان میدھد     

 :از آن نقل میشود

شــايد جــدي تــرين کمبــود عراقــي ھــا در ايــن بــود کــه بصــورت           „  

ــاطق روســتائي و   سیســتماتیک  نتوانســتند پوتانســیال شــان را در من

شھر ھا يک پوشش طبیعي و اخفاست، حمالت را         . شھري بکار گیرند  

کانالیزه میکند، ساختمان ھا موانع بوجود مي آورند، استفاده از سـالح         

با آنھم، گارد “ „.ھاي اصابت دقیق و ايستادگي آنھا را دشوار ترمیسازد     

ــادي بصــو   ــوري و ارتــش ع ــا دســت   جمھ رت سیســتماتیک از شــھر ھ



چنـین بنظـر   .  دشـتي و روسـتائي رفتنـد        کشیدند، در عوض به مناطق    

میرسد که آنھـا از جابجـا شـدن درمراکـز شـھر ھـا از طـرف فرمانـدھان           

 “. قصدا منع شدند عالیرتبه

 قسمت زياد جنـگ ھـاي شـھري بـر       “عملیات آزاد سازي عراق   “در „   

ر شھر ھا بود که اکثرا جنگ ھـاي  ضد نیرو ھاي مافوق نظامي سبک د      

تاکتیکي تعرضي براه مي انداختند، نیرو ھاي ائتالف بر وسـائل زرھـي             

اين نیرو ھا نه تنھا فاقد سالح ثقیل . در میدان ھاي باز حمله مي بردند 

و فاقد حمايت وسائل زرھـي بودنـد، بلکـه پوتنسـیال تکتیکـي منـاطق                

ــز از دســت    ــودن اراضــي را نی ــا و   دادهشــھري و پوشــیده ب ــدون اخف  ب

   “.آمادگي به حمالت رو در رو دست مي زدند

سالح ثقیل توسط واحد ھاي عادي گارد جمھوري بیشتربکار گرفته            „  

شد، بخصوص در بغداد، اما اين يـک قسـمت کوچـک سـالحي بـود کـه             

حتي ھمین نیرو ھا نتوانستند . نیرو ھاي عراقي در اختیار خود داشتند      

. ي بصــورت سیســتماتیک اســتفاده مــوثر کننــد از برتــري اراضــي شــھر

مواضع شان در کل در بیرون از شھر ھا، عموما درپناه روبـاه خانـه کنـار                 

ھاي ساده ريگي و يا در بام سـاختمان ھـا و     ) ساک(خیابانھا و خريطه    

تانک ھاي قواي مخصوص گارد جمھوري . چھار راه ھا جابجا شده بودند 

که براي ستر و اخفـاي آن تالشـي         در چھار راه ھاي عمومي، بدون آن        

ساختمان ھا عمال بدون آمادگي . صورت گرفته باشد، جابجا شده بودند

و تدارک دروني بحال خود شان بودند، تدارک معمول که در غـرب اتخـاذ            

میشود، اعم از سنگربندي در داخل ساختمان، تقويـت ديـوار ھـا، حفـر            

در بیــرون . تــه بــودچــاه ھــا، پیچانــدن ســیم خــار دار، عمــال صــورت نگرف

 „... ساختمان ھا عاليم ماين گزاري، و موانع اصال موجود نبود



اين کمبود ھا نیرو ھاي عراقي را در برابربرتري تکنولوژيک نیرو ھاي             „  

بطور مثال، ھمـین کـه ارتـش    . ائتالف فوق العاده ضربه پذير ساخته بود      

نسـتند از  عادي، گارد جمھوري، و نیـرو ھـاي خـاص گـارد جمھـوري نتوا         

پیچیده گي اراضي استفاده برده خود را سـتر و اخفـا کننـد، آنھـا مـورد              

 ازسالح ھاي اصابت دقیق اسـتفاده   ضربات شديد نیرو ھاي ائتالف که  

ھرگونه ناتواني ستر و اخفا در برابر اين تجھیـزات      . میکردند، قرار گرفتند  

یرو ھاي در يک دقیقه منجربه ھالکت صد ھا جنگنده میگردد؛ برھنگي ن

ــه يکتعــداد          ــود آورد ک ــرا بوج ــان آن ــتالف امک ــاي ائ ــرو ھ ــه نی ــي ب عراق

فورمیسیون ھاي عراقي را از فاصله ھاي امن و مصئوني مورد حمـالت             

نابودي کننده اي قرار دھند، و ديگران را تشويق نمود که يا بايد تسلیم            

 . شوند و يا به سرنوشت مشابھي دچار گردند

ي با اصـابت دقیـق مـي توانـد بـه نیـرو ھـاي        در حالي که سالح ھا     „   

بدون ستر و اخفا ضـربات کشـنده اي وارد کنـد، در برابـر آنھـائي کـه از                    

مھمتـر از  . اراضي به ستر و اخفا مي پردازنـد تـاثیرات بسـیار کـم دارنـد        

ھمه اين که يـک نیـروي مـاھر در جنـگ شـھري، بـا حمـالت يکسـره از           

عراقي ھاي  . شکست نمي خورد  نوعي که در بصره و بغداد براه افتاد،         

 ، حتـي در مراکـز شـھرھا بـدون آنکـه      ٢٠٠٣بدون ستر و اخفا در سـال        

در . حمله کننده گـان از وسـائل شـان پیـاده شـوند،علنا کشـتار شـدند          

کــه در ســاختمان ھــا مخفــي   مقايســه بــا ايــن روش، آن نیــرو ھــائي 

میشــوند، ســاختمان ھــا را از درون آمــاده جنــگ مــي ســازند، از داخــل  

اختمان آتش میکنند و راه عقب نشیني براي خـود بـاز میکننـد تـا در           س

ساختمان ھاي عقبي موضع گیري کرده به مقاومـت دسـت زننـد، ايـن        

از لحاظ تاريخي شکست دادن     . نیرو ھا بسادگي ھدف قرار نمي گیرند      

 بدون پیشروي نیرو ھاي زرھي با قـواي     -جنگنده گان شھري ازين نوع      



به ساختمان ھا داخـل شـوند، اتـاق ھـا را تصـفیه و               توپخانه که بتوانند    

جنگنده گان مخفي شده درداخل ساختمان ھا را به قتل برسـانند و از               

 يک امـر نـاممکن      -ورود مجدد جنگنده گان در ساختمان جلوگیري کنند         

مگر اين که پیش از رسیدن قواي زرھي ساختمان ھـا از درون             ... است

زرھي، و قسمت عقبي آنھا نقاط تصفیه شوند، قسمت باالئي وسائل 

ضعیفي اند که جنگنده گان پنھان شده مي توانند به درون وسائل نفوذ 

 زرھي و توپخانه  ھمکاري مشترک میان نیرو ھاي ورزيده. و حمله کنند

میتواند اراضي شھري را تصفیه کنـد، امـا در صـورتي کـه جنگنـده گـان               

ه کنند، اين کار شھري از وضعیت اراضي شھري بصورت درست استفاد   

حتـي بـا داشـتن نیـرو        : بسادگي و با مصرف کم نمي تواند انجـام يابـد          

ھاي ورزيده و حمايت نیرو ھـاي زرھـي تصـفیه سـاختمان ھـا از وجـود                 

جنگنده گاني که در جنگ شھري مھارت دارند، عموما به قیمت گزافي           

تمرين ھاي اخیر مرين کورپس امريکـا نشـان میدھـد کـه             . تمام میشود 

 نیـرو ھـاي ورزيـده متجـاوز داراي تلفـاتي بـه تناسـب کمـي بھتـر               حتي

 ، در برابــر ھــزاران جنگنــده عراقــي جنــگ  ١:١میباشــند؛ تلفــات ١:١  از

شھري، ھزاران کشته طلب میکرد و تلفات نیرو ھاي متحد را بمراتب از 

بـود بــاالتر میبـرد، بـاوجود برتــري    “ عملیـات آزاد ســازي عـراق  „آنچـه در  

 “. ھاي ابرامز و چلنجرتکنولوژيک تانک

 يکي از نتیجه گیري ھاي کالج جنگ امريکا اينست، تکرار آنچه             - ١٧   

 :که در عراق اتفاق افتاد يک امر دشوار است

اما نظر به اين که عدم تعـادل ھـم در زمینـه آمـوزش و ھـم از لحـاظ          „  

 تکنولوژي به نفع نیرو ھاي ائتالف بود، اين حالت در برابر جنگـده گـاني               

بخصـوص،  . که داراي مھارت باشند نتائج مشابھي بوجـود نخواھـد آورد          

با در نظرداشت تعداد لشکري که صدام حسین در اختیار داشت، براي             



 تلفـات دادنـد،   ٢٠٠٣از بین بردن آن از آنچه نیـرو ھـاي ائـتالف در سـال              

 . بمراتب باالتر میباشد

 ھـاي اصـابت   اين بخاطري است که نظامیان ماھردر مقابلـه بـا سـالح          „

ــق آنھــا را وادار میســازد از نزديــک   ــراي مــا    دقی يعنــي شــرائطي کــه ب

نامساعد است درگیري کنند؛ اين چنـین درگیـري ھـا حتـي بـا داشـتن           

بـراي آنکـه در     . تکنولوژي مدرن خطرناک، ذاتا شديد و زور طلب میباشد        

برابر سالح ھـاي اصـابت دقیـق مقاومـت وبصـورت موثرجنـگ کـرد بايـد                   

رت تاکتیکي بود، از پیچیده گي اراضي بتوان براي ستر و اخفا داراي مھا

 داراي ھیچ يک ازين مھـارت ھـا   ٢٠٠٣عراقي ھا در سال   . استفاده کرد 

 اعم از -عدم آموزش و فقر رھبري اشتباھات مرکبي را ببار آورد . نبودند

عدم آمادگي در موضعگیري، درست نشاني نکـردن افـراد، بیجـا شـدن             

آنھـا را در فاصـله ھــاي مختلـف بصـورت کشــنده اي در       غلـط افـراد کــه  

اين عوامل به نوبه . مقابل تکنولوژي پیشرفته نیرو ھاي انتالف قرارمیداد

 نسبتا محدود نیرو ھاي ائتالف، در يک کمپاين کـم       خود براي يک تعداد   

 امـا در مقابلـه بـا نیـرو          -مصرف براي مدت کوتـاھي برتـري و تفـوق داد            

دگي بھتري باشند، نتائج مشابھي را انتظار داشتن  ھائي که داراي آما   

            “.اشتباه است

  

  

 *موسیقي پاپ ـ از يك نگاه اجتماعي 

 موسیقي پاپ بخش مھمي از نیازھاي فرھنگي و روحـي مـردم در             

دنیاي معاصر را پاسخ میدھد و ھیچ جامعـه اي را از تولیـد و توزيـع ايـن        

ا میلیون جوان با گوش سپردن به ترانه صدھ. نوع موسیقي گريز نیست

 يا نومید میشوند، پاي مـي كوبنـد يـا زانـوي      ھاي پاپ به وجد مي آيند 

غم به بغـل میگیرنـد، انديشـه میكننـد يـا بـي خیـال میشـوند، الاليـي                     



تسلیم آنان را به خـواب دعـوت میكنـد يـا فريـاد اعتـراض در جـان شـان                   

 بـه  (popular)“ پاپیوالر„ي پاپ كه مخفف واژه انگلیس . طنین مي افكند  

معنـاي مردمــي يــا رايــج اســت معمـوال بــه نــوعي موســیقي روز گفتــه   

میشود كه از نظر ريتم و ملودي، زبان و موضوع بـراي قشـرھاي وسـیع       

جامعه بويژه جوانان، ملموس و موثر باشد و دغدغه ھا و مشغله ھـاي          

خص اجتماعي، سیاسي، يا روحي و عاطفي آنان را در آن شرايط مشـ     

بنابراين موسـیقي پـاپ رابطـه نزديكـي بـا           . زماني و مكاني بازتاب دھد    

مشخصـي بخـود   “ ملـي „شرايط مشخص ھر كشور دارد و رنگ و بـوي           

 -درست است كه گسترش سريع ارتباطات و مبادالت فرھنگي . میگیرد

ھنري در عرصه جھاني، مرزھـا و تقسـیم بنـدي ھـاي ملـي در قلمـرو                   

زده است اما كماكان ويژگي ھـا و تمـايزات    موسیقي را تا حدي به ھم       

. اين در درجه اول بـه تفـاوت و ويژگـي زبـان برمیگـردد             . زيادي وجود دارد  

در نتیجـه گســترش  . درجـه نفـوذ پـذيري و ادغـام زبــان ھـا انـدك اسـت       

ارتباطات علمي و فرھنگـي در سـطح بـین المللـي، پـاره اي كلمـات و                   

در دنیاي امروز به زبان ھاي اصطالحات از زبان ھاي قوي تر و مسلط تر          

ديگر وارد میشود اما بافت، آھنگ و لحن زبان ھا به سختي و به كندي          

حال آن كه در مورد ملودي ھـا و ريـتم ھـا چنـین نیسـت و        . تغییر میكند 

سريع تر و ساده تر از موسیقي قوم و ملتي به موسیقي قوم و ملتـي   

ضــوعات اجتمــاعي،  مو بعــالوه،. ديگــر منتقــل يــا در آن ادغــام میشــود 

سیاسي و عاطفي مشابه و مشتركي به ترانه ھاي پاپ ملل گوناگون           

علـت اينسـت كـه نظـام امپريالیسـتي بـیش از پـیش        . راه يافتـه اسـت  

جھاني شده است، مردم گوشه و كنار دنیـا از وقـايع مھـم كشـورھاي              

مختلف سريعا با خبر میشوند و تاثیر میگیرند، جوانـب مھمـي از روابـط               

اي و طايفه اي در مناطق عقب مانده دنیا سست يا منحل شده           قبیله  



 فرزندان - مرد و میان والدين -و اين باعث میشود كه نوع روابط میان زن 

 . در كشورھاي مختلف، به ھم شبیه تر شود

ــاپ ايرانــي نیــز ھمــین چــارچوب و خصوصــیات را بازتــاب       موســیقي پ

 سال ھـاي پايـاني دھـه     هريشه تولید اين موسیقي در ايران ب    . میدھد

 برمیگردد كه استفاده از ملودي ھاي غربي و سازھاي غربـي رو       ١٣٣٠

اين حركت با توجه به انديشه مسلط آن روزھـا بـر            . به گسترش داشت  

اما در كالم ترانه ھا، چیزي نو . موسیقي ايران، در فرم و قالب نوگرا بود     

نیف ھـاي مـورد   محتواي ترانه ھا اساسا فرقي بـا تصـ      . عرضه نمي كرد  

استفاده سنت گرايان نداشت و اگر تنـوعي در آن ديـده میشـد بـه دور               

. شدن از مايه ھاي تغزلي و روي آوردن به وصف طبیعـت برمـي گشـت    

ملــودي ھــا عمــدتا برداشــتي بــود از موســیقي محافظــه كــار و ســبك   

(soft)             روسي،  - فرانسوي و ايتالیايي و گاه برگرفته از تم ھاي ارمني 

ــك ــپانیايي  (arabesque) آرابس ــك اس ــیقي فول ــو و موس ــن . ، فالمنك اي

 مشھور شد، ھرچند با موسیقي جاز        (jazz)موسیقي در ايران به جاز      

ايـن  . كه ريشه در ترنم غمناك بردگان سیاه آمريكا دارد، تفـاوت داشـت            

موسیقي حتي جرات نكرد با موج بلند موسیقي ھمزمان خود در غرب            

راك اندرولي كـه مرزھـا و   .  ھمراھي كند(rock'n roll)يعني راك اندرول 

ــراء و       ــوه اج ــان و نح ــودي، زب ــرب و مل ــتم و ض ــیاري را در ري ــد بس قواع

بكارگیري سازھا، و نوع ترانه سرايي در ھم مي شكسـت و بـه پـیش                

ايرانـي بـا نمونـه ھـايي چـون      “ جـاز „ولي بھر حـال، موسـیقي     . میرفت

شـب بـود بیابـان    „، “نكالسـكه زريـ   „،  “نسیم سرد مھرگان  „،  “مرگ قو „

، يك حركت به جلو محسوب میشد و با وجـود محافظـه كـاري          ....و“ بود

 . ھايش، راه موسیقي نوين پاپ را باز كرد



 پیش از آن كه به ظھور موسیقي پـاپ ايرانـي بپـردازيم الزمسـت بـه                

اشاره كنیم تا تغییر و تحولي كه بعدا صورت “ جاز ايراني„چند مشخصه 

 :ر درك كنیمگرفت را روشنت

 يكم، ترانه ھا جنبه اجتماعي نداشت و حتـي در تشـبیه و اسـتعاره                  

محافظه كـاري و  . ھم به مسائل سیاسي و اجتماعي نزديك نمي شد    

تــرس عمــومي كــه ناشــي از فضــاي رخــوت و ســركوب بعــد از كودتــاي  

.  بود بر صحنه موسیقي ھم سايه افكنده بود  ١٣٣٢ مرداد   ٢٨آمريكايي  

 آنجــا ھنرمنــدي از روزن اشــعار فولكوريــك تــالش اصــیلي شــايد اينجــا و

میكرد تا زندگي و كار مردم را به دنیـاي ترانـه ھـا راه دھـد ولـي چنـین                  

 .آثاري واقعا انگشت شمار بود

 دوم، بــه لحــاظ زبــان و انگیــزه ھــاي طبقــاتي، بــه غیــر از ترانــه ھــاي    

افكـار  فولكوريك كه رنگ و بوي دھقاني داشـتند، بیشـتر اشـعار نـوعي       

رمانتیك كھنه اشرافي را منعكس میكرد كه بـه وصـف اجـزاء پیكـر يـار و        

فغان از جفاكاري ھايش مي پرداخت و نگاھي آشـكارا فئـودالي بـه زن            

 . به مثابه مايملك مرد داشت

 سوم، ترانه ھاي عاشقانه بالاستثناء از زبـان و نگـاه مردانـه حكايـت                  

بت ھا ھمـه از جانـب يـك مـرد        وصف يار و شرح ناكامي ھا و رقا       . میكرد

بطور كلـي خواننـدگان   . بود، حتي اگر يك خواننده زن اثر را ارائه مي داد 

زن بندرت در اين عرصه از موسیقي عرض اندام میكردنـد و سـرايندگان              

اجـراي چنـد ترانـه دو صـدايي در          . زن نیز ھنوز بـه صـحنه نیامـده بودنـد          

.  مسـتقل ارائـه داد     ھمین دوره، نقش كمرنگـي از زن بعنـوان موجـودي          

موجودي كه منفعل و گنگ نبود و با معشوق وارد گفت و گو میشد، اما     

 تفريحـي   -بعالوه خصوصیت كمیك    . كماكان تحت سايه مرد قرار داشت     



 (happy end)اين نوع ترانه ھاي دو صدايي كه معموال با پاياني خـوش  

 . بديل میكردھمراه بود آنھا را به آثاري جنبي و غیر جدي و بي تاثیر ت

خواه به صـورت    . در بخش اعظم ترانه ھا حضور داشت      “ خدا„ چھارم،     

ملجاء و آخرين نقطه اتكاء كه ترانه سرا درآوج نومیدي و زخـم خـوردگي     

از معشوق و روزگار به او پناه میبرد، خـواه بـه عنـوان مسـئول و تعیـین                   

 مـي  كننده اصلي سرنوشت انسان ھا كه آماج گاليه ھاي شـاعر قـرار     

در بندھا و ترجیع بندھاي ترانـه  “ خدا„در ھر صورت، حضور قاطع     . گرفت

ھا بیان سلطه خرافه بـود و خـود بخـود روح مثبـت اعتـراض و عصـیان و         

 . تغییر را از اين آثار سلب میكرد

 پــنجم، ايــن عرصــه موســیقي نیــز ماننــد ســاير عرصــه ھــا از وجــود      

ــف خــالي بــود  نســوي و ايتالیــايي ايــن اگــر ھمتــاي فرا. آوازخوانــان مول

موسیقي با چھره ھايي مشخص میشد كه ھم خواننـده بودنـد و ھـم             

ترانه سرا و آھنگ ساز، در ايران چنین نبـود و خواننـده حـداكثر دسـتي          

نبود خواننـدگان مولـف باعـث میشـد كـه بسـیاري             . ھم به ساز داشت   

ترانه ھا گرفتار از ھـم گسـیختگي احساسـي باشـند، فـرم و محتـوا و                  

ه اجراي آنھا خوب جفـت و جـور نباشـد و نتیجتـا آثـاري غیـر مـوثر و           نحو

البته مھمترين نقص در اين زمینه، جـدايي فعالیـت          . ضعیف از آب درآيند   

ھركس مثـل كارمنـد يـك اداره مسـئولیت          . عوامل تولید ترانه از ھم بود     

خــود را جــدا از ديگــري انجــام مــي داد و تبــادل نظــر و بحــث و جــدل و    

ترانـه سـرا، آھنـگ سـاز، تنظـیم          (تقابلي بین چھار عامـل      تاثیرگذاري م 

يا ضرورت اين كار احساس نمي شد و  . وجود نداشت ) كننده و خواننده  

يا غرورو تعصب و انحصارطلبي فئودالي نمي گذاشت كسي به حیطـه            

 .شخصي ديگري راه پیدا كند



، مــوج جديــدي درموســیقي ســر ١٣۴٠ در ســال ھــاي پايــاني دھــه    

ســــــريعارنگ وبــــــوي ترانــــــه ھاراتغییردادومخاطبــــــان بلندكردكــــــه 

پیشگامان اين موج، جواناني بودند كه ذھن شان بـا روحیـه       .بسیاريافت

شكســـت ورخـــوت گذشـــتگان ھمخـــواني نداشـــت، بـــاتحوالتي كـــه  

ــدرجرات   ــاق مــــي افتادناآشــــنانبودند، وآنقــ درموســــیقي غــــرب اتفــ

ــر      واعتمــادبنفس داشــتند كــه رســالت دگرگــون كــردن فضــاي حــاكم ب

ايـن  . وسیقي روز مسلط بر راديو و بازار صفحه را به دوش خود ببیننـد           م

تافته ھاي جدا بافته اي نبودنـد       . پیشگامان از آسمان نازل نشده بودند     

در روح و روان شـان بـه امانـت گذاشـته شـده       “ استعداد خـدادادي  „كه  

انديشـه و  . آنان محصول شرايط عیني و ذھني مشخصي بودنـد   . باشد

 فرھنگـي نیـز تحـت تـاثیر ھمـان      -یطـه فعالیـت ھنـري       عمل شان در ح   

 . شرايط شكل گرفت و تكامل يافت

 در آن روزھا، بافت سنتي جامعه شھري دستخوش تحوالت ناگھاني            

موج مھاجرت ھا باال گرفتـه بـود و شـھرھا مـي             . و خرد كننده شده بود    

يه رشد روابط سـرما . رفتند تا به بادكنك ھاي آماده تركیدن تبديل شوند     

داري و فعال شدن بـازار كـار در شـھرھا، ضـرب آھنـگ زنـدگي مـردم را            

توده ھاي مھاجر اينجـا و آنجـا سـر مـي            . تغییر داده و سريعتر كرده بود     

كشیدند و به دنبال كار مي دويدند، زنان در شمار گسـترده پـا از دايـره                 

چشـم  . تنگ خانه بیرون گذاشته بودند تا جذب زندگي اجتماعي شوند    

 محصـل و دانشـجو بـه دنیـاي پیرامـون و انتخـاب ھـاي گونـاگون                   جوانان

گشوده شده بود، خرده سرمايه داران مي دويدند تا شايد بتوانند خـود           

را باال بكشند و زودتر پول پارو كنند، ثروتمندان فئودال نیز ھیكل خـود را               

از روي مخده ھا تكان داده بودند تا ثـروت و امـالك شـان را بـه سـرمايه             



موسـیقي  “ دلـي دلـي  „شرايطي بوجود آمده بود كه ديگـر      . كنندتبديل  

   .فرتوت و از پا افتاده سنتي پاسخ گويش نبود

 پیشــگامان موســیقي پــاپ، ذھنیــت سیاســي و آگــاھي اجتمــاعي    

اينان آھنگ سازان، ترانه سرايان و خوانندگان جواني بودند كه       . داشتند

ستبدادي حاكم ايسـتاده  ھر يك به درجه اي در جبھه مخالفت با نظام ا 

خود را با . با خفقان و سركوب و سانسور سر سازگاري نداشتند      . بودند

روشنفكران انقالبي آن سال ھا كه آتش مبـارزه مسـلحانه علیـه رژيـم               

. سلطنتي را افروخته بودند ھمخـون و ھمسـنگر احسـاس مـي كردنـد         

 كشـورھا  بعضي شان وقايع مبارزاتي و انقالبي و آرمان گرايانه در ساير   

را دنبال مـي كردنـد و از ويتنـام، فلسـطین، انقـالب فرھنگـي در چـین،              

 در غرب منجمله جنبش سـیاھان و جنـبش         ١٩۶٠جنبش انقالبي دھه    

اكثرشـان بیتـل    . ضد جنگ در آمريكا، روحیه و الھام و آرمان مي گرفتنـد           

ھا، پینك فلويد، باب ديالن، چپلین، دورز، تئودوراكیس و بسیاري آواھاي 

ھمـین ذھنیـت و آگـاھي بـود كـه بـه آثـار آن                . يگر را تجربه كرده بودند    د

دوره، خالقیــت و شــادابي مــي بخشــید و روح اعتــراض و عصــیان را در  

نسل جوان و تشنه در پس واژه ھا و تشبیھات، . مخاطبان تقويت میكرد

، پیامي متفـاوت جسـتجو      (beats) و ضرب ھا     (riffs)آكوردھا، زخمه ھا    

ترانه ھا حتي آنجا كه نومیدي و ابھام را بازتاب . ا مي يافتمیكرد و آن ر

میداد، خشـم و استیصـالي را در خـود نھفتـه داشـت كـه از نارضـايتي                   

كالم عاشقانه، رنگ و بوي نو و زمیني داشت . اجتماعي حكايت میكرد  

جنبه شخصي . و بیگانه با موقعیت و زندگي اجتماعي گويندگانش نبود    

كه در رگ ترانه جاري شده بـود بـه راحتـي مـي              جداي ھا و رنج ھايي      

بوي „. توانست رنگ ببازد و بعنوان يك درد مشترك و جمعي تعبیر شود           

، “تنگنا„، “دو پنجره„، “بن بست„، “خونه„، “تو باروني„، “جمعه„، “گندم



، “پرنــده„، “يـاور ھمیشـه مـومن   „، “آينــه„، “رودخونـه ھـا  „، “دو مـاھي „

تغییـر  “ نیـاز „ه تحـت فشـار آخونـدھا بـه     كه در ھمـان زمـان شـا    (“ نماز„

، ۵٧در روزھـاي انقـالب      . در چنان حال و ھوايي آفريده شد      ....  و  )يافت

موسیقي پاپ كه ديگر قید و بند سانسور را به ھیچ مي گرفت با زباني 

فاش و مستقیم به خیابان آمد و استعاره و نمادگرايي جاي خـود را بـه               

، “وطـن پرنـده پـر در خـون        „،  “یسـت گفتني ھا كـم ن    „. شور و شعار داد   

با استقرار  .  محصول ھمان روزھاست    ...و“ شیاد“،“سرودآوران سپیده „

رژيم جمھوري اسالمي بر يك دوره درخشـان از شـكوفايي و آوج گیـري     

 .موسیقي پاپ در ايران نقطه پايان گذاشته شد

ــاپ ايرانــي       ــر و تحــوالت در موســیقي پ  پــیش از بررســي ادامــه تغیی

 اشاره اي داشته باشیم به خصوصیات مھم اين موسـیقي تـا       الزمست

    :١٣۵٧مقطع انقالب 

 يكم، مضامین اجتماعي و اشارات مستقیم و غیرمستقیم سیاسي            

ايـن مضـامین عمـدتا از دريچـه         . ضدرژيمي بـه ترانـه ھـاي روز راه يافـت          

اما با . موضوعات و شخصیت ھاي نمادين و استعاره ھا مطرح مي شد        

ن كه دنیا دستخوش تالطم انقالبـي بزرگـي بـود، مبـارزات بـین               وجود اي 

طـرز تفكـر ناسیونالیســتي   . المللـي بـه موضـوع ترانـه ھـا تبـديل نشـد       

ــه         ــت ك ــي گذاش ــد، نم ــان آي ــه زب ــتقیما ب ــه مس ــي آن ك ــدان ب ھنرمن

