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 !جعل تاريخ به بھانۀ شرح حقيقی تاريخ
  ") پوياۀانديش"پيرامون نوشتۀ سردبير  (

  

اش در خدمت به  ش با شرح حقايق استوار است و ديگری، نقدی که انگيزهھاي نقدی که پايه. ل اعتبار استدو نوع نقد قاب

 روزھا البته اين. خارج از اين دو، فاقد ارزش است. باشد طبقاتی دروِن جامعه میۀ انقالب، انسجام و راھگشائی مبارز

شود و نماد امانتداری  وفور يافت میه ساز از جانب اين و آن ب دادھای تاريخی و سرنوشتتخريب و زير و رو کردن رخ

گردد و دگرسو، به  سوی آن به قدرت بر می گمان يک بی. توان در دو طرف مرز مشاھده نمود گری را کمتر میو روشن

ھم در ھيچ   و آن-که دشمنان طبقاتی مردم  در اين ميان يک موضوع کامالً آشکار است. شود مان مربوط می نگاِه يکايک

چه را که  نگريسته و انتظاری به غير از آننديده به موضوع  رنجۀ ھا تود فعت ميليون، از منظر و از من- ای  عرصه

در طرح و بازگوئی حقايق است؛ چرا که انش به بيانی ترس و وحشت سرمايه و مدافع. رود روزانه در پی آنند، نمی

مخاطره  را به شان ت سياسی و مادیھای ُدور، منفع ھای مبارزاتی دھه باطناً بر اين باوراند بيان حقايق و اعالن بُرش

 مالت سياسی کسانی کهاند،  زنان، و باز ھم کم نيستند و بسيار و بسياران اند چنين قلم کم نيستند و فراوان. خواھد انداخت

سوی افکار دشمنان آگاھی و دار و  و به ھر حال سمت. گيرند شان را در تخريِب رفتار و کردار ديگران می و انرژی

  .خواھی اند و دشمن سر سخت آزادی و آزادی وره و زمانی با حاکمانچرخد و در ھر د گونه می ايه، اينی سرمھا دسته

ای درج گرديده است تحت عنوان  شمارۀ دوازده، توسط سردبير آن نوشته" انديشه پويا"ای اخيراً در  در چنين چھارچوبه

 آن، با چنين نوشتار ۀالبته نويسند". رو را خوانده بودفدائياِن جھل و کاش اميرپرويز پويان خاطرات فيدل کاست"

گذاشته جا ن ون جايگاه و موقعيت خود بهالی پيرامؤگونه س ترين حقايق، جای ھيچ ای و با فرار از طرح مملوس مغرضانه

شته، سراسر جعل، اين نو. ھا را پی ببرد ھا و تعلق آنان به باالئی گونه قلم تواند، بناحقی اين است و ھر انسان منصفی می

در يک نگاه گذری و . را آزاد کنند شان ست که آمده بودند و سر آخر جان دادند تا خلق یئھا تحريف و تخريب کمونيست

شوی مغزی نسل جوان امروزی و آينده، از کارکردھای  و ، شست"انديشه پويا"گان  ساده، قصد و ھدف گردانند

ست که  ا یو تاريخيدادھای مھم  چنين وارونه جلوه دادن رخ ، چپ ستيزی و ھمھای پيشين ورهھای د کمونيستانقالبيون و 

داری و کاری به  تکاری به امانگوئی،  آيد که کاری به حقيقت ی بر میئھا و نھادھا کسان، سازمان ۀفقط و فقط از عھد

ترين  یئ طق که، فاقد پايهھا قابل نقد و رد نيست؛ با اين من گونه نوشته بر اين اساس، اين. دارند نسازی  آگاه

ی، انتخاب زبان ديالوگ و ئھا ن چنين نوشتهانقالب با زبان ضد انقالب و مدافعھاست؛ با اين منطق که، زبان ا پرنسيب

ی نه ئھا و نھادھا با چنين ارگانھا و افرادی، و يا  با چنين نوشته. گری و کشف حقايق نيست منظور روشن تبادل نظر به

دليل آن به .  اقناعی پرداخت–ھای اثباتی  ست به بحث ھای فاکتوری شد، و نه صحيح ت، وارد مجادلهس  اجايز و صالح
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انديشه "ۀ گردد که در خالف منطق و منش سردبير نشري ی بر میئھا راستين و کمونيستمنش، اخالق و منطق انقالبيون 

  . قرار دارد" پويا

ھا از  گان راه رھائی انسانباخت و افکار جانريخی و تخريب اعمال  تا ھای راستين منطق تحريف وقايع منطق کمونيست

ست که اين دو  یئھا بر اساس چنين تفاوت. انی نيست سازم-کاری اسناد تاريخی  چنين دست شر مظالم امپرياليسنی و ھم

گونه  ھيچ. ست يگری و يکی در مقابل د–باشند   و  نمی-  نظری نبوده  –نگرش کامالً متضاد از ھم، قادر به جدل فکری 

