
. روحاني و ظريف دست خالي از نيويورك برگشتـنـد  
پيش از سفر روحاني، دولت و ميدياي پرو روحـانـي   
كمپيني از اميد و خوشبيني به حل مشكل رابـطـه     
ايران و غرب  راه اندخته بودند و از موقعيت قدرتمند 

اركسـتـري   .  جمهوري اسالمي در منطقه ميگفـتـنـد   
همصدا براي در انتظار نگاه داشتن جامعه به دريچـه  

روحـانـي   .  جديدي از گشايش به صدا در آمده بـود   
اعالم كرده بود كه اگر حقوق ايران حفظ شود آمـاده  

تيتر روزنامه هاي پـرو روحـانـي و        .  مذاكره هستيم
توافق با ايران فرصتي ” دولت پر بود از عناويني مانند 
مذاكرات نيويـورك  ” ، “ تاريخي براي غرب خواهد بود

آمريكا نيازمنـد تـوافـق      ” ، “ تعيين كننده خواهد بود
غرب بـراي مـقـابلـه بـا          ” ، “ هسته اي با ايران است

در اين ميـان  ...  و “  تروريسم به كمك ايران نياز دارد

شاخ و شانه كشيدن هاي جناح مخالف كه در صورت 
مالقات روحاني با اوباما او را استيضاح خواهند كـرد    

را “  چشمها به سوي نيـويـورك  ” تنور را داغتر و بازار 
بعد از دو روز مذاكره و چك و چـانـه     .  گرمتر ميكرد

زدن روحاني و ظريف و تيم شان دست خالي اما بـا    
هاي تازه و شاخه و شانه كشيدنـهـاي جـديـد        وعده

هاي پرو دولت امروز در عين حال  روزنامه.   برگشتند
خداحافظ نيويورك فانتزي، سالم مـذاكـرات     ” كه از 
،  ميگويند در عين حال حمايت دوستـانشـان   “ جدي

را به رخ ميكشند و هنوز ... مانند روسيه و آرژانتين و 
هاي بعدي و شانـس هـاي بـيـشـتـر            اميد به بازي

جمهوري اسالمي را در مقابل مردم قرار ميدهنـد و    
ميگويند نگران نباشيد اين بازي هـمـچـنـان ادامـه        
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، مستندي است خوش ساخت و از “ 57انقالب ” 
نظر فني، حرفه اي؛ با چينشي حسـاب شـده       

تـكـه پـاره هـا و           .  همراه با آهنگي تاثير گذار
تصاوير مختلف، چنان تاريخ را پيش رويت بـه    
تصوير مي كشند كه نه فقط جاي هيچ شك و   
شبهه اي باقي نگذارند، بلكه ميخكوبت كـنـنـد    
كه سلطنت شاهنشاه و تالش او براي تـوسـعـه    
ايران، حق بوده است و انقالب عليه او، وحشـي  
! گري و حماقت مردمي بوده كه فريب خوردنـد 

تمام اين پروسه با مهارت و شگردي كاركشتـه،  
: آگاهانه و جهت دار طراحي و جـراحـي شـده     

آزمايشگاهي در كمين جعل و تحريف تاريخ آن 
 ! انقالب
، ابتدا تصويري از يك جزيره با “ من و تو” شبكه 

 57ثبات و امن سرمايه در ايران قبل از انقالب   
به بيننده قالب مي كند؛ شهبانو سبكبال از اين 
سو به آن سو ميان چمنزارها دنبال شاپرك هـا  
مي دود، عليحضرت مشغول اسكي در دمـاونـد   
است و فعال وقت پرداختن به سياسـت نـدارد؛     
بورژواها و خر پول ها همه زيـر شـنـل شـاه           

و “  سـادگـي  ” .  كلكسيون تمبر جمع مي كنـنـد  
غير قابل باور و عجيب “  رك گوئي” و “  صداقت” 

و ناباورانه شاه در مصاحبه ها و سخنراني هايش 
كه توسط خبرنگاران كاركشته و قهـار صـورت     
گرفته؛ قدرت نمايي شاه در باال بردن قـيـمـت      
نفت و تبديل كردن ايران به يك قدرت نظامـي  

و دست “  توطئه” در منطقه و بعد، غفلت اش از 
دستهاي ” هايي كه پشت تاج و تخت، در كارند؛ 

به سر كردگي فرانسه و “  يك مشت اقليت خائن
انگليس و اكثريت نادان، كه هر چه شاه فـريـاد   

“ من رو فراموش كنيد، به ايران بيانديشيـد ” زد 
از يك طرف، ملتـي  .  كسي گوشش بدهكار نبود

