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ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻀﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد
"ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻋﻨﺎنﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺒﺎرزات
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺪاران زاﻟﻮﺻﻔﺖ و دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ  200ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ "ﺳﻨﮕﺮود" واﺣﺪ اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر )اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان  9ﻣﺎه اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( و ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ  40ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزی "ﺑﻬﮑﻒ" ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
درﯾﺎﻓﺖ  5ﻣﺎه ﺣﻘﻮق و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ".
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ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دﻫﻬﺎ واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ" ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻀﻞ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ادﻋﺎی
ﻋﺪم ﺳﻮددﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﻟﺒﺘﻪ

ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد

ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺧﯿﻠﯽ
از ﻣﻮارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ
در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در

ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ

"ﺑﺎزار ﮐﺎر" اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر

ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده ﺑﺮ ارزشاش اﻓﺰوده

ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺗﺪاوم اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در

وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻠﯽ

ﺷﺪه ،ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ رﯾﺎل ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

اﻋﺘﺮاﺿﺎت در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

ﺛﺎﻧﯽ

اﺑﺰارﻫﺎی

و ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ

ﻋﻨﺎنﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در

ﺳﺮﮐﻮباش از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد،

ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎ ن ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء

اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزی

ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎر و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

"ﻗﺮارداد ﺳﻔﯿﺪ" ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از

دوﻟﺖ

ﺑﺎ

ﻫﻤﻪ

"ﺑﻬﮑﻒ" در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮاﻧﺪ.

ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

"ﻗﺮارداد ﻣﻮﻗﺖ" راﯾﺞ ﻫﻢ اﺳﺎرت

ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ

ﻧﻔﺲ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮای

ﺑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم

ﺳﺮﻣﺎﯾﺪاران زاﻟﻮﺻﻔﺖ و دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان

ﺳﻮددﻫﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺧﯿﻠﯽ

آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ

اﺣﺴﺎس ﻗﺪرﻗﺪرﺗﯽ ﮐﺮده و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻬﺎﻧﻪای اﺳﺖ در دﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺸﺎن

ﻣﺒﺎرزه

ﺷﺮاﯾﻂ

ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ

ادﻋﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،آﻧﻬﻢ در

اﺳﺎرت ﺑﺎرﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان آﻧﻬﺎ را

ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺮ واﺣﺪ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن

ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﺻﻔﻮف

دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ اﺧﺮاج ﻧﮑﻨﻨﺪ؟

ﺗﻮﻟﯿﺪی دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ

دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮان از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ

ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﻪ

در

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ

ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ و

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ

ﯾﻮرش ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮده

ﺑﻮرژوازی اﻧﮕﻞﺻﻔﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﺤﺖ

ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ

ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ  200ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺪن

اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ

اﺧﺮاج ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ

زﻏﺎل ﺳﻨﮓ "ﺳﻨﮕﺮود" واﺣﺪ اﻟﺒﺮز

ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺎرﮔﺮان در

روز ،ﻫﺎر و ﻫﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻬﺖ

ﺑﻪ

ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ

ﻧﺴﺒﺖ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ

ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻌﺮض ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﺮﻧﺞ

)اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان  9ﻣﺎه اﺳﺖ ﺣﻘﻮق

ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ

ﮐﺎرﮔﺮان و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ زده و ﺑﺎ

ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( و ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ  40ﻧﻔﺮ از

درک اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از

ﮐﯿﺴﻪ اﺧﺎذی ﺧﻮد را از دﺳﺘﺮﻧﺞ آﻧﻬﺎ

اﺳﺘﺨﺪام

)ﺗﺸﺪﯾﺪ

ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزی

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮ ﺳﺎزد ،ﺑﺤﺮان

ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر( و ارزان ﺗﺮ )ﺗﻘﻠﯿﻞ

"ﺑﻬﮑﻒ" ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ

اﻗﻨﺼﺎدی و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺑﻬﺎﻧﻪ

دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ( ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ  5ﻣﺎه ﺣﻘﻮق و ﻏﯿﺮه

وﺟﻮد ﯾﮏ "ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر"

ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان

ﺧﻮد ﮐﻢ ﺳﺎزد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ارﺗﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از

ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺧﯿﻠﯽ از واﺣﺪﻫﺎی

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪت اﺳﺘﺜﻤﺎر،

ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت
ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﺎرﮔﺮان

ﮐﻤﺘﺮ

ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﻪ

ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺿﻤﻦ ﻋﺪم

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ

ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎه را ﻧﯿﺰ

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﻮر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ

ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎی

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺴﺮ

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران اﯾﺮان ﺑﺎ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران واﺑﺴﺘﻪ داده و دﺳﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ

ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی

وﻗﺎﺣﺖ ﺗﻤﺎم از ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد

آﻧﻬﺎ را در ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ "ﺧﺎﻧﻪ

اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ از ﺣﺎﺻﻞ

ﮐﺎرﮔﺮان آﻧﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ

ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

ﮐﺎرﮔﺮ" رژﯾﻢﺳﺎﺧﺘﻪ در زﻧﺠﺎن ﻫﻢ

دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻨﺪ ﺳﺮه ﺑﺪوزد و

ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ

آﻧﻬﺎ وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد

ﺻﺪاﯾﺶ درآﻣﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ

ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف از ﯾﮏ ﮔﺎو دو ﭘﻮﺳﺖ

ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از

ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺑﺎز

ﭼﯿﻨﯽ ﻫﯿﺲ و ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن  720ﮐﺎرﮔﺮ

ﻣﻮﺿﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮیﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ

اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪ "ﮐﯿﺎن

اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻋﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ

ﭼﺮخ" و ﺑﯿﮑﺎری  80ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﻌﺪﯾﻞ 60

ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت

اﺧﺮاﺟﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻮرا

ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻮر و اوﺿﺎع

و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،اوﻻ

ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ و در

ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮﺣﻖ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 77

3

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻣﺮ واﺿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد رﺳﺎﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺑﻮرژوازی را در ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق

ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ را

ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎ از ﻓﻘﺪان ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی

ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد

ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﺿﺎت

ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد در رﻧﺞ اﺳﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ

را در ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ

روزاﻧﻪ ﺑﻮرژوازی واﺑﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ

ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را در اﯾﻦ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮورت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ

در

زﻧﺪﮔﯽ

ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻮرﯾﺪن ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ

ﺗﻌﺮض ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ روز دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از

اﯾﻦ اوﺿﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرت

ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮔﺮدد.

اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ

ﺷﺮاﻓﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ

ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼتﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ

در واﻗﻊ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ

ﺳﻮق

اوﺿﺎع

ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺿﺮورت

اوﺳﺖ ،ﻓﻘﺪان ﺗﺸﮑﻞ ﻫﻤﻮاره ﻗﺪرت

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان و وﺟﻮد

ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ

ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﺿﺎت

ﯾﮏ ارﺗﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر،

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻓﺤﺸﺎ ،دزدی و

ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در

ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺟﻬﺖ

ﻏﯿﺮه را ﻫﺮ روز اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊﺗﺮی

اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ و

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر

ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان از اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن

ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮ روز ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی

و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ

اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎ رواﺑﻂ

ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ ﻃﺒﻘﻪ

زﯾﺎدی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن

ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ

ﻣﯽدﻫﺪ.

وﺣﺸﺘﻨﺎک

اﯾﻦ

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﯾﮏ ژﻧﺮال

ﺑﻠﻪ! ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ژﻧﺮال اچ .وﯾﻦ

آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮﻧﺒﺎر

ﻓﺎﺟﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ!

اﻟﯿﯿﻮت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن

 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺤﻤﯿﻖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن واﻗﻌﯿﯿﺎت ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﻏﺮوﻟﻨﺪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ از درون

ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ وﺳﯿﻊ دﺳﺖ زدﻧﺪ .ﻫﺪف آﻧﻬﺎ از ﺑﺎز

دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮑﺴﻮ و

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺷﮑﻨﺠﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻣﻌﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﺑﯿﺸﻤﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺎی واﻗﻌﺎً ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ،

ﻫﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ

ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 13

ﺿﺪ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﺻﺤﺮاﺋﯽ و ﮐﻼً ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ

اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی

ﺟﻨﮓ و ﻣﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ

دﺧﺎﻟﺘﮕﺮاﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﻮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ آﻗﺎی ﮔﺎس از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی

آﻣﺮﯾﮑﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﺻﺤﺮاﺋﯽ و

دﯾﮕﺮ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻣﻠﻐﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ

اول در ﻣﻮرد ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ

اﻫﺪاف ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻢ از ﺷﮑﻨﺠﻪ از دل آن ﺑﺮآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .و ﺳﭙﺲ

ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺒﺮﺗﻮ ﮔﻮﻧﺰاﻟﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪ و او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ و

ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮﺷﺨﺪﻣﺘﯽ ارﺗﻘﺎء ﻣﻘﺎم ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ

اﻋﻤﺎل ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﺸﺎن ﺷﻤﻪ ای از

"ﺗﻌﺮﯾﻒ" ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻋﺒﺎرت از آن اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ را

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮد ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد" :در دوران ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی  1945ژﻧﺮال داﮔﻼس ﻟﮑﺎرﺗﻮ ﺻﺪﻫﺎ
ژاﭘﻨﯽ را در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮد" و
ﮔﻔﺖ" :ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺮف درآوردن ﻓﺮد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺘﻤﺎً ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮد" .ژﻧﺮال اچ .وﯾﻦ اﻟﯿﯿﻮت ﮔﻔﺖ:
"ﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺎدی ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ )ﺷﮑﻨﺠﻪ( وﺟﻮد
دارد" و اداﻣﻪ داد" :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ دارﯾﺪ از
ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ
آﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و او را از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺶ ﻣﺜﻞ
داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ آﮔﺎه ﮔﺮداﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ! اﯾﻦ
ﻫﺪر دادن اﻧﺮژی اﺳﺖ ﺷﻤﺎ او را ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎی ﻻزم
ﺑﻪ ﺣﺮف درﻣﯽ آوری".

ﺿﺪ ﺧﻠﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻣﻌﺎون ﺟﻮرج ﺑﻮش ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮏ ﭼﯿﻨﯽ

ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ" :در ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺲ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﻣﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی را در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ،در ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد
ﺗﻠﺦ )ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﺳﺖ .ﭘﺮاﻧﺘﺰ از ﻣﻦ( را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام درآورﯾﻢ".
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮرج ﺑﻮش در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ در
داﻧﺸﮑﺪه وﺳﺖ ﭘﻮﯾﻨﺖ در اﯾﻨﻤﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

"ﻫﻨﮕﺎﻣﺶ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺎن را
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ ای از اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ" زﯾﺮا ﮐﻪ "اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮس را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد" .و ﯾﮑﯽ از

زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ!

اداﻣﻪ دارد...

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﻮﺋﺪ
ﺧﻠﻖ ﻋﺮب

 300ﮐﺮون

ﺑﺬر ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر

 500ﮐﺮون

ﻓﺪاﺋﯽ

 120ﮐﺮون

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﻌﺎدﺗﯽ

 250ﮐﺮون

رﻓﯿﻖ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻬﺮوز دﻫﻘﺎﻧﯽ

 500ﮐﺮون

ﻣﺎدر اﻧﻘﻼﺑﯽ روح اﻧﮕﯿﺰ دﻫﻘﺎﻧﯽ

 250ﮐﺮون

رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺎف ﻓﻠﮑﯽ

 500ﮐﺮون

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﺋﯽ

 8ﭘﻮﻧﺪ

ﺳﺎرا

 50ﭘﻮﻧﺪ

ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر

 15 0ﭘﻮﻧﺪ

ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺷﻤﺎره 77

ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪ 60
و
روﺿﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ

ﺻﻔﺤﻪ

4

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮف دوم اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
روﺿﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن ،ﻫﻤﻪ از
"ﻓﺎﺟﻌﻪ" و ﯾﺎ "ﻣﺼﯿﺒﺖ" ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ .داﺳﺘﺎن واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )اﻣﺎم ﺳﻮم ﺷﯿﻌﯿﺎن( ﺑﺎ  72ﻧﻔﺮ از
ﯾﺎراﻧﺶ در ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
دﺷﻤﻨﺎن از ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ در ﺣﻖ آﻧﺎن درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در

اﺳﻤﺮ آذری
ﻣﻬﺮ 1384

ﺻﺤﺮای داغ و ﺳﻮزان ﮐﺮﺑﻼ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ "ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺼﻮم" )ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ( ﻧﯿﺰ
رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺮ و ﯾﺰﯾﺪ  2ﻋﻨﺼﺮ ﻇﺎﻟﻢ و ﻗﺴﯽاﻟﻘﻠﺐ

ﻫﺮ روز ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻣﺮدم ﻣﺎ در اﺑﻌﺎد

آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  67ﯾﻌﻨﯽ رژِﯾﻢ

اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ )"ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس"(

وﺳﯿﻌﺘﺮی از ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺠﯿﻊ و ﺣﻤﺎم ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری

در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ،ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﻻور و رﺷﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه دﻓﺎع از آرﻣﺎنﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ

ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ در ﺣﯿﻦ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و آزادﯾﺨﻮاه در دﻫﻪ  60ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ،

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﺘﺮﻗﯽ دﻫﻪ 60

ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽرﺳﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ

ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮﺗﺸﺎن از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻓﺰوﻧﯽ

را در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ،

ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻓﺸﺎءﮔﺮیﻫﺎی

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﺗﻼش ﺑﺮای زﻧﺪه

داﺳﺘﺎن ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼ ﯾﮑﯽ از داﺳﺘﺎنﻫﺎی راﯾﺞ در

ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی داﻏﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ

ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﯾﺎد آن ﻋﺰﯾﺰان ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی

ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن

ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎ و ﺳﯿﻄﺮه ﺷﺮاﯾﻂ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در

ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﻟﺒﺘﻪ،

ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺣﯿﺎت ﺗﻮدهﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزم اﺳﺖ.

1

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ از آن ﺟﻨﺎﯾﺎت

ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ

وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای زﻧﺪه

ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ

ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ دو ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد

ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ

ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت

ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﯾﮑﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎﻣﻼً

ﻣﯿﺎن "ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران" ﮐﻪ دژﺧﯿﻤﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ در ﺑﯿﺮون از دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای از

آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه آﯾﺖاﷲﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  67در ﺗﻬﺮان را

ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﻨﺪ.

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز

ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﺧﺮ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ در

اﯾﻨﻬﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻼ را از

ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺒﺎرز آن ﺑﻪ ﺧﻮنﺧﻔﺘﮕﺎن

ﺣﻮزه ﭘﺨﺶ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﻮرژواﺋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و

ﻃﺮﯾﻖ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻗﺎب

اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

و دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ و ﺧﻮدﺑﺨﻮدی

ﻋﮑﺴﯽ از ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن در دﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ

اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﯿﺎت ﻓﻮق در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ

ﺗﻮدهﻫﺎی واﻗﻊﺑﯿﻦ و ﻫﺸﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﯿﺮ

دﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻌﯽ

ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی

ﺑﻮدن در دﺳﺖ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ،اﺷﺎﻋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﺪهﻫﺎی

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺸﻤﺸﺎن را ﻫﺮ ﭼﻪ رﺳﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از

دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در آن ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ،آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ

اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪ  60ﺻﻮرت

اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻏﺮاﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ

ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﺟﻨﮕﯿﺪه و ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی را ﻫﻢ از ﺳﺮ

ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﺸﺎن داد .ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ

ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺪهﻫﺎی راﯾﺞ آﺧﻮﻧﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽروﻧﺪ.

