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  نھمفصل 

  

  »در آستانه عصر  تاريکی جديد«

 با ١٩٧٩ نومبرهللا خمينی در پاسخ به احتمال تحريم اقتصادی جھانی ايران در آيت» طور روزه بگيريمدانيم که چمی«

. خوريمای يک بار میما گوشت را ھفته. خوريمکنيم ، می راکه در کشورمان کشت میئیما گندم و جوھا« :فرياد گفت 

ھستيم و بسياری از اين مردم ما منتظر شھادت  ميليونی ٣۵ما کشور . ھرحال ،چيز خوبی نيست iب خوردن گوشت ،

- توانند که ھر کاری که میکه تمامی آنھا شھيد شدند، آنوقت آنھا می بعد از اين. کنيم ميليون را بسيج می٣۵ھستند، ما 

  .»خواھند با ايران بکنند

 معبد خلق جيم جونز ۀز اعضای فرق نفر ا٩٠٠ ۀ تبديل کند، حاال فاجعءکه ايران را به ملتی از شھدا تھديد خمينی به اين

که  فقط چند ماه بعد از اين. بزرگ کنيد  يک ملت ،ۀای به اندازرا به درجه در جنگل گايانا را در نظر بگيريد و آن

ًخمينی به قدرت رسيد، کشف خبر زشت و کريه کشتار تقريبا نيمی از جمعيت کامبوج به پشتيبانی دولت چين ، جھان را 

طور سيستماتيک ه  و اينگ ساری ب*پول پوتزير نظر دقيق ھزاران مشاور چينی کمونيست، رژيم . دبه لرزه درآور

.  سال شکنجه داد و کشت۴ ميليون نفر ساکنين کامبوج را در مدت کمتر از ٧ ميليون از مرد و زن و بچه از ٣بيش از 

جمعی با تعداد زيادی از د، گورھای دسته وارد کامبوج شدنپول پوتتعداد زيادی بازديدکننده که بعد از سرنگونی 
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ه ّجمعی در آن کشور يافتند که اين مناطق اول برای کارگران مزارع کشاورزی بھای دستهھای انسان، و کمپاستخوان

  .جمعی شده بودرفت و بعد بسادگی تبديل به کشتارگاه دستهکار می

 ۀھای زنگ زده در کنار و شھر مردگان است، با ماشينً پن تقريبا به طور کامل مخروبه استپنومپايتخت کامبوج 

 ۀھای کتابخانکتاب. ھا النه دارندھای خياباندانیھا و آشغالھا، علف در مسيرھا سبز شده و حيوانات در مخروبهخيابان

، پول پوتلت دو. ھا بمباران شده و پول ملت سوخته شدهپاره شده، بانکھا تکهغارت برده شد، تمام کارخانهه ملی ب

- حاال رژيم خمينی تھديد می. آنقدر از تکنولوژی به ھر فرم و حالتی تنفر داشت که حتی وسايل آشپزخانه ھم نابود شدند

ھا به نصف سوی مزارع و دھکدهه ش با فشار حرکت بزنده کند، يک ملت کوچک که جمعيت کامبوج را ۀکند که فاجع

ھروسيله در ه سوی قدرت صنعتی بوده است ، می خواھد به  راه حرکت بکاھش يافت، حاال در ايران،  ملتی که در

از نوع جيم (واری که پيروان مذھبی خمينیالبته  نه با اسلحه، بلکه با جنگ مذھبی ديوانه مردم را قتل عام کند، ايران،

  .را احاطه کرده است) جونز

 در يک مصاحبه با لوموند فرانسه به ١٩٧٩ ردسمبصدر، رئيس جمھور ايران در اين اغراق نيست، ابوالحسن بنی

تھران يک شھر عظيم است، شھری است، که به « :سياست خالی کردن سيستماتيک شھرھای ايران اقرار کرد، او گفت 

ما با ايجاد واحدھای . حد بر روی بودجه کشور استو يک فشار بی کند نصف مصرف مردم کشور را جذب میئیتنھا