كه از فرط جهالت دنبال آخوند جماعت و بدتـر  
از آن دنبال كمونيست هاي وابسته به روسـيـه   
روانه شدند، چرا كه اين همه پيشرفت و عظمت 
و شكوه و جالل شاهنشاهي را بس نبـود و در      
كمال طمع و جو زدگي عكس اعليحضرت را به 

و !  آتش كشيدند و به نتيجه كارشان فكر نكردند
 3صفحه ...   از طرف ديگر، 

 ٣٤ 
ستون  حقيقت ما و  سر 
 ...آنها “ حقيقت”

 57چند كلمه در دفاع از انقالب 
 

 فواد عبداللهي

 روحاني و معضالتش 
 !در نيويورك

 آذر مدرسي

توافقات حماس و الفتح و مسأله واگذاري كنترل نوار 
غزه به دولت خودگردان و الفتح زير اخبار پـر سـرو     
صدا و هياهوي مبارزه غرب با داعش و تررويسم در   

اين خبر بعنوان امري كـه  .  منطقه زياد برجسته نشد
دست يابي به صلح را آسانتر ميكند برجستـه شـده     

ظاهرا با اين توافق قرار است محاصره نوار غـزه  .  است
 5توسط اسرائيل و مصر پايان دهد و راه را بـراي        

بيليون پوند كمكهاي بشر دوستانـه غـرب جـهـت         
روزه تـوسـط        50بازسازي غزه كه بر اثر بمبـاران    

در مقـابـل   .  اسرائيل با خاك يكسان شده فراهم كند
كنترل نوار غزه و بخصوص كنترل مرزهاي نوار غـزه  

 . اسرائيل و مصر به دولت خودگردان سپرده ميشوند
تا جائيكه به كشمكش جريانات فلسطيني برميگـردد  
قبول واگذاري كنترل نوار غزه از طرف حماس گامي 
ديگر در پيشروي ناسيوناليسم عرب در مقابل جنبش 

ناسيوناليسم عربي كه بـه يـمـن بـه         .  اسالمي است
قدرت رسيدن سيسي در مصر موقعيت از دست رفته 
خود را احيا كرد و امكان ايفاي نقش تعيين كنـنـده   
در آتش بس، به نتيجه رسيدن اين توافق  و تضعيف 

ارتجاع اسالمي، اين  رقيب ناسيوناليسم عرب، را پيدا 
دست باال پيدا كردن الفتح در مقابل حـمـاس     .  كرد

اينكه اين توافق تا چه حد در .  بدون اين ممكن نبود
دنياي واقعي ممكن و ادامه دار خواهد بـود، هـنـوز      

عليرغم هـمـه     .   جاي بحث و ترديدهاي جدي است
اينها اين توافق و خاتمه دادن به كشمكشي هـفـت     
ساله ميان حماس و الفتح، اميد به بازگشت آرامش و 

 .  زندگي را در دل ساكنين نوار غزه زنده كرده است
واگذاري كنترل نوار غزه به دولت خودگردان و الفتح 
يكي از خواستهاي اسرائيل در آتش بس و مـتـوقـف    

 . كردن كشتار مردم نوار غزه بود
قاعدتاً بايد اين خلع يد از حماس با استقبال دولـت    
اسرائيل و متحدين غربي اش بويژه آمـريـكـا روبـرو       
ميشد، قاعدتاً بايد خلع يد كردن از حماس بعـنـوان   
يك جريان تروريستي مسئله مذاكره، صلح و حـل      

اما دولت فاشيست .  مسأله فلسطين را تسهيل ميكرد
اسرائيل و محافلي از هيئت حاكمه آمريكا بـه ايـن       
درجه از عقب نشيني رضايت نداده و خواهان خـلـع   
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البيست هاي دولت اسرائيل در سناي آمريكا اعـالم  
اند كه تا زمانيكه حماس خلع سالح نشود بـا     كرده

امريكا براي بازسـازي نـوار     “  بشردوستانه” كمكهاي 
بهانه امـروز اسـرائـيـل         .  غزه مخالفت خواهند كرد

تالش ديپلماتيك محمود عباس براي پايان دادن به 
اشغال فلسطين، مذاكرات با هدف پايان دادن بـه      

روزه    50اشغالگري اسرائيل، محكوميت كشـتـار       
ارتش اسرائيل در نوار غزه و خواست محـكـومـيـت     
. دولت اسرائيل به جرم جنايت عليه بشريت اسـت   

سردمداران تروريسم دولتي در اسرائيل و امريكا بـا  
تحريك آميـز  ” ، “ تروريسم سياسي” هايي چون  بهانه

سخنان محمود عباس در سازمان “  و خصمانه بودن
ملل از حاال براي تعرضات بعدي به مردم فلسطيـن  