راه ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺪاران رژﯾﻢ

ﻃﺮف ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺎرز و دردﻣﻨﺪی را

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ از ﭼﻤﺎقداران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﻌﺎد

ﮐﺘﮏ ﺧﻮردهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺣﻀﻮر در

ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﻫﻪ  60در ﺣﻖ

ﺧﺎوران و زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻋﺰﯾﺰان ﺟﺎن

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ

ﺑﺎﺧﺘﻪﺷﺎن را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎً ،در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

ﮐﺎر را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ

ﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ ﺑﺎ

ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﻮنﺗﭙﯿﺪه در ﮔﻠﺰار

ﯾﺎد ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺳﺎل  67ﻧﻈﯿﺮ آﻧﮑﻪ اﻣﺴﺎل در

ذﮐﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﺧﺎوران ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص

ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻠﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﻃﺮف

ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﻪ

اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دادن اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ

دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و

داده و ﺑﻪ ﻧﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد

ﺷﻬﺮداری ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﺪود 3000

رﻓﻮرﻣﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ در اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻈﺮات اﻧﺤﺮاﻓﯽ در

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺎن

ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺟﻮان )دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ(

ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ،ﺗﻤﺎﻣﺎً در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﯾﺪ اﯾﺪهآﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد

ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻃﺮح رژﯾﻢ در آﻧﺠﺎ

ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺪن واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎدیای ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻓﻼن

ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ

ﻧﻤﻮده و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ذﻫﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز را

ﻣﻮﺿﻮع ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻟﻔﺎﻓﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﺎ

رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮای

ﭘﺮﯾﺸﺎن و آﺷﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮﺧﻮرد

ﺗﻌﺼﺐ ،ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺎﺳﺎً رد

ﺣﻔﻆ ﺧﺎوران ،ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺳﻌﺖﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

-1

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﺣﻖ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ

و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺳﮑﻮﻻر ﻣﺎ از رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع رژﯾﻢ

ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺻﺮف آﻧﮑﻪ آن

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ آن ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 77

5

ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ "ﻣﺼﯿﺒﺖ" ﮐﺮﺑﻼ از

اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻮده و دارای زﻣﯿﻨﻪای ﻣﺎدی

و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت و وﺣﺸﯽﮔﺮیﻫﺎی رژﯾﻢ

ﻗﺴﯽاﻟﻘﻠﺐ ﺑﻮدن ﺷﻤﺮ و ﯾﺰﯾﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ آن

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد دو زﻣﯿﻨﻪ و واﻗﻌﯿﺖ در ﺟﻬﺎن

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،راه ﭼﺎره را در ﻣﺒﺎرزه ﻫﺮ ﭼﻪ

دو در ﺧﺪﻣﺖ وی ﺑﻮدهاﻧﺪ ،از ﺑﯽ رﺣﻤﯽﻫﺎی آﻧﺎن ،از

ﻋﯿﻨﯽ ،دو ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد

ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ

اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺷﺎن در ﺣﻖ ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ اوﻻً ﺑﻪ اﯾﻦ

راﺳﺦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ ،دوﻣﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ،

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﺮﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه و از ﺑﺪنﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ

اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ

در ﺻﺪد ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺗﻮدهﻫﺎی داﻏﺪﯾﺪه و

ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ

ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﻤﺮ و ﯾﺰﯾﺪ

رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﺎ ﺑﺮ آﻣﺪه و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﮔﻮش

ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و  ....ﺧﻼﺻﻪ

ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ ،در

آﻧﻬﺎ روﺿﻪ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و دردآور ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﺮای ﻣﺮدم

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ راه را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدﻣﯽ

"ﻣﻀﺮات" ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻃﻊ و "ﻓﻮاﺋﺪ" ﻣﺒﺎرزات

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺴﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺣﺎل ﯾﺎران

ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺷﺎن از ﺑﺎر ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎن

رﻓﻮرﻣﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

وی و ﺑﻪ ﺣﺎل "ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻌﺼﻮم" روﺿﻪ

زﻣﯿﻨﯽ ،ﺧﻢ ﮔﺸﺘﻪ و از وﺣﺸﯽﮔﺮیﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯽ ﺣﺪ

اﮔﺮ ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از

ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﺮدم

و ﺣﺼﺮ آﻧﺎن در ﻋﺬاﺑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ دوم اﺗﻔﺎﻗﺎً،

را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ وادارﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ،

ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺪاوم آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،راﻫﯽ را

اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﺷﻤﺮ و ﯾﺰﯾﺪﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ را در

ﻗﻠﺐﺷﺎن را ﺑﺪرﻧﺪ ....آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺟﺰ دﭼﺎر ﺷﺪن

ﻫﯿﺒﺖ دژﺧﯿﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ

ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺛﻮاﺑﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ

ﺑﻪ ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺒﺎرزه و اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺿﻪﺧﻮاﻧﺎن ﺑﺮای "ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﺮﺑﻼ" ،از

ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺼﯿﺒﺖداری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﺟﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ

دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭼﯿﺰ

ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪانﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ

دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً و در وﺟﻬﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ

از اﻋﻤﺎل ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان و از اﻧﻮاع

ﻣﺬﻫﺒﯽ در واﻗﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت و وﺣﺸﯽﮔﺮیﻫﺎی

ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪای و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻪ

ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ در زﻧﺪانﻫﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﺠﺎ

دﺷﻤﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ :ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن و

ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻄﻮره درآﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺳﻤﺒﻞﻫﺎﺋﯽ

ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از "ﻗﺪرت" دﺷﻤﻦ و "ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن" اﺳﯿﺮ در

ﻣﺼﯿﺒﺖداری.

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮدم را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؛ ﺑﻪ

دﺳﺖ آﻧﺎن )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ

اﻣﺎ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮرد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از زﺑﺎن آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ

در دﻫﻪ  60در زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺧﻢ ﻧﮑﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ

واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮدم واﻗﻊﺑﯿﻦ و

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ،رژﯾﻢ را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردﻧﺪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و

"رﺳﺘﻢ" ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ

واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﺋﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ راه ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ و

ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﺪهﻫﺎی اﺷﺎﻋﻪﯾﺎﻓﺘﻪ از

ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﺎل و آرزوﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ

"ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد" آﻧﻬﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ درﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ

ﻃﺮف ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای

وﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی وی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،او ﮐﻪ آﻧﻬﻤﻪ "ﭘﺮ

ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮالﻫﺎی روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺿﻪ

"ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ" ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

زور" و "ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ" اﺳﺖ و ﭘﺸﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ

اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ اﯾﻦ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻢ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ

ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ در ﯾﮏ ﺣﻮزه

"ﺧﺎک" ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ ...ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم

ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ( در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻇﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﯿﺰ در ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ ،ﺑﺮای آن ﺑﺨﺶ از

ﻫﻤﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح راهﺣﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ

اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﻤﺒﻞ رﺷﺎدت و

ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ از آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ و روﺣﯿﻪ

از آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺟﺰ ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم

رزﻣﻨﺪهﮔﯽ اﺳﺖ .اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻤﺒﻞ،

ﻣﺒﺎرزهﺟﻮﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ و

وﺿﻊ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .او در

ﻗﺎﻃﻌﯿﺘﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء و

اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ روﺿﻪﺧﻮان اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻦ ،ﮐﻪ

ذﻫﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮدهﻫﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮ،

از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .آﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ

از ﺧﺸﻢ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪاً وﺣﺸﺖزده و ﻫﺮاﺳﻨﺎک

ﺷﺠﺎع و ﻗﻬﺎر ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﺷﻤﻨﺶ را ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ و

اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻢﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻫﻢ

ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎ او ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ از

ﻗﺴﻢ "ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس" اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﯾﮏ

ﺷﺪه ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ،از ﻣﺮدم ﻣﺎ ،از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﺎل اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﻮرد

ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ" :دم

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ "اﻧﺘﻘﺎم" از

ﺗﺤﺴﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ وی در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ

ﺧﺮوس را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﻗﺴﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس را!؟"

دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﻨﺪ -ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم )ﺑﻪ ﻫﺮ

اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد از ﻃﺮف دو

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ( ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اﺳﺖ و از آن

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻋﺘﻘﺎدات

ﻧﯿﺮوی دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم

ﺧﺎص ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺳﻤﺒﻞ

واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز در

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران ﻗﺴﯽاﻟﻘﻠﺐ و رذل و

ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ و ﺧﺮاﻓﺎت

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در

ﮐﺜﯿﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺎﯾﺖﺑﺎر

درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دو

زﻧﺪان ﻫﺎ در دﻫﻪ  60ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .دو ﺑﺮﺧﻮرد

و ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ -ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ "ﻣﺠﺎزات" ﮐﻪ آن

ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻃﺮف

ﻣﺘﻀﺎد! ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺒﺎرز و آﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﻤﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮدهای

ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺠﻊ و دﯾﮕﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮدهﻫﺎی

روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺘﻤﮑﺶ ،و دﯾﮕﺮی از

اﺳﺖ ،و ﮔﻮﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮن ﻫﺎی  19 ،18 ،17ﻫﻢ

واﻗﻊﺑﯿﻦ و ﻣﺒﺎرز را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی

ﻃﺮف ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﻓﻮرﻣﯿﺴﺖ و ﺑﻌﻀﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ره

ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ

آﻧﻬﺎ در ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از

ﮔﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﺎن ﻗﺮار

ﻣﺠﺎزات "اﻋﺪام" ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﺎ

ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اوﻟﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و درک

اﻋﺪام رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺧﺎﻣﻨﻪایﻫﺎ و ﮔﯿﻼﻧﯽﻫﺎ و

اﯾﺪهﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮاوش اﯾﻦ ﯾﺎ آن ذﻫﻦ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ

دﻫﺸﺖﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم

ﻣﻮﺳﻮیﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ! اﯾﻦ را روﺷﻨﻔﮑﺮان

دو

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
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ﻇﺎﻫﺮاً ﭼﭗ ره ﮔﻢ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﺮف

رﻓﻮرﻣﯿﺴﺖ ،واﻗﻌﺎً ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺧﻮد ﻧﻘﻞﻗﻮﻟﯽ ﻫﻢ از ﻣﺎرﮐﺲ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ وی

ﺑﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در

ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم و ﺑﺎر ﻋﻤﻠﯽ

ﻃﯽ آن ،دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.

دل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﻘﻞﻗﻮل ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ" :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ

دﺳﺖ داد ،ﻓﻮری ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﻮده ﮔﻨﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﮐﻠﻤﻪ

ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺟﺰ ﺟﻼد

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎسﻫﺎ از ﻣﺮدم،

"رزﻣﻨﺪه" را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ﮐﻪ در

ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ" .اﻣﺎ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﺮﮔﺰ

آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!؟ آﻧﻬﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ از ﭼﻪ ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ را ﻣﻄﺮح

ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﻪ دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن از ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ! ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻣﻮزﮔﺎران ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ

دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ

ﻣﺜﺎل در دﻫﻪ  50اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺒﺎرزﯾﻦ اﻃﻼق

را از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ آن ﺳﺨﻦ در آن

ﺟﺰء اﻧﺴﺎنﻫﺎی "ﻣﺘﻤﺪن" و ﻧﻪ "وﺣﺸﯽ" و

ﻣﯽﺷﺪ! ...وآﻧﻮﻗﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ رزﻣﻨﺪه را وﻗﺘﯽ

راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﻔﻬﻮم دارد ،ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در

ﺑﯽﺗﺮﺑﯿﺖ)!!( ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً از ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ

در ﻣﻮرد "ﺑﺴﯿﺠﯽ" رذل و ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮرد

روزی آﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ آن ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰای

ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﺎ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ آن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ

اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺪر آﺋﯿﺪ و ﺣﺘﯽ آرزوی

وﻗﺘﯽ ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،آن را

ﻣﺜﺎﺑﻪ آﯾﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در دل ﺧﻮد ﺑﺨﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ....آﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ

ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ

دﮔﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .در

رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ از ﭘﯿﺶ ﻋﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار

ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ،در آن

واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﻣﺎرﮐﺲ از ﻣﻘﺎﻟﻪای

ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ رﻓﻮرﻣﯿﺴﺖ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﻦ واژه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ! ﮐﻠﻤﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی آن را در ﻧﻘﺪ ﻣﻄﻠﺒﯽ در

ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ

اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ "ﺗﺎﯾﻤﺰ" اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  25ژاﻧﻮﯾﻪ 1853

"ﻣﺼﯿﺒﺖ" و ﯾﺎ "ﻓﺎﺟﻌﻪ" ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﻓﺠﯿﻊ

وﻗﺘﯽ ﺳﺮدﻣﺪاران ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد

در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﺑﺰﻫﮑﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ،

دﻫﻪ  60ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻪ

ﻧﺎم ﻃﺮﻓﺪار اﻧﻘﻼب داده و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد )ﺿﺪ

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ روز ﻣﻄﺮح

ﭼﯿﺰی ﺟﺰ راه آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی روﺿﻪﺧﻮان را )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ

اﻧﻘﻼب( ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت دادﻧﺪ ﮐﻪ

ﺑﻮد .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﺎً رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﻘﻼب و

در داﺳﺘﺎن ﮐﺮﺑﻼ دﯾﺪﯾﻢ( ﺗﺠﻮﯾﺰﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﺰافﮔﻮﺋﯽ

اﻣﺮوز ﯾﮏ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ واژهﻫﺎی

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻧﺪارد .اﺗﻔﺎﻗﺎً ،دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ

"اﻧﻘﻼب" و "ﺿﺪ اﻧﻘﻼب" ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻌﻤﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ

ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ آﺷﮑﺎری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ

ﻣﻮﺿﻮع از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ! ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻼد

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ) اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺟﺮ

ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﮑﯿﻪ ﺻﺮف ﺑﺮ

دارد .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﺑﺰﻫﮑﺎری اﺳﺖ

و ﺛﻮاب دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ از ﺑﺎر ﻏﻢ

ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐﻮی آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت از

و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ اﻋﺪام ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را

ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ در دل ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه ،اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ

زﻧﺪﮔﯽ رﻧﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد را از

اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ،ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ را ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .دﭼﺎر

ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ

ﺟﺮم و ﻣﺠﺮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺷﻮﻧﺪ ....و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﮐﺎری از اﯾﻦ

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮدم از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﺎت "اﻧﺘﻘﺎم" و ﯾﺎ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی

دﺳﺖ را ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ و

"ﻣﺠﺎزات" در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻘﺎﺗﯿﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ و

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽای

ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻢ از دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را در دلﻫﺎی ﺧﻮد

آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﭼﻪ اﺣﺴﺎس و درﮐﯽ را ﺑﯿﺎن

اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ

ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ .آﺧﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم در واﻗﻊ اﻧﺮژی

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻀﯿﻪ واژهﻫﺎﺳﺖ و ﯾﺎ اﺻﻼً

ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺰﻫﮑﺎری ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از

اﻧﻘﻼﺑﯽ در درون ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ

ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ واژهﻫﺎ

ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ

رﻓﻮرﻣﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ

وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن اﺣﺴﺎس و درک و

ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ در آن راه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﭼﻨﺎن اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در روزی ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل واژهﻫﺎی

ﻫﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام اﻓﺮاد ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﯿﺎزی

ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را از ﭘﺎی در

ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دارﻧﺪ!

ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﯽآورﻧﺪ. ...

اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺰ ﻋﻔﻮ و

واﻗﻌﺎً ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و

ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺗﺰ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺑﻪ واژهﻫﺎی

ﺑﺨﺸﺶ دﺷﻤﻨﺎن ،ﮐﺎﻣﻼً آﺳﻮده ﺷﻮد ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺮدم زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﯿﺮ در ﭼﻨﮕﺎل رژﯾﻢ

"اﻧﺘﻘﺎم" و "ﻣﺠﺎزات" ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ آﻧﺘﯽﺗﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰ

ددﻣﻨﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح

ﮔﻮﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ واژهﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و

ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮدهﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻧﻪ "اﻧﺘﻘﺎم"

درسﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ آﮔﺎه ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﺮنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و

از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﻣﺮدم ﺣﺬف ﻧﻤﻮد .ﭼﺮا؟ آﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ

)ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ آن :ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﺮا ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺲ ﻣﻦ

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ

ﮐﻠﻤﺎت در ﻧﺰد ارﺗﺠﺎع و ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟ آﯾﺎ

ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪر ﺗﺮا ﺑﮑﺸﻢ( اﺳﺖ و ﻧﻪ "ﻣﺠﺎزات" )ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم

رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ روی ﭼﺸﻢ!

ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽای را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺗﺎ ﺧﻄﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻮد ،اﻣﺮی ﮐﻪ

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی داﻏﺪﯾﺪه اﯾﺮان ﮐﻪ

ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ و در ﻧﺰد ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮﺗﻪﻓﮑﺮان ﺑﺮای اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری

دژﺧﯿﻤﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯽرﺣﻤﯽ و ﻗﺴﺎوت

ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت

ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (.ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ )در

ﺗﻤﺎم ،ﻋﺰﯾﺰان آﻧﻬﺎ را از آﻏﻮﺷﺸﺎن رﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از

ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐﻮی واﺣﺪ و ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮد ،در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ زﻧﺪه

ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ و در اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن( ﺑﺎ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎ

زﺟﺮ و ﻋﺬابﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادﻧﺪ ،ﺧﻮﻧﺸﺎن را

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﻔﻬﻮم و ﺑﺎر

ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻫﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ رﻫﻨﻤﻮد ﺟﻤﺎﻋﺖ

ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ

اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ،ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﺷﻤﻨﺎن

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 77

7

ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺗﻮدهﻫﺎی رﻧﺠﺪﯾﺪه را ﺑﺎﯾﺪ از

ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﻗﻌﺎً اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺮدم( ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﺳﺮﻧﯿﺰه و ﺗﻮپ -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺗﻮرﯾﺘﻪایﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ

ارﯾﮑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ را از

ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪن دﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻗﺪرت

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر -اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺮدم

ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن

ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﺮای

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده

ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺠﺪد را ﭘﯿﺪا ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن

ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ،اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﻼحﻫﺎی او در دل

ﺗﻮدهﻫﺎ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط و از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

درﺟﻪ اول ﭼﻨﺎن رﻋﺒﯽ در دل دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ

ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد دوام ﺑﺨﺸﺪ .اﮔﺮ

ﻓﺮادﺳﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد در ﯾﮏ اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ )ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ

ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺿﺪ

ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ از اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮد،

ﻧﺎم "اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺎز دارد .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ و ﺑﺮﻋﮑﺲ

ﻃﯽ آن ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ

اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻮدهﻫﺎ واﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ

آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ از

دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ( ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﺋﯽ

ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ

آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ؟"

) اﻧﮕﻠﺲ ،درﺑﺎره اﺗﻮرﯾﺘﻪ(

دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮیﺗﺮ از ﭘﯿﺶ در ﺻﺪد اﻋﺎده وﺿﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ

داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎی

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﻤﻖ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ

ﺑﺮآﻣﺪه و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮگ و

ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻧﻪ "اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی" و ﯾﺎ

ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺮح ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ

زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎزﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را

"ﻣﺠﺎزات" دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

اﻧﺤﺮاﻓﯽ در ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﻟﻨﯿﻦ در "اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺮﺗﺪ" اﯾﻦ ﻃﻮر

ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺷﺮاﯾﻂ

ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  67ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ..." :اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺳﺮﻧﮕﻮنﺷﺪه ﮐﻪ

ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺴﺨﻪ از

وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺒﺎرزاﺗﯿﻤﺎن در ﻗﺒﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﻪ 60

اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،آن را ﺑﺎور

ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﺷﺪهای در ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺠﻮﯾﺰ

را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺤﺚﻫﺎﺋﯽ در اﯾﻦ

ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﮑﺮ آن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺧﻄﻮر

ﻧﻤﻮد .اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﻨﮑﻮب

زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان زﻣﺰهﻫﺎﺋﯽ در

ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺪی ﺑﺎ اﻧﺮژی ده

ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ،در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی

ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺑﺎ ﺳﺒﻌﯿﺖ و ﮐﯿﻦ و ﻧﻔﺮﺗﯽ ﺻﺪ ﮐﺮت

ﻣﺮدد و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻫﻢ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،در

ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎل  67در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ،

ﻓﺰونﺗﺮ ﺑﺮای ﻋﻮدت "ﺑﻬﺸﺖ" از دﺳﺖرﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ...ﺑﻪ

ﻃﺮف اﻧﻘﻼب ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﮔﺎه و اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از

ﻧﺒﺮد دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ" .ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

اﻣﮑﺎن و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ در

و

ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﻒ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺑﺎ

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  67ﺑﻪ ﻋﻬﺪه

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺧﻮاﻫﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ

روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺎﻟﻮده

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد .اﺗﻔﺎﻗﺎً

ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮﻗﺮاری آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در آن و ﺑﻪ

اﻗﺘﺼﺎدیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ

ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﭼﻨﺎن وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﯿﺎ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ

اﻧﺴﺎن از اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ -را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﮐﻪ دهﻫﺎ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ در

ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن از

ﺑﺎر ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪﺗﺮ ،دهﻫﺎ ﺑﺎر ﻫﺸﯿﺎرﺗﺮ و دهﻫﺎ ﺑﺎر

آن دﯾﮕﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب )اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ،ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران و

ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻮﻧﺒﺎر ﺳﺎل  67و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن اﻓﺸﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ

ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان (...ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮده

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎر و ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ

ﻣﻌﺮوف "دﺷﻤﻦ را ﻧﺘﻮان ﺣﻘﯿﺮ و ﺧﻮار ﺷﻤﺮد" دﻗﯿﻘﺎً

ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ

در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ .دﺷﻤﻦ ﻣﻐﻠﻮب ،ﯾﻌﻨﯽ

ﻣﺪاﻓﻊ آﻧﺎن ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺨﺖ و ﺑﯽاﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ

ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  67ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه

دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ در اﯾﺮان ،ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ

اﻧﻘﻼﺑﯽ-

ﯾﻌﻨﯽ

ﻃﺮﻓﺪاران

واﻗﻌﯽ

ﮐﺎرﮔﺮان

ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼً از ﭘﺎی درﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ را

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ رﻓﻮرﻣﯿﺴﺖﻫﺎ ﮐﻪ

ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ

ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ "ﺣﻘﯿﺮ و ﺧﻮار ﺷﻤﺮد" .اﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﻧﻪ

اﺳﺎﺳﺎً ﺧﻮاﻫﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﻟﺐ زدهاﻧﺪ را وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﻘﻮط و ﻣﺮﮔﺶ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ

)ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﺎ آن ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ( وﻗﺘﯽ از

ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ﺗﺎ

ﮐﻮﺷﺶ در ﻣﺘﺸﮑﻞﮐﺮدن ﻣﺠﺪد ﺧﻮﯾﺶ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص

ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،

ﻓﺮﯾﺎد ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﻪ 60

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺧﺎرﺟﯽ( ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی

ﺣﺮﻓﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ درک و ﻣﻨﻄﻘﯽ)!( اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد

ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﭘﮋواک ﮔﺮدد .آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؟ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ،آزادی اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ

در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻧﺪارد؟ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ از اﺗﻼف

ﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻘﻮط و ﻣﺮگ

از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺴﺮﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ

اﻧﺮژی در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ

ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﮑﻢ

دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ

اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد در

ﻣﺮگ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآورد 2.اﯾﻦ

ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ

ﻣﺴﯿﺮی درﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،اﻧﻘﻼب )ﻧﯿﺮو ﯾﺎ

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺪهآل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ

-2

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن

در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟ " :ﻣﺴﻠﻤﺎً ﯾﮏ اﻧﻘﻼب،

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺿﺮﺑﺎت

اﺗﻮرﯾﺘﻪایﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ

ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب وارد ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺗﺮور

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻔﻨﮓ،

اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 77
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ﺗﻮﺿﯿﺢ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ای

ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ

داﺷﺖ ﺳﯿﮕﺎری روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﭘﺪر

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ ﭘﻮﻻد از ﺳﻮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ ﻟﺮزد و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دوره ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه وﻟﯽ از

او ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ و ﻧﮕﺮان اﺳﺖ .از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﻣﯽ

زﻧﺪان آزاد ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﻣﻠﯽ ﮐﺸﯽ" ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ

ﻟﺮزی؟ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺨﺴﺖ از دادن ﺟﻮاب اﻣﺘﻨﺎع

در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ در "ﮐﻤﯿﺴﻮﻧﻬﺎی

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺻﺮار ﭘﺪر ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ

ﻣﺮگ" ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎم دادﮔﺎه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ

ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ از

ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺻﺪای ﺷﻠﯿﮏ و ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﻫﺮ ﮐﻪ را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد

ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن "ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺮگ" ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای

ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻤﻪ را اﻋﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  4ﻧﻔﺮ در

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﮐﻪ

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ! و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای اﺳﺖ

ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

از ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن زﻣﺎن رخ داد .اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ

ﺟﻮﺧﻪ ﻫﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ

ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،در ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﺳﺮخ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ، 67در ﺗﺎرﯾﺦ  9اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری در اﺗﺎق
"ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ" در "ﭘَﻠﺘﺎک" اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺘﻦ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎ از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر درآﻣﺪه و
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ، 67ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ!
ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺗﺎق

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺧﺎﻃﺮات

ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ؟ و ﭼﺮا؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ

ﺷﺎﻫﺪان زﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه

اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن

ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﻓﺪای آرﻣﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ،

رژﯾﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ دﺳﺖ زد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر

ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و

اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه و

ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اش ،ﺑﻘﻮل

ﻣﺒﺎرزﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ

ﺣﺪودا در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮداد ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺳﺎل  67ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ

ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﺎم زﻫﺮ ﺷﮑﺴﺖ را ﺳﺮ ﺑﮑﺸﺪ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598

ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﺎر

ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺒﺎر ﺳﺮدﻣﺪاران

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  67وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﺑﺤﺚ

اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی

رژﯾﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ روزه ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

اﻣﺸﺐ را در ﻣﻮرد "ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  ،67ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن زﻣﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ

ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ!" ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

ﻫﺪف ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﺣﻔﻆ "ﭼﻬﺮه ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ") (1ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺘﻮای

در راﺑﻄﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن واﻗﻌﯿﺘﯽ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺤﻮن از ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺗﺒﻬﮑﺎری اﺳﺖ و

ﺧﻤﯿﻨﯽ "ﺣﺪود دو ﻫﺰار و ﻫﺸﺼﺪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﺸﺼﺪ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ رژﯾﻢ در ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓ را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از

ﻧﻔﺮ") (2از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ را اﻋﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮی در

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و ﮔﺮﻧﻪ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ

ﻓﺮدای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن اش ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﻮل 27

ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺘﻮاﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای

ﭘﯿﺮوزی" و "ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﺮﺑﻼ"  8ﺳﺎل ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺟﻨﮓ

ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻨﮕﯿﻦ و ﺳﯿﺎه اش ﻫﺰاران ﺟﻨﺎﯾﺖ رﯾﺰ و درﺷﺖ

اﻋﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی "ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ" داده ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺪام

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﻮد و ﻫﺰاران ﺟﻮان

اﻧﺠﺎم داده و ﺟﺎن ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎه را ﻓﺪای ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ

آﻧﻬﺎ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ "از ﺷﺮﺷﺎن راﺣﺖ

اﯾﺮاﻧﯽ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻤﯽ

ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺑﺸﻮﻧﺪ"(3).

ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺋﯽ از ﺧﺎک ﮐﺸﻮر در

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭽﮑﺲ از اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ

دﺳﺖ ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺑﻮد ﺗﻦ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺲ دﻫﺪ! ﺟﺪا از ﻧﻘﺶ

ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ اﻋﺪاﻣﻬﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن،

ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  67آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم 18

ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ در ﻏﺮب و ﺷﺮق در ﺷﺮوع و ﺗﺪاوم

ﺗﺮورﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا و ﺗﯿﺮﺑﺎراﻧﻬﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻌﺎد دﻫﺸﺘﻨﺎک

ﺟﻨﮓ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  598ﺳﺎزﻣﺎن

ﺳﺎﻟﻬﺎی  60و  61را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .و ﯾﺎ ﺗﺮورﻫﺎی

اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎن را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ

ﻣﻠﻞ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از زاوﯾﻪ ﺟﻤﻬﻮری

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ

ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺪام ﺷﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده

اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم و اوج ﮔﯿﺮی

ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﻋﻤﻠﮑﺮد ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری

ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن روﺣﯿﻪ ﺳﺮﺑﺎزان و

اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  67ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای دارد .اﺑﻌﺎد اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ

ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ رژﯾﻢ اﺟﺎزه ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓ را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ داد.

ﺟﻨﺎﯾﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺸﯽ ﮔﺮی

آﮔﺎﻫﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﺎدل آﺑﺎد

اﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ

ﻫﺎ و ددﻣﻨﺸﯽ ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯾﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن

ﺷﯿﺮاز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ

ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل در ﺑﺎره آن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ

ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﭘﺪر آن ﺷﻬﯿﺪ در ﻣﺤﺪوده

ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.

