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  سرمقالهسرمقاله

در دوره جديد، فرصتی پيش آورد تا موقعيت اين نشريه و راه پر دست اندازی که برای رسيدن به وضعيت کنونی " پيام فدائی"انتشار صدمين شماره 

  .نظر اندازيمطی شده را مورد بررسی قرار داده وبر راهی که اين نشريه در آينده بايد در پيش بگيرد 

 "پيام فدايي"به مناسبت انتشار صدمين شماره 

اگر با ديدی واقعا باز و بدون آلودگی به 

پيام "هيچ تعصب و خود بزرگ بينی، به 

های دوره مورد نظر بنگريم و به " فدائی

بررسی آنها بنشينيم و اگر نخواهيم پا روی 

حقيقت بگذاريم ،آنچه خواهيم ديد تقابل 

آشکار خط انقالبی با رفرميسم و 

بواقع ما . يه استسازشکاری در اين نشر

در صفحه صفحه اين نشريه، بروشنی 

پايداری و استواری در مبارزه بر عليه 

امپرياليسم و افشای فريبکاريها و دسيسه 

های ماشين تبليغاتی امپرياليسم ، جمهوری 

 اسالمی و همه دشمنان رنگارنگ مردم،

همچنين دفاع سرسختانه از انقالب به 

.  می بينيمعنوان تنها راه نجات مردم را

پايداری و استواری ای که قبل از هر چيز 

حاصل اعتقاد عميق اين نشريه به 

 لنينيسم و انطباق خالق اين -مارکسيسم

آموزش با شرايط مشخص جامعه ايران 

يعنی تئوری مبارزه مسلحانه،به مثابه 

پيام . "تئوری انقالبی پرولتاريا می باشد

ضمن پای بندی به اصول فکری و " فدائی

خط انقالبی خود همواره کوشيده تا در پرتو 

اين اصول رويدادهای گوناگون را مورد 

بررسی قرار داده و با پايبندی به اين امر 

که مارکسيسم بر اساس واقعيت گسترش 

می يابد، سعی کرده است ضمن توضيح و 

تشريح نظرگاه های مارکسيستی در جريان 

رويداد های جاری، در حقيقت اصول 

 خود را بر اساس واقعيت گسترش اعتقادی

 .بخشد

  
 دوره جديد در پائيز سال "پيام فدائي"اولين شماره 

 و در شرايطي منتشر شد كه تحت تاثير تحوالتي 73
كه فريبكارانه خود ( كه با فرو پاشي شوروي

در )  قلمداد مي كرد"سوسياليسم واقعا موجود"را
د، جنبش كمونيستي ما كه از سطح جهاني رخ داده بو

قبل هم به دليل انحراف تنها سازمان بزرگ 
كمونيستي ايران ،سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران 
از نظرات انقالبي اوليه چريكهاي فدائي خلق و در 
نتيجه عدم پاسخگوئي به نياز هاي مبارزه طبقاتي و 
راهگشائي عملي مبارزات كارگران و توده هاي 

بحران بود ، با امواج هر چه  ران دچارستمديده اي
به همين دليل هم    و شدهبزرگتري از بحران مواجه

انشعاب ها و پراكندگي ها وسعت هر چه بيشتري به 
اما اگر انشعاب و پراكندگي از . خود گرفته بود

خصوصيات برجسته بحران بود، به تدريج با گسترش 
سركوب دشمن ،انفعال،سياست زدگي و تشكل 

ي نيز به آن اضافه شد و تحت تاثير تحوالت گريز
فوق الذكر عدول از آرمانهاي سوسياليستي و پشت 
كردن به اهداف و مطالبات طبقه كارگر هر روز ابعاد 

كار به آنجا كشيد كه روشنفكراني . وسيع تري يافت
 را "كمونيسم" و "ماركسيسم"كه تا ديروز سنگ 

آمال خود به سينه مي زدند و سوسياليسم را كعبه 
قلمدادمي كردند، با پشت كردن به آرمانها و 

 بر عليه كمونيسم كه ، اين بار،اعتقادات قبلي خود
همواره با انقالب و تالش براي تغيير وضع موجود و 
نابودي روابط ظالمانه سرمايه داري عجين است 

به رفرم هاي جزئي حداكثر موضع گرفته و مردم را 
نظامي كه از . ي خواننددر نظام سرمايه داري فرا م

اصالح " و "هميشه ماندگار"نظر آنها حال ديگر  
آنها كوشيده و  مي   جلوه داده ميشود و"پذير

كوشند با تبليغ و ترويج تز اصالح و اصالح طلبي 
،انقالب و انقالبيگري را به پشت صحنه مبارزه عقب 

  .برانند
پذيري پيروزي سوسياليسم به مثابه تنها آلترناتيو نظام پوسيده  با تاكيد براجتناب نا"پيام فدائي"درچنين شرايطي 

 پرچم دفاع از كمونيسم و آرمانهاي كارگران را بر افراشته و با تاكيد بر ضرورت سرنگوني رژيم ،سرمايه داري

وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي در بستر انقالبي 
، دور  و نابودي نظام استثمارگرانه حاكمبزرگ و توده اي

جديد انتشار خود را آغاز كرد و كوشيد تا ضمن 
پاسداري از ارزشها و سنتهاي كمونيستي كه حاصل 

هزاران انقالبي  و جانفشاني مبارزات خستگي ناپذير
كمونيست بود با دفاع از مبارزات طبقه كارگر و ديگر 
توده هاي ستمديده، افشاگر جنايات رژيم ددمنش 

   . باشدستهاي جهانخوار و امپرياليجمهوري اسالمي
  

 هاي منتشر شده در اين دوره نظر "پيام فدائي"اگر به 
افكنيم به عينه مي بينيم كه چگونه اين نشريه همواره در 

 سياسي و -جريان برخورد به مسائل مختلف اجتماعي
 و موضع گيري در قبال آنها از انقالب و خط انقالبي

گره گاه هائي  دفاع نموده و در تمامي مواضع كمونيستي
كه جنبش انقالبي مردم ما با آنها مواجه گرديده از موضع 
تامين منافع كارگران، مبلغ خط انقالبي و افشاگر سازش 

براي نمونه اگر تنها به مواضع . و سازشكاري بوده است
پروژه كالن "همچون (اين نشريه در چند گره گاه مهم 

ش  كه جمهوري اسالمي بوسيله خاتمي پي"اصالحات
 سپتامبر به سمبل هاي اقتدار 11برد،حمله تروريستي 

امپرياليسم امريكا كه بهانه گسترش سلطه امپرياليستي 
امريكا در سراسر جهان گرديد، يورش امريكا به 
افغانستان كه به سرنگوني طالبان انجاميد و سپس اشغال 

 ،نظر بيندازيم) سال است ادامه دارد 4عراق كه حدود 
البي و كمونيستي اين نشريه را در يافته  انقمواضعصحت 

 با رفرميسم و سازشكاري را بهتر  مرزبندي آشكار آنو
  .در مي يابيم

كسي فراموش نكرده كه با به اصطالح انتخابات دوم 
خرداد كه به شكست ناطق نوري و رياست جمهوري 
خاتمي منجر شد خيلي از مدعيان انقالب و ماركسيسم 

 ناطق نوري  كهيش بيني مي كردندكه به اشتباه از قبل پ
 شده و حيران و "غافلگير" ،رئيس جمهور خواهد شد

انگشت به دهان مانده و براي جبران اين عقب ماندگي 
انتخاب " انتصاب خاتمي به رياست جمهوري را ،خود

 " انتخاب بين بد و بدتر"مردم و البته با شرمندگي"
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د در گذشته بار ها گفته بودند كه راي مردم براي رژيم حاكم قلمداد كردند و يكباره فراموش كردند كه خو
به شعبده بازي شباهت دارد تا به يك انتخابات  پشيزي ارزش ندارد و سيستم انتخاباتي جمهوري اسالمي بيشتر

بعد هم ديديم كه .  ه البته خود انتخاباتي مملو از نيرنگ و فريب مي باشدك در كشورهاي بورژوائي غرب رايج
 كه در "مرگ بر خاتمي"ي از اينها در دفاع از خاتمي تا آنجا پيش رفتند كه به مخالفت و مقابله با شعار برخ

  تبليغ مي شد برخاستند و طبق معمول با ديدن تحليل هائي مبتني بر توضيح ماهيت ضد "پيام فدائي"نشريه 
تئوري "و پيرو  "ماجراجو"، "آوانتوريست"،"آنارشيست"مردمي خاتمي ،طرفداران اين خط انقالبي را 

اما سير رويدادها چه زود همه ياوه گويان را افشاءنمود و ديديم كه چگونه مردم در تجربه . لقب دادند "توطئه
زندگي، شعار هاي فريبكارانه خاتمي را باز شناخته و به خيابانها ريخته و خواست نابودي اين سيستم 

   .هوري اسالمي را فرياد زدندسركوبگرانه و همه سردمداران فريبكار جم

  
 تروريستي  رويداد را ثابت مي كند "پيام فدائي"از موارد گرهي كه بازهم صحت موضع انقالبي نمونه ديگري 

يد مي دانيم كه به دنبال اين حادثه رئيس جمهور امريكا همه را تهديد نمود كه با.  سپتامبر در امريكا مي باشد11
فراموش نكرده ايم كه تحت تاثير چنين .  خود باشيد"منتظرمرگ و نابودي" و يا "يا با ما و بر عليه تروريستها"

عربده كشي هائي بود كه برخي از سازشكاران جبهه به زمين سائيدند ودر اتخاذ موضع جبونانه در مقابل آن 
ريكا حق دارد كه عاملين جنايت عليه مردمش را در  دولت ام":  كار را به آنجا رساندند كه اعالم كردند،تهديد

آشكارا نقشه در شرايطي صورت گرفت كه دولت امريكا  تازه اين موضع گيري * "هر كجاي جهان تعقيب كند
. هجوم امپرياليستي به افغانستان را توجيه كند ،ر سپتامب11 تروريستي واقعهتا با دستاويز قرار دادن كشيده بود 

كمونيستها و انقالبيون تي برخورد صادقانه و جدي با آنچه پيش آمده بود ايجاب مي كرد كه در چنين موقعي
ضمن افشاي دست هاي پشت پرده اين جنايت و بر مال كردن سوء استفاده دولت امريكا از آن جهت راستين، 

فوذ محافل قدرتمندي بدون اعمال نكه ايند  اعالم نم، با شجاعت و به روشنيپيشبرد سياستهاي امپرياليستي اش
 از همان "پيام فدائي"اين برخوردي بود كه و  در خود امريكا امكان بروز چنين رويدادي وجود نداشته است

كوشيد با تحليل  ابعادوسيع  تنها در اين حد متوقف نماند؛ بلكه "پيام فدايي"البته .آغاز در پيش گرفت 
 به تقويت هر چه م نياز هاي اين سيست توضيح و تشريحگشته وصادي امريكا با آن مواجه تبحرانهائي كه نظام اق

بيشتر صنايع نظامي به مثابه راهي جهت خالصي از آثار بالدرنگ اين بحرانها، به نياز امپرياليسم امريكا بركوبيدن 
بر  طبل جنگ  و ساختن دشمنان دروغين به اين منظور اشاره كرده و نشان دهد كه چرا بخشهائي از طبقه 

كمه در امريكا براي حفظ منافع غارتگرانه خود و حفظ سركردگي جهانيشان به چنين رويداد هائي نيازمند مي حا
در اين مورد نيز ديديم كه چه . باشند تا آن را دستاويز پيشبرد سياستهاي جنگي و كشور گشايانه خود سازند

 از طبقه حاكمه در خود امريكا  به دست  سپتامبر رو شد و حتي محافلي11زود صد ها سند در رابطه با رويداد
حتي به ساختن فيلم هائي براي افشاء   و،انگشت گذاشتند داشتن قدرتهائي در خود اين كشور در جنايت مذكور

  . اين دستها پرداختند نشان دادنو

 سپتامبر يعني 11پس از آنكه  دولت  امريكا رويداد 
مله به  نيويورك  را دستاويز حوحمله به برجهاي دوقل

افغانستان قرار داد و مردم ستمديده اين كشور را آماج 
 به افشاي "پيام فدائي"بمبارانهاي وحشيانه خود نمود،

اين تجاوز امپرياليستي برخاست وضمن محكوم كردن آن  
اين . از حق تعيين سرنوشت مردم افغانستان دفاع نمود

د برخورد نيز در شرايطي بود  كه كساني كه رياكارانه خو
مي نامند حمله  ! )آن هم از نوع كارگريش( را كمونيست

اسالم " با "دمكراسي"امريكا به افغانستان را تقابل 
 جلوه داده و عمال جاده صاف كن اين تهاجم "سياسي

موضع گيري هاي غير واقعي البته .  امپرياليستي شدند
كه مبناي فكريشان رسانه هاي را ديگري از اين دست 

 عبارت ديگر از ترهات مغرضين و غربي است و به
مبلغين امپرياليستي تغذيه فكري مي شوند، امروزهم در 
ميان خيلي از نيرو هاي سياسي ايران مي توان مشاهده 

مثال مي توان به تحليلي كه اينان از چرائي حمله . كرد
امريكا به عراق ارائه مي دهند توجه كرد و ديد كه اين 

 مردم "نا آگاهي"از  كه همواره "آگاهي"مدعيان 
همواره نيز نشان داده  ولي (فريادشان به آسمان مي رسد

از در درك چرائي رويدادها  اين مردم ناآگاه  مي شود كه
، با چنان تحليل هائي تنها عجز و ناتواني )آنها جلوترند

خود از درك دالئل اصلي اين تهاجم را به منصه 
آور تبليغات ؛و در عمل به تكرار كسالت ظهورمي رسانند

  .امپرياليستها و مرتجعين مي پردازند

با توجه به مواردي كه نمونه وار شمرده شد به نظر نمي 
رسد كه ديگر نيازي به اشاره به  تحليل ها و مواضع 

 در رابطه با چگونگي "پيام فدائي"درست و انقالبي 
سازمان يابي جنبش كارگري، مسئله ملي و ضرورت 

رنوشت خلقها تا حد جدائي، تاكيد بر حق تعيين س
برخورد ماركسيستي با جنبش زنان و امر رهائي زن از 
قيد همه ستمهائي كه جامعه كنوني و رژيم حاكم بر آنها 
روا مي دارد، چگونگي برخورد با مسائلي كه جنبش 

بحران . دانشجوئي با آنها درگير است وجود داشته باشد
هوري و تنش هاي في مابين جم"پروژه هسته اي "

اسالمي با قدرتهاي غربي كه خود بستري براي  همسويي 
و حتي همكاري برخي از نيروهاي اپوزيسيون با اين 
قدرتها و آلوده شدن به ننگ همسوئي با سياستهاي ضد 
مردمي امپرياليستها و بويژه امپرياليسم امريكا شده است، 

 ضمن آشكار "پيام فدائي"موضوع ديگري است كه 
دگي ها، واقعيت دسيسه هاي امپرياليستي ساختن آن آلو

  .در اين زمينه را با ارائه تحليلي روشن نشان داده است
  

عينه می بينيم که چگونه اين های منتشر شده در اين دوره نظر افکنيم به " پيام فدائی"اگر به 

 سياسی و موضع گيری در قبال -نشريه همواره در جريان برخورد به مسائل مختلف اجتماعی

آنها از انقالب و خط انقالبی و مواضع کمونيستی دفاع نموده و در تمامی گره گاه هائی که 

ان، مبلغ خط انقالبی جنبش انقالبی مردم ما با آنها مواجه گرديده از موضع تامين منافع کارگر

برای نمونه اگر تنها به مواضع اين نشريه در چند . و افشاگر سازش و سازشکاری بوده است

که جمهوری اسالمی بوسيله خاتمی پيش " پروژه کالن اصالحات"همچون (گره گاه مهم 

 سپتامبر به سمبل های اقتدار امپرياليسم امريکا که بهانه گسترش ١١برد،حمله تروريستی 

سلطه امپرياليستی امريکا در سراسر جهان گرديد، يورش امريکا به افغانستان که به 

نظر بيندازيم، ) سال است ادامه دارد ۴سرنگونی طالبان انجاميد و سپس اشغال عراق که حدود 

صحت مواضع انقالبی و کمونيستی اين نشريه را در يافته و مرزبندی آشکار آن با رفرميسم و 

  .هتر در می يابيمسازشکاری را ب

 

 !!مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالميمرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
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از زاويه ای ديگر، صحت و درستی راه 

 طی شده در جريان انتشار صد شماره

در دوره جديد را همچنين " پيام فدائی"

می توان از ناکامی تبليغات رفرميستها و 

" چپ"اپورتونيستهايی که گاه حتی لباس 

هم می پوشند در مورد آن نيز متوجه شد 

که لحظه ای از سم پاشی بر عليه 

پيام "چريکهای فدائی خلق و نشريه 

به مثابه ارگان آنها، آنهم با به کار " فدائی

-خود " کليشه ای" کلمات و جمالت گيری

که آنقدر بدون کمترين پشتوانه واقعی و 

علمی تکرار شده اند که ديگر جز به 

عنوان مزاح و تمسخر نمی توانند مطرح 

آنها در .  دست بر نمی دارند-باشند 

شرايطی هنوز به تبليغ و ترويج ايده های 

زهر آگين شان بر عليه خط مارکسيستی و 

ادامه می " پيام فدائی"بی انديشه انقال

دهند که آن خط و انديشه هر روز حضور 

زنده و سازنده خود را پر شور تر و غير 

قابل انکار تر از پيش نه تنها در خارج از 

کشور بلکه در بطن شرايط جامعه سرکوب 

  .شده ما آشکار می سازد

می بايد برای مبارزينی که در داخل کشور با "  پيام فدائی"اگر نادانان و مغرضانی بر آنند که 

رژيم می جنگند رهنمود های تشکيالتی و اشکال سازماندهی تعيين کند ،خود در خطا به سر می 

چنين کاری را در خارج از . آنها بايد بروند و انديشه های بيمار گونه شان را تصحيح کنند. برند

کشور در بهترين حالت ممکن است تنها روشنفکران بی مايه و مبتال به بيماری خود محور بينی 

را به باد حمله گرفتن و بر عليه آن سم پاشی کردن " پيام فدائی"بنابراين به اين دليل . انجام دهند

جز به دلسرد کردن مبارزين از تداوم مبارزه بر عليه دشمنان مردم، جز به باز داشتن ديگران از 

ای مقابله يکی از موثر ترين راهه. فعاليت انقالبی در همين سطح خارج از کشور خدمت نمی کند

با سم پاشی های اپورتونيستی همانا گسترش فعاليت انقالبی است و همين پراتيک است که حد 

نزديکی يا دوری جريانات و افراد را با آرمانهای انقالبی روشن ساخته و نشان می دهد که چرا 

 کسانی که حتی حاضر نيستند برای شرکت در يک تظاهرات ضد رژيمی در همين خارج کشور از

 !گله مند اند" داخل کشور"ديگران در " پراتيک"خانه خود خارج شوند بيشتر از همه از فقدان 

با تكيه بر چنين واقعيت هائي ،امروز كه در آستانه انتشار صدمين شماره پيام فدائي قرار داريم بهتر مي توانيم به 
ي كه بر  و نارسائي هاي غير قابل انكار و عليرغم همه ضعفها راه طي شده عليرغم همه فراز و نشيب هايش

نظر افكنده و حاصل پايداري بر اصول و استواري بر حاميان و دست اندركاران نشريه  نيز پوشيده نيست 
   .آرمانهاي انقالبي را شاهد باشيم

 
مورد نظر  هاي دوره "پيام فدائي" به ، اگر با ديدي واقعا باز و بدون آلودگي به هيچ تعصب و خود بزرگ بيني

بنگريم و به بررسي آنها بنشينيم و اگر نخواهيم پا روي حقيقت بگذاريم ،آنچه خواهيم ديد تقابل آشكار خط 
 بروشني پايداري و بواقع ما در صفحه صفحه اين نشريه،. انقالبي با رفرميسم و سازشكاري در اين نشريه است
ريها و دسيسه هاي ماشين تبليغاتي امپرياليسم ، جمهوري استواري در مبارزه بر عليه امپرياليسم و افشاي فريبكا

اسالمي و همه دشمنان رنگارنگ مردم ،همچنين دفاع سرسختانه از انقالب به عنوان تنها راه نجات مردم را مي 
 لنينيسم و انطباق -پايداري و استواري اي كه قبل از هر چيز حاصل اعتقاد عميق اين نشريه به ماركسيسم. بينيم
ق اين آموزش با شرايط مشخص جامعه ايران يعني تئوري مبارزه مسلحانه،به مثابه تئوري انقالبي پرولتاريا خال

 ضمن پاي بندي به اصول فكري و خط انقالبي خود همواره كوشيده تا در پرتو اين "پيام فدائي" .مي باشد
ن امر كه ماركسيسم بر اساس واقعيت اصول رويدادهاي گوناگون را مورد بررسي قرار داده و با پايبندي به اي

ماركسيستي در جريان رويداد هاي هاي گسترش مي يابد، سعي كرده است ضمن توضيح و تشريح نظرگاه 
  . اصول اعتقادي خود را بر اساس واقعيت گسترش بخشد در حقيقت جاري،

  
 در دوره جديد را " فدائيپيام"صحت و درستي راه طي شده در جريان انتشار صد شماره از زاويه اي ديگر، 

 در  هم مي پوشند"چپ"يي كه گاه حتي لباس اپورتونيستهاو همچنين مي توان از ناكامي تبليغات رفرميستها 

 به مثابه "پيام فدائي"مورد آن نيز متوجه شد كه لحظه اي از سم پاشي بر عليه چريكهاي فدائي خلق و نشريه 
كه آنقدر بدون كمترين پشتوانه واقعي و - خود "كليشه اي" و جمالت ارگان آنها، آنهم با به كار گيري كلمات

آنها .  دست بر نمي دارند-علمي تكرار شده اند كه ديگر جز به عنوان مزاح و تمسخر نمي توانند مطرح باشند 
ام پي"ط ماركسيستي و انديشه انقالبي خدر شرايطي هنوز به تبليغ و ترويج ايده هاي زهر آگين شان بر عليه 

ر شور تر و غير قابل انكار پادامه مي دهند كه آن خط و انديشه هر روز حضور زنده و سازنده خود را  "فدائي
  .تر از پيش نه تنها در خارج از كشور بلكه در بطن شرايط جامعه سركوب شده ما آشكار مي سازد

  
د كه موضعي اصولي و انقالبي كه در طول حيات سياسي شان  كمتر گره گاهي يافت مي شوجريانات و افرادي 

گرفته باشند و هم اكنون نيز با عدول از اصول و پرنسيب هاي ماركسيستي و انقالبي در تالش اند تا خود را با 
 امروزبر شدت حمالت خود ،رويهاي موجود در اپوزيسيون جمهوري اسالمي در انطباق قرار دهند موج راست

اما  تنها نگاهي به تحليل ها و مواضع اين نشريه .  افزوده اند"ائيپيام فد"نسبت به چريكهاي فدائي خلق و 

خود تودهني محكمي است بر دهان همه ياوه گوياني كه 
اين تحليل ها و مواضع . قادر به ديدن حقايق نيستند

در تحليل  "پيام فدائي"گوياي آنند كه تا چه حد 
 اجتماعي بالفعلمسايل روزمره و سير رويدادهاي از

گر بوده و نظري منطبق بر واقعيت ارائه داده دخالت 
در اما مغرضين دست از سم پاشي بر نمي دارند و . است

تالش براي پوشاندن ناتواني ها و ضعف نظري و عملي 
حرفي براي "حتي ابائي ندارند كه بگويند اينها خويش 

براستي جائي كه خود زندگي صحت **"گفتن ندارند
را فرياد مي زند، چه نظر و موضع يك جريان سياسي 

. نيازي به پاسخگوئي به چنين ياوه هائي وجود دارد
واقعيت اين است كه اگر در سطح خارج از كشور نشريه 

 "پيام فدائي"اي حرفي براي گفتن دارد ،همين نشريه 

 خود واقعيت .اين يك ادعاي بي اساس نيست. است
 .  اين را بيشتر از هر ادعائي ثابت مي كند"پيام فدائي"

  مي بايد "پيام فدائي" بر آنند كه نادانان و مغرضانياگر 
براي مبارزيني كه در داخل كشور با رژيم مي جنگند 
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بيائيد به اين واقعيت فکر کنيم که چرا عليرغم اينکه  همه دشمنان رنگارنگ کارگران و زحمتکشان و 

مشی "همه اپورتونيستها و رفرميستها سالهاست از مرگ تئوری مبارزه مسلحانه يا بقول آنها 

 لنينيستی در ايران خبر می -يا به صورتی که واقعيت گواه آنست تنها تئوری مارکسيستی" چريکی

 سال پيش بيشرمانه از کوبيدن ميخ تابوت اين تئوری ، سخن گفتند باز هم هر روز خود را ٣٠دهند و 

اقعيت ناشی می شود با موج تازه تری از مشتاقان اين تئوری مواجه می بينند؟آيا اين امر جز از اين و

که اين تئوری مارکسيستی از واقعيت جاری در اعماق جامعه نشئت گرفته و تنها پاسخ انقالبی به 

 وضع نکبت بار ی است که بورژوازی وابسته حاکم با سرکوب هر صدای مخالفی به بار آورده است؟

برخی از اپورتونيستها بدون اين که 

 و ايده انقالبی منطبق جديدکوچکترين نظرگاه 

و " قديمی"بر واقعيت عرضه کنند، از 

  "پيام فدائی"تکراری بودن انديشه های 

سخن می گويند و چريکهای فدائی خلق را به 

پای بندی به اصول انقالبی خود " جرم"

ند و بروی خود نمی قلمداد می کن" سنتی"

آورند که اصول فکری جريانات سياسی لباس 

تن نيست که با هر بار حمام رفتن بايد آنرا 

اگر چنين بود مارکسيستها بايد . عوض نمود

 سالی که از انتشار ١۶٠به خاطر نزديک به 

 بار اصول ١۶٠مانيفست می گذرد، دست کم 

فکری خود را زير پا گذاشته و برای اينکه 

ای را " تازه"خوانده نشوند،اصول سنتی 

تا از گزند انتقاد !!می کردند" انتخاب"