 . سنگر بندي ميكنند
 

اگر خلع يد از حماس كمكي به بازگشت آرامشـي    
هرچند موقت به نوار غزه كند اما تا دستيـابـي بـه      
صلح پايدار، به شكستن محاصره اقتصادي مردم در 
نوار غزه، به پايان دادن به اشغال فلسطـيـن و بـه        
رسميت شناختن دولت مستقل و متساوي الحقـوق  

 .فلسطين راه سختي در پيش است
 

ناتواني ناسيوناليسم عرب در حل مسئله فلسطيـن،  
قرار گرفتن مردم فلسطين در منگنه جدال دولـت    
دست راستي اسرائيل و دولتهاي عربي كه سـنـتـا      

گناه غزه را  مصائب مردم فلسطين و كشتار مردم بي
دستمايه حفظ حاكميت و مـوقـعـيـت خـود در            

اند، كماكان زمـيـنـه       كشمكشهاي منطقه اي كرده
عروج انواع جريانات ارتجاعي قومي و مـذهـبـي را      
براي مقابله با دولت اولترا راست اسرائيـل فـراهـم      

حماس خلع يد شد اما هنوز دولت مـافـوق     . ميكند
ارتجاعي اسرائيل كه با اتكا به دول غربي و ارتشي تا 

المللـي قـلـدري       دندان مسلح و مجامع ارتجاع بين
امروز دولـت    .  مانده است ميكند دست نخورده باقي

قومي، نژادپرست و ضد عرب اسرائيل، مانع اصـلـي   
 .صلح  در خاورميانه و حل مسئله فلسطين است

 
 

قرار بود در نيويورك چه اتفاقي بيفتد كه روحاني و 
دولت اعتدال و اميدش راضي و شنگول بـه ايـران     
برميگشتند؟ بطور واقعي موفقيت روحاني و ظريف 
در نيويورك نه مسأله هسته اي بود و نه مذاكـرات  

قرار بود در .  و جنگ و دعوا بر سر مسأله هسته اي
نيويورك جمهوري اسالمي به عضـويـت كـلـوپ         

در بيايد،  مـجـراي ايـن      “  جامعه متمدن امروزي” 
ائتالف علـيـه   ” پذيرش قبول جمهوري اسالمي در 

و پيوستن ايران به دوستان آمـريـكـا در        “  داعش
جمهوري اسالمي براي قبول عضويتش .  منطقه بود

بـرگ  ” عالوه بر كوتاه آمدنش بر سر حذف مالكي،   
دخالت نيروي سپاه قدس در جنگ عـلـيـه    “  برنده

داعش ، فشار روسيه و بخشي از مشاورين اوباما كه 
غرب براي مقابله با داعش بايد ايران را هـم بـازي     

تالشي كـه از روز اول        .  بدهد، را در دست داشت
اميدي كه از روز اول   .  روشن بود به جايي نميرسد

 . روشن بود سرابي بيش نيست
 
اسم رمز تضعيف مـوقـعـيـت     “  ائتالف عليه داعش” 

. ايران در منطقه و پروژه كنار گذاشتن اسد اسـت   
داعش بهانه جمع كردن و قوي كردن مـوقـعـيـت     
متحدين غرب، دوستان و حاميان ديروزي داعـش،  

ائتالف عليه داعـش بـرخـالف      .  در خاورميانه است
ادعاي دول غربي و دستگاههاي تبليغـاتـي شـان      
هدفش نه نابودي داعش و النصر و خراسـان، كـه     
تقابل با روسيه و متحديني مانند ايران و سـوريـه     

معلوم بود انتظار قـبـول كـردن ايـران در           .  است
عدم موفقـيـت   .  ائتالفي عليه خودش مسخره است

روحاني در نيويورك اعالم قبـول نـكـردن فشـار         
جمهوري اسالمي براي بازي دادن و قبول اتوريتـه  
آن در منطقه از طرف غرب و در راس آن آمريـكـا   

مسئله هسته اي بهانه و ظاهـر مـذاكـرات و        .  بود
توافقات و موفقيت يا عدم موفقيـت روحـانـي در        

تمام كف چراني امروز هر دو جناح از . نيويورك بود
 . اين دست رد زدن به سينه شان است

 
غرب عضويت ايران در كلوپ خـود را رد كـرد،           
جمهوري اسالمي براي پذيرش در اين كلوپ بايـد  

بر خالف “ معتدل”اما روحاني . راه ديگري پيدا كند
سنت هميشگي جـمـهـوري اسـالمـي، خـودش           

هارت و پورت و فشـار را    .  مستقيماً تهديد نميكند
اساساً از كانال روسيه و زور او در مـنـطـقـه وارد       