. ھمبستگي بین المللي و روحیه انترناسیونالیستي به ترانه ھا راه يابد

كـه از جنـگ   ’ اي شـرقي غمگـین  ’ال ھـا،    در میان صدھا ترانه در آن سـ       

رھائي بخش مردم ويتنام الھام گرفته بود، يـك اسـتثناء محسـوب مـي        

بطور كلي بینش غالـب بـر ترانـه ھـاي پـاپ، گرايشـات و تمـايالت          . شد

خـــرده بـــورژوازي و بـــورژوازي متوســـط (روشـــنفكران طبقـــات میـــاني 



بـارزه  گرايشـاتي كـه از خوشـبیني و م      . را مـنعكس میكـرد    ) شھرنشین

 . جويي تا نومیدي و استیصال را شامل مي شد

.  دوم، در ترانه سرايي پاپ، رجوع به قطعات فولكلوريك بسیار كم بود            

زيــرا ايــن قطعــات، مضــامیني محــدود و قــديمي را در بــر داشــت كــه از  

بــدين ترتیــب، كــار و زنــدگي و . موضــوعات روز و جديــد شــھري دور بــود

قیر جامعه حتـي از مجـراي فولكلـور ھـم        مبارزه توده ھاي فرودست و ف     

 در ١٣۵٠ و ١٣۴٠موسـیقي پـاپ دھـه      . نتوانست به دنیاي پاپ راه يابد     

زمینه تاثیرگذاري بر كارگران و قشرھاي پايیني جامعه شھري يـك گـام             

يعني ھمان ترانه ھاي . (از ترانه ھاي موسوم به كوچه بازاري عقب بود

و حال و ھواي محرومـان و  تاكسي و اتوبوس ھاي بین شھري كه لحن     

 .)تھي دستان جامعه را بیان میكرد و زباني لومپن گونه داشت

 سوم، بینش حاكم بر اكثـر ترانـه ھـا كماكـان مردانـه بـود، نـه رنـج و                         

خشم زنان نسبت به روابط مردساالرانه و پدرساالرانه را بیـان میكـرد و              

ا و آنجا ترانه ھـايي     ھرچند اينج . نه به روياي رھايي زنان پر و بال میداد        

كه رابطه عاطفي را از زبان يك زن بیان كنديا بازتاب نگاھي مشترك بـه         

دو „،  “طـالق „،  “مـردمن „،  “ھمخونـه „. يك مسـئله باشـد سـاخته شـد        

محیط كار ھم كماكان در تسلط مردان باقي . ازآن جمله بود ... و“ ماھي

 تعـداد زنـان     .آھنگ سازان و تنظیم كنندگان ھمه مـرد بودنـد         . مانده بود 

زنان ھنرمند جاي خود را بیشتر در خوانندگي مـي          . ترانه سرا اندك بود   

 . ديدند و مي جستند

امـا كماكـان    .  چھارم، نقش و حضور خدا در متن ترانـه ھـا كمتـر شـد                 

البتـه  . دست سرنوشت و تقدير، مضمون بسیاري از آثار را رقم مـي زد            

لید شد كه به نیروي انسـان  در اين دوره ترانه ھاي موثر و خوبي ھم تو     



 خواسـته ھــاي واقعــي و زمینـي را ديگــر از آســمان و    دل بسـته بــود و 

 .قدرت ھاي ناموجود و خیالي طلب نمیكرد

 در موسیقي پاپ افشانده شد (team work) پنجم، بذر كار گروھي    

چند ھنرمند جـوان و روشـن       . و كیفیت و عمق و تاثیر آثار را افزايش داد         

آنان بعنوان عوامـل تولیـد موسـیقي بـر سـر            . ر اين كار شدند   بین، مبتك 

مضمون و موضوع، فرم و محتوا، شعر و ملودي، به بحث و جدل و تبادل     

رفاقت و ھمفكري و ھمدلي را در میان خـود تقويـت            . نظر مي پرداختند  

چـه در زمینـه كـاري و      (يكديگر را از وقايع و اخبـار پشـت پـرده            . میكردند

دستگاه حاكم در مورد ھنرمنـدان و رسـانه ھـا،         سیاست ھاي رسمي    

مطلع مـي  ) چه در مورد جنايات رژيم، وقايع مبارزاتي و فداكاري مبارزان        

آنان انگیـزه ھـايي بـاالتر از سـود مـادي يـا شـھرت شخصـي                  . ساختند

بارھا پیش مي آمـد     . داشتند و نسبت به مردم احساس تعھد میكردند       

ك انقالبي، مشاھده تیره روزي و فقر كه جرقه تولید يك ترانه را اعدام ي      

 .توده ھا، يا اطالع از يك واقعه دلخراش اجتماعي مي زد

 حاكم شدن رژيم ارتجـاع مـذھبي بـا ھجـوم افكـار و باورھـاي قـرون                     

وسطايي حاكمان جديد به عرصه فرھنگ و ھنر، قبضه كردن رسانه ھا            

در ھمان گـام  . و خانه نشین كردن شمار كثیري از ھنرمندان ھمراه بود     

اول، زنان از تك خواني منع شدند و نقش آنان در عرصه خواننـدگي بـه                

شركت در گروه ھمسرايان محدود شد تا ھیچكس فراموش نكند كه از            

ديدگاه اسالم، زن در ھمه عرصه ھا درجه دوم و تابع مرد است و حـق                

، ۵٧از ھفته ھـا پـیش از بھمـن    . ندارد صحنه اي را مستقال اشغال كند  

ريان مھاجرت آن بخش از دست اندركاران عرصه موسیقي كه با رژيم          ج

گذشته دمساز بودند و در چارچوب ايدئولوژي و فرھنگ رسـمي ارتجـاع    

امـا ھنرمنـدان    . سلطنتي به تولید ھنري مي پرداختند، آغاز شـده بـود          



مردمي منجمله پیشروان موسـیقي پـاپ كـه بـا انقـالب ھمـراه بودنـد،         

 ســر بريــدن انقــالب و دفــن امیــدھا و آرزوھــاي مــردم ماندنــد و ناباورانــه

آنان نیز مثل ھزاران ھزار ديگر      . بدست رژيم اسالمي را به چشم ديدند      

خشمگین شدند، دست به مقاومت زدند، شكسـت خوردنـد، و گـیج و              

در روزھـاي عقـب نشـیني و بـه خـون كشـیده       . نومید عقـب نشسـتند    

كـه فريـب   “ ال ديگـه بسـه    الال ال „شدن انقـالب، تـك ترانـه ھـايي ماننـد            

تعجب نداشت  . نخوردن و مقاومت كردن را نھیب مي زد، ناشنیده ماند         

كه چنین ترانه ھايي از جنبش انقالبي كردستان الھام مـي گرفـت كـه         

سنگر استوار انقالبي مردم بود و سالح بـر كـف در مقابـل مـوج ارتجـاع         

“ ني مـن  يار دبستا „كمي بعد سر و كله      . مذھبي حاكم مقاومت میكرد   

پیدا شد كه پوشیده تر بـود و در پیلـه روزھـاي جنـگ در امـان مانـد، تـا                   

 . سال ھا بعد در ھواي خیزش نسلي ديگر پر زند

 با تثبیت خونین جمھوري اسالمي، موسیقي پـاپ ھـم بـه خـارج از                   

آنان كه قبل از انقالب، . نخست موج حسرت گرايي آمد. كشور كوچ كرد

عیت ممتازي در جامعه بودند، حسرت زنـدگي      صاحب مال و منال يا موق     

غربت زدگان ناسیونالیست، حسـرت     . و امكانات گذشته را مي خوردند     

و مبـارزان و ھمپايـان انقـالب، حسـرت يـاران جانباختـه و               . خاك وطـن را   

فرصت ھايي كه براي دگرگون كردن جامعه كھنـه و رھـايي تـوده ھـاي                

در ترانــه ھــاي تبعیــد و و ھمــه ايـن روحیــات  . مـردم از دســت رفتــه بــود 

ھنرمندان پیشرو و پیشگام موسیقي پـاپ،  . مھاجرت تجسم مي يافت   

آنـان، بـر سـر     . اما ھمه دردشان اين نبـود     . زخم خورده و گیج سر بودند     

نوگرايي، اعتراض و مبارزه . آرمان ھايشان دچار شك و ترديد شده بودند

 مخاطبــان راه ھــاي ارتبــاط بــا. جــويي در آثارشــان از نفــس مــي افتــاد 

بر كشـور، جنـگ خانمـان    . موسیقي پاپ در ايران به نظر بسته مي آمد 



بازار موسیقي در خارج از .  ويرانگر حاكم بود و سركوب و خفقان        سوز و 

. كشور نیز در كنترل سرمايه گذاران گريخته از انقالب مردم قرار داشـت            

ســمت و ســوي ايــن بــازار بــا ســلیقه كســاني تعیــین میشــد كــه مــي 

 را بازتولید ١٣۵٧ند فرھنگ و ھنر رسمي و حاكم در ايران قبل از خواست

خريداران عمده بازار نیز ھمان ھا بودند كه در غربت دستشان به           . كنند

اينان يا براي میھماني ھا و جشن ھاي شان، بـه  . دھان شان میرسید 

موسیقي دل خوش كنك و بي خیال نیاز داشتند و يا براي اشك ريختن       

زيـر  . رشان به موسیقي حسرتي و منفعل و عرفـان زده     ھاي حسرت با  

منگنه نومیدي و بي باوري به آرمـان و فشـار بـازار، جمـع پیشـگامان از              

ديگر دستھا به قلم نمي رفت، يـا       . فاصله ھا بیشتر شد   . ھم گسست 

اگر مي رفت آن ملـودي را نمـي نوشـت و آن ترانـه را نمـي سـرود كـه              

 . نیازش بود

چرا كه مخاطبان موسیقي پاپ فقط بـه ايـن          ! قي بود  اما ھنوز امید با      

صـدھا ھـزار جـوان از آتـش     . گروه كوچك مرفه و بدسلیقه محدود نمانـد    

. جنگ ارتجـاعي مـي گريختنـد و در كشـورھاي مختلـف پنـاه میگرفتنـد            

نیازھاي فرھنگي و روحي اينان چگونه بايد جواب داده میشد؟ در ايران            

و ترانه كه ديوار و سـیم خـاردار   . میكشیدنیز گوش ھا انتظار ترانه ھا را  

نمــي دانســت، از ھــزار مجــرا خــود را بــه بســاط ھــاي كوچــه و خیابــان  

. میرساند و قبل از اين كه گزمگان بخود آيند، بر زبـان ھـا جـاري میشـد            

بودنـد بـا   “ پـاپ لـس آنجلسـي    „بخش بزرگي از اين ترانـه ھـا در رديـف            

ما در اين میان، آثـار      ا. ھمان مضمون سطحي و الكي خوش و مبتذلش       

متفاوت و موثري ھم تولید شد، به گوش مردم رسید و در دل آنان جاي 

، “جنگـل جـاري  „، “خانـه سـرخ  „، “نـازنین “،“نون و پنیر و سبزي    „. گرفت

. از آن جمله بودنـد ... و“ بادباك„، “مرا به خانه ام ببر„، “خورشید خانوم „



، به سرعت رواج يافتند     به يك كالم، ترانه ھاي پاپ محصول خارج آمدند        

 .و مھر شكست بر پیشاني فرھنگ نوحه و گريه كوبیدند

آنچـه رسـانه ھـاي رژيـم مـي      .  جمھوري اسالمي قافیه را باخته بود     

خواستند به نام آثار فرھنگي و ھنـري بـه خـورد مـردم دھنـد، نـه فقـط                

جوانـان، حتـي    . كسي را جذب نمي كرد بلكه تنفرانگیز بود و پس میزد          

ايـن مسـئله از     . نداشتند“ ھنر اسالمي „دان حكومتیان، رغبتي به     فرزن

 يك خطـر محسـوب میشـد و        نظر طراحان سیاست ھاي امنیتي رژيم،     

، در حـال كپیـه بـرداري از     ١٣٧٠اينان كه از اوايل دھـه       . چاره مي طلبید  

در مورد خطـرات  ) دفتر تحقیقات فدرال آمريكا(آي . بي. خودآموزھاي اف 

ي مقابله با آن بودند، در اين زمینه ھم تالش كردنـد از             امنیتي و چگونگ  

بـر مبنـاي بحـث مسـئولین        . پدرخوانده ھاي آمريكايي خود تقلیـد كننـد       

. امنیت داخلي آمريكا، سه روش رويارويي با خطرات امنیتي وجـود دارد      

دوم، سـركوب بعـد از      . يكم، شناسايي و پیش گیري قبل از وقوع خطـر         

ضم خطر و دگرگون كردن ماھیـت آن از يـك    سوم، جذب و ھ   . ظھور خطر 

يك نمونه از روش سوم، . عامل منفي به عاملي مثبت براي نظام حاكم

برخورد دستگاه فرھنگي حاكم آمريكا به آن شاخه ھـايي از موسـیقي           

است كه بعنوان يك شكل ھنري اعتراضي و ضد سیستم پا بـه صـحنه     

 محـروم آن كشـور     میگذارد و به ھمین خاطر سـريعا در بـین تـوده ھـاي             

“ صـنايع سـرگرمي  „سیاسـت گـذاران فرھنگـي و صـاحبان         . رواج مییابد 

(entertainment industries)      به جاي ايـن كـه بـه سـركوب مسـتقیم و 

بايكوت كردن اين نوع موسیقي دست بزنند، فرم و قـالبش را میگیرنـد،        

مضمونش را تغییر میدھند، پیشگامانش را اگـر توانسـتند مـي خرنـد و               

د میكننــد، و اگــر نتوانســتند بــه حاشــیه مــي راننــد و ساكتشــان  فاســ

میكنند، و از آثار منحطي كه بر مبناي ايـن سیاسـت تولیـد میشـود بـه              



ــردم      ــین م ــدئولوژي و ارزش ھــا و افكــار خــود در ب ــرويج اي ــزار ت ــه اب مثاب

جمھوري اسالمي ھم تصمیم گرفت ھمـین كـار را بـا        . استفاده میكنند 

ايد بتواند آب رفته را به جوي بازگردانـد و ذھـن   موسیقي پاپ بكند تا ش 

 . جوانان را با آنچه خود مي خواھد پر كند

 اين چنین بود كه ناگھان سر و كله موسیقي پاپ نـاقص الخلقـه بـه                   

و حرام “ طاغوتي„پاپ، ديگر . صدا و سیماي جمھوري اسالمي باز شد     

نج زيـرزمین ھـا   جواناني كه مجبور بودند در پستوي خانـه ھـا و كـ           . نبود

براي دل خود موسیقي پاپ بزنند و تمرين كنند با احتیاط از خانه بیـرون         

. اما خط قرمزھا مشخصي وجود داشت كـه شـوخي بـردار نبـود             . آمدند

مضمون مبارزه و مقاومت و اعتراض علیه نظم موجود به ھر شـكل و بـا    

ائب پرده برداشتن از بي عـدالتي ھـا و مصـ          ! ھر تعبیر و استعاره قدغن    

ــدغن  ــان و   ! جامعــه طبقــاتي ق ــه زن ــري جويان ــان خواســته ھــاي براب بی

اعالم حاكمیت انسان بـر سرنوشـت   ! احساسات و عواطف زنانه قدغن   

شــرح دل ســپردن ھــا و روابــط عــاطفي ! خــود و افشــاي خرافــه قــدغن

ــدغن   ــین زن و مــرد ق ــق مقــررات دســتگاه  ! ملمــوس و واقعــي ب ــر طب ب

 اســالمي، ھنرمنــدان حــق ســركوب و سانســور فرھنگــي در جمھــوري

دارند ترانه سیاسي و اجتمـاعي بسـازند بـه شـرط ايـن كـه سیاسـت                  

“ زيبـايي و عظمـت  „در وصـف  . ھاي روز جمھوري اسالمي را تبلیغ كنـد    

وطن و امت اسالمي را ستايش كنـد، بـه شـیوه      . جنگ ارتجاعي باشد  

 فاشیست ھا آن را به عرش ببرد و برتر از مردم سـاير              –ناسیونالیست  

از عشق نگويد مگر آن كه عشـق عرفـاني باشـد،       . ورھا جلوه دھد  كش

 به جنس مخالف ابراز عالقه نكند  .عشق به خدا و پیغمبر و ائمه اطھار       

 . مگر كمرنگ و بي شور و شر و به شیوه بیمارگونه افالطوني



 موســیقي بیــروح، مصــنوعي و بــي تــاثیري كــه امــروز تحــت عنــوان      

 و توزيـع میشـود حاصـل ھمـین مقـررات و             موسیقي پاپ در ايران تولیـد     

در اين میدان، يك مشت خواننده . سیاست گذاري ھاي ارتجاعي است

و ترانه سرا و آھنگساز فرصت طلب و منفعت جو ھستند كه بر مبنـاي            

ــم،    ــاپ „ســفارش دســتگاه فرھنگــي رژي ــد “ موســیقي پ ــد میكنن . تولی

دا، و يا در وصـف      میگويند در تبلیغ نماز خواندن، ضرورت توكل به خ          مثال

نیروي انتظامي، ترانه اي بسازيد كـه حـال و ھـواي ترانـه ھـاي ابـي را            

اين ھا ھم ملودي ھاي شناخته شده آثار ديگران را مي           ! داشته باشد 

دزدند، كلمات و عبارات و تعابیر بكار گرفته شده توسـط ديگـران را مـي                

اد، چیــز از ايــن مــو. دزدنــد، و مضــموني ارتجــاعي را بــه آن مــي آمیزنــد

آشغالي مي سـازند و تحويـل میدھنـد و پـول خـوش خـدمتي شـان را                   

بـا آھنـگ   ! شده است“ پاپ„حتي نوحه خواني و مداحي ھم       . میگیرند

اجتمــاعي تــرين . در مــدح امــام حســین مــي خواننــد “ ســلطان قلبھــا„

باشـد كـه   “ دلقـك „محصول اين پاپ رسمي، مي تواند ترانه اي در حـد            

يي بـه حـال فقراسـت و در چـارچوب تفكـر       دلسوزي آبكي و بـي محتـوا      

خیابان „و سیاسي ترينش مي تواند . صدقه و قرض الحسنه مي گنجد    

باشــد كــه حســرت ذوالفقــارعلي را مــي خــورد و در مقابــل “ خــواب ھــا

“ شیعه واقعي „غارتگران بیت المال و ابن ملجم ھاي امروز مي خواھد           

 . باشد

ــد     ــدان، بقیــه ايســتاده ان ــاني .  كــه اكثريتنــد در حاشــیه ايــن می جوان

آرمـان و رسـالتي بـراي    . با اسـتعداد امـا قـانع   . عالقمند اما بي امكانات  

آرزويشان اينست كه پايشان به خارج از ايران برسـد   . خود قائل نیستند  

پیشـگامان موسـیقي    . و در آنجا آزادانه تولید كنند و به شـھرت برسـند           

ان ھـم نمیرسـند، امـا    پاپ را مي ستايند و معتقدند كه به گـرد پـاي آنـ           



. خود حاضر نیستند نقش يك پیشگام را در شرايط امروز بعھـده بگیرنـد             

بعضـي  . به يك كالم، به محافظه كاري و خودسانسوري معتاد شده اند       

نباشـــند و در ضـــمن گـــزک بدســـت “ مبتـــذل„شـــان بـــراي ايـــن كـــه 

سانسورچیان اسالمي ندھند، نقض غرض میكننـد و بـه دامـان اشـعار              

جنس كھنه . تخدير كننده چند صد سال پیش آويزان میشوند      عرفاني و   

اي كــه نیازھــاي زمانــه را جــواب نمــي دھــد در زرورق نــو مــي پیچنــد و 

ابتـذال لـس    „يا اين كـه بـه قـول خودشـان بـراي فـرار از                . عرضه میكنند 

 بي خطـر در      سر به كوه و بیابان مي گذارند و به ترانه ھاي          “ آنجلسي

 ملودي ھايشان ھم نـرم و   .الھم روي میآورندوصف طبیعت و بھار و امث  

خـالي از  : را تـداعي میكنـد  “ برنامه كودك „كودكانه است كه ترانه ھاي      

خیلي كه بخواھند خطر كنند و . افت و خیزھاي ناگھاني و تكان و شوك

را بـازخواني میكننـد يـا در    “ اي ايـران „پیام سیاسي بـه جامعـه بدھنـد        

ه مـي سـازند كـه بـه ھـیچكس بـر             ھمان مضمون ناسیونالیسـتي ترانـ     

 در ترانه ھاي شان حرفي از عشق و تمـايالت عـاطفي         اگر ھم . نخورد

به میان بیايد آنقدر سر و دم بريده است كه آشكارا در مقابل ترانه ھا و    

. ويدئوكلوپ ھاي اروتیك و تغزلي محصول خارج كم میآورد و خريدار ندارد

دھند بـه بـازار پـاپ خـارج از          در اين زمینه، حتي خودشان ھم ترجیح می       

 . كشور مراجعه كنند

ــدركار          ــان صــادق دســت ان ــث شــده كــه جوان ــین شــرايطي باع  چن

. موسیقي پاپ در ايران، از بن بست ايـن نـوع موسـیقي صـحبت كننـد                

حرف اينان از بحران و ركود مقطعي نیست، بلكـه معتقدنـد كـه پـاپ در                 

و نـه  “ پاپ ايرانـي „ه واقعیت اينست ك. ايران به بن بست رسیده است    

ايـن موسـیقي   . فقط پاپ در ايران يك دوره بحراني را از سر مي گذارنـد     

براي تكامل و پشـت سـر گذاشـتن ايـن بحـران، نیـاز بـه راه گشـايي و                  



و اين میسر نخواھد شد مگر اين كه بار . نوگرايي در مضمون و فرم دارد   

 نـوك پیكـان     ديگر آثار اجتماعي، پیشرو، سنت شكن، جوان و نـوگرا بـه           

خفقان و سانسور حاكم بر ايران، بدون شك . موسیقي پاپ تبديل شود

امـا راه  . مي كوشد جلوي تولید و توزيـع رسـمي چنـین آثـاري را بگیـرد              

جمھوري اسـالمي نمـي توانـد از تولیـد ترانـه           . ھاي ديگري ھم ھست   

ھاي پاپ پیشـرو جلـوگیري كنـد، زيـرا نمـي توانـد راه انديشـه كـردن و                   

مـي تـوان ايـن آثـار را در زيـرزمین            . ذھن خالق ھنرمند را ببنـدد     فعالیت  

خلق كرد، حتي به مرحله تولید رساند و محصول نھـايي را بـه خـارج از            

مـي تـوان كـالم و     . مرزھا رساند تا توزيع شود و دوباره به ايران بـازگردد          

ملودي اين گونه ترانه ھا را به نحو مناسب بدست ھنرمندان متعھد در              

 كشور رسـاند تـا بـا اسـتفاده از امكانـات بیشـتر و بكـار گـرفتن                    خارج از 

مھم اينست كه رسـالت  . خالقیت و توانايي ھاي خود، آن را اجراء كنند      

ــه       ــط وظیف ــن فق ــود، و اي ــد درك ش ــوي ھنرمن ــاعي از س ــد اجتم و تعھ

 بخش مھمي از بار گذر از بحران و سمت  .ھنرمندان مقیم ايران نیست

، ھمچنان بر دوش ھنرمندان پیشگام و پیشرو و سو دادن به اين حركت

ــرار دارد  ــراي چنــین تحــولي در   . در خــارج از كشــور ق عوامــل مســاعد ب

موضـوعات اجتمـاعي و سیاسـي كـه     . موسیقي پـاپ ايـران وجـود دارد       

ترانـه  . زمینه الھام و انگیـزش ھنرمنـدان مردمـي باشـد بیشـمار اسـت        

زبـان و فـن ويـژه ترانـه     سراياني داريم كه با تجربه اي چند ده ساله بـر            

حضور زنان در اين حیطـه و نیـز در نوازنـدگي و             . سرايي تسلط يافته اند   

ملـودي و ريـتم در پـاپ    . آھنگسازي ھر چند انـدك، امـا روزافـزون اسـت       

ايراني به علت ورود و ادغام ملودي ھا و ريـتم ھـاي التینـو و بـه درجـه                

تـر و متنـوع تـر     در آن، غنـي  (rap)و رپ   (hip hop)كمتري ھیپ ھـاپ  

تجربه گرايي و ابداع در زبان ترانه ببار نشسته و گاه تعابیر  . شده است 



، “قـدغن „. و توصیفات خالقانه و غافلگیر كننده را به ارمغان آورده است          

نمونه .... و“ گل بیتا „،  “برھنگي„،  “بشكن„،  “مردساالري„،  “طلوع كن „

ه مي مانـد بـاور بـه    آنچ. اي از ھمین تغییرات و پا محكم كردن ھا است  

آرمان رھايي است كه بايد در ذھـن و عمـل كاركنـان عرصـه ھنـر جـاي          

. پیشگامان، بايد آن را بـاز يابنـد و راھیـان جـوان، آن را بشناسـند              . گیرد

آنچه مي ماند روحیه شورش و عصیان و اعتراض است كه بايد طبل ھا 

 و پیكان ترانه را از را به صدا در آورد، بر كلیدھا بكوبد، سیم ھا را بلرزاند  

! آھـاي „: جامعه، سفارش نواي نو میدھـد    . چله تارھاي صوتي رھا كند    

 “!يكي بیاد يه شعر تازه تر بگه! آھاي

در اين نوشته نامي از ھیچ خواننده يا ترانه سرا و آھنگسازي برده     *

فقط نام ترانـه ھـا گفتـه شـده زيـرا قصـد نوشـته آفريـدن                  . نشده است 

چـه  . مضمون آثار مـد نظـر اسـت   . وت در مورد افراد نیستآتوريته يا قضا 

بسا در آثار يك فرد مشـخص ھـم ترانـه ھـاي پیشـرو پیـدا شـود و ھـم            

امــا ترانــه ھــايي كــه نــام بــرده شــده بھــر حــال نــام و نشــان   . عقبگــرا

ھنرمندان معیني را بر خود دارد و امید است با تاكید بر ارزش و جايگـاه        

 . شان ھم ادا شده باشداين ترانه ھا، حق سازندگان

 .در رابطه با مقاله فوق نظرات و پیشنھادات خود را ارسال داريد

 اي میـل زيـر مکاتبـه         براي تماس با نويسنده مقاله فوق مي توانیـد بـا          

 . نمائید

Parvaz2005@hotmail.com 
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  يوالندو رژي نوشته

 وقتي كه آمريكا برنامه اشغال عراق را ريخت ھدف سیاسـي بسـیار         

يعنـي اينكـه برنامـه اش تنھـا شكسـت و بركنــاري      . مشخصـي داشـت  

صدام حسین از قدرت نبود، بلكـه برقراركـردن دولـت نومسـتعمره قابـل               

شـغال آن   اگر چه حمله و تجاوز به عراق موفق شـد، امـا ا            . تحملي بود 

مـردم عـراق آمريكـا را از    . نشان داد نوع ديگري از جنگ در پـیش اسـت         

 . رسیدن به اھدافش باز داشته اند

 در زيـر پرچمـي كـه        ٢٠٠٣ بوش رئیس جمھور آمريكـا در اول مـاه مـه               

 ادعــاي بــه پايــان  “ماموريــت مــا بــه انجــام رســید” نوشــته شــده بــود 

 اما روند اوضاع نشـان داد  . جنگ در عراق را نمود     بخش عمده   رسیدن

تحوالت نشان داد كه كل نقشه . كه اين مسئله تنھا فانتزي بوده است     

وقتي كه پل ولفويتز معاون وزارت دفاع . آمريكا بر پايه يك رويا بوده است

 ژنرال شینسـه كـي كـه تخمـین زده بـود بـراي        آمريكا با ھدف رد كردن   

ت، به كنگره آمريكا گفـت     اشغال عراق به چند صد ھزار نیرو احتیاج اس        

من به داليل قابل قبولي مطمئن ھستم كه آنھا از مـا بـه مثابـه              ” كه ،   

نیروي آزادكننده خودشان استقبال خواھند نمـود و ايـن مسـئله بـه مـا              

 “ .كمك مي كند كه نیروي كمتري را احتیاج داشته باشیم

قـرار   توسط پنتاگون طراحي شـده بـود      برنامه اولیه جنگي كه      طبق   

. نفـر تقلیـل يابـد     ۵٠٠٠٠ بـه    ٢٠٠٣بود كه نیروھاي آمريكا تا پايان سـال         

 روشن شد كه اين برنامه كامال غیـر واقعـي           ٢٠٠٣وقتي كه تا دسامبر     

 بـه  ٢٠٠۴است، نقشـه جديـدي داده شـد كـه تقلیـل نیـرو را تـا سـال                    

، بـازھم چـاره اي نبـود جـز          ٢٠٠۵اما در اوايل سال     . تعويق مي انداخت  

 يعني تعـدادي بـیش از   -نفر افزايش دھد١۵٠٠٠٠روھايش را به  اينكه نی 

 . كه به پاي اشغال رفتند تعداد نیروھاي اولیه



نقشـه آمريكـا   ”  : يك مشاور آمريكايي به وزارت دفاع عراق گفـت كـه               

.  يعني آنچه كـه آمريكـا بـراي انجـام آن بـه پـايش رفـت               -شكست خورد 

اتخـاذ    “بخش عمده جنگ  ” ن  يعني نقشه اي كه از زمان به پايان رسید        

 )١( “.شده است تا بحال كار نكرده است

 در فلوجه آغـاز شـد،   ٢٠٠٣ برخي از اولین مقاومت ھا در اول ماه مه             

ھنگامي كه جوانان به محوطه منطقه سربازان آمريكايي كه قبال دو بار            

تـا  .  شلیك كـرده بودنـد، نارنجـك پرتـاب كردنـد            به جمعیت تظاھر كننده   

ھزاران . سال بعد، فلوجه به مركز نبردھاي عمده تبديل شده بود         آوريل  

. سرباز آمريكايي تالش كردند تا به شھر حمله كنند امـا موفـق نشـدند     

. در ھمان ماه نیروھاي تحت رھبري مقتدا صدر در نجف نیز قیام كردنـد             

از زمان اشغال نیروھاي آمريكا براي اولین بار خـود را در مـوقعیتي مـي                

ــك در ايــن دو شــھر و درحلبــي   يافتنــد كــ ه مجبــور بودنــد از فاصــله نزدي