و کليشه ای راست ها به اصولشان "تکراری"

که از نظر آنها ديگر کهنه و تکراری شده 

بنابراين اگر سنتی بودن ! است،در امان بمانند

به معنای دفاع از سنت ها و ارزشهای انقالبی 

گر و توده های و سنت های مبارزاتی طبقه کار

ستمديده است چرا نبايد بر اين سنتها پای 

فشرد و هم زمان موقعيت کسانی را درک نمود 

که درد فقدان سنت های انقالبی در نزدشان 

 ؟!آنها را مايوس و خشمگين ساخته است

انديشه و  بروند  آنها بايد. و اشكال سازماندهي تعيين كند ،خود در خطا به سر مي برندرهنمود هاي تشكيالتي
 ارج از كشور در بهترين حالت ممكن است تنهاچنين كاري را در خ. هاي بيمار گونه شان را تصحيح كنند

 را به باد "پيام فدائي"بنابراين به اين دليل . روشنفكران بي مايه و مبتال به بيماري خود محور بيني انجام دهند
حمله گرفتن و بر عليه آن سم پاشي كردن جز به دلسرد كردن مبارزين از تداوم مبارزه بر عليه دشمنان مردم، 

درست به همين . داشتن ديگران از فعاليت انقالبي در همين سطح خارج از كشور خدمت نمي كندبه باز  جز
دليل در مقابله با چنين تبليغات زهر آگيني حتما بايد كوشيد كه همچون هميشه فعاليت هاي مبارزاتي بر عليه 

سالمي فعاليت كرد و دشمن را فزوني بخشيد و با تواني دو چندان بر عليه رژيم دار و شكنجه جمهوري ا
فراموش نكرد كه يكي از موثر ترين راههاي مقابله با سم پاشي هاي اپورتونيستي همانا گسترش فعاليت انقالبي 
است و همين پراتيك است كه حد نزديكي يا دوري جريانات و افراد را با آرمانهاي انقالبي روشن ساخته و 

كساني كه حتي حاضر نشان مي دهد كه چرا 
يك تظاهرات ضد رژيمي د براي شركت در نيستن

از خانه خود خارج شوند در همين خارج كشور 
 ديگران در "پراتيك"بيشتر از همه از فقدان 

 آنهم در شرايطي !مند اندگله  "داخل كشور"
نيست كه به دليل كه بر كسي پوشيده 
سيستماتيك جمهوري سركوبهاي وحشيانه و 

اسي موجود سازمانهاي سي سالهاست كه ،اسالمي
كه خود زماني در ارتباط و همه فعاالن سياسي 
بوده اند، در سازمانها با يكي از همين 
داخل كشور حضور صحنه اصلي نبرد در 
كشور در تبعيد به سر مي نداشته و در خارج از 

پيام "همواره از سوي اين واقعيت كه . برند
صداقت با مردم در ميان  با صراحت و "فدائي

بي ن احال براي  منتقد ،استگذاشته شده 
گرديده تا حقارت و  به نردباني تبديل عمل

در عدم فعاليت هاي كه  - ،زبوني خود را
همين جا نيز خود را نشان عملي مبارزاتي در 

از آن كتمان نمايند و با باال رفتن  -مي دهد
وسيله صورت زرد خود بكوشند تا به اين 
ان، عاريت گرفته از ديگررابا حرفهاي سرخ 

مذبوحانه اي كه البته ديگر تالش . رنگين سازند
   .خريداري هم ندارد

  
اين كه كوچكترين نظرگاه برخي از اينها بدون 

از  و ايده انقالبي منطبق بر واقعيت عرضه كنند، جديد
  "پيام فدائي" و تكراري بودن انديشه هاي "قديمي"

 "جرم"سخن مي گويند و چريكهاي فدائي خلق را به 
 قلمداد مي "سنتي"ي بندي به اصول انقالبي خود پا

كنند و بروي خود نمي آورند كه اصول فكري جريانات 
 رفتن بايد آنرا م نيست كه با هر بار حماتنسياسي لباس 
اگر چنين بود ماركسيستها بايد به خاطر . عوض نمود
 سالي كه از انتشار مانيفست مي گذرد، 160نزديك به 
پا گذاشته و  ل فكري خود را زير بار اصو160دست كم 

 اي را "تازه"براي اينكه سنتي خوانده نشوند،اصول 
و "تكراري"تا از گزند انتقاد !! مي كردند"انتخاب"

كليشه اي راست ها به اصولشان كه از نظر آنها ديگر 
بنابراين اگر ! كهنه و تكراري شده است،در امان بمانند

 و ارزشهاي انقالبي سنتي بودن به معناي دفاع از سنت ها
و سنت هاي مبارزاتي طبقه كارگر و توده هاي ستمديده 
است چرا نبايد بر اين سنتها پاي فشرد و هم زمان 
موقعيت كساني را درك نمود كه درد فقدان سنت هاي 
انقالبي در نزدشان آنها را مايوس و خشمگين ساخته 

چرا عليرغم بيائيد به اين واقعيت فكر كنيم كه ؟!است
اينكه  همه دشمنان رنگارنگ كارگران و زحمتكشان و 
همه اپورتونيستها و رفرميستها سالهاست از مرگ تئوري 

يا به  "مشي چريكي"مبارزه مسلحانه يا بقول آنها 
 -تنها تئوري ماركسيستيصورتي كه واقعيت گواه آنست 

 سال پيش بيشرمانه 30لنينيستي در ايران خبر مي دهند و 
 تابوت اين تئوري ، سخن گفتند باز هم از كوبيدن ميخ

هر روز خود را با موج تازه تري از مشتاقان اين تئوري 
مواجه مي بينند؟آيا اين امر جز از اين واقعيت ناشي مي 
شود كه اين تئوري ماركسيستي از واقعيت جاري در 
اعماق جامعه نشئت گرفته و تنها پاسخ انقالبي به وضع 

وازي وابسته حاكم با سركوب نكبت بار ي است كه بورژ
هر صداي مخالفي به بار آورده است؟ اگر اين تئوري و 
اين مواضع با واقعيات انطباق نداشت آيا بازهم اين خط 

  ومبارزينانقالبي بطور روزافزوني مورد استقبال مردم
 آيا هم امروز قرار گرفته و در ايران پژواك داده مي شد؟

 بر عليه يي و لجن پراكنتالش مذبوحانه دشمن در بدگوئ
سمبل هاي مبارزاتي رهروان انديشه هاي انقالبي  و 

اگر گروه اشرف دهقاني در سال "ترساندن مردم از اينكه 
 قدرت سياسي را در دست مي گرفت سرنوشت 1357

، خود *** مي آمد"خمر هاي سرخ به سر كشور
ريشه هاي عميق اين انديشه در ميان وجود گواهي بر 

و زحمتكشان و دليل سر زندگي آن در جنبش كارگران 
  انقالبي نيست؟ 
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ر آغاز حرکت خود نيز عنوان کرده بود بر ضرورت گسترش همان گونه که د" پيام فدائی"

هنوز هم ضمن استقبال از چنين امری، . مبارزه ايدئولوژيک پرولتری پا فشاری می کند

نشريه را در اختيار هر انقالبی کمونيستی قرارمی دهد که خواهان تبادل نظر " ستون آزاد"

به . در جهت پيشبرد جنبش می باشدو انديشه برای هر چه شفاف تر کردن نظرات انقالبی 

خصوص ما از درج نوشته های رفقای طيف معتقدين به نظرگاه های بنيانگذاران سازمان 

چريکهای فدائی خلق ايران  که حرکت مبارزاتی خود را بر اساس آن باورها پيش می برند 

 .ی تلقی می کنيمدر اين صفحه استقبال کرده و اقدام به چنين کاری را انجام يک وظيفه انقالب

امروز خشم قابل فهم سازشكاران رنگارنگ نسبت به گسترش اين مواضع و بويژه رشد روز افزون طرفداري از 
 چه در لباس واقعي خويش و چه در لباس عاريتي چپ - آنها را بر آن داشته  تا ،قهر و  انقالب در سطح جامعه

اما مدافعين راستين كارگران و زحمتكشان و رهروان صادق انقالب . ع را مورد حمله قرار دهند اين مواض-
برمبناي چنين . برخورد ديگري داشته و جز به سازندگي فكر نمي كنند و جز در راه سازندگي گام بر نمي دارند

ان كرده بود بر ضرورت عنونيز  همان گونه كه در آغاز حركت خود "پيام فدائي"ديدگاه انقالبي است كه 
 "ستون آزاد" ،ضمن استقبال از چنين امريهنوز هم . مبارزه ايدئولوژيك پرولتري پا فشاري مي كندگسترش 

  تر كه خواهان تبادل نظر و انديشه براي هر چه شفافمي دهدقرار نشريه را در اختيار هر انقالبي كمونيستي
رفقاي طيف معتقدين ما از درج نوشته هاي  به خصوص .اشدكردن نظرات انقالبي در جهت پيشبرد جنبش مي ب

به نظرگاه هاي بنيانگذاران سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران  كه حركت مبارزاتي خود را بر اساس آن باورها 
 . در اين صفحه استقبال كرده و اقدام به چنين كاري را انجام يك وظيفه انقالبي تلقي مي كنيمپيش مي برند

 پيام فدائي از اين زاويه نيز اهميت دارد كه به ما "ستون آزاد"ن به مبارزه ايدئولوژيك با استفاده از دامن زد
كمك مي كند تا با ديدن ضعفها و نارسائيهاي كارمان اجازه ندهيم كه ايراداتمان براي خودمان  تحمل پذير 

انقالبيوني كه قلبشان براي منافع كارگران  و همه "پيام فدائي"گردد، بلكه بكوشيم تا با همكاري تك تك ياران 
مي طپد، نارسائي ها را فهميده و شرايط غلبه بر آنها را بوجود آوريم تا از اين طريق امكان يابيم هر چه بيشتر 

  .صداي انقالبي، صداي كارگران و زحمتكشان را در اين نشريه پژواك دهيم

  
 كه بدون همكاري تك تك فعاالن و ياران اين نشريه "دائيپيام ف"ا و تحليل هاي  هگسترش روز افزون نظرگاه

 نشان مي دهد كه - برغم تمامي كمبودها و ظرفيت هاي قابل گسترش اين نشريه انقالبي–امكان پذير نبود 
 به بخشي از هدفهائي كه در مقابل خود گذاشته "پيام فدائي"تالشهاي روزمره اين ياران باعث گرديده كه 

ضرورت گام برداشتن بسوي اهدافي بزرگتر، فعاليت دوچندان ما را طلبيده و نياز جلب دست يافته وحال 
به همين دليل، صدمين شماره . جديد را با برجستگي در مقابل ما قرار مي دهد شمار بيشتري از ياران همكاري

را آرمانهاي خود  "پيام فدائي"بار ديگر دست همه انقالبيوني كه آرمانهاي انتشار نشريه فرصتي ست تا ما 

دانسته و قلبشان براي مبارزه در جهت دستيابي به 
خواستها و مطالبات كارگران و زحمتكشان مي طپد را با 
صميميت فشرده و بر اين امر تاكيد كنيم كه حركت هر 
چه گسترده تر مستلزم همكاري تك تك انقالبيوني است 

اي كه آرمانهاي تبليغ شده از سوي اين نشريه را آرمانه
  .خود مي دانند
  :زيرنويس ها

عليه تروريسم براي جهاني بدون جنگ و "از اعالميه  -*
 "كميته اتحاد عمل براي دمكراسي" كه بوسيله "ترور

متشكل از حزب دمكرات كردستان ايران،سازمان 
 و سازمان اتحاد "راه كارگر"كارگران انقالبي ايران

مبر صادر شد  سپتا11 به دنبال رويداد فدائيان خلق ايران
.  

  
براي درك آبشخور اصلي اراجيفي از اين قبيل نياز  -**

 تنها نگاهي به تبليغات ضد .به كنكاش زيادي نيست
كمونيستي مهره هاي شناخته شده اي چون عباس ميالني 
كه در وابستگي اش به مراكز قدرت در امريكا شكي 
وجود ندارد، كافي است تا معلوم شود كه اين اراجيف 

براي .دن و از طرف چه كساني رواج داده مي شوچرا
مي "هم ميهن"نمونه نامبرده در گفت و گو با روزنامه 

االن مدتهاست كه چپ سنتي ايران حرفي براي ":گويد
 9 چهارشنبه "هم ميهن" 16شماره .( "گفتن ندارد

   )1386خرداد 
  

 رژيم دارو " طناز"از بي مزگيهاي ابراهيم نبوي ، -***
 كه هنوز امكان اصالح اين ري اسالميشكنجه جمهو

رياكاري كه .ديكتاتوري ددمنش از دورن را تبليغ مي كند
مي كوشد با جوك و لطيفه گرگ درنده را بره سر بزيرجا 

.بزند

 
 نپيام فدائي و خوانندگا

  

  آلمان
  ر-ر

همانطور که خود .با سپاس از مطلبی که ترجمه و ارسال نموده ايد 

منتظر . قيد کرده ايد اين مطلب بيشتر بکار مطالعه درونی می آيد 

  .پيروز باشيد.دريافت مطالب و ترجمه های جديد تری از شما هستيم 

  دانمارك
  ق-الف-ر

تاده بوديد، مشخصاتی که برای دریافت مبلغ آبونمان نشريه فرس

رسيد اما شماره ای که برای دريافت وجه ارسالی داده ايد اشتباه 

ما چند بار.   ندارداست و به همين دليل امکان وصول آن برای ما وجود

از طريق شماره تلفنی که داده بوديد تماس گرفتيم که 

متاسفانه آن شماره هم جواب نمی دهد اميد واريم که از اين 

موفق .  مشکالتی که پيش آمده قرار بگيریدطریق  در جريان

  .باشيد

  

  كانادا
  ر- پ-ر

با سپاس فراوان از ارسال دفتر اشعارتان، به اميد اينکه در 

فرصت های مناسب بتوانيم اين اشعار پر مضمون و با ارزش 

پيروز .مبارزاتی را بيشتر به اطالع خوانندگان نشريه برسانيم

  .باشيد
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ئی سراسری در باره کشتار اگردهم"

پس از ماه ها تالش " زندانيان سياسی

پيگيرانه و کار و زحمت زیاد سازمان 

کنندگان آن در برگزار دهندگان و 

 برگزار ٢٠٠٧ت آگوس٢٦-٢٤روزهای 

اما اگر این . شد و به سرانجام رسيد

سمينار تمام شد، هنوز بحث و گفتگو و 

از آن بيشتر جدل در مورد آن به پایان 

کوشش های زیادی . نرسيده است

صورت گرفته و  می گيرد تا این 

گردهمائی به عناوین و شکل های 

البته انتقادهای . ودش"کوبيده"مختلف 

سازنده ای هم در این ميان مطرح می 

برای هر چه پویا تر کردن شوند که 

چنين مراسم هائی در رابطه با زندانيان 

 و تداوم آنها در آینده، ٦٠سياسی دهه 

  .حتمًا الزم است مورد توجه قرار گيرند

  

کسانی که با عصبانيت و یا حرارت، 

 دسته را می کوبند به دو" گردهمائی"

  .تقسيم می شوند

  

دسته اول کسانی هستند که 

" گردهمائی " انتظار برپائی یک 

بدون حضور نيروی چپ را در آن 

داشتند و یا حداقل انتظار داشتند 

که چپ، چه به صورت متشکل و 

چه به صورت افرادی غير وابسته 

به تشکل خاصی، ضعيف ترین صدا 

. را در آن گردهمائی داشته باشند

سته، سازماندهندگان این د

گردهمائی را به خاطر اینکه مانع از 

حضور نيروی چپ در آن نشده، آن 

 نکرده و  برعکس به چپ حذف را 

ها تریبون داده است، شدیدًا تحت 

 برای شناخت .فشار قرار داده اند

این دسته از راست ها باید دانست که 

طيف اول . دو طيف در آن جای دارند

ت روانه خود را با موضع و حرفهای راس

صراحت مطرح می کنند و نه تنها قيافه 

چپ به خود نمی گيرند بلکه آشکارا 

فاصله خود با نيروهای چپ و رادیکال را 

طيف دوم  اما در شعار . حفظ می کنند

و چپ " تندو تيز"سعی دارد خيلی هم 

جلوه کند و از این رو ابائی ندارد که 

ب و حتی شعار هائی چون درود بر انقال

زنده باد سوسياليسم  هم سر دهد 

ولی در عمل همواره در قبال مسایل 

مختلف جنبش مواضع راست اتخاذ می 

کند و به همين خاطر هميشه 

. به دست دارد" دستکش های کثيف"

اتفاقًا درست به همين دليل برای 

شناخت اینها نبایدحرفها و ادعاها و 

شعارهایشان را جدی گرفت و حتمًا 

دستانشان نگاه کرد و دید به باید به 

چه عملی دست زده و چه خراب کاری 

ای در جنبش بار آورده اند که دستکش 

  . هایشان کثيف شده است

  

دسته دوم که در طرف راست 

جماعت اول قرار دارند، فریبکارانی 

هستند که دست به هيچ کار 

مبارزاتی نمی زنند و اصًال تنها به 

پيدا یمن تکنولوژی جدید موجودیت 

 رسالت خود ،عناصر این . کرده اند

  دیگران کارهای مبارزاتیرا نقد 

قرار داده و در تالش برای نفی و رد 

چنان کارهائی، به هر طریق می 

کوشند آنها را بی ارزش و بی 

این ها نيز که . اهميت جلوه دهند

و " رادیکال"سعی دارند نقاب 

به چهره زنند، در مقام " چپ"

ا  و یا چپ راست های چپ نم

را با " گرد همائی"نماهای راست، 

خشم و کينه تمام آماج حمالت خود 

در صف این دسته، . قرار داده اند

برخی ضمن آن که با نام بردن از 

چریکهای فدائی خلق، آنها را به 

خاطر شرکت در آن گردهمائی به 

متهم  سازشکاری

را ارگان سازش " سمينار"ميکنند،

لوه می خطاب کرده و اینطور ج

دهند که گویا چپ ها  و راست ها 

با هم به آن گرد " اتحاد"برای 

همائی رفته بودند؛ و چون می 

بينند که اتحادی صورت نگرفته، 

" سمينار"پس می گویند که 

پس از این حمالت، . شکست خورد

دن کيشوت های دیگری وارد 

ميدان شده و به ذکر به  اصطالح 

 دالیل شکست سمينار می پردازند

و به سازماندهندگان آن می توپند 

که اصًال حق نداشته اند که در 

رابطه با کشتار زندانيان سياسی 

 و ! سمنيار بر پا کنند٦٠در دهه 

 برای سخِن به دل نشينالبته این 

مرتجعين جمهوری اسالمی را با پنهان 

شدن در پشت حرف های ظاهرًا چپ 

می زنند تا کسی به محفل، گروه  و یا 

 اینترنتی شان نگوید که چرا نباید بنگاه

برای محکوم کردن جنایات جمهوری 

اسالمی در رابطه با کشتار زندانيان 

سياسی، سمينار یا گردهمائی 

؟ این دیگر چه نوع ایرادی !تشکيل داد

است که به سازماندهندگان سمينار 

؟ در چند سال پيش هر !!وارد می شود

جا جلسه و مراسمی برای بزرگداشت 

 و ٦٠ره زندانيان سياسی دهه خاط

محکوم کردن جنایات جمهوری اسالمی 

در این دهه بر پا می شد، عده ای با 

عجله و دست وصورت نشسته خود را 

به وسط بحث ها انداخته و سعی در 

بگوئيد : منحرف کردن آنها می نمودند

که اعدام خوب است یا نه و شما 

  

  !!كلنكلن  ""گردهماييگردهمايي""مالحظاتي در باره  مالحظاتي در باره  
  

  
  

  
... اين بذرها به خاك نمي ماند

  ! استخون است و ماندگار

  
  
  

گرامي باد خاطره تمامي 

  !67ن قتل عام سال جانباختگا
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سران جمهوری اسالمی را چکار 

؟ اگر چه همه کسانی که !!خواهيد کرد

این بحث را مطرح می کردند از یک 

نا آگاه به قماش نبودند و بعضی واقعًا 

، آلوده آن فضا در چنان نتيجه کار خود

 نامربوطجلساتی می شدند ولی بحث 

در هر حال نمی توانست در خدمت 

موضوع اصلی که انحراف توجه ها از 

همانا چگونگی و چرائی کشتار 

ه اعدام های دهه  و هم٦٧سال 

بعدها این تم عوض . ، قرار نگيرد بود٦٠

شد و کوشش در انحراف مسير 

درستی که چنان مراسم هائی می 

بایست به خود بگيرد خود را در کوشش 

برای ایجاد سردگمی در معنی و مفهوم 

این موضوع جای تم . تواب نشان داد

اول را در چنان مراسم ها و جلساتی 

ست کوشش در حاال می بای. گرفت

درک ابعاد جنایات جمهوری اسالمی در 

، چرائی آن و درسهائی که باید ٦٠دهه 

از آن برای ساختن آینده ای بهتر گرفت 

به حاشيه رود و همه توجه ها و انرژی 

ها مثًال صرف آن شود که جای کلمه 

با کلمه دیگری عوض شود، به " تواب"

" اسالمی"این بهانه که آن کلمه باید 

نباشد، فارسی کامل و " عربی"، نباشد

هم زمان این  را هم زمزمه . اصيل باشد

کردند که باید تریبون خود را در اختيار 

در ادامه !! توابين هم قرار دهيم و غيره

چنين تالش هائی، بعضی ها نيز سعی 

کردند که برپائی چنان مراسم هائی را 

با روضه خوانی یکسان جلوه دهند و هر 

 را ٦٠ از جانباختگان دهه گونه یاد کردن

مردود " مجالس عزاداری"به نام 

روضه "گفتند که دیگر بساط .  بشمارند

 را کنار ٦٧برای کشتار سال " خوانی

بگذارید و به جای آن فالن و بهمان 

در این مورد نيز . کارها را بکنيد

متأسفانه کسانی ناآگاهانه و بدون 

. تعمق، حرفهای مغرضين را تکرار کردند

" غرای"ر همين رابطه پيشنهادهای د

فراوانی داده شد تا اگر مراسمی هم 

به یاد آن عزیزان گذاشته می شود به 

گونه ای باشد که از محتوا خالی گردد؛ 

به این اميد که در تداوم کوشش برای 

بی محتوا کردن آن ها، دیگر برپائی 

چنان مراسم هائی به خيال آنان از 

ر ها صورت همه این کا. بيافتد" مد"

گرفته و هنوز هم به اشکال گوناگون 

ادامه دارد، اما تا کنون شنيده نشده 

بود که کسانی مستقيمًا به خاطر 

برگزاری مراسم برای محکوم کردن 

 مورد عتاب و خطاب قرار ٦٠کشتار دهه 

بگيرند که اصًال حق نداشته اند که برای 

  !زندانيان سياسی مراسم برپا کنند

  

بخواهيم این جماعت دوم بدون این که 

را " گرد همائی"کوبنده )منتقد نه(

بيشتر از این بشناسانيم  و تفاوت های 

غيرقابل انکار بين راست ها را نادیده 

گرفته و آنها را با هم قاطی کنيم، تا 

 مطرح حرفهای زده شدهآنجا که صرفًا 

اند، در اینجا بعضی ایرادات آنها به 

کشتار گردهمائی سراسری در باره "

را با ایرادات جماعت " زندانيان سياسی

اول که اتفاقًا گاه در ترم نيز با هم 

یکسانند، یکجا مورد برخورد قرار می 

در آخر این بحث البته انتقادات . دهيم

سازنده ای هم که در مورد 

بيان شده اند و یا خود ما " گردهمائی"

چنين انتقاداتی داریم به همراه بعضی 

  . یگر مطرح خواهند شداظهار نظرات د

  

تنها "ایراد می گيرند که گردهمائی 

بلندگوی چپ سنتی و در مرکز آن 

سه الی " و " جنبش فدائی گشت

چهار سخنران تمام فضای سمينار را 

" و گویا به این خاطر " تسخير کرده بود

بر سمنيار " انحصار طلبی و سکتاریسم

ایراد می گيرند که . حاکم بود

یک " ردهمائی گویا سازماندهنگان گ

- گرایش قدیمی کليشه ای خطی

را پيش می بردند و سمينار را " مکتبی

. کرده بودند" نوستالژی چپ"گرفتار 

از . چپی که گویا حرفهایش کهنه است

دیدگاه احمدزاده و پویان دست بر نمی 

و یا گویا . دارد و از خودش حرفی ندارد

البته در . اصًال حرفی برای زدن ندارد

راستها  کسانی برای جمع 

فریبکاری اعتراف می کنند که آنها 

حرفهای درستی می زنند ولی 

خوب، : بالفاصله اضافه ميکنند که

این (عمل مسلحانه که نمی کنند 

 طور جلوه می دهند که گویا

 یعنی صرفًا عمل ،پراتيک

پس . ، پس پراتيک ندارند)مسلحانه

چه فایده که اصًال هستند و 

کاری کرد که نباشند اصًال باید ...(

تا همچون خاری به چشم آنها فرو 

 سال هيچ ٢٧این "و گویا !) نروند

این هم یک " (کاری انجام نداده اند

تم تبليغی بی پایه و اساسی 

است که مفتریان در اینجا و آنجا 

مطرح می کنند و  این روزها راست 

های چپ نما و یا چپ نماهای 

 آن دسته که دست کش -راست

 -ن هميشه کثيف می شودهایشا

). به شدت بر طبل آن می کوبند

جای تردید نيست که این گونه 

تهمت زدن ها و گرفتن نوک تيز 

حمالت خود به سوی نيروهای چپ 

و با نام بردن از چریکهای (و رادیکال

، تنها )فدائی خلق، به سوی آنها

در خدمت بی اثر و خنثی سازی 

اج پراتيک و نظرات انقالبی آنها و رو

پاسيفيسم قرار دارد که حال این 

گردهم آئی "کار را با استفاده از 

سراسری در باره کشتار زندانيان 

  .دنبال می کنند" سياسی 

  