به همين دليل بالفاصله روزنامه هايشان پر .  ميكند
شد از اعالم حمايت روسيه از جمهوري اسالمي و   
سوريه، از اينكه روسيه تأكيد ميكند كه غرب براي 

و در كـنـار     ...  مبارزه با داعش به ايران نياز دارد و 
آن آمادگي براي روند بعدي مذاكرات بـه بـهـانـه       

 ! هسته اي
 

مـتـفـكـريـن و        ” جمهوري اسالمي در كنار لشكر 
شان به هر نـحـوي شـده      “  محققين و كارشناسان

پايشان را الي در اميد و انتظار ميگذارند و تـالش    
ديـروز  .  بسته نشـود   “  اميد به گشايش”ميكنند در 

قرار بود آزاد سازي سرمايه هاي بلوك شده مـايـه   
گشايش اقتصادي باشد، امروز مبارزه با داعـش و      
عضويت در باشگاه دوستان غرب قرار شـد مـايـه      

ايـن  !  “ خدا بزرگ اسـت ” گشايشي باشد و فردا هم 
 .   بازي همچنان ادامه دارد

 
براي مردمي كه جانشان از فشـار اقـتـصـادي، از         
استبداد و بيحقوقي مطلق در آن جامعه بـه لـب       
رسيده، براي كارگري كه از يكطرف بـا فـالكـت        
مطلق و از طرف ديگر با خفقان و سركوب هر روزه 
طرف است، براي زناني كه از آپارتايد جنبـسـي و     
تحقير هر روزه و به خانه رانده شـدن بـه تـنـگ         

اند و هنوز عليرغم تمام سركوبها و اميـدهـاي    آمده
كاذب و توهم ها و سر به سنگ خوردنها، اميد بـه    

اي انساني و آزاد را از دسـت نـداده انـد،             آينده
عضويت جمهوري اسالمي در هر كدام از باند هاي 

 . گانگسترهاي جهاني يا محلي نقشي ايفا نميكند
 

براي توده وسيع مردم زحمتكش در ايران مـانـنـد    
ميليونها انساني كه گروگان دولتهاي مـرتـجـعـي       

مانند عربستان و تركيه و قطر و بحرين و غيره اند،  
نابودي كل اين ارتجاع  قومي و مذهبي از شـيـخ     
كويت و شاه عربستان و جمهوري اسالمي تا داعش 
و النصر و خراسان و القاعده و غيره خواستي اسـت  

 . اي در جريان دار و مبارزه ريشه

 
 

 
 
 

براي مردمي كه جانشان از فشار اقتصادي، از استبداد و بيحقوقي مطلق 
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اند  آپارتايد جنبسي و تحقير هر روزه و به خانه رانده شدن به تنگ آمده

و هنوز عليرغم تمام سركوبها و اميدهاي كاذب و توهم ها و سر به سنگ 
اي انساني و آزاد را از دست نداده اند، عضويت  خوردنها، اميد به آينده

جمهوري اسالمي در هر كدام از باند هاي گانگسترهاي جهاني يا محلي 
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ت    ٣٤حک  ٣ 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

  
 

شاهي كه دلش براي وطن مي سوخت و دسيـسـه   
نكتـه  .  گراني كه براي ايرانش خواب ها ديده بودند

در كمـال خـونسـردي،      “  من و تو” جالب تر اينكه 
سركوب اعتراضات آن دوره، تيراندازي و قساوت بي 

از جملـه  ( نظير بورژوازي در كشتار وحشيانه مردم 
را با الفاظ لوكس و آب   )  شهريور 17جمعه خونين 

بخورد بيننده مي “  كنترل اوضاع” بندي شده مانند 
دقيقا عين همان سناريويي كه بي بي سي در .  دهد

مورد قتل عام مردم فلـسـطـيـن تـوسـط ارتـش            
اينها همه .  فاشيست اسرائيل سر هم بندي مي كند

 ! ظاهرا نماي قبل از انقالب را به تصوير مي كشد
 

اين نوع از تاريخ تراشي و مستند سازي، محـصـول   
تالشي است سياسى .  دوران بعد از جنگ سرد است

جهت تخطئه مفهوم انقالب و قيام و شورش عليـه  
بنيان هاي ديكتاتوري حاكم و نه يك روشـنـگـري    

. مستندي است از نوع روايت هاي هاليوودي.  علمي
لذا اين مستند هرچند از نظر تاريخـي بـى ارزش       

چون پتانسيل انقالب و .  است اما بى اهميت نيست
و كيفر خواست ايـن   57نقش طبقه كارگر در قيام 

طبقه عليه نظم و بساط سلطنت و سرمايه داري را 
با ضد انقالب اسالمي و تئوري توطئه طاق مي زند 

بايد در مقابل آن ايستاد، اما نه .  و به حاشيه ميراند
آن، بلـكـه بـا افشـاء         “  علمى” با جدى گرفتن بار 