تعـداد حمـالت بـه نیروھـاي اشـغالگر در روز بـه          . آبادھاي بغداد بجنگنـد   

 . رسید ٩٠

 شش ماه بعد، نیروھاي آمريكايي يكبار ديگر به فلوجه حمله كردند،             

اين بار موفق به تسخیر آن شدند، اما اين موفقیت نه در نتیجه توانايي           

شان در جنگ خانه به خانه بلكه از طريق توانايي شان در بمباران كردن 

از يك نظـر    . ترو خشك تا اينكه ھیچ ساختمان سالمي باقي نماند، بود         

آمريكا در فلوجه قادر شد به شیوه اي كه مي خواست، بجنگد، از آنجا               

كه توانست شھر را بـراي مـدتي طـوالني محاصـره كنـد، نیروھـايش و                 

ــاري اش را متمركــز كنــد و ابتكــار عمــل را بدســت آورد  قــدرت آتــش  . ب

شھري كه مركز قدرت نیروھاي شورشي بود داغان شد اما فرماندھان     

آمريكايي شايد به دنبال آن چیزي كـه بودنـد يعنـي يـك درگیـري تعیـین        

ادعاي يك فرمانده آمريكايي مبني براينكه داغان .  دست نیافتند كننده،



را شكسـت، يـك مـاه بعـد توسـط يــك       “یانكمـر شورشـ  ” كـردن فلوجـه   

ابتكـار عملـي را كـه آمريكـا در آن           . فرمانده ديگر به زيرسئوال برده شـد      

شھر بدست آورده بود، يك ھفته بعد از دسـت داد يعنـي ھنگـامي كـه      

 و موفقیت آمیزي حمالت مھمـي        كه نیروي چريك ھا بطور غیر منتظره      

مین شھر بزرگ عـراق     را علیه شھر دومیلیوني موصل در شمال، و سو        

نیروھاي چريكي ھمچنین حمالتي را در سراسر به اصطالح   . برپا كردند 

 درشمال بغداد، رماديه غرب پايتخـت    كه با سامره  مثلث سني نشین  

 در شھرھاي جنوبي بغـداد      و خود بغداد مشخص مي شود و ھمچنین       

 . كردند بر سر شاه راھي كه به نجف و كربال مي رود، برپا

يي را كه آمريكا براي تنھا حمله به فلوجه پرداخت كـرد بـه ھمـان                بھا   

 سـرباز كشـته شـدند و     ٧١: اندازه اي بود كه در حـین اشـغال پرداخـت          

 نفر به آن اندازه جدي زخمـي شـدند كـه از عـراق بـه جـاي                ۵٠٠تقريبا  

 )٢.(ديگري انتقال يافتند

يم، تعـداد    اگر بخواھیم از طريق تعـداد زخمـي ھـا بـه ارزيـابي بپـرداز                  

. بسیار كمي از سربازان عراقي در كنار جي آي ھا در فلوجـه جنگیدنـد         

 بسـیاري از پلـیس ھـاي         در موصل به محض اولـین شـلیك گلولـه ھـا،           

 بــه مقاومــت پیوســتند و يــا بــه خانــه   عراقــي و حتــي فرماندھانشــان

 بعـد در اواخـر دســامبر    .آنھـا بـاقي ماندنـد   % ٢٠تنھـا  . ھايشـان رفتنـد  

 آمريكــايي ھــا در موصــل، ســالن مراســم    در پايگــاه  بمــبانفجــار يــك

مقامـات  .  نفر زخمي شـدند ٨٠ نفر كشته و    ٢٢مذھبي را داغان كرد و      

آمريكايي معتقـد انـد كـه ايـن حملـه بـه پايگـاه بـدون حمايـت وسـیع و                      

” روياي آمريكا مبنـي بـر   . گسترده در میان گارد ملي عراق، ممكن نبود 

و ايـن را شـايد      . خطـر فروپاشـي قـرار گرفـت       كردن اشغال در    „ عراقیزه  

 .بتوان بزرگترين تلفات در اين مرحله به حساب آورد



 ديگر، از بیرون دادن ارقام، تعـداد        ٢٠٠۴ نیروھاي آمريكايي تا دسامبر        

آنتـوني كوردسـمن يكـي از    . حمالت بر نیروھاي شـان خـودداري كردنـد    

اگون اسـت   سرشناس نظـامي كـه از مقامـات سـابق پنتـ        كارشناسان

 زد و خـورد و يـا قصـد حملـه بـه      ٣٠٠٠ تـا  ١۶٠٠بـین  ” معتقد است كـه    

 )٣(“ .نیروھاي آمريكايي در ماه صورت مي گیرد

”  يكي از تحلیل گران سابق موسسه اينتلیجنس دفاع مي گويد كـه             

درجه خشونتي كه ھر دو طرف جنـگ بـه كـار مـي برنـد ھـر روز دامنـه                   

خصلت جنگ نه تنھا از نظر      ”  كند كه    او اضافه مي  “ .بیشتري مي گیرد  

تنھـا چنـد   “ .تعداد زد و خورد ھا بلكه كال خصلتش در حـال تغییـر اسـت          

ھفته بعد از حمله به پايگاه موصـل طبـق گزارشـات روزنامـه ھـا واقعـه                  

 يـك وسـیله      .ديگري نیز اعتماد به نفس اشـغالگران را بـه لـرزه در آورد             

 ترين ماشین ھاي جنگي آمريكا  يكي از پیشرفته-نقلیه جنگنده برادلي

- تـن وزن دارد ٢۵در جنگ زمیني، غول شديدا مسلحي كه خـالي اش       

 ٧ توسط يك بمب كنار جاده منفجر شـد كـه باعـث كشـته شـدن ھـر             

 .اين حمله در خود بغداد اتفاق افتاد. سرباز سرنشین آن شد

مرور  عبور و   عملیات چريك ھا در بیشتر مواقع به كمین ھا بر سر راه  

وسايل نقلیه لجستیكي و گشتي ھاي آمريكا و ھمچنین پرتـاب راكـت           

به قـول ارتـش آمريكـا انفجـارات،       . به پايگاه ھاي آمريكا صورت مي گیرد      

بخصوص انفجار بمب ، ھمچنین خمپاره انداز و تـوپ خانـه و نـه شـلیك              

نیروھـاي آمريكـايي    % ٨٠اسلحه سـبك مسـئول كشـته شـدن حـدود            

 كه ايـن نشـان دھنـده مـوثر بودنـد جلیقـه ھـا در                آنھا مي گويند  . است

ــوع جنگــي اســت كــه در آن     ــه ھــا و ھمچنــین در مقابــل ن مقابــل گلول

 . نبردھاي تدارك ديده شده بین اشغالگران و مقاومت استثناء ھستند



نیروھاي .  كمین ھا بسیار گسترده تر، فراوان تر و قدرتمندتر شده اند  

حتـي بـراي   ( ي شان محدود شـده انـد   آمريكايي از لحاظ ترك پايگاه ھا 

رفتن به فرودگاه بغداد با مشكل روبرو ھستند و يكـي از خطرنـاك تـرين       

آنھا براي تمركز دلخواه نیروھاي ). مسیرھا در كشور به حساب مي آيد   

 . ناتوانند و در توزيع آذوغه با مشكل روبرويند شان

ري در ھمــین  شــكنندگي آمريكــا در اتكــاء بــه تــداركات در مقالــه ديگــ   

  “ و درس ھــايش بــراي آينــده    رژيــم صــدام  ســقوط”  بنــام  شــماره

 بسـیاري از جـاده ھـاي         . فوق العـاده اي تشـريح شـده اسـت           بشیوه

اصلي كه پايتخت را به شھرھاي اطراف وصل مـي كننـد بـه تلـه ھـاي                  

گرچه ارقام دقیق   . مرگ وسايل نقلیه لجستیكي آمريكا تبديل شده اند       

ه اســت، امــا بنظــر مــي رســد كــه درصــد بزرگــي از   تــري بیــرون نیامــد

خســارات وارده بــر نیروھــاي آمريكــا در نتیجــه حملــه بــه وســايل نقلیــه 

نظامي است تا اينكه حمله به پايگاه ھا و يا گشتي ھـاي آمريكـا، كـه                 

 كـه   حداقل از يك واقعه اطـالع داريـم  . اغلب محافظت شده مي باشند   

 شان در يك ماموريـت     ییله نقلیه   در آن سربازان آمريكايي از راندن وس      

بسیاري از كـامیون ھـا و سـه چھـارم از ھـوم وي ھـا               . اجتناب كرده اند  

Humvees      وسیله نقلیه اي كه مثل جیپ است و وسیله اصلي انتقـال 

و گشتي ھا ھستند محافظت نمي شوند، بنابراين بسیار ضعیف و بي 

يكـا انتظـار    دلیل آن ايـن اسـت كـه بـر طبـق دكتـرين ارتـش آمر                . دفاعند

ھا و كامیون ھا در مناطق نسبتا امن    ) موتر( داشتند كه از اين ماشین      

وقتي كـه وزيـر دفـاع آمريكـا دونالـد           . و تحت كنترل آمريكا استفاده كنند     

وقتـي  ” رامسفلد از اين لحاظ مورد سئوال قرار گرفت وي پاسخ داد كه    

ريـم و نـه بـا    كه ما به جنگ مي رويم با ارتشي مي رويم كه دراختیار دا 

 البته وقتي كه رامسفلد و       “.ارتشي كه ما دوست داريم داشته باشیم      



ديگران به جنگ رفتند آنھا تصور مي كردند ارتشي را كـه بـراي پیـروزي                

اما برعكس انتظارشان، آنھا خود را در برابر چريك ھـاي           . الزم بود، دارند  

ارنـد، و ايـن   جنگجويي يافتند كه از حمايت بخش بزرگي از مردم برخورد       

طور شد كه احتمال حمله به آنان از ھر جـايي كـه عراقـي ھـا باشـند،         

 . وجود دارد

 آمريكا خود را در موقعیتي يافت كه تا حـدي بـه ايـن گفتـه مـائو مـي                   

در آنجـا توسـط     “ جلب دشمن بـه عمـق سـرزمین ھـاي خـودي           ” خورد  

ه آناني محاصره مي شود كه در خطوط داخلي مـي جنگنـد، و در نتیجـ             

مجبورند كه از راه ھا كه قدرت ارتش شان تا حد زيـادي بـه آن وابسـته               

چرا كه ھیچ خط مقدمي در ايـن جنـگ وجـود نـدارد،              . است، دفاع كنند  

ھیچ پشت جبھه اي كه آمريكايي ھـا بتواننـد از لحـاظ تـداركاتي بـه آن         

 حمالت بـر وسـايل نقلیـه لجسـتیكي آمريكـايي       .اتكاء كنند وجود ندارد 

ي شده است كـه نیـروي ھـوايي آمريكـا نـه تنھـا غـذا و آب و                    آنقدر جد 

لوازم يدكي و مواد دارويي را انتقال مي دھد بلكه ھمچنین كامیون ھـا         

 يك جنرال آمريكايي  .و ديگر وسايل نقلیه را ازطريق ھوا جابجا مي كند  

جمع كردن كامیون ھا از جـاده       ” به خبرنگاران گفت كه     ٢٠٠۴ دسامبر   ۵

ھايي كه مـا بیشـترين مشـكالت را داريـم بـه يـك ھـدف              ھا يعني از جا   

فرماندھان آمريكايي حال قبول دارند كه حمـل    ) ۵(„ . تبديل شده است  

 شـیوه جنـگ ھـاي بـا تكنیـك بـاالي        و نقل زمینـي كـه خـون رگ ھـاي          

اين مسئله به نكته مھم     .آمريكاست نیز از نقاط ضعف بزرگ مي باشند       

يگر اين نشريه به آن رجوع مي كند، ديگري از دكترين آمريكا كه مقاله د     

مربوط مي شود و آن بـه حـداقل رسـاندن تعـداد سـربازان در میـدان بـا               

ھـدف سیاسـي آمريكـا بـراي     .  است استفاده از پول و قدرت تكنولوژي    

تغییر نظم جھاني، حداقل تا بحال بر اين مبناست كه قادر باشد اين كار 



غني انجام دھد، )  و تكنولوژي از نظر مالي و سالح(را با نیروي كم اما      

كه الزمه آن اينست كه تعـداد زيـادي از سـربازان در عـراق بكـار گرفتـه                    

” اين انگیزه اي بود كه در پشـت طـرح رامسـفلد بـراي پیـروزي        . نشوند

در جنگ، سريع وبا بكارگیري تعداد محـدود ي سـرباز حتـي اگـر              „ ارزان  

 .قرار داشت, ردم شودمنجر به ھزينه كردن مبلغ زيادي پول و جان م

 برخي از شخصیت ھاي نظامي و سیاسـي محافـل حاكمـه آمريكـا                   

زيبگنیــو . قبــول كــرده انــد كــه ايــن اشــتباه كلیــدي آمريكــا بــوده اســت  

برژينسكي، مشاور سابق امنیت ملي و يكي از معروف ترين متنقـدين            

 رامسفلد در میان محافل حاكمه آمريكا، نسـبت بـه        -طرح جنگي بوش    

 تناسب عظیم بین اھدافي كه غیر واقعیند و مـواد و ابـزار موجـود        عدم”

به عبارت ديگر او مي گويد، آمريكـا        . ، ھشدار داده است   “كه محدود اند  

” . بـدون نـیم میلیـون نیـرو نمـي توانـد امیـد پیـروزي را در سـر بپرورانــد         

چـون كـه او   “ .مشكل من اينست كه چگونه از شكسـت اجتنـاب كنـیم           

آمريكا بتواند آن تعداد نیرو را با توجه به اھداف بزرگـي كـه   باور ندارد كه    

 )۶.(در سر دارد، به آنجا گسیل دارد

 دكترين بوش متحد است، و   اما باند بوش بیش از ھر زمان ديگر حول  

بوش دفاعش  . مصمم است كه طرحش را در مورد عراق به اجرا بگذارد          

. اعـالم داشـته اسـت    شديدا و بروشني بصورتي علني    از رامسفلد را  

گزارش داده شده است كه رامسفلد به منظور پايان دادن به بحـث ھـا               

جلسـه اي را بـا   ٢٠٠۴ بالفاصله بعد از انتخابات  در محافل طبقه حاكمه   

فرماندھي مشترك نیروھاي نظامي برگزار كرد و به آنھا گفت كه آمريكا 

امسـفلد  در ھمـان حـال بـوش و ر     . متعھد به ماندن در عراق مي باشـد       

خبرنگــار . خــود را بــراي احتمــال جنــگ گســترده تــري آمــاده مــي كننــد 

آمريكايي سیمور ھرش گزارش داد كه نیروھاي ويژه آمريكـا ھـم اكنـون       



تعیین اھـداف     ،“شناسايي سیاه ” در ايران ھستند و به انجام ماموريت        

براي حمالت ھـوايي احتمـالي علیـه زيربنـاي نظـامي ايـران مشـغولند                

ايـن بـدين    ) ٧.(كاري راكـه در رابطـه بـا صـدام انجـام دادنـد             يعني ھمان   

معني نیست كه آمريكا در پي اشغال ايران است و يا اين كه لزوما آنـرا        

ــرار داده باشــد    بنظــر مــي . در نوبــت بعــدي لیســت آمــاده شــده اي ق

رسدآنھا امیدوارند كه بتواننـد جمھـوري اسـالمي ايـران را از راھـي بـه               

 با داغان كردن زير بناي نظامي ايران        نند، مثال غیر از اشغال سرنگون ك    

با حمله ھوايي متمركـز مـثال بـا اسـتفاده از حملـه اسـرائیل و حمايـت           

 .آمريكا، و يا قدرت ھوايي مستقیم آمريكا و يا تركیبي از ھر دو 

 برخي از مرتجعین باال بحث مي كنند علیرغم اينكـه آمريكـا در عـراق         

ت نمـي تـوان بـدون آنكـه ايـران را مسـتقیما       گیر كرده است، در دراز مد 

آمريكا ھر امیـدي را     . بزير كنترل درآورد، حكومتش بر عراق را تثبیت كند        

 داشته باشد اما اشغال در آينده اي نا معلـوم نیـز كـامال     كه براي آينده 

ھنگامي كه يك عمل نظامي براه انداخته شود، عواقب . متنفي نیست

 و آمريكا ممكـن اسـت كـه خـود را يكبـار         آن غیر قابل پیش بیني است،     

بلندپروازي ھـاي افراطـي آمريكـا در منطقـه و     . ببیند) باتالق(ديگردر قعر 

جھان منشا بالقوه اي براي شكسـتن و شـكنندگي امپراطـوري آمريكـا      

 .است

 با بیـرون كشـیدن و يـا تـدارك بـراي بیـرون كشـیدن نیروھـاي ھلنـد،                       

“ ائتالف” ز عراق، ديگر كمتر حرف مجارستان، جمھوري چك و اوكرائین ا

لھستان كه زماني در واشنگتن، با افتخار به        . آمريكا به گوش مي رسد    

از آن ياد مي شد، يـك سـوم     “ اروپاي نو ” مثابه سمبل طرفدار آمريكاي     

نیروھايش را تقلیل داد و ھیچ تعھدي را فراي چند ماه بعـد قبـول نمـي       

انیا جاي خالي نیروھاي بیـرون  اين مسايل باعث مي شود كه بريت  . كند



كشیده شده را پر كند، و بريتانیا بیشـتر بـه ايـن جنـگ كشـیده شـود،                   

جنگي كه بیش از ھـر زمـان ديگـر در خـود آن كشـور بـي اعتبـار شـده                      

 از شكنجه  است بخصوص با توجه به افشاگري ھاي تازه اي كه حاكي

 .و زنداني كردن عراقي ھا است

 -بريتانیا/ متحد اصلي آمريكا- از جمله ايتالیا   بعالوه ھیچ كشور ديگري      

در برخــي كشــورھا مثــل ژاپــن و كــره .  رزمــي نیســتند درگیــر عملیــات

جنوبي كه دسته ھاي سـمبلیك فرسـتاده انـد، افكـار عمـومي آنچنـان         

 عمدا از درگیري نظامي اجتناب مي كنند و  علیه جنگ است كه نیروھا

 پتانسـیلي كـه       مـي آيـد،    احتماال از نظر نظامي يك ضـعف بـه حسـاب          

 كشورھاي متحد  جنگ براي تحريك بي نظمي سیاسي در میان مردم     

بوش وجود دارد نقطه ضعف ديگري است كه تنھا شمه اي از قـدرت آن       

 . را در خیابان ھا ديده ايم

 سربازان خود آمريكا نیز نقطه ضعف بالقوه اي براي كساني است كه   

مسـئله بـي روحیگـي و       .  مـي فرسـتند    آنھا را به اين جنگ غیرعادالنـه      

حتي مقاومت سربازان آمريكا مسـئله اي گسـترده تـر از آن اسـت كـه                 

سـرباز گیـري    . اينجا بتوانیم بررسي كنیم، مگر اينكه بصـورتي اجمـالي         

 و برخالف الگوي زمان جنگ به پـیش رفتـه      ارتش آمريكا روبه نزول بوده    

ــه اي نیروھــاي آمريكــا در عــراق ســر  % ۴٠در حــدود . اســت بازان حرف

سـربازگیري  . نیستند بلكه اعضاي گارد ملي و يا ارتش ذخیـره ھسـتند      

كـاھش يافـت و روحیـه       % ٣٠ تـا    ٢٠٠۴براي اين واحدھا در آخـرين مـاه         

در يـك نقـل قـول از يـك يادداشـتي بـه       . عمومي آنھا بخصوص پايین بود    

پنتاگون كـه بـه بیـرون درز كـرده اسـت فرمانـده ارتـش ذخیـره آمريكـا از           

چندين ھزار  ) ٨.(ياد مي كند  “ شكست خورده ” یروھايش بنام نیرويي    ن

مورد فرار بوده است از جملـه چنـد مـورد كـه سـربازان بـا علنـي كـردن             



يكـي از گـروه ھـايي       . مخالفت شان با جنگ، خطر را به جان خريده اند         

كــه در تظــاھرات ھــاي نیويــورك در ھنگــام كنگــره سراســري جمھــوري  

شركت كرده بودند سـربازان سـابق عراقـي،         ٢٠٠۴خواھان در سپتامبر    

 .ضد جنگ بودند

 شكنجه در ابوغريب و ديگر كمپ ھاي بازداشـت آمريكـا تصـوير زنـده                   

.  از آنچه كه آمريكا در عراق انجام مي دھد، به جھانیـان نشـان داد                اي

ــز دارد     ــري نی ــه ديگ ــكنجه جنب ــتماتیك ش ــال سیس ــاي : اعم و آن افش

. در جلــب ھمكــاري اشــغال شــدگان اســت نــاتواني اشــغالگران  درجــه

بیشتر از ھمه آنھا عاجز از دستیابي به اطالعات جاسوسي از دشمن            

در  “ نبود فاكـت بطورقابـل تـوجھي   ” كوردسمن مي نويسد كه  . ھستند

مــورد مقاومــت عــراق بــه مثابــه مشــكل عمــده اي در مقابــل نیروھــاي 

ر ھـر جـايي    در عین حال نیروھاي مقاومت قادرندكـه د       . آمريكايي است 

 فرماندھان آمريكايي بـیم     عراقي ھا وجود دارند، نفوذ كنند، حتي،        كه

 دولت دست نشانده و گارد ملي عراق نیز     از آن دارند در مقامات باالي     

 .نفوذ كنند

 در حالیكه برخي از ھواداران جنگ، ممكن است میل داشـته باشـند                 

چـرا كـه   . مكن است اشغالي بدون شكنجه را تصور كنند، اما اين غیر م         

در . شكنجه در مركز تحمیل اراده اشغالگر بر جمعیـت مخـالف قـرار دارد       

طي محاصره اخیر فلوجه، آمريكا ادعا مي كرد كه آنھا نمي دانستند در 

. شــھر چــه مــي گــذرد چــون كــه ھــیچ گونــه منبــع اينتلــیجن نداشــتند  

از   فريبكاري بسیاري در اين ادعا موجـود اسـت، چـرا كـه ارتـش آمريكـا        

ھمـراه  ) آمريكـايي (ورود حالل احمر و ژورنالیست ھايي كه با گاردھاي         

 از ورود ھـر      و خالصـه  )  عرب    بخصوص ژورنالیست ھاي   (  نمي شدند 

كسي كه مي توانست گزارش آنچه كه آمريكا بر سر مردم شـھر مـي               



اما واقعا اين كه در شھري چند صد ھزار نفري   . آورد، جلوگیري مي كرد   

ماه حتي يك نفر جاسوس پیـدا نشـود، بـه انـدازه كـافي               در عرض چند    

گويا است و ھمه چیز را در باره ماھیت جنگ و قدرت و ضـعف دو طـرف         

در حالیكـه پلـیس رژيـم دسـت نشـانده           . درگیر در جنگ به ما مي گويد      

بدون نقاب كامل جـرات نداشـت بـه خیابـان ھـا بـرود چريـك ھـايي كـه                   

ل رويت را با خود در خیابان ھا حمل نارنجك انداز و ديگر سالح ھايي قاب

مي كردند در محالت و خیابان ھاي شلوغ و پر رفت و آمد، با صورت بـاز   

 اين را بیش از يك خبرنگار به آن  و بدون نقاب، در كمین نشسته بودند،   

 مـاه  ٢٠وزنه سیاسي در میان عراقي ھـا در عـرض        . اشاره كرده است  

ــر كــرده اســت  ــی . گذشــته تغیی ــن مســئله ب ــوع  اي ش از ھمــه مــديون ن

فشارھايي اسـت كـه آمريكـا بـر عـراق و مـردمش بطـور كـل وارد آورده          

مقاومتي كه مسلما با نیروي كوچكي . است تا مقاومت را خاموش كند

آغاز شد و ھنوز ھم نیروي مسلح بزرگي را در زير فرماندھي خود ندارد 

د ده برخي نیروھاي ارتجاعي تخمین مي زنند كه تعدادشـان در حـدو           ( 

” برخورد ). ھا ھزار نفر است و آنھا بوضوح تحت يك ارتش واحد نیستند  

كه عمدتا در نتیجه ماھیت ارتجاعي رژيم صـدام در میـان            “ صبر و انتظار  

برخـي مــردم عــراق نســبت بــه آمريكـا وجــود داشــت، حــداقل در میــان   

حتـي بیشـتر كسـاني كـه        . مناطق غیر كرد، عمدتا نا پديد شده است       

 به مقاومت بنوعي بي طرف بحساب مي آورند، از آمريكا خود را نسبت

    )٩.(متنفرند

 آمريكا اينسـت كـه چگونـه بـر عـراق حكومـت          مشكل بزرگ و كوچك      

 چه ائتالفي متشكل از نیروھاي طبقه حاكمه قديم و يا جديد مي             -كند

 كه نیـروي      با ثبات و دست نشانده آمريكا شود        تواند منجر به يك رژيم    

زم را داشته باشد به گونه اي كـه نیروھـاي آمريكـايي بتواننـد       مسلح ال 



اكراه و تزلزل دولت بوش در      . براي اشغال به جاھاي ديگري انتقال يابند      

مورد اينكه چه كسي را در قدرت بگذارد و مجادالت سخت و تلخي كـه               

در میان متفكرين مختلف امپريالیستي درگرفته، بازتابي از اين واقعیـت           

آمريكا در ابتدا نقشه داشت كه      . تخاب خوبي موجود نیست   است كه ان  

دولت صدام را بعد از سقوطش كم و بیش دست نخورده باقي بگـذارد،          

بعد احتماال از ترس خیانت، . به اين امید كه تحت حاكمیتش خواھد بود       

. ارتش عراق را منحل كردند و نقشه ضد بعثـي كـردن را اعـالم نمودنـد           

عقیده دادند و نقشه بازسازي ارتـش صـدام بـا           سپس يكبار ديگر تغییر     

 و درست ھمان طوري كه آنھا بیم -استفاده از افسران سابق را ريختند

 . داشتند، اين نیروھا نشان دادند كه در بھترين حالتش مشكل ساز اند

 نیروھاي مقاومت چريكي عراقي خیلـي بھتـر از ارتـش صـدام علیـه           

 كوچكترين توھمي از اين كه عراقـي ھـا          آمريكا ديگر . آمريكا جنگیده اند  

 بـدون    ممكن است امید داشته باشند كه احترام ملي و كشورشان را          

جنگي را كه مردم عراق به طور روزافزونـي        . جنگ بدست بیاورند، ندارد   

 اسـت كـه چگونـه بـا ايـن نـوع        به پیش مي برند، به آنھا بھتـر آموختـه        

اي ھـر كسـي كـه كركتـر     در حقیقت اين جنگ نیـز بـر     . دشمنان بجنگند 

متضاد قـدرت نیروھـاي امپريالیسـتي و ضـعفھاي واقعـي و رو بـه تزايـد             

 .اشغالگران را ببینند به اندازه زيادي آموزنده است

نیروي . اما در عین حال ضعف مقاومت عراق نیز نشان داده شده است 

ھاي وسیعي از نیروھاي طبقاتي مختلفي از جمله بعثي ھاي سابق، 

ن اســالمي، نیروھـاي مترقــي ملـي، برخــي رھبـران ســنتي    بنیادگرايـا 

ــگ مقاومــت در عــراق مــي باشــند    ــر جن ــره، درگی  مــا در  .فئــودال و غی

 و  موقعیتي نیستیم تـا تحلیـل جـامعي را از نیروھـاي مختلـف و نقـش            

ضعف تعیین كننـده اي كـه   . وزنه اي را كه در مقاومت دارند، ارائه دھیم      



ي مي كند عـدم وجـود يـك نیـروي           در جنگ مقاومت نقش مھمي را باز      

اين واقعیت كـه    .  مائوئیستي است  - لنینیست – ماركسیست    پرولتري

مقاومت تحت رھبري نیروھاي غیر پرولتري قرار دارد در خصلت جنـگ و           

ربــودن . تاكتیــك ھــايي كــه آنھــا بكــار مــي برنــد، انعكــاس يافتــه اســت 

و يا بريـدن  ) لیااز ايتا“ دو سیمون ھا” مثل ( كارمندان مترقي خیريه اي     

سر كارگران ساختماني نپالي در مقابل منافع مردم عراق قـرار خواھـد             

گرفت، بخصـوص در مقابـل توانـايي شـان بـراي جلـب حمايـت و متحـد                  

در مقابـل ايـن رفتـار عملكـرد         . شدن با توده ھاي كل كشورھاي جھـان       

معـــروف مـــائو قـــرار دارد كـــه برخـــورد خـــوب حتـــي بـــا ســـربازان         

را در نظر دارد، سیاستي كه امروز در پروسه جنـگ            دشمن    اسیرشده

اعمـال مـي    ) مائوئیسـت ( خلق در نپال، توسط حزب كمونیسـت نپـال          

چنــین سیاســت صــحیحي بــه انفــراد بیشــتر دشــمن و تجزيــه   . شــود

 .نیروھايش مي انجامد

.  رژيم صدام براي مقاومـت در مقابـل تجـاوز بـه دو موضـوع اتكـاء كـرد                  

 كـه در   وطن پرستي خفیـف و ناروشـن در حـرف   يكي اتكاء به نوعي از  

واقع تسلیم طلبي به امپريالیسم را در زيـر آن پنھـان مـي كـرد و يـا در                    

بھترين حالتش نـا تـواني در جنگیـدن مـوثر علیـه آنھـا را مـي پوشـاند،                    

موضوع ديگر  .  ديگر اين نشريه به آن مي پردازد       یھمان گونه كه مقاله     

علیـرغم سـكوالر بـودن حـزب        . ودآويزان شدن به احساسات مذھبي بـ      

 ١٩٩١بعث در ابتدا، موضوع اسالم براي اولین بار در جنگ خلیج در سال

( از اھمیت بیشتري برخوردار شد در آن ھنگام رژيم بعث شعار اهللا اكبر 

اين احساسات در جنـگ     . را به پرچم عراق اضافه كرد     ) خدا بزرگ است  

 . امروز مقاومت عراق بوضوح قدرتمند است



 تجربه اين جنـگ بوضـوح نشـان داده اسـت كـه ديـن و مـذھب نمـي                   

. ( توانند مردم را علیه آمريكا متحد كننـد بلكـه باعـث تفرقـه مـي شـود        

شیعه در مقابل سني، مسلمان در مقابل مسیحي، معتقدين به ديـن            

 )در مقابل كمونیست ھا و ديگر آته ئیست ھا و غیره 

تبار كردن مقاومت كه آنرا مربـوط      تالش مقامات آمريكايي براي بي اع        

به شورش سني ھا علیه اكثريت شیعه مي دانند، نمي تواند سطح و   

بـا نزديــك شــدن بــه اصــطالح  . گسـتردگي دامنــه جنــگ را توضــیح دھــد 

 انتخاباتي كه با دستور آمريكا انجام شد، - ٢٠٠۵انتخابات در ماه ژانويه   

ــر     ــرايط و مق ــت ش ــد، و تح ــازماندھي ش ــا س ــط آمريك ــین توس رات تعی