  ».ھای ديگر، جمعيت تھران را کم خواھيم کردورزی در استانتوليدی صنعتی و کشا

ّبله، اما بدون «:مندی به راه حل کامبوج برای ايران است، او پاسخ داد ی عالقهامعنه  شد که آيا  اين بسؤالصدر از بنی
  ».نيروی اسلحه، بلکه با اعتقاد دينی و تشويق کردن افراد

برای ايران، » اعتماد و تشويق«قانون .  کامبوجيزه کردن در ايران شروع شده در مدت دو سال حکومت خمينی،ًتقريبا

 مردم ۀاکنون به حريم خصوصی ملت تجاوز کرده و تمام جوانب زندگی روزان ھزار آخوند است که ھم٢٠٠وجود 

اين کار بايد انجام «در کامبوج گاردھای چينی و خمر سرخ، قتل عام را با بيان اين جمله که . کنند میکنترولکشور را 

 ۀگويند که در قرآن نوشته شده، يا خواستّدر ايران اما، مالھا می. آوردند در میءبه اجرا» شود، دستور انگکار است

: نتيجه يکی است .  خمينی استۀدر ايران قياف شکل  ونا پيداست،در کامبوج انگکار بی. خداست يا فرمان امام است

  .ھاستدی توده سياست نابوۀکاربرد وحشيان

 دادگاه انقالب، زنان را به اتھام ۀوسيله در ايران امروز، تنبيه برای قيام عليه قوانين مالھا، علنی است بعد از محاکمه ب

جمعی در طور دستهه اند ب که محکوم شدهئیمجرمين جنا. کنندھا اعدام میًرابطه نامشروع يا روسپيگری ، علنا در ميدان

 و کوچک، جرمش  ئیجنايات جز. »مردم بايد درس بگيرند«: يک مال ۀشوند، بنا به گفتاعدام میھای خيابان گوشه

يک زوج زن و . شود زنان شوھردار با مرد ديگر باعث سنگسار شدن او به مرگ میۀشالق در مال عام است، و رابط

ھايشان در خاک فرو کردند و بعد از نهمرد که به اصطالح مالھا عليه دستورات اسالم عمل کرده بودند، آنھا را تا شا

ھای ريز که ّاول سنگ. شدسوی آنھا سنگ پرتاب میه گفتند ب گروھی از مالھا که هللا اکبر میۀوسيله  چند متری بۀفاصل

ھايشان را شکسته و در آخر سرشان را ھای بزرگتر که استخوانھای دردآور و خون آلود ايجاد کرد و سپس سنگزخم

  .ردکخرد می

راديو و تلويزيون ايران . ، ھمه جا حاضر ھستند١٩٨۴ ) George Orwell(مالھا، مانند برادر بزرگ جورج اورول 

 ۀگويند مالويزيون تبديل شده، مھم نيست چه وقتی از روز باشد، تلويزيون به جز قيافاکنون به آنچه که مردم ايران می

چيز ديگری ندارد، آنچه ھم که به نام اخبار کنند، ھيچو يا قرآن تالوت میخوانند مالھای با ريش و عمامه که يا نماز می

- کدام داده نمی ھای رقص ھيچسالون سينما، کلوب شبانه و -  تفريحۀاجاز. شود مالھا پخش میۀوسيله آيد، بدر ايران می
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ن انقالب، خمينی نواختن ھر نوع ًقبال در جريا. که ترياک فراوان استدر حالی. لی تحريم شده استحمشروبات الک. شود

» محصول زشت شياطين غرب«ھای کالسيک باخ و بتھوون را با برچسب ِموسيقی، راک اند رول، و نيز  موزيک

  .ممنوع کرد

-در مدت يک ھفته تمام فروشگاه. ، از راديو و تلويزيون اعالم شد که مسلمانان به مبلمان نيازی ندارند١٩٨٠در تابستان 