 .حقيقت سياسى پشت آن
 

براي كسي كه مسير تاريخ ايران را بـي غـرض و       
مرض دنبال كرده باشد ميداند كه نـطـفـه مـادي       

، نه با اعـتـراض و مـبـارزه شـعـرا و               57انقالب 
نويسندگان و دانشجويان و چريكيسم و روحانيون و 
طالب مدارس مذهبي و بازاريان بلكه با اعتراض و   
مبارزه طبقه كارگر عليه رشد روز افزون قـيـمـت      
مايحتاج زندگي، دستمزدهاي نازل، شرايط سخـت  
و نابسامان كار و معيشت، عليه رشد حيرت انگـيـز   
سرمايه و ثروت مشتي انگل سرمايه دار و تحمـيـل   
فقر و فالكت به مردم زحمتكش و طبقه فرودسـت  
جامعه، از همان سال هاي اول دهه پنجاه بسته شد 

دهه اي كـه    .  و در تمام طول اين دهه تداوم يافت
انباشت سرمايه، مختصات بسط سرمايه بعنوان يك 

رابطه اجتماعي، مفصل بندي اين رابطه در عـرصـه   
هاي اقتصاد و سياست و دولت و مدنيت و فرهنـگ  
بر تار و پود جامعه ايران شكل گرفت و نـهـايـتـا         
فرايند مبارزه ميان دو طبقه اساسي جامعه را دامن 

در حقيقت، سرمايه و حاكميت سلـطـنـت در      .  زد
ايران كفن خود را با تولد پرولتاريا در دامـن خـود     

با رشد روز افزون و افسانه اي سـرمـايـه،        .  دوخت
طبقه اي شكل گرفت كه در جوار آسمان خـراش    
هاي قيطريه و زعفرانيه، هر روز، دو شيفت كار مي 

طبقه اي كه نميتوانست به زندگـي سـراسـر      .  كرد
خفت بار خود در كومه هاي تاريك حلبي آبادهـاي  

ديگر نمي شـد دامـنـه        .  شهرك ري رضايت دهد
انتظار و توقع كارگر نفت و ايران ناسيونال را كه هر 
روز كوه سرمايه ها و اضافه ارزش هـا را تـولـيـد         
ميكرد به رضايت از زندگي در اطاق اجاره اي در     

 . دروازه غار تهران تقليل داد
 

دوران پس از انقالب يعني دهه چهل تا پـنـجـاه،      
دوراني است كه تراست هاي غول پيكر صـنـعـتـي     
جهان، سيل سرمايه ها را به سمت ايران سـرازيـر     

اين سرمايه گذاري ها همگي در جامعـه  .  مي كنند
اي به وقوع مي پيوست كه تا آن ايام فرايـنـد پـر      
شتابي از انكشاف رابطه خريد و فروش نيروي كار و 

ميليون هـا بـرده     .  انباشت سرمايه را طي كرده بود
مزدي از اعماق روستاها و شهرهاي كـوچـك بـه        
حاشيه شهرهاي بزرگ و قطب هاي مهم صنعـتـي   

كـل  .  جامعه پرولتـريـزه شـد     .  كشور سرازير شدند
بورژوازي جهاني و منطقه اي به موقعيت سرمايه و 

رژيـم  .  دولت بورژوازي شاه چشـم دوخـتـه بـود          
سلطنت عليرغم سر سپردگي ديرينه اش به قطـب  
غربي سرمايه در تالش بود كه از معـادالت روز و      
موقعيت خاص سرمايه داري ايران، به نفع تحكيـم  
پايه هاي قدرت خود و باال بردن سـهـم طـبـقـه          
سرمايه دار ايران از حاصل دسترنج و ارزش اضافـي  
توليد شده توسط طبقه كارگر، بيشـتـريـن بـهـره        

 . برداري ممكن را به عمل آورد
 

همزمان طوفان اعتصابات كارگري از همان سالهاي 
عـروج جـنـبـش       .  آغاز دهه پنجاه وزيدن گـرفـت  

كارگري، رژيم شاه و كل طبقه سرمايه دار ايران را   
دامـنـه   .  بطور واقعي در هاله اي از وحشت فرو برد

اين ترس و هراس تنها به مرزهاي ايران مـحـدود     
انحصارات و تراست هاي عظيم صنـعـتـي و      . نماند

مالي بين المللي، دولت هاي غربي و در راس آنـهـا   
همزمان در شروع نيـمـه   .  آمريكا را نيز در بر گرفت

. دوم پنجاه، بحران جهاني سرمايه هم وزيدن گرفت
سرمايه جهاني در سطح وسيعي در دنيا به ورطـه    