 چه –ھای گوناگون  ھای مبارزاتی در عرصه جا و صحيح روش ھا انتخاب به  آن ھا نيست و به تبع زبان مشترکی مابين آن

پُر . مابين انقالب و ضد انقالب است فیۀ ، به معنای فھم اصولی و بنيادی مبارز-ھا  ھا و چه با غير خودی با خودی

ھا و رفع ناماليمات سياسی شتافت که باور و توافقی پيرامون   به جنگ نادرستیتوان که زمانی می واضح است

 - دادھای تاريخی  توان بر سر درستی و نادرستی ھر موضوع و رخ به بيانی ديگر می. ترين وقايع تاريخی باشد یئ پايه

توان به انکار  مود؛ اّما نمیھا بيان ن ھای خود را در حول و حوش آن مبارزاتی به بحث نشست و استنتاجات و برداشت

انديشه "گان  جای اسناد واقعی و ثبت شده به ُخورد جامعه داد، کاری که گردانند ھا نشست و سند جعلی و خودی را به آن

  .اند بدان مبادرت ورزيده" پويا

چه که   آن، آنیااّما و در ور. روزھا، نه غير منتظره است و نه تمام شدنی يت چنين موضوعاتی اينؤدر ھر صورت ر

 رضا –" انديشه پويا"سردبير نشريه ۀ باشد نه پرداختن ريز به ريز و بنيادی به نوشت از اھميت برخوردار می

ھای جنگ مسلحانه که از دور دستی بر آتش اين حوادث  پويان يکی از تئوريسن"که   مبنی بر اين–رحيمی  خجسته

مبنی بر ) نقل بناصحيح از فيدل کاسترو(چنين  ، و ھم.."شده بود داشت، به لحاظ روانی و به ترس از اسلحه متبال 

ش ھيچ ربطی به اعتقادات راستين، نيروی ذھنی و ارادۀ آھنين نداشته است، بلکه به ن آرادۀ آھني]گوارا چه[: " که اين

رتب و خصوص واکنش مداوم به اين احساس و ترشح م شد، احساس خفگی ھميشگی و به بيماری آسم او مربوط می

، بلکه نگاه به چرائی و "شود اين بيماران از چيزی نھراسند وسيلۀ سيستم غير ارادی بدن باعث می فراوان آدرنالين به

  .گردد منتشر می" مستقل"ست که تحت عنوان نشريه  ای بازنويسی تاريخ ثبت شده

را واداشته است تا به بازنويسی غير " انديشه پويا"ال طرح است که چه نياز و ضرورتی، سردبير ؤبراستی اين س

گوارا بپردازد؟ چرا ھر کاسه ليسی، قلم  چون پويان و چه ی ھمئھا عل، از اعمال و آرمان کمونيستحقيقی و سراسر ج

پردازد؟ چرا  ھا می ساز تاريخی به تحريف آن دادھای مھم و سرنوشت شرح رخۀ گيرد و به بھان  می– گرفته و –دست  به

ھای راستين حذف نمايند و تصوير بناحقی  ھا را نسبت به کمونيست تودهۀ الءھا بر آن است تا افکار حک شدھا و تق تالش

  ھا در چيست؟  ھا و رياکاری گوئی ھمه ھرزه به جامعه ارائه دھند؟ دليل اين

دليل   ھم به–گوارا  چه – در اثر ترس، به اسلحه پناه بُرده بود و ديگری -  پويان –، يکی "انديشه پويا"به باور سردبير 

آيا ھمين دو قلم فاکت و چنين نگاھی کافی نيست، تا به عمق !!. داشتاز دارو، از مرگ ھراسی نغير معمول ۀ استفاد

ھا، چيزی جز آب  پی ببريم و بر آن شويم که پرداختن جز به جز اين نوع نوشته" انديشه پويا"انگيزه و به تعلق سردبير 

  باشد؟   جز، اعتباری به گردانندگان نشريه نبوده و نمیدر ھاون کوبيدن و چيزی

عنوان سبک کار و منطق انقالبی و  توان به ی، آيا چنين روش و سبک کاری را میداوري فاً و فارغ از ھرگونه پيشانصا

 چون سردمداران رژيم که انتخاب چنين روش و اسلوبی مختص مخربانی ھم سازنده توضيح داد؟ به غير از اين است

توان گفت که اين  باشد؟ به جرأت می داری می سرمايهۀ ن طبقاشان و مدافع و حاميان ريز و درشتجمھوری اسالمی 

 و اعمال گيری تخريب و جعل اسناد تاريخی شان، پی باشد و يکی از وظايف ش میياست نظام و کاسه ليسان رنگارنگس

  آنۀ  پيش گذاشتند و سياست و راھی را انتخاب نمودند که ثمرھای پيشين، پا ورهست که در د یئھا انقالبيون و کمونيست

ھاست، نشريات متفاوت  ھا و مدت دليل نيست که دھه بی. اند کش به عينه مشاھده نموده  زحمتۀھا تود را جامعه و ميليون
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ر عمومی و نسل سازی افکا گری و روشن روشنۀ بازگوئی حقايق و به بھانۀ  دولتی به بھان–وابسته به دوائر حکومتی 