ﺑﺎورش ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ دارد .در ﻓﺎﺻﻠﻪ

درب زﻧﺪان اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن

اﯾﻦ اوﺿﺎع در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رژﯾﻢ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺳﺎل  67ﻫﺰاران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻣﺒﺎرز ﺑﻪ

آن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد و از او در ﻣﻮرد

آﺗﺶ ﺑﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل زﻧﮓ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل اوج

ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن

ﻓﺮزﻧﺪاش ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ .ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﺮان و آﺷﻔﺘﻪ ای

ﮔﯿﺮی ﯾﮑﺴﺮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻮده ای ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 77
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ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﺻﺪا در

زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻬﺎی

 60ﺑﺪون ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  67ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ

ﻣﯽ آورد .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ از

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺎﮐﺘﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای در

ﺷﺪ از "ﺷﺮ" ﻧﺴﻠﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ "راﺣﺖ" ﺷﺪ.

ﭘﺬﯾﺮش آﺗﺶ ﺑﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ

و اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم و رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت رژﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ اﻓﮑﺎر و ﻣﻮاﺿﻊ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ را در اﯾﺮان ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد .و ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ

دﻧﺒﺎل ﭘﺬﯾﺮش آﺗﺶ ﺑﺲ و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ  8ﺳﺎﻟﻪ رژﯾﻢ ﻣﺠﺒﻮر

آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.

ﺷﻮد ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را آزاد ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰاران

در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد.

اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ

رزﻣﻨﺪه ای ﮐﻪ  7ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  67وﺣﺸﺖ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رﺳﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ روی

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻧﻬﻢ در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻬﺎی اوﯾﻦ ،ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ ،ﻋﺎدل

ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اوﺿﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از

اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﻢ  .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ

آﺑﺎد ،دﯾﺰل آﺑﺎد و ﻏﯿﺮه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ

ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ .اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﻣﺠﺒﻮر

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب در آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ

اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ درک واروﻧﻪ ای از ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺪاﻧﯽ

ﺑﻮد ،ﺗﺼﻮری وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻤﺎن

ﺻﻠﺢ و ﻓﻘﺪان ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد

ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺎﻋﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ رﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ

زﯾﺎدی از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی اﺳﯿﺮ را آزاد

ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﭙﺲ آزادی

ﮐﻪ رﻫﺎ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎدرﻫﺎ و اﯾﻦ اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﻣﻬﺎر ﺷﺪه در

ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﺷﺮاﯾﻂ

ﺗﺪرﯾﺠﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر

ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎ و

ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ و ﺗﻨﺸﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻼ زﻧﺪاﻧﻬﺎی رژﯾﻢ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ

رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺛﺒﺎت

دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ و

ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮری

ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ را ﻣﺨﺘﻞ

ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋﯽ از ﮐﺎدرﻫﺎ و

اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻣﺎن ﺷﺎه را در

ﺳﺎزد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  67ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش

ﻓﻌﺎﻻن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن زﻧﺪاﻧﻬﺎ ،رژﯾﻢ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در

آﺗﺶ ﺑﺲ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪﻧﺒﺎل آﺗﺶ ﺑﺲ و ﭘﺲ

ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺘﻞ

ﻣﺒﺎرزات آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ از

ازﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮوغ ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن در

ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای از ﻣﯿﺪان ﺧﺎرج ﺳﺎزد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ

دو ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح در آن زﻣﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ

ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺮا

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را ﺑﻪ

در ﺳﺎل  57ﭘﺲ از آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻫﺎﺋﯽ

ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن و

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در

رﻫﺒﺮان و ﮐﺎدرﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ دو ﺑﺎره ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪه و از

ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻋﮑﺲ اﻣﯿﺮ اﻧﺘﻈﺎم در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺗﺨﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد،

ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮدﻣﺪاران

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ در زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎن در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داد.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻨﺘﻈﺮی از "ﺷﺮﺷﺎن

ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر درج ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﻬﺎ در دوران

راﺣﺖ" ﺷﺪﻧﺪ.

رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺻﺪای ﻫﺮ

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری
در ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ

ﺟﻬﺖ درک ﺑﻬﺘﺮ دﻻﺋﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ در ﮔﻠﻮ ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ

ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ آن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ و

اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  67ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺧﯿﺰش ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﺮﮐﻮب آﻧﻬﺎ زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ

ﻓﺸﺎرﻫﺎ و اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪی

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  67ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ

ﺟﺪﯾﺪی ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،راه ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺒﺮد .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ،

ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ

ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در

ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری

ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ارﺗﻘﺎء روﺣﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﭘﺲ

اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮدی ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ،

ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  67ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ

از ﻃﯽ دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد آزاد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻂ رژﯾﻢ ﺑﻮد و رژﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ

دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ

ﮐﺮدن زﻧﺪاﻧﯿﺎن "ﺧﻮدی" ﺑﺮ روی "ﻏﯿﺮﺧﻮدی"ﻫﺎ ﭘﺮده

ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﺮوﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ رژﯾﻢ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ

ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﺎ ﺗﺪاوم و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺧﻂ را در دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮگ" ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﮐﺎدرﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اوﺟﮕﯿﺮی ﺧﯿﺰش ﻫﺎی ﺗﻮده

ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺎﻫﺪاﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران

ﮐﺮدﻧﺪ.

ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﻨﺎح ﻫﺎی دروﻧﯽ رژﯾﻢ اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺒﻮه

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ﻣﺎ ﯾﮑﯽ

در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ

از وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ

ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ﺗﺎ ﻧﻮری و از

دروﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ

اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ

ﮐﺪﯾﻮر ﺗﺎ ﮔﻨﺠﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از

ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش آﺗﺶ ﺑﺲ ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺎی ﺳﺎل  60ﺑﺎ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب در ﺳﺎﻟﻬﺎی

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و

درﻧﺪه ﺧﻮﺋﯽ ﺗﻤﺎم اﺟﺮا ﻧﻤﻮد .اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ

ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اوج ﮔﯿﺮی ﺗﻀﺎدﻫﺎی

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ،در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﮏ ﺗﮏ

ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  67ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ واﻗﻊ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎ ل

دروﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .و ﺣﺎل

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 10

ﺷﻤﺎره 77

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺳﻤﺒﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  60ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع از آرﻣﺎﻧﻬﺎی

واﻗﻊ ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﮐﯿﻨﻪ ورزﯾﺪن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن

ﺟﻠﻮه دﻫﺪ .ﺑﻪ واﻗﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  67و

ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﺳﺮخ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ،

و ﻓﺸﺮدن دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﺸﻢ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ،آن ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻗﺘﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ آﻣﺎده

ﭘﺮﭼﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ

ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ

ﺳﺎل  67ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﺳﺮخ ﺷﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺎم

ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻪ و آن را ﻧﺎﺑﻮد

ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺷﻌﺎر آزادی زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺧﻮن

ﺳﺎزﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ

را ﻟﻮث ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺧﻮد ﺑﺬر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ  .ﻧﺎم ﻫﺎی ﺟﺎوﯾﺪی

ﺑﻠﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻼش دو ﭼﻨﺪان ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد

اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ زﻧﺪان را

ﭼﻮن ﻫﺎدی ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎدﻣﯽ ﻫﺎ ،ﺳﯿﻤﺎ

را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز زﯾﺮ

ﻫﺘﻞ ،ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی را ﺳﻮﺋﯿﺖ و ﺳﻤﺒﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را

درﯾﺎﺋﯽ ﻫﺎ ،داود ﻣﺪاﺋﻦ ﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮدی ﻫﺎ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ﺳﺘﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ آواﺋﯽ دل

اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و

ﺷﮑﻮﻫﯽ ﻫﺎ ،اﺳﻤﺮ آذری ﻫﺎ ،ﮐﻪ ﯾﺎد ﭘﺎﯾﺪارﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ

اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از آوای ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﻘﻼب

داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﺒﺎرز اﻧﻘﻼﺑﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ

در ﺗﺪاوم راه ﺷﺎن اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﻘﺎوﻣﯽ ﭼﻮن

ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از اﻧﻘﻼب ﮔﺮﯾﺰان ﺷﺪه اﻧﺪ و

رژﯾﻢ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ

ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻧﯿﮏ ﺳﺮﺷﺖ ﻫﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻓﺴﺮی ﻫﺎ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﺳﯽ

ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽ دارﻧﺪ

ﺣﺪودا  70ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺒﺎط

آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺎز ﻧﺠﺎری ﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ

ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ را از ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ

ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻣﺮﺧﺼﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﻢ

رزﻣﻨﺪه دﯾﮕﺮ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﯾﺎ اﺟﺎزه دارﯾﻢ ﮐﻪ

آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺸﻢ ﻣﻘﺪس اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم

ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪی و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی

را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎزﻧﺪ و "ﺳﻼح اﻧﺘﻘﺎد"ﺷﺎن را ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﺧﯿﺮا وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ارﺷﺎد دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﯾﻦ 70

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﻫﺎﺋﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد

ﻣﺮدم ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻮد را

ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ  26ﻧﻔﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ داد.

دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر و ﯾﺎری دﻫﻨﺪه آن ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ

ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻓﺮدی آﻟﻮده ﻧﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ زﻧﮓ

در ﺻﻒ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ .آﯾﺎ

ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺻﺪا درآﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎ

اﯾﻦ ،ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎ را آﻟﻮده ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد؟

ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎل  ، 60ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل 67

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪود آﻧﻬﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﺘﻼﻓﺎت
دروﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل در

اﺗﻔﺎﻗﺎ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ ای ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺑﺨﺶ راﺳﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺪاوم

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از

راه آن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ،وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺪاوم راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی

ﺷﺪ آﻧﻬﻢ در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ .دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ

ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮔﻨﺠﯽ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ

دﺷﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد .دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺎر آن ﻋﺰﯾﺰان،

ﭼﻬﺮه ﮐﺜﯿﻒ آﻧﻬﺎ اﻓﺸﺎء ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﺜﺎل ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺎ

ﻫﯿﭻ رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.

ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .و ﭼﻨﯿﻦ دادﮔﺎه ﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ ،آﻧﻬﺎ را

ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از

اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش

آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در واﻗﻊ از آزادی

اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران زﯾﺎد

ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ

ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازم و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ

در آن ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت و ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ

وﺳﯿﻠﻪ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ  .اﻣﺎ

آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺮﺳﯿﺪه از ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ زﻧﺪان و ﺑﻨﺪ و ﺑﯿﺪادﮔﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن

دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد و ﺟﻼداﻧﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎده

ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن روز .و ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺣﻮﺻﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج

دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺗﺎزه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ

اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ

دادﯾﺪ.

اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ روش آﻧﻬﺎ از اﻣﺜﺎل ﮔﻨﺠﯽ

ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪس و

دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ

ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻣﺎ از دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده و اﻧﮕﯿﺰه

زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ :

اﻣﺮ ،ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮات و آزادﯾﺨﻮاه ﻧﺒﻮدن دﯾﮕﺮان را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ

ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﺎن را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم

) (1ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﭼﺎپ اﺗﺤﺎد ﻧﺎﺷﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در

ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﻗﺮار ،ﻣﻌﯿﺎر آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ دﻓﺎع

ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻠﮑﻪ

اروﭘﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ .344

از دﺷﻤﻨﺎن آزادی اﺳﺖ .و اﯾﻨﻬﺎ از ﻣﺮدم ﻣﺎ ،از ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻫﺸﺘﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ زور و ﺛﺮوت ﺑﺮ

) (2ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ .345

واﻗﻌﺎ آزادﯾﺨﻮاه ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﮐﻮب،

آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

) (3ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ﺻﻔﺤﻪ .347

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ

اﺑﺰارﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت در دﺳﺖ زورﻣﺪاران و

ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺣﺘﯽ از ﭘﺮﭼﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﻣﺎ ﺟﺰ ﻣﺒﺎرزه ﭼﻪ راﻫﯽ

ﻫﻢ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟

در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن وﺟﻮد دارد .ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب

ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﭘﺮﭼﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و

ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﭼﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻧﺎﺷﯽ از

ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه آزادی رﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺧﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از

ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﯿﻨﻪ را در دل آﻧﻬﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻪ

ﺟﺎودان ﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺪای ﺑﺨﻮن ﺧﻔﺘﻪ ﺧﻠﻖ!

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 11

ﺷﻤﺎره 77

ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺷﻌﺮی از :ﻋﺒﺎس ﺳﻤﺎﮐﺎر

آب ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺗﮑﻪ ﺳﺮب ﮔﺪاﺧﺘﻪ در آﺗﺶ ﮐﻮرۀ دل

ﻣﯽ ﺳﻮزد

ﺗﮑﻪ ﺳﺮب ﺳﺨﺖ ﻣﺬاب

ﺷﺐ

ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺎه

ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺳﻮزن ﻫﺎی ﻧﻮر
از ﺗﻼﻟﻮء ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی اﻟﻤﺎس

ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ درﺧﺸﺪ

از ﺗﺎﺑﺶ رﯾﺰه ﻫﺎی ﻣﺎه
در اﻋﻤﺎق ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮوزان ﺗﻮ ﻣﯽ درﺧﺸﺪ

و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﯽ ﻧﻮر ﻗﺎﺗﻠﯿﻨﺖ

ﻣﺎه و اﻟﻤﺎس
ﺗﮑﻪ ﺳﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻮر ﺳﯿﻨﻪ ﺗﺮا ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ

و ﺷﺐ

آری ﻣﺎه

در روﺷﻦ ﺗﺮﯾﻦ روز
اﻧﻘﻼب

ﺗﮑﻪ ﺳﺮب ﻣﺬاب

ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
"داد" ﺑﺮای "ﺑﯿﺪاد" ﯾﮏ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ
ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 19

وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺟﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﻮز و ﮔﺪاز از "ورم" ﭘﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن
وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ و دﻫﻘﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻢ
ﮐﺮدن دﺳﺖ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪی او و ﯾﺎ "ﺳﺎق ﭘﺎﯾﺶ" ﮐﻪ از
ﺷﺪت ﮐﺎر ﺗﻮاﻧﻔﺮﺳﺎ "ورم" ﮐﺮده ،دﻟﺶ ﺑﻪ درد
ﻣﯽآﯾﺪ)!( ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ "ﻟﮑﻪ ﻫﺎی
ﺳﺮخ و ﮐﺒﻮد" ،ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ را
ﺷﻼق ﻣﯽزد ،در ﭘﺎی وی ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ! در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ

اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﺒﯽ
ﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ را ﻫﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ﺳﺎواک؟ ﺑﺮای ﭼﻪ!؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺎواک)!؟( رﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﻮف ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪان
ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ،ﯾﻌﻨﯽ رﺋﯿﺲ اوﯾﻦ ،را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻨﺪ!! ﻋﺠﺒﺎَ! وﻟﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﻨﺠﻪی ﻋﺰﯾﺰ و
ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﻪی ﺧﺎﻧﻮاده ای ،آﻧﻘﺪر از ﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ "ﺳﺎق ﭘﺎﯾﺶ" ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺧﻮرده
و ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﺮخ و ﮐﺒﻮد ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ!؟ در ﻫﺮ