در ايران بدليل مكان معين اش در .  بحران فرو رفت
تقسيم كار جهاني، رونق انباشت شروع به بازگشت 

بحران سرمايه، پروسه بازتوليد سـرمـايـه را        .  كرد
سرمايه را شكسـت  “  ثبات” و اين كمر .  متوقف كرد

افه هاي عليحضرت شاهنشاه را كـنـار     “  عظمت” و 
سرمايه داري بدنبال يك دوران بي سابقه رشـد  .  زد

بـورژوازي  .  و توسعه، در بحران عظيمي فـرو رفـت    
ايران، رژيم شاه و دولت سرمايه داري به سر تيـتـر   

هيچ بارقـه اي از      .  حوادث در رسانه ها تبديل شد
. رضايت بر پيشاني هيچ شهروندي ديده نمي شـد   

هيچ چيـز  .  ميزان نارضايتي ها سير صعودي گرفت
نتوانست شكاف عظيم ميان استثمار و نداري را بـا  

مشـام  .  حداقل استاندارد زندگي انساني پـر كـنـد     
براي مقابله با جنبش عظيم اعـتـصـابـي     “  ساواك” 

دسـتـگـاه هـاي       .  كارگران و كمونيست ها تيز شد
امنيتي و قواي اعمال قهر نظامي و پليسي سرمايـه  
به مراكز حساس و استراتژيك كار و توليد كشيـده  

 . شد
بـا  ” عالوه بر اين، ستون اصلي آن چهـار ديـواري       

سرمايه در ايران، روي يك استبداد سياسـي  “  ثبات
ممكن نبود مگر “  عظمت ايران” .  عريان بنا شده بود

با سلب ابتدايي ترين حقوق انساني و آزادي هـاي    
حق تشكل هاي كارگـري  !  اعتصاب ممنوع.  سياسي
دامنه سياسي اختناق و خفـقـان بـقـدري       !  ممنوع

وسيع بود كه مخفي كاري به شكل رايـج مـبـارزه      
آزادي فعاليت سياسي و احزاب .  سياسي تبديل شد
فراموش ميكند كه تكه “ من و تو”. اكيدا ممنوع بود

، بعنوان تنها حزب قانوني در “ حزب رستاخير” پاره 
ايران را وصله مستندش كند و پيام شاه شـان را      

هر كس ناراضي است از مـمـكـلـت       ” :  بگنجاند كه
از خواندن يـك كـتـاب تـا ابـراز              “   ! بيرون برود

نارضايتي در جمعي چند نفره به دستگيري توسـط  
دستگيري و آزار و شكنـجـه   .  ساواك منجر مي شد

زنان توسط ساواك قرار بود سدي در بـرابـر عـدم      
 . حضور زنان در صحنه سياسي شود

 ...حقيقت ما 

با رشد روز افزون و افسانه اي سرمايه، طبقـه  .  سرمايه و حاكميت سلطنت در ايران كفن خود را با تولد پرولتاريا در دامن خود دوخت
طبقه اي كه نميتوانست به زندگي .  اي شكل گرفت كه در جوار آسمان خراش هاي قيطريه و زعفرانيه، هر روز، دو شيفت كار مي كرد

ديگر نمي شد دامنه انتظار و توقع كارگر نفـت و    .  سراسر خفت بار خود در كومه هاي تاريك حلبي آبادهاي شهرك ري رضايت دهد
ايران ناسيونال را كه هر روز كوه سرمايه ها و اضافه ارزش ها را توليد ميكرد به رضايت از زندگي در اطاق اجاره اي در دروازه غـار      

 . ...تهران تقليل داد
 اعتالي انقالبي را اربابان خود شاه، همان ها كه با عصا زير بغلش را گرفته بودند، به زور سر نيزه ارتجاع اسالمي خميني ها و يزدي ها

از جملـه  “  من و تو” وكال و مكالي تحصيلكرده از پاريس و لندن و واشنگتون، همراه با فرزندان خلف شبكه .  و سحابي ها فرو نشاندند
بي بي سي، با آميزش اسالم و مكاتب فلسفي غربي، اسالميگيري را به يك هويت مقبول ضد غربي و ناسيوناليستي براي نسل جـوان  

اسالم سياسي در پناه اين جبهه متحد بورژوازي ملي و بين المللي، عليه كارگر و كمونيسم و آزاديخواهـي و    .  در ايران تبديل كردند
 . عدالت طلبي رشد كرده و خود را يك نيروي معتبر جهت جايگزيني حكومت شاه معرفي كرد



 
براي نخستين بار در تـاريـخ      51و  50در سالهاي 

معاصر، رژيم ناگزير به برپا كردن زندان سـيـاسـي    
معضل زن، نهادينه و بـه مسـئلـه        .  ويژه زنان شد