بار از دھان و از قلم رضا  ی که اينئھا گوئی و ھرزهپردازند؟ تقالءھا  ی میئھا گوئی ان امروزی، به چنين ياوهجو

  .رحيمی بيرون بدر آمد خجسته

 شان به ھای رنگارنگ داری و دار و دسته ھای سرمايه نظامۀ ھای ھم  شاخصهۀچنينی را بايد از زمر پردازی اين مسلماً قلم

ھای  مانند تمامی رژيم کيد ورزيد که رژيم جمھوری اسالمی بهأتوان بر اين موضوع ت حساب آورد و مازاد بر اين می

اين . ش را حفظ نمايدزند تا حاکميت منحوس  ھر دری میست و به ترين پايگاه اجتماعی داری، فاقد پائين ھار و سرمايه

. اعتبارانداند و در ميان مردم فاقد  اش امتحان خود را پس داده ولتی دولتی و غير د- ھای حکومتی  نظام و دار و دسته

ۀ ترين نيازھای يک جامع گوی ابتدائی اند که سيستم و مناسبات حاکم بر جامعه، پاسخ ن آن پی بُردهاسرمايه و مدافع

ھای اعتراضی   و جنبش ذاتی نيروی جوانءاند که قياس دو نگرش، دو رفتار و دو کردار، به جز انسانی نيست؛ دريافته

شان است که ، با وارونه جلوه  ۀ  و به يُمن عناصر وابست ھای تبليغاتی به ھمين دليل و به يُمن ارگان. تبديل گرديده است

ی از جامعه را نسبت به ئھا خی، ذھن و افکار بخش و يا بخشدادھای پرثمر تاري دادن حقايق و با زير و رو نمودن رخ

آورند،  ھا روی می نمايند، به تخريب انسان سازند؛ تاريخ را جعل می ھای پيشين منحرف می يسترفتار و کردار کمون

. شان از حرکت باز نه ايستد   بخواه دلۀ س جامعفَ گيرند تا نَ  کنند و جان ھزاران کمونيست و مخالف را می دستگير می

دانند که خاطره، افکار و   در درون جامعه میگرا ھای تحول رغم فقدان پيروان عملی کمونيست رغم آگاھی و علی علی

شان   ھدفۀھم. ھای ُدور در ايران و جھان، در ميان مردم و نسل جوان امروزی سر زنده است ھای دھه اعمال کمونيست

ست؛ ھدف حذف آن تاريخ  ھا ای از پراتيک بالنده و ثمربخش کمونيست ورهاعمال و افکار د" سازی پاک"

ی ئگواراھا ھا و چه چون پويان ی، ھمھای جان بر کف ن و کمونيستامبارزای از  گذاران آن عده هست که پاي مندی ارزش

خواھند تمامی  می. ھای سراسر خشن و ھار برخاستند  سياسی، به جنگِ نظام داشت بودند که بدون کمترين منفعت و چشم

نمايند و به " پاک"ست را   و نسل جوان امروزیساز تحرک ذھنی و عملی جامعه، مردم چه را که زمينه رد پا و يا ھر آن

  . گزين نمايند داری را جای سرمايهۀ گی و باوری به سيستم ظالمان رمقی، ايستاد ھا، سياست اطاعت، بی جای آن

ۀ چون سردبير نشري زنانی ھم  اقناعی، با قلم–بنابر اين به خطا خواھيم رفت که به جدل فاکتوری، انتقادی و اثباتی 

نمائيم؛ به انحراف در بی، طلب اسناد و برخورد واقعی خطا خواھيم رفت که از چنين عناصرپردازيم؛ به ب" شه پويااندي"

 نظری و سياسی را پيشه سازيم و حد و حدود طبقاتی، و راه ۀيد که با چنين سردبيرانی، سياست مجادلتيم غلخواھ

ورود به بازی تعيين .  را مخدوش نمائيم-ری و نوشتاری  فاکتو–ھای تاريخی   حتی در حوزه–حقيقی و قاطع ۀ مبارز

آن است که ۀ دھند گونه تقالءھا نشان آنان، چيزی جز اغتشاش مرزھای طبقاتی نيست و در عوض و پيداست که اينۀ شد

ری دا ھای سرمايه ی، ترس رژيمئھا  زنده است و بنابه چنين نشانهگان در درون جامعهکمونيستی گذشتآرمان و پراتيک 

شان  ھراسۀ ست؛ ھم گيری راه آنان از جانب جامعه و نسل جوان امروزی شان، پی خواران گان و جيره نشاند دستۀ و ھم

گواراھا در ذھن جامعه و مردم است؛  ھا و چه چون پويان ی ھمئھا کمونيستۀ زندۀ از سر زندگی آرمان انقالبی و خاطر

  .باشد داری را دارا می سرمايهۀ و کردن بساط طبقخاطره و آرمانی که ھر زمان، پتانسيل زير و ر
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