، این دشمن دیرین همه "غول"بلی این 

راست ها که تصور می شد پس از 

آنهمه تبليغات زهرآگين و  رواج دروغ و 

تهمت های سمی در موردش، دیگر او 

سه و "يشه کرده اند، حال با را در ش

سمينار را به " الی چهار سخنگو

این طور فهميده .!! تسخير در آورده بود

شد که منظور از آن دشمن دیرین که 

حال همه راست ها با غيض و غضب و 

شمشير به دست، بر عليه اش 

" چریکهای فدائی خلق"برخاسته اند، 

البته راست . اما چنين نبود. می باشد

م صدائی در تبليغات ها با ه

مشترکشان برعليه این نيرو موضوع را 

بارها در موردش . اینطور جلوه می دهند

گفته و امروز هم به بهانه طرح 

: می گویند"گردهمائی"ایراداتشان به 

تکيه و ...به خاطرات پر افتخار گذشته

کتاب "کرنش می کنند و نشسته اند 

صحنه های . می نویسند" خاطره

يج کننده گذشته را در حماسی و تهي

... حال و آینده بازسازی می کنند

گذشته را برای زیستن در آن می 

به گذشته لم داده اند و . پرستند

امروزشان را با گذشته تعریف می کنند 

تازه بارها گفته و هنوز هم داد . و غيره

می زنند که اینها نيروی خيلی کوچکی 

این را . هستند، اصًال چيزی نيستند

رژیم هم " طناز" ابراهيم نبوی، حتی 

موقعی که در مورد شکل لباس جریانات 

سياسی مختلف طنز می گفت و 

طنازی می کرد، گفته بود که آنها اصًال 

باهمه این اوصاف، واقعًا !!.یک نفرند

لشکر کشی راست در تبليغات بر عليه 

چپی که آنها در سمينار می کوبند، 

 و نبود" چریکهای فدائی خلق"صرفًا 

این را با اندکی تعمق روی . نيست

در عين . نوشته هایشان ميتوان دریافت

 حال فرصتی در یک اتاق پالتاکی

به  پویش -ی ایرانکمنظور اتاق پالتا(

 ) می باشد٢٠٠٧ سپتامبر ١٧تاریخ 

پيدا شد تا فردی متعلق به یکی از 

راست های دسته اول در طيف چپ 

نماهای راست، با حرارت و  به قول 

و به قولی با " تيز و تند"خودش 

، به جان چپ حاضر در "گوشت کوب"

سمينار افتاد و روشن و آشکار ساخت 

که اعتراض آنها به سازماندهندگان 

که گویا باعث شده بودند " گردهمائی"

یک گرایش قدیمی کليشه ای "که 

، "نوستالژی چپ"، "مکتبی-خطی

بر " انحصار طلبی و سکتاریسم"

د، فراتر از اعتراض به سمنيار حاکم شو

 جریان سياسی مشخص از حذفعدم 

سمنيار و عدم ممانعت از شرکت فعال 

گرد "چریکهای فدائی خلق در آن 

فرد مذکور که به همراه . است" همائی

هم کيشان دیگرش اخيرًا هر آنچه 

های بی هویت اینترنتی "نوشتار"در

تبدیل نموده و " گفتار"آمده است را به 

می یابد و از جمله  در هر جا امکان 

اتاق های پالتاکی به تبليغ و ترویج آنها 

می پردازد، معلوم کرد که مساله و 

مشکل آنها صرفًا چریکهای فدائی خلق 

نيست، بلکه مشکل، همه آن نيروی 

چپ و رادیکالی است که هنوز به آرمان 

معنای "های انقالبی پایبند است و 

 را مثل او درک نکرده" شکست انقالب

یعنی نيروئی که هنوز به ارزش . است

های انقالبی گذشته احترام  می 

گذارد، هنوز حفظ و ترویج ارزش ها و 

سنت های انقالبی گذشته را به 

خصوص در شرایطی که ارتجاع به هزار 

شيوه آنها را بی ارزش و  حتی ضد 

ارزش جلوه ميدهد وظيفه انقالبی خود 

قرار داده و به طرق مختلف می کوشد 

فرد . بر اساس آن ارزش ها عمل نماید

مزبور اعالم کرد که یک به یک این چپ 

که در سمينار " سنتی و انحصار طلب"

بلند گو داشته اند را شمرده  و دیده 

 نفر از آنها تریبون داده ١٧بود که به 

شده بود، به یکی به نام شاعر به 

دیگری به نام منتقد به آن یکی به نام 

بنابراین معلوم شد . رهترانه خوان و غي

اشتباه است اگر تصور شود تنها  که 

شرکت چریکهای فدائی خلق در 

" دسته ُکر"، مشکل "گردهمائی"

راست ها با سازماندهندگان آن می 

؛ بلکه اعتراض اساسًا بر سر باشد

هر نيروی چپ و حضور هر شرکت فعال 

در آن گردهمائی فرد و نيروی فعال چپ 

یبون سمينار را است که به درستی تر
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بر عليه جنایات جمهوری اسالمی و 

. محکوم کردن این رژیم بکار گرفت

اتفاقًا تا آنجا که به موضوع حمله 

به هنرمندان با مواضع چپ هم 

مربوط  می شود، این زمزمه 

شنيده می شود که این  هنرمندان 

. شده اند" کهنه"و " تکراری" دیگر 

را " دایه دایه"آخر تا کی باید ترانه 

شنيد، تا کی باید آواز سر داد 

توفنگ َبه زن به سينه دوشمنوم، "

، تا کی ...."توفنگ بی تو نمونوم

باید به ترانه سرائی در مورد 

سياهکل پرداخت، از مفتاحی ها 

گفت و سعيد سلطانپورها و غيره 

؟ اصًال !را در شعر به تصویر کشيد

. این هنرمندان بدرد نمی خورند

یعنی (که ندارندسواد فلسفی هم 

بر مبنای فلسفه اینها حرکت نمی 

 نه، این ایراد و عيب بز رگ به !!).کنند

وارد " گردهمائی"سازماندهندگان 

و " سنتی"است که با این کارهای 

و "  مکتبی-خطی"و  " سکتاریستی"

و در یک کالم کفر آلود، " کليشه ای"

، "مرکز جنبش فدائی"گردهمائی را به 

بليغ چپ سنتی، این به مرکزی برای ت

و " سنت گرایان موجود در اپوزیسيون"

.  تبدیل کرده بودند" ميکروفون فدائيان"

وای بر این سازماندهندگان گردهمائی، 

  ! وای" گفتگوهای زندان"وای بر این 

  

بلی، راست ها و چپ نماهای راست 

اینچنين خشم و غضب خود از شرکت 

چریکهای فدائی خلق و هر نيرو  و فرد 

گردهم آئی "پ و رادیکال در چ

سراسری در باره کشتار زندانيان 

را بر سر سازماندهندگان آن " سياسی

در این ميان از سایت . خالی می کنند

بنگاه سخن پراکنی ای (شهرزاد نيوز 

که با بودجه امپریاليسم هلند برای 

پيشبرد اهداف امپریاليستی براه افتاده  

ت و نيز باید نام برد که حمال) است

ایرادات خود که بعضًا  همانهائی 

هستند که دیگر راست ها عنوان می 

کنند،به سازماندهندگان و شرکت 

کنندگان چپ و رادیکال آن را از زبان 

: گزارشگر خود چنين مطرح کرده است

نظرات غالب سخنرانان متعلق به یک " 

کيفيت سخنرانی ها " ، "جریان بود

 ی پائين ارزیابی شد و عرضه کننده

. گرایش محدودی حتی در جناح چپ

سخنرانی ها طوالنی و تکراری 

با دیدن فيلم مادر شایگان ...زنی ....بود

به یاد تبليغات هيستریک و دولتی 

این مورد آخر را هم اتفاقًا ." افتاده بود

فردی متعلق به طيفی از چپ نماهای 

راست در اتاق پالتاکی یاد شده در قبل 

وی، پسرش در به گفته . تأئيد کرد

مامان اگر : همان سمينار به او گفته بود

می دانستم فيلم مادر شایگان نشان 

خواهند داد، اصًال به این سمينار نمی 

این فرد هم حرف خود را همانند . (آمدم

گزارشگر شهرزاد نيوز از زبان دیگری 

  ). می زند

همانطور که مالحظه شد، در حمله به 

راست ها ، دسته ُکری از "گردهمائی"

تشکيل شده که عليرغم غيرمتجانس 

بودن اعضای تشکيل دهنده آن و 

صداهای ناهنجار خاص متعلق به هر 

یک از آنها، یک آواز از آن شنيده می 

در برخورد به این دسته ُکر الزم . شود

نيست زیاد روی دروغ و تهمت و 

افتراهای ابراز شده نسبت به 

تأمل " گردهمائی"سازماندهندگان 

آن دروغ ها و تهمت ها را به . دنمو

راحتی می توان با رجوع به همه 

سخنرانی ها که گزارشگر شهرزاد نيوز 

 را  ذکر ٤١تعداد آنها را  شمرده و رقم  

کرده است، و با اندکی دقت به مطالب 

مطرح شده، کيفيت آنها و مواضع اتخاذ 

شده در آنها کامًال افشاء نمود و مثًال 

دعای مغرضانه چقدر نشان داد که این ا

گرایش " دور از حقيقت است که گویا 

بر سمينار " محدودی حتی در جناح چپ

سمينار را به مرکزی " و یا .  غالب بود

. تبدیل کردند" برای تبليغ چپ سنتی

 چه از طرف - اساس این ادعا ها

گزارشگر شهرزاد نيوز مطرح شده و چه 

از طرف راست های صریح و چه از 

 در واقع -ای چپ نماجانب راست ه

یکی است که با جمالت متفاوتی بيان 

شده بدون آن که واقعيت، گواه چنين 

ادعای . ادعاهای مغرضانه ای باشد

سه الی " سخيف دیگر نيز که گویا 

چهار سخنران تمام فضای سمينار را 

منظور این ادعا (تسخير کرده بود 

 سخنران از فعالين چریکهای ٤مشخصًا 

چندان نياز به )  باشدفدائی خلق می

افشاگری ندارد، چرا که هر عقل 

 ٤سليمی می تواند متوجه باشد که 

 سخنران دیگر ٣٧سخنران در مقابل 

با سخنرانی هائی با ) ٤١-٤=٣٧(

غير "، "غير تکراری"، "کيفيت غير پائين"

که تازه (و از این دست " شعاری

مغرضين عکس چنين چيزی را به آن 

، نمی ) دهندسخنرانی ها نسبت می

توانستند و یا بعيد بود که بتوانند به 

شکلی که اینها جلوه می 

البته . کنند" تسخير"دهند،سمينار را 

این ادعا آنقدر غير واقعی است که هر 

کسی از آنها خواهد پرسيد که کدام 

؟ از یک طرف با !حرفتان را قبول کنيم

غيض و غرض در مورد بقول خودتان 

می گوئيد که " نسه الی چهار سخنرا"

آن سخنرانی ها شعاری بود، هيچ چيز 

تازه و مهمی در آنها نبود، تکراری بود، 

تهييجی بود، خسته کننده بود، 

کيفيتش پائين بود و اتهامات دیگر از این 

دست می زنيد و از طرف دیگر ناخود 

آگاه چنان قدرت و اعتباری برای آن 

سخنرانی ها قایل می شوید که ادعا 

سه الی چهار سخنران " د  می کني

تمام فضای سمينار را تسخير کرده 

اصًال فرض کنيم که حرف شما ". بود

درست است و آنها سمينار را تسخير 

خب، این چه ربطی به . کردند

دارد و چرا " گردهمائی"سازماندهندگان 

باید ایرادی به آنها شمرده شود؟ در 

منطقی که ارائه می دهيد، شما 

نقص و ایرادی در کارتان بگوئيد که چه 

سه الی "بود که نتوانستيد تاثيرات آن 

واقعيت . را خنثی کنيد؟" چهار سخنران

را بخواهيم شما از ناکاميتان شکایت 

می کنيد که نتوانسته اید سمينار را آن 

!! کنيد" تسخير"طور که می گوئيد 

بنابراین از حقير بودن طرح چنين امری 

 به تسخير هم که بگذریم ، در هر حال

 سخنران نمی ٤در آمدن سمينار توسط 

تواند ایرادی به سازماندهندگان 

گردهمائی باشد، همانطور که اگر هر 

 سخنران دیگر هم این کار را ٤١تعداد از 

کرده بودند باز این به خودی خود ایرادی 

بنابراین این طيف چپ . وارد به آنها نبود

نما و همينطور راست های صریح بهتر 

ت که حرف دلشان را به وضوح بيان اس

 ٤نه این واقعيت داشت که . می کردند

سخنران سمينار را تسخير کرده بودند و 

 - نه با در نظر گرفتن مواضع سياسی

ایدئولوژیک همه سخنرانان و کسانی 

که در آن سمينار به اجرای برنامه های 

پرداختند، ) هنری و غير هنری(مختلف

گردهمائی این بيان حقيقت است که 

گرایش محدودی حتی " عرضه کننده "

این سخن . قلمداد شود" در جناح چپ

نيز افترا و تهمتی بيش نيست که 

تنها بلندگوی چپ سنتی و " گردهمائی

مگر " در مرکز آن جنبش فدائی گشت

آن که منظور، بيان این ناکامی 

باشد که سمينار تمامًا به تسخير 

راست در نيامد و تنها بلند گوی 

در واقع منظور هم (راست نشد

  .)همين است

  

  

به نظر می رسد که تا اینجا هم، 

روشن است که ناراحتی واقعی این 

و تا همين ! طيف های راست از چيست

 "خاطر خواه"زندانيان،

  !سياهچال اوين هستند

مقامات قوه قضائيه اخيرا 

وري اسالمي ايران در يک جمه

اقدام نمايشی، برای مقابله با 

تبليغاتی که در رابطه با شکنجه 

گاه اوين در سطح جامعه رواج 

دارد تعدادی از ايادی خود و 

خبرنگاران دستچين شده را به اين 

زندان برد تا با نشان دادن 

زندانيان عادی و شرايط بازداشت 

آنها، ادعای شکنجه و اذيت و 

ندانيان سياسی در اوين را آزار ز

خبرگزاری فارس . الپوشانی نمايد

پس از اين ديدار ادعا نمود که 

زندانيان " اوين زندانی است که 

اين " خاطر خواه آن هستند

اراجيف در شرايطی طرح می شود 

که سليماني، مدير آل زندانهاي 

استان تهران در جريان اين بازديد 

ظرفيت :" به خبرنگاران گفت 

ي زندان اوين هزار نفر است اسم

اما آمار آل زندانيان در اين 

 نفر ٣٠٠ هزار و ٥بازداشتگاه 

 ٥٠٠ هزار و ٢باشد آه تعداد  مي

نفر از آنان در حال حاضر در 

زندان و ما بقي در مرخصي به 

در شرايطی که به " برند سر مي

ادعای خود مسئولين جمهوری 

اسالمی تعداد زندانيان اوين پنج 

ظرفيت قانونی اين زندان برابر 

است هم  معنای  زندانی که 

زندانيان خاطرخواه آن هستند 

روشن می شود و هم وضعيت 

دهشتناک بقيه زندانهای کشور که 

تازه اوين در مقابل آنها از وضع 

  !مناسب تری برخوردار می باشد
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جا هم به طور کلی این سئوال که فغان 

آنها از سمينار برای چيست و از چه 

 را چيز در آن رنج بردند، پاسخ خود

اما در یک کالم و به . دریافت کرده است

طور مشخص باید گفت که رنج و 

ناراحتی اصلی آنها این است که 

سمينار چيزی مغایر با آرزوها و تصورات 

نيروی . این جماعت عرضه کرده بود

چپ و به خصوص چریکهای فدائی خلق 

با حضور خود اجازه نداده بودند که آرمان 

ی جانباختگان های مبارزاتی و انقالب

 در زیر آوار دفاع به اصطالح ٦٠دهه 

حقوق بشری از زندانيان سياسی 

مدفون شود و به بهانه دفاع غير 

از زندانی سياسی و ) ؟(!!ایدئولوِژیک

بلوغ "تحت عناوینی چون برخورداری از 

مرز بين زندانيان " و دانش سياسی

سياسی مدافع کارگران و زحمتکشان و 

ایران با زندانيان توده های تحت ستم 

سياسی خودی رژیم جمهوری 

براستی چه . اسالمی مخدوش گردد

کسانی جز کمونيست ها، جز معتقدین 

راستين به سوسياليسم قادرند که 

ضمن حفظ چنين مرزهائی، رژیم 

جمهوری اسالمی را به خاطر زندانی 

کردن حتی نوکران درگاه خود که خرده 

ه اند اختالفاتی با کل دستگاه پيدا کرد

محکوم نموده و خواستار آزادی بی قيد 

 -و شرط تمامی زندانيان سياسی

عقيدتی در این رژیم سراپا ننگ و 

؟ کسانی که فکر می !جنایت باشند

کنند که حتمًا باید در فرنگ بود تا از 

آزادی همه زندانيان سياسی دفاع نمود 

و فکر می کنند که خود نوبرش را آورده 

ا می زنند و به اند که چنين حرفی ر

همين خاطر در جنگ دون کيشوتی با 

خود " سنت گرایان در چپ"به اصطالح 

را پيروز تصور می کنند، فراموش کرده 

اند که توده های فرنگ ندیده ما با تأثير 

پذیری از  مبارزه انقالبی پيشگامان 

چریکهای فدائی (کمونيست خود

که شما امروز آنها را با لفظ فوق )خلق

قرار می دهيد و (!!) ورد عنایتالذکر م

در شرایطی که درست به خاطر 

در جامعه تا " جنبش فدائی"مقبوليت 

حدی اخالق و فرهنگ کمونيستی در 

ميان توده ها رواج داشت، در تظاهرات 

خود بر عليه ِرژیم دیکتاتور شاه، شعار 

زندانی سياسی آزاد باید : " می دادند

مه و به واقع خواستار آزادی ه" گردد

اما .  عقيدتی بودند- زندانيان سياسی

آیا آنهائی که به خاطر بودن در فرنگ 

خيال می کنند که دموکراسی را 

شناخته اند واقعًا از این مقوله شناخت 

همه " درستی دارند؟ اینها ظاهرًا نام 

ولی . را دموکراسی می گذارند" با هم

تنها یادآوری تجربه تلخی که طرح این 

ينی در جریان مبارزات شعار از طرف خم

توده ای در اواخر دوران شاه به همراه 

داشت باید کافی باشد تا اندکی روی 

نه فقط تجربه فوق . این امر تعمق نمود

بلکه تجارب کوچک و بزرگ دیگری 

نشان می دهند که چنان درکی از 

دموکراسی جز به معنی حقنه کردن 

" همه"خواست و اغراض یک بخش از 

طریق ممانعت از حضور از " همه"به 

مستقل آنها با شعارها و خواست های 

اینها هر جا امکان . خودشان نيست

خود را یافته " همه با هم"پيشبرد خط 

و مثًال تظاهراتی راه انداخته اند اولين 

حرفشان این بوده که کسی شعار و 

پرچم خودش را نياورد و حتی مانع از آن 

هنری -شده اند که کسی کار سياسی

اص خودش را در جمعی که آنها خ

سکانش را به دست داشتند، به 

باید " همه"چرا ؟ چون . نمایش بگذارد

  ) ١.(فقط حرف آنها را بزنند و بس

  

 دموکراسی از نوعی که راست ها 

مطرح " گردهمائی"در رابطه با 

دموکراسی می کنند را فقط باید 

 نام نهاد که رنگارنگی را تاب حذفی

که مطمئن شود نمی آورد مگر آن

که رنگ سرخ یا در آن جای ندارد و 

یا سفيد فضا را چنان اشغال کرده 

است که این رنگ به حاشيه رانده 

در برخورد به همين . شده است

از نظرگاه فوق الذکر " گردهمائی"

دیدیم که تا چه حد ادعای آنان 

مبنی بر این که گویا چپ رادیکال و 

" جنبش فدائی" به قول آنها

ر را تسخير کرده بود، بی سمينا

اما ناراحتی . اساس و موهوم بود

آنها نه از یک امر واهی بلکه در 

واقع از یک امر واقعی سرچشمه 

می گرفت و آن این که چرا این 

چپ رادیکال عليرغم همه تالش 

های ضد انقالبی و غير انقالبی که 

برای ایزوله کردن آن در طی 

ساليان صورت گرفته، در همه جا 

ضور دارد و چرا حضورش در ح

سمينار آنقدر برجسته و محسوس 

؟ در واقع کنه ایراد و اعتراض !بود

به سازماندهندگان  آنها

آن بود که چرا از " گردهمائی"

حضور این چپ در آن جلوگيری 

نکردند؟ دموکراسی مورد نظر آنها 

  .دموکراسی حذفی: یعنی این

  

 برای شناخت بيشتر دموکراسی 

اسبت نيست که در حذفی، بی من

زنده باد "اینجا برخورد با شعار 

. را مورد توجه قرار دهيم" سوسياليسم

آیا عدم نصب این شعار در سالن 

 و یا حذفسمينار به معنی کوشش در 

به قولی خاک کردن آن نبود؟ اینطور 

توجيه می شود که نصب چنان شعاری 

به معنی آن است که گویا فقط و فقط 

 کمونيست دفاع کرد و باید از زندانيان

تا کنون چه کسانی جز اما . بس

کمونيست های واقعی، دموکراتيک 

 ترین منش را در دفاع از حقوق زندانيان

سياسی با هر فکر و اندیشه ای که 

 چرا داشته اند، از خود نشان داده اند؟

کسانی که واقعًا به سوسياليسم 

  خواهان زیر پرچم خودمعتقدند نباید 

زندانيان سياسی باشند؟ آزادی همه 

چرا تحت همين پرچم و به نام خود 

نباید رژیم جمهوری اسالمی به مثابه 

یک رژیم دیکتاتور و جنایت پيشه را 

حتی به خاطر زندانی کردن عناصری از 

جناح های دیگر رژیم که خود دستشان 

به خون توده ها آغشته است، محکوم 

ی بنمایند و به این رژیم بگویند که تو حت

صالحيت محکوم کردن چنين عناصری را 

بودن چه " خط دار"هم نداری؟ این 

" بی خط"ایرادی دارد؟ و آیا ایراد به آن 

" همه"ها نيست که تحت عنوان ظاهرًا 

زندانيان سياسی، اولين کاری که می 

 شعار زندانی سياسی چپ حذفکنند 

و در واقع حذف خود چپ است؟ اگر 

شد هر قرار به قضاوت منصفانه با

کسی می تواند ببيند که  آیا 

کمونيست های راستين، یا راستهای 

به اصطالح بی خط، کدام واقعًا دموکرات 

بلوغ و دانش "هستند و کدام از چنان 

برخوردارند که درک درستی " سياسيی

از دموکراسی داشته و در عمل به آن 

؟ آنوقت معلوم می شود که آیا !پایبندند

چپ "ها را این کسانی که شما آن

می خوانيد واقعًا دموکرات " سنتی

ها "مدرن"هستند و یا شما به اصطالح 

که به دموکراسی حذفی اعتقاد دارید و 

هر جا امکان پيدا کنيد با چسباندن 

انگی به کمونيست های راستين آنها و 

هر چه متعلق به آنها است را حذف 

می کنيد و اگر نتوانيد، بر عليه آنها به 

نی متوسل می شوید و دروغ پراک

صدای اعتراضتان باال می گيرد که 

؟ !شده بود" چپ سنتی"سمينار مرکز 

اجازه دهيد این هم در حاشيه گفته 

را " چپ سنتی"شود که این اصطالح 

رئيس یا بنيان گذار به اصطالح حزب 

کمونيست کارگر ی یعنی منصور 

حکمت با نسخه برداری از روی دست 

ضدیت با هم کيشان غربی اش در 

عنصر فدائی و یا کمونيسم فدائی برای 

از نوع " مدرن"جا انداختن کمونيسم 

آیا . بر سر زبان ها انداخت" حککی"

وضع اسفناک و رسوای به اصطالح چپ 

که ایشان به راه انداخته " مدرنی"

آنقدر مدرن که به ادعای خودشان (

قدرت های غربی هم آن را تحمل 

د کافی ، امروز به ح! )دکردنخواه

آموزنده نيست که شما بيش از این به 

الگو برداری و دنباله روی از شيوه های 

ناپسند ضدکمونيست های غربی 

نپردازید؟ آیا وقت آن نرسيده که آزموده 

" مدرن"را دوباره نيازمائيد و  با مخلوق 

تان، چپ انقالبی و کمونيسم واقعی را 

  بيش از این نکوبيد؟ 

  

لبی را ظاهرًا سکتاریسم و انحصار ط

تقبيح می کنند، اما وقتی معلوم می 

شود که خشم و ناراحتی آنها از 

همانا عدم "گردهمائی"سازماندهندگان 

حذف چپ انقالبی از آن می باشد، با 

همين برخورد نشان می دهند که 

اتفاقًا، این، آنها هستند که پرچم 

سکتاریسم و انحصار طلبی را به دست 

وًال با تنگ نظری، سکتاریسم معم. دارند

حسادت و رقابت های کوته فکرانه و 

این . بی جا و  حقارت آميز همراه است

را هم می توان در برخورد راست ها در 

.  همان سمينار نشان داده و ثابت نمود

در سمينار وقتی از طرف برگزارکنندگان، 

لوحه ای به رفيق مادر شایگان به 

وم عنوان سمبلی از یک زن مبارز و مقا

زندانی در دوره شاه تقدیم شد، فردی 

از ميان چپ نماهای راست، از این امر 

دچار چنان پریشانی و آشفته حالی 

گشت که نتوانست برگزار کنندگان 

را به خاطر این عمل از " گردهمائی"

، مورد سرزنش "کفر آلود"نظر او بسيار 

گشاده "و تاب نياورد که با ! قرار ندهد

اعتراضش را نسبت کامل فریاد " نظری

اما به راستی از . به این امر باال نبرد

ميان سه تنی که در آن سمينار به آنها 

لوحه داده شد، چه کسی شایسته تر 

از مادر شایگان بود؟ اعتراض فرد مزبور ، 

واقعًا به چه چيزی بود؟ جز آن که مادر 

شایگان در دوره شاه به مثابه عضوی از 



  صفحه               100شماره                                      پيام فدايي 
 

 