برابري در شكنجـه و    .  جامعه و سياست تبديل شد
محكوميت زنان با مردان در دولت آريامـهـري بـه      

سنگيني بار فرهنگ سـنـتـي،      .  منصه ظهور رسيد
بازتوليد نابرابري  و تحقير اجتماعي جايگاه زن در   
آن نظام چنان باال بود كه اولين بارقه هاي اعتراض 
عليه ستم بر زنان با پرچم برابري طلـبـي عـلـيـه        
خرافات و فرهنگ شاهنشاهي شكل گرفـت و در      

دوشادوش  57قامت جنبش رهايي زنان در انقالب 
بر بستر چنين دوراني است كـه    .  همه شركت كرد

توسط ساواك زمينه صدور اولين فتواي ارتجـاعـي   
روحانيون طرفدار خميني عليه كمونيسـت هـا و       

زمينه .  ساير فعالين سياسي در زندان ها فراهم شد
اي كه در بررسي و دريـافـت سـمـت و سـوي              
رخدادهاي سياسي دوران انقالب، از اهميت ويـژه    

حكم ابد و جوخه هـاي اعـدام     .  اي برخوردار است
حكومت “  با عظمت” زندانيان سياسي از جلوه هاي 

زنداني سياسي آزاد بـايـد   ” بي گمان شعار .  شاه بود
، پيش از هـر    57، شعاري فراگير در انقالب “ گردد

چيز نشان دهنده خواستي تاريخي و نيـاز بـخـش      
زنـدانـي   ” وسيعي از جامعه به برچيدن مـقـوـلـه         

 . و دستيابي به آزادي بيان و عقيده بود“ سياسي
 57و دقيقا بر بستر اين دوران است كه انـقـالب       

اما اعتالي انقالبي را اربابان خود !  ايران شكل گرفت
شاه، همان ها كه با عصا زير بغلش را گرفته بودند، 
به زور سر نيزه ارتجاع اسالمي خميني ها و يـزدي  

وكـال و مـكـالي        .  ها و سحابي ها فرو نشـانـدنـد   
تحصيلكرده از پاريس و لندن و واشنگتون، همراه با 

از جمله بـي بـي       “  من و تو” فرزندان خلف شبكه 
سي، با آميزش اسالم و مكاتب فلـسـفـي غـربـي،        
اسالميگيري را به يك هويت مقبول ضد غـربـي و     

ناسيوناليستي براي نسل جوان در ايران تـبـديـل      
اسالم سياسي در پناه اين جبهـه مـتـحـد       .  كردند

بورژوازي ملي و بين المللـي، عـلـيـه كـارگـر و             
كمونيسم و آزاديخواهي و عدالت طلبي رشد كـرده  
و خود را يك نيروي معتبر جهـت جـايـگـزيـنـي         

 . حكومت شاه معرفي كرد
 

اينها همه در شرايطي رخ داد كه جريانات اسالمـي  
كمربنـد  ” به لطف سياست آندوره آمريكا موسوم به 

كه توسط مشاور امنيتي ملي كارتر طـراحـي   “  سبز
شده بود، از امكان قابل مالحظه اي براي رشـد در    
كشورهاي هم جوار شوروي سابق و در خاورميـانـه   

مطابق اين طرح حتي بنـا بـه     .  برخواردار شده بود
اعترافات خود هيالري كلينتون در روزهاي اخـيـر،   
كشورهاي متحد آمريكا ميبايست با فراهم كـردن    
امكان فعاليت براي جريانات اسالمي، نفوذ جريانات 
چپ و ماركسيست، كه از نقطه نظر دولت آمريـكـا   
همگي فقط مي توانستند مدافع شوروي باشند، را   
مهار كرده و از تفوق ايدئلوژيك آنـهـا در بـيـن           
روشنفكران و نسل جوان اين كشورها جلـوگـيـري    

بي جهت نبود كه در سالهاي آخر حكـومـت   .  كنند
شاه، هزاران مسجد در ايران يا ساخته و يا نوسازي 
شدند و جريانات اسالمي در خاورميانه از امكـانـات   
فعاليت قابل مالحظه اي نسـبـت بـه گـذشـتـه             

جمهوري اسالمي نه با انـقـالب     .  برخوردار گشتند
، كه با معيت و حمايت كل بورژوازي ايـران و      57

جهان ميدان گرفت و جهت سركوب و به خـاك و    
، بر مسـنـد قـدرت اش        57خون كشيدن انقالب 

نشاندند تا در ادامه آن چرخه سرمايه را مـمـكـن      
! ، نه توطئه بود و نـه اسـالمـي     57انقالب .  گردانند