ھا، عطر فتوای ديگری مثل اين ، گل فروشی. ھای مبلمان سازی تعطيل شدندانه بسته شدند و کارخانهھای وسايل خ

  . ھای مواد مصرفی را به تعطيلی کشاندھا و لوازم آرايش و بسياری از فروشگاهفروشی

وقف شد و ايرانيان زده ممنوع است، ورود گوشت ناگھان متوقتی خمينی دستور داد که برای مسلمانان خوردن گوشت يخ

ُثير اين عوامل بشدت بيکاری را باال برده و افت سريع ھم در مصرف أت. رو ھستنده  روبئیاکنون با کمبود مواد غذا

  .مواد ضروری وھم مواد لوکس و زينتی داشته است

 نظامی اعتماد کنند، توانند به وفاداری نيرویوقتی که مالھا دريافتند که نمی. ناآگاھی، ستون فقرات رژيم خمينی است

ّتصميم گرفتند که چندين مال در ھر پايگاه نظامی مستقر کنند که حرکات ارتشيان را زير نظر داشته باشند، اما بدون 
سای ارتش در ؤگری و با ناآگاھی کامل از علوم و تکنولوژی، مالھا به ھر حال به ر اطالعاتی از نظامیۀداشتن زمين

کنند، مالھا در  از باالی سر ما حرکت میامريکا ئیھای فضاک مرتبه وقتی که گفتند ماھوارهي. دادندپايگاه فرمان می

 مالھا به توحش ۀوسيله  فرھنگی ملت بۀھمچنين گذشت!  گفتند که بلند شوند و آنھا را سرنگون کنندئیپايگاه به نيروی ھوا

ھای تمدن قبل از  آنھاست که باقيماندهۀرند که وظيف از مالھای بنيادگرا باور دائیھاگروه. و نابودی کشيده شده است

گردند و يک به يک به دنبال اين آثار تاريخی میه اسالم را در ايران نابود کنند و با پتک ھمه جا در خارج از شھرھا ب

ند، که البته کنکنندو بناھای با ارزش بسيار قديمی را خراب و نابود میبناھای تاريخی و قديمی  فرھنگ ايران حمله می

ھای شود که تفکر آنھا مربوط به دوره افرادی اداره میۀوسيله امروز ايران ب.  ايران استۀ بزرگی به تاريخ گذشتۀضرب

 رژيم خمينی تشويق وترغيب شده، بلکه ۀوسيله  توحش قرون وسطی نه تنھا بۀبرگشت ايران به دور. قرون وسطی است

رمزی کالرک در يک مصاحبه به . شوداند پشتيبانی میی را به قدرت رسانده که خمينئیھا دولتۀوسيله ھمچنين ب

که در آن زمان  بافی بيش نبود، برای اين يک خيالاتومی انرژی ۀتصور شاه دربار«:گروھی از گزارشگران گفت 

- بنیۀوسيله ان بھای کشورھای ديگر بود و داشتن آن در اير يک واقعيت ملی نبود و فقط تقليدی از مدلاتومیانرژی 

شناسم، کتاب خوبی میه صدر را بمن بنی.  سال محکوم گرديد٢٠عنوان يک اقتصاددان برای مدت بيش از ه صدر ب

توماس ريکس از » .گذارد  را بدرستی کنار میاتومی او ، آ روزی داشتن انرژی ۀنفت و اغتشاش و نابودی نوشت

ھای ريکس گفت که رئيس جمھور ايران گروه. کندوضوح بيان میه  بصدر را بنیۀدانشگاه جورج تاون ھمچنين برنام

رژيم . شوندجای حرکت از روستاھا، از داخل شھرھا شروع میه ّکند، اما بمند به مدل چينی برپا میه ملی داوطلب عالق

 در کامبوج نشان داده است که چنين پول پوترژيم . شونداصرار دارد که ايرانيان متولد شھرھا مشمول اين حرکت می

از  ميليون ٢ بودند ، حرکت اجباری پنوم پن ميليون کامبوجی که به قتل رسيدند، از ٢اکثريت . اش چيستسياستی نتيجه