12 

  مهوري اسالمي چه مي گذرد؟درسياهچالهاي ج

 ديدار تعدادی از دانشجويان دانشگاه  جريان در،به گزارش نشريات دانشجوئی
 از دانشجويان بازداشت شده اين دانشگاه با برخیامير کبير و خانواده های 

يکی از دانشجويان آزاد شده دانشگاه   ،رئيس دادگستری استان تهران
 زندان اوين را چنين توصيف ٢٠٩ند اميرکبير شرايط بازداشت خود در ب

در تمام مدت بازداشت من را در سلول انفرادی، که عده ای اصرار :"کرد
 ای که سه دردوسلولی . دارند به آن سوئيت مجهز بگويند، نگه داری کردند

 وات که هميشه روشن ١٠٠فقط يک شير آب داشت، يک موکت، يک المپ 
روز و شب را تشخيص بدهيم، به همراه بود و پنجره ای که فقط می توانستيم 

ما . چند پتو و يک حوله که در ابتدای انتقال به اين بند به ما داده شده بود
 دقيقه به هواخوری برويم ١۵هفته ای فقط يک مرتبه اجازه داشتيم به مدت 

که وضعيت هواخوری هم به اين صورت بود که سقف يکی از همين سلول ها 
ثل پاسيو سقفش را شيشه ای کرده بودند و تنها حسنش را برداشته بودند و م

. سلول ها سوسک داشته اند .هم اين بود که می توانستيم خورشيد را ببينيم
من به جرات می توانم بگويم نحوه بازجويی و برخورد بازجوها با دانشجويان 

من در طول مدت بازداشت گاها در . پلی تکنيک به کلی با ما تفاوت داشت
آمدها دانشجويان دانشگاه اميرکبير را می ديدم که چگونه با آن ها رفت و 

همين مسئله . چند بار هم توانستم با آن ها صحبت کنم. برخورد می کردند
باعث شد در طول مدت بازداشت شرايط خودم را فراموش کنم و فقط به اين 

فکر دانشجويان که واقعا رفتارهای زشت و زننده ای با آن ها داشته اند، 
  ."کنم

 در ادامه اين جلسه، منصوری پدر يکی از دانشجويان بازداشت شده به شرح 
: ديدار خانواده ها  با سعيد مرتضوی، دادستان استان تهران، پرداخت و گفت

از . ايشان در طول ديدار با ما بصورت مداوم در حال توهين و تهديد ما بود«
و مادر احمد قصابان اشاره کرد و در که وارد شديم ايشان به چادر همسر بنده 

ايشان . از نظر من شما کافريد! مگر شما مسلمانيد که حجاب داريد؟"گفت 
من بايد ! همچنين به ما گفت چه کسی گفته اين دانشجوها شکنجه شده اند؟

اصال شکنجه شدن بچه هايتان را به . بگويم که من می گويم شکنجه نشده اند
پدر احسان منصوری در ادامه به بخش "  .هر االغی بگوييد، می خندد

ايشان به ما گفتند شما که «: ديگری از سخنان مرتضوی اشاره کرد و گفت
می گوييد بچه هايتان شکنجه جنسی شده اند، اصال می دانيد شکنجه جنسی 
يعنی چه؟ سپس آقای مرتضوی شروع کردند در حضور همسران ما برداشت 

رد زن و مرد توضيح دادن و بعد از ما خودشان را از شکنجه جنسی در مو
چنان که ! پرسيدند حاال بگوييد ببينم بچه هايتان شکنجه جنسی شده اند يا نه؟

من حتی از فکر کردن به حرف های آقای مرتضوی شرم دارم ولی برای دفاع 
  » .از فرزندم حاضرم جمله به جمله سخنان ايشان را خدمتتان عرض کنم

ما به آقای مرتضوی گفتيم : "د در ادامه اظهار داشتپدر اين دانشجوی در بن
ما برای حل اين مشکل با آقای جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه هم ديدار 

برای اين ! داشتيم که آقای مرتضوی در جواب گفتند جمشيدی ديگر کيست؟
شير اين پرونده دست من است، بخواهم . موضوع بايد با من صحبت کنيد

تا االن يک خط متوسط روی پرونده اين .  می بندمشبازش می کنم، نخواهم
اگر بخواهم، آن ها را طوری ادب می کنم که تا هفت . دانشجويان کشيده بودم

مرتضوی به ما گفت نشريات کار همين سه نفر بوده و تا . پشتتان بسوزيد
ايشان گفتند ظاهرا نه بچه هايتان ادب . ندامتنامه ننويسند آزادشان نمی کنم

االن . ند و نه خودتان و من می خواهم هم آن ها را ادب کنم و هم شما راشده ا
هم آن ها را به سلول انفرادی منتقل کرده ام و ديگر تا ادب نشويد نه از تلفن 

      ."خبری هست و نه از مالقات

اظهارات و برخورد وقيحانه مرتضوی مزدور جلوه های کوچکی از شدت 
 سرکوبگر حاکم در حق زندانيان سياسی و جنايات و رذالت های مزدوران

خانواده های آنان را نشان داده و ثابت می کند که مقامات رژيم و مزدوران 
آنها برای حفظ پايه های حکومت استثمارگرانه و ظالمانه ديکتاتوری حاکم نه 
تنها در سياهچالهای مخوف خود، زندانيان سياسی و مخالفين را به دهشتناک 

ی ضد خلقی شکنجه می کنند، بلکه با کثيف ترين شيوه ها می ترين شيوه ها
 نمايش جنايات خويش در افکار عمومی فضای رعب و با تاييد وکوشند 

  . مده هر چه بيشتر بگسترانندآوحشت  را در ميان توده های مبارز و به جان 

ر و مورد چریکهای فدائی خلق دستگي

شکنجه های وحشيانه آن رِژیم قرار 

گرفته بود و این که او هنوز بر اعتقادات 

راستين کمونيستی خود پای می 

فشارد؟ آیا همين نمونه به حد کافی 

 راست ها به ماهيت ایرادات

را برمال " گردهمائی"سازماندهندگان 

مثال زنده ای از معنی و نمی کند؟ و  

می دهد بدست نمفهوم  سکتاریسم 

 درک نموده و شناخت؟ در عملتا آن را 

سکتاریسمی که جز با تنگ نظری به 

مسایل جنبش نمی نگرد و جز با کوته 

فکری به منافع سکت خود که منافعی 

جدا از منافع جنبش انقالبی دارد، نمی 

منافع سکتاریستی در مورد . اندیشد

چپ نماهای راست هر چه هست 

که فردی از  چنين نتایجی ببار می آورد 

را " گردهمائی"ميان آنها برگزارکنندگان 

به خاطر اعطای یک لوحه به یک زندانی 

مادر (سياسی مقاوم  و رنج دیده

که دار و ندارش را در راه ) شایگان

مبارزه با ستم و استثمار و رژیم های 

دیکتاتور از دست داده و هرگز به این 

رژیم ها سرخم نکرده است، به صالبه 

ون آن که از زشتی چنين کشد بد

روی دیگر این . برخوردی خم به ابرو آورد

برخورد نيز همانا از فردی از ميان چنان 

. طيف راستی می توانست دیده شود

جالب است که همين شخص وقتی در 

معلوم " بنياد"هيجدهمين کنفرانس

 ٢٩به تاریخ " (پژوهش های زنان" الحال

، به عنوان سخنران )جوالی١ژوئن تا 

شرکت کرده بود، موقعی که آن بنياد، 

کسی که (به شهرنوش پارسی پور 

صرف نظر از همه مماشات هایش با 

جمهوری اسالمی، اخيرًا حتی به 

فحشای اسالمی یعنی صيغه هم در 

به عنوان بانوی )  مهر تأئيد زدرژیماین 

سال خود جایزه داد، نه تنها به این امر 

اعتراض ننمود بلکه به همراه 

زارکنندگان آن بنياد که ماهيت برگ

راستش بر کسی پوشيده نيست، 

برای شهرنوش پارسی پور کف زده و 

باز راست ! می بينيد! (هورا هم کشيد

با نقاب چپ در این نمونه هم نشان داد 

که دست به عمل زده و دستکش 

خواننده خود !). هایش را کثيف کرده

می تواند قضاوت کند که حال وقتی 

به " چپ"ی در شعار، قيافه چنين افراد

خود گرفته و خود را به اصطالح غير 

سکتاریست خوانده و از اتحاد هم 

صحبت می کنند، واقعًا چقدر باید آنها را 

جدی گرفت؟ اینها دیگران را جز به 

انجام کارهائی که ممکن است به 

کثيف شدن دستکش های دست منجر 

شود، به اتحاد و شراکت دعوت نمی 

  .کنند

  

کوه می کنند که چپ انقالبی که ش

راستها آنها را سنتی می خوانند، در 

از گذشته صحبت کردند و " گردهمائی"

اما با . حرفهای کهنه را تکرار نمودند

چنين اتهاماتی در واقع آنها تجليل از 

انقالبيون گذشته و تجليل از قهرمانان 

، برشمردن ٦٠ و ٥٠مردم در دهه 

کوشش در تجارب مبارزاتی گذشته و 

اخذ تجربه از آنها برای مبارزات حال و 

آینده را کهنه و سنتی می خوانند و  

چنان برخوردی را به نام بازسازی صحنه 

گذشته " حماسی و تهييج کننده"های 

به . خوانده و آن را تقبيح می کنند

چریکهای فدائی خلق تهمت می زنند 

 سال اخير کاری انجام ٢٧که گویا در 

 این در حالی است که نداده اند و

پرونده اعمال مبارزاتی چریکهای فدائی 

 سال گدشته چه در ٢٧خلق در 

شهرها و مناطق مختلف ایران و 

همينطور در کردستان و چه در خارج از 

کشور برای هر انسان حقيقت جو که 

. چشمی برای دیدن دارد، روشن است

و روئی که " روحيه"در حقيقت، این 

رده چنين به دیگران واقعًا هيچ کار نک

فقط ! می تازد، بسيار قابل تأمل است

به اینها باید گفت که چریکهای فدائی 

 سال گذشته کاری ٢٧خلق اگر در 

انجام نداده بودند امروز چگونه می 

توانستند خاری در چشم دشمنان و 

مغرضين بوده و مورد تقبيح شما قرار 

واقعيت این  است که جماعت . ؟!گيرند

 انقالبی را به خاطر راست، چپ

پایبندی به اصول و نظرگاه های 

مارکسيستی و اتخاذ مواضع انقالبی در 

قبال مسایل مختلف جنبش و به خاطر 

پراتيک مبارزاتی کنونيشان در جهت 

انقالب و سوسياليسم و بر عليه رژیم و 

سياست های ضد انقالبيش در خارج 

کشور و به خاطر زنده نگاه داشتن 

یده های انقالبی گذشته، سنت ها و  ا

به باد نه انتقاد بلکه تهمت و افترا می 

این دروغ پراکنی ها و تبليغات . گيرند

" گرد همائی"مغرضانه ظاهرًا ربطی به 

. ندارد و یا نمی بایست داشته باشد

آنها می توانستند همه اینها را در یک 

برخورد جداگانه مشخصًا به چریکهای 

. شتباه نشودولی ا. فدائی خلق بزنند

همانطور که قبًال نيز مطرح شد، در 

مسأله آنها ، "گردهمائی"رابطه با 

. صرفًا یک نيروی مشخص نيست

همه چپ انقالبی، همه بلکه 

مدافعين راستين توده های 

ستمدیده ایران و همه عاشقانی 

که هنوز به اصول و موازین انقالبی 

. پایبندند، مورد حمله آنها قرار دارند

جنبش " دیگر وقتی اینها از طرف
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یا گذشته انقالبی در دهه " فدائی

 را  با عنوان مسایل کهنه، ٥٠

مردود می شمارند، این امر صرفًا  

حمله به یک جریان سياسی خاص 

اینها مسایلی مربوط به . نيست

مربوط به همه توده . همه ماست

این . های رنجدیده ایران است

گذشته پر افتخار، بخشی از تاریخ 

است، برگهای خونينی از تاریخ م

طبقه کارگر ایران و  مردم مبارز 

 با چنين حرفهائی اینها .ماست

را می " گردهمائی" سازماندهندگان 

کوبند که چرا امکان داده اند که مسایل 

، گذشته انقالبی جامعه ایرانمربوط به 

اما می توان از . در آنجا مطرح شوند

داختن اینها پرسيد که اگر به راستی پر

به مسایل گذشته به معنی پرستيدن 

گذشته و فراموش کردن مسایل امروز و 

آینده است و اگر راست ها و راست 

های چپ نما واقعًا چنين دیدی داشته 

و به این دليل چپ انقالبی را مورد 

حمله قرار می دهند، آنوقت حد اقل 

می بایست در یک مورد هم به کسانی 

سوء استفاده از  با -که امروز در ایران 

حسن نظر جوانان مبارز به انقالبيون 

 در -  و شيوه قهر آميز مبارزه آنها٥٠دهه 

کتابها و " جنبش فدائی"مورد آن دهه و 

مقاله ها نوشته و به تحریف واقعيت ها 

می پردازند و موذیانه زیر آب می زنند، 

برخورد می کردند و از موضع خود به 

ه از گذشته آنها می گفتند که چرا اینهم

صحبت می کنيد و دست از مسایل 

؟ و !!کهنه و سنتی برنمی دارید

حرفهای دیگری که در این زمينه برای 

کوبيدن چپ می زدند را مطرح می 

در حالی که آنها کمترین . کردند

اعتراضی به آن کوشش های مغرضانه 

برعکس، کار کسانی را که با . ندارند

قبول همه دشواری ها و محروميت 

ای زندگی در تبعيد از مبارزه بر عليه ه

امپریاليسم و رژیم جمهوری اسالمی 

به مثابه رژیم مدافع امپریاليست ها و 

سرمایه داران وابسته دست بر نمی 

آن روش های دارند و  تحریف گذشته و 

، با قصد زیر آب زنی را افشاء می کنند

جا " خاطره نویسی"و غرض بدخواهانه، 

وع پرداختن به آخر آن ن. می زنند

" جنبش فدائی"گذشته و تحریف تاریخ 

! با تفکر و خواست اینها همخوانی دارد

و برخورد چپ انقالبی در مقابله با 

آیا . تحریف واقعيات، به نفع آنها نيست

با اندکی تعمق روی همين واقعيت 

آشکار نمی شود که چرا آنها مطالب 

کتاب ها و نوشتجات گوناگون چریکهای 

لق که خيلی از واقعيت های فدائی خ

جامعه ایران را به طور علمی مورد 

تحليل قرار داده و به دفاع از حقيقت 

جا می " خاطره نویسی"پرداخته اند را 

؟  اگر چه باید گفت که حتی !زنند

خاطره نویسی مبارزین در مورد مسایل 

مبارزاتی گذشته که خود نقشی فعال 

اند در آن داشته و یا شاهد عينی بوده 

یک وظيفه انقالبی است و انجام آن یک 

حسن به شمار می رود که به خصوص 

اگر بيانگر واقعيت های مبارزاتی جامعه 

امان باشد خود خدمتی به نسل های 

اساسًا کدام ملت و . مبارز آینده است

کدام جنبش اجتماعی و سياسی را در 

جهان سراغ دارید که تاریخ گذشته اش 

و چه کسانی جز را نادیده می گيرد 

آنهائی که تاریخ واقعی و بازگوئی 

حقيقت را به ضرر منافع طبقاتی خود 

می بينند ممکن است که بکوشند 

چنان خط بطالنی به روی آن گذشته 

بکشند که حتی حاضر نباشند نامش را 

هم به درستی بيان کنند و آن را با 

گرایش کليشه ای " غيض و کينه تمام 

؟ چرا نباید راجع !بنامند" مکتبی–خطی 

 نوشت و یا چرا نباید در ٥٠به دهه 

مورد واقعيت های درخشان آن دهه، در 

مورد واقعيت های چنان افتخار آميز که 

شور و انرِژی انقالبی برای یاد آنها هنوز 

بوجود تداوم مبارزه بر عليه ارتجاع حاکم 

می آورد مثًال فيلم تهيه کرد؟ رنج و 

   از چيست؟ ناراحتی آن جماعت واقعًا

  

یکی از نقاط قوت سمينار، نشان 

بود که طی آن " مادر"دادن فيلم 

زندانی سياسی دوره شاه، 

شکنجه های زندانهاِی شاه و 

مبارزه و مقاومت در مقابل آنها در 

، !!)و نه کهنه(چهره مبارز قدیمی

مادر شایگان به تصویر کشيده 

در سميناری که به خاطر . شده بود

ی سياسی و محکوم دفاع از زندان

کردن رژیم های دیکتاتور برای 

زندانی کردن مبارزین آزادیخواه و 

بر پا " دگر اندیشان"به طور کلی 

شده بود، پخش این فيلم بدون 

هيچ تردیدی در خدمت چنين امری 

قسمت اعظم فيلم . قرار داشت

بر مبنای دو نامه معروف به " مادر"

مثابه اسناد تاریخی مبارزات 

 مردم ستمدیده ایران ظفرنمون

نامه رفيق : ساخته شده است

مرضيه احمدی اسکوئی به مادر 

شایگان و نامه ارژنگ شایگان به 

بر این اساس مسلم . مادرش

است که در طی این فيلم نام ها و 

موضوعاتی مطرح شوند که در 

کالم راستها به طور خالصه 

خوانده می " نوستالژی چپ"

يز در نزد بنابراین این فيلم ن. شوند

راست ها یکی از مواردی بود که 

انفجار خشم آنان بر عليه 

سازماندهندگان گردهمائی را 

باز سازی صحنه "موجب شد تا از 

و "... های حماسی و تهييج کننده

در گذشته، شکوه " غيرقابل باور"

 یا به گفته یکی از راست های کنند؛

مورد اتاق  (چپ نما که پيشتر به آن

ه شد، آنقدر حالشان به  اشار)پلتاکی

هم بخورد که نتوانند در سالن مانده و 

انفجار ! بقيه برنامه ها را دنبال کنند

 متوجه صرفًاخشم در این حد، البته باز 

چریکهای فدائی خلق نبود که آن فيلم 

خشم به خاطر آن بود . را ساخته بودند

که در طی این فيلم باز و باز و باز ، 

ارگران و صدای انقالب، صدای ک

زحمتکشان و روشنفکران کمونيست و 

، "کهنه"انقالبی و  از نظر آنها گذشته 

، و "جنبش فدائی"، "چپ سنتی"

خالصه همه چيزهای آزار دهنده برای 

. شده بود" تکرار"راستها در گوششان 

باز و باز و باز، نام حميد اشرف ها، 

فریدون جعفری ها، روحی آهنگران 

،صبا بيژن زاده )نزهت، اعظم، بهمن(ها

ها، خشایار سنجری ها، سعيد پایان 

فاطمه حسينی ها، بهروز دهقانی .ها، 

ها، مجيد احمدزاده ها،حسن نوروِزی 

این صدا نه . بگوش می رسيد....ها و 

تنها مربوط به گذشته بلکه پيامی بود 

برای کارگران و زحمتکشان و همه مردم 

. ستمدیده ما در شرایط کنونی ایران

 برای تشویق و تشجيع مبارزین پيامی

حال حاضر برا ی مبارزه هر چه  در

قاطعانه تر بر عليه ِرژیم جمهوری 

اسالمی و قطع هرگونه نفوذ 

شهرزاد نيوز واقعًا . امپریاليسم از ایران

حق داشت که خشم خود از این فيلم 

را با این کلمات هيستریک و غضب آلود 

اد بيان نماید که گویا با دیدن آن به ی

تبليغات هيستریک و دولتی افتاده 

اما اگر چنين اظهار نظری از جانب !!. بود

سایتی که با بودجه امپریاليسم هلند 

پيشبرد برنامه هایی بر عليه توده های 

ستمدیده ایران را در دستور کار خود 

قرار داده، کامًال طبيعی است، چرا 

طيف راستی که دوست دارد چپ 

از می شود؟ تلقی شود با آن هم آو

شما چگونه توضيح می دهيد که چرا از 

؟ !!دیدن این فيلم حالتان به هم خورد

 -شما چرا تحمل شنيدن صدای ارژنگ 

که برای هر دلسوخته از مظالم و 

جنایتهای رژیم های شاه و جمهوری 

اسالمی حداقل یادآور کودکان و 

نوجوانان فلسطينی ضد صهيونيسم و 

کنونی ضد امپریاليسم در شرایط 

 را ندارید؟ ارژنگ در این فيلم از -است

اعمال قهر انقالبی بر عليه جنایتکاران و 

به چه . دشمنان مردم سخن می گوید

دليل شما حتی تاب شنيدن این 

 نفری را هم ٢٥٠سخنان در یک سالن 

ندارید و این فيلم چنان شما را پریشان 

و آشفته می کند که گفتيد که گویا اگر 

چنان فيلمی نشان داده می دانستيد 

؟ !خواهد شد به آن سمينار نمی آمدید

" مادر"توجه شود که مدت زمان فيلم 

یعنی به گفته . فقط نيم ساعت بود

اینها این فيلم نيم ساعته چنان آن 

کرده بود که " تسخير"گردهمائی را 

" حاضر بودند به خاطر آن، از سه روز 

چشم پوشيده و به آنجا "گردهمائی

تا در ضمن دلشان هم به هم نيایند 

اما صدای ارژنگ کودک و !! نخورد

نوجوان در این فيلم، صدای کودکان و 

نوجوانان به بند کشيده ایران زیر سلطه 

رژیم جمهوری اسالمی، این خفاش 

این صدا متعلق به . خون آشام است

کاوه "، متعلق به"بچه های اعماق"

گوشهایتان را ). ٢( است"های اعماق

د و بشنوید که صدای ارژنگ، باز کني

صدائی که قهر انقالبی بر عليه 

جنایتکاران ستمگر را تأئيد می کند و 

شما آن را در یک عبارت کشدار مملو از 

گرایش قدیمی کليشه "عداوت و کينه،

می ناميد، صدای "  مکتبی–ای خطی 

گرایشی است که همين امروز در 

اعماق جامعه تحت سلطه امپریاليسم 

ر شرایط کنونی، در ميان بچه ایران د

های اعماق، در ميان کارگران و 

زحمتکشان جان به لب رسيده ما در 

بلی درست متوجه شده . طنين است

اید، گرایش به اعمال قهر انقالبی بر 

عليه رژیم جمهوری اسالمی به مثابه 

رژیم نماینده غارتگران بين المللی و 

سرمایه داران زالو صفت داخلی؛ 

 چریک فدائی خلق؛ گرایش گرایش به

به چه گوارا، انقالبی کبير متعلق به 

همه خلقهای تحت ستم جهان که 

گویا رسالت خراب کردن چهره او  هم 

امروز به عهده رژیم نکبت بار جمهوری 
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  ميز كتاب فعالين چريكهاي فدايي خلق در گردهمايي كلن

 

  !!جاودان باد خاطره همه شهداي به خون خفته خلقجاودان باد خاطره همه شهداي به خون خفته خلق

گرایشی که . اسالمی افتاده است

امروز عناصر توده ای و اکثریتی و  هم 

 قماشان آنها را در ایران بر آن داشته تا

در پرتو فضای سياسی ای که به آنها 

اعطا شده است، به گونه ای حرفهای 

را به زبان رانند و حتی " گرایش"آن 

 را به عاریه ٥٠ردای چریک فدائی دهه 

بگيرند و  نام و عکس آن انقالبيون 

محبوب توده ها را وثيقه کسب وجهه 

برای خود قرار دهند و به طور کلی 

د جوانان بکوشند از این طریق در نز

مبارز ایران، انقالبی جلوه کنند تا بتوانند 

.... کنترل مبارزات آنها را بدست گيرند،تا

این واقعيت ها را حتی باید آن دسته از 

خرده بورژواهائی ببينند که هر چند هر 

حقيقتی را زیر پا نمی گذارند ولی به 

خاطر خصلت متزلزل خود، در بسياری 

ی بدخواهان موارد تحت تأثير اندیشه ها

چرا اینها متوجه واقعيت . قرار می گيرند

های فوق در ایران نيستند؟ چرا پژواک 

صدای ارژنگ را در بين زحمتکشان جان 

به لب رسيده از مظالم وحشتناک 

سرمایه داران نمی بينند و آن صدای 

قدرتمند را در گستره جامعه ایران و در 

خاوران ها نمی شنوند؟ چرا درک نمی 

ه اگر آن صدای انقالبی جاری در کنند ک

گران و زحمتکشان ما نبود، اگر رميان کا

برای خاموش کردن آن صدای قدرتمند و 

رسا نبود که دیکتاتوری لجام گسيخته 

حاکم  به سختی می تواند در گلو خفه 

اش سازد، خواندن سرود انترناسيونال 

در مقابل پاسداران درنده خوی رژیم نيز 

می شد و آن سگان در خاوران تحمل ن

دستور موقت عدم دریدن جمعيت حاضر 

و آنهمه ......و! را دریافت نمی کردند

کتاب و روزنامه و مجله در مورد 

چریکهای فدائی خلق و دیگر انقالبيون 

کسانی که .   منتشر نمی شد٥٠دهه 

در خارج از کشور از شنيدن صدای 

ارژنگ خردسال، از نامه او به مادر 

خود می لرزند، کسانی زندانی اش به 

که تاب شنيدن حرفهای رفيق مرضيه 

به عنوان چریک فدائی مدافع انقالب 

توده ها را در این فيلم ندارند، مسلم 

است که قادر به شنيدن پژواک آن حرف 

. و صدا در ایران کنونی نيز نمی باشند

کسانی که سازماندهندگان 

را  به خاطر امکان دادن به " گردهمائی"