 اسـتان عـراق تـا حـد     ١٨ چھار تا از   -. شد   آمريكا به اجرا گذارده     شده

بغـداد و غـرب بغـداد و        ( در ايـن اسـتان ھـا        . زيادي از كنترل خارج بودند    

 درصـد جمعیـت كشـور را        ۵٠ تا   ۴٠بغداد، كه   ) بغیر از كردستان  (شمال  

ت سـني  در بر دارند جنگ ادامه دارد گرچه جنگ در حال حاضر در محـال           

 و ديگر مناطق شیعه  نیروھاي انگلیسي در بصره. نشین متمركز است

نشین درماه ژانويه ھدف حمالت جديـد قـرار گرفتنـد، در حالیكـه جنـوب       

كشـور نســبت بــه شــمال در شــرايط كنـوني آرام تــر اســت امــا صــحنه   

شورش حادي علیه نیروھاي اشغالگر تحت رھبري صدر بود كه مسئله  

اما بنظر مي رسـد كـه مشـكل    . اقي مانده استاش ھنوز حل نشده ب 

 و اقلیت ھاي مختلف واقعي است و يكي از           متحد كردن مردم مذاھب   

ــا آن روبروســت    ــرين چــالش ھائیســت كــه مقاومــت ب بعــالوه . جــدي ت

 رھـايي زنـان بـراي نقـش گـرفتن در ايـن نبـرد         نیروھاي مذھبي در پي   

ین نگرشي نمي تواند  چن.  در بند كردن آنانند     بزرك نیستند بلكه در پي    

در واقــع رھبــران اســالمي عــراق . جنــگ را بــه پیــروزي رھنمــون ســازد

نماينده مناسبات ستمگرانه و عقب مانده نیمه فئـودالي، روابـط قبیلـه             



اي و پدرشاھي ھستند كـه باعـث مـي شـود ايـن مقاومـت در مقابـل                   

 .سلطه امپريالیستي فوق العاده شكننده تر شود

ن پرستي مربوط مي شود اين جنگ، عراق را بـه     تا جايي كه به میھ       

دو اردوي مجزا تقسیم كرده است يكي آناني كه چاپلوسـي آمريكـايي     

 تـا حـدي بـراي ناسیونالیسـم احتـرام            ھا را مي كنند و ديگر آناني كـه        

ــد ــیھن پرســتي واقعــي ھــم كــافي نیســت    . قائلن ــا حتــي م ــثال . ام م

ايـن  . راه بوده استناسیونالیسم عراقي ھمیشه با ستم بر كردھا ھم      

مسئله نه مي تواند كردھا را از گیجي بیرون بیـاورد و در میـدان مبـارزه          

علیه آمريكا قرار دھد و نه مي تواند يكي از پرقـدرت تـرين سـالح ھـاي               

 ايـن واقعیـت كـه مـردم         -بالقوه مقاومت عراق را كامال به میـدان بیـاورد         

مـي داننـد، ھمـان    خاورمیانه جنگ ضد امريكايي در عراق را جنگ خـود     

گونه كه آنھا عراق و فلسـطین را بـه مثابـه دو جبھـه از يـك جنـگ مـي          

 از جمله كشور غیر عربي چون ايران احتمال دارد كـه       كل منطقه . دانند

دچار تحوالتي بشود، دقیقا به ھمـین دلیـل كـه آمريكـا تـالش دارد ايـن               

یـت كـه كـل    بعالوه اين واقع.  را تحت كنترل مستقیم خود در آورد       ناحیه

منطقه يكي از كانون ھاي تالقي تضادھاي امـروز جھـان اسـت، ارتبـاط             

.  و كل مردم دنیا برقرار مي سازد ويژه اي را بین سرنوشت مردم عراق

ــئله در       ــن مس ــده اي اي ــدوار كنن ــه طــور امی ــورھا ب ــیاري از كش در بس

تــا بحــال . تظـاھرات ھــاي خیابــاني بــه رســمیت شـناخته شــده اســت  

ي اين مسئله در عرصـه ھـاي سیاسـي كـه آمريكـا مـي       بصورت اولیه ا  

جنگد، تاثیراتي گذارده است، از جمله در میان سربازان آمريكـايي، كـه             

چه بدانند و يا نداننـد توسـط بـدترين دشـمنان شـان بمنظـور كشـتن و               

 . كشته شدن اعزام شده اند



 اين گفته معروف مائو -“ تو به شیوه خود بجنگ و من به شیوه خود ”   

تسه دون بصورت فشرده اي اين واقعیت را بیان میكند كـه اسـتراتژي و     

تــاكتیكي كـــه در يـــك جنـــگ بكـــار بـــرده مـــي شـــود در نھايـــت بیـــان  

در طرفي كه مردم قرار دارند، راه میـان         .  اھداف آن جنگ است     فشرده

اساسا “ به شیوه خود”  جنگیدن  .بر و يا سالح سحرآمیزي وجود ندارد   

ه به توده ھا اتكاء شود و آنھا بسیج شوند تا براي به اين معني است ك

به معنـي اتخـاذ اسـتراتژي و تـاكتیكي         . منافع خودشان آگاھانه بجنگند   

است كه بازتاب و بیان اين واقعیت است كه مبارزه مسـلحانه انقالبـي              

در نھايت منافع اكثريت وسیع بشريت را در راه رھايي خـود و پیشـروي        

ايـن اھـداف اسـتراتژيك      . ينـدگي مـي كنـد     بسوي جامعه بي طبقـه نما     

عادالنـه  . ھستند كه نوع ابزار دستیابي به آن اھداف را تعیین مي كنند 

بودن اين مبارزه و احساسات فوق العاده تـوده ھـا، خالقیـت و توانـايي                

شان براي قرباني كردن ھنگامي كه آنھا عینیت منافع طبقـاتي را درك             

اي جنگ انقالبي و منفرد كردن      مي كنند پايه ھاي سیاسي و مادي بر       

دشمن از نظر سیاسي و نظامي را فراھم مي كند، بنابراين پافشـاري          

از درون آن )نیـروي انقالبـي  (بر مبارزه طوالني باعث قوي تر بیرون آمدن  

 فرسوده و   مي شود در عین اينكه دشمن قدرتمند در طول اين پروسه          

 ھمـان گونـه كـه    - و در نھايت شكست مي خورد -فرسوده تر مي شود   

اولین مرحله جنگ عراق نشان داد، رژيم صدام به دلیل ماھیت طبقاتي 

ارتجــاعي اش نــه تنھــا قــادر نشــد چنــین متــدي را بكــار ببــرد، بلكــه در  

تا زماني كه رژيم در قدرت بود، غیـر         . حقیقت كامال در مقابل آن ايستاد     

پريالیسـتي  ممكن بود كه مردم عراق بتوانند در مقابل تجاوزو اشغال ام          

از آن زمـان تـا كنـون جنـگ مقاومـت عـراق پیشـرفت ھـاي                 . غلبه كننـد  



اعجاب انگیزي را نموده است اما مسئله رھبري صـحیح ھمچنـان حـل              

 . نشده باقي مانده است

كــه در حــال تــرك (  شــعبه ســیا  يــك گــزارش محرمانــه توســط رئــیس  

ت  مي نويسد كـه حفـظ موقعیـ        ٢٠٠۴در بغداد در دسامبر     ) شغلش بود 

 بھترين آلترناتیوي اسـت    - بعبارت ديگر حفظ سطح كنوني جنگ      -كنوني

ــد امیــد داشــته باشــد     امــا ايــن -. كــه آمريكــا در حــال حاضــر مــي توان

حتـي غیـر واقعـي تـرين مقامـات آمريكـايي ھـر              .  الترنـاتیو نیسـت     تنھا

پاياني را براي اين جنگ ممكن بدانند اما ديگر جرات ادعاي اين را ندارند 

 شخصـیت ھـاي      .“مـاموريتش را بـه انجـام خواھـد رسـاند          ” ند  كه بگوي 

خوش بین امپريالیستي، از جمله آنھايي كه در درون محفل بـوش قـرار      

 . سال صحبت مي كنند٢٠ و يا ١٠دارند، از چھار سال، برخي ديگر از 

 اين بن بستي كه ستمگر و احتماال حـاكم شـماره يـك دنیـا دچـار آن             

 و    مردم دنیـا تبـديل شـده اسـت           و شادي  شده است، به منبع سرور    

ــه        ــروزه ب ــه ام ــه اي دارد ك ــاي بدبینان ــده ھ ــراي آن اي ــي ب ــش داروي نق

اما از طـرف ديگـر   . دستاوردھاي مبارزه علیه امپريالیسم مطمئن نبودند    

آمريكا ھنوز بیرون رانده نشده است و حتي ھنوز ھم دچار ضربه تعیین       

ريكا غیر ممكن نشده اسـت تـا      كننده اي نشده است، بنابراين براي آم      

تا چه مدت اين مسئله ادامه خواھد يافت . چنین وحشتي را ادامه دھد

بستگي به تحـوالت در عـراق و جھـان دارد، و از برخـي جھـات در حـال                   

مقاله ديگري كه در مـورد عـراق در ايـن    . حاضر قابل پیش بیني نیستند    

راتژي شماره به نشر رسیده اسـت نشـان مـي دھـد كـه چگونـه اسـت                 

نظامي صدام، آن قدرت و پتانسیلي را كه مـي توانسـت بـه يـك جنـگ              

اين درس بايد در . مقاومت واقعي علیه تجاوز تبديل بشود را به ھدر داد 

 اينكـه چـه درك    :مورد جنگ امروز مقاومت علیـه اشـغال بكـاربرده شـود     



سیاسي، چه نگرشـي در رھبـري قـرار دارد و بـراي چـه اھـدافي مـي            

 كننده آنست كه آيا مردم با يك دست بسته از پشت مي         جنگد، تعیین 

 شان قـدمي بـه پـیش بـراي رھـائي نھـايي              یجنگند و يا اينكه مبارزه      

   .است

 : پاورقي ھا   

 Raoul  نقل قول شـده از سـرھنگ بازنشسـته ارتـش رائـول آلكـاال       : ١

Alcala ٢٠٠۴ دسامبر ٢ ، در واشنگتن پست . 

گلولـه و ريخـتن پـول فـراوان بـراي تھیـه             استفاده از جلیقه ھاي ضد      : ٢

بھترين مواظبت پزشكي از زخمـي ھـا، نقـش زيـادي در كـاھش تعـداد         

كشـته شـدگان آمريكـا درايــن جنـگ بـازي كــرده اسـت و تعـداد كشــته        

شدگان نبرد را كامال نامتعادل كرده است، امـا از طـرف ديگـراين ھـا بـه       

از زخــم ھــاي معنــي وجــود تعــداد فــوق العــاده زيــادي نجــات يافتگــان   

از نقطه نظر نظامي .  از جمله درصد بااليي از معلولین مي باشد        جدي

 . اين ھا ھمه جزو زخمي ھا به حساب مي آيند

 از مركـز مطالعـات   Anthony H. Cordesmanآنتـوني اچ كوردسـمن   : ٣

. ٢٠٠۴ دســـامبر٢٨اســـتراتژيك، روزنامـــه انترنشـــنال ھرالـــد تريبـــون ، 

اســتراتژي، تاكتیــك و درس : گ عــراق  جنــ كوردســمن نويســنده كتــاب

 ھاي نظامي 

The Iraqi War: Strategy, Tactics and Military Lessons   كـه حـاوي

ھمچنین در . جمعبندي نظامي مھمي از بخش اول اين جنگ مي باشد

 آمريكا دست از دادن ارقام تلفـات سـربازان آمريكـايي در             ٢٠٠۴دسامبر  

ريكه از گزارش دھي ھايش از     شھر در بسیاري موارد دست كشید بطو      

ــا       ــگ در فلوجــه ب ــه جن ــد ك ــار بســختي مــي شــد فھمی اســتان ال انب

 .  شدتي در جريان است چه



 از موسسـه واشـنگتن بـراي سیاسـت     Jeffrey Whiteجفري وايـت  : ۴

 . دسامبر٢خاور نزديك، واشنگتن پست، 

ــون،  : ۵ ــد تريب ــول  ٢٠٠۴ دســامبر ١۵اينترنشــنال ھرال ــه از ق ، ايــن مقال

 بـا صـد كشـته و زخمـي      مات نظامي مي نويسد كه آنھا ھر ماھـه     مقا

روبرويند كه از طريق به كمین افتـادن وسـايل نقلیـه لجسـتیكي بوقـوع            

 . مي پیوندد

 .٢٠٠۴ دسامبر٢٧الجزيره، : ۶

،  „ The Coming Wars -جنـگ ھـايي كـه در راھنـد    ” رجوع كنید به : ٧

ــوركر  ــه ٢۴، NewYorkerنیوي ــه   ” يكــي از. ٢٠٠۵ ژانوي ــاال رتب ــات ب مقام

در مرحلـه بعـد مـا كـارزار         ” به گزارش گر روزنامه گفت كه       „ جاسوسي  

مـا اعـالن جنـگ را كـرده ايـم، و آدم ھـاي بـد        . ايران را خـواھیم داشـت     

“ .دشمن محسوب مي شوند، حـاال ھـر كجـا كـه مـي خواھنـد باشـند            

ا يكي از واقعیت ھاي غیر قابل انكار كه به نظر مي رسد ادعاي ھرش ر

تايید مي كند اينست كه ھر چه جمھوري اسـالمي ايـران بـا بازرسـان                

ــور       ــد آمريكــا بط ــترھمكاري مــي كن ــل بیش ــرل ســالح ســازمان مل كنت

صداي آشنايي  . آشكارتري صورت تھاجمي نسبت به آن رژيم مي گیرد        

 ھر چند كه ايـن مسـئله، بخصـوص بعـد از بـن       است، اين طور نیست؟  

وز آمريكـا در مقیاسـي بـزرگ از طريـق            لزوما به معني تجا     بست عراق 

ــو كــانس ” . زمــین نیســت ــل    ( -نئ ــوش مث ــد ب ــو، بان محافظــه كــاران ن

 مي گويند كه مذاكره معامله بـدي         )رامسفلد، ولفويتز و معاونین شان    

ھرش از يكي از مقامات آژانس بین المللي انرژي سازمان ملل           “ .است

ان مـي فھمنـد فشـار    تنھـا چیـزي را كـه ايرانیـ      ” نقل قول مـي آورد كـه        

ھرش معتقد است كـه     “ .و الزم است آنھا در ھم كوبیده بشوند       . است

آمريكا در جستجوي نوعي معامله با ايران است، اما موضوع اينست كه 



بـه حسـاب مـي      “ ابزار مھم و حیاتي معاملـه     ” آمريكا فشار را به مثابه      

( كـا   و حتي حدس مي زند كه برخي از اطالعات فاش شـده آمري      .آورد

بخشي از كارزار فشار بر     ) از جمله اطالعاتي كه به او داده شده است        

اما او ھمچنین مي گويـد كـه آمريكـا در حـال             . جمھوري اسالمي است  

فرمولـه كـردن نقشـه احتمــالي بـراي تجـاوز زمینــي بـه ايـران از طريــق        

 .عراق، افغانستان و پايگاه ھاي آمريكا در آسیاي میانه مي باشد

، در Lieutenant General James Helmlyمـز ھلملـي،   سـرتیب جی : ٨

 .٢٠٠۵ ژانويه ۶سايت بي بي سي، 

منابع بسیاري كه از نظرات مردم معمولي عراق گزارش مي دھنـد،            : ٩

ــايت زيـــــر مراجعـــــه كنیـــــد        ــین مـــــي توانیـــــد بـــــه ســـ ھمچنـــ

www.dahrjamailiraq.com/weblog/  n     توده ھـا در برابـر سـالح ھـاي 

 ام حمله ھلي كوپتري ١١ شكست ھنگ  ):ك باالتكنی(  تك -مدرن ھاي

The Defeat of the 11th Attack Helicopter Regiment    در حالیكـه

 مي دمند و براي - ھاي تك-امپريالیست ھا بر برتري سالح ھاي مدرن 

حمله و عموما ترساندن تـوده ھـا بـه ايـن سـالح ھـا اتكـاء مـي كننـد،                      

اد كـه ايـن برتـري ھمیشـه آن        حداقل يـك نبـرد در حـین تجـاوز نشـان د            

 مـارس ارتـش آمريكـا بـه         ٢٣شـب   . چیزي كه قرار است باشـد نیسـت       

 فرمان داد كه   حمل و نقل ھوايي،   ١٠١ ھلي كوپتري از بخش      ١١ھنگ  

به توپخانه زرھي سنگین بخش مدينه گارد جمھوري حملـه كنـد و آنـرا            

  كـه پیشـرفته     AH-64D ھلي كـوپتر حملـه اي آپاچـه          ٣١. در ھم بكوبد  

ترين ھلي كوپتر حمله اي است كه آمريكا تا بحال اختراع كـرده اسـت،     

آن گونـه كـه ارتـش آمريكـا آنـرا مـي         “ حمله عمقي ” قرار بود كه به يك      

دراولــین جنــگ . نامـد دســت بزنــد و ايـن ماموريــت را بــه انجـام برســاند   

 میلیون دالر ھزينه در برداشت، و بطـور   ٢٠ معادل     ھر عدد آپاچه    خلیج
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اين ھلـي   . از آنھا علیه نیروھاي زرھي عراق استفاده شده بود        موثري  

كوپتر ھا مسئول داغان كردن صدھا تانك عراقي و ماشین ھاي حمل و    

 مـارس واقعـه بسـیار     ٢٣امـا در شـب      . نقل پرسنل زرھي عـراق بودنـد      

 كه عملكرد دكترين حمالت عمقـي ھلـي كـوپتر ھـاي           متفاوتي رخ داد  

 . ال بردارتش را در مجموع بزير سئو

و ١در سـاعت  AHR ١١ حملـه ھلـي كـوپتري    ١١ آپاچه از ھنگ  ٣١     

 سـاعت بعـد از   ٢ايـن  .  شروع به پرواز كردند RAMS ربع صبح، از مقصد

زمان تعیین شده بود و بدين معني بود كه آنھا توسط نیـروي محافظـت             

 جنگنده ھـاي بمـب افكـن ھمراھـي نخواھنـد شـد، چیـزي كـه                   كننده

 در   اين تاخیر در نتیجه مشـكل سـوخت گیـري بـود كـه             . معمول نیست 

در . ايستگاھي كه آمريكا موقتا در صحرا برپا كرده بود، بوجود آمـده بـود             

حین پرواز يكي از آپاچه ھا در نتیجه گرد و خـاك و شـني كـه در نتیجـه                

 بقیه به منظـور   . و تصادف كرد پرواز كردن بپا كرده بوده سرگردان شده  

یر شدن با بريگاد زرھي دوم بخش مدينه تعیین شدند،    پیدا كردن و درگ   

آنھـا  . آنھا فكر میكردند كه از طريق رد يابي آنتني اين بخش را يافته اند      

در انجام ماموريت شان احساس اطمینان و امنیت مي كردند چـون كـه       

آمريكا قادر شده بود كه بیشتر نیـروي دفـاعي ضـد ھـوايي عـراق را در         

 و اسـتفاده از      رتـري كامـل نیـروي ھـوايي آمريكـا         بـا وجـود ب    . ھم بكوبد 

ردياب ھـاي آنتنـي مختلـف، ھرگـاه كـه رادار ھـاي ضـد ھـوايي عـراق،           

روشن مي شد، آمريكا معموال قادر مي شـد كـه رد آنھـا را گرفتـه و بـا           

اما ايـن بـار بـا بحركـت درآمـدن      . سرعت نسبتا زيادي به آنھا حمله كند      

ارش داده شـد كـه چـراغ ھـاي          ھلي كوپترھاي آپاچه بطرف شـمال گـز       

 ٢منطقه از جمله شھرھاي ال حسوا و ال اسكندريه براي مدت تقريبـا          

 . “آسمان منفجر شد” بالفاصله بعد از آن . ثانیه خاموش و روش شد



 ھلي كوپتر آپاچه زير آتش شديد تفنگ و آتشبارھاي سـبك          ٣٠ ھمه     

امـا  . ر شـدند  خلبـان آن اسـی    ٢يكـي از آنھـا سـقوط كـرد و           . قرار گرفتند 

 ھلي كوپتر ديگـر مـورد اثابـت گلولـه قـرار گرفتنـد و كـل        ٢٩مھمتر از آن  

. ھنگ مجبور شد كه عقب نشیني كند و به پايگاه ھاي شـان برگردنـد        

 سـوراخ  ٢٠ تا  ١۵در آنجا مشخص شد كه بطور متوسط ھر ھلي كوپتر           

 تـا    روز طول كشید   ٣٠.  سوراخ پیدا كرده بود    ٢٩يكي از آنھا    . گلوله دارد 

 .كل ھنگ به آمادگي كامل برگردد

.  تاكتیكي كه علیه حمله آمريكا بكار گرفته شـد سـاده امـا مـوثر بـود                   

 دانستن تاكتیك مشخص آمريكايي ھا يعني اينكه پیشروي نیروھاي  با

زمینـي ھمـراه اســت بـا حمــالت ھـوايي گســترده، آمـدن ھواپیماھــا و      

ت غیـر نظـامي در       سـربازان و جمعیـ      سپس ھلـي كوپترھـا، در نتیجـه       

منطقه اي به مساحت چند كیلومتر مربع ، بسیج شدند و كـل منطقـه               

را در برگرفتند، به آنھا گفته شد كه در آن شب ساختاري از ھلي كوپتر 

آمريكايي ھا معتقدند   . ھاي آمريكايي از طرف جنوب سر خواھند رسید       

بـا  . كه روشن خاموش شدن چراغ ھـا عالمتـي بـراي آغـاز شـلیك بـود                

لیك كردن در يك جھت از قبل تعیین شـده و يـا در فضـاي معینـي در                   ش

كـه نسـبتا امـر    ( آسمان، ھدف آنھـا زدن ھلـي كـوپتر مشخصـي نبـود             

بلكـه بیشـتر   .) مشكلي است، حتي اگر كه در ارتفاع پايین پـرواز كننـد         

ھدف اين بود كه ديواري از گلوله را در فضايي از آسمان تشـكیل دھنـد         

 .وارد آن مي شدند  كه ھلي كوپتر ھا

دفـاعي  “ سیسـتم ”... ”  آن گونه كه آمريكـايي ھـا تحلیـل كـرده انـد                 

متـد حمـالت آمريكـا از ايـن         ( ھوايي عراق بطور قابـل بحثـي در مقابـل           

شكننده نبود، واقعي نبـود كـه بتـوان چنـد صـد عراقـي را كـه در                   ) زمان

منطقه شھري پرجمعیت، پخش شده بودند و با اسلحه ھاي كوچـك و            



( آنھـا   . .. توپ ھاي ضد ھوايي سبك شلیك مي كردند را سركوب كـرد           

سـاده امـا در عـین حـال پیشـرفته اي را تكامـل                “سیستم”  )دفاع عراق 

 و  داده بودند، كـه در واقعیـت امـر غیـر ممكـن بـود بتـوان رديـابي كـرده             

نیروھــاي آمريكــايي در از بــین بــردن رادارھــاي دفــاع  .... ســركوب نمــود

ي تشعشع ھستند و ھمچنین در از بین بـردن سیسـتم   ھوايي كه دارا 

 بسیار موثرند، بنابراين عراقي ھااسـتفاده از    ھاي موشكي و سالحي   

عراقـي  .  به مثابه سنگ بناي سیستم دفـاعي، دوري جسـتند           اين ھا 

ھا بجاي استفاده از رادار ظـاھرا بـه نـاظران زمینـي اتكـاء كردنـد كـه از               

سیم ھاي با قدرت كم، عالمت را رله     و يا بي      طريق تلفن ھاي ھمراه   

ناگھان با خاموش كردن چراغ ھاي شھر به شلیك كننده ھا . مي كردند

بجاي اتكاء به سیستم موشكي و . خبر رساندند تا آماده درگیري شوند

سالحي، سالح ھاي اصلي عراقي ھـا سـالح ھـاي كوچـك بودنـد كـه             

ايـه اي كـه بـه كجـا     با آمـوزش پ . وسیعا در میان توده ھا توزيع شده بود  

 حتي نیروھـاي شـبه نظـامي نیـز          )برراس محراق قدرت    (شلیك شود   

بـه محـض اينكـه    ... مي توانستند به نیروي دفـاع ھـوايي خـدمت كننـد           

ــد،  ــروع شــ ــگ شــ ــاطق   جنــ ــان منــ ــان در میــ ــلیك آتــــش آنچنــ  شــ

 پراگنده و پخش شده بـود كـه در واقـع غیـر ممكـن بـود آنـرا                      پرجمعیت

راقي ھا نوعي از عملیـات دفـاع ھـوايي را بـه          در نتیجه ع  . سركوب كرد 

 اخطار سريع و سیسـتم تعقیـب آن در سـطحي       اجرا گذاردند كه در آن    

مادون توانايي آمريكا براي رد يابي و نابود كردنش قرار داشت، به ھمان 

اندازه با اھمیت، عراقي ھا سالح ھاي دفـاع ھـوايي را آنچنـان وسـیع                

 شـد رد يـابي و سـركوب كـرد، و آنھـا              پخش كرده بودند كه آنھا را نمي      

فرماندھي و كنترل را غیر متمركز كرده بودند كه نمي شـد در آن بطـور                

 عراقي ھا در ايـن لحظـه حـداقل از يـك دھـه                .موثري اختالل ايجاد كرد   



فاصله بین دوجنگ استفاده كردند تا تاكتیك ھايي را كـه داراي توانـايي     

 “...مه دار باشد را تكامل دھند ادا دفاع ھوايي موثر و تا حد زيادي

”  بعبارت ديگر، با اتكاء به تـوده ھـا و بسـیج آنھـا، عراقـي ھـا طريـق                 

را يافتند تا آنچه را كه ارتش آمريكا يكي از پیشرفته ترين “ تكنیك پايیني

. و قويترين سیسـتم سـالحي بـه حسـاب مـي آورد را شكسـت دھنـد        

 از دسـت دادن يـك    يعواقب ايـن حادثـه بسـیار وخـیم تـر از شرمسـار            

 دھقانان عراقي مسـلح بـه سـالح سـبك پـايین         آپاچه است كه توسط   

ايـن شكسـت باعـث شـد كـه ارتـش آمريكـا كـل           . انداخته شـده باشـد    

. دكتـرين حملـه ھلـي كـوپتري اش را اساسـا مـورد بـازبیني قـرار دھـد         

 میلیارد دالري بـراي سـاختن كومانچـه بالفاصـله           ١۴نتیجه اينكه برنامه    

 كومانچه ھلي كوپتري كه بصـورت تیـز و مخفیانـه حملـه مـي               لغو شد، 

كند، و براي گذر كردن از رادار ھاي دفاعي طراحي شده اند، چرا كه بر        

پنتاگون واضع شد كه توده ھا در عـراق از ھـیچ راداري اسـتفاده نكـرده       

 . بودند

  

  

 : مااليا

 انقالب و دست کشیدن از آن

 “ديدگاه من از تاريخ”

 گگاثر چین پن

 )٢٠٠٣مديا ماسترز؛ سنگاپور،(

 )١(، يک انقالبي قديمي از کشور مااليا.آر.نوشته اس

 طي قرون نوزده و بیست، مـالزي شـاھد مبـارزات طـوالني و دشـوار                

مردم كثیر ملیت آن، علیه سلطة استعمارو سـتمگري نیمـه ـ فئـودالي     

نده اي،  جديد و تکاندھی رويدادھا١٩۶٩بااين حال نوامبر) ٢.(بوده است



به ناگھان سیاسـت در     . ملت، بويژه فقرا و استثمارشدگان را برانگیخت      

اخبار چون ھـوائي تـازه دمیـدن گرفـت و      . مالزي امري ھیجان انگیز شد    

سراسر کشور، از صحن بي جان کارخانجات گرفته تا مـزارع سرسـبز و            

زنــده، از خوابگــاه ھــاي دانشــجوئي تــا ســلول ھــاي زنــدان ھمــه را در  

 ھنگامیکه راديوي صداي انقـالب مـالزي، کـه از چـین تـوده اي                .برگرفت

ــه اي      ــروزي ھــاي قھرمانان ــر از نبردھــا و پی ــي پخــش میشــد خب انقالب