-  ميليون نفری فقط تعداد انگشت٢از اين جمعيت . ساکنين شھر دو روز بعد از ورود  خمر سرخ به شھر شروع شد

  .شماری زنده ماندند

صدر در کشورھای غربی اين سياست را به اين صورت توجيه می کنند که در ايران اين کار نه با پشتيبانان و مبلغين بنی

انجام » ئیگراغرب«نام اسالم و پايان دادن به کليه انواع ه  اعتقاد و تشويق مردم در شھرھا و بۀوسيله اسلحه، بلکه ب

  .نيز خاتمه خواھد داد» قومی کشی«اين سياست به جنايات کنند که خواھد شد، اين مبلغين ادعا می
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گويد که  آزادی ھنری و روشنفکری در ايران از دانشگاه پرينستون میۀ کميتمؤسساين اصطالح را ريچارد فالک 

ھای خوب که تمامی خصلت طوریه ھای فرھنگی يک ملت، بيعنی از ريشه کندن عمدی خصايل و منش» قومی کشی«

است، در برابر آن ازديدگاه او » قومی کشی«به نظر فالک صنعتی کردن ايران . دھد را مورد اتھام قرار میمردم ايران

 شيعی، شايسته است که به مانند يک روش ۀھای ديوان فرقهۀوسيله عمل شنيع زنجير زنی و قمه زنی در مراسم مذھبی ب

  !معتبر و مورد اعتماد فرھنگی محفوظ بماند

 خودشان است، که يک ملت را ۀوسيله ارزش کردن بيش از حد افراد ب بیۀ زدن و سينه زدن نشان دھنددر حقيقت زنجير

يک فريب محض است و اصطالحی است که نابودی » ئیقومی گرا«ّاما موضوع . کند میئی شھادت راھنماۀبه درج

ع انگليس که خمينی را به قدرت ايران برای مناف. کنديک ملت را به طرفداری از منافع کشورھای غرب تسريع می

 جھان مدرن ۀگاه نبايد از بدبختی رھانيده شده و در رد ھای در حال توسعه ھيچملت«  اين ايده شده که ۀرساند، نمون

ھای ساختمانی را به رديف به چشم ديدم پروژه«گفت که  ايران میۀ دربار١٩٨٠يک مسافر در سال . صنعتی قرار گيرند

تا زمان به . دنبال ھم و ناتمام تا افق صف کشيده بودند و بسياری از مردم ھم بيکار ھستنده ای بزرگی بکه مانند مردارھ

سوی صنعتی ه قدرت رسيدن خمينی، ايران شايد اولين کشور نمونه از کشورھای در حال توسعه در جھان بود، که ب

در . فت زير نظر شرکت ملی نفت ايران بودنيروی اقتصادی پشتيبان صنعتی شدن کشور، توليد ن. رفتشدن پيش می

 ۶در سال قبل از انقالب  ايران بيش از . بزرگترين شرکت نفت جھان بود ً شرکت ملی نفت ايران، احتماال١٩٧٨سال 

 عمرانی در نظر داشت که ميزان استخراج نفت را به ۀھای توسعو با برنامه. کردميليون بشکه نفت در روز توليد می

 ھزار بشکه در ۵٠٠کمتر از ) ١٩٨٠(اما صادرات امروزنفت ايران.  يليون بشکه در روز افزايش دھد  م٧.٢سرحد

  .روز است

، سی و ١٩٧٨در سال . کرده بودندريزی شود، برنامهمشاوران اقتصادی شاه ھمچنين برای آينده که نفت ايران تمام می

 برای آينده بود، و بيشتر آنھا قرار بود که تا سال ء اجراۀقش يا در حال ساخت و يا در طرح و ناتومیدو پايگاه انرژی 

.  داشتنداتومیھای انرژی  قرارداد ساختمان و نصب پايگاهدالر ميليارد ٣٠ المانفرانسه و . برداری برسند به بھره١٩٩٠