در آنجا مورد حمله " مادر"فيلم نمایش 

قرار می دهند، اگر کسانی نباشند که 

درکی از وضعيتی که امروز در ایران 

حاکم است نيز ندارند، مغرضينی 

هستند که به هرحال باید خشم خود را 

به خاطر هر کار مثبت مبارزاتی که 

سمينار پيش برده است، بر سر آنها 

اقعًا اما به نيروهای مبارز و و. بکوبند

چپ دلسوز توده ها و مدافعين راستين 

آزادی و برابری و سوسياليسم باید 

گفت که مبارزه در شرایط خارج از 

کشور، دور از توده های رنج دیده ایران 

به چشمانی با بينائی قوی و گوش 

باید دید و متوجه . های باز نيازمند است

بود که اینهمه هجوم و تالش مذبوحانه 

ن ایده های انقالبی برای خنثی کرد

چریکهای فدائی، اینهمه غيض و کينه 

ای که نسبت به نيروهای واقعًا چپ و 

پویندگان راستين راه رهائی توده ها 

وجود نشان داده می شود، بدون 

زمينه مادی معينی در جامعه ایران 

نمی برای رشد چپ انقالبی 

در چنين شرایط . توانست بروز نماید

ه زندانيان بغرنج اجتماعی است ک

سياسی از ميان توده ها و روشنفکران 

مبارز در ایران، هم اکنون در زندانهای 

جمهوری اسالمی به بند کشيده شده 

شما بدون داشتن چشمان و گوش . اند

های باز  قادر به تشخيص ایده های 

انقالبی از غير انقالبی، برخورد انتقادی 

با هدف سازندگی با برخوردهای غرض 

هدفش صرفًا خفه کردن صدای آلود که 

انقالب، صدای چپ انقالبی و  به واقع 

خاموش کردن فریاد کارگران و 

زحمتکشان تحت استثمار و ستم غير 

قابل توصيف ماست، حتی قادر 

نخواهيد بود قدمی در دفاع از آن 

در هرحال این وظيفه . زندانيان بردارید

نيروی چپ انقالبی است که با قاطعيت 

استها ایستاده و ضمن در مقابل ر

خنثی کردن تبليغات فریبکارانه آنها و 

افشاء مقاصد بدخواهانه شان، از 

باورهای مبارزاتی خود پيگيرانه دفاع 

  .نماید

  

نکته آخری که در این قسمت الزم 

است در مقابل دروغ پراکنی و تبليغات 

سوء نيروهای راست مطرح شود، 

مربوط به تهييجی صرف خواندن 

ی های ایراد شده و بر چسب سخنران

این را قبل . زدن به آنهاست" شعاری"

از هر کس دیگری خبرنگار شهرزاد نيوز 

مطرح کرده و به این هم ایراد گرفته 

به بازگوئی خاطرات " است که آنها 

اما سخنان "... شخصی  می پرداختند

فوق صرفًا یک اتهام  کلی است که از 

طرف هر کسی مطرح می شود حتی 

وم نمی کند منظور کدام سخنرانی معل

هاست؟ حتی معياری به دست نمی 

دهند که بر مبنای آن بتوان متوجه شد 

که چه متنی از نظر آنها شعاری است 

 را آنها کدام کلمهو ! و چه متنی نيست

تهييجی می نامند؟ و این واژه از نظر 

آنها معادل چه چيزی در ادبيات 

ها مبارزاتی در سطح جهان است که آن

برای آن بار منفی قائلند ا؟ یا چرا مثًال 

در سخنرانی اگر خاطره گفتن به 

رساندن منظور کمک می کند، نباید 

؟ از آنجا که مبلغين !چنين کاری کرد

فریبکار چپ نما چنين برخوردی را 

مستقيمًا و با نام بردن از چپ انقالبی 

و " تيز و تند"بر عليه آن به صورت

طرح کرده اند به دست م" گوشت کوب"

و این برخورد آنها تنها مبين رواج 

تبليغات بی اساس و غرض آلود بر عليه 

چپ می باشد که هيچگونه پرنسيبی 

هم پشتوانه آن نيست، در اینجا الزم 

اگر به . است اندکی به آن پرداخت

مجموعه سخنانی که مشخصًا بر عليه 

سخنرانی های ایراد شده از طرف چپ 

جه کنيم، معلوم می ابراز می شود، تو

گردد که این برچسب زنی ها در واقع 

انعکاس رنجی است که آنها از ارائه 

مطالب مهم در بعضی سخنرانی ها و 

.  برده اندمحتوای حقيقت جویانه آنهااز 

به عنوان نمونه ، وقتی رفيقی در حين 

ادای این حقيقت که جمهوری اسالمی 

به خاطر ماهيت وابسته به امپریاليسم 

ود از همان آغاز کمر به سرکوب خ

کارگران بسته و شکنجه را از همان 

آغاز در زندان هایش برقرار کرده بود را 

مطرح می کند و تجربه شخصی خود به 

 را در این ٥٨عنوان یک کارگر در سال 

مورد بيان می کند، جای تعجب نيست 

که نه فقط مدافعين شرمگين کنونی 

 که جمهوری اسالمی بلکه کسانی هم

عمری یاوه گفته و سرکوب و زندان و 

شکنجه در جمهوری اسالمی را یا به 

دليل عدم فهم ماهيت ضد خلقی این 

رژیم و یا به خاطر سرپوش گذاشتن 

روی این واقعيت، حاصل جریان مبارزه 

مسلحانه در جامعه به خصوص از طرف 

 جا زده ٦٠مجاهدین خلق در سال 

 سخنرانی متکی بربودند، از چنين 

 به خشم فاکت های عينی و مستند

حال دیگر وضع کسانی که بنی . آیند

صدر را رئيس جمهور مردمی ایران می 

خواندند و  به دفاع از  او قيام کردند، یا 

کسانی که درست در شرایطی که 

کارگران و رو شنفکران مبارز در زندانها 

تحت شکنجه قرار داشتند می نوشتند 

 در جمهوری نظام حاکم بر زندان ها" 

از "(اسالمی متکی بر شکنجه نيست

. اراجيف سازمان اکثریت در همان زمان

 به ١٠٤نشریه کار شماره : نگاه کنيد به

، روشن )١٣٦٠ اردیبهشت ٢تاریخ 

اینها اگر برای از بين بردن اعتبار . است

چنان سخنرانی هائی، با ناله و فغان 

چنين برچسب های نازل و سخيف را 

 های کهنه شده فریبکارانه نزنند و روش

گذشته را بر عليه نيروهای انقالبی 

؟ !دوباره از سر نگيرند، پس چه کنند

باالخره رنج بی درمان را به گونه ای 

همين راست ها و !! باید تسکين داد
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راست های چپ نما هر جا در همين 

خارج از کشور امکان یافته اند، 

کمونيسم و کمونيستها را کوبيده اند 

گویا در آغاز روی کار آمدن جمهوری که 

اسالمی از تظاهرات زنان بر عليه 

حجاب پشتيبانی نکردند و همواره با ریا 

و فریبکاری پنهان کرده اند که زنانی که 

برای اولين بار بر عليه حجاب اجباری 

زنان رژیم خمينی بپا خاستند، همانا 

زنانی با گرایشات و یا اکثرًا کمونيست 

س وقتی چنين واقعيتی در پ.  بودندچپ

یک سخنرانی بر مال می شود، وقتی 

نشان داده می شود که آن زنان جوان و 

نوجوان، خود جسارت و آگاهی 

مبارزاتی خود را از نسل پيشين خود، از 

زنان مبارز شرکت کننده در جنبش 

 دند ، اخذ کرده بو٥٠مسلحانه در دهه 

راه، بر سوء و  وقتی به این ترتيب، 

ده بيشتر از این، از یک حرکت استفا

 بسته بر عليه خود چپ چپ مبارزاتی

می شود، تعجبی ندارد که مغرضين به 

خشم آیند و با غرض صحبت های 

متکی بر دليل و استدالل را با عنوان 

" شعار"بکوبند و بر عليه آن " تهييجی"

؟ که البته هيچوقت هم از چنين !دهند

برخوردهای شعاری خود خسته نمی 

به راستی از کسانی که !! ندشو

 ٦٠گرامی داشت یاد جانباختگان دهه 

می " روضه خوانی"و " عزاداری"را 

خوانند و از کسانی که با آنها دسته ُکر 

بر عليه چپ تشکيل می دهند، چه 

انتظاری باید داشت که وقتی در یک 

سخنرانی دالیل پویائی نسل جوان 

 بر شمرده شده و بر ٦٠زندانی دهه 

ت قهرمانانه و تا پای جان زندانيان مقاوم

ارائه سياسی انقالبی در آن دهه  با 

 تأکيد می شود، آنها لفظ سندی زنده

را برای چنين سخنرانی به " شعاری"

کار نبرند؟ آخر با چنين سخنرانی هائی 

مغرضين چگونه می توانند بر دروغين 

بودن ادعاهایشان سرپوش بگذارند که 

ه اند که گویا بارها گفته و  پخش کرد

هيچکس در مقابل شکنجه های 

شکنجه گران جمهوری اسالمی طاقت 

نياورد و گویا زندانيان سياسی در دهه 

 همه اطالعات خود را به رژیم داده و ٦٠

با !! بعد به جوخه اعدام سپرده شدند

اندکی دقت به چنين ایراداتی می 

توان دید که نه شکل و چگونگی 

ه تمامًا بعضی از سخنرانی ها بلک

محتوای انقالبی آنهاست که 

موجب زدن چنين انگ و برچسب 

ها از طرف نيروهای راست شده 

 ابراز چنين ایراداتی در واقع از .است

 سياسی آنها بر عليه چپ موضع گيری

غور و انقالبی نشأت می گيرد و نه از 

 در مورد سخنرانی ها بررسی علمی

. که البته بهره ای نيز از آن نبرده اند

درست به همين خاطر است که این 

ابراز نظرهای کور سياسی توأم با کينه 

توزی، از هيچ اعتباری برخوردار نبوده و  

  .  فاقد هرگونه ارزشی می باشند

  

اینها و همه آنچه در فوق به آنها اشاره 

شد در مجموع نمونه ها و خالصه ای از 

برخورد راستها به چپ انقالبی در 

ی سراسری در باره گردهم آئ"جریان 

می باشد که " کشتار زندانيان سياسی

آن را تحت عنوان ایراد به سمينار و یا 

اینان با . گزارش از آن مطرح کرده اند

اعتقاد به دموکراسی حذفی که الزامًا 

با سکتاریسم و تنگ نظری عجين 

است، نه فقط با همه قوا در جهت 

حذف چپ انقالبی از چنين گردهمائی 

و راندن ) بتوانند حتی از جنبشاگر (ها 

او به حاشيه می کوشند بلکه 

برای ترساندن وسطی ها " مدبرانه"

سانتریست ها یا خرده بورژواهای (

ترسوئی که حرکتشان را نه 

کشش به سوی حقيقت بلکه 

اغلب جهت وزش باد تعيين می 

نيز  نقشه می کشند تا ضمن ) کند

حذف پشتيبانی آنها از انقالب و 

 انقالبی، آنها را یا منفعل نيروهای

و پاسيو کنند و یا به طرف خود 

کشانده و وادار به اتخاذ مواضع 

  .راست در جنبش بنمایند

*****  

همانطور که مالحظه شد در این نوشته 

سمينار یا " سازماندهندگان"از 

گردهمائی صحبت شد که منظور از آن 

می باشند " گفتگوهای زندان" رفقای 

 مسایل مربوط به این که از سایت خود

سمينار یا گردهمائی را به اطالع 

در هر حال در طرح . دیگران رساندند

" انتقادات سازنده، خطاب ما 

هستند و از آنهاست " گفتگوهای زندان

که انتظار می رود ایرادات واقعی به 

سمينار را شنيده و برای تصحيح کار در 

آینده در جهت خدمت به جنبش 

  . استفاده نمایندانقالبی از آنها

    

 اولين انتقاد اساسی و اصولی به 

 آنست که آنها از نظر مارفقای نامبرده 

از همان آغاز وظایف و اختيارات خود را 

کميته برگزار "به جمعی تحت عنوان 

بدون آنکه محول نمودند " کننده

معيارهائی که آن رفقا با آن خود را چپ 

در و رادیکال می خوانند در این تفویض 

در . نظر گرفته شده و بکار رفته باشند

نتيجه در جمع برگزارکنندگان، افرادی با 

مواضع متفاوت و حتی متضاد در کنار 

هم قرار گرفتند و بدون آن که معيار 

واحدی برای انجام کارها داشته باشند، 

.  پيشبرد کار سمينار را بعهده گرفتند

صرفنظر از این که چه افراد مشخصی از 

 راست در بين این برگزارکنندگان چپ یا

جای گرفته بودند، مسأله اصلی این 

است که در فقدان چهار چوب واقعٌا چپ 

و رادیکال و مرزهای سرخی که اجازه 

ورود به راست ندهد، جمعی متشکل 

از افرادی با مواضع گوناگون، در بهترین 

حالت باالخره برخوردهای راست روانه 

 را تجارب این. از خود بروز می دهد

مختلف نه فقط در ایران بلکه در همه 

جنبش ها در سطح جهان نشان داده 

در همه جا اتفاقًا سرنوشت . است

نهائی حرکت های ظاهرًا همگانی که 

 معيارهای چپ بر آنها مسلط نبوده

است، گرویدن به راست و غرق شدن 

  . در آن بوده است

  

شکی نيست که برگزار کنندگان برای 

ن سمينار آنهم به مدت سه برپائی ای

روز که حقيقتًا به تالشی شبانه روزی 

نيازمند است، کار و زحمت فراوانی 

با در نظر گرفتن این امر و . انجام  دادند

بدون این که ذره ای اهميت و ارزش 

برخوردهای صميمانه و مسئوالنه 

کسانی که برپائی مراسم بزرگداشت 

   و٦٠خاطره زندانيان سياسی دهه 

کوم کردن جنایات جمهوری اسالمی مح

را قدمی در جهت پيشبرد باورهای 

مبارزاتی خود می دانند، نادیده گرفته 

شود و یا قدر کار با ارزش آنها دانسته 

نشود که امکان ایراد سخنرانی هائی 

با محتوای انقالبی و کيفيتی خوب و 

همچنين عرضه کارهای سياسی و 

وجود هنری ارزشمند را در آن سمينار ب

آوردند، در اینجا تنها به چند مورد از 

ایرادات وارد به این سمينار که دقيقًا در 

نبود معيارهای چپ و رادیکال امکان بروز 

  .یافته بودند، می پردازیم

  

بعضی از ایرادات چنان برجسته بودند 

که نکات مشترکی را در بين خيلی از 

از جمله . منتقدین تشکيل می دهند

د تعداد زیاد سخن ران و ایراد به وجو

برنامه های سياسی و هنری زیاد در 

این ایراد خود . طول دو روز و نيم سمينار

منبع و بوجود آورنده ایرادات دیگری 

شده و نارضایتی شدید شرکت 

به . کنندگان در سمينار را باعث شد

دليل زیاد بودن تعداد سخنرانان، در 

همان روز سخنرانی در مدت کوتاهی از 

نرانان خواسته شد که بحث های سخ

خود را فشرده کنند و در مدتی کمتر از 

وقت تعيين شده بحث خود را ارائه 

این امر فشاری به سخنرانان بود . دهند

که مجبور می شدند یا از ایراد همه 

سخنرانيشان صرفنظر کنند و یا به گونه 

ای که دلخواهشان نبود بحث خود را 

 وقت کم با توجه به. ارائه نمایند

هيچگونه امکان پرسش به شنوندگان 

" پنلی"حتی آنجا که ظاهرًا . داده نشد

از سخنرانان در بخش زندان و زنان 

تشکيل شده بود و قرار به برگزاری 

برنامه پرسش و پاسخ بين سخنرانان و 

مخاطبين در سالن بود، جمعيت با این 

واقعيت روبرو شد که باید برای صرف 

 همان موقع می چون فقط(شام برود

حتی در خارج از ). توانست صرف شود

سالن هم امکانی برای بحث و اظهار 

نظر شرکت کنندگان در سمينار فراهم 

این یکی از بزرگترین ایرادات . نبود

وضع به . سازماندهی در سمينار بود

صورتی در آمد که گوئی حضار فقط 

آمده بودند که تند و تند و تند بشنوند و 

سام برنامه ها را در ذهن خود انواع و اق

گوش دادن به تعداد زیاد . فرو برند

سخنرانی پشت سر هم و بدون وقفه 

در یک روز و درشرایطی که امکان 

شرکت در بحث ها نيز از آنها سلب 

شده بود، کامًال جمعيت را خسته کرده 

زیاد و فشرده بودن برنامه های . بود

ی، دیگر نيز عالوه بر تعداد زیاد سخنران

البته در .  بر این خستگی می افزود

اینجا نمی توان در مورد همه ایرادات 

کوچک و بزرگ دیگری که وجود داشت، 

" پنل"فقط اگر به آنچه که نام . نوشت

به آن داده شده بود بپردازیم باید گفت 

که اگر از شيوه ها و فرهنگ مترقی در 

جوامع غربی استفاده می شود، این 

ی آن را در بر محتوا باید کار در درجه اول

 تقليد نام و ظواهربگيرد نه اینکه صرفًا 

مثًال نمی توان با سخنرانانی که . شوند

روی موضوع کامًال معين و واحد صحبت 

نمی کنند یک پنل تشکيل داد و باید 

محتوای ارائه شده با نام مورد استفاده  

د رهر حال . همخوانی داشته باشد

است پيدا کردن آنچه به طور کلی مهم 

.  چنين ایراداتی می باشدسرمنشاء
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  !!بر قرار باد اتحاد همه نيروهاي انقالبي و خلقهاي تحت ستمبر قرار باد اتحاد همه نيروهاي انقالبي و خلقهاي تحت ستم

معيار ایراد اصلی در واقع به نداشتن 

 در بين برگزار کنندگان بر درست واحدی

برگزار کنندگان حتی . می گردد

نتوانسته و یا نخواسته بودند تعداد 

مناسبی  را در تعيين سخنرانان در نظر 

بگيرند که این امر باعث بوجود آمدن 

حت کننده ای نه فقط برای وضع نارا

شرکت کنندگان بلکه برای خود 

  . سخنرانان نيز گشت

  

شکی نيست که اولين تلقی عمومی 

از گردهمائی در باره کشتار زندانيان 

سياسی، دفاع از آرمان های انقالبی 

آن زندانيان و محکوم کردن جنایات 

اما اولين جلوه . جمهوری اسالمی بود

ر کنندگان که غلبه راست در جمع برگزا

معيارهای چپ رادیکال بر آن حاکم نبود، 

خود را در چگونگی صحنه آرائی یا دکور 

در این سالن . سالن نشان می داد

حتی یک عکس از زندانيان سياسی به 

.  دیده نمی شد٦٠خون خفته در دهه 

حتی یک شعار در تجليل از آنها و در 

دفاع از آرمان های انقالبی آنان نصب 

موضوع بر سر فراموشی یا . ودندنکرده ب

اتفاقًا بودند . اشکاالت تکنيکی نبود

کسانی در آن سمينار که عکس 

زندانيان سياسی شهيد زیادی را با 

خود داشته و حاضر به نصب آنها روی 

دیوارهای سالن و همچنين حاضر به 

همه نوع همکاری برای قرار دادن 

شعارهائی در دفاع از آرمان های آن 

اما . ن سياسی بودندزندانيا

برگزارکنندگان عليرغم چنان 

پيشنهاداتی باز حاضر نشدند به چنين 

در شرایطی که . کاری تن بدهند

جریانات راست می کوشند که بر پائی 

مراسم به یاد زندانيان سياسی دهه 

 را به صورت های مختلف از محتوای ٦٠

مبارزاتی خود خالی ساخته و حتی 

عزا "مخالفت با تحت عنوان به اصطالح 

از برپائی آن جلوگيری نمایند، " داری

جلوگيری از نصب عکس زندانيان 

سياسی جان باخته و شعارهای 

مناسب انقالبی در سالن چه معنی 

می دهد؟ آیا این را نباید به پای 

موفقيت راست در غالب کردن خواست 

و نيت خویش در آن گردهمائی تلقی 

کی از کرد؟ در آنجا تنها با دخالت ی

برگزار کنندگان آنهم پس از کوشش زیاد 

و تحمل کشمکش ممکن شد که شعار 

در محلی از " زنده باد سوسياليسم" 

آیا کسانی که از . سالن نصب شود

خاوران و خاوران ها صحبت می کنند و 

ظاهرًا کار و مبارزه خانواده های زندانيان 

 را مورد ٦٠سياسی شهيد در دهه 

 نباید از عدم وجود تأئيد قرار می دهند

عکس شهدا و شعارهای مناسب در 

سالن آن گردهمائی، در شرایطی که 

دیکتاتوری جمهوری اسالمی بر آن 

حاکم نبود، خجالت زده شوند؟ از 

مادران و پدران و خواهران و برادران 

زندانيان سياسی به خون خفته در 

خاوران ها خجالت زده شوند که نه در 

بلکه در شرایط شرایط خارج از کشور 

دیکتاتوری و اختناق حاکم بر جامعه 

ایران همواره عکس عزیزانشان را با 

خود دارند، در مورد آنها صحبت می 

کنند، هر جا امکان می یابند به زمزمه 

سرود های مبارزاتی می پردازند و با 

مشکالت زیاد مبارزه می کنند تا اجازه 

ندهند و اجازه نداده اند خاطره و آرمان 

های عزیزانشان از بين برود؟ آیا عدم 

نصب عکس مبارزین و شعارهای 

مبارزاتی در دفاع از آرمان های انقالبی 

زندانيان سياسی جانباخته در سالن به 

این خاطر بود که مبادا سالن به تسخير 

بر آن (!!) چپ در آید و سکتاریسم 

حاکم شود؟ آیا نظرگاه راست در این 

نين چبرخورد نيز محق است؟ 

نظرگاهی به خانواده های زندانيان 

سياسی در خاوران که با شجاعت 

تمام بر سر گور های گمنام فرزندانشان 

بعد از خواندن سرودهای انقالبی 

شعارهای مبارزاتی سر می دهند چه 

پاسخی دارند بدهند؟ آنها به خانواده 

درود : "های داغداری که فریاد می زنند

ان، درود بر بر تمامی مبارزین آذربایج

"  صمد بهرنگی ، درود بر بهروز دهقانی

بدون شک اگر این چه خواهند گفت ؟ 

افراد آنجا می بودند حتما ضمن شماتت 

این خانواده های ستمدیده،  می گفتند 

 و !که نباید این شعار را سر بدهند

     !سعی می کردند تا مانع آنها شوند

  

بلی، اولين تلقی عمومی از گردهمائی 

باره کشتار زندانيان سياسی، دفاع در 

از آرمان های انقالبی آن زندانيان و 

محکوم کردن جنایات جمهوری اسالمی 

ولی با کمال حيرت در این سمينار .  بود

اجازه داده شده بود که حتی آواهائی 

سر داده شود که آن آرمان ها را بی 

اعتبار کند و حتی مبارزه بر عليه ستم 

در رِژیم جمهوری و ظلم و جنایت را 

باور کردنی به . اسالمی محکوم نماید

نظر نمی رسد ولی چنين چيزی 

اگر رسانه های رژیم و . واقعيت داشت

دیگر رسانه های ضد خلقی سالهاست 

که تبليغ می کنند که گویا جوانان امروز 

ایران وضع دردناک جامعه کنونی را نه 

ناشی از رژیم جمهوری اسالمی بلکه 

نقالبيون نسل های پيشين حاصل کار ا

خود دانسته و آنها را مقصر می 

شناسند و گویا آنقدر خودخواهند که 

فقط به خود می اندیشند و اصًال مقوله 

از خود گذشتگی به خاطر منافع اکثریت 

جامعه را درک نمی کنند، در سمينار 

نيز همين تم که شاید برای بعضی از 

 بی خبران از تم های تبليغی ای که در

جامعه ایران برای باز داشتن جوانان از 

مبارزه رواج داده می شود، جدید جلوه 

این موضوع . کند، مورد تبليغ قرار گرفت

را پيشاپيش کسی که حتی دسته 

از ابراز آن " قدر دانی"گلش را برای 

سخنان خریده و به سمينار آورده بود، 

می دانست و  برگزار کنندگان نيز نمی 

به .  غير مطلع باشندتوانستند از آن

خصوص که از مدتها پيش، از سخنرانان 

خواسته بودند که خالصه ای از متن و 

مو ضوع سخنرانيشان را برای آنها 

حداقل اگر برگزار کنندگان .(بفرستند

مدعی شوند که نمی دانستند، می 

بایست موضع خود را در مقابل چنين 

تهاجمی روشن می نمودند و یا حداقل 

دقت شود، بحث به ). ایندامروز بنم

هيچوجه بر سر سانسور حرفهای 

اصًال شاید حتی . سخنران ها نيست

مهم نباشد که یکی دو نفر هم 

سخنانی مغایر با اهداف اعالم شده 

ولی . سمينار در  آنجا بر زبان راندند

چگونگی برخورد برگزارکنندگان با چنين 

امری از اهميت زیادی برخورد دار بوده و 

در واقع برآیند نيروی برگزار . دمی باش

کنندگان که همانطور که قبًال اشاره 

شد در فقدان ضوابط چپ و رادیکال در 

ميان آنان نمی توانست جر با غلبه 

راست نباشد چنان شرایطی در آن 

سمينار بوجود آورده بود که صدای 

راست ترین نيروها نيز که تنها در گوش 

ده مرتجعين و دشمنان کارگران و تو

های رنج دیده ما می تواند نوای خوش 

. آهنگی تلقی شود، در آن شنيده شد

این راست اگر آگاهانه بر مبنای ایده ها 

و نظرات راست روانه اش، مانع از نصب 

 در ٦٠عکس شهدای گرانقدر دهه 

سالن شده بود، در مقابل، فضائی 

بوجود آورده بود که هر آدمی با هر 

م  عزیزان به نيتی می توانست مثًال نا

 را روی کاغذی دراز ٦٠خون خفته دهه 

نوشته و آن را از در ورودی سالن تا 

به اصطالح ابتکار . انتهای آن پهن نماید

که نتيجه اش آن بود ) ؟(!!هنرمندانه ای

که آن نام ها در زیر پای جمعيت حاضر 

ادای "این ! در آنجا لگد کوب شوند

 به آن عزیزان جان باخته را" احترام

مسلمًا هيچ انسان با وجدانی نمی 

باالخره . توانست تاب بياورد و تاب نياورد

با دخالت یکی از رفقای دست اندر کار 

سمينار، از اجرای کامل آن کار 

جلوگيری شد و تنها صفحه نام 

جانباختگان عزیز ما که در قسمت 

جلوی سالن پهن شده بود، در زیر 

 پاهای شرکت کنندگان در سمينار قرار

گرفت و ناخواسته برای آنها، تکه پاره 

برخورد برگزار کنندگان با این .  شد

موضوع چگونه بود؟ راست حتی به 

بعضی دخالت هائی که مانع پيشبرد 

چنان کارهائی بود نمی توانست جز با 

نمی توانست به . پرخاش پاسخ گوید

طور کلی روی هر نيروی مبارز و متعهد 

ال در درون که معترض بعضی اعم

راست روانه آنها در سمينار بود و بعضًا 

نيز مانع از موفقيت کامل آنها می شد، 

  .شدیدًا فشار وارد نياورد

  