رزمندگان چريک ارتش رھـائیبخش مـالزي بـه محرومـان و سـتمديدگان              

 کشور را در بر گرفته به ناامیـدان امیـدي تـازه       ی انتظاري بزرگ   مي داد، 

 اسـمي   بزبـان مالزيـائي،   “ سوارا رولوسي ”راديوي شورش يا    . بخشید

که در آن زمان بـدان معـروف بـود، نخسـتین اعالمیـه حـزب کمونیسـت                  

پــرچم کبیرســرخ جنــگ مســلحانه را برافراشــته و دلیرانــه بــه  „ مــالزي 

را بعد از مدتي طوالني پخش كرد احیاي مجـدد          “ !پیشروي ادامه دھید  

ن تیراندازي ھا علیه مبارزه مسلحانه در سالگرد بیستمین سال نخستی

بريتانیاي استعمارگر که اعالم کننـده ي جنگـي طـوالني بـراي رھـائي               

 ھنگامیکه اخبار و    ٧٠در بیشتر سالھاي دھه     . ملي بود، بوقوع پیوست   

تحلیل ھاي روزانه بر روي امواج راديويي مخابره مي شـد، ملـت چنـان               

 . بي تاب شنیدن آن بود که ھرگز قبًال نظیرش ديده نشده بود

از بدو پیدايش در کوران مبـارزه  ) سي پي ام( حزب کمونیست مالزي     

ولي بعداز درگذشت مائو ـ تسـه دون در سـال    . براي رھائي بوده است

 و پايان انقالب کبیر فرھنگي پرولتري در چین، مبارزه انقالبـي در              ١٩٧۶

از آن ھنگام تا ھمین اواخـر چیـز زيـادي از رھبـري           . مالزي از نفس افتاد   

 بود که رھبـري  ٩٠در سال ھاي پاياني دھه  . سي پي ام شنیده نشد    

سي پي ام براي مطلع کردن جھانیان از ديدگاھش نسبت به حماسـه       

ي طوالني و تراژيـک جنـبش انقالبـي مـالزي، سـکوت طـوالني خـود را            



عبـداهللا جـه دات صـدر سـي پـي ام و ھمسـرش انـگ مـین                   . شکست

، از اعضاي کمیتـه مرکـزي، ھـر    چین، معروف به الیاس سوراني عبداهللا 

 ١٩٩٩ و   ١٩٩٨دو وقايعي را که در جريانش بودند بترتیب در سال ھـاي             

بھر حال، حکومت مالزي کتـاب ھـاي آنھـا بزبـان            . برشته تحرير درآوردند  

) جنگ ضد بريتانیا و صـلح ( رنگ آنتي بريتیش دن پردامايان پمالزيائي،  

، و سـوراني  )١٩٩٨گ کنگ، نشر نان دائو، ھن( نوشته عبداهللا چه دات  

بوسـیله ھمـان   ) استقالل و ھنگ دھم ( دن کمرده کان ١٠ک ـ    رژيمن

 .ناشر را ممنوع کرد و مردم در مالزي به آنھا دسترسي ندارند

، دبیر حزب و عمًال رھبر حـزب از     )بزبان چیني، چن پینگ   ( چین پنگگ      

ــاب ١٩۴٧ســال  ــاريخ ”، کت ــدگاه مــن از ت  ٢٠٠٣ خــود را در ســپتامبر“ دي

اين بنوعي روايت موثق حـوادث اسـت و نـه تنھـا بسـیاري        . منتشر کرد 

 اسـتدالالت دفـاعي وي کـه حـاوي           ازداستان ھاي جالب و کوتاه بلکـه      

متاسـفانه  . تصديق صادقانه خطاھاي او و حزب اسـت را نیـز در بـر دارد              

 حزب کمونیست  چین پنگ نیز مانند عبداهللا چه دات و سوراني از درک        

 ايدئولوژي کمونیستي و خط سیاسي حزب، که الزاما فعالیـت     مالزي از 

ھاي حزب را ھدايت میکرده، نماي بزرگي ارائه نداده اند ـ و اين بخودي 

ھمچنین بايسـتي متـذکر شـويم کـه چـین پنـگ       . خود قابل توجه است 

 در چـین    ـ ١٩٨٩ تـا  ١٩۵٩چندين دھه از دوراني را که رھبر حزب بـود ـ   

ه کــه شــامل ســال ھــاي پرغوغــاي انقــالب کبیــر ايــن دور. زنــدگي کــرد

فرھنگي پرولتري بود، موقعیتي محکم و استثنائي در اختیار چین پنـگ         

براي گزارش کردن از حوادثي کـه زمـین و زمـان را بـه تکـان در میـآورد ـ        

” منجمله مصاحبه خصوصي با مائوتسه دون ـ قرار داده بود، با اين حـال  

ن دســـته از خواننـــدگاني كـــه انتظـــار  بـــراي آ „ديــدگاه مـــن از تـــاريخ  

 .  تحلیل از اين حوادث را دارند، كامال مايوس كننده است باالي



 اجمالي به تاريخ حزب کمونیست مالزي نگاھي

 میلیــون نفــر اســت کــه عمــدتا از ٢٠ جمعیــت مــالزي در حــال حاضــر   

ھمچنـین  ) ٣.(مالزيائي ھا، چیني ھا و ھندي ھا تشکیل شـده اسـت           

از مردمان بومي در جنگل ھا يا حواشي آن بشکل جوامـع   تعداد اندکي   

قبیله اي زندگي میکنند که درگیـر زراعـت ديمـي، شـکار، دام پـروري و           

طي دوران اسـتعمار، اکثريـت مـردم مـالزي بعنـوان           . ماھیگیري ھستند 

جامعه مـالزي از  . کشاورز و دھقان در مناطق روستائي زندگي میکردند 

سله مراتبي بود كه سلطان در راس آن نظر ساختار سیاسي كامال سل

اين حکام فئـودال تحـت انقیـاد حکـام بريتانیـائي بـوده، واز               . قرار داشت 

مالزي جامعه اي روستائي، با مالک . ھرگونه قدرت واقعي محروم بودند

صـنعتي وجـود   . و دھقان، منجمله تعـداد زيـادي کشـاورز اجـاره دار بـود         

بــا ظھــور . زي ھــم وجــود نداشــتنداشــت، در نتیجــه پرولتاريــا و بــورژوا

استعمار بريتانیا، مالزي فئودالي به جامعه اي مستعمره و نیمه فئودال      

 نوزدھم بريتانیائي ھـا ارقـام بزرگـي از کـارگران             با آغاز قرن  . تبديل شد 

 چیني ھـا    ١٩۵٠ به مالزي آوردند، بقسمي که تا دھه          مھاجر چیني را  

 .ل مي دادندبزرگترين گروه نژادي را در مالزي تشکی

 در روسـتائي    ١٩٣٠در آوريـل    ) سـي پـي ام    ( حزب کمونیست مالزي       

قبــل از . نزديــک کــوآال پــي لیــه در اســتان نگــري ســیمبیالن ايجــاد شــد

بزبــان مانــداريني، حــزب (تاســیس بعنــوان حــزب کمونیســت نــان يانــگ 

ــاي جنــوب   ــت دري ــار حــزب      )کمونیس ــاوراي بح ــاخه جنــوبي م ــا ش ، ي

و تقريبـا   . ، سـازماندھي شـده بـود      )سـي پـي سـي     (کمونیست چین   

تماما از کارگران مھاجر چیني و آنھائي که بـدلیل تحـت تعقیـب بـودن و        

 بـدلیل گريـز از کشـتار ضـدانقالبي          ١٩٢٧بويژه طي سال ھاي متعاقب      

کومینگ تان چیانکايچک از چین فرار کرده بودنـد،         ) ناسیونالیست(حزب  



ور دور کمینتـرن کـه در   بدنبال تصمیم گیـري دفتـر خـا      . تشکیل شده بود  

 برگزار شد، ١٩٣٠ آوريل ٣٠شانگھاي مستقر بود، اولین کنگره حزب در  

ھوشي مینه، انقالبي معروف . حزب کمونیست مالزي رسما ايجاد شد

ويتنامي و چھـره اي کلیـدي در ايجـاد جنـبش کمونیسـتي ھنـدوچین،                

زي در  حزب کمونیست مال  . يکي از نمايندگان کمینترن در اين کنگره بود       

سال ھاي نخست بعنوان سازماني زيرزمیني عمل کرده و سختي ھـا       

و سرکوب ھاي بیشماري را از طرف مقامـات اسـتعمارگر بريتانیـائي در           

دســتگیري اعضــاي حــزب، مظنــون بــه عضــويت، و  . مــالزي تجربــه کــرد

بعنوان مثال فقـط در سـنگاپور طـي يـک     . ھواداران کرارا اتفاق مي افتاد   

 بـار بـه خانـه       ۴٣٢ پلـیس    ١٩٣۵ و   ١٩٣١ین سال ھاي    دوره پنج ساله ب   

درحالیکـه تعـداد بزرگـي از    . اعضا و محل ھاي اختفـاي آنھـا حملـه کـرد           

دستگیر شدگان را به چین اخراج میکردنـد، زنـدان ھـاي محلـي نیـز پـر           

با اين حال حزب قادر بـود در زيـر سـرکوب در سـازماندھي               . شده بودند 

م حمـل و نقـل، ھمچنـین در میـان         کارگران در مـزارع، معـادن و سیسـت        

دانش آموزان مدارس چیني، يعني مدارسي که از زبان ماندارين بعنوان  

 .وسیله آموزشي استفاده میکردند، پیشرفت بنمايد

 در آغاز جنگ پاسیفیك از جانب امپريالیست ھاي غربي علیـه ژاپـن،                

ــاروزاي ھیتلــر علیــه اتحــاد جمــاھیر آن ز    ــا کــارزار بارب مــان کــه مقــارن ب

ــات      ــه مقام ــالزي ب ــود، حــزب کمونیســت م سوسیالیســتي شــوروي ب

 در مقابل    بريتانیائي استعماري پیشنھاداتي مبني بر مقاومت متفقانه      

 ھاي ژاپن در آسیا را داده در عـوض آزادي اعضـايش از زنـدان                 پیشروي

اين دوره ائتالف بريتانیا و حزب کمونیسـت   . ھاي بريتانیائي را طلب کرد    

 يعنـي ھنگامیکـه حـزب کمونیسـت مـالزي بسـرعت ارتـش               مالزي بود، 

را بـراي پیشـبرد کارزارھــاي   ) ام پــي آ جـي آ (خلـق ضـد ژاپنـي مـالزي     



علیه اشـغالگران جديـد کشـور يعنـي       “ در پشت خطوط دشمن   “چريکي

بريتانیائي ھـا پیشـنھاد کردنـد جنگجويـان         . ژاپني ھا، سازماندھي کرد   

ــراي حمــالت،    ــرده ب ــالزي را مســلح ک ــذاري ھــا و  مقاومــت م  کمــین گ

اين قرار و مدارھا در خالل جنـگ    . خرابکاري ھاي چريکي آموزش بدھند    

 .  بطول انجامید١٩۴۵ تا١٩۴١دوم جھاني از 

، بريتانیا مجـددا مـالزي را   )١٩۴۵( وقتي جنگ جھاني دوم پايان يافت      

اشغال نمود، اما بدلیل خط تسلیم طلبانه اي که دبیر کل آن زمان، الي   

ل مخفي ھم ژاپني ھا و ھم بريتانیائي ھا، حقیقتي که بعدھا           ته، عام 

کمیتـه مرکــزي حــزب رو کــرد، پــیش گذاشــت، حــزب کمونیســت مااليــا  

سـال  . سیاست ھمکـاري بـا اسـتعمارگران بريتانیـائي را بـه پـیش بـرد              

 رھبري حزب کمونیست مـالزي جاسـوس بريتانیـائي را افشـاء و              ١٩۴٧

ي که خط رھبري حزب را رقم میزد اخراج کرد، ولي خط تسلیم طلبانه ا    

ــه داد   ــود ادام ــه ســلطه خ ــاي   . ب ــز زيربن ــالزي ھرگ حــزب کمونیســت م

 مبنـاي مبـارزه دو خـط کـاملي علیـه خـط        ايدئولوژک ـ سیاسي خود را 

ولـي ايـن مسـئله در       . سیاسي رفرمیستي غیـر پرولتـاريش قـرار نـداد         

کـه  بدترين حـالتش در سـال ھـاي بالفاصـله بعـداز جنـگ روي داد، وقتی                

ــويژه     ــتي و بـ ــه اي اکونومیسـ ــاذ برنامـ ــالزي اتخـ ــزب کمونیســـت مـ حـ

تريديونیونیستي را بعنوان بھترين انتخـاب ممکـن بـراي آن دوره در نظـر               

با اين حال چین پنگ عمدتا با چشم داشت به ارقام و اعتبارات،    . گرفت

. اعالم میکنـد ايـن دوره قدرتمنـدترين دوره حـزب کمونیسـت مااليـا بـود          

( ظامي انگلیسي ھا بیرحمانـه حـزب کمونیسـت مااليـا          سپس ستاد ن  

ــارگر و         ــه ک ــائي از طبق ــش ھ ــود بخ ــده ب ــق ش ــام موف ــا آن ھنگ ــه ت ک

و تشـکالت   )  از ملیت ھاي مالي و ھندي را نیز بسیج بنمايـد            دھقانان

با رسیدن بـه اواسـط      . توده اي تحت کنترل يا نفوذ حزب را سرکوب کرد         



شد، و يکبار ديگر مجبـور بـه    عملکرد علني حزب غیرممکن   ١٩۴٨سال  

 .مخفي شدن گرديد

 يکبار ديگر حزب کمونیست مااليا جنگي ١٩۵٩ و١٩۴٨ بین سال ھاي   

چريکي علیه استعمارگران انگلیسي را که مجددا کشور را بعداز جنـگ            

حزب کمونیست مااليـا ايـن   . دوم جھاني اشغال نموده بودند، آغاز نمود    

بريتانیا نامید، ولـي آن باعـث شـد         جنگ را جنگ رھائیبخش ملي علیه       

حکام بريتانیائي و بعدا رژيم ھاي نـوکرمنش مسـتعمراتي در کوآالمپـور             

„  قدرت سیاسي به آنھا      ١٩۶۵ و   ١٩۵٧که بترتیب در سال     ( وسنگاپور،

 وضـعیت فـوق العـاده اعـالم         ١٩۶٠ تـا    ١٩۴٨از سـال    ) داده شد “ انتقال

ائي ھا نه تنھا نیروھاي ويژه      در دوره جنگ ضد بريتانیايي، بريتانی     . بکنند

خود، بلکه ھمچنین بیست و چھار گردان مزدور متشکل از سربازان في 

جي، آفريقا، و استرالیا، ھمین طـور سـربازان گورخـائي از نپـال را بکـار               

عالوه بر اينھا، چندين ھنگ مالزيائي از ارتش نوکرمنش بريتانیا، . گرفتند

متشـکل از   “ گاردھاي کشوري „و  نیروي امدادي میلیتاريزه شده پلیس      

توده ھاي بومي را براي جنگیدن علیـه ارتـش مـنظم رھـائیبخش ملـي         

ــالزي  ــه ) ام ان ال آ(م ــداکثر( ک ــکل از ) ح ــود و  ٨٠٠٠متش ــرد ب  زن و م

تشکل توده اي حـزب کمونیسـت       (  نفر مین يوئن     ۶٠٠٠٠بوسیله تقريبا 

یا علیـه حـزب     ارتش بريتان . حمايت میشدند، يکجا گرد آورده بود     ) مالزي

کمونیست مالزي حمالت ھوائي، قدرت آتش توپخانه، تانک، خودروھاي 

زره پوش نظامي، ويک سري کامل از آخرين سالح ھـاي مـدرن را بکـار                

کارزار ضد شورش انگلیسي ھا با وحشیانه تـرين تاکتیـک ھـاي             . میبرد

جـدال  .  در مناطق روستائي ھمراه بـود       نظامي علیه مردم غیر نظامي    

 نابرابر بود، با اين حال انگلیسي ھا ھرگز موفق نشدند شورش را کامال

اما ستاد نظامي بريتانیا ساکنین مناطق روستائي . کامال تار و مار کنند 



 و در باصـطالح       پراكنده و خـرد خـود نمـوده         را بزور وادار به تخلیه مزارع     

ــم       ــاردار و تحــت نظــارت دائ ــوين درپشــت ســیم ھــاي خ روســتاھاي ن

رتشش قـرار داد و بـاين ترتیـب رزمنـدگان ارتـش رھـائیبخش               گاردھاي ا 

ملي مالزي بدلیل قطع شـدن ارتبـاط بـا منبـع حمايـت شـان خـود را در           

در مواجھه با چنین شرايطي بود . اعماق جنگل ھا منفرد و ايزوله يافتند

 عقب نشیني کرده و  که رھبري حزب تصمیم گرفت به مرزھاي شمال   

آنقـدر چـین پنـگ      . ر جنوب تايلنـد برپـا بنمايـد       اردوگاه ھاي پايگاھي را د    

داده “ تروريست ھاي کمونیست„ باو لقب رھبر   ( شرور بحساب میآمد    

کـه  ) بحسـاب میآمـد   “ تحت تعقیب ترين فـرد در امپراطـوري بريتانیـا         „ و  

 طي تمامي اين دوره جايزه تعیین شده بـود و مـردم فقـط     براي سرش 

 . دبه نجوا نام او را بر زبان مي آوردن

 چین پنگ نشستي براي مذاکره را که به مذاکرات صـلح            ١٩۵۵ سال     

 تون   چین پنگ و تیم رھبريش وقتي     . بالینگ معروف است رھبري نمود    

مالزي كه سر سپرده انگلیسي ھا بود، “ نخست وزير“ کو عبدل رحمان

خواستار تسلیم شدن کامل حزب کمونیست مااليا شد، مجبور شـدند           

 بـا نگـاه مجـدد بـه ايـن دوره            ١٩٧٠حزب در سال    . نندمذاکرات را ترک ک   

 را بپـذيرد كـه از    ١٩۶١ تـا    ١٩۵٠مجبور شد خطاھاي خوداز اواسط دھه       

“ گـذار مسـالمت آمیـز بـه سوسیالیسـم     „ خـط اپورتونیسـتي راسـت ـ     

( پیروي مي كردند و به سیاست ھاي پارلمانتاريستي تـوھم داشتندــ     

 ). شائو چي بودكه متاثر از خارج يعني خروشچف و لیو

کـه از اواسـط دھـه       “ مسـتقل „  حزب کمونیست مااليا علیه ماالياي         

.  مالزي نامیده میشـد، جنـگ چريکـي خـود را مجـددا آغـاز نمـود                  ١٩۶٠

اينبار، در بستر انقالب فرھنگـي در چـین و يـک سـري شکسـت ھـاي                  

فضاحت باري که مردم ويتنام بر نیروھاي آمريکائي وارد آوردنـد، در دوره    



اي از خیز بلند مبارزه در سراسر جھـان علیـه امپريالیسـم بسـرکردگي      

آمريکا، حزب کمونیسـت مـالزي مبـارزه مسـلحانه اي انقالبـي را بـراي                

در مـالزي   “ انقالب دمکراتیک نـوين   „ رھائي ملي و بسرانجام رسانیدن      

حزب خود را طرفدار مارکسیسم ـ لنینیسم ـ انديشـه مـائو    . اعالم نمود

پیشاھنگ پرولتاريـا و  „الم کرده و مدعي شد که اين حزب        تسه دون اع  

„ کـه   “ ھسته ايست „ ھمچنین    “باالترين سطح سازمان يافته پرولتاريا    

ــالزي  ــالب مـ ــه “ انقـ ــرمايه داري  „علیـ ــم و سـ ــم، فئودالیسـ امپريالیسـ

اساسـنامه جديـد حـزب کمونیسـت       . ( میکنـد “ رھبري„ را  “ بوروکراتیک

ــاه مــه   ــالزي، م ــات   مضــافا، ا) ١٩٧٢م ــرد انحراف ــار حــزب اعــالم ک ــن ب ي

اپورتونیســم ـ راســت خــود در گذشــته را اصــالح کــرده، و ماننــد ديگــر     

کشورھاي نیمه فئـودال نیمـه مسـتعمره جھـان سـوم راه جنـگ خلـق                 

طــوالني، راه محاصــره شـــھرھا از طريــق روســـتاھا و کســب قـــدرت     

 .سیاسي سراسري بوسیله نیروي مسلح را اتخاذ کرده است

 رسانه ھاي اصلي سرشار از حکايـات        ١٩٧٧ و   ١٩۶٧ھاي   بین سال      

 بـود کـه ارتـش رھـائیبخش مااليـا            حمالت و کمین ھـاي مسـلحانه اي       

 و  تحت رھبري حـزب کمونیسـت مااليـا علیـه نیروھـاي مسـلح پلـیس               

رژيـم دسـت   „ارتـش رژيـم بـه پـیش مـي بردنـد، رژيمـي كـه حـزب آنـرا           

از . نیا،به حساب مي آورد   امپريالیسم، عمدتا امپريالیسم بريتا   “ نشانده

، پخـش  )صـداي انقـالب مااليـا    ( به بعد، سووارا روولوسـي مااليـا         ١٩۶٩

روزانه راديوي حزب، مسـتقر در حونـان در جنـوب چـین، اخبـار نبردھـا و            

پیروزي ھا و شکست ھا، ھمچنین تحلیل ھاي حزب از وقـايع و اوضـاع           

( مااليائي، چیني اين برنامه ھا بزبان . داخلي و جھاني را گزارش میداد

، تمیلي، انگلیسي ھمچنین چنـدين لھجـه غیـر مانـداريني            )مانداريني

چیني پخش مي شد كه منبع الھام بسیاري از مردم ملیت ھـا وحرفـه     



جوانـاني کـه تفکـر انقالبـي داشـتند، بـويژه جوانـان             . ھاي گوناگون بـود   

 و بطــور  چینــي مااليــا كــه منشــاء پرولتــري داشــتند، بصــورت گروھــي 

افزون به ارتش رھائیبخش ملي و جبھه رھائیبخش ملي مااليا مـي         روز

“ حکومـت اضـطراري   „و اين علیرغم سرکوب وحشـیانه تحـت         . پیوستند

بـه معنـي محرومیـت از حتـي پايـه اي تـرين              “ حکومـت اضـطراري   „. بود

آزادي ھاي مدني بود كـه مـي توانسـت زنـداني کـردن نامحـدود بـدون               

ن نوشتجات انقالبي، يا حتـي اعـدام   محاکمه، صرفا بدلیل ھمراه داشت 

ــاطق    ھــاي فــوري و ناپديــد شــدن را در برداشــته باشــد چنانچــه در من

ــیله    ــامي بوس ــاي نظ ــالزي  „کارزارھ ــي م ــاي امنیت ــدي  “ نیروھ ــا تايلن ي

 .دستگیر مي شدند

 تکاندھنده و خیزش انقالبـي    انقالب کبیر فرھنگي پرولتري كه امواج        

ت در میــان قــدرت مــداران و اقشــار  را بھمــراه داشــ در سرتاســر جھــان

ممتاز نگراني و اضـطراب عظیمـي را بوجـود آورده بـود و در ھمـان حـال           

امیــد و اعتمــاد را در میــان ســتمديدگان و اســتثمار شــدگان شــعله ور   

جوھر . نموده بود كه بدون شک بر وقايع درون مالزيا نیز تاثیر گذارده بود        

ولتاريـا ي مـالزي ھماننـد      حمايت چین انقالبـي بـدان معنـي بـود كـه پر            

 سیاسـي ، بــراي گــرد  -پرولتاريـا در سراســر جھـان از ابــزار ايــدئولوژيك   

علیـــه تـــاثیرات يـــا گرايشـــات . آوردن توفـــان، بھـــره منـــد گشـــته بـــود

اپورتونیستي راست يا رويزيونیستي در تشکالت چپي جنگیده و مواضع 

حـد معینـي   و نقطه نظرات را در بسیاري از کشورھا عريـان نمـود، و تـا        

اين مسئله در مورد مالزي، منجمله درون حـزب کمونیسـت مـالزي نیـز              

سیاســت ھــاي پارلمانتاريســتي، انتخابــات بــورژوائي و  . صــادق اســت

تريديونیونیستي از باال تا پـائین در شـبه جزيـره مااليـا و سـنگاپور مـورد         

شـورش علیـه    „رھنمـود ھـاي صـدر مـائو تسـه دون،            . انتقاد قرار گرفت  



، “قدرت سیاسي از لوله تفنگ بیرون مي آيد       „،  “ بر حق است   مرتجعین

اگر جرات فتح قلـل را بنمـائي       „ ، و   “خلق بدون ارتش خلق ھیچ ندارد     „ 

، جملگــي در قلــب جوانــان در مــالزي “ھــیچ کــاري غیــر ممکــن نیســت

متعاقـب مـرگ مـائو و کودتـاي         . ھمانند ديگر کشورھا جائي پذيرا يافـت      

، بھـر حـال، سـطح مبـارزه مسـلحانه      ١٩٧۶ضدانقالبي در چـین بسـال       

تـا  ١٩٧٠علیه نیروھاي مسلح مالزي وسیعا افت کرده ازنیمه دوم دھه           

 رھبري حزب رسما    ١٩٨٩سال  . تحلیل رفت ١٩٨٠“ دھه ازدست رفته  „ 

 کال به مبـارزه مسـلحانه پايـان دھـد، کـه نقطـه اوج ايـن            تصمیم گرفت 

 مـالزي بـراي      حکومت مالزي و حزب کمونیسـت       مرحله توافقي بود كه   

ايـن توافـق بـا داللـي حکومـت      . پايان دادن به مخاصمات به آن رسـیدند      

تايلند انجام شده كه برسمیت شناختن شاه فئودال و حکومـت دسـت       

 .توسط حزب در آن شامل بود“ مالزي„نشانده 

 دو طرف، دو تاريخ :ضد شورش بريتانیا 

انیائي طرفدار   در مورد باصطالح حکومت اضطراري عمدتا مورخین بريت          

ديــدگاه اســتعماري و افســران نظــامي ســابق بريتانیــا ھســتند کــه در  

ــد    ــادي نوشــته ان ــدار زي ــان مق ــاطرات ش ــورش  . خ ــد ش ــین ض متخصص

بريتانیائي مثل كیستون و تامسون در نوشته ھايشان در مورد عملیات           

يـاد  “ وقايع پیروزي عظـیم ” ، از آنھا به مثابه “کارزار مااليا „ھاي شان در    

ه اند و رسانه ھا و محافـل آكادمیـك آنـرا بـه مثابـه درس ھـايي كـه         كرد

. نقطه مقابل تجربه شكست آمريكا در جنـگ ويتنـام بـوده، سـتوده انـد              

 را  ١٣۶عده اي از افسران بريتانیا، نیروي مسلحي مخفـي بنـام نیـروي            

سازمان دادند که با ارتش ضدژاپني خلق مااليا که تحـت رھبـري حـزب            

ود، در عملیات مخفیانه علیه حکومـت ژاپـن در مااليـا         کمونیست مااليا ب  

. ، ھمكـاري داشـت  )در جنگ دوم جھاني، معروف به جنـگ پاسـیفیك          (



 بــا مــاموران مخفــي بريتانیــا در  کــادر واســطه حــزب کمونیســت مااليــا 

ديـدگاه مـن از   ”در نتیجـه  . ماالياي جنگ زده ي آن زمان، چین پنـگ بـود    

رزمنــده ي مــیھن پرســت پرشــور چــین پنــگ از نقطــه نظــر يــک “ تــاريخ

 بــه  توضــیحات دســت اول جــذابي را در مــورد حــوادث کوچــک و بــزرگ، 

 .خواننده ارائه میدھد

 نوشته ھاي ديگر اين دوره را کارمندان نظـامي و غیرنظـامي بريتانیـا                 

( و اسپنسر چـپمن  ) ١٩۵٧جنگل سرخ، لندن، (جان کراس   . نوشته اند 

فسران اطالعـاتي ارتـش بريتانیـا       ا) ١٩۴٩جنگل بي طرف است، لندن،      

بـاقي مانـده و بـا      ) ژاپنـي ھـا   ( ،  “خطـوط دشـمن   „ بودند کـه در پشـت       

ھر دو نفر در . چريک ھاي ارتش ضد ژاپني خلق مااليا ھمکاري میکردند

متن داستان ھاي خود راجع به جنگ چريکي ضدژاپني نوشته اند، کـه              

يحاتي دقیـق و در   مغرضانه، حداقل از نظر برخورد نـژادي، نبـوده و تشـر           

جزئیــات از کادرھــاي حــزب کمونیســت مااليــا در اردوگــاه ھــاي مخفــي  

امـا معمـوال ايـن خـاطرات مسـتعمراتي          . جنگلي شان بدست میدھنـد    

 .شديدا به سبکي پیروزگرانه نوشته شده است

ــر حــزب        ــا ب ــروزي بريتانی ــن نوشــته ھــا از منظــر پی ــر اي  درحالیکــه اکث