علت ه ی قرارداد بول. ی  وارد مذاکره شددالر ميليارد ٢۵ برای يک قرارداد امريکا ايران ھمچنين با ١٩٧٨در سال 

جو  و ايران ھمچنين جست.  نشدء امضاً اصالاتومیمخالفت دولت کارتر برای دستيابی دولت ايران به تکنولوژی انرژی 

 يکی از افتخارات اتومی انرژی ۀپروژ. برداری از منابع عظيم اورانيوم در کشور را شروع کردبرای يافتن و بھره

  .دانشمندان و مھندسان ايرانی بود

 ۀوسيله آھن آريامھر که ب بزرگ صنايع ذوبۀکارخان.  ايران به يک ملت صنعتی بودتغييرآھن مرکز ثقل صنايع ذوب

 ١.٩آھن آريامھر ساالنه  ذوب١٩٧٨در سال .  پيشرفت صنعتی در کشور بودۀشوروی در اصفھان ساخته شد، شاھد زند

  ميليون تن در سال برسد، که آن٨ توليد آن به ١٩٨۵د که تا سال شو پيش بينی می. کردميليون تن آھن و فوالد توليد می

شرکت ملی صنعت فوالد ايران، ھمچنين شروع به ساخت . کردھای جھان تبديل میرا به يکی از بزرگترين کارخانه

اگر . شدیھای سمی استفاده م ابزار کاھش گازۀسيسات ديگر نمود، که در بعضی از آنھا ار تکنولوژی پيشرفتأچندين ت

ھای جديد ديگر در اھواز، بندرعباس، اصفھان، و مناطق با ايجاد کارخانه. ھا را در ھم نريخته بود برنامهۀانقالب ھم

 دانشگاه ۀبخش فوالد، ھمچنين به مثاب.ميليون تن در سال بالغ می شد١۵ديگر ظرفيت توليد فوالد در ايران به بيش از 

 اصفھان مرکز آموزش کارگران ماھر و نيمه ماھر، مھندسان، و مديران برای ۀارخانک. آموزش صنايع به ايرانيان بود

درآمد ما نه فقط از فروش فوالد است، «يکی از مديران شرکت ملی صنايع فوالد قبل از انقالب گفت که . تمام کشور بود

 ھمان ھدف ًاريم و اين دقيقاما يک بازده بزرگ در کارگر د. ھای کارآموزی استئی نامحسوس داراۀبلکه از سرماي
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برند، در واقع ما يک را می گيرند و با خود به ھر جا که احتياج باشد آندولت است، کارگران در اينجا يک حرفه ياد می

  .آموز داريمھزار دانش٧ رسمی، و يک مرکزی برای آموزش ۀمدرس

ران را به ششمين بزرگترين توليد مس در  ھزار تن مس در سال، اي١۴٢، با توليد ١٩٧٩معدن مس سرچشمه در سال 

 ھزار نفر در ٢۵يک شھر کامل با جمعيت .  ميليون تن مس در زيرزمين دارد۴٠٠جھان تبديل کرده،  ظرفيتی  بيش از 

تبريزھمچنين دومين . سازی قرار داردھای ذوب و توليد و فابريککنارمعدن سرچشمه ساخته شده که در آنجا کارخانه

 چندين ميليارد ۀدراينجا يک مجموع. ھای بزرگ صنايع ماشين سازی و ابزار استران، مرکز کارخانهشھر صنعتی اي

بری ،آسياب ، ھای چوب ھزار تن مته، پمپ، ماشين ١٠ غربی ساخته شده و ساالنه المانی، با کمک فرانسه و دالر

ت و ابزار صنعتی و نيز مرکز آال، تبريز مرکز ماشين١٩۶۶ازسال . کمپرسور و ماشين پرس توليد می کند

ھای مونتاژ ماشين باری و اتوبوس و صنايع سنگين ھای اينجين و موتورسازی و نيز کارخانهتراکتورسازی، و کارخانه