چگونگی پایان بخشيدن به سمينار نيز 

عليرغم حضور . به نفع راست تمام شد

آنهمه هنرمند در سمينار، از وجود آنها 

برای بوجود آوردن فضای شاد مبارزاتی 

خر نيروی راستی که آ. استفاده نشد

هنرمندان با مواضع رادیکال، دیگر برایش 

کهنه و دل آزرده شده اند و می گوید 

، "شعاری"که گویا کارهایشان 

، (!!)و غيره است" تهييجی طوالنی"

چگونه می توانست از حضور آنان در آن 

سمينار بهره گيرد تا حداقل جمعيت 

شرکت کننده که هزینه باالئی هم بر 

 گذاشته شده بود، با زمزمه گرده اش

سرودها و ترانه هائی که آنها می 

  ؟!خواندند، سمينار را ترک گوید

  

 در اینجا قبل از این که در مورد انتقاد 

برگزارکنندگان در آخر کار سمينار به 

الزم سخنرانان هم صحبت شود، 

است لحظه ای روی این امر تعمق 
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کنيم که اینهمه برخورد بر عليه 

ای انقالبی و آزادیخواهانه آرمان ه

چپ، اینهمه ضدیت با رادیکاليسم، 

اینهمه تالش های هيستریک برای 

کوبيدن چپ و به حاشيه راندن آن 

که در برخورد به این سمينار خود 

را عرضه کرد، از کجا نشأت می 

گيرد؟  واقعيت این است که چپ، 

صدای کارگران و زحمتکشان را 

ر گلو چپ، فریاد د. پژواک می دهد

خفه شده توده های رنج دیده 

ایران که در معرض شدیدترین 

فشارهای اقتصادی و اجتماعی 

ناشی از سلطه سيستم سرمایه 

داری وابسته قرار دارند را فریاد 

می زند و از منافع آنهاست که 

، این چپ، از انقالب. دفاع می کند

 دفاع انقالبی برهبری طبقه کارگر،

 توده می کند و نفع وسيع ترین

های ایران را در سرنگونی رژیم 

قطع هرگونه جمهوری اسالمی و 

.  می داندنفوذ امپریاليسم از ایران

به همين خاطر است که این چپ 

قاطعانه در مقابل همه 

سازشکاران و  مماشات طلبان که 

عليرغم همه شعارهای دهان پر 

کنشان، جدائی دین از دولت و یا 

سالمی، تغيير قوانين و مجازاتهای ا

خواستی ست که امروز حداکثر 

 و آنها را  می ایستدتعقيب ميکنند،

بنابراین ضدیت با . افشاء می کند

این چپ نمی تواند جز ضدیت با 

کارگران و زحمتکشان و  ضدیت با 

تأمين منافع واقعی آنها که تنها با 

یک انقالب اجتماعی پيروز ميسر 

است، باشد؛ و  نمی تواند جز در 

وم سلطه ننگين رژیم خدمت تدا

واقعًا . جمهوری اسالمی قرار بگيرد

چه کسانی جز آنها که از انقالب 

توده ها هراسانند، جز آنها که 

رادیکاليسم کارگران لرزه بر اندام 

آنها می اندازد، ممکن است چنين 

با غيض و غضب و کينه و بطور 

هيستریک بر عليه این چپ 

برخاسته و چشم دیدن آن را 

باشند؟ اما واقعيت این نداشته 

است که تا کارگران و زحمتکشان 

ایران وجود دارند، این چپ نيز 

وجود خواهد داشت و از این نيروی 

  . مادی توان و نيرو  خواهد گرفت

با ابراز سخنانی از طرف " گردهمائی"

برگزار کنندگان که به خصوص سخنرانان 

را به باد انتقاد گرفتند که گویا خارج از 

چوب تعيين شده سخن گفته اند، چهار 

نکته آخر در آن اظهار نظر ها . پایان یافت

بحث مهمی است که باید با کسانی 

صورت گيرد که خود را با عنوان چپ و 

  . رادیکال تعریف می کنند

  

اولين موضوع قابل تأکيد آنست که وارد 

کردن چنين ایرادی به سخنرانان از 

 طرف برگزارکنندگان یک سمينار امر

جدیدی است و به نظر نمی رسد که 

البته تا کنون . سابقه ای داشته باشد

چنين وضعی بوجود آمده است که 

سخنرانی در یک جلسه به ایراد 

سخنانی پرداخته که مغایر با خواست و 

نظر برپا کنندگان و حاضرین در آن 

در این صورت انتقاد . جلسه بوده است

 آن  متوجه مسئوليندر درجه اولو ایراد 

جلسه بوده است که یا عليرغم 

شناخت از مواضع سياسی آن 

سخنران، باز او را به جلسه مفروض 

دعوت کرده اند و یا چشم بسته و بدون 

آگاهی از مواضع سياسی سخنران از 

وانگهی در . او دعوت به عمل آورده اند

گردهمائی مورد نظر با توجه به شرکت 

 تعداد زیاد سخنران در آن، طرح چنين

ایرادی به طور کلی و نه مشخص نه 

چون (تنها کمکی به رفع ایراد نمی کند

معلوم نمی کند به کدام سخنرانی ها 

بلکه باعث می ) و چه ایرادی وارد است

شود که حق سخنرانانی که واقعًا با 

احساس مسئوليت برخورد کرده و 

سخنرانی های با ارزشی هم ارائه 

ما ا. داده اند، زیر پا گذاشته شود

صرفنظر از این که برگزارکنندگان در ابراز 

چنين ادعائی محق بوده اند و یا نه، این 

برخورد پاسخی بود که در مقابل 

نارضایتی شرکت کنندگان از موضوعات 

بحث سمينار مطرح شد و بيانگر آنست 

. که به هر حال ایرادی در کار بوده است

بنابراین برخورد اصولی آن است که 

اساسًا چنين مسأله ای چرا ببينيم 

؟ چرا در سمينار اول مطرح می شود

کسی به فکر آن نيافتاد که بگوید 

سخنرانی ها یا فالن و بهمان 

سخنرانی در چهارچوب سمينار قرار 

داشت و یا نداشت؟ با کنار گداشتن هر 

گونه تعصبی فقط با اندکی توجه می 

چنين ایرادی از توان دید که 

وضوع نامشخص  و مبهم بودن م

سمينار و یا تناقض بين سرتيتر آن 

که اساسًا در باره زندانيان 

 و کشتار سال ٦٠سياسی دهه 

 -  موضوع اجتماعی٤ بود و ٦٧

سياسی مطرح شده در آن 

  . سرچشمه گرفته است

  

حقيقتًا هنوز هم معلوم نيست که از 

نظر برگزارکنندگان یا سازماندهندگان 

 ٤سمينار، چگونه می بایست بين 

وعی که برای بحث انتخاب کرده موض

جنبش زنان، جنبش جوانان، : بودند

که ( جنبش کارگری، جنبش های ملی

البته بدون هيچگونه توضيحی از مورد 

نام " مردم تحت ستم"آخری به عنوان 

 ارتباط بر قرار ٦٧و کشتار سال ) بردند

 ٦٠کرد و در مورد شرایط زندان در دهه 

بور صحبت نمود؟ در واقعيت امر مج

کردن سخنرانان به ایراد بحث در رابطه 

با موضوعات فوق تا جائی که ما می 

دانيم دست و پای سخنرانان را برای 

این که بتوانند آزادانه در مورد زندان و 

 و شرایط ٦٠زندانيان سياسی دهه 

.  صحبت کنند بسته بود٦٧کشتار سال 

در بهترین حالت آنها می بایست ضمن 

از آن جنبش ها به برخورد به هر یک 

گونه ای بين آن جنبش و زندانيان 

.   ارتباط بر قرار نمایند٦٠سياسی دهه 

برگزارکنندگان موقعی محق بودند که 

چنان ایرادی را در مورد سخنرانان مطرح 

کنند که پيشاپيش با روشنی در مورد 

موضوع فوق توضيح داده بودند و کامًال 

ه برای سخنرانان معلوم کرده بودند ک

باید در چه چهارچوبی بحثشان را ارائه 

اگر چنين کاری صورت گرفته بود . دهند

 برای حداقل در یک پاراگرافو 

سخنرانان توضيح و تشریح شده بود که 

چهارچوب تعيين شده برای ارائه بحث 

از نظر برگزارکنندگان چيست، اکنون 

همين می توانست به عنوان معياری 

رستی برای سنجش درستی و یا ناد

ادعای آنها که گویا سخنرانان به 

چهارچوب های تعيين شده وفادار 

در حالی که هنوز . نماندند ، به کار رود

هم نظر روشن و بی ابهامی را در این 

مورد نمی توان در بين برگزار کنندگان 

البته بحث بر سر رد .  سراغ گرفت

. هرگونه ایرادی به سخنرانان نيست

 که تریبون در مثًال به سخنرانی کسی

مورد کشتار زندانيان سياسی در دهه 

 را برای دفاع از زندانيان غير ٦٠

در ) آنهم در موردهای خاصی(سياسی

شرایط کنونی در ایران مورد سوء 

استفاده قرار می دهد و به گونه ای از 

تماس تلفنی اش با زندان اوین سخن 

می گوید که گویا هم اکنون زندانيان 

انقالبی در شرایط غير سياسی مبارز و 

انسانی در آن به بند کشيده نشده اند 

که هرگز هم امکان تماس تلفنی با 

خارج از کشور را ندارند، مسلم است 

ولی این هم . که ایراد بسيار وارد است

مطرح است که اگر آن سخنران به قول 

یکی از برگزار کنندگان توانسته بود در 

، "یک دهن آواز بخواند"آن سمينار 

مواضع او به عنوان عضوی از یک شاخه 

از قبل نيز " حزب کمونيست کارگری"از 

شناخته شده بود و انتظاری وجود 

نداشت و نمی بایست وجود داشته 

باشد که وی از موضع یک نيروی چپ و 

انقالبی با مسایل سمينار برخورد 

در هر حال از این نمونه ها که . نماید

جواب هنوز این سئوال بی بگذریم، 

 در تمرکز بحثمانده است که چرا 

این گردهمائی و یا سمينار روی 

کشتار زندانيان سياسی در سال 

 و موضوعات متفاوتی که در ٦٧

 مطرح ٦٠رابطه با زندان در دهه 

آیا همه مسایل و  است، نبود؟

موضوعات در این زمينه کامًال 

مطرح شده و دیگر چيزی برای 

نکند گفتن باقی نمانده است و یا 

 هم جزو ٦٠مسایل مربوط به دهه 

همچون " تکراری"و " کهنه"مسایل 

 شده ٥٠مسایل مربوط به دهه 

 و به خاطر  اجتناب از ؟!!است

بودن و یا احتراز از خوردن " سنتی"

چنين مارک و برچسبی دیگر نباید به آن 

  ؟!مسایل پرداخت

  

 مسلم است که این خواست نيروهای 

ا که می راست می باشد که تا آنج

به مناسبت گرامی توانند مراسم ها 

داشت خاطره زندانيان سياسی دهه 

 و تجربه گيری انقالبی از تجارب ٦٠

خونين گذشته را به اشکال مختلف از 

مسير اصلی خود منحرف نمایند و آن را 

. از محتوای انقالبی خود تهی سازند

ولی در همين حال از کسانی که خود 

ی می کنند را چپ و رادیکال معرف

انتظار می رود که در مقابل این 

خواست بایستند و اجازه ندهند که آنها 

بتوانند این تجربه از برگزاری سمينار را 

تا . به یک تجربه منفی تبدیل سازند

کنون در موارد زیادی کار مثبتی با 

نيروی چپ ها و با کار و زحمت آنها 

شروع شده و پس از مدتی در جریان 

م راست ها مواجه گشته حرکت با هجو

و آنها توانسته اند ابتدا ایده ها و روش 

های خود را در آن حرکت جا بياندازند و 

سپس تمامًا آن را به تسلط خود در 
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اخير نيز یکبار دیگر نشان می دهد که اگر مرز سرخ و " گردهمائی"تجربه . آورند

يروهای راست، این واقعًا دموکراتيکی وجود نداشته باشد که مانع از جوالن ن

مبلغين و اشاعه دهندگان نظرگاه های بورژوازی در چنين مراسم هائی بشود و 

اگر به نام برخورد ظاهرًا دموکراتيک و ظاهرًا غير بوروکراتيک پرچم چپ و رادیکال را 

به زمين گذاشته و نخواهيم زیر چنين پرچمی فضای کامًال دمکراتيکی برای دفاع 

اسی بوجود آوریم، آنوقت به طور اجتناب ناپذیر راست ميدان از همه زندانيان سي

  . دار کامل صحنه شده و دیگر چپ در آن جائی نخواهد داشت

  

. نيروهای راست، گردهمائی اخير را نا موفق و یا شکست خورده قلمداد می کنند

اما تنها معيار سنجش برای درستی یا نادرستی این تلقی، توجه به هدفی است 

البته واضح است . در مقابل خود قرار داده بودند" گردهمائی"اندهندگان که سازم

 این در عين حال،. که گردهمائی مورد نظر تمامًا خواست راست ها را برآورد ننمود

گردهمائی عليرغم همه کمبودها و ایراداتش با احتساب همه نکات مثبت کوچک 

ه از جمل( ارائه کارهای هنریو بزرگش، تا حدی امکانی بوجود آورد که چه از طریق

و چه از طریق ارائه بعضی ) نشان دادن بعضی فيلم های باارزش در آنجا

مثًال سخنرانی جوان مبارزی که دوران کودکی خود را در زندان (سخنرانی ها

 ٦٠، به گرامی داشت خاطره زندانيان سياسی جان باخته در دهه )گذرانده بود

از این تالش باید به عنوان . نقالبی آنها دفاع شودپرداخته شده و از آرمان های ا

  .  یک موفقيت نام برد

  

 اکنون می توان گفت که برای رفقای گفتگو های زندان ، برای این که صدای 

رسای رفقای به خون خفته راه آزادی و سوسياليسم باشند، به طور واقعی یک 

 سوسياليسِم را در دست این رفقا باید امروز پرچم سرخ. راه بيشتر وجود ندارد

خود بفشارند و اجازه ندهند که نيرو های راست در تحت پوشش دفاع ساختگی 

و کاذب از زندانيان سياسی و یا هر پوشش دیگری، گرامی داشت خاطره زندانيان 

 و دفاع از آرمان ها و ارزش های انقالبی در ٦٠سياسی به خون خفته در دهه 

گ ساخته و آنها را از ادامه راهی که انقالبيون ما در مقابل حاميان سرمایه را کمرن

         .راه تحقق آن جان خود را از دست دادند، باز دارند

  

  

  

  

  

به اميد همواره در اهتزاز بودن پرچم چپ رادیکال و  برگزاری سمينارهائی که 

 با آوای هر چه رساتری از آن بگوش ٦٠آرمان های انقالبی به خون خفتگان دهه 

   .دبرس

  : زيرنويس ها

 به عنوان نمونه می توان به برخورد صاحبان آن تفکر در یکی دو -)١(

سال پيش در جمعی اشاره کرد که با تنگ نظری و فرقه گرایی کامل به 

از چریکهای فدائی خلق  "من یک زنم"شدت مانع از نمایش ویدیو کليپ 

نبش ج"شدند تا به خيال خود نگذارند فضا از نظر آنان آلوده 

غافل از آن که مبارزات سرشار از صميميت و صداقت . بشود"فدائی

 و افقی که آنها در مقابل مبارزات ٥٠کمونيست های فدائی در دهه 

 آنچنان گسترده است که ،آینده خلق های تحت ستم ما بوجود آورده اند

اتفاقًا در مراسم روز . از محدوده جغرافيای ایران نيز فراتر می رود

 مارس امسال دیدیم که صدای چریک فدائی خلق، غزال ٨ن در جهانی ز

به همراه نام فدائی " من یک زنم" سرود زیبای –آیتی در شعر و ترانه 

قهرمان، مرضيه احمدی اسکوئی چگونه از حنجره دختران مبارز نو جوان 

آیا . افغانستان شنيده شد؛ و آن صدا چگونه در ميان آنان پژواک داشت

عالين چریک های فدایی خلق حضور داشتند که محيط در آنجا هم ف

؟ آیا وقتی آن دختران مبارز افغانی که با ! کرده باشند تسخيربرنامه را

شور و عشقی وافر با لهجه شيرینی نام سازمان مرضيه را به زبان می 

می پرداختند و صدای فدائی در ميان " افتخار"راندند و به اجرای شعر 

         در آنجا حاکم بود؟ " سکتاریسم" این خاطر بود که آنان طنين داشت، به

طنين  واقعيت این است که . این نوع کوته فکری را دیگر باید کنار بگذارند

صدای فدائی آنقدر قوی است که هيچ یک از آن نوع حصارهای فرقه 

  . گرانه و سکتاریستی قادر نيست از شنيده شدن آن جلوگيری کند

  

که برای چریک فدائی   به شعری از شاملو به همين نامه اشار  -)٢(

   .خلق ، رفيق احمد زیبرم سروده شده است

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

  
 "در ايران گردهمائي سراسري در باره كشتار زندانيان سياسي"پيام به دومين 

  
  !دوستان! رفقا

  
ضمن بزرگداشت ياد تمامي جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم و با تأكيد بر آرمانهاي انقالبي و رهايي بخش آن عزيزان، بدين وسيله 

  . همبستگي خود را با اقدام شما در برگزاري دومين گردهمايي سراسري درباره كشتار زندانيان سياسي در ايران اعالم مي كنيم
، كمونيستها و مبارزيني كه پيك اميد 67 و بويژه جانباختگان قتل عام سال 60ما بر اين اعتقاديم كه بزرگداشت خاطره جان باختگان دهه 

  پايداري بر آرمانهاي خويش، و در جدال با خاموشي، بدست رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي جان باختند، بخشي از بودند و با استقامت
  . وظايف انقالبي هر نيروي آزاديخواه و دمكرات است

  
بي آنان براي سرنگوني  و با تحكيم وحدتهاي مبارزاتي خويش پژواك مبارزات انقال60بكوشيم با تأكيد بر آرمانهاي انقالبي جان باختگان دهه 

  .رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي باشيم
  

  مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
  

  با ايمان به پيروزي راهمان
  چريكهاي فدايي خلق ايران

  1386شهريور 
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 متن . مراسم بزرگداشتي در سيدني استراليا برگزار گرديد67ي در سال  در نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياس: توضيح
 متن اين سخنراني را از صورت گفتار به  " پيام فدائي"زير سخنراني رفيق فريبرز سنجري در اين مراسم مي باشد كه 

  . آن را در اختيارخوانندگان  قرار مي دهد  نوشتاردر آورده و بدين وسيله

  چه بود؟67مي از قتل عام سال اهداف جمهوري اسال

با سالم به همه رفقا و دوستاني كه در اين جلسه حضور دارند و با تشكر از 
.  با شما به گفتگو بنشينمبرگزارگنندگان اين مراسم كه اين فرصت را بوجود آوردند تا

همانطور كه مي بينيد فاصله دور سبب شده كه بجاي گفتگوي رودررو و به قولي 
شكي نيست . ق تلفن و بدون ديدن هم ،با هم سخن بگوئيميما از طر"چهره به چهره"

كه اين سبك كار ضعفهاي خاص خود را دارد پس اميدوارم كه در آينده اين امكان 
رگزاري جلسه اي حضوري بدون نارسائي هاي اين روش با هم به مهيا شود كه با ب

  .گفتگو بنشينيم
  

همانطور كه مي دانيد جلسه امروز در نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در 
 و در گراميداشت خاطره آن عزيزاني برگزار گرديده كه در مدتي كوتاه در 67سال 

  .سالمي به قتل رسيدندآن تابستان سياه بدست جالدان جمهوري ا
   

 مي گذرد،از جنايت بزرگي كه در تاريخ مشحون از 67 سال از تابستان خونين سال 19
در اين سالها جمهوري . قتل و جنايت جمهوري اسالمي جايگاه ويژه اي يافته است

اسالمي به هر وسيله اي متوسل شده تا اين جنايت را از حافظه مردم ما پاك سازد و 
اما امروز . مرين و عاملين مستقيم آنرا در پشت پرده مخفي نمايد آ چهرهحتي

خوشبختانه شاهديم كه عليرغم همه اين تالشها خانواده هاي زندانيان سياسي كشته شده 
 هر ساله در خاوران جمع مي شوند و با خواندن ، و در آن قتل عام فجيع60در سال هاي 

نگه ميدارند و هر سال با صداي بلند تري  ياد آن عزيزان را زنده ،سرودهاي مبارزاتي
نسبت به سال پيش بر حق انكار ناپذير خود در شناخت و محاكمه مردمي آمرين و 

  .عاملين مستقيم اين جنايت پاي مي فشارند
  

از سوي ديگر شاهديم كه به همت كمونيستها و آزاديخواهاني كه به دليل سلطه 
 سراسر جهان پراكنده شده اند و رنج تبعيد ديكتاتوري لجام گسيخته حاكم بر كشور در

و دوري از خانواده و جامعه خود را هر روز با خود حمل مي كنند هر ساله گردهمائي 
هائي جهت گراميداشت خاطره آن جانباختگان و روشن كردن زواياي مختلف 

 و اين جنايت بزرگ 60سياستهاي سركوبگرانه جمهوري اسالمي در زندانهاي دهه 
  . مي شود كه جلسه امشب خود يكي از جلوه هاي اين تالش استبرگزار

  
قبل از پرداختن به هر بحثي مايلم توجه شما را به گردهمĤئي امسال خانواده هاي 

حتما خيلي از شما نيز مثل من فيلم گزارش .  در خاوران جلب كنم 67جانباختگان سال 
 كرده ايد و ديده ايد كه چگونه مراسم امسال خاوران را در سايت هاي اينترنتي مشاهده

در اين مراسم با افشاي فشارهاي مختلف دستگاه امنيتي جمهوري شركت كنندگان 
 جهت جلو گيري از تجمع در خاوران و برگزاري مراسم ياد بود جان باختگان ،اسالمي

 تاكيد مي كنند كه عليرغم همه اين فشارها تجمع در خاوران وحضور بر خاك 67سال 
در مراسم . ان را ادامه داده و از اين بديهي ترين حق خود نخواهند گذاشت عزيزانش
 شركت كنندگان از ضرورت هر چه بيشتر گفتن و نوشتن در باره خاوران و ،امسال

 اين آرامگاههاي انبوهي از كمونيستها و آزاديخواهاني كه در -خاورانهاي سراسر كشور
.  سخن گفتند-وري اسالمي به قتل رسيدند بدستور مستقيم سردمداران جمه60سال هاي 

 با سر دادن انترناسيونال كه ،و جالب اينكه امسال مراسم بزرگداشت خاطره آن عزيزان
به اين وسيله . شد به پايان رسيد بوسيله مادران و پدران آن شهدا نيز همراهي مي

يد كرده و خانواده هاي حاضر در خاوران بر درستي و بر حق بودن آرمان آن شهدا تاك
اين . همچون بخشي از جان باختگان آن سال،انترناسيونال را راه نجات انسانها ذكر كردند

 ماموران وزارت اطالعات ،در شرايطي بود كه از روزهاي قبل از آغاز مراسم امسال
 مي ناميدبارها و به "سربازان گمنام امام زمان"جمهوري اسالمي كه خميني آنها را 

ي برخي از خانواده ها مراجعه كرده و آنها را از شركت در مراسم كرات به خانه ها
  .امسال بر حذر داشته بودند

  
 خانواده هاي آن عزيزان و آزادي خواهان درشرايطي كهحال لحظه اي فكر كنيد كه 

 در زير سلطه آشكار سر نيزه و در شرايط بگير و ببند و بكشي كه جمهوري ،ايران
مزدوران رژيم همانطور كه شاهديم در شرايطي كه  و  مي برند؛، بسراسالمي راه انداخته

 خانواده به بهانه مبارزه با اراذل و اوباش،جوانان معترض را نيز به چوبه دار مي آويزد،
اجازه نمي دهند خاطره آن عزيزان و آن جنايت بزرگ به هاي آن جان باختگان 
اريم چه وظيفه سنگين تري بر  ما كه در خارج از كشور قرار د؛ فراموشي سپرده شود

و چرا بايد با همه وسائل و امكانات بكوشيم تا اين جنايت بزرگ و همه . عهده داريم
و اجازه . جنايات سردمداران جمهوري اسالمي را افشاء ساخته و بگوش جهانيان برسانيم

 ندهيم كه جمهوري اسالمي در مبارزه براي خاموش كردن صداي مخالفين خود با لبخند
  .از صحنه خارج شود

  
 در چه شرايطي و چرا رخ 67در همين راستا اجازه بدهيد كه حال ببينيم كه كشتار سال 

 اينجا و آنجا شنيده مي شود كه جنايات جمهوري اسالمي را به  اين كه،به خصوص. داد
حساب پاي بندي اين رژيم به اعتقادات مذهبي و يا خلق و خوي ددمنشانه جالدان حاكم 

دگاه هاي نادرستي بايد ديد كه اين فاجعه در چه يبر عكس چنين د اما .ذارندمي گ
  .و پاسخگوي چه نياز هائي بود. شرايطي رخ داد

  
ميدانيم كه در آن سالها رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي در جهت پيشبرد 