مـواره مـداح معیـار ھـاي دراکـونیني          کمونیست مااليا نوشـته شـده، ھ      

نبرد بـا تروريسـت ھـاي    „ در ) قاضي قصي القلب و بیرحم آتن باستان    (

تحلیـل جـان   : ھستند، با اين حـال اسـتثنائاتي وجـود دارد       „ کمونیست  

از دوران اشــغالگري ژاپــن و ) دانشــیار تــاريخ، دانشــگاه بــاث(نیوســینگر 

ــگ خــاطرات ن„ در مقالــه اش، “ اضــطراري„ســال ھــاي  ظــامي در فرھن

نـــژاد و ”، کــه در روزنامـــه راديکــال   “مـــورد مااليــا : امپراطــوري بريتانیــا  

منتشر شد، کـامال جنايـات جنگـي بريتانیـا علیـه            ) ١٩٩۴(٣،  ٣۵،“طبقه

چین پنـگ   “ ديدگاه من از تاريخ   ”از اين نظر،    . مردم مااليا را افشاء میکند    



 اجبـاري  از دھشت و شقاوت ھمراه با سرکوب شورش، منجمله تخلیه   

 و فقیر ساکن روستاھا و متمرکز کردن آنھا در      نیم میلیون چیني مودب   

اغلـب ادعـا   . روستاھاي باصطالح نوين، بھترين افشـاگري ھـا را میکنـد       

بــا (“ نقشــه بريــگ„ شـده اســت کــه ايـن اقــدامات رســوا، مشــھور بـه    

اقتباس از نام جنرال ھارولـد بريـگ، رئـیس جديـد عملیـات ھـا در سـال           

راه با عملیات بي وقفه جنگل براي تعقیب چريک ھاي حزب           ھم) ١٩۵١

آنـرا در تضـاد بـا     “ سیر اوضاع راعـوض کـرده     „کمونیست مااليا، توانست    

علیـرغم الف و گـزاف   . تالش ھاي جنگـي ضـد بريتانیـائي حـزب بنمايـد        

قافیه وار نوشته ھاي اکثر مورخین و روزنامه نگاران بريتانیائي و طرفدار            

 بي حرمتي و شرارت بي پايـان         ،“ فتح قلوب و افکار    “استعمار مبني بر  

ھمراه با . ارتش بريتانیا علیه شھروندان غیر مسلح، رويدادي عادي بود     

 سـربريدن زنـدانیان و قتـل عـام           برخورد بیرحمانـه نظـامي، کـه شـامل        

“ تفرقه بیانداز و حکومت کـن „ شھروندان بود، اين سیاست استراتژيک    

ه کـردن ارتـش چريکـي کـه عمـدتا از چینـي       بود که بدون شک به ايزولـ     

 در جنگــل تشــکیل شــده بــود، خــدمت کــرده، دســت آنھــا را از   تبارھــا

شان از میان گروه گسترده “ چشم و گوش„رسیدن به منبع تھیه غذا و 

 .دھقانان مااليا و کارگران کشتزارھاي ھندي، کوتاه نمود

ي دارنـد،    حتي در میان آنھائي که مقداري نسـبت بـه مـردم ھمـدرد                

بريتانیـــا در پیشـــبرد جنـــگ ھـــاي „ روشـــنگرانه „ گیـــر دادن بـــه متـــد 

برخي از مورخین، ازقبیل نیوسینگر . ضدانقالبي امري مبتذل بوده است

بــا تمرکــز يــک جانبــه بــر اوضــاع نامســاعد سیاســي ـ نظــامي حــزب      

ناگزير „ پیروزي „ کمونیست مالزي، که مدعي ھستند دير يا زود باعث    

میشـد، معتقـد ھسـتند    “ فرو نشاندن شـورش کمونیسـتي   „بريتانیا در 

. حزب کمونیست مالزي ھرگز نبايد به مبـارزه مسـلحانه روي مـي آورد             



تصوير قابل دسترس تاکنوني براي آنھائي که آرزو دارند از تاريخ جنـبش      

انقالبي مااليا درکـي کامـل داشـته باشـند، ضرورتاتصـويري بسـیار يـك               

راين تاھم اکنون، تعبیري جـامع تـر از سـال           بناب. جانبه و مغرضانه است   

کـه در  ) ١٩۶۶ ـ  ٧۶(و دوره متـاخر مبـارزه مسـلحانه    „ اضطراري „ ھاي 

رابطه با بعد تعیین کننده ايـدئولوژيک ـ سیاسـي، اساسـا در رابطـه بـا        

مسئله خط سیاسي حزب کمونیست مالزي باشد، کتـابي اسـت کـه              

، به بیانیه ھـاي ھـراز   رھبري حزب اغلب ساکت بوده  . بايد نوشته شود  

مسـیر  (چندي و چکیـده ي کوتـاھي از تـاريخ حـزب کمونیسـت مـالزي                

، بسـنده كـرده، و    )١٩٧۵“ درخشان و رزمنده ي حزب کمونیست مااليـا       

 سـرويس   اين علیـرغم داشـتن امکـان پخـش ديـدگاه ھـايش از طريـق             

 .راديوئي سووارا روولوسي بود

ونیسـت مااليـا اسـت و نـه آن          نه تاريخ حزب کم   “ ديدگاه من از تاريخ    ”  

 دوران   طوريکه چین پنگ مسـلم فـرض میکنـد، حسابرسـي کـاملي از             

  „ديـدگاه مـن از تـاريخ    ”طبق کالم خـودش،   . حکومت اضطراري میباشد  

داشـته  “ کشورش„است که وي براي    “ رويائي„او، و   “ سفر نامه „صرفا  

عمار در آرزوي خاتمه دادن به اسـت      „ چین پنگ مي گويد نسل او       . است

“ .من نسبت به اين واقعیت احساس غـرور میکـنم         . بريتانیا بر مااليا بود   

 ولي  بي شک جنگیدن براي پايان دادن به استعمارگري عادالنه است،

چرا ضرورت داشت كه يك حزب كمونیست ايـن مبـارزه را رھبـري كنـد؟           

انجام .  متاسفانه حتي سرنخي بدست نمي دھد “ديدگاه من از تاريخ”

اري مسـتلزم تحلیـل طبقـاتي از جامعـه مااليـا تحـت حاکمیـت           چنین کـ  

چـین پنـگ   . استعماري بريتانیا است ـ که چین پنگ از آن اجتناب میکند 

روشن میکند که آثار فلسفي مارکسیستي، نوشته ھاي نظامي مائو،  

و ستاره سرخ برفراز چـین اثرادگـار اسـنو         “ در باره جنگ طوالني   „ بويژه  



، وسـیعا بـر     ) معلـم مدرسـه بـه او قـرض دادنـد           که ھمگي آنھـا را يـک      (

. سالھاي اولیه عمر او قبل از آن کـه بـه حـزب بپیونـدد، تـاثیر گذاشـتند                  

ولي چگونه وي يادگرفته ھاي خود از کتب را در مورد واقعیات مااليا بکار 

بست؟ چگونه از ناسیونالیسم تنگ نظرانـه بريـده و انترناسیونالیسـم،            

اجتماعي تحت شرايط اشغال خارجي را پـذيرا    مبارزه طبقاتي و انقالب     

شد؟ حـزب او چـه چیـزي را مـؤثرترين طريـق بـراي متحـد کـردن مـردم                     

ــراي        ــي ب ــي انقالب ــا در جنگ ــیج آنھ ــا و بس ــاي ماالي ــت ھ ــامي ملی تم

سرنگوني تمامي اشـکال سـتمگري، بحسـاب میـآورد؟ رھبريـت حـزب            

ن  راسیسـتي تفرقـه بیانـداز و حکومـت کـ            کمونیست مااليـا سیاسـت    

 سیاسـي غلبـه    دشمن را چگونـه میديـد و چگونـه بـر آن ھمـه نیرنـگ            

میکــرد؟ حــزب امیــدوار بــود خــط تــوده اي مــائو تســه دون را در منــاطق  

عمــدتا چینــي ( روســتائي بعــد از آنكــه دستشــان از پايگــاه حمــايتش  

 کوتـاه شـده اسـت، چگونـه پیـاده کنـد؟ انتظـار داشـت چگونـه            )تبارھا

یبخش ملي مااليا چون ماھي در درياي توده رزمندگان چريک ارتش رھائ

ھاي خلق شنا کننـد؟ بعـالوه، حـزب تضـادھا و مبـارزات درون حزبـي را          

 آيا رھبري حزب کمونیست مااليا ھرگز مبارزه سیاسـي       چگونه میديد؟ 

دو خط را بعنوان نیروئـي دينامیـک، بعنـوان نیروئـي محـرک کـه حـزب را           

حـزب کمونیسـت مااليـا از خـط     بجلو مي راند، میديد؟ و چگونه رھبـري        

سیاسي راست دوره قبل از اتخاذ خط عمومي براي انقالب دمکراتیـک             

نوين، گسست کرد؟ اين ھا، و ديگر سئواالت تعیین کننـده جـواب مـي               

 .طلبند

 داليل چین پنگ براي پیوستن به حزب کمونیست مااليا بجاي کومین           

بمقـدار زيـاد    ) نیا داشـت  که آن نیز حضوري بزرگ در ماالياي بريتا       ( تانگ  

اين با . تحت تاثیر سلسله حوادث سريعا متغیر در خود چین آن زمان بود



توجه به خصلت شديدا تجزيه شده ي جامعه مااليـاي آن زمـان، کـه در            

آن کنش متقابل بسیار اندکي بین ملیـت ھـاي مختلـف وجـود داشـت،       

يژه بو( اين احساس بشکل گسترده اي وجود داشت        . قابل درک است  

کـه  ) در میان چیني تبارھا از باال تا پـائین شـبه جزيـره مااليـا وسـنگاپور      

در مقابل حمله ژاپن بـه  ) تحت رھبري چیانکايچک(کومین تانگ در چین  

در واقـع،   . چین خیلي کم مقاومت كرده و يا ھیچ مقاومتي نمي نمايـد           

چین پنگ مـي گويـد کـه در ايـن فکـر بـود کـه بـراي پیوسـتن بـه جنـگ                      

از قرار معلوم، ھنگامیکـه ھنـوز دانـش      .  علیه ژاپن به چین برود     مقاومت

جمعیــت پشــت جبھــه ي ضــد  „ آمــوز مدرســه بــود، ھرچــه بیشــتر در  

، که بمعناي فراھم آوردن ھوادار و حمايت براي مساعي جنگ          “دشمن

 .ضدژاپني در مااليا بود، درگیر شد

ا و  توضیح چین پنگ در مـورد جنـگ ضـدژاپني حـزب کمونیسـت مااليـ             

خیانت الي ته، عامل شرور پلیس مخفي، مطالب جذابي ھستند، امـا       

برخالف خیانت، در اين جا، در خالل اين دوره است که مي توان واقعا از 

قـدرداني  „ رھائي مااليـا  „ خدمات بیشمار اعضاء و ھواداران حزب براي    

 ايـن ھمـه تکاندھنـده بنظـر میرسـد ايـن واقعیـت                آنچه که اکنـون   . کرد

که الي ته در خالل جنگ ضدژاپني بارھا به اعضاي کمیته مرکزي است 

 نظــامي ژاپــن خیانــت کــرد، و بــا ايــن حــال   حــزب بنفــع اداره اطالعــات

ھیچکدام از اعضاي ارشد حزب کمونیست مااليا بفکر زير سـئوال بـردن        

ولي آمادگي حزب در تسـلیم شـدن        . نیافتادند) الي ته (رھنمودھاي او   

 اين جنـگ، سـئواالتي پايـه اي را در مـورد درک آن از                به بريتانیا متعاقب  

انقالب، ھمچنین در مـورد پرولتـري بـودن خصـلت طبقـاتي اش، برمـي                

در ( فقـدان شـفافیت ايـدئولوژيک ـ سیاسـي در رھبـري حـزب        . انگیـزد 

باعث کوري حتي در ديدن وظیفـه مرکـزي اش   ) جھان متالطم آن زمان  



ي و بسرانجام رسانیدن وظـايف  در آن زمان ـ انجام جنگ رھائیبخش مل 

حتي بعداز افشـاي الي تـه و حـذفش    . انقالب دمکراتیک نوين ـ میشود 

ــود  ــا از ســال  . اوضــاع از ھمــین قــرار ب ــا ١٩۴۵حــزب کمونیســت ماالي  ت

جنگ رھـائیبخش ملـي از قیـد حاکمیـت بريتانیـا را غیرمنطقـي و                ١٩۴٨

الت لـذا، حـزب بـاين موضـع کـه تشـک      . بنابراين غیرضروري مي دانسـت    

کارگري و ساختمان تشکالت توده اي تنھا انتخابي است کـه        “ قانوني„

وي را قادر میسازد موجوديت علني و قـانوني اش را حفـظ کنـد، ادامـه             

 .حزب از خط الي ته بدون الي ته تبعیت میکرد. داد

 ھنگامیکـه رھبـري حـزب کمونیسـت مااليـا، کـه             ١٩۴٨ حدود ماه مه       

و “ مخفي شود„ري میشد، تصمیم گرفت آنموقع بوسیله چین پنگ رھب

حـزب مبـارزه    . علیه حاکمیت بريتانیا مبارزه مسـلحانه را بـه پـیش ببـرد            

 درک کمونیسـتي شـفاف، کـه پرولتاريـا بايـد           مسلحانه را نه بر مبنـاي     

قدرت سیاسي را توسط نیروي مسلح کسب کند، و تنھا حقانیت براي    

قـدرت قـرار دادن     موجوديت حزب کمونیست خدمت بـه ايـن ھـدف و در             

است، اينكار را كرد، بلکه بیشتر به ايـن         ) پرولتاريا( طبقه رھبري كننده    

ھـیچ جـايي در كتـاب       . دلیل بود که احساس میکرد چـاره ديگـري نـدارد          

 اين وظیفه مرکزي حزب پرولتري را به پیش نمـي   „ديدگاه من از تاريخ     „

ننـدگان درك   با اين حال ضرورت زمان ما ايجـاب مـي كنـد كـه خوا              . کشد

كنند كه چرا و چگونه شد، كه مبـارزات انقالبـي، نـه تنھـا مبـارزه بـراي                 

رھايي ملي بلكه مبارزه براي تغییرات جامعه درمااليامتوقف شـددرواقع          

 بتواننـد از دام ھـا بگريزنـد و بـر             نیمه كاره رھاشدتااينكه مبارزين آينـده     

 .مشكالت فائق آيند

رفت كه رھبري حزب کمونیست مااليـا   نتیجه اي جز اين نمي توان گ    

چنــین . از مســئولیتش نســبت بــه نســل آينــده دســت کشــیده اســت 



مسئله اي از جانب فرد مھمـي چـون چـین پنـگ، بعـالوه فقـدان بـزرگ              

ايدئولوژي کمونیستي ـ و عاجز ماندن از کاربرد علم انقالب بـراي کالبـد    

بـان  شکافي پیچیدگي ھاي ملتي متشکل از ملیـت ھـاي مختلـف بـا ز      

ھاي گوناگون و فرھنگ ھا و ايضـًا طبقـات و اقشـار اجتمـاعي رنگارنـگ            

ومسلح کردن توده ھا بـراي درک بھتـر ايـدئولوژي خـود ـ تمامـًا دلسـرد        

 .کننده ھستند

  نفي تجربه سوسیالیستي در چین انقالبي  

اگـــر در آينـــده رويزيونیســـت ھـــا رھبـــري چـــین را غصـــب بکننـــد،  „   

ي تمام کشورھا بايد قاطعانه آنھا را افشـاء  مارکسیست ـ لنینیست ھا 

کرده علیه آنھا جنگیده و به طبقه کـارگر و تـوده ھـاي چـین در نبـرد بـا                      

 .١٩۶۵مائو تسه دون، “ .چنان رويزيونیستي کمک كنند

ــر        ــائو و شکســت انقــالب کبی  در ســال ھــاي متعاقــب مــرگ صــدر م

 سـتادھاي  فرھنگي پرولتري در چین، يعني با دستگیري رھبران اصلي     

انقالبي پرولتاريا، چیانگ چین، چانـگ چـون چیـائو، وانـگ ھونـگ ـ ون و       

يائو ون ـ يوان، در حزب كمونیست مااليا از حزب کمونیست چین و راجع 

آنچه که حزب . به آموختن از تجارب انقالبي آن خیلي کم شنیده میشد

وفنـگ   ھواک کمونیست مااليا انجام داد عبارت بود از خوشامد گويي بـه      

، که در بھترين حالت سردرگمي حزب را بر سر دو     “رھبري دانا „ بعنوان  

راه در چین ـ سـرمايه داري در مقابـل سوسیالیسـم ـ نشـان میـداد، و        

ضعف جدي آنرا در درک از آنچه که در آن زمان مارکسیسم ـ لنینیسم ـ   

انديشه مائو تسـه دون نامیـده میشـد، و بـويژه در مـورد دروس انقـالب         

ر فرھنگي پرولتري راجع به ادامـه انقـالب تحـت ديکتـاتوري پرولتاريـا       کبی

. مبارزه طبقـاتي طـي سرتاسـر دوره سوسیالیسـتي ، نمـايش میـداد              

درواقع، تقريبا ھیچ چیزي در مورد چین و مبارزه علیه رويزيونیسم مدرن      



 رھبـر   ١٩٩٨حتـي سـال ھـا بعـد در          . از آن تاريخ به بعد گفته نمي شد       

یست مااليا عبداهللا چه دات بندرت در مورد اوضـاع بـین   جديد حزب کمون  

زن او، ســوراني، در دفــاع از چــین  . المللــي در آن دوره حرفــي مــي زد 

ــورد      ــائو، در مـ ــرگ مـ ــداز مـ ــین بعـ ــي چـ ــتي، يعنـ ــین „ رويزيونیسـ چـ

ايـن را بخـاطر حملـه بـه         . برخي نظريات را ابراز میکـرد     “ سوسیالیستي

 . احمد انجام میدادصدر پیشین حزب کمونیست مااليا موسي

 موسي احمد درواقع يک ناسیونالیست ضد انگلیسـي در دوره بعـداز       

جنگ مااليا بود که قبل از دوره حکومت اضـطراري بـه حـزب کمونیسـت               

او ھمچنین يکي از رھبران برجسته جبھه دھقاني تحت . مااليا پیوست

حــزب بعــدھا او را در ســال ھــاي . رھبــري حــزب کمونیســت مااليــا بــود

 متحمل برخـي    ١٩۵٠سختي که ارتش رھائیبخش مااليا در اواخر دھه         

، ١٩٨٠اکتبـر   . عقب نشیني ھاي نظامي شده بـود، بـه چـین فرسـتاد            

وي بعدا . موسي تصمیم گرفت حزب را ترک کرده به مااليا مراجعت کند 

 . به نفي کمونیسم، حزب ومبارزه مسلحانه پرداخت

را، “ چھار نفر „ باند    طالح سوراني در کتابش مدعي شد موسي باص         

“  انقـالب کبیـر فرھنگـي    ھنگـام „که تحت رھبري چیانگ چین بود را در    

فعالیـت ھـاي قابـل      „ حمايت مـي كـرد و اينکـه بانـد چھـار نفـر او را در                  

در اينجـا در    . تشـويق مـي نمـود     “ نکوھش ضد حـزب کمونیسـت مااليـا       

مونیسـت  به خواننده اين تصور داده مي شود که حزب ک       ) ١٨٠ـ١٨۶ص(

چین رويزيونیستي را سوسیالیست بحساب مـي       ١٩٩٩ در سال     مااليا

به حـزب کمونیسـت   „آورد بدلیل آن که سوراني موسي را متھم میکند     

 . “چین و چین سوسیالیستي ناسزا گفته است

 نظرات چین پنگ در مورد انقالب کبیر فرھنگي



انقـالب   بیانیه ھاي رسمي حزب کمونیست مااليـا ھنگـام روي دادن               

، يعنـي   ١٩۶٨روز اول ژوئـن     . فرھنگي در چین سرشار از تمجیـد اسـت        

بمناســبت ســالروز بیســتمین ســال آغــاز جنــگ رھــائیبخش ملــي ضــد 

، در چھلمین سـالگرد تاسـیس حـزب،         ١٩٧٠ آوريل   ٢۵انگلیسي، و روز    

حزب بیانیه ھائي صادر کرده، مردم مااليا را براي بـراه انـداختن جنـبش          

 در حمايـت از تـالش ھـاي ارتـش رھـائیبخش مااليـا             انقالبي قدرتمندي 

بــراي پیشــبرد مبــارزه مســلحانه علیــه حاکمیــت نــوکران امپريالیســت،  

اين بیانیه ھاي حزبي نظر خوبي نسبت به انقـالب کبیـر            . بسیج میکرد 

درواقع در جريان تحلیل از روابـط جديـد میـان           . فرھنگي پرولتاريا داشتند  

چـین  „ ب کمونیست مااليا اعـالم کـرد،    حز١٩٧۴چین و مااليا، در سال    

سوسیالیستي بعداز آبديـده شـدن در انقـالب کبیـر فرھنگـي پرولتـري               

خط انقالبي پرولتـري صـدر مـائو در      . قدرتمندتر از ھر زماني شده است     

چـین در  . زمینه روابط خارجي پیروزي ھاي بزرگـي بدسـت آورده اسـت          

ھـاي درخشـاني    زمینه انقالب سوسیالیستي و سازندگي به پیـروزي         

اکنـون چـین بعنـوان سـنگري آبسـتن انقـالب پرولتــري،       . رسـیده اسـت  

 شده در براد  نقل“ .خدمات ھرچه مھمتري به انقالب جھاني مي نمايد

 ).١٩٧۴چیت، گروه مطالعه سیاست چین، بريتانیا، اگوست 

 انقالب فرھنگي اغلـب بعنـوان تکاندھنـده روح ملـت چـین و مردمـان                   

مسـئله روز در  . نقالبي در سراسر جھان، تعريف میشد    دارنده انديشه ا  

آن زمان خود موجوديت نـه تنھـا بخـش آزاد شـده اي از بشـريت، بلکـه                   

درواقع چراغ راھنمائي سـرخ بـراي سـتمديدگان کـره زمـین بـود کـه در              

چـین پنـگ از فعالیـت ھـايش ھنگامیکــه از     . آرزوي دنیـاي بھتـري بودنـد   

 انقـالب کبیـر فرھنگـي در چـین       منجمله طي دوره    ١٩٨٩ تا   ١٩۵٩سال

کسـي نبـود کـه آن زمـان در چـین زنـدگي کنـد و آن         . بود کم مي گويـد    



حوادث پرآشوب او را دست نخورده بـاقي گـذارد، و ايـن ظـاھرا در مـورد       

با اين حال در خـاطراتش، بسـي کـم از       . چین پنگ نیز بايد صادق باشد     

نیست مااليا که او و ديگر رھبران حزب کمو! انقالب فرھنگي گفته است

آن زمان در چین مستقر بودند در مراحل اولیه انقالب فرھنگـي بـا صـدر          

چین پنگ ايـن خبـر را مـي دھـد کـه             . مائو تسه دون مالقات داشته اند     

 نه تنھا از او در رابطه با چگونگي گفتگو ھـاي دو حـزب    ١٩۶٧مائو سال   

بلکـه  سئوال کـرد  ) بین حزب کمونیست مااليا و حزب کمونیست چین  (

قويا خواستار صـحبت بـا مـا راجـع بـه انقـالب کبیـر فرھنگـي            „ھمچنین  

با اين حال چین پنگ نمي گويد مائو به او در مورد انقالب             . “پرولتري بود 

کبیرفرھنگــي پرولتــري چــه گفــت و او در آن زمــان صــاحب چــه نظراتــي 

به من سـريعا ايـن تصـور داده شـد كـه      „  او فقط اشاره میکند که،        .بود

در ). ۴۴٧. ص(“  کــامال در میــان رھبــري حــزب ايزولــه شــده اســتمــائو

اظھارات ومشاھدات او روشن است که کمیتـه انقـالب فرھنگـي حـزب           

کمونیست چین تحت رھبري کانـگ چـن قـويتر از كمیتـه مركـزي تحـت               

رھبري چوئن الي دبیر کمیته مرکـزي حـزب شـده بـود کـه او احسـاس               

دئولوژيکي، از نظر سیاسي بـین او و  کرده بود مائو، اگر نگوئیم از نظر اي    

 .امثال چوئن الي و دن سیائو پین فاصله بوجود آمده بود

کـه  “ طغیـان جنـون ناشـي از انقـالب فرھنگـي          „ چین پنگ سـپس از         

ايـن گونـه بـه      ). ۴۶٨.ص(حزبش را تحت تاثیر قـرار داده، صـحبت میکنـد          

ن عريـان  انقالب فرھنگي نـه بعنـوا  : انقالب فرھنگي در چین نگاه میکرد   

کننده تضادھاي دروني جامعه سوسیالیسـتي ارزيـابي مـي شـود و از            

بحث ھا و مبارزاتي علني نه به مثابه چیزي که مسیر آينـده تکامـل در            

چین را مي رفت كه تعیین كند، ياد مي كند و نه با ايـن نگـرش كـه آيـا                    

چین مسیر انقالب سوسیالیسـتي را ادامـه خواھـد داد يـا ايـن كـه راه                



. ه داري را طي خواھد نمـود و سـرمايه داري احیـاء خواھـد شـد             سرماي

انقالب فرھنگي نه بعنوان مبارزه غول آساي مرگ و زندگي بر سر خـط         

ــتي، بلکــه بعنــوان       ــومي حــزب کمونیســت در دوره سوسیالیس „ عم

طغیان „ چین پنگ بحث میکند که      . ارزيابي مي شود  “ جنون„و  “ آشوب

امواج بـدگماني و بـي اعتمـادي را در      ...جنون ناشي از انقالب فرھنگي    

لـذا بـراي   “ . دامـن زد  سراسر چھار اردوگاه ما ـ در منطقه مااليا تايلند ـ  

چین پنگ انقالب کبیر فرھنگي پرولتاريا نشـانه رھـا شـدن تـوده ھـا در            

بحث ھاي خونین، سئواالت مرگ و زندگي در مورد جامعه و دولت نبود، 

ا براي تشـخیص صـحیح از غلـط، يعنـي        نشانه باال رفتن توانائي توده ھ     

در دوره گــذار  ( خــط سیاســي پرولتــري از خــط سیاســي بــورژوائي      

و به زيـر سـئوال بـردن صـاحب منصـبان ھنگامیکـه راه        ) سوسیالیستي

ــوان جنگــي      ــود، بلکــه صــرفا بعن ــد نب ــیش میگیرن ســرمايه داري را در پ

بـود،  “ جنـون „ و  “ احساسـي „ ،  “بـدگماني و بـي اعتمـادي      „ جناحي،  

ايضـا  ) منجملـه رويزيونیسـت ھـا   (درست ھمان گونه که تمام مرتجعین   

قدرت ھاي امپريالیستي و مطبوعات شان مي خواھنـد بـه مـردم دنیـا               

 .بباورانند

 از آنجاکــه مــدارس و دانشــکده ھــا بطــور پراكنــده در بخــش زيــادي از   

دوران انقالب فرھنگي بسـته بودنـد، چـین پنـگ عمـدتا نگـران تحصـیل                 

ود و ديگر رھبران حزب کمونیست مااليـا بـود کـه آن موقـع در                فرزندان خ 

او تالش کـرد بـراي فرزنـدان رھبـران بـاالي حـزب در               . چین ساکن بودند  

ايالت حونان که از آنجا حزب کمونیست مااليا راديوي سورا رولوسـي را           

اما حـاال چـین پنـگ بـه مـا      . پخش میکرد، مدرسه شبانه دست وپا کند      

 .“لکه انقالب فرھنگي گیر کرده بوددر مھ„ مي گويد وي 



ــاب    ــاريخ  ” او در کتـ ــن از تـ ــدگاه مـ ــلین و   “ ديـ ــتن محصـ ــورد رفـ در مـ

 براي آموختن از كارگران و   به كارخانه ھا و مزارع اشتراکي دانشجويان

اين مسئله به ما در باره درک رھبري حزب . دھقانان ، چیزي نمي گويد  

ر از شـوق خـود را در امـور    کمونیست مااليا از جوانـان چـین کـه سرشـا      

درگیر کرده و خود را در مبارزه طبقاتي غوطه ور نموده     ) پرولتري( دولت  

„  تـا حـد زيـادي بـا      بودند، چه مي گويد؟ روشـن اسـت کـه چـین پنـگ        

 كه با مبارزات شديد آن زمان چین ھمـراه بـود، مسـئله دارد،                “آشوبي

دد جھان بیني جوانان و اما آيا او به فراخوان صدر مائو براي بازسازي مج

محصلین از طريق شرکت مسـتقیم در کـار تولیـدي و مبـارزه طبقـاتي،                

اعتنائي نموده است؟ تا چه اندازه تاکید مائو بر اين مسئله كه ھر چند       

 امـا    وظیفه انقـالب فرھنگـي سـرنگوني رھـروان سـرمايه داري اسـت             

ھبـري  ھدف تغییرجھان بیني توده ھاي خلق میباشد واقعـًا در گـوش ر            

 حزب كمونیست مااليا فرو رفته بود؟

 سپس چین پنگ، چین بعداز مائو و چھار مدرنیزاسیون دن سیائو پین   

 بـود کـه دن کـارزار جـاه     ١٩٧٨ھمچنین طـي دوره     ... „را چگونه میديد؟    

 را براه انـداخت کـه بـدنبال        طلبانه تاريخي خودبراي چھارمدرنیزاسیون   

رزي، صـنعت، علـوم و تکنولـوژي و         پیشرفت ھاي گـیج کننـده در کشـاو        

„  اينجا کلمه اي در مورد انتقاد مائو از ديدگاه دن نیست، که  “.دفاع بود

گربه سیاه يا سفید فرقي نمي کنـد، گربـه خـوبي اسـت مـادامي کـه                  

يعني ھرچیزي که تولید را باال ببرد خوبست، کـه نسـخه          „ موش بگیرد   

انقالب و در نتیجه احیاء پراگماتیستي براي منحل کردن جنگ به منظور       

با نگاه به گذشـته، تعجبـي نـدارد كـه رھبـري حـزب              . سرمايه داري بود  

کمونیست مااليا از افشاء و مبارزه علیه راه سرمايه داري كه توسط دن 

سیائو پین و باندش در پیش گرفته شده و طفره رفتن اين حزب از کمک 



 رويزيونیسـم عـاجز   به طبقه کارگر و توده ھاي خلق چین در نبـرد علیـه      

اين موجب روي گرداندن از وظیفه الزامي انترناسیونالیسـتي  . مي ماند 

ــا میشــــود وظیفــــه اي کــــه مــــائو آنقــــدر    حــــزب کمونیســــت مااليــ