تبريز مانند .با رشد صنايع دراين شھر، ھزاران ايرانی به شھرتبريزروی آورده وجذب بازارکارشده اند . است ديگر شده

 درصد ديگر ١٠. کنددير و کارگر کارآزموده برای صنايع کوچکتر در مدارس کارآموزی تربيت میاصفھان ھزاران م

 ماه ۶در ظرف . کار بودنده نيروی کار در صنايع اتومبيل سازی، که در شرکت توليد صنايع اتومبيل ملی است مشغول ب

. ًجلو ببرد، کامال متوقف شده  قرون وسطی بخواست ايران را از ای که میبعد از انقالب خمينی، کار پيشرفت و توسعه

اين وضع منجر يه يک کسادی و رکود اقتصادی .  توسعه در کشور لغو شدۀ قرارداد در دھھا پروژدالر ميليارد ۵٢ًفورا 

  . کوچکتر را نيز با خود به تعطيلی کشاندۀشد که صدھا پروژ

ديک به اتمام بودند، و ز نۀ پيشرفتۀ بود که در مرحلومیات توليد انرژی ۀھای لغو شده چندين کارخاندر ميان پروژه

 ميليارد ١.٣ تھران که ی ميليارد، سيستم مترو١.١ فرودگاه تھران با ارزش ۀتوسع.  ارزش داشتنددالر ميليارد ١۵حداقل 

 فوالد ۀرخانکا.  درصد کار آن به اتمام رسيده بود٩٠ ميليارد بود که که ١.٩و کارخانه و معادن مس سرچشمه به ارزش 

ھای نفت خوزستان برای استخراج بيشتر نفت از  عظيم تزريق گاز در چاهۀ و پروژدالر ميليارد ٢.٩بندرعباس به ارزش 

ه  بدالر ميليارد ٣.٣ پتروشيمی بندر شاھپور به ارزش ۀ کارخانۀھمچنين پروژ.  بوددالر ميليارد ۶ھای نفت به ارزش چاه

 به شوروی به ٢نام آيگاته  ارسال گاز، بۀ ساختمان دومين لولۀقدام بود و نيز برنام، در دست اجاپان ميتسوی ۀوسيل

آھن و يک بندر جديد در  ساختمان خطوط راهۀ سيستم مخابرات و چندين پروژدالر، و يک ميليارد دالر ميليارد ٣ارزش 

ھای خطوط برق رسانی به سراسر ه نفت و کارخانه کشتی سازی، توليد فوالد و پروژۀ تصفيۀبندرعباس و نيز کارخان

  .کشور بود

  ادامه دارد

  

  :يادداشت

ًاين که انقالب ايران با رشد نيروھای مولده در آن کشور چه مناسباتی برقرار نمود و آيا واقعا انقالب آن کشور را در 

 اين مقال بيرون است، زمينۀ توليد به قرون وسطی پرتاب نمود و يا خير، گذشته از آن که امريست تحقيقی که از عھدۀ
در خطوط اساسی و اولی خود برخورد به آن، از جملۀ وظايف نيروھای انقالبی و ترقيخواه ايران است، تا بدان 

قاتل خلق کامبوج معرفی گردد، نمايانگر آن است که مطالعات نويسنده، بيشتر " پول پوت"بپردازند، و اما اين که رژيم 
. فانه استوار باشد، برخاسته از ھياھوی تبليغاتی رسانه ھای وابسته به امپرياليزم می باشداز آن که بر مبنای تحقيق بيطر

  .ادامه داده اند" پول پوت"و " مائو"شروع نموده، با صدر " ستالين"ونيست ستيزی را از مککه رسانه ھائی 
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 نخستين قربانی سازش تاريخی "پول پوت"وقتی اينک به آنچه در کامبوج گذشت می نگريم، مشاھده می شود که رژيم 
  . نيست ھای سه جھانی بودقدرت ھای امپرياليستی با سوسيال امپرياليزم شوروی آنروز و رويزيو

 AA-AAادارۀ پورتال