راق تبديل كرده منافع و مصالح امپرياليستها،ايران را به صحنه جنگي غير عادالنه با ع
بود و بي مهابا بر طبل جنگ مي كوبيد و دستگاه تبليغاتي رژيم لحظه اي از شعار 
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با پايان يافتن جنگ بطور طبيعي خواستها و مطالبات مردم امكان طرح مي 
به حكومت ت بود كه يافت و آزادي زندانيان سياسي يكي از اين مطالبا

چرا كه تن دادن به اين امر يعني  هيچ وجه حاضر به تن دادن به آن نبود،
قراردادن ذخيره ارزشمندي از كادرهاي ارزنده در اختيار مردمي كه 
اعتراضات پراكنده آنها مي رفت با گستردگي هر چه بيشتري رژيم را به 

انديشيد به اين هم پس رژيم در حاليكه به پايان جنگ مي  .مصاف بطلبد
فكر مي كرد كه چگونه با پايان بخشيدن به مسئله زندانيان سياسي آنطور 

و . خالص شود"شرشان "كه در خاطرات منتظري منعكس شده است از 
ديديم كه به دنبال پذيرش آتش بس با حمله مجاهدين به غرب كشور كه 

م جهت كشتار  نام مي برند دستاويز الز"فروغ جاويدان"از آن به عنوان 
كميسيون "به آن بهانه با ايجاد   جمهوري اسالميانمهيا شدو سر زندانيان

 به جان زندانيان سياسي افتاده و دسته دسته آنها را حلق آويز "هاي مرگ
  .نمودند تا جائي كه اساسا صورت مسئله زندانيان سياسي تغيير كرد

رژيم عليرغم 67اما سرانجام در سال . دست بر نمي داشت"جنگ جنگ تا پيروزي"
 سازمان ملل را پذيرفته و در 598همه عربده هاي جنگ طلبانه اش مجبور شد قطعنامه 

ايطي كه بخشي از خاك ايران در اشغال عراق بود گام بر جهت قطع جنگ آنهم در شر

   .دارد
  

نفس پذيرش خاتمه جنگ از سوي جمهوري اسالمي با توجه به ادعاهاي قبلي او در 
دي حكات مي كرد كه در رابطه مردم با يمورد جنگ،از شكل گيري پارامترهاي جد

حتمال خيزش هاي مردمي اين امر از رشد نارضايتي توده ها و ا. رژيم بوجود آمده بود
و از آنجا كه زندان همواره از شرايط مبارزه طبقاتي در سطح جامعه تاثير . خبر مي داد

مي گيرد و تابعي از آن است ما در آن سالهاي حتي شاهد تغيير روحيه زندانيان بوديم و 
 كه شاهد اعتراضات و اعتصابات آنها براي دستيابي به حقوق پايمال شده شان نيز بوديم
  .در خاطرات زندانيان ساسي بازمانده از آن سالها بروشني ذكر شده و ديده مي شود

 
براي درك بهتر آن اوضاع مي توان به نامه هائي استناد كرد كه در همان زمان از سوي 
مسئولين سپاه پاسداران و مسئولين ستاد تبليغاتي جنگ يعني محسن رضائي و سيد محمد 

شده بود ودر جريان دعواهاي داخل هيئت حاكمه گوشه هائي خاتمي به خميني نوشته 
در آن نامه ها تاكيد شده است كه مردم شديدا از جنگ . از آنها به بيرون درز كرد

خسته و بيزار شده اند و نه تنها امكان جمع آوري نيروهاي تازه نفس براي جبهه ها كم 
 مختلفي در زمينه هاي شده بلكه فرار از جبهه ها نيز شدت گرفته است و دالئل

گوناگون كه همگي بر ضرورت پايان جنگ حكم مي كردندو در جاي خود بايدبه آنها 
اين فاكتها نشان ميدهندكه خود مسئولين حكومتي هشدار مي دادند كه . پرداخت

اين عوامل ناتواني رژيم در . نارضايتي مردم بدليل جنگ مي رود تا در جائي سرباز كند
شان داده و ثابت مي كند كه جدا از همه پارامترهائي كه با توجه به ادامه جنگ را ن

ماهيت امپرياليستي اين جنگ بايد در نظر گرفته شود فاكتور توده هاي ايران و رشد 
مبارزه در ميان آنان چاره اي جز پايان دادن به اين جنگ بي حاصل براي سردمداران 

به همين دليل هم .  باقي نگذاشته بود،جمهوري اسالمي عليرغم همه آن تبليغات گزاف
  . مقايسه نمود"جام زهر"خميني پذيرش آتش بس را با سر كشيدن 

رژيم در شرايطي مجبور به تن دادن به آتش بس شد كه زندانها پر از زندانيان سياسي 
زندانياني كه طي سالها برخورد با ماموران امنيتي و ديدن روشها و شيوه هاي . بود 

وب تجربه اندوخته و آب ديده شده بودندو به مثابه ذخيره بزرگي از مختلف سرك
  . به حساب مي آمدند60كادرهاي جنبش انقالبي پس از كشتار هاي دهه 

  
با پايان يافتن جنگ بطور طبيعي خواستها و مطالبات مردم امكان طرح مي يافت و 

مي به هيچ وجه حاضر آزادي زندانيان سياسي يكي از اين مطالبات بود كه جمهوري اسال
به تن دادن به آن نبود،چرا كه تن دادن به اين امر يعني قراردادن ذخيره ارزشمندي از 
كادرهاي ارزنده در اختيار مردمي كه اعتراضات پراكنده آنها مي رفت با گستردگي 

پس رژيم در حاليكه به پايان جنگ مي انديشيد  .هر چه بيشتري رژيم را به مصاف بطلبد
ن هم فكر مي كرد كه چگونه با پايان بخشيدن به مسئله زندانيان سياسي آنطور كه به اي

و ديديم كه به دنبال . خالص شود"شرشان "در خاطرات منتظري منعكس شده است از 
فروغ "پذيرش آتش بس با حمله مجاهدين به غرب كشور كه از آن به عنوان 

ندانيان مهيا شد و سردمداران  نام مي برند دستاويز الزم جهت كشتار ز"جاويدان
 به جان زندانيان سياسي "كميسيون هاي مرگ"جمهوري اسالمي به آن بهانه با ايجاد 

افتاده و دسته دسته آنها را حلق آويز نمودند تا جائي كه اساسا صورت مسئله زندانيان 
  .سياسي تغيير كرد

  
اصلي غارت و چپاول در اين زمينه به خصوص بايد توجه داشت كه يكي از كانالهاي 

 سال جنگ امپرياليستي فروش سالح ها و كاالهاي مورد نياز جبهه هاي 8مردم در طول 
يعني هر آنچه كه از فروش نفت به عنوان محصول اصلي صادراتي كشور . جنگ بود

در . نصيب خزانه مملكت مي شد مي بايست عمدتا صرف گرم كردن تنور جنگ شود
 اصطالح آغاز بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ،اين وضع حاليكه با پايان جنگ و به

. و يك تغيير ريل در سيستم غارت و چپاول الزامي ميشد. الزاما تغيير مي كرد
 جهاني و كسردمداران جمهوري اسالمي اين بار مي بايست در چارچوب سياستهاي بان

ن نسخه اي بود كه صندوق بين المللي  پول به اصطالح به بازسازي كشور بپردازند و اي
خود صادركنندگانش مي دانستند كه هر كجا اجرا شده به شورش و نارضايتي و طغيان 

  .انجاميده است
بنابراين استراتژيست هاي جمهوري اسالمي كه به خوبي مي دانستند انبوه مطالبات پاسخ 
داده نشده مردمي كه انقالبشان به وحشيانه ترين شكلي سركوب شده با سياستهاي 
دوران بازسازي يعني با تشديد غارت و چپاول مردم ابعاد وسيع تري خواهد يافت و 
باالخره در جائي سر باز مي كند به هيچ وجه حاضر به پذيرش خطر آزاد كردن 

 دقيقا راه حل جمهوري اسالمي 67كادرهاي ذخيره جنبش نمي شدند و كشتار سال 
كه چندي ....مشهد،اراك،شيرازوشورشهاي .  همين مسئله بود"شر"براي خالصي از 

بواقع . بعد در دوران رياست جمهوري رفسنجاني رخ داد تائيدي بر اين تحليل مي باشد 
 "بازسازي" زندانها راه را براي "پاكسازي"سردمداران جمهوري اسالمي مي بايست با 

  .يعني غارت و چپاول مردم تسهيل نمايند كه همين كار را هم كردند
  

 و حمام خوني كه سردمداران جمهوري اسالمي در 67يت بزرگ سال بنابراين جنا
مي . فاصله كوتاهي در زندانهاي خود براه انداختند،دالئلي كامال مادي و زميني داشت

بايست آزادي خواهان و كمونيستها نابود شوند تا شرايط براي جوالن هر چه بيشتر 
اي ذخيره جنبش نابود شوند و نسل مي بايست كادره. سرمايه هاي امپرياليستي مهيا شود
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بنابراين استراتژيست هاي جمهوري اسالمي كه به خوبي مي دانستند انبوه 
مطالبات پاسخ داده نشده مردمي كه انقالبشان به وحشيانه ترين شكلي 
سركوب شده با سياستهاي دوران بازسازي يعني با تشديد غارت و چپاول 

كند به مردم ابعاد وسيع تري خواهد يافت و باالخره در جائي سر باز مي 
هيچ وجه حاضر به پذيرش خطر آزاد كردن كادرهاي ذخيره جنبش نمي 

 دقيقا راه حل جمهوري اسالمي براي خالصي از 67شدند و كشتار سال 
كه چندي بعد ....شورشهاي مشهد،اراك،شيرازو.  همين مسئله بود"شر"

در دوران رياست جمهوري رفسنجاني رخ داد تائيدي بر اين تحليل مي 
 "پاكسازي"بواقع سردمداران جمهوري اسالمي مي بايست با . باشد 

 يعني غارت و چپاول مردم تسهيل نمايند "بازسازي"زندانها راه را براي 
  .كه همين كار را هم كردند

 بطور كامل از صحنه سياسي كشورخارج گردد تا اعتراضات و مبارزات 60انقالبي دهه 
  .مردم امكان هر چه كمتري جهت تبديل به يك جنبش انقالبي سراسري پيدا كند

  
  !رفقا و دوستان عزيز

سياسي و تغيير  سال است كه جمهوري اسالمي مي كوشد بدنبال قتل عام زندانيان 19

صورت مسئله زندانها و ضربات بزرگي كه به اين وسيله به جنبش انقالبي مردم ما وارد 
نرا از ذهن جامعه ساخته است اين جنايت را الپوشاني و به فراموشي سپرده و خاطره آ

د و ت گيري اصالح طلبان حكومتي تشديد شاين تالش به خصوص با قدر .پاك سازد
 در اذهان جامعه ايجاد 60تالش شد تا آن فضاي وحشتي كه زندانهاي رژيم در دهه 

نموده بود را پاك كنند آنها سعي كردند برخي از خودي هاي خودشان كه بر اثر 
اني حدت يابي تضاد هاي دروني طبقه حاكمه به زندان مي افتادند را به عنوان سمبل زند

 .سياسي قرار دهند و شرايط زندان كشيدن آنها را به حساب كل زندانهاي ايران بگذارند
 پرده بكشند و هم تصويري 60همه اين تالشها براي اين بود كه هم روي جنايات دهه 

كه با خون عزيز ترين ياران ما در ذهن جامعه از زندان و شكنجه و اعدام يعني اصلي 
  .وري اسالمي در ذهن جامعه نقش بسته را تغيير دهندترين وسائل حاكميت جمه

اين فريبكاري حتي تا آنجا پيش رفته كه خود قوه قضائيه معلوم الحال جمهوري اسالمي 
چند روز پيش براي چندمين بار خبرنگاران را به زندان اوين دعوت نمود تا با نمايش 

زنداني جلوه بيشرمانه ا امكانات موجود در اين زندان بقول خبرگزاري فارس اوين ر

اين فريبكاري را بايد افشاءنمود و نبايد  !"زندانيان خاطر خواه آن هستند"دهد كه 
اجازه داد كه هر روز يكي از خودشان را سمبل زنداني سياسي نشان دهند و سياهچالهاي 

اين امر . "خاطر خواه آن هستند"مخوفشان را هتل جا زده و چنين جلوه دهند كه همه 
 خصوص از اين زاويه نيز اهميت دارد كه اين روزها برخي از تفكرات منحط موجود به

در جنبش زندانيان عادي را به جاي زندانيان سياسي جا زده و با تحريف معنا و مفهوم 
زنداني سياسي درست در آن خطي حركت مي كنند كه تبليغات جمهوري اسالمي در 

  .در ايران ايجاد كندتالش است تا از زندان و زنداني سياسي 
  

واقعيت اينستكه عليرغم تالش جمهوري اسالمي در تغيير صورت مسئله زندان به اعتبار 
رشد روز افزون جنبشهاي اجتماعي در ايران به اعتبار رشد جنبش كارگري ،گسترش 
جنبش زنان،اوج گيري جنبش دانشجوئي و تشديد مبارزات ملتهاي تحت ستم،زندانهاي 

زندانيان رنج ديده اي است كه امكان رساندن صدايشان به گوش همگان كشور مملو از 
   .از آنها سلب شده است

  
 در حاليكه نبايد اجازه داد كه 67در سالگرد قتل عام ددمنشانه زندانيان سياسي در سال 

اين فاجعه به فراموشي سپرده شود در همان حال بايد پژواك گر صداي آن زندانياني 
در غير .......ون در زندانهاي سنندج،اهواز،زاهدان،تبريز،تهران و باشيم كه هم اكن

انساني ترين شرايط نگهداري مي شوند و ليست اسامي تعدادي ازآنها اخيرا در خارج از 
بايد بكوشيم تا خواست آزادي زندانيان سياسي را هر چه رساتر . كشور منتشر شده است

  .آواز دهيم
  

 بر 60 و دهه 67قعيت كه آرمان بخشي از جان باختگان سال در خاتمه با تاكيد بر اين وا
پائي جامعه اي بود كه در آن از زندان و شكنجه و اعدام اثري نباشد بايد تاكيد كنم كه 
دستيابي به چنين جامعه اي تنها در بستر نابودي رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي و نظام 

دد كه خود اين امر به انقالبي بزرگ سرمايه داري وابسته حاكم بر ايران مهيا مي گر
وابسته است كه تنها در بستر آن امكان تحقق آرمانهاي انقالبي آن عزيزان ميسر مي 

  .گردد پس بكوشيم تا رهرو صديق اين انقالب باشيم
با سپاس از تك تك شما به خاطر حوصله اي كه در گوش دادن به اين صحبت ها به 

تمام مي كنم تا فرصت بيشتري براي قسمت پرسش و خرج  داديد صحبتم را در اينجا 
به اميد اينكه در اين قسمت با همكاري هم بتوانيم سواالت و نا روشني . پاسخ باقي بماند

  .شاد و پيروز باشيد. بر طرف سازيمپاسخ گفته و هاي اين بحث را 
  

  ٣٠از صفحه     ....جنبش زنان ، سركوب ، زندان و 

  
کسانی هستند . یت از چنگال ستمگران نيست و زنان نيمی از بشریت را تشکيل ميدهند، زیرا مارکسيسم چيزی جز علم رهایی بشر گذارند می

واژه کارگر یا کمونيسم را فقط متعارف با مرد می کسانی هستند که  . که بين مبارزه برای رهایی طبقه کارگر و رهایی زنان دیوار چين ميکشند
در چنين جوی است که فرصت طلبان این گونه به نسل جدید وانمود . اج یافته استچندین سال است که حمله به کمونيسم وسيعًا رو . پندارند

 آنها به این وسيله قصد دارند که تمامی مبارزات تاریخی کمونيست  !می کنند که گویا کمونيست ها مبارزه برای برابری و آزادی زنان را قبول ندارند
در هر جامعه ای ، : "ی کنند که  مارکس همواره روی این سخن داهيانه تأکيد می کرد کهآنها کتمان م . ها درجهت رهایی بشریت را منکر شوند

هيچ جنبش توده ای واقعی بدون "لنين بود که گفت  و یا نمی خواهند اعتراف کنند که این "ميزان آزادی زنان ، قياس طبيعی آزادی عمومی است
است که از دید هر فردی که خود را کمونيست می نامد ، رهایی تمامی توده های تحت بسيار روشن   ."شرکت زنان نمی تواند وجود داشته باشد
اگر می خواهيم که هيچ کودکی برای سير کردن شکم خود مجبور به بيگاری نشود ، اگر ميخواهيم که .  ستم در گرو پيروزی طبقه کارگر می باشد

 خالقيت های خود را رشد دهند و همينطور اگر به راستی خواهان تحقق حقوق پایمال دانشجویان ، هنرمندان ، نویسندگان در فضایی آزاد بتوانند
، باید مبارزه ای بی امان را برای از  ، سياسی و فرهنگی هستيم شده زنان ستمدیده جامعه خود و رهائی کامل آنها از قيد همه مظالم اقتصادی

جنبش امکان این يز بدون رهبری طبقه کارگر و غالب شدن ایده های کمونيستی در  که این ن سازمان دهيمموجودبين بردن نظام سرمایه داری 
این جنبش تنها در پيوند با جنبش های اجتماعی دیگر می .    جنبش زنان بخشی از جنبشهای اجتماعی در جامعه تحت سلطه ماست.پذیر نيست

.  را می بينيم" جنبش زنان، متحد جنبش کارگری"ان مترقی و مبارز ایران شعار ما گاه در پالکاردهای زن.  تواند راه تعالی و پيشرفت را طی نماید
رهائی زنان از قيد هر گونه ستم و از قيد و بندهای فرهنگ "باشد که در فردای رشد و گسترش هر چه بيشتر مبارزه زنان در ایران ، این آگاهی که 

ت ستم بر عليه امپریاليسم و ِرژیم حاکم تحت رهبری انقالبی طبقه کارگر امکان پذیر مردساالرانه ، در مبارزه متحدانه همه طبقات و اقشار تح
با اميد به این که بتوانيم در مبارزه ای پيگير و متحدانه ، منعکس کننده این صدای انقالبی در  . ، همه گير شده و در این مسير به پيش برود" است

  .یروز باشيد  .درون جنبش زنان باشيم
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 مصاحبه پيام فدائي با رفيق محمود خليلي، 
67از بازماندگان قتل عام زندانيان سياسي در سال   

مثل ( منتظر بسته شدن به تخت توسط روح اهللا، شكنجه گر بودم كه يكي از بچه هاي كرمانشاه را آوردند. رفتم209 براي بازجوئي به زير زمين " بود كه من مجددا62بهار سال ...

قبل از شروع . من در گوشه اي قرار داده شدم . تنداحساس مي كردم هيكل درشتي دارد چرا كه با تقال وتالش فراوان او را بجاي من به تخت بس). اينكه تازه دستگير شده بود 

.  كابل زدن، بازجو ها از در نصيحت شروع به نطق كردند و پس از مدتي در حالي كه او را مخاطب قرار مي دادند گفتند بهتر است قبل از كابل خوردن هر چه مي داني بگوئي

اين جمله خشم چند بازجوئي كه اورا دوره كرده بودند را برانگيخت وبا تمام وجود شروع به . ميتاني بگير. ونميگممي دانم : اما اين دالور كرمانشاهي با لهجه شيرين خود گفت

 .....من داشتم بال در مي آوردم. ضربه را شمردم ، سه يا چهار بازجو به نفس نفس افتاده بودند ولي حسرت يك آخ از طرف اين دالور به دلشان مانده بود90تا . زدن كردند 

 را معرفی کنيد و لظفًا خودتان. با تشکر از این که این گفتگو را پذیرفتيد:پيام فدائی
 قبل از هر چيز بگوئيد که در چه تاریخی و به چه اتهامی دستگير شدید؟

  
 ساعت ٦٠ آبان ٤من در تاریخ .   هستم متولد یکی از روستا های لرستانمحمود خليلی

با راهنمائی، همراهی ومشارکت مستقيم ) کوچه برلن (صبح در حوالی محل کارم در تهران ٩
یک بسيجی بود بهمراه برادر یکی از دوستان دبيرستانيم که از قدیم با همدیگر خواهر زاده ام که 

در همين جا بی . معاشرت فراوانی داشتيم وآنها از تفکرات من مطلع بودند، دستگير شدم
مناسبت نيست بگویم که بعد از قيام آن دو برادر به عنوان هواداران رژیم در کميته وارگانهای 

در هر .  می کردند وهم اکنون از مامورین رده باالی وزارت اطالعات هستندامنيتی نظام فعاليت
حال خود چگونگی وعلل دستگيری من موضوع ویژه ای است که شاید گنجایش و مناسبت بحث 

 .ما را در اینجا در بر نگيرد واز آن می گذرم 
  

مدت آنجا  وقتی دستگير شدید شما را به کدام بازداشتگاه بردند و چه :پيام فدائی
  بودید؟

  
آبان در این مکان نگهداری ٢٥من بعد از دستگيری  به خانه امنی منتقل شدم وتا روز  :پاسخ

  می شدم 
  

 لطفًا کمی در مورد شرایط بعد از دستگيری و فضای آن خانه امن توضيح :پيام فدائی
  .دهيد

  
تانم از پشت با  ماشينی منتقل شدم در حالی که دس در همان ابتدای دستگيری به: پاسخ 

چشمانم را هم بستند ومدت مدیدی این ماشين در خيابانهای مختلف می . دستبند بسته بود
در داخل ماشين لودگی های یکی از مامورینی که  مستقيمًا دستبند را بدستانم زد را . چرخيد

ور از دربی عب" بعد از مدتی خيلی طوالنی بنظرم ماشين متوقف شد وظاهرا. تحمل می کردم 
احساس می کردم محلی که ماشين در آنجا متوقف شد . نمود ومن را از ماشين بيرون کشيدند

چرا که با تمام نمایشی که اجرا می کردند و دستور خم کردن . کوچکی باشد" باید حياط نسبتا
سر، دوال شدن  وچرخاندن های متعدد دور حياط دونفری که بازوهایم را گرفته بودند، مجبور 

در نهایت از چند پله باال برده شدم و وارد . یا از من عقبتر حرکت کنند ویا مقداری جلوتربودند 
بسته کبریت که داخل ٢پس از بازرسی بدنی، سيگار، . فضای راهرو مانند وسپس اتاقی شدم 

 ٣٠٠٠جاسازی شده بود، کمر بند و کفش هایم ،ساعت و ) مالت(یکی از آنها یک سری مدرک 
با در نظر ( سپس از پله های باریک وکوتاهی.  همراه داشتم را از من گرفتندتومان پولی که

گرفتن اینکه شخصی که زیر بغل مرا گرفته بود وبعنوان راهنما من را هدایت می کرد، یک پله 
به طبقه دوم منتقل شدم و روی ) جلو تر از من حرکت می کرد و در اصل من را می کشيد

سانت و ارتفاعی به اندازه یک زانو قرار گرفتم که تا روز انتقال ٨٠ سانت وطول ٦٠سکوئی بعرض 
این خانه در .  به اوین، دراین محل که بعد ها متوجه شدم حمام ساختمان است، نگهداری شدم

نزدیکی یک مدرسه قرار داشت چرا که صبحها صدای زنگ مدرسه وهمهمه بچه ها بگوش می 
اتاقی قرار داشت ) یا نيم طبقه زیرین (جوئی و در زیر زمين در طبقه اول، یک اتاق برای باز. رسيد

چرا . از این محل صدا به بيرون انتقال پيدا نمی کرد" ظاهرا. که تخت شکنجه در آنجا مستقر بود
که موقع کابل زدن دهن مرا نبسته بودند ویکی از بازجویان می گفت اینجا تا دلت می خواهد 

مرتب هم می گفت که  قبل از توهم خيلی . ی نمی رسدهوار بکش صدایت به گوش هيچ احد
  . از کله گنده ها را اینجا به حرف آوردیم 

  
 شکنجه گران تا چه حد از فعاليت های سياسی شما مطلع بودند و می :پيام فدائی

خواستند که به چه چيز هائی اعتراف کنيد؟ به عبارت دیگر خواهان چه نوع اطالعاتی 
  .م در مورد برخوردهای اوليه آنها توضيح دهيدبودند؟ در ضمن کمی ه

  
از فعاليتهای سياسی من اطالعات آن چنانی نداشتند و در ابتدا فقط به دنبال همسر : پاسخ 

ی چاسازی شده در خيالی من می گشتند و در خصوص او سئوال می کردند ولی بعد که مالتها
مشخصات افراد و قرار همچنين و ل آنها  دنبال چگونگی و نحوه تحویقوطی کبریت را پيدا کردند،

 مسئله محل کار من ٥٩به طور خالصه اشاره کنم که از اواخر سال .  را از من می خواستندآنها
از یکطرف مسئول قدیمم که حاال یک اکثریتی بود این محل را می . مشکلی شده بود الینحل

م یعنی رفقای مختلف تشکيالتی شناخت و از طرف دیگر خيلی از کسانی که با آنها کار می کرد
عناصر آشکار ومخفی رژیم هم کم و بيش به من بعنوان یک ناراضی " ضمنا. و غيرتشکيالتی

حتی یکبار . سياسی در آن منطقه نگاه می کردند
 یکی از افراد امنيتی رژیم که ٦٠در اوائل سال 

همان برادر هم کالسيم بود بهمراه شخص دیگری 
ز پسر خواهرهایم را قصد داشتند من ویکی ا

زیریک کاميون بفرستند که با هوشياری راننده 
. کاميون وخلوتی خيابان جان سالم بدر بردیم

اگرچه من بواسطه جراحات وارده یک شب را در 
  .بيمارستان سينا گذراندم 

  
 اما در مورد نحوه برخورد اوليه آنها، ابتدا مرا با 

و در دست بسته و چشم بسته داخل اتاقی بردند 
لحظات به کندی می گذشت . وسط اتاق ایستادم 

. ومن هر لحظه منتظر جرقه آن کبریت لعنتی بودم
سکوت بود وسکوت ولی از صدای نفس کشيدنها 
می دانستم تنها نيستم وعده ای در آنجا هستند 

مرا در آن حالت قرار داده " حس می کردم مخصوصا
عاقبت سکوت . اند ودر حال تماشا هستند

 و در حالی که شخصی بازویم را می شکست
کشيد صدای شعبان، برادر هم کالسم را شناختم 
که راهنمائيم به نشستن روی یک صندلی می 