ﺣﺎل ،ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﺣﺎﺟﺒﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺷﺒﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و
ﻣﺸﺖﻣﺸﺖ ﻗﺮص ﻣﯽﺧﻮرد" ،او ﮐﻪ "ﺳﺎق ﭘﺎﯾﺶ"
"ورم" ﮐﺮده ﺑﻮد و "ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺳﺮخ و ﮐﺒﻮد" ﻫﻢ در آن
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﺒﯽ ،ﭼﻨﺎن ﻣﺮد ﺑﯿﭽﺎره و
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت و
اﻧﺰﺟﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ از ﻧﻈﺮ او ،ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ "ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎواﮐﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم

ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺖ و ﻣﻌﺬور!! اﺻﻼً ﺗﻘﺼﯿﺮ "دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎواک"

دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ".اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد،

)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن؟ اداره؟ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ؟( اﺳﺖ ﮐﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن دوره ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .از ﻗﺮار ،ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ

"ﻣﺎﻣﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﻫﺎی درﻧﺪه دﺳﺖ آﻣﻮز

ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ"! ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ،

زﻧﺪان ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ

"دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎواک" ﺧﻮب)!؟( ﺗﻬﯿﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ

ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﺒﯽ از اﻋﻼم

ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ "ﺣﯿﻮان ﻫﺎی درﻧﺪه

ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪی ﺧﻮد ،اﯾﺠﺎد ﺗﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﯿﻦ

دﺳﺖآﻣﻮز" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ!! اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ

ﻋﻤﻞ او و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﺴﻠﺢ دﻫﻪی  50اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﮐﯿﺪ

ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ  28ﻣﺮداد ،رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺷﺎه ،ﺑﻪ ﭼﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮق ﮐﻮﭼﮑﯽ)!؟( ﺑﯿﻦ ﻣﺮگ

دﻟﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر )ﺳﺎواک( را

ذﻟﺖﺑﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﮑﻮه اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﭘﺎﮐﺒﺎﺧﺘﻪی

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد و آﯾﺎ ﺳﺎواک ،ﺑﺪون "ﺣﯿﻮان ﻫﺎی درﻧﺪه

آن دوران وﺟﻮد دارد ،و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ،اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺮای

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺴﺎط ﻇﻠﻢ و ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮای

ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﺎ اﯾﻦ

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﻣﺄﻣﻮر و ﻣﻌﺬور "دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎواک" ،اﯾﻦ ﺣﯿﻮان

را ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم آن ﺑﺴﺎط ﻧﻨﮕﯿﻦ

درﻧﺪهی دﺳﺖآﻣﻮز ،ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﻨﻮا ،واﻗﻌﺎً ﭼﻘﺪر ﺑﯿﭽﺎره

ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،از

ﺑﻮد؟ او ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺎداب ﺑﺴﯿﺎری را از ﻫﻢ

ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ،

دراﻧﺪ و ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺋﯽ را ﻣﺼﯿﺒﺖ زده و

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ ،در ﻟﺤﻈﻪ ای

دﺳﺖآﻣﻮز"ی ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ

اﺻﻼً

داﻏﺪار ﻧﻤﻮد .ﺑﯿﭽﺎره)!( ﺑﺎ آن ﺳﺎق ﭘﺎی ورم ﮐﺮده اش
ﭼﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻮس ﻣﺮگ رژﯾﻤﺶ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ و "ﻣﺜﻞ
ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺗﺮﮐﯿﺪ" ،در اوج اﺣﺴﺎس ﺧﻮاری و ذﻟﺖ و

ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل ﮐﺮد! ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﺑﺎ

ﯾﺄس ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زد .اﺗﻔﺎﻗﺎً در ﺗﺎرﯾﺦ،

اﺳﺘﻌﺪادی ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﭽﺎره و ﺑﯿﻨﻮا ،ﻋﺬاب

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.

و ﺷﮑﻨﺠﻪ دﯾﺪﻧﺪ و ﮔﺎه در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی او و اﻣﺜﺎل

ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎی دوران ﻫﯿﺘﻠﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

او ،ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد "دﺳﺘﮕﺎه

ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺎن را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﺎواک" و "ﺣﯿﻮان ﻫﺎی درﻧﺪه دﺳﺖآﻣﻮز"اش

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ

 (1اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ

ﺗﻌﺎﻟـﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ،

ﺣﺎﺟﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدم ،از ﻧﺸﺮﯾﻪ

ﺑﯿﭽﺎره ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺖ ﻣﺸﺖ ﻗﺮص ﻣﯽﺧﻮرد!! ...

ی "اﺗﺤﺎد ﮐﺎر" ،ﺷﻤﺎره  ،46ﺑﻬﻤﻦ  ،1376اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮگ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻢ

 (2ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ

ﺣﺎﺟﺒﯽ ،ﻣﺮﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻮده و ﮔﻮﯾﺎ او ﻧﯿﺰ

اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ

درﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻗﻬﺮﻣﺎن آن دوره ،ﺑﻪ

اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺮﯾﻒ آن ﻣَﺮدَک ﺑﻮد .رﻓﯿﻖ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﺎ ،ﻋﺒﺎس

ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ اش ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داده اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﺒﯽ اﻃﻼع

ﻣﻔﺘﺎﺣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﭘﺎک و ﺻﺪﯾﻖ دﻫﻪ ی  50ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن
"ﺷﯿﺮآﻫﻨﮑﻮه"ﻣﺮدِ ﭼﻮن ﺳﺮو اﯾﺴﺘﺎده را ،ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 12

ﺷﻤﺎره 77

ﺑﺪون ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻓﺎﺟﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ!
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن واﻗﻌﯿﺎت ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آن ﻫﻤﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻫﺎ،
ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ﻫﺎ و دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی ﻫﺎی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﺎن "ﺧﻄﺮی" ﺑﻮد،
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال از
ﺧﻮد ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر

ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﻏﻼم اﻣﯿﺪوار

ﺗﺮی .ال .داﯾﺒﻞ ﮐﻪ در "داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻠﯽ ﺟﻨﮓ" ﺗﺪرﯾﺲ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  11ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2001ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :از
زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪاً در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ
ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ" و اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ" :ﺟﻨﮓ
ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ" .ﺗﺮی داﯾﺒﻞ در ﺧﺎﺗﻤﻪ آﺷﮑﺎرا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﯿﺶ در ﺣﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داد" .در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺪارﮐﺎت از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ ﺷﻮرش ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ" .و ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﻮﺷﺖ" :دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ در ﺟﻤﻬﻮرﯾﻬﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد

ﻧﯿﺎز ﺑﻮد .در ﻣﻮرد آن "ﺗﺪارﮐﺎت" ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ

ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺤﺮان

ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮم اﮐﺘﺒﺮ  2001ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﺤﺮان

"اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ از ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﻓﺎﻋﯽ
را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی
زﯾﺎدی از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﻨﺪ" .و اداﻣﻪ داد" :ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﮓ و ﻧﺒﺮد ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ
ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ".

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﺗﻀﺎدﻫﺎی

رادﯾﻮﺋﯽ ﺧﻮد در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2001ﯾﻌﻨﯽ

رﺷﺪﯾﺎﺑﻨﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ

ﺣﺪود  2ﻣﺎه ﭘﺲ از آن واﻗﻌﻪ درﺑﺎره "ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ اﻓﻮﻟﺶ در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎن ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﺑﻪ

ﺗﺮورﯾﺴﻢ" ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ".

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی و ﺑﻬﺎﻧﻪ

ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻫﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره رﻓﺖ ﺑﻪ

اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎ و ﺑﻌﻀﯽ

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺰب دﻣﮑﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ

اﻓﻮل اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮐﺮده اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ

دوﻟﺖ ﺑﻮش از ﻫﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ اول اﺷﻐﺎل ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ،

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد .ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ اﻇﻬﺎرات

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺰم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻃﺮح اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرش ﺑﻮد .و ﺣﺘﯽ در

ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﮐﻨﮕﺮه

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی و اﺗﮑﺎء ﺑﻪ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯿﺶ از آن ﺣﺮف ﻣﯽ زد .ﺑﺴﯿﺎری از

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮕﺰاس ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻮرج ﺑﻮش

ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ دوﻟﺖ ﺑﻮش از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻨﯽ ،راﻣﺰﻓﻠﺪ،

"دﯾﮏ آرﻣﯽ" اﺳﺖ را ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ

در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ

رﯾﭽﺎرد ﭘﺮل و وﻟﻔﻮﯾﺘﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮد ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﯾﺎ

ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ و ﻗﻠﺪری

ﺷﺮﮐﺎی اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮔﻔﺖ" :دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ )راﻣﺰﻓﻠﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن آﻧﻬﺎ را

و در دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد

اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ" .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

در دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن و ﺑﻮش )ﭘﺪر( از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ آن

ﺑﻮد" :ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺷﻮک ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮدﯾﻢ ﺷﻮﮐﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ وای ﺧﺪای
ﻣﻦ اوﺿﺎع ﺧﯿﻠﯽ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ از آﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ".

دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،از زﻣﺮه ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻄﻮط

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آﻗﺎی "آرﻣﯽ" زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف

ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ "ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ وﯾﮏ" در

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد از

ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﻣﯽ  ،2002در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم

آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﺮح اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در

اﺧﺮاج ﺳﺎزی ﻫﺎ در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و

"آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ در ﻣﺮزﻫﺎی روﺳﯿﻪ را ﺟﺪا و ﺗﺤﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺎرس  ،2005اﺳﺎﻣﻪ ﺳﯿﯿﻠﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﺮ و

ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻓﻘﺮ و

ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﻣﯽ آورد" ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ" :ﺗﺪارﮐﺎت
ﭼﻨﺎن ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ آدﻣﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﺳﺮﺑﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ )آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮاﻧﺘﺰ از ﻣﻦ( ﻧﺒﻮد .اﻣﺮوز ﺣﺪود ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺮد و زن ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ  2000ﻣﺎﯾﻞ از ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن در ﻣﺮز

ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺑﯽ – اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻋﺮب

ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ

آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ" در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ اﯾﻤﯽ ﮔﻮدﻣﻦ از رادﯾﻮ

ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر از ﺟﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ

دﺑﻠﯿﻮ .ﺑﯽ .ای ،در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﮔﻔﺖ" :ﺟﻮرج ﺑﻮش در
ﺳﺎل  2000ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﺳﻤﯽ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺷﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ رژﯾﻢ ﺻﺪام را
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد" .آﯾﺎ اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات در ﺣﺎل ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  19ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2001

ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻘﺪان "ﺧﻄﺮ" ﺳﺎﺑﻖ -ﺑﻪ زﻋﻢ

درﺑﺎره وﺿﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ –

رﯾﮕﺎن "اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺷﯿﻄﺎن" اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی-

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ" :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در آن اوﺿﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ و آن
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ از آن اوﺿﺎع ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ
زﯾﺎد روﺑﺮو ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ،ﺑﻪ "ﺧﻄﺮی"

ﺟﺰ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﺟﺮای ﭼﻨﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در ﻧﻄﻖ

دادﻧﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ وﺿﻊ اﻧﺤﺼﺎرات از زﺑﺎن ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ 13

ﺷﻤﺎره 77

ﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ،ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ،از ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﺋﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد" .و اداﻣﻪ
داد" :و ﻗﺮار اﺳﺖ 15درﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ  30ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ را اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ" .و درﺑﺎره

ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ( دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ واﻗﻌﺎً ﭘﺮده از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ

ﺑﻪ آن ﺑﺘﻮان ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ،و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

دارد ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮح

ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ )دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ( ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ و ﺣﺘﯽ ﻫﺮ

ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ.

ﻓﺮدی ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ آن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ و

اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻤﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای

ﻣﺨﻮف ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن

واﻗﻌﺎً ﻣﺤﺮوم آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻄﻮر روزﻣﺮه ﺷﺮاﯾﻂ

ﻧﺠﺎت اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ

ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد

ﻣﺎدی زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری

داد" :ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻫﻔﺪه و
ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری  5 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ و
دوازده و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ واﻣﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ" .از ﻗﻮل رﺋﯿﺲ

ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ .ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ دوﻟﺖ

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺮض ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ داﺋﻤﺎً ﺑﮕﻮﯾﺪ "ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪه

ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد و ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ دوﻟﺖ

اﯾﻢ" و ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻫﺮ

ﺑﻮش و ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ

ﮐﺠﺎی ﺟﻬﺎن و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺖ

ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﺗﺮس و وﺣﺸﺘﯽ از دﺷﻤﻦ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ-

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻗﺎی "ﮔﺮﯾﻦ اﺳﭙﻨﺰ" ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ

دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ را رﯾﺨﺘﻪ و

دﻣﮑﺮات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺎﮐﺲ ﺑﺎﮐﻮس" ﮐﻪ

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻨﮓ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ -در دل آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ در ﭼﻨﯿﻦ

ﻫﻤﮕﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ راه

ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻟﻮرﻧﺲ ﮐﺮب ﺑﺎ دﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داراﻧﻪ اش

ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎرزار ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد .ﺑﻪ

ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ:

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ اوﺿﺎع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" :اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻘﺮ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را
رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ".

اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎرزاری زﯾﺮ ﻧﺎم "ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ

دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻻزم ﺑﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از ارﺗﺶ ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ

ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻟﻮس

داری

ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ – ﭘﻠﯿﺴﯽ دوﻟﺖ

آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ از ﻗﻮل ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح

اﻧﺤﺼﺎری ﻣﻮﺟﻮد و در ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ اﻧﺴﺎن

ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﺷﻤﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ  51ﻋﺪد

ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم "آﺗﺴﻮﻣﯿﻬﺎ" ﻧﻮﺷﺖ" :اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ رﮐﻮد روﺑﺮوﺳﺖ اﻣﺎ ژاﭘﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺘﺎده اﺳﺖ" .و اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ" :اﯾﻦ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ژاﭘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ" ژاﭘﻨﯽ ﮐﻪ "ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ژاﭘﻦ ﯾﻌﻨﯽ
دوﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﺑﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺮ راﺳﺖ
ﮐﻨﺪ".

ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺟﻬﺎن در اوﺿﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ

اﺳﺖ و در رأﺳﺸﺎن ﺳﯿﺎ و اف .ﺑﯽ .آی ﻗﺮار دارﻧﺪ،

ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﮐﺎری –

ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﮐﺴﺐ

ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﮑﻨﺠﻪ و آﻣﻮزش ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﺑﺤﺮان رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ و

ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

ﮐﻼً ﺑﻮرژوازی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺎﺋﯿﻦ

ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ از

آﻣﺪه ﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎری ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﻮرژوازی ﺑﺮ ﮐﻞ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺧﻠﻖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﻪ در

"ﭘﯿﺮوزی" ﻧﯿﺰ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ

ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎن دارای ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎﻫﯽ در ﺟﻨﺎﯾﺖ

"ﺧﻄﺮی" ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻧﻮﺷﺖ" :در ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺮوزی ﭼﻄﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﭼﻄﻮر
ﻣﺮدم را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪف روﺷﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻼً ﺗﺴﺨﯿﺮ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺪارد
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﯾﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﻗﺎﻧﻌﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
دراز ﻣﺪت از ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ
ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﺳﺖ".

ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼش ﻣﻘﺎﻣﺎت

"ﮔﺮﯾﻦ اﺳﭙﻨﺰ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ".

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﮐﻪ دوﻟﺘﺶ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد "ﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن" را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اش در
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه و ﺳﻨﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  29ژاﻧﻮﯾﻪ
 ،2002ﺟﻬﺖ دادن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن

اﻧﺤﺼﺎرات آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :ﺟﻨﮕﻤﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮور
ﮐﻪ در آﻏﺎز راﻫﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه .ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻤﺎن از آن ﭘﺎﺳﺪاری از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ
اﺳﺖ ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ
اﻗﺘﺼﺎدﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راه ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪاﺧﺖ" .و اداﻣﻪ
داد" :اﻗﺘﺼﺎدﻣﺎن در ﺑﺤﺮان ،و ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺪن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ" .او رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺗﺤﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ روﻧﺪ واﻗﻌﯽ
روﯾﺪادﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .در

ﺗﺮورﯾﺴﻢ" ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﯾﺶ و ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﺮک ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ از ﺧﻄﺮ
"ﺗﺮورﯾﺴﻢ" و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮّ ﭘﻠﯿﺴﯽ – ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در
اول اﮐﺘﺒﺮ  ،2001رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺮت

ﮔﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ ﺷﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ" و اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ" :ﻣﺴﺌﻠﻪ
ای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ" .اﻣﺎ "ﺑﺎز ﺑﻮدن دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

روز دوازدﻫﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2001ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﻮرج

اﻣﻨﯿﺘﯽ" ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق

ﺑﻮش در ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻃﯽ

و ﮐﻼً ﺟﻬﺎن در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ )ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ

ﺑﮕﺮام در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺑﻮ ﻏﺮﯾﺐ در ﻋﺮاق ،زﻧﺪان

روزﻧﺎﻣﻪ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻻول

ﻣﺨﻮف و ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﻤﻮ و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ

ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن" ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ "ﻗﺒﻞ از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﺗﯿﻢ ﺑﻮش در ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺑﺮو ﺑﻮد" .در

ﺑﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای )ﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن

ﮐﻨﺎر دﻫﻬﺎ دﻟﯿﻞ و ﺷﻮاﻫﺪ و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ

ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﺑﺎره "ﺧﻄﺮ" "ﺗﺮورﯾﺴﻢ" را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دلِ ﭼﻨﺎن

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻫﺎر و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ(.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ 3

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻤﺎره 77
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ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ

راه و ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺎل  67در ﻟﻨﺪن
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  25ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ، 2005در ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن

ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ

ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،67ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﯽ در ﻟﻨﺪن از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی

اﻣﺴﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن در ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ،ﺳﺎزﻣﺎن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن

در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺣﺴﻦ ﺟﺪاری ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺒﺎرز ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و

زﻧﺎن  8ﻣﺎرس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮ ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ

اﺷﻌﺎر ﭘﺮﺷﻮری را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﻣﺒﺎرزات

ﮐﻒ زدن ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﺘﺮگ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ

ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم  67و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن راه آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد .در

ﺑﻪ ﺧﻮن ﻏﻠﻄﯿﺪه ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ .در ﺑﺨﺶ

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻨﺮی "ﻧﻬﺮ" از ﺗﺮﮐﯿﻪ رﺳﯿﺪ و رﻓﻘﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ

ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﺮﺧﻨﺪه از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل ﻫﺎی رژﯾﻢ

اﺟﺮای ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮود زﯾﺒﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ و ﮐﺮدی ،ﺷﻮر ﺑﺴﯿﺎر

ﭼﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد در زﻣﺎن

زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎل  67ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ و

اﺳﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺿﺮورت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎی ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﮔﺮوه ﻧﻬﺮ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ رﻗﺺ ﮐﺮدی و ﺗﺮﮐﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد و ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﻀﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ و از

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮک "ﺳﺮﻫﺎت آرﯾﺠﺎن ﺗﻮﻧﺞ" ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻪ

ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺣﻀﺎر رﺳﯿﺪ.

ﺳﺮود اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ و ﮐﺮدی ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺮﯾﺎن

ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮم ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ

ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ در زﯾﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ:

از ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﺐ ،ﺗﺮاﻧﻪ
ﺳﺮود "رود" را اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،دﮐﻠﻤﻪ دو ﺷﻌﺮ زﯾﺒﺎ از ﺧﺴﺮو ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ و

ﭘﯿﺎم ﻣﻮﻣﯿﺎ اﺑﻮﺟﻤﺎل
در ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﻣﯿﺎ اﺑﻮﺟﻤﺎل ﮐﻪ از زﻧﺪاﻧﯽ در
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺻﺎدر ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ:
"در ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﺮان ،از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از
ﻣﺒﺎرزاﺗﺘﺎن داده اﯾﺪ ،ﻣﺘﺸﮑﺮم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم
دوراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻮان ،در ﺳﺎل 1975
ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ را ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽ دارﯾﻢ ".در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را اﻋﻼم
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻫﺰاران ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﺳﺎل
 1988و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻮﺧﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن
اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﻮده ﻫﺎی اﯾﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯽ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ...ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺒﺎرزات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﺎن
ﺳﻠﻄﻪ اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع را اداﻣﻪ داده اﻧﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ "ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ" ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در  1988را

ﺻﺪﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮی ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎد "ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه"

اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻨﺪی در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

ﺳﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﺎی ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ.... .

اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻨﺪی در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ای ﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﯾﻢ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻮﻻی ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ

ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن

اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮه ای در

 1988در ﺣﺪود  18000ﺟﻮان ﻣﺒﺎرز ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و

ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻟﻨﺪن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ:

ﺧﺪﻣﺖ آﻣﻮزش ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در

اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ )ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ( اﻋﺪام

رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ!

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﯿﺜﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺎﯾﯽ

ﺷﺪﻧﺪ ".در اداﻣﻪ ﭘﯿﺎم ،ﻣﻮﻣﯿﺎ اﺑﻮﺟﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﺮان

ﻣﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺪردی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای آزادی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ" .در اداﻣﻪ ﭘﯿﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻣﺎ ﻓﮑﺮ

"از اﯾﻦ روزﮔﺎر ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ... .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ،ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻔﻘﺎن ﯾﮑﯽ از

در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای آزادی ،و ﺑﺮای ﺣﺮﻣﺖ

ﺳﻔﺎک ﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﺑﺮاز ﻣﯽ

اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮان دوﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد".

ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺮده

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ،اﺣﺰاب و ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﯾﺮ

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎز

ﻧﯿﺰ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎل 67

ﮔﺸﻮدﻧﺪ ﺗﺎ راﻫﺸﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﻣﺤﻠﯽ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ:

ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم آی ال ﭘﯽ اس
در ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم آی
ال ﭘﯽ اس ،ﺷﻌﺒﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ "در ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﻫﺰاران ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ اﻫﺮﯾﻤﻨﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﻮاع ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮه آﻧﻬﺎ را

ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ".

ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻟﻬﺎم از ﺟﻨﺒﺶ

 -ﺗﻮﯾﺎب ،ﮐﻤﯿﺘﻪ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﯾﺸﻪ و ﺑﻨﯿﺎن ﻗﺎﺗﻼن

ﭘﺎرﺗﯿﺰان -ﺗﺮﮐﯿﻪ

را از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﺑﺮﮐﻨﺪه و ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ را

 -ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ ﯾﻮﻧﺎن

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺳﺎزﻧﺪ.

 -ﮐﻤﯿﺘﻪ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻣﮑﺰﯾﮏ

اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻨﺪی در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم،

 -ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای ﻣﺎﻟﮑﻮم اﮐﺲ -آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای

 -آﺗﯿﮏ ،ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ ای در اروﭘﺎ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

ﺻﻔﺤﻪ
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دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻗﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮدش اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ

ﻓﯿﻠﯿﺒﺮﺗﻮ اوﺟﯿﺪا رﯾﻮس
ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ
ﺗﻮﺳﻂ اف -ﺑﯽ -آی
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ!

ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ،اﻋﺪام و ﺗﺮورﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
اش ﺑﺰﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اف -ﺑﯽ -آی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
اوﺟﯿﺪا در ﺣﻮﻣﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،او و ﻫﻤﺴﺮ اش در ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ  100ﻧﻔﺮ ﻣﺄﻣﻮر اف -ﺑﯽ -آی
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻫﺎ و ﺗﮏ ﺗﯿﺮاﻧﺪازﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎراﻧﯽ از
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ  2ﻧﻔﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را از وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه
ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ آورده ﺑﻮد .ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻔﻨﮓ دورزن ﺑﻪ
ﺷﺎﻧﻪ اوﺟﯿﺪا اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و از ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮش ﺧﺎرج

در  23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری "ﻓﯿﻠﯿﺒﺮﺗﻮ اوﺟﯿﺪا
رﯾﻮس" ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎن ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ

ﺷﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اف -ﺑﯽ -آی او را ﻣﺪت  24ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﯿﻠﯿﺒﺮﺗﻮ اوﺟﯿﺪا رﯾﻮس

اﻓﺘﺎده در ﮐﻒ ﺧﺎﻧﻪ اش رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﺮ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم وی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪ و ﺳﯽ و

ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم

ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺮگ "ﮔﺮﯾﺘﻮ د ﻻرز" )اوﻟﯿﻦ ﻣﺒﺎرز

ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ وی در  24ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺐ ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( از رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽ ﺷﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻣﻮران اف-

در آن زﻣﺎن دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻠﯿﮏ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر اف -ﺑﯽ -آی و زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن او دادﮔﺎﻫﯽ

ﻗﺘﻞ اوﺟﯿﺪا ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻟﯽ

ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ

ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ را ،از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت

اوﺟﯿﺪای  72ﺳﺎﻟﻪ رﻫﺒﺮ ) BPAﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﯿﻦ دﻓﺎع وی از ﺧﻮد روی داده ،رأی

دوﻟﺘﯽ ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ ،ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده

اش اﺳﺘﻘﻼل ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ او داد .او در ﺳﺎل  1990دوﺑﺎره

اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ )ﺑﺎ  23000داﻧﺸﺠﻮ(

او ﺑﻪ اﺗﻬﺎم رﻫﺒﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎل ) 1983ﻣﺼﺎدره 7

دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و در ﺧﺎﻧﻪ اش در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ

ﯾﮏ روز ﻋﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در

ﺑﻮد .اﻣﺎ اوﺟﯿﺪا ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ ﻓﺮار ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ اوﺟﯿﺪا داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

در دادﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺎﺑﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ  55ﺳﺎل

اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ از دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺣﺒﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در روز  23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ دوﻟﺖ

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﺸﻢ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ

آﻣﺮﯾﮑﺎ از اوﺟﯿﺪا اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﯽ -آی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.

ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ﻫﺰار دﻻر از ﺑﺎﻧﮏ واﻟﺰ ﻓﺎرﮔﻮ( ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1985ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اف-
ﺑﯽ -آی و ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺧﯿﺮ( ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ او ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮده و او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ
رﻓﯿﻘﯽ در ﻧﺎﻣﻪاش در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار دادن اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﻮدهﻫﺎ

اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼً ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ

ﯾﮏ اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ" ،ﺳﻔﯿﺪ" ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ اﻧﻘﻼب

اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزه و اﻧﻘﻼب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در

واﻗﻌﯽ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد.

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ و

ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

روﻧﺪ آن ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺤﺚ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ" :اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ اﻧﻘﻼب را در

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در روﻧﺪ

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ آﮔﺎه ﯾﻌﻨﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻘﺪر روﺷﻨﻔﮑﺮان

ذﻫﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﻬﻮده ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ".رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﻌﺬرت ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪات ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﺎ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﻧﻘﻼب رﯾﺸﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

اﻧﻘﻼﺑﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای اراﺋﻪ داده و در ﻋﻤﻞ آن را

ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮت در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب "ﺑﺬرﻫﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ

ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر" و ﺧﻮﺷﺤﺎل از اﯾﻦ ﮐﻪ آن را "ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر

ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺪﯾﺪ

ﻧﻘﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﻔﺎء

ﺧﻮﺑﯽ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهای.

ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺧﻮد را در

ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﻘﻼب را ﺗﺴﺮﯾﻊ

در ﻧﺎﻣﻪات ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮدهای .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ

ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ،ﯾﺎ ﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻢ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و

"اﻧﻘﻼب ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎ اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را در ﻣﺒﺎرزه

ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ....و ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺎوی اﻧﻘﻼب

ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ،ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎت در ﯾﮏ

روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ

ﻗﺮار داد ".ﺣﺮف ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎﻣﻼً

ﻃﺒﻘﻪ از ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ....اﮔﺮ

درﺳﺖ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی

ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﮑﺮ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و

ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه "ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ اﻧﻘﻼب را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار

ﻓﻌﺎل ﺷﻤﺎ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﺿﯿﺢ

ذاﺗﯽ ﻫﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ" ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ

ﻣﯽدﻫﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در آن ﻓﺮض ﺷﺪه و

دﻫﻨﺪه ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ

وﻧﺰوﺋﻼ،
ﻧﺎآراﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ
در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ

)(2

ﻧﺎدر ﺛﺎﻧﯽ
وﻧﺰوﺋﻼ ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻀﺎد در
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺶ از 80
درﺻﺪ از ﺗﻮدهﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاوان )از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﺖ( اﺳﺖ ،در زﻣﺮه اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر آﻣﺪه و ﺑﯿﺶ از  20درﺻﺪ از ﻣﺮدم آن در ﻓﻘﺮی
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از  27ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ وﻧﺰوﺋﻼ در ﺣﻠﺒﯽآﺑﺎدﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ  27درﺻﺪ از
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﻧﻮوﺋﻼﯾﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺪی ﺗﻐﺬﯾﻪ در رﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺎری ﮐﻪ
در ﺳﺎل  1996در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن و 200
ﻫﺰار ﺗﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در زﻣﺮه ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﮐﺸﻮری آرام و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ! در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ،
ﻗﺎرهای ﺳﺮﺷﺎر از ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ
ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .در ﺳﺎل  1973ﺳﻨﺖ
دﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺣﺰب دﺳﺖراﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ
" "ADو " "COPEIﺑﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﮐﺎرﻟﻮس آﻧﺪرس ﭘِﺮِز Carlos
 "Andres Perezﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری وﻧﺰوﺋﻼ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻨﻮز
ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه در ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺷﯿﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺮان ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎی
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺪور ﻧﻔﺖ )ﮐﻪ ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات وﻧﺰوﺋﻼ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘِﺮِز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم درآورد .ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪی
ﮐﺮده و اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازهای
ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داد .ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﯽ ﺷﺪه و ﻗﺸﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ از
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﻮب و ﭘﺮﺑﺎر
ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در دﻫﻪ  1980وﻧﺰوﺋﻼ )ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ

دﻟﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪن و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ(
دﭼﺎر ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪی ﮔﺮدﯾﺪ و وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ
ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای ﭘﺮﺑﺎر و درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻼن ﻧﻔﺘﯽ وامﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ را
از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺴﻂﻫﺎی
وامﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده و از اﯾﻨﺮو دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل ﻣﻘﺮوﺿﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه ﮐﻼن آن )ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد(
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮر
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻫﺶ داد و از ﺳﻮﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﺮ در
ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن دوﻟﺖ وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای
رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد راهﺣﻠﯽ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪای دوﻟﺘﯽ
)ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻮرم ﮔﺮدد( ﺑﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
دوﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺰ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
از ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در زدوﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  300ﻧﻔﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺶ از  1500ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺎرﻟﻮس آﻧﺪرس ﭘﺮز ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻮرات ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮدهﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ او ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺷﺪ .در ﻓﻮرﯾﻪ  1992ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽاش ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن
اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ دهﻫﺎ ﺗﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺮز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟـﻢ
ﺑﻪ در ﺑﺮده ،ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ
از اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد رﻫﺒﺮ
ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ،اﻓﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻫﻮﮔﻮ ﭼﺎوز "Hugo Chavez
ﺑﻮد .ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪﺷﺎن از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﻧﺰوﺋﻼ ،ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتﻫﺎ ،ﺳﻠﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭼﺎوز ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺣﺮف دل ﻣﺮدم را ﻣﯽزد دل
ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهای
ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .دوﻟﺖ ﮐﻪ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﭼﺎوز
اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪﯾﺪی را
در ﻣﻮرد او و ﺣﺘﯽ آوردن ﻧﺎﻣﺶ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻧﺴﻮر اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭼﺎوز اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ!
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ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮﻟﯿﻮارﯾﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﭼﺎوز در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آن
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد از ﺳﻮﯾﯽ ﺟﻠﻮهای ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽداد و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﺎﺳﺪ و ﺧﺎﻟﯽ از ﮐﺎرآﯾﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻮد .زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﭼﺎوز ﺷﻮر
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮ دﯾﮕﺮی در وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  300ﻧﻔﺮ
ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن از ﻣﻮج ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ داﺷﺖ،
ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪای داﯾﺮ ﺑﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 17
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘـﺮز ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ دادﮔﺎه
ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘِﺮِز از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺮﻗﺖ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﮐﺎﻟﺪِرا "Caldera
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .در دوران
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺎﻟﺪرا ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺷﺪه و ﻣﺨﺎرج ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪی
ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و
ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.
ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺨﺎذﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ و ﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺣﺰاب ﺳﻨﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی
ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری
ﺳﺎل  ،1998ﻫﻮﮔﻮ ﭼﺎوز ﮐﻪ ﺣﺎل از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،ﺣﺰب ﭼﺎوز ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و اﺣﺰاب
ﺳﻨﺘﯽ را ،ﮐﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪای دور از ﻗﺪرت ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﻫﻮﮔﻮ ﭼﺎوز ﻓﺮدی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ او
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﯿﭻ ﺗﻀﺎدی ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺷﮑﻞ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﭼﺎوز و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتاش آﻧﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﺑﻮده و ﺑﻪ دل آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ
دﻫﺪ .او در ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺗﻐﯿﯿﺮی
اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم وﻧﺰوﺋﻼ دﭼﺎر اﯾﻦ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
ﺗﻮﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه و از
اﯾﻨﺮو ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ دوری از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر ،دارای ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .او ﻓﺮدی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ
اوﺿﺎع ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت او ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﻃﻠﺒﺎن واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و درﺳﺖ از
اﯾﻦ رو ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﮑﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮود!
ﭼﺎوز ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﻗﺪرت از
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻔﺘﻪﺷﺪن آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﺎوز ﮐﻪ از ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ارﮔﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺎوز در اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدد .آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در راه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﺎوز و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻔﺖ ،ﻓﻘﺮ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ
وﻧﺰوﺋﻼ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻔﺘﯽ وﻧﺰوﺋﻼ در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪی
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درآﻣﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻔﺖ اﺳﺨﺮاج ﮔﺮدد اﻣﺎ در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﺎوز اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و وﻧﺰوﺋﻼ
در ﭘﯽ آن ﺑﻮده ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻔﺖ ،ﺑﻬﺎی آن را در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  2002ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﺎوز ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ او را از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻣﺎن دادﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ رأیﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ از
ﻣﺮدم ﺳﺌﻮال ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺎوز ﺑﻪ
دوران رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد )ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺪﺗﯽ از آن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد( اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از
ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب اﺛﺮات ﺷﺪﯾﺪی
ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ
ﮔﺬارد و اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و
ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ ﻫﻮاداران ﭼﺎوز ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ او از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی
ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻔﻮف
ﻫﻮاداران ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ،ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻫﻮاداران ﭼﺎوز ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﺎوز

ﺷﻤﺎره 77
ﺑﺨﺸﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﺎوز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﯿﺪ.
ﭼﺎوز دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه و ﺗﺎﺟﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﭘِﺪرو
ﮐﺎرﻣﻮﻧﺎ  "Pedro Carmonaﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری
ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺠﻠﺲ وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر ﻟﻐﻮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﺎﺟﺮای
ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ در ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻨﺪی ﮐﻪ در
ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ
رﭘﺮﺗﺎژی در ﻣﻮرد وﻧﺰوﺋﻼ و ﭼﺎوز در ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآﻣﺪه و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺎﺳﯽ و
ﻣﺸﻬﻮد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﻪ
اﺟﺮادرآﻣﺪن اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدﺗﺎی وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ
ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﻟﺖ
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﮐﺎرﻣﻮﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز در
ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ارﺗﺶ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از او ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری را
ﺗﺮک ﮐﺮده و از وﻧﺰوﺋﻼ ﮔﺮﯾﺨﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮار ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﭼﺎوز ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از زﻧﺪان ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﭼﺎوز ،ﮐﻪ از ﻫﻮاداران ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ
آرژاﻧﺘﯿﻦ "ﺧﻮان ﭘﺮون  "Juan Peronﺑﻮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮد
را در زﻣﺮه دوﺳﺘﺪاران رﻫﺒﺮ ﮐﻮﺑﺎ ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآورد ،ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺷﺘﻐﺎل ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺟﺮاﯾﻢ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺎوز در زﻣﺮه رﻫﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی
او ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده و در ﮐﻨﺎر ﺣﻀﻮر او در
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺳﻤﺒﻞﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎدآور ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ 1960
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻨﺮو ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎوز اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده
اﻧﺪ.
دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﺎوز ﺳﺮﺷﺎر از درﮔﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﻪ ﭼﺎوز را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻃﺒﻘﻪ
ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن
آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اداﻣﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﺎوز در ﯾﮏ
ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
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در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل  2004ﻣﻘﺎﻣﺎت اداره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﻧﺰوﺋﻼ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﺎوز ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ 4
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار اﻣﻀﺎء ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪادی
اﻣﻀﺎء ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدن ﯾﮏ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮوری
اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﭼﺎوز در ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ
آﻣﺎدﮔﯽ دارد .اﯾﻦ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و
در ﻃﯽ آن ﭼﺎوز  58درﺻﺪ از آراء را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺮوزی
او در اﯾﻦ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ آﻏﺎز
ﺳﺎل  ،2007زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﺎوز و
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻼم دارﻧﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و از اﯾﻨﺮو ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻢ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ
ﺑﻮد و ﻫﻢ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ "ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  "Organization of American Statesﺑﺮای
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﻧﺰوﺋﻼ اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و از اﯾﻨﺮو
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎرت
و اﻗﺘﺼﺎد وﻧﺰوﺋﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ،ﭼﺎوز آﻧﺮا ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
اوﭘﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادی ﺑﯿﻦ ﮐﻮﺑﺎ و
وﻧﺰوﺋﻼ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ داﯾﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و
آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
روﺳﺘﺎﻫﺎی وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﺰام ﮐﺮده و در ازا ﺑﺨﺸﯽ
از ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎزل ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ )ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی
اﺧﯿﺮ( وﻧﺰوﺋﻼ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎری در وﻧﺰوﺋﻼ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ راﺑﻄﻪ
اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﯿﺮهﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ "ﺟﻮرج ﺑﻮش" رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎرﻫﺎ از وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد در وﻧﺰوﺋﻼ "اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ" ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺎه
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل " 2005دوﻧﺎﻟﺪ راﻣﺰﻓﻠﺪ
Donald
 "Rumsfeldوزﯾﺮ دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﺮزﯾﻞ و
ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و در ﺧﻼل ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ "ﺧﻄﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﯽ از
رﻫﺒﺮان رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ )و در رأس آﻧﺎن ﻫﻮﮔﻮ ﭼﺎوز و
ﻓﯿﺪل ﮐﺎﺳﺘﺮو( ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ" .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠـﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻋﻼم
داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﮕﺮ رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از دو "ﺧﺎﻃﯽ" اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎن وﻗﻌﯽ
ﻧﻤﯽﻧﻬﻨﺪ( ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .دﺳﺘﮕﺎه رﻫﺒﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در
راﺳﺘﺎی ﯾﮑﯽ از ﺗﺰﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦﻫﺎی ﺑﻮش ،ﮐﻮﺑﺎ و وﻧﺰوﺋﻼ
را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ "ﺷﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﺪی" در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺛﺮ
"ﻧﺎﮔﻮار" ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ و
ﺑﻮﻟﯿﻮی )ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم آﻧﺎن آﻣﺎده دﺳﺖ
زدن ﺑﻪ ﺷﻮرش و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﺷﯿﻮه و اﻣﮑﺎن آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺖ .در
ﺧﻼل ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮش وﻗﺖ و ﺗﻮان زﯾﺎدی
ﻣﻌﻄﻮف "ﻣﺸﮑﻞ وﻧﺰوﺋﻼ" ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر و رژﯾﻢﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺑﺨﺼﻮص آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﺮزﯾﻞ و ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﯿﻨﺪازد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﯿﺮهﺗﺮ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ وﻧﺰوﺋﻼ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ دور ﺷﺪن ﻧﻈﺎﻣﯽ وﻧﺰوﺋﻼ از اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺎه آورﯾﻞ  2005دوﻟﺖ وﻧﺰوﺋﻼ ﻃﯽ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪای
اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوران
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در وﻧﺰوﺋﻼ
ﺑﻮدهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 2005
ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ وﻧﺰوﺋﻼ در ﺻﺪد ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ  10ﻓﺮوﻧﺪ
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺟﻨﮕﯽ و  100ﻫﺰار ﻣﺴﻠﺴﻞ "آ .کAK 47 .
 "47از روﺳﯿﻪ ﺑﻮده و در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ 50
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺪرن ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﮓ  29از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﮑﺎدران
ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎزه ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ ،ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﻠﺤﻪای را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ وﻧﺰوﺋﻼ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد اﻓﺰود ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺮد ﭼﺮا دوﻧﺎﻟﺪ
راﻣﺰﻓﻠﺪ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ دﯾﺪارش
از ﺑﺮزﯾﻞ در ﺷﻬﺮ "ﺑﺮزﯾﻠﯿﺎ  "Brasiliaﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد از
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در وﻧﺰوﺋﻼ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻧﺰوﺋﻼ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ راﺑﻄﻪای ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آن دارد .از ﺳﻮﯾﯽ از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای
وﻧﺰوﺋﻼ ،ﭘﺲ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .از
ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ وﻧﺰوﺋﻼ
اﺳﺖ و ﻣﺮزی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارد .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﭼﺮﮐﯿﻦ در راﺑﻄﻪ دو
ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
ﭼﺎوز و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻫﻮادار او را ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن
ﭼﺮﯾﮑﯽ "ﻓﺎرک  "FARCﮐﻪ در ﺧﻼل دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ رژﯾﻢ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻬﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﺳﺎزد راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ را در
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ﭘﺸﺖ ﭘﺮده آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﭼﺎوز ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ دﯾﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮش ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻫﺮ اﺑﺰاری در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎوز و ﻫﻮاداراناش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺑﻬﺘﺮی ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﺗﯽ ﺑﻪ
وﻧﺰوﺋﻼ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﺧﺒﺎر ﮐﺎرﮔﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن رادﯾﻮ ﺳﯽﺑﯽﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
در  ١۵ﺁﮔﻮﺳﺖ  ٢٠٠۵درهﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ رادﻳﻮ و
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽﺑﯽﺳﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺮ روی
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ۵۵٠٠ .ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﮑﻨﻴﺴﻴﻦ و ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ و
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ از ﮐﺎر ﺑﻴﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﮑﻪ
ﺳﯽﺑﯽﺳﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﺟﺪﻳﺪ را
ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ اﺟﺎزﻩ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺷﺒﮑﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ زﺑﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺪ.
)اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن دارای ﻗﺮاردادهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ
هﺴﺘﻨﺪ(.
ﺳﻲﺑﻲﺳﻲ ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن اﻳﻦ
ﺷﺒﮑﻪ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻟﻴﺒﺮاﻟﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ
هﺎی ﮐﺎﻧﺎداﻳﯽ ،در ﺁن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد ،ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ اﺣﺰاب
ﻧﺌﻮﮐﺎﻧﺴﺮواﺗﻴﻮهﺎ و ﻟﻴﺒﺮال( ﮔﺎﻩ ﺳﻲﺑﻲﺳﻲ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ
اﻓﮑﺎر ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
از ﺳﺎل  ١٩۶٠ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻲﺑﻲﺳﻲ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺎزﻩ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی )هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪود( ﻣﻨﺒﻌﯽ
ﺑﺮای ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻧﺎدا هﻤﻴﺸﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارهﺎ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺳﻲﺑﻲﺳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ روزﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮات ﻟﻴﺒﺮاﻟﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژوا ﺑﻮدﻩ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺣﺘﯽ اﻳﻦ روزﻧﻪ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﭙﯽ را
هﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﮐﺎﻧﺎدا هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎهﺶ و ﻗﻄﻊ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﺳﻲﺑﻲﺳﻲ ﺗﻼش ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻲﺑﻲﺳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ و ﮐﻤﮏ هﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ زﻳﺮا ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ در  ١٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺁن ﮐﺎهﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻲﺑﻲﺳﻲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ هﺎی ﺟﺪﻳﺪ
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادی اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ  ٣٠درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻲﺑﻲﺳﻲ ﻗﺮاردادی
هﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی رﻗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﻲﺑﻲﺳﻲ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﺮاردادی اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد هﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺗﺮس را دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻳﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ از
ﮐﺎر اﺧﺮاﺟﺶ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻗﺮاردادی ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎهﺶ
ﺑﻴﻤﻪ و ﮐﺎهﺶ دﺳﺘﻤﺰد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اول
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺷﺪﻩ و در ﺗﺎرﻳﺦ ۶
اﮐﺘﺒﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪﻧﺪ و درهﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ روی
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎز ﺷﺪﻧﺪ.
 ۶۵٠ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ "ﮐﻴﺪ ﮐﺮﻳﮏ" در اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺎرﻳﻮ در
 ٢اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ،
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اﻋﺘﺼﺎب ﻧﺎﻣﺤﺪودی را ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺲ و روی در ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
"ﻓﺎﻟﮑﻦ ﺑﺮﻳﺞ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺲ و روی دﻧﻴﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ "اﮐﯿﻮﻓﮑﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل"
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ "اﮐﻴﻮﻓﮑﺲ" ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اراﺋﻪ دهﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺼﻮص
ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﺨﺼﺺ را
در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد در اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸﺎن
دادﻩ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺟﺮﻳﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺁن  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ در روز و ٧
روز در هﻔﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎب ﺷﮑﻦ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و
ﻋﺒﻮر دادﻧﺸﺎن از ﻣﻴﺎن ﺻﻒ اﻋﺘﺼﺎﺑﻴﻮن ،ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺁزار
دادن اﻋﺘﺼﺎﺑﻴﻮن و ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮداری و ﻋﮑﺎﺳﯽ از
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
 ١٣٨ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﮐﺎروﻟﻴﻨﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﺪت  ۵هﻔﺘﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﻪ
ﺟﺎی اﻋﺘﺼﺎﺑﻴﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ،اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط اﻋﺘﺼﺎب از ﻃﺮف ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ
در  ٢۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺷﮑﺴﺘﻦ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ از دﺳﺖ دادن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و
ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﯽ اﺳﺖ و اﺧﻴﺮأ ﺑﻴﺶ از ١٢٠
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺧﺮج ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از  ٨٠٠ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ از
 ٢هﻔﺘﻪ اﻋﺘﺼﺎب ،در  ٢٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠۵ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﻀﻮر ﻳﮏ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ
ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﻪ درﮔﻴﺮی ﭘﻠﻴﺲ و دﺳﺘﮕﻴﺮی  ٢٠ﮐﺎرﮔﺮ
اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
در روز  ۶اﮐﺘﺒﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﺳﺎزی
در ﺗﮕﺰاس در اﺛﺮ وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎری در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ هﺎی ﭘﯽویﺳﯽ ،ﮐﻔﭙﻮش هﺎی
ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ و دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارای اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻔﺠﺎر و اﺷﺘﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮادی ﮐﻪ در اﻳﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻪ
ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ دود ﺳﻤﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و از
ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎﻩ
هﺎی ﺗﻬﻮﻳﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎرهﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺿﺮر دارد .ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ،
دارای ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﻬﺮهﺎی دﻳﮕﺮ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ
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ﺷﻤﺎره 77

ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب

ﺑﺬرﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ

"داد" ﺑﺮای "ﺑﯿﺪاد" ﯾﮏ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ

رذل ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد،

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دم ﻓﺮو ﺑﻨﺪد)!( ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﺧﻮد

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد "ﻣﺎدر ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﻼم" ﮐﻪ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ "ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺠﺬوب و ﻣﺮﻋﻮب اﯾﺜﺎر و

در ﺑﺤﺒﻮﺑﻪی اﻋﺪام ﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﺒﺎر ﺳﺎل  ، 60در ﭘﺸﺖ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻻوراﻧﻪ"ی آن ﻫﻤﺒﻨﺪﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .در

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم

آن زﻣﺎن ،ﺣﺎﺟﺒﯽ در ﻣﯿﺎن آن ﻫﻤﺒﻨﺪی ﻫﺎی اﯾﺜﺎرﮔﺮ و

ﻣﺎدر ،ﻣﻄﺎﺑﻖ "ارزش و ﻣﻌﯿﺎر"ﻫﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ و رذاﻟﺖ ﺑﺎر

ﻣﻘﺎوم و دﻻور ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ را ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش،

ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﻮد و آن اﺣﺴﺎس

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺎﻋﺪی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

دﻟﺴﻮزﯾﺶ "ﺷﮏ" ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ:

"زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﺟﻮری دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه

"ﻣﯿﺰان ﻧﻔﺮت آﻧﻬﺎ از ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد"!

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺪﮔﯽ زن .ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺮﯾﺒﯽ از

و "ﺑﻪ ﺧﻮدم و ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ ﺷﮏ ﮐﺮدم".

زﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺎدر ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﻼم ﮐﻪ ﯾﺎدﺗﺎن

ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ،ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎس

ﻫﺴﺖ ،درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﺎت اﻋﺪام ﭘﺴﺮش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ

در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ، 1352در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی

ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ و اﻋﺘﺮاف او ﺑﻪ ﺿﻌﻒ

ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ

ﺑﯿﻨﺶ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮواﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اش ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻣﺪام ﺳﺮزﻧﺸﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎری ﺑﻮد و ﻣﺰدوران و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان رژﯾﻢ

ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮏ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و

ﺣﺎل دﺳﺖ اﻣﺎم را ﻧﺒﻮﺳﯿﺪه اﺳﺖ".....

ﺷﺎه در زﻧﺪان و ﺧﺎرج از آن ،ﺑﺎ وﺣﺸﯿﮕﯿﺮی و ﺳﺒﻌﯿﺖ

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺑﻮد ،ﻣﯽﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎد از

ﮔﻠﺴﺮخ" ،ﺷﻤﺎره  ، 9ﺳﺎل  ،1364ﺻﻔﺤﻪی .(14

ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺒﺎرز آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،

ﺧﻮد ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪی ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪی

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪنِ ﺟﻤﻬﻮری

ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،وارد زﻧﺪان

ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ،وﻟـﯽ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ

اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ارزش ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی

ﻗﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد .او ﻓﺮدی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻮﻟﺪار

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎری ﺑﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ

واﻗﻌﺎً ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮدﯾﻢ ،ارزش ﻫﺎ و

اﺳﺖ و ﻣﺪت ﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ

آن ﻣﺒﺎرزﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ،از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺑﺎورﻫﺎی

ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﺎ ﻓﺮح دﯾﺒﺎ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺷﺎه

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﮐﯿﻨﻪ ورزﯾﺪه و از آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ! او

ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ

ﺟﻼد درآﻣﺪ( ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ و ﻫﻢ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ" .ﮔﻨﺎه"

ﻃﻠﺒﮑﺎری را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﭼﻨﺎن

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﺮدم آزاری

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

اﺣﺴﺎﺳﯽ را در ﺧﻮد ،ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ" :ﻣﯽ

ﻣﺮدی وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮده ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻪ از ﻣﻮﺿﻊ و دﯾﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اش

ﺑﺨﻮر ،ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺴﻮزان ،ﻣﺮدم آزاری ﻧﮑﻦ" ،ﻣﻨﻌﮑﺲ

ﺑﻠﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮاً از "وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ")!( او ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ، 60ﺑﺎ

"ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن

ﺳﯿﻄﺮهی ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ

ﺑﺎ او" ،ارزش و ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﺒﯽ آن را

ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﻮد ،آﺷﮑﺎرا،

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪی "ﻣﺜﺒﺘﯽ" از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻋﮑﺲ آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی "ﻣﻨﻔﯽ")!؟( آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ "ﺻﺪاﻗﺖ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدم آﮔﺎه اﯾﺮان ،رژﯾﻢ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻗﺮار

اﻧﻘﻼﺑﯽ" و "اﯾﺜﺎر" ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ "ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﻮﯾﻦ و

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ

داﺷﺘﻪ ،او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎل او در زﻧﺪان اﺳﺖ.

ﻋﺎدل" ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ

ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﺪ .و ﺣﺎل ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ

در زﻧﺪان ﻗﺼﺮِ آن دوره ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﺟﻌﻪ دﯾﺪهی

ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد دوره ای ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری

ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻀﻮر

اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎزه ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد و

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﺒﯽ در اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ

درﺻﺪد رواج و اﺷﺎﻋﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و

ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن

ارزشﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در آن

ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ وﻧﺰوﺋﻼ وارد ﺷﺪه
و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آن ﺣﺰب
اﻧﺠﺎم داده .در ﺳﺎل  1345ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎ رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﻪ ﻗﺎره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

) (1

وی در ﺳﺎل

 51ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ ﺳﺎواک ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن

)ﻧﻘﻞ از "ﻓﺼﻠﯽ در

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی "ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ" و
"ﺣﯿﺮتآور" روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﺒﯽ ،از زﻣﺮهی آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ آن
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ" ،ﻣﺮدم آزار" -اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻮع "اﺻﯿﻞ" و
ﺣﺮﻓﻪای آن -ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ،ﯾﮑﺒﺎره اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﻮده ﻫﺎی رﻧﺠﺪﯾﺪهی اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪاری

زﻣﺎن ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺪام از ﻃﺮف ﺳﺮدﻣﺪاران و

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و

ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺆﯾﺪﯾﻦ رﯾﺰ و

اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .وی در ﮐﺘﺎب "داد ﺑﯿﺪاد" ،ﺿﻤﻦ

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮐﺜﺮاً ﺧﻮد را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.

درﺷﺘﺶ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل و

اﺑﺮاز دﻟﺴﻮزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽی ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ )رﺋﯿﺲ
وﻗﺖ زﻧﺪان اوﯾﻦ( ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻣَﺮدَک ﺣﯿﻮانﺻﻔﺖ

آﻧﻬﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از

رﻓﺘﺎرﻫﺎﺋﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد.

ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎل ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ

در آن اﺑﺘﺪا ،ارزش ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻎ رژﯾﻢ،

ﺑﯽﺷﺮم و ﺣﯿﺎ

آورده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﺎﺟﺒﯽ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺒﻨﺪﯾﺎن را ﺳﺮﺷﺎر از

ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،آداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﯿﻦ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ

ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از اﯾﻦ

ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮط ﺣﯿﺮتآور و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ

زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﮐﻪ از ﺷﺪت درد و

ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ او

ﺑﻮدن ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﺨﯿﻠﻪی ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻨﺠﯿﺪ) .از

در اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﻮده ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از

اﯾﻦ رو ،ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﻣﺎﯾﻪی ﺟﻮک ﻫﺎی

ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﻣﺸﺖ ﻣﺸﺖ ﻗﺮص ﻣﯽﺧﻮرد" ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺰد اﻧﺪک ﺣﺎﺻﻞ از دﺳﺘﺮﻧﺠﺶ ﻣﯽﺳﺎزد وﻟﯽ ﺑﻪ

) (2

ﻣﯽﭘﺮدازد و ﭼﻬﺮه ای از او ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد "ﺷﺒﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮان ﺳﺎواک ﮐﻪ رﺋﯿﺲ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ،

ﺧﻨﺪهدار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ (.زﻧﺪه ﯾﺎد ،دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻋﺪی ،در ﯾﮏ

اﺑﺮاز دﻟﺴﻮزی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪ آن

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  8ﻣﺎرس  1364در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺎ دلِ ﺑﻪ

ﺧﺪﻣﺖ رژﯾﻢ آدﻣﮑﺶ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر درﻧﻤﯽآﯾﺪ و "ﻧﺎن

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ از آن ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ و

درد آﻣﺪهی ﺧﻮد ،از آن "ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ارزش"ﻫﺎ در

آﻟﻮده"ی او را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ 11
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ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرﭘﻨﺠﻪﺷﺎﻫﯽ  ،ﭘﺪر رﻓﻘﺎ ﻧﺴﺮﯾﻦ ،

ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ( و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺎدر ﻣﺒﺎرز ،ﻣﺎدر ﭘﻨﺠﻪﺷﺎﻫﯽ ،ﺣﯿﺎت

ﺳﯿﻤﯿﻦ  ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ  ،اﺳﺪاﻟﻪ و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺠﻪ ﺷﺎﻫﯽ )ﺳﻪ رﻓﯿﻖ اول در

را ﺑﻪ درود ﮔﻔﺖ" .ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﺋﯽ" درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﭘﻨﺠﻪﺷﺎﻫﯽ را ﺑﻪ

رژﯾﻢ ﺷﺎه و دو رﻓﯿﻖ آﺧﺮ در رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺰﮐﻮر را
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر

•

ﺗﻮﺳﻠﯽ ،اﻣﺎمﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻠﻬﮏ ﺗﻬﺮان

ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد

در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر "اﯾﻠﻨﺎ" ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﻌﺪ از

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎن دﺷﻤﻦ ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی

•

ﺑﻮدﺟﻪ دﻓﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد.
ﺳﻨﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ  50ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ
اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

•

ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﺋﯽ وﯾﺪﯾﻮﺋﯽ را
ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در اول اﮐﺘﺒﺮ
ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﺟﺴﺎد دو ﺳﺮﺑﺎز ﻃﺎﻟﺒﺎن را
در ﺣﻮﻣﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻨﺪﻫﺎر
ﺳﻮزاﻧﺪه و از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻃﺮﻓﺪاران دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ

•

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ "اﯾﻦ اﻫﺎﻧﺖﻫﺎ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻣﻮر

ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ آرزوی ﻣﺮگ دارم ،ﭼﻮن در

ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روﺳﯿﻪ در

زﻣﺎن ﺷﺎه ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﻧﻤﯽﺷﺪ" ،ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻋﺪهای ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ

اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان

ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وی از ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺷﺪ .اﻣﺎ روز ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ آﺷﮑﺎر،

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ در
ﻗﺮارداد روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﻣﻮرد اﺣﺪاث
ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻣﻮرد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ" ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرش از اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺟﺮﯾﺎن

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ژﻧﻮ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.

ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻻﯾﺤﻪ  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری

"ﺣﺴﺎم ﺗﻮﺳﻠﯽ" ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖاﷲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

•

در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻔﺠﺎر دو ﺑﻤﺐ در اﻫﻮاز  5ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ
و  100ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻣﺮدم ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎرات را ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.

آدرس ﻣﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ http://www.fadaee.org/ :

دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ:
http://www.ashrafdehghani.com

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
0044 – 7946494034

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب زﯾﺮ وارﯾﺰ ﮐﺮده و رﺳﯿﺪ آن را ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
National Westminster Bank
Branch Sort Code: 60-24-23
Account Name: M.B
Account No: 98985434

ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

آدرس ﺑﺎﻧﮏ :
PO Box 8082
4 the Broadway, Wood Green London N22 6EZ, England

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

e-mail address: ipfg@hotmail.com

ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد ﺟﻤﻬﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ!