 . کمونیست ھاي سراسر جھان را بدان ترغیب نموده است جدي

 اکنون کامال روشن است كـه حـزب کمونیسـت مااليـا مبـارزه مـرگ و           

„ ي انقالب پرولتري تحـت رھبـري مـائو و باصـطالح             زندگي بین ستادھا  

 از يـک طـرف، و کـل اتحـاد رويزيونیسـت ھـا و رھـروان                   “باند چھار نفره  

چوئن الي، دن سیائو پین، لي ھسین نیان، يـه چینـگ       ( سرمايه داري   

از طرف ديگـر را در بھتـرين حـالتش بايـد در پرتـوي           ) اينگ و ھوا کو فنگ    

بـدون چنـان سانتريسـمي در مـورد     . سانتريستي مشاھده کرده باشد   

مبــارزه دو خــط حیــاتي، ممکــن نبــود حــزب آنقــدر ســريع بعــد از مــرگ    

مائوتسه دون به راست در غلطیده، رويزيونیسـت شـده سـپس از ھـم      

 .بپاشد

 عاجز ماندن از درک نقش محوري مبارزه دو خط بمعناي عاجز مانـدن                

ھمـه جـا وجـود دارد،      از درک آموزه مائو است مبني بر اين كه تضـاد در             

بعــــالوه در سراســــر دوره . منجملــــه در حزبــــي واقعــــًا کمونیســــتي

سوسیالیسم دو جنبه تضاد اصلي كـه درحـزب پرولتـري در حـال سـتیز        

باھمند عبارتند از خط ارتجاعي بورژوائي و خط انقالبي پرولتاري، كه راه 

 عاجز ماندن . سرمايه داري و راه سوسیالیستي را نمايندگي مي كنند        

بمعناي ناديده گرفتن نقش محوري فلسـفه       “ ھسته ديالکتیک „ از درك   

مارکسیسم در حیات حزب است وچنین خطي بطور اجتناب ناپذيري به    

ــم ــذيرش      رويزيونیس ــالب و پ ــکار از انق ــیدن آش ــت کش ــع دس  و در واق

 .وضعیت کنوني منجر شد

 پیش پرده رويزيونیسم و دست کشیدن از انقالب: سانتريسم 



ــر    رھبــر   ــداختن انقــالب کبی ــا در مــورد راه ان ي حــزب کمونیســت ماالي

 فرھنگي پرولتري بما چه میگويد؟

 بنظر میرسد پراگماتیسم و سانتريسـم در رھبـري حـزب کمونیسـت              

مااليا حتي در خـالل سـال ھـائي کـه تصـور مـي رفـت حـزب خـود را از               

 نادرستي و تاثیرات اپورتونیستي راست پـاک کـرده بـود يعنـي از سـال              

. غلبـه داشـته اسـت     “ خط انقالبي پرولتـري را برقـرار کـرده        „  كه   ١٩۶١

„ رھبــري حــزب کمونیســت مااليــا حــس میکــرد بــراي عمــل کــردن بــه   

را فـراھم   “ پشـتگاه „ امن احتیاج دارد، و چین انقالبي ايـن         “ پشتگاھي

از اين رو حزب کمونیست مااليا طي ھر پیچ و خمي از حـوادث، در    . کرد

یز افت ھا، از ھر حرکت چین حمايت کـرد، ولـي اينکـه        خالل خیز ھا و ن    

رھبري آن واقعًا چقدرموضوع خطي را که تعريف و تمجید میکردند، درک 

کرده يا چقدر محکم از انترناسیونالیسم پرولتري پشتیباني میکردنـد، و     

يا چقدر علیه منافع تنگ نظرانه خود اقـدام کـرده بودنـد، كـامال سـئوال                 

سئله خیلي زود بعداز مرگ مائو، متعاقب دستگیري  اين م . برانگیزاست

باصطالح باند چھار   ( و زنداني نمودن رھبران ستادھاي انقالب پرولتري        

که تحت رھبري چیانگ چین و چانـگ چـون چیـائو بودنـد، روشـن               ) نفره

ھنگامیکه رھبران رويزيونیست چین قدرت سیاسي را گرفتند و به . شد

جـرات  „ ند، آيا حزب کمونیست مااليا      انقالب وسوسیالیسم خیانت کرد   

؟ ھنگامیکــه ايــن حــزب پیــروزي رھــروان  “کــرد خــالف جريــان شــنا کنــد 

سرمايه داري، و احیاء سـرمايه داري در چـین را محكـوم نكـرد و از ايـن                   

طريــق بــه كمــك تــوده ھــاي چینــي برنخاســت چگونــه مــي تــوان          

در واقـع،   انترناسیونالیسم رھبري حزب كمونیست مااليا را توضیح داد؟         

سـرمايه  “ توبه ناپذير „ رھبري حزب کمونیست مااليا به پیروزي رھروان        

ــدرت شــان خوشــامد گفــت   سانتريســم حــزب . داري و قبضــه کــردن ق



کمونیست مااليا بر سر بسیاري از موضوعات مربوط به مبارزه بین خـط              

ارتجـــاعي بـــورژوازي و خـــط انقالبـــي پرولتـــري در چـــین، بــــین راه       

ــتي و راه ــم و   سوسیالیســــ ــین ناسیونالیســــ ــرمايه داري، بــــ  ســــ

انترناسیونالیسم، منجر به وضعیت جديد يعني دسـت کشـیدن از خـط             

 .انقالبي و مبارزه مسلحانه در مااليا شد

 رھبري چین پنگ نوکر صـفتي را در حـزب کمونیسـت مااليـا بارمغـان                   

نوکر صفتي در رابطه با مناسبات انترناسیونالیستي حزب با حزب          . آورد

یست چین ھمچنین بمعناي نـوکر صـفتي درون حـزب اسـت، کـه                کمون

جريان حركت خون در زندگي حزب را متوقف كـرد و از مباحثـات زنـده ي     

 بـراي تجديـد حیـات دينامیسـم تشـکل           سیاسي و مبارزه دو خـط الزم      

اينست نگـرش مائوئیسـتي    . حزبي در سطوح مختلف، مانع ايجاد نمود      

در درک ايـن واقعیـت بمعنـاي        درمانـدگي   . به زنـدگي حـزب کمونیسـت      

درماندگي در فھم ريشـه اي آنسـت کـه تضـاد در ھمـه جـا وجـود دارد؛          

 فھم واقعـي ديالکتیـک و اعمـال آن در عملکـرد حزبـي                بمعناي عجز در  

نگرش يکدست داشتن . مارکسیستي ـ لنینیستي ـ مائوئیستي است

به حزب کمونیست که تحت رھبري چین پنگ بر حزب کمونیست مااليا       

غلبه پیدا کرد، بنابراين اعضاي آنرا از رزمندگان بیباک و سرزنده انقالبي 

توانـائي اعضـاي حـزب در       . به پیروان نوکر صفت رھبري حـزب تغییـر داد         

تشخیص انقالب و رفرمیسم، انترناسیونالیسم و ناسیونالیسم، تحلیل        

ش رفته، و اخگر انقالبي که در ابتدا حزب را بپیش مي راند بتدريج خامو

بنابراين، حزبي مارکسیستي ـ لنینیستي ـ مائوئیستي بسرعت   . شد

ــورژوا در      ــا ب ــي در اســم کمونیســت، ام ــي رويزيونیســت ، حزب ــه حزب ب

 .محتوي، تبديل شد

 مبارزات درون حزبي، فراکسیون ھا و انشعابات



، درست ھنگامیکه ارتش چريکـي حـزب کمونیسـت     ١٩٧٠ اوائل دھه      

ت جنــوب از اردوگــاه ھــاي مــرز تايلنــد مااليــا در پیشــروي ھــايش بســم

ــت و        ــراي خیان ــت وافت ــري تھم ــک س ــت آورد، ي ــائي بدس ــت ھ موفقی

تعـداد زيـادي از اعضـاي    . جاسوسي در اردوگاه ھاي پايگاھي براه افتاد    

حزب، منجمله برخي از اعضاي کمیته مرکزي متھم به خیانت يا مظنون 

ر جنوب تايلند به جاسوسي قلمداد شده، و در اردوگاه ھاي پايگاھي د         

چین پنـگ ايـن حـوادث رانقـل کـرده، بـويژه نـام برخـي از                  . اعدام شدند 

رفقاي قديمي اش در جنگ ضدژاپني و جنگ ضد اسـتعماري بريتانیـا را        

علیـه آن ھمـه از   ( گرچـه وي از اتھامـات       . با تاسـف بسـیار ذکـر میکنـد        

متقاعد نشده، با اين حال وي ھیچ       ) اعضاي حزب و رفقاي قديمي اش     

 .ئولیتي را در رابطه با اين رويدادھا بعھده نمي گیردمس

نزديک به مـرز  ) در جنوب تايلند (  دو اردوگاه در وست بتونگ و سادائو           

مااليا حتي از حزب کمونیست مااليا جدا شده احزاب جديدي را تشکیل 

حــزب کمونیســت مااليــا مارکسیســت ـ لنینیســت و حــزب         : دادنــد

ھر دو فراکسیون کمیته مرکزي ).  انقالبيفراکسیون( کمونیست مااليا 

بحساب مي آوردند ولي کتاب “ رويزيونیست„ تحت رھبري چین پنگ را 

چــین پنــگ چیــزي در رابطــه بــا مســئله محــوري “ ديــدگاه مــن از تــاريخ”

ايدئولوژي و خط پايه اي سیاسي براي انقالب دمکراتیک نوين در مااليـا        

 خط ايدئولوژيک ـ سیاسي اين درواقع، تنھا اشاره به. بدست نمي دھد

 بـه تسـلیم شـدن آنھـا بـه       فراکسیون ھا در کتاب عبارتسـت از اشـاره   

، يعني فقط دو سال قبل از آن کـه چـین   ١٩٨٧مقامات تايلندي در سال  

را امضاء کرده به مبـارزه      “ قرارداد صلح „پنگ با رژيم ھاي مالزي و تايلند        

 .مسلحانه خاتمه دھد



لم و پرجنب و جوش برخورد ايده ھا و خطوط     در حزب کمونیستي سا      

مختلف، منجر به غلبه يکي بر ديگري شـده و بـاين ترتیـب حـزب را بـه                   

درک يکدسـت متـداول در حـزب    . مثابه يک کل قادر به پیشروي مینمايد  

کمونیست مااليا در مورد وحدت حزب، بھر حال، منجر بـه تـرس از ابـراز               

د مختلف مربوط بـه کاربسـت     نگرش ھاي مخالف شده و لذا وجود عقاي       

خطي مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیستي در مورد انقالب دمکراتیک   

) يا دشمنان(ھرگاه دشمن . نوين و جنگ خلق در مااليا را مي پوشانید    

عملیات موفق آمیزي داشتند، مانند دستگیري برخي از کادرھا يا قطـع      

، سـوء ظـن     خطوط ارتباطي بـین رزمنـدگان چريـک و حامیـان زيرزمینـي            

کادرھاي ارشد حزب و اعضاي کمیته مرکزي در ستادھاي رھبري حزب      

( نسبت به نفوذ جاسوسان دشمن برمي انگیخـت و باعـث محاکمـات            

ــتیناف  ــدون اس ــد  ) ب ــرگ مــي گردي ــازات م ــه  . و مج ــابالمنجر ب ــن متق اي

 و ضد اتھامات بیشتر بین اردوگاه ھاي مستقیما تحت رھبـري         اتھامات

آيا اين عملکردھا مي توانسـت  .  ھاي ديگر، میگرديدکمیته مرکزي و آن 

ــروز خطــوط مخــالف و مبــارزه دو خــط درون حــزب بشــود، كــه     مــانع از ب

مدت ھا ) مخالف با نگرش ھاي كمیته مركزي(انعكاسي از نگرش ھاي 

بیان نشده، شك و ترديد نسبت به مبارزه مسلحانه و انقالب دمكراتیك   

 نارضايتي در مورد سبك كارھاي رھبري (نوين و مالزمات ناگفته بودند؟ 

” حزب با مخالفت با كارزاري كه در آن زمان در جريـان بـود يعنـي كـارزار         

؟ ) عوامـل دشـمن در ھـم آمیختـه شـد          “ ريشه كن كردن و نابود كـردن      

بنظر میرسـد چـین پنـگ ايـن موضـوع را قبـول داشـته باشـد، آنجـا کـه                    

ز بیشـتري را در ايـن       ولي او چی  . “عمیقا ريشه داشت  „ میگويد مشکل   

 .مورد روشن نمي کند

        خیانت دن به احزاب برادر  



„  دن سیائو پین او را       ١٩٨١ آن طوريکه چین پنگ نقل میکند، از سال            

بـا رژيـم ارتجـاعي      “ بدنبال راھي براي توافق صـلح     „ کرده بود   “ تشويق

 کـرده  در ھمان سال دن، چین پنگ را به دفتر کارش احضار  . مااليا باشد 

 بھره برداري از راديوي سورا رولوسي را در   و بي رودربايستي باو گفت    

چین پنـگ راھـي جـز گـردن گذاشـتن نداشـته             . جنوب چین متوقف كند   

کمي زودتر در آن سال دن به صداي آزادي خلق تايلند متعلق به . است

حزب کمونیست تايلند دستور داده بود ايستگاه راديوئي خود را تعطیـل            

 .کند

 اين بود که چین نیازبه سـازش بـا امپريالیسـم و کلیـه دول                  دلیل دن    

وابســته بــه امپريالیســم در جنــوب شــرقي آســیا دارد، بخصــوص بانــد   

اين قويا در مقابل حمايت مداوم و       . امپريالیسم غرب بسركردگي آمريكا   

استوار مـائو از مبـارزات انقالبـي در سراسـر جھـان قـرار داشـت حتـي                   

را شروع کرده  “ گشايش بسمت غرب  „ رھبري او چین    ھنگامیکه تحت   

 .بود

 کـه    رقیب امپريالیست آمريکا، از ويتنـام      از آنجائي که اتحاد شوروي       

 به کامبوج حمله و آنرا اشغال نمود، پشتیباني كرده بود، ١٩٧٨در سال 

دن باين مالحظه رسید که چین نیاز دارد خود را با آمريکا و قـدرت ھـاي             

ايـن در ھمـاھنگي بـا       . ي غربي ديگر در يک صف قرار بدھـد        امپريالیست

تئوري سه جھان دن قرار داشت، که اتحاد شـوروي را بعنـوان تھديـدي               

علیه چین مي ديد، و اين نگرش را ارائه مي داد که ھژموني شوروي و     

گسترش قدرت و نفوذ آن بر سراسر جھان به تنھـايي تھديـدي واقعـي               

ــارزه علیــه شــوروي   علیــه صــلح جھــاني اســت، و ھمــه    ــابع مب ــز ت چی

 بنابراين، بھبود مناسبات با رژيم طرفدار آمريكاي تايلند و ديگر         .میباشد

دول نو و يا نیمه مستعمره منطقه، از قبیل مالزي، براي حمايت نظامي 



چین از خمرھاي سرخ کامبوج مھم بودند، چرا که بخش شرقي تايلنـد             

درچنـین  . یني بکـار میرفـت    بعنوان گذرگاھي براي تحويل سالح ھاي چ      

شرايط سیاسي بشدت شـكننده كـه تحـوالت بسـرعت در حـال وقـوع                

که در جنوب شرقي آسیا ) بژينگ( بودند، احزاب کمونیست طرفدار پکن  

درگیرمبارزه مسلحانه بودند، احزابـي از قبیـل حـزب کمونیسـت مااليـا،              

حزب کمونیست تايلند و حـزب کمونیسـت برمـه، تنھـا مبـدل بـه مھـره                 

 مبارزه قدرت میان بلوك ھاي امپريالیستي متخاصم شدند          ايي براي ھ

و ھر روز اھمیت كمتـر وكمتـري را در نـزد حـاكمین جديـد رويزيونیسـت                

 .چین مي يافتند

 در شرايطي در حال وقوع بود كه نیروھاي واقعا انقالبي             اين تحوالت    

جنـبش  . كمونیستي مائوئیسـت در جھـان در حـال دوبـاره جمـع شـدن              

 در دفـاع از خـدمات   ١٩٨۴، کـه سـال     )ريـم (نقالبي انترناسیونالیستي   ا

انقالبي مائو ايجاد شد، طغیان گرانه انقالب کبیـر فرھنگـي پرولتـري در     

 بـاد رويزيونیسـتي کـه آنزمـان در           چین را حمايت کرده و قصـد كـرد كـه          

ــرخ      ــرچم سـ ــد و پـ ــب بزنـ ــه عقـ ــد را بـ ــي وزيـ ــتي مـ ــان کمونیسـ جھـ

راه سـرمايه داري دن مـورد حملـه       . ي را برافرازد  انترناسیونالیسم انقالب 

عـالوه بـر آن   . ھمه جانبه قرار گرفت، و رويزيونیسم در چین افشاء شـد   

، ١٩٩٣بـزودي بعـد از آن، سـال         . جنگ خلق قدرتمندي در پرو براه افتاد      

ريم موضع مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسم را بعنـوان مرحلـه جديـد،     

ــاالترين مرحلــ  امــا بخــاطر . ه علــم انقــالب اتخــاذ کــرد مرحلــه ســوم و ب

رويزيونیسم در احزاب کمونیسـت     /  ادامه دار اپورتونیسم راست     سلطه

در جنوب شرقي آسیا، منجمله در حزب کمونیست مااليا، آن گسست           

ايدئولوژيک و سیاسي که توده ھا براي آبديده کردن پیشاھنگ راستین 

 بـر سـرلوحه دسـتور کـار         انقالبي در آنجا نیاز داشته انـد، حتـي امـروز،          



ھرکسي که در آرزوي جھاني آزاد از ستم و استثمار مـي باشـد، قـرار                

 .دارد

      نتیجه  

 ھر چه براھمیت بعد بین المللي ـ موجوديت سابق جامعـه اي واقعـًا      

سوسیالیست در چین بعنوان سنگري براي پرولتاريـاي جھـاني ـ تاکیـد     

زديکي چین و حمايت شانه بشانه با در نظر گرفتن ن. شود باز کم است

و انترناسیونالیستي که بطور مادي و ايضـا معنـوي و سیاسـي شـامل               

حال احزاب کمونیست در آسیاي جنوب شرقي مي شد اين موضوع در      

شفافیت انديشه در رابطه با . مورد اين احزاب حتي بیشتر صادق است

ر فرھنگـي   دينامیسم تغییراتي که در چین در خالل پروسه انقـالب کبیـ           

 سوسیالیسم چیست  پرولتري و بعداز آن روي دادند براي درک از اينكه

بھمین ترتیب بـراي درک نـه تنھـا مفھـوم           . و چه نیست حیاتي میباشد    

مبارزه طبقاتي در جامعه بعنوان يک کل بلکه ھمچنین درک انعکاس آن            

ــارزه دو خــط، اساســي     ــارزه دردرون حــزب کمونیســت در شــکل مب مب

مانــدگي در فھــم ايــن مســئله بمعنــاي درمانــدگي در فھــم در. میباشــد

 .جوھر مارکسیسم میباشد

 احزاب کمونیسـت در جنـوب شـرقي آسـیا بطـور کـل و مـالزي بطـور                      

نـاتواني  . خاص جزو احزابي ھستند که اين نکته حیاتي را درک نکردنـد           

آنھا در توجه به مسائل کلیدي خط سیاسي و ايدئولوژيکي و مبارزه دو             

قلب حیات احزاب شان، به طور اجتناب ناپذيري آنھا را در مقابـل      خط در   

گذشته و وزنه سنگین ھزاران سال جامعه طبقاتي نا توان كرده و آنھـا               

در مقابل اشكال گوناگون ايدئولوژي بورژوازي به طعمه اي ضعیف تبديل      

لذا اين گونه شد که ضربه اي که به مبارزه مسلحانه انقالبـي             . گردانید

 داد، ضربه اي نبـود كـه در میـدان نبـرد علیـه دشـمن منفـور آمـده            پايان



ايـن  . باشد بلکه ضربه اي بود كه از جانـب خـود رھبـري حـزب وارد آمـد              

گواھي است جدي از قدرت خط سیاسـي ايـدئولوژيک، درسـي اسـت             

براي نسل ھاي انقالبي آينده که چین پنگ از طريـق آنچـه کـه رفقـاي                  

 .نامیدند، بما آموختمي “ نمونه ھاي منفي„ چیني 

      پانويس ھا  

کشور مااليا در آسیاي جنوب شـرقي بـین تايلنـد و انـدونزي واقـع          . ١   

 از شبه جزيره مااليا و سنگاپور تشـکیل    استان ، منجمله١١شده و از  

، قلمروھاي سابق بريتانیا در برنئـو، صـباح و        ١٩۶٣از سال   . شده است 

ــا بـــراي تشـــکیل ف  ــا مااليـ ــديگر  ســـاراواک بـ ــا يکـ ــیون مـــالزي بـ دراسـ

 استعمارگران بريتانیائي بـراي آنکـه        اين ترتیباتي بود که   .  شدند  ادغام

قلمروھــاي برنئــو بدســت جمھــوري ناسیونالیســتي ضداســتعماري      

لذا سلطه کلي امپريالیستي بر اين خطـه        . اندونزي نیافتد، انجام دادند   

م صـباح و    حق تعیـین سرنوشـت ملـي بـراي مـرد          . ھا پابرجا باقي ماند   

جنـاح چـپ بطـور کلـي، و حـزب کمونیسـت مااليـا               . ساراواک نفي شد  

 .بويژه، ھرگز مفھوم امپريالیستي مالزي را نپذيرفتند

گروه ھاي نژادي مختلف تشکیل / جمعیت مالزي از تعدادي ملیت . ٢   

مااليائي ھا، چیني ھا، ھندي ھا، يـک دسـته رنگارنـگ از       : شده است 

، )مومًا بنام عسلي نارنجي شناخته شـده انـد        که ع ( قبايل غیر بومي    

 . تائي ھا، سريالنکائي ھا و ملیت ھاي بسیاري از نقاط مختلف آسیا

اکثر ھندي ھا دھقانان خرده بودند که سـابقًا بوسـیله بريتانیـائي          . ٣   

ھا خلع مالکیت شده از تامیل نـادو اسـتان جنـوبي ھندوسـتان بعنـوان        

اين کارگران بدنه عمده نیروي . ه شده بودندکارگران مزدور به مااليا آورد    

ــکیل     ــا تشـ ــا را در مااليـ ــائي ھـ ــزارع تحـــت مالکیـــت بريتانیـ ــار در مـ کـ

ايدئولوژي طبقات گوناگون در عرصه ھنر و سیاست بشـدت بـا            .میدھند



مـا  .  مردم مي شود   و ديدگاه   ھم رقابت میکنند، و باعث تاثیر دربینش      

ت ھـا و نظـرات خـود پیرامـون        خوانندگان را تشويق مي کنیم که برداش      

 اعم از تئاتر، ادبیات، فیلم، موسیقي، ھنرھاي -جنبه ھاي مختلف ھنر 

ما به پارچه ھاي ھنري و .  با ما درمیان بگذارند-زيبا و ديگر عرصه ھا را 

 ادبي ضرورت داريم

که بار سنگین و غیرقابل تحمل سیستم موجـود را بـرمال مـي سـازند،               

. تي مردم را براي ايجاد جھاني متفـاوت برانگیـزد         انديشه و روياي مبارزا   

 كه با ما در تھیه مـوادي          روي خوانندگان خود حساب میکنیم      ھمچنان

که انعکاس دھنده فرھنگ غني مناطق مختلف جھـان و منـاطق تحـت              

ستم فرھنگ امپريالیستي است و يا توسط آن ناديده گرفته مي شود، 

 .ھمکاري کنند

  

  

  قــــــدر  ــــــکیـــاگــــــو  ام خـــوزه ســار

 بالتارسار و بلیموندا

 Jose Saramago   ساراماگو  خوزه بقلم

  ھارويل پرس١٩٩٨ترجمه جیواني پونتییرو 

 Giovanni Pontiero. The Harvill Press, 1998 (current UK edition) 

.  .Memorial do convento, 1982 ١٩٨٢) پرتقــالي(بزبــان پرتگــالي 

 . نان بزبان ھاي مختلف ديگردر دسترس قرار داردھمچ

حتي در زبان پرتگالي يک اسم معمولي نیست،  Blimunda  بلیموندا  

 Jose Saramagoنام يک زن غیر معمـولي اسـت کـه توسـط سـاراماگو      

نويسنده داستان انتخاب شده است، نويسـنده اي کـه در انتخـاب نـام            

از . دي کسب نموده است   ھاي غیر معمولي داستان ھايش شھرت زيا      

 در باره مسیر دريائي کـه        Bltasarبالتازار      و ھمسفرش   زبان بلیموندا 



 پرتگال را به ھند و برازيل وصل مي نمود، وقايع    ھژدھم) سده(در قرن   

    .داستان بصورت بھم پیچیده اي بیان میشود

ــه دم و دســتگاه کلیســاي        ــردازد ک ــاني میپ ــه تشــريح زم  داســتان ب

دست بدست ھـم داده انـد و    King Joao V جائو پنجم  یک و شاهکاتول

) لیســبون(شــھر لــزبن .  وحشــیانه اي بــر مــردم اعمــال میشــود  ظلــم

پايتخت امپراطوري استعماري است که از برازيل و ھند گرفتـه، از وراي             

ــا تیمـــور  شـــھري . گســـترده اســـتMacao  ماکـــائو Timor افريقـــا، تـ

 آن مـردم فقیـر پرتگـال و بـرده ھـاي          درجاده ھاي تنـگ و بـوي نـاک          که

در عــین حــال لــزبن . ســیاه پوســت در اوج رنــج و مشــقت بســر میبرنــد

شھري است که خانواده سلطنتي و روحانیوني که از طرف شاه مـورد             

عنايات فراواني قرار میگیرند، با گروه ھاي مختلفي از طبقات حاکمه که 

 و روي تقسـیم  ھر کدام از مستعمرات به چنـگ و غـارت دسـت میزننـد     

امتیازات با ھم در جنگ و جدال قرار دارنـد، نیـز درھمـین شـھر زنـدگي                  

 بوسیله دادگاه ھاي  در بطن صحنه اي بعد از سوزاندن با ھیزم. میکنند

بالتـازار  . بالتازار آشـنا میشـويم    تفتیش عقايد است كه ما با بلیموندا و

پانیا از  ساله كه دست چپ خـود را در جنـگ علیـه اسـ           ٢۶مردي است   

ولـي از قـالب آھنـي کـه بـه طنـاب وصـل میباشـد،                 . دست داده اسـت   

بلیمونـدا وقتـي بـا بالتـازار آشـنا          . ماھرانه بجاي دست استفاده میکنـد     

 قبـل   - بلیمونـدا داراي معجـزه ايسـت          . ساله میباشد  ١٩میشود ھنوز   

 وقتـي بـه کسـي     ازآن که غذا خورده باشد مثال صبح زود پیش از نھار، 

ند چشمانش در روح افراد چه زن باشـد يـا مـرد رخنـه میکنـد،               نگاه میک 

 ايـن   .اسراري را که آنھا در خود نھـان دارنـد مـي بینـد و کشـف میکنـد         

خصوصیت او را در بین مردم بنام زن جادو گر مشـھور کـرده اسـت، کـه              

 بلیموندا که بنحوي کمبود      اين کمال . بجرم آن بايد به انگوال تبعید شود      



را جبران میکند ما را درمحل تقاطع وقايع دو داستان   اردست چپ بالتاز

.  اسـت  Mafraيکي داستان سـاختمان عبادتگـاھي درمـافرا         .قرارمیدھد

اسـت کـه      Passarola بنام پاسـاروال  ديگري داستان بشقاب پرنده اي

   .آسمان را فتح خواھد كرد

  شاه چند سال بعد از عروسي اش عطش آنـرا در سـر دارد کـه وارث      

تاج و تختش بدنیا بیايد تا سلسله شاھي خانواده سلطنتي ادامه پیدا   

 کـه زنـي بـود بـي پايـه و      -شاه در دام کلیسا با استفاده از ملکـه   . کند

 و خــارجي بــودنش،  ضــعیف، تســلیم پــذير، و بخــاطر حقــارت جنســي 

 به کلیسا وعده داد که اگـر وارث تـاج و تخـتش     -بسادگي قابل مصرف  

 واقع در چھل کیلومتري شـھر   Mafra مافرا     را به عبادتگاه   بدنیا بیايد او  

داسـتان ايـن مسـئله را روشـن     . لزبن براي تربیت و پرورش مي سـپارد      

 و  شـاه ھـر گـاه   . او بدنبال يک وارث است و نه يـک فرزنـد    میسازد که

ناگاه به عبادتگاه رفت و آمد میکرد؛ داستان به کودکاني که در اثر روابط 

نوني راھبه ھا و عوام بـدنیا آمـده انـد و در آنجـا زنـدگي                 جنسي غیر قا  