هراس و مقابله همه جانبه بورژوازي ملي و بـيـن       
المللي از مساوات طلبي و آزاديخواهي آن انـقـالب   
ديدني بود؛ طرح ريختند، جلسه گرفتند، پول خرج 
كردند، رسانه ها و ميديا را به كمك طلبيدنـد، تـا     

خار ارتجاع اسالمي را در چشم جامعه و طـبـقـه        
 .انقالب كنند“ رهبر”كارگر فرو كنند و خميني را 

 
، با بهره گـيـري و       “ 57انقالب ” جان مايه مستند 

سواستفاده كامل از سه دهه حاكميت سيـاه ضـد     
انقالب اسالمي بر جامعه ايران، مـخـاطـب را بـه         
گذشته اي مجهول مي برد تا براي اكثـريـت ايـن      
جامعه و نسل جواني كه فاقد حافظه تاريخي از آن 
دوران است، براحتي بتواند با چينشي متضـاد، بـا     
ترسيم زيبايي و عظمت از دوران پـهـلـوي، بـا             

و پتانسيل انقالبيگري،  57تصويري سياه از انقالب 
نتايج دلخواه خود را بگيرد و مـدام از مـخـاطـب         

مستندي كـه بـراي     !  نتيجه آن انقالب كو؟:  بپرسد
ميليون ها انسان در جامعه ايران ساخـتـه انـد و        
دست بر قضا در اين روزگار سياه، شايد بكام عـده    
اي خوش آيد و بيشك خواهند گفـت حـقـيـقـت        

سي ” و “  بي بي سي” ، “ من و تو” همين است كه از 
و رسانه هاي بورژوازي غرب پـخـش مـي        “  ان ان
 . شوند

ادعـانـامـه     57انقالب “  مستند” حقيقت اينست كه 
 57بورژوازي به زير كشيده شده ايران عليه انقالب 

و طبقه كارگر و توده وسيع مردمي است كـه بـه       
اي بهتر عليه يكي از مسـتـبـدتـريـن           اميد آينده

ايـن  .  رژيمهاي منطقه دست بـه انـقـالب زدنـد          
اما با سوار شدن آگاهانه بر بخشي از افكار “ مستند”

عمومي جامعه، با ارايه تاريخ دروغين از آن واقعـه،  
را    57بويژه در غياب آنان كه پرچم واقعي انقالب   

. در دست داشتند، آدرس غلط به بيننده مي دهـد   
تاريخ انساني، اگر از دسـت درازي و تـحـريـف             
بورژوازي در امان بماند، تاريخ توده مردمـي اسـت     
كه براي تغيير در زندگي خود، براي رشد و سعادت 

، 57تاريخ انقـالب    .  جامعه خود، به پيش مي روند
تاريخ زندگي اين مردم و تالش صميمي و بي دريغ 

 . آنها براي آزادي و برابري و رفاه بود

ت    ٣٤حک  

وید د  ھان  ان   !کار

دون  سم،  یا و وان  ا دون  یا  د
دون  سم و  یا و ید  سم “ ”ا یا و

ود  دل  ی  جال   ... 

٤ 
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حكمتيست هفتگي را بخوانيد و آنرا وسيعا 
 . توزيع كنيد

اينها همه در شرايطي رخ داد كه جريانات اسالمي به لطف سياست آندوره آمريكا موسوم 
كه توسط مشاور امنيتي ملي كارتر طراحي شده بود، از امكان قابل “ كمربند سبز”به 

مالحظه اي براي رشد در كشورهاي هم جوار شوروي سابق و در خاورميانه برخواردار شده 
مطابق اين طرح حتي بنا به اعترافات خود هيالري كلينتون در روزهاي اخير، . بود

كشورهاي متحد آمريكا ميبايست با فراهم كردن امكان فعاليت براي جريانات اسالمي، 
نفوذ جريانات چپ و ماركسيست، كه از نقطه نظر دولت آمريكا همگي فقط مي توانستند 
مدافع شوروي باشند، را مهار كرده و از تفوق ايدئلوژيك آنها در بين روشنفكران و نسل 

 . ...جوان اين كشورها جلوگيري كنند
 

بي جهت نبود كه در سالهاي آخر حكومت شاه، هزاران مسجد در ايران يا ساخته و يا 
نوسازي شدند و جريانات اسالمي در خاورميانه از امكانات فعاليت قابل مالحظه اي نسبت 

، كه با معيت و حمايت كل 57جمهوري اسالمي نه با انقالب . به گذشته برخوردار گشتند
بورژوازي ايران و جهان ميدان گرفت و جهت سركوب و به خاك و خون كشيدن انقالب 

 . ...، بر مسند قدرت اش نشاندند تا در ادامه آن چرخه سرمايه را ممكن گردانند57