 . میکنند ھم اشاره میکند

 نويسنده داستان با مھارت نشان میدھد کـه ملکـه فقـط وسـیله اي                  

وي اگر چه عضوي ازطبقه حاکمـه   . براي آبستن كردن نطفه شاه است     

 است اما مانند ھر زني ديگر در اين طبقه مورد استفاده و معامله گـري    

تسلیم پذيري وي که ناشـي از شـرايط         . شوھر و روحانیون قرار میگیرد    

تربیت زنان در طبقـه حاکمـه اسـت، جايگـاه اجتمـاعي کـه او را دسـت           

نشانده ازداوجي قراردادي مي کند، نفوذ کلیسا در او و درکي کـه او از         

عملکردش در محدوده تولید نسل دارد، ھمه اين ھـا در مقابـل شـرايط               

در حالت اول يکنوع نابینائي چیره است که عاملش        . ار دارند بلیموندا قر 

مذھب و محیطي اسـت کـه او را در خـود احاطـه میکنـد، امـا در حالـت         



دومي يکنوع تیز بیني غالب است که بسیاري نمـي تواننـد و يـا نمـي                 

دريکـي اينکـه يگانـه نقـش آن تولیـد       . خواھند آنرا با خود داشته باشـند      

 در حالـت    - کشـیدن از لـذات جنسـي       نسل است حتي بقیمـت دسـت      

. ديگــر عشــق ســوزاني کــه ناشــي از بــي عالقگــي بــه ماديــات اســت 

درمقابل يکي ھیچ راه و انتخابي براي زندگیش وجود ندارد چون شرائط   

بدست ديگران تعیین و مقرر مي شود ، در حالیكه ديگري انتخـاب مـي           

اده از   حتي دراستف  -كند، حذف مي كند، مي آفريند و شورش مي كند         

 مثال وقتیكه يکي از افراد کلیسا مـي خواھـد        خشونت قدغن شده اي   

 . به او تجاوز کند

 سپس مـا از قصـه سـاختمان عبادتگـاه مـي شـنويم، از فريـب ھـاي              

محکمه و کشیش ھاي خرقه پوشي که آنرا احاطه کرده اند تا قربـاني              

جنبه داستان  . شدن جان انسان ھايي که در ساختمان آن درگیر بودند         

تاريک تاريخ ساختن ساختمان ھاي عظیم و آناني که آنرا ساخته اند را 

چنین پروژه ھايي با عظمت بي سابقه اي قرار بود که . نشان مي دھد

 ١٨٣٠ و کلیسـا را بـه نمـايش بگذارنـد و قـرار بـود در سـال                قدرت شاه 

اما شاه در ھراس است که مبادا پیش از افتتـاح عبادتگـاه          . افتتاح شود 

میرد؛ براي آنکه سـاختمان پـروژه را سـرعت دھـد مـردم را از سراسـر          ب

 سي ھزار کارگر در يـک محـل    باالخره. کشور به کار اجباري مي گمارد     

يک بخش داستان نشـان     . که زماني يک قريه کوچک بود جمع میشوند       

 نفريک قطعه عظیم از سنگ مرمر را توسط عراده ھايي ۶٠٠میدھد که 

کشیده مي شـدند، در مسـیري نـا ھمـوار حمـل             که توسط گاوھاي نر     

بعضــي از آنھــا درعــین اجــراي ايــن کــار طاقــت فرســا کــه    . مــي كننــد

مسئولیت آن بفـرد پرتـوقعي سـپرده شـده اسـت، در جريـان کـار مـي                   

با اين قصد که ساختمان بايـد تجلـي گـاه عظمـت شـاه باشـد،                  . میرند



ســنگ  تصـمیم مــي گیــرد کـه بــالکن ايـن ســاختمان از     مسـئول پــروژه 

 . عظیم، يك تكه، انسان کشي ساخته شود

بلیمونـدا سرگذشـت بشـقاب پرنـده         بالتـازار     ما ھمچنین ھمـراه بـا          

 ، کشیش خالقي کـه  Bartolomeu de Gusmaoبارتولومئو دو گاسمائو 

در اثربازپرسي و زير نظر قرار گرفتن سرانجام سرنوشتش به ديوانگي و 

داسـتان کشـیش سرگذشـت      . یممرگ مي انجامد، را نیز تعقیب میکنـ       

ــوده اســت     ــود ب ــاريخ واقعــي موج ــه در ت کشــیش . شخصــي اســت ک

 يک بالون و چنـدين ماشـین پـرواز را       ١٧٠٩ در سال    Gusmao گوسمائو  

 در شـرائط آن زمـان کـه ناشـناخته ھـا ھمچـون               -مورد آزمايش قـرار داد    

اداره دفترمقدسـات، ايـن     . توانائي پرواز امري الھي به حساب مي آمـد        

ش را بخاطر اين جرم مورد تعقیب و باز پرسي قرار داد، وي مجبور      کشی

 . در آنجا درگذشت١٧٢۴شد به اسپانیا فرار کند و در سال 

 بـا ھـم در        اين شخصیت که عقیده داشت در انسان جسـم و اراده              

آمیخته است، به ما نشان داده مي شود که ھمیشه دريـن تضـاد گیـر                

ینیم که در مقابل مراسم تشیع جنازه يک نفر اگر ما اورا مي ب. کرده بود

او زانو زده است، او ھمچنـین مراحلـي کـه           ) روح(به منظور حفظ جسم   

انسان در طول عمرش با آنھا روبـرو مـي شـود را نیـز بطـور سـمبلیکي           

راه مي رود، مي دود، , بعد  او به اين دنیا سفر مي کند: نشان مي داد

بـا اسـتفاده از بصـیرت بلیمونـدا و     . و سرانجام يک روز او پرواز مـي کنـد     

 آرزوھايي که مردم دردرون خود حمـل  –“ ا راده ھا„توانايیش در خواندن  

 امکان پذير مي شـود تـا      -مي کنند و بعد با مرگ شان ناپديد مي شود         

قوه جاذبه را خنثي کرد و باعث شد تا يک کشتي به ھوا بلند شود، در 

ھمـراه  .  گناه محسوب مي شـد    دوره اي که تنھا تصور چنین روياھايي      



 پـرواز کشـتي و       با بلیموندا، بالتازار و کشیش گوسمائو ما به تماشاي        

 .به واقعیت پیوستن اين پرواز و صعود رويايي مي رويم

 آغاز مـي شـود و ھمچنـین بـا آن تمـام مـي                  صحنه ھیزم سوزاندن      

 بوده  و به مدت نه سال بدنبال يافتن ھم اين دو از ھم جدا شده. شود

ھنگــامي کــه بلیمونـدا يکبــار ديگــر بالتـازار را مــي يابــد، او درمیــان   . انـد 

گروھي است که توسط اداره مقدسات شکنجه شده و ديگر جسمش          

ساراماگو مشخصات يکي ديگر از شخصـیت       . نیمه سوخته شده است   

او آنتونیـو خـوزه   . ھاي واقعي تاريخي را به يکي از آن قربانیان مي دھد     

ت، او يک نمايشنامه نويس يھودي اھل پرتقـال اسـت کـه    دا سیلوا اس 

 بعداز يک بازپرسي طـوالني و ممنـوع کـردن    ١٧٣٩در بازجويي در سال     

 . نوشته ھايش، سوزانده شد

 نويسنده کلیساي کاتولیک را از طريق مصور ساختن فساد سلسـله        

مراتــب، فريبکــاري و حماقــت آن بطــور زنــده اي بیرحمانــه بــه نقــد مــي 

 .کشد

 اين بررسي با قدرت ھـر چـه تمـامتر و بـا کمـک گـرفتن کامـل قـدرت                 

سوکوالر، آن چه را که به يھوديت، انحراف از دين يا جادوگري متھم مي 

پوسیدگي کل نھاد مـذھبي از باالتاپـايین   .  محاکمه مي کشاند    کند به 

 از نظر   –بازپرس گرفته   ) اسقف ھاي (افشاء مي شود، از بیشاپ ھاي       

 تا راھب مذھبي پايین رتبه که او مجبـور        -ھاي لوکس شان  قدرت و غذا  

مي شود جنسیت خود را نفي کند و سعي مي کنـد کـه بـه بلیمونـدا                  

زنان طبقات باال که نتوانسته و يـا نخواسـته ازدواج کننـد بـه             . تجاوز کند 

اين عبادتگـاه پنـاه مـي آورنـد جـايي کـه محـل خـوش گـذراني اشـراف            

افرا شـامل بخشـي اسـت کـه خـانواده      عبادتگـاه واقعـي در مـ      . ( است

شکل بازتولید در قدرت حاکمه برروي .) سلطنتي در آن زندگي مي کند  



تنھا يک پسـر متمرکـز مـي شـود، پسـران ديگـر بـه زنـدگي کلیسـايي           

سپرده مي شوند، به اين ترتیب از ازدواج و تولید وارثان قانوني و پخش 

حکـم مجـرد بـودن    . شدن مايملک خانواده بین آنان جلوگیري مي شـود  

اين افراد خانواده که تنھا بـر مبنـاي محاسـبات مـادي اجـرا مـي شـود،             

عـوامفريبي سلسـله مراتـب      . مکررا در اين داستان محکوم شده است      

 بـدون اکـراه و بـا    -مذھبي در رابطه بـا قصـد تجـاوز راھـب بـه بلیمونـدا                

  بیرون آورده شده است و مکررا اين صومعه سرا را بـا فاحشـه            -مھارت  

 .خانه ھا مقايسه مي کند

داسـتانش ھمچنـین    .  اما ساراماگو به فراي مامورين کلیسا مـي رود           

ــي اش و       ــادھاي درون ــان دادن تض ــا نش ــک را ب ــذھب کاتولی ــرين م دکت

کاربردش در مورد طبقات مختلف و نقشي را که از لحاظ ايـدئولوژيک در              

نـوان  کلیسـا بـه ع  . حفظ شرايط موجود بازي مي کند در ھم مـي کوبـد   

متحد قدرت دنیوي در کـل پروسـه اسـتعماري بـراي اولويـت جسـم بـه               

رقابت برمي خیزد چرا که به اندازه کافي اضافه بردرآمـد دارد تـا جسـم               

در حالیکه تنھا .  عمل مي کنند راضي نگاه دارد آناني را که تحت نام آن

شخصــیتي کــه در رمــان ســاراماگو جــان ســالم بــدر مــي بــرد کشــیش 

 که به مـا گفتـه مـي شـود سـرانجامش بـه محاکمـه         ست،بارتولومئو ا 

توسط آريستوکراسي کشـیده مـي شـود، بـدون اينکـه او ھـم از تضـاد         

 . موجود است، مستثني شده باشد ذاتي که در موقعیتش

 طبقـه  - متزلزل و يا جان سـخت - خانواده سلطنتي از طريق عواملش   

 مي شـوند کـه   حاکمه به طور شرم آوري اتالف کنندگان ثروتي معرفي        

استثمار وحشیانه و مصادره مـال  . از مستعمره ھا به چپاول رفته است     

ــرده از     ــروي ب و امــوال ســاکنین قلمروھــاي اســتعماري و وارد کــردن نی

کشورھاي ديگر نقـش و عمـل کـرد مھمـي در انباشـت اولیـه سـرمايه               



 ھـاي بیرويـه و افراطـي سـلطنت،            در شرايط پرتقال ولخرجي   . داشت

كتا ب به ما مي گويد كه ايـن تجـارت و     .  شده را به ھدر داد     مواد چپاول 

استعمار امتیازاتي كمي را بـراي مـردم کشـورھاي اسـتعماري بھمـراه        

فقرا مجبـور بودنـد ھمـه چیـز را بخرنـد ھـیچ چیـز بـراي آنھـا از                     . داشت

مستعمره ھا نمي آمد، مستعمره ھا براي آنھا بیشتر مکـاني بـود کـه               

 . به آنجا تبعید مي شدند

 :  نويسنده و آثارش  

 جـايزه نوبـل ادبیـات را بـه سـاراماگو            ١٩٨٩ اکادمي سويس در سـال         

Saramago   ناســازگار اســت کــه آثــارش باعــث   او نويســنده اي. داد 

 . دلخوري طبقه حاکمه کشور ھاي مختلف گرديده است

 ١٩٢٢ در يک خانواده دھقان بي زمین در سـال    Saramago ساراماگو     

طوريکه در بیوگرافي مختصر .  کوچکي در مرکز پرتگال متولد شددر قريه 

 اسـم   Saramago سـاراماگو   خود ھنگام گرفتن جايزه نوبـل بیـان نمـود،         

نام گیاھي است که برگ ھايش در آنزمان       „ مستعار پدرش بوده است     

 ھنـوز چنـد سـاله بـود کـه            .“براي تغديه مـردم فقیـر بمصـرف میرسـید         

قــال يافــت، گرچــه خــودش بــراي مــدت ھــاي  خــانواده اش بــه لــزبن انت

 .طوالني درھمان قريه بود و باش داشت

 زيــر ســلطه سیســتم نظــامي خشــني قــرار ١٩٢۶ پرتگــال در ســال    

گرچــه در دوران مدرســه شــاگرد خــوبي بــود، نظــر بــه تعلقــات   . گرفــت

طبقــاتیش از شــامل شــدن او بــه دانشــگاه کــه در آنزمــان بــه اشــراف   

ــوگیري ب   ــت، جلـــــ ــاص داشـــــ ــد اختصـــــ ــل آوردنـــــ ــم . عمـــــ رژيـــــ

ــر کودتــاي    Salazar ســاالزار فاشیســتي  ١٩٧۴ اپريــل ســال ٢۵در اث

 و يـک دوره از       سقوط کرد، به تعقیب آن يک دوره خیزش ھاي انقالبـي          

 بوجود آمد كه طبقه گارگر و مردم پرتگال          ھرج و مرج بورژوا دموکراسي    



 در سال را که تنھا چندماھي تجربه آن را بعد از سرنگوني رژيم شاھي

تقريبا نـیم قـرن فاشـیزم حـاکم در پرتگـال بـا              .  داشتند، فريب داد   ١٩١٠

 کـه بـا زنـدان ھـاي         اختناق و فضاي خفه کننده اي مشخص مي شود        

طويل المدت، شکنجه و قتـل و ممنوعیـت سـازمان ھـاي طبقـه کـارگر                 

 منـافع بخـش ھـاي        شھر و روستا تھديـد مـي شـد و بـا مھـارت تمـام               

 . را با پوششي پدرانه اداره مي کردمختلف سرمايه داري 

ــاراماگو   ــتي      Saramago سـ ــزب رويزونیسـ ــرش در حـ ــتر عمـ بیشـ

بـه رشـته   .کمونیست پرتگال که حزبي غیر قانوني بود، عضويت داشت        

براي تامین مخـارج خـانواده      . ھاي مختلفي منجمله چاپ اشتغال ورزيد     

 Mongoتياش شبانه به ترجمه آثار نويسندگان شورشي مانند مونگو ب

Beti  گرچه اولین داستان خود را در سـال  . و ناظم حکمت مي پرداخت

 به نشر سپرد، بعد از آن ھیچ اثري بیرون نـداد و ده ھـا سـال بـا                 ١٩۴٧

 بـود کـه بـه ژورنالیسـم روي          ١٩٧٠در سـال    . ادبیات سروکاري نداشـت   

 ,داسـتان  . آورد و در اواخـر ھمـین دھـه بـه داسـتان نويسـي پرداخـت       

بلیموندا از جملـه داسـتان ھـائي بـود کـه در اواخـر عمـرش آنـرا          بالتازار

در سـال  . برشته تحرير در آورد و زنـدگي خـود را وقـف نويسـندگي کـرد          

 را  “گاسپل طبـق عیسـي مسـیح   ”  وقتي حکومت پرتگال اثرش    ١٩٩١

 اقدام کرد، وي به اسپانیا    خواند و برضدش  „  حمله بمذھب کاتولیک      „

 درسراسر جھان جايزه ھاي بیشماري را نصیب  کار ھاي ادبي او     .رفت

 Azio آزيــو کورگیــل  توســط   بلیمونــدا , بالتــازار. خــود کــرده اســت

Corghi        از بعضـي آثـارش فـیلم تھیـه         .  به يک نمايش اوپرائي بدل شـد

گرچه در ادبیات پرتگالي و اسپانیوي آثارش شـھرت زيـاد           . گرديده است 

ايزه نوبل کسي با آثارش آشنائي     دارد اما درادبیات انگلیسي تا بردن ج      

آثار مھم او در حال حاضر به بیست زبـان مختلـف            . زيادي نداشته است  



ترجمـــه شــــده اســـت، او يکــــي از پرنفـــوذترين داســــتان نويســــان    

 .  میباشد جھان

سفر کرد، حکومت مکسیکو نظر ) مکزيک( به مکسیکو  ١٩٨٩ در سال      

ــه ف    ــه از او شــناخت داشــت او را محــدود ب ــه اينک ــت در ب بخــش „ عالی

 وبطـور خشـمگینانه      ساراماگو علنـا  . نمود„ بخصوصي از مسائل ادبي     

عکس العمل نشان داد که دولت مي خواھد او را ساکت سازد چرا کـه   

 و خارجي است و اينکه اين معیارھـا در مـورد صـندوق               او يک نويسنده  

بین المللي پول صدق نمي کند تا جايي کـه مـي خواھـد دخالـت مـي       

 در چیاپـاس او از   دون آن که ھیچ قانوني را باصطالح زير پا بگـذارد      کند ب 

يــک کمــپ پناھنــدگان ديــدن کــرد و بــه پايگــاه نظــامي کــه در نزديکــي   

 دھقان سرخ پوست    ۴۵روستاي مردم فقیر محلي بود رفت و قتل عام          

طرفدار چیاپاس را که در مراسم شـب کريسـمس بدسـتوريک فرمانـده          

 . ا شديدا محکوم کردنظامي صورت گرفته بود ر

 ساراماگو بخصوص در آفرينش تصويرھاي زنـده از قھرمانـانش مھـارت           

آنھا منحصر بفرد و برخي اوقـات شخصـیت ھـاي غیـر عـادي و در                 . دارد

ھمان حال کامال قابل قبولند چـرا کـه شخصـیت ھـاي طبقـات مختلـف                 

و او بروشـني مـردم را بـا توانـايي ھـا           . اجتماعي را متبلور مـي سـازند      

تشريح او از مـردم عـادي     . پیچیدگي ھايشان خیلي خوب مي شناسد     

روشــن و برخــي اوقــات از ضــعف ھــاي شــان تــا حــد طنــز امــا نــه بطــور 

او مسلما در مورد ايده ھا مي نويسد و . است) و تحقیر آمیز(مصنوعي 

سبکي را بکار مي برد که در آن جمله ھا صفحه ھـا ادامـه مـي يابـد و           

برخـي از  .  مـي شـوند   جلوگیري از تفسیر دقیق  نقطه گذاري ھا باعث     

اما شخصیت ھـا  . صحنه ھا و موضوعاتش بیش از اندازه غیرطبیعي اند    

طبیعــي، پیچیــده و فرامــوش ناشــدني انــد، حــاال مــي خواھــد در مــورد 



استثمارکارگران روستاھاي جنوب پرتقال و مبارزه ايشان علیه استثمار         

 يـا ايـن کـه در مـورد کـارگر و      در دوره رژيم فاشیسـتي سـاالزار باشـد و         

دھقان خیالي قرن ھجده بالتازار و بلیمونـدا باشـد و يـا عشـق سـوزان         

ــام مــاري ماگــدالن و      ــايي بن ــراي تــن فــروش بــي ري عیســي مســیح ب

 روحیه مسیحیت نامیده خواھد شد،  مقاومتشان در مورد آنچه که بعدا

 .“گاسپل طبق عیسي مسیح”در کتاب شديدا آتئیستي 

 در کنار زدن نقاب نھادھـاي کلیسـاي پرتقـال کـه برخـي اوقـات         او نیز    

در کتـاب تکـان   . علنا موضوع مورد بحثش مي باشد، فوق العـاده اسـت   

 کل شبه جزيره ايبه ريان از اروپا جدا مي شود و بـه  Stone Raftسنگ 

 .اتالنتیک مي ريزد

او شخصـیتي را کـه شـاعر        “ سالي که ريکـاردو ريـس درگذشـت       ” در     

پسـوا شـعري    . ي فرناندو پسوا آفريده اسـت را دوبـاره مـي بینـد            پرتقال

 و آنرا به مثابـه شخصـیتي آفريـد کـه از طريـق او               تحت نام ريس سرود   

سـاراماگو تصـور مـي کنـد کـه        . مي توانست غیر مستقیم صحبت کنـد      

 او از رابطـه   .ريس يکسال پس از اين که خـالقش مـرد زنـده مـي مانـد           

 جدا شده اي از دنیاي اطراف، از جمله  دردناک بین روشنفکر  ) عشقي(

مردم باال و پايین و يک خدمتکار ھتل که بـرادرش در حـال سـازماندھي       

ساراماگو با عاريه گرفتن . قیام در میان کارگران کشتي است، مي گويد

شخصیت ريس خود را ھم با او مشخص مي کند و ھم از او فاصله مي 

ور بـه مـا مـي گويـد کـه      گیرد، در حالي که انجمن شعر سراسري کشـ      

رمـان او پـر از روح و وقـايعي فـوق            . ساراماگو در باره پرتقال مي نويسد     

العاده است، و تصويري كامال واقعي از لزبون و جامعه پرتگال ارائه مـي            

 و زمـان   ١٨ ھماننـد تشـريحش از قـرن    ١٩٢٠دھد و البته تشريحش از     

 .ده اندمسیح است که با در نظر گرفتن جھان امروز نوشته ش



برخي اوقات به عنوان رمـاني علمـي تشـريح شـده        “ نابینايي„ کتاب     

است جمعیت يک شھر و تا جايي کـه آنھـا مـي داننـد جمعیـت جھـان                   

. Ophthalmologist ناگھان کور مي شوند بغیر از زن يک آفتالموژيسـت        

از چشم او ما مي بینیم وقتي که سلسله مراتب کھنه فـرو مـي ريـزد                 

 به ھرج و مرج و خشونت مي گرايد و آنگاه نظريات کـامال    چگونه جامعه 

. متفاوتي از چگونگي ساختن جھاني نوين با ھم به مبارزه مي پردازند           

درست ھمانند بلیموندا که عمیقتر از ديگران مي بیند، در شـھر کـوران            

اين زن نیز قادراست كه ببیند و بفھمد كه چه وقت يکي از اطرافیان کور 

مسئله عالقه ساراماگو به تصوير کردن شخصیت يک زن اين . مي شود

اما ساراماگو نیز  . قوي، به مثابه قھرمان داستانش را مشخص مي کند        

مثل ( نگران تاثیرات خودآگاھي بر کساني است که آنرا دارا مي باشند 

و ھمچنین رابطـه  ) اين زن در مقابل ريس، که کامال فلج و نا توان است           

يک منقد يکبـار نوشـت کـه        . و جامعه بطور کل دارند      اي که با اطرافیان   

به نظر مي رسد كه ساراماگو دارد از نقطه نظر يک واقعیت ديگري با ما 

در واقـع او   . سخن مي گويد، واقعیتي که تنھا خـود او مـي توانـد ببینـد              

ممکن است بلیموندا و يا زن بي نامي که شخصیت کتاب نابینا را مـي        

صـورات مــي تواننـد قـوانین اجتمـاعي را در ھــم     سـازد را در نظـر دارد، ت  

به . دريده و واقعیت ھاي بنیاديني که آنھا برآن استوار ھستند را ببینند           

ھر حال حتي در خیالي ترين نوشته ھايش تعھدش بـه آنچـه او ديـدي            

در کنار آخرين کتـابش   . واقعي به جھان بحساب مي آورد، موجود است       

مھارتي رمـزي و ناروشـنند    „ و خیاالت   او بخاطر ما مي آورد که تصورات        

در مصـاحبه اي کـه در سـال         . “که بشر بايد كلي كار كند تا آنرا بیافريند        

کتابي که در آن سال منتشر کرد، انجـام داد    „کاو „ به مناسبت ٢٠٠٢

ما . ما يک نوع واقعیت را به خاطر خودش اختراع مي کنیم„ او گفت که 



واقعیتي که اختراع مي کنیم نه تنھـا،  فکر مي کنیم که اين به اصطالح   

تنھا واقعیتي است که وجود دارد بلکه تنھا واقعیتي است کـه مـا مـي                

 “.خواھیم وجود داشته باشد

 مردم مختلف چیزھاي متفاوتي در مورد اينکه ساراماگو به دنبال چـه            

آيا او مي گويد که مردم مي توانند بیدار شوند . چیزي است، نوشته اند

واقعیتي را که برآنھا سنگیني مي کند و بیشـتر اوقـات آنھـا را در      و اين   

ھم مي کوبد، تغییر دھند؟ در بالتازار و بلیموندا ھمانند برخـي ديگـر از                

آثار ساراماگو يک نظر بدبینانه در مبارزه ھمراه با مقـداري از رمانتیسـم          

قھرمانـان داسـتان ھـايش توسـط تـاريخ در ھـم کوبیـده مـي                 . قرار دارد 

در کـاو او بـه افسـانه    . ند اما آنھا ھمچنین آرزويي فـراي آن را دارنـد         شو

ــد     ــي کن ــفر م ــاو س ــوي ک ــد و   ( پالت ــي از مرکزخري ــورد ترکیب ــن م در اي

 کـه در آن او طرقـي را کـه ماشـین              )فرماندھي يـک امپراطـوري شـرور      

سرمايه داري به خورد کردن افرادي کـه در آن جـايي ندارنـد، را بـه نقـد         

نجا به نظر مي رسد که مقداري نا امیدي در آن ھست در اي. مي کشد 

و يا شايد اين ايده کـه بشـريت در بھتـرين حـالتش مـي توانـد بـه قبـل                  

برگردد و نه اين که از طريق رفتن به مرحلـه بـاالتري بـر شـرايط موجـود          

اينکـه در جھـاني     : اما ساراماگو در مورد دو چیز روشن است       . غالب آيد 

با تمام زشـتي ھـايش کـامال اجتنـاب ناپـذير      که مردم زندگي مي کنند      

نیست بلکه يکم اينکه مردم و بخصوص آناني که تحت ستم اين جھانند 

 و اين نیست که در انتظار كس ديگري ھستند، اگر  با آن سازش نکرده   

اينکه اين جھان تغییر کند يـا خیـر بـه ھـیچ     . چه خود ھمیشه آنرا ندانند 

 .کس مگر خود آنان بستگي ندارد

  

  

 :  از بالتازار و بلیموندا گزيده



.  آنھا نمي ترسیدند، آنھا بسادگي از جرات خـود متحیـر شـده بودنـد                

او دستگیره ايمني را قبال رھا کرده    . کشیش مي خنديد و فرياد مي زد      

بود و عقب و جلو مي کرد تـا از بـاال نظـري بـه زمـین بیانـدازد، شـمال،              

مـین ايـن ھمـه دور بودنـد زمـین      جنوب، شرق و غرب حـاال کـه آنھـا از ز       

خیلي وسیع بنظر مـي آمـد، بالتـازار و بلیمونـدا بـاالخره بـرروي پاھـاي                

شان برگشتند و با گیج شدن از نور و باد بصورت عصبي تنـاب را گرفتـه      

 را، ناگھان متوجه شدند که ديگر نمـي ترسـند،            بودند، و بعد دستگیره   

ر را کرديم، او بلیمونـدا را در بغـل   آه ، بالتازار فرياد زد ما سرانجام اين کا     

گرفت و زد زير گريه، سربازي که در جنگ بوده و يک نفر را در پیگوس با        

ــادي       ــه از ش ــود ک ــده ب ــودکي گمش ــد ک ــود، ھمانن ــته ب ــرش کش خنج

ھنگامیکه بلیموندا را در آغوش گرفته بود و او در حـال بوسـیدن صـورت                

نھـا آمـد و در   کشـیش بـه طـرف آ    . کثیفش بود، ھق ھق گريه مي کـرد       

آن  ھمان حـال آنـدو را در آغـوش گرفـت، ناگھـان ايـن شـباھت سـازي               

 گفته بود که خود کشیش خدا است،   ايتالیايي بخاطرش آمد وقتي که    

بالتازار پسرش است و بلیموندا روح مقدس است و حاال ھر سـه تـا ي       

مـا  او فرياد زد تنھا فقط يک خدا وجـود دارد ا . آنھا با ھم در آسمان بودند   

سپس بلیموندا گفت اگـر مـا بادبـان را          . کلمات او را باد از دھانش قاپید      

باز نکنیم به صـعود ادامـه خـواھیم داد و ممکـن اسـت کـه بـا خورشـید            

ــیم  ــادف کنــــــــــــــــــ   . تصــــــــــــــــــ
 

 