 نفر ایستاده بودند وسئوال ٣ یا ٢اطرافم . کرد
آدرس . وجوابها با اسم ومشخصات شروع شد
نجوا و پچ . خواستند که آدرس خانه پدری را دادم

بادل نظر می کردند که چه پچ شروع شد انگار ت
هوادار چه جریانی هستی ،چه . بپرسند

می (فعاليتهائی می کردی، رفقایت کيا هستند 
دانستم در این خصوض اطالعات ویژه ای ندارند 

سعی می کردم ). تنها نگرانی من کبریت بود
پاسخ های کوتاه وخالصه ای بدهم که ناگهان با 

ز صورت لگدی پخش زمين شدم وضربات لگد به ج
پس از مدتی زیر . به تمام نقاط بدنم وارد می شد

. بغلم را گرفتند ودوباره روی صندلی نشاندند
. سئواالت اینبار در مورد به اصطالح همسرم بود

نام، آدرس وشماره تلفن او را می خواستند واینکه 
. چگونه می توانند او را از وضعيت من مطلع کنند

 شایعه است کسی وقتی به آنها گفتم همه اینها
یقه ام را گرفت واز روی صندلی با کشيده بلندم 
کرد با مشت ولگد و دستانی که از پشت بسته 
. بود به هرسمتی پرتاب می شدم و داد می زدم 

هر . خودم را روی زمين انداختم و مچاله شدم
حاال فریادم به ناله وخر . کسی از هر طرف می زد

 مرا رو به دیوار به هر حال،.……خر تبدیل شده بود
با سئواالتی که می . نشاندند و کاغذ وقلم دادند

ابتدا درباره . شد، می بایست جواب می نوشتم
همسر تخيلی و بعد درباره هواداری از جریانات 
سياسی سئوال کردند که همه جوابها را کوتاه 
می نوشتم و حرفهائی که زده بودم را تکرار می 

باصدائی . ردن بودهدف من فقط وقت تلف ک. کردم
" که آنها را برای نماز مغرب فرا می خواند ظاهرا

مرا از آن اتاق خارج کردند . بازجوئی به پایان رسيد
که به احتمال زیاد به همان اتاق قبلی بردند وکنار 

از خستگی وکوفتگی به خواب . دیوار نشاندند
 ساعت ولی با ٥ دقيقه بود یا ٥نمی دانم .  رفتم

به زور . پهلویم خورد از خواب پریدملگدی که به 
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روی پا ایستادم ناگهان از هر طرف باران مشت ولگد بطرفم شروع به باریدن کرد ودر همان حال 
در اثر تقالهای زیاد دستبند توی . که می زدند یکيشان یقه ام را گرفت و از اتاق بيرون کشيد

وقتی به . ها بطرف پائين هلم دادنددر حالی که می زدند از پله . گوشت دستام فرو رفته بود
پائين رسيدیم دستبندم را باز کردند و روی تختی خواباندند و دستانم را به باالی تخت بسته و 

جونور ولدزنا حاال به امام : همان صدائی که به او حاج آقا می گفتم گفت. پاهایم را هم بستند
 و؟ بند دلم پاره شد وفهميدم دیاین آته اشغاال را به کی می خواستی ب! توهين می کنی

معلوم بود از غيض . پس از آن مدتی بدون سئوال فقط با کابل زدند...فهميدم کبریت را پيدا کردند
سئوال . تازه بعد از آن برای سئوال جواب بازم کرده و به باال منتقلم کردند . و عصبانيت است

  .وجواب با مضمون تازه شروع شد
  

شود که اغلب کسانی که در آن زمان در زندان های جمهوری  گفته می :پيام فدائی
اسالمی به کار شکنجه گری مشغول بودند، در کار خود حرفه ای نبودند و در نتيجه 

تجربه شخصی . ضربات فيزیکی غيرقابل جبرانی به زندانی سياسی وارد می نمودند
  شما در مورد خودتان در این مورد چيست؟ 

  
زدن " مثال. دم تجربه، شکنجه ها غير سيستماتيک انجام می گرفت دقيقًا بخاطر ع:پاسخ

یا مدتهای مدیدی با دستبند قپانی در . ضرباتی با چوب و حتی ميله آهنی هم امری عادی بود
. گوشه ای رها کردن یا آویزان کردن با همان دستبند قپانی که عوارض وخيمی را به بار می آورد

بعدًا وقتی در . ا چوب توی سرم موجب شکستگی سرم شددر خصوص خود من زدن با ميله ی
 ساعت دستبند قپانی ٣٠یا بخاطر . اوین مجددًا زیر شکنجه قرار گرفتم، این شکستگی باز شد

انگشتان دست چپ من از کار افتاده بود که با تالش رفقای هم اتاقی وکمک دکتر مفيدی 
ه دست چپ من قدرت یک دست معمولی را ولی پنج. توانستم حرکت را به انگشتانم باز گردانم

  .هيچگاه دوباره پيدا نکرد
  

   وقتی شما را به اوین منتقل کردند مستقيمًا به کدام قسمت بردند؟:پيام فدائی
  

 زمانی که من به اوین منتقل شدم در همان بدو امر به ساختمان دادستانی وطبقه دوم :پاسخ
  .تقل شدم  که در آن محل مستقر بود، من٦آن وبه شعبه 

  
 آیا در اوین هم شکنجه شدید؟ در صورت امکان نوع شکنجه هائی که :پيام فدائی

  .شما خود شخصًا تجربه کرده اید را بگوئيد
  

 شاید بيشترین شکنجه را در همان خانه امن شدم، چرا که در طبقه پائين ویا زیر زمين :پاسخ
 شدم و با کابل مورد شکنجه قرار آن اتاق وتختی قرار داشت که در چند نوبت به آن بسته

 ساعت قپانی را تحمل کردم و البته یکبار هم برای اعدام مصنوعی به خارج از ٣٠حداقل . گرفتم
شرایط جسمی من طوری بود که پس از مدتی که به اوین منتقل شدم، . این محل منتقل شدم

در ضمن . شکنجه شده امهر بيننده ای در اوین تصور می کرد که من چند روز قبل در همانجا 
البته . اینکه سرم هم در اثر ضربه با ميله یا لوله فلزی شکسته بود ولباسهایم هم خونی بود

تمام اینها دليلی برای این نبود که در اوین به تخت بسته نشوم و یا توپ فوتبال نگردم و یا 
به ) در اوین (ستند، اینجااگر در آن خانه امن قرار با رفقا یم را می خوا. قپانی نشوم " مجددا

علت اینکه قرارهایم را سوزانده بودم، به خاطر خواستن هرگونه رد و نشانی ، تحت فشار قرار 
  .داشتم 

  
 آیا در محلی که شما را بازجوئی یا به زبان دیگر شکنجه می کردند، :پيام فدائی

  .شاهد شکنجه دیگران هم بودید؟ اگر آری این مورد را توضيح دهيد
  
از زمانی . شکنجه دیگران بودم) شاهد چشم بسته ( من در اوین بارها وبارها شاهد : اسخپ 

 منتقل ٢٠٩ در دادستانی صورت می گرفت تا زمانی که به زیر زمين ٦٠که بازجوئی ها در سال
گردید، در اغلب موارد یا با داشتن دستبند قپانی در گوشه اتاق قرار داشتم ، یا پشت درب 

م و یا خودم روی تخت قرار داشتم و در تخت کناری شخص دیگری را شکنجه می بازجوئی بود
در . شاید بزرگترین تجربه زندگيم در زندان را همان روز اول ورود به زندان اوین کسب کردم. کردند

 اتاق بازجوئی قرار داشتم، متوجه شدم ٢آن روز درحالی که منتظر بازجوئی بوده و در حدفاصل 
 ١١حوالی ساعت " ظاهرا. یا دو دختر را همزمان در دو طرف من به تخت بسته اندزن ٢" تقریبا

با این گفته . بود یکی از آنها فقط داد می زد و دیگری هر از چند گاهی می گفت می گم می گم
صدای " اگر چه مدت کوتاهی صدای زدن وناله کردن قطع می شد، ولی چند دقيقه بعد مجددا

دختر دوم را که فقط از شدت شکنجه داد می زد، بی وقفه تا .  رفتفریاد او به آسمان می
البته من از زیر چشم بند . بعد از او مرا به جای او بردند وبه همان تخت بستند.   زدند١ساعت 

او به سختی، روی باسن خودش را روی زمين . دختری را که تازه از تخت باز کرده بودند را دیدم
 بعداز ظهر وقتی از تخت بازم کرده و به سختی به راهرو منتقل ٥حوالی ساعت . می کشيد 

در . شدم، متوجه شدم آن کسی که هی می گفت می گم می گم همچنان کتک می خورد
انتها متوجه شدم که قرار شده با پاسداران برای جمع آوری اسامی ای که داده بود به بيرون از 

.  پاسداران به خانه هم رفته ودر انتظار تلفن بنشيندمعلوم بود که او باید به همراه. زندان برود
این درس بزرگی بود که نشان می داد با هر کلمه حرف زدن، بازجویان تقاضای حرف زدن بيشتر 

پس . را دارند وفکر می کنند هنوز هم با مقدار بيشتری شکنجه، اطالعات بدست خواهند آورد
اما در طرف . قریبًا تخليه اطالعاتی شده استادامه می دهند تا جائی که مطمئن شوند طرف ت

  . دیگر اگر اطالعاتی به دشمن ندهی شکنجه سریعتر به پایان می رسد 
  

 آیا از شهادت زیر شکنجه زندانيان سياسی در آن زمان اطالعی دارید؟ :پيام فدائی
 .اگر دارید لطفًا توضيح دهيد

 از نظر من  تعداد کسانی که ناشناس در :پاسخ
کنجه کشته شدند خيلی زیاد است و شاید زیر ش

. هيچگاه نتوان به اسناد آن دسترسی پيدا نمود
ولی تا آنجائی که من به یاد دارم در آن مقطع یکی 
از مشهورترین کسانی که در زیر شکنجه کشته 

» عليرضا سپاسی آشتيانی «شد رفيق جانفشان 
بارها خود من شاهد بودم که شخص . بود

" حسين روحانی"ی که بازار الجوردی در زمان
کساد شده بود و یخ تاثيرگذاری او روی زندانيان 

« چپ نگرفته بود، اعالم می کرد همين روزها 
را هم می آوریم اینجا تا برای » عليرضا سپاسی 

با » سپاسی« خوشبختانه . شما بلبل زبانی کند
مقاومت قابل تحسينش مرگ سرخ وسرافرازانه را 

 هيچگاه دیگر ٦١ر از آبان ماه بهمين خاط. برگزید
دومين کسی . الجوردی اشاره ای به عليرضا نکرد

که من می دانم در زیر شکنجه به خيل جانفشانان 
زهرا بهکيش معروف «پيوست، رفيق جانفشان 

بود که من بارها در  )١( »به اشرف بهکيش 
   .نوشته های خودم به آن اشاره داشتم 

  
 که شما ٦٠  در پائيز سال :پيام فدائی

دستگير شدید، اوین یکی از خونين ترین 
اندکی از . دوران خود را می گذراند

مشاهدات خود در این مقطع بيشترصحبت 
  .کنيد

  
 را شاید از نظر شکنجه و کشتار ٦٠ سال :پاسخ

در .  ناميد ٦٠بتوان یکی از سخت ترین دوران دهه 
این دوره هيچ  نورم و روش خاصی بر زندانها حاکم 

از این رو از یک شکنجه سيستماتيک هم . ودنب
خبری نبود، بلکه شکنجه به طور افسارگسيخته 
ای با تمامی ابزارهای موجود و بی برنا مه صورت 

از مشت ولگد یا بقول معرف فوتبال که . می گرفت
ابتدائی ترین شکنجه ها محسوب می گردید تا از 

قطر . کابل با ضخامتهای متفاوت استفاده می شد
ابل وطول آن و تشخيص کار برد آن بستگی به ک

بازجو داشت که آن هم بی هيچ  معيار خاصی این 
مدت شروع تا خاتمه . انتخاب را انجام می داد

شکنجه با کابل بستگی به موقعيت زندانی و 
شرایط روز، رده تشکيالتی ، ميزان مقاومت، ميزان 

البته کسی که در مر . داشت ..... تحمل پاها، و
ميتوان " ه اول لب به سخن باز نمی کرد تقریباحل

به جرات گفت که دیگر شگنجه گران نمی 
هشت ساعت اوليه . توانستند او را به حرف آورند

سرنوشت سازترین مرحله مقاومت در برابر 
ظرف بيست . خواست شکنجه گران است

وچهارساعت مقاومت ميتوان چنان  بازجویان 
ت که کنترل عصبی شگنجه گر را خوار و ذليل ساخ

خود را از دست بدهند، چرا که برای تداوم کابل 
زدن دیگر باند پيچی پاهای ترکيده هم جوابگو 

البته بماند که این جانيان، خشم وغضب .  نيست
خودرا فقط با کوبيدن کابل به تمام بدن فرومی 
خوابانند که این مرحله را ميتوان مرحله به زانو 

در برابر مقاومت و درآمدن کابل وشگنجه گر 
 . پایداری زندانی ناميد

  
) دسته بيل(در آن زمان شکنجه گران از چوب 

وحتی ميله آهنی هم برای شکنجه زندانيان 
در واقع شکنجه . سياسی استفاده می کردند

جنبه سليقه ای داشت که بازجو، شکنجه " صرفا
گر وهریک از پاسداران به سليقه خود بکار می 

 که مثالی در این مورد ارائه دهم، برای این. بردند
دکتر (»منصور اسکندری «باید از رفيق جانفشان 

 از ٢٠٩یاد کنم که خود من در انفرادی ) مهران 
شکنجه گر با دسته بيل .  نزدیک او را دیده بودم

توی کمر او کوبيده بود به طوری که دسته بيل از 
 بدتر از این، آنها دسته بيل. وسط دو نيم شده بود

را از قسمتی که شکسته بود و تراشه تراشه بود 
این عمل . در کمر او فرو نموده و چرخانده بودند

وماندن تراشه های چوب در وسط کمر او باعث 
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  !!زنداني سياسي آزاد بايد گرددزنداني سياسي آزاد بايد گردد

ایجاد زخمی چرکی وعفونی وحفره بد منظره ای شده بود که هر روز باید تراشه های چوب را از 
  .چک از شکنجه فيزیکی بود این شمائی کو. ميان چرک وخون بيرون می کشيدند

  
 به غير از شکنجه های فيزیکی، چه شکنجه های دیگری اعمال می :پيام فدائی

  کردند و چه شرایط شکنجه باری وجود داشت؟
  

نفر و ١٠٠باجمعيتی بيش از ) ٦×٦(متری ٣٦ در کنار شکنجه فيزیکی حضور در یک اتاق :پاسخ
 ساعت ، عدم ٢٤ن جيره سه وعده غذائی در سه شيفته خوابيدن ، سه چهارم یک نان تافتو

 توالت که اغلب یک ٦ دقيقه وقت توالت برای بيش از یکصد نفر با بودن تنها ٢٠بهداشت وحمام ، 
در این وضعيت نگهبان با کابل یا شلنگ نفرات ( تای آن خراب بودهمراه با شالق نگهبان ٢یا 

نرسيده بود را می زد و وادار می کرد به اتاق آخری را که در توالت بودند یا هنوز به آنها نوبت 
به هنگام بيماری امکان رفتن به بهداری وجود نداشت، مگر این که زندانی به حال ). برگردند

مرگ افتاده باشد که در این صورت هم پاسدار باید تشخيص می داد بيمار در سر حد مرگ است 
معموًال فقط یک نفر چنين شانسی پيدا می تا او را به بهداری بفرستد، تازه در این صورت هم 

زندانيانی که امکان رفتن به بهداری را پيدا می کردند، بيشتر پيرمردها و بيماران قلبی . کرد
تحت (آنها سعی می کردند از بهداری داروهای بيشتری برای مصرف افراد داخل اتاق . بودند

  .بگيرند وبه اتاق بياورند) عنوان بيماری خودشان 
  
عيت بسيار دردناکی که در آن زمان خيلی از زندانيان  سياسی در اوین از سرگذراندند به ویژه وض

مقطع (به دوره ای مربوط می شود که نيروهای رژیم با گلوله، سينه آزادیخواهان را می شکافتند
بار زمانی که تعداد زیادی را با هم  تير باران می کردند صدائی مثل خالی کردن ). ٦٠آبان وآذر

اولين باری که صدای خالی شدن تير آهن را شنيدم، دیدم . تریلر تيرآهن بگوش می رسيد
من متعجب وحيران به دیگران نگاه می کردم که بعد با دقت . سکوتی محض اتاق را فرا گرفت

بعدها وقتی منهم حکایت خالی شدن تير آهن را . را می شمردند) تيرهای خالص (تک تير ها 
 گلوله های پی در پی و یا رگبار گلوله ها به سوی مبارزین آزاده بود را فهميدم، که همان صدای

تعداد اعدامی ها را در ذهن شان ، خالص به جرگه کسانی پيوستم که با شمردن تيرهای
  . محاسبه می کردند

  
 بر اساس تجربه شخص شما آیا فضای زندان در مقطعی که شما :پيام فدائی

اومت بود و یا بر عکس؟ چه مشاهداتی را مالک قضاوت دستگير شدید، فضای مق
 خود قرار می دهيد؟

  
. شرایط و فضای زندان در آن زمان را نمی توان جدا از فضای جامعه آن روزدر نظر گرفت: پاسخ

بر شرایط جامعه سوار گردد، در " همانقدر که رژیم با تمام فشارها وسرکوبها نتوانسته بود کامال
نظر گرفتن اینکه نيروهای جوان هنوز در شور وحال بيرون قرار داشتند، جو زندان هم با در 

حتی عناصر بریده . بطوری که نشانی از تواب وتواب بازی وجود نداشت. مقاومت چشم گير بود
از کسانی که به نحوی تحمل شرایط را نداشتند و حدس . هم از فضای موجود وحشت داشتند
یاد » آنتن «تی از دیگر افراد زندانی به رژیم بدهند، بعنوان زده می شد که ممکن است گزارشا

در آن شرایط که هيچ ارتباطی با بيرون وخانواده ها وجود نداشت، زندانيان با حداقل . می شد
با بيش از ) ٣٦در همان اتاق (ورزش جمعی . امکانات خود به تيمار زخمهای یکدیگر می پرداختند

شبهای شعر ومسابقات مختلف بهمراه مراسم های . ی شدنفر جمعيت هرگز فراموش نم١٠٠
با در نظرگرفتن وجود آنتن در (وداعای تلخ با اعداميان که با شعر وسرود بدرقه می شدند 

، همه و همه نشان دهنده فضای انقالبی و شور و شوق مبارزاتی و مقاومت و مقابله با )اتاقها
 وتوابين واقعی را در نظر بگيریم وبا خيل عظيم  در صد بریده ها٦٠اگردر طول دهه . رژیم بود

زندانيان مقایسه کنيم شاید به جرات بتوان گفت چيزی حدود ده درصد زندانيان حاضر به دادن 
اطالعات وهمکاری شدند ودر این بين سهم بزرگ این مقاومت ومبارزه بر دوش خيل هواداران 

نی در یکی ازمصاحبه هایش در حسينيه تا جایی که حتی حسين روحا. نيروهای انقالبی بود 
ن بودند که ما را به انحراف کشيدند و به ما خط می ااوین مدعی وطلب کار بود که این هوادار

خود این مسئله به تنهایی بزرگترین شکست رژیم محسوب می گردید چرا که حتی با به . دادند
د ایده ها وآرمانهای انقالبی را نزد زانو درآوردن تعدادی از رهبران جریانات سياسی نتوانسته بو

به راستی با تمام سرکوبها وکشتار ها و شکنجه ها . نيروهای هوادار وجوان خدشه دار سازد
به این موضوع سردمداران رژیم . وفاداران آرمانهای انقالبی هيچگاه حاضر به خيانت وذلت نشدند

  . هم بارها وبارها اقرار داشتند 
  

نی را می شناسيد که در زندان به چهره های مقاومت تبدیل  آیا کسا:پيام فدائی
  .شدند؟ اگر آری لطفًا نام آن ها را بگوئيد

  
چهره های مقاوم در زندان کم نبودند وکسانی که شاخص مقاومت باشند هم کم : پاسخ 

البته خيلی از چهره ها هيچگاه شناخته نشدند وهيچ زمانی نامی از آنها برده نخواهد . نبودند
این چهره های گمنام برگهای زرین مقاومت در زندان بودند اما از کسانی که من می . شد

  :شناسم ومی توانم نام ببرم 
  
از زندانيانی که شخص الجوردی شناسائی کرده بود و ) دکتر مهران ( منصور اسکندری -١

  .ت داشت براساس گفته خيلی از زندانيان، خود الجوردی شخصا در شکنجه وبازجوئی او شرک
  
  .  وازگن منصوریان، از بچه های رده باالی پيکار که در زیر شکنجه عليه رژیم شعار می داده-٢
  

بهکيش پس از نجات او از )اشرف( زهرا-٣
خودکشی با سيانور به شدت شکنجه و در زیر 

  .شکنجه به جانفشانان مبارزه طبقاتی پيوست
  
 عليرضا سپاسی آشتيانی که شرح ماوقع او -٤
  .کی از حماسی ترین مقاومت های زندان بودی
  
 بود ٦٢بهار سال .  رفيق گمنامی از کرمانشاه-٥

برای بازجوئی به زیر زمين " که من مجددا
منتظر بسته شدن به تخت توسط روح . رفتم٢٠٩

اهللا، شکنجه گر بودم که یکی از بچه های 
مثل اینکه تازه دستگير شده ( کرمانشاه را آوردند

اس می کردم هيکل درشتی دارد چرا احس). بود 
که با تقال وتالش فراوان او را بجای من به تخت 

قبل از . من در گوشه ای قرار داده شدم . بستند
شروع کابل زدن، بازجو ها از در نصيحت شروع به 
نطق کردند و پس از مدتی در حالی که او را 
مخاطب قرار می دادند گفتند بهتر است قبل از 

اما این .   هر چه می دانی بگوئیکابل خوردن
می : دالور کرمانشاهی با لهجه شيرین خود گفت

این جمله خشم چند . ميتانی بگير. دانم ونميگم
بازجوئی که اورا دوره کرده بودند را برانگيخت وبا 

ضربه را ٩٠تا . تمام وجود شروع به زدن کردند 
شمردم ، سه یا چهار بازجو به نفس نفس افتاده 

ولی حسرت یک آخ از طرف این دالور به بودند 
من داشتم بال در می آوردم . دلشان مانده بود

واحساس نيروی عجيبی می کردم که با مشت 
او با . ولگد مهدی، دستيار روح اهللا روبرو شدم

خشم به من حمله کرد و بعد مرا به راهرو باال 
دیگر نفهميدم چه بر سر دالور . منتقل کرد

  . کرمانشاهی آوردند
  
ساله ای بود که  بر ١٦، نام مجاهد »باراباس «-٦

به ) سينه به سينه(اساس تعریف های زندانيان 
طور حماسی در مقابل شکنجه گران ایستاده بود 

  .و مقاومتش زبان زد بود
  

مقاومت های قهرمانانه و حماسی (این قصه
اگر . سر دراز دارد) ٦٠زندانيان سياسی در دهه 

مانده از آن دهه، دیده ها همه زندانيان باقی 
وشنيده های خود را بيان کنند باز هم گوشه ای 

در . کوچک از این مقاومت ها بيان شده است
واقعيت هم از شهر ها وشهرستانها ما کمتر خبر 

در اراک ازعبدالرضا ماهيگير، ویکی " مثال. داریم
دیگر از یارانش می توان نام برد که نه تنها در زندان 

رج از زندان هم  مردم از مقاومت او بلکه درخا
  .   ویارانش سخن فراوان نقل می کردند

  
  :زیرنویس

رفيق زهرا بهکيش از کادرهای مخفی  )١(
سازمان چریکهای فدائی خلق در دوره شاه بود 

نام سازمانی اش در همان (که با نام اشرف
  )پيام فدائی. (، شناخته می شد)زمان
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  86شهريور  -بشارت

  !صدمين شماره دورة جديد پيام فدائي گرامي باد انتشار 

جنبش چپ در ذهن داشتم  كه در دوران جواني از آنچه

چيزي جز ارتداد و خيانت حزب توده  نبود كه آن نيزبيشتر 

از طريق آنچه كه اطرافيانم در رابطه با دوران گذشته مي 

اما با رستاخيز سياهكل و . گفتند  بر ذهنم نقش بسته بود 

 ،  حماسه آفريني ها و از خود گذشتگي 50سالهاي پر شور 

،يك  بازنگري عميق در باور هاي  چريكهاي فدائي خلق 

حال به جاي خيانت و سر . هاي گذشته ام بوجود آمد

افكندگي در مقابل خود  شهامت در عمل ، صداقت در گفتار 

، مرزبندي قاطع  با خيانتكاران  

و مبارزة اي بي امان براي 

نابودي  ارتجاع  و سرمايه 

داري وابسته به امپرياليسم را 

مشخصه اينها همه از . مي ديدم

هاي  جنبش نوين كمونيستي بودند،خصوصياتي  كه افرادي 

چون من را متحول مي كرد و نيروهاي مبارز را به خود 

اين اعتقاد كه خط سرخ سياهكل جاودانه . جذب ميكرد 

است و هرگز خود را با اپورتونيسم  و خيانت، آلوده  

نخواهد كرد وسازمان چريكهاي فدائي خلق همواره مدافع 

ع كارگران و زحمتكشان خواهد بود اين حركت رابه  مناف

  .تنها اميد رهائي ستمديدگان تبديل مي نمود

شهادت رهبران طراز اول اين جنبش در صحنه نبرد رودررو 

با دشمن و نفوذ و قبضه مركزيت سازمان توسط اپورتونيستها 

و رفرميستها ي رنگارنگ و رد تئوري قهر و منتسب نمودن 

ودكي از طرف سازشكاران نفوذ كرده در اين آن به دوران ك

حركت در جادة . سازمان وضعيت ديگري را بوجود آورد

نظرات انقالبي نفي وواقعيت اختالفات بين . خيانت آغاز شد 

معتقدين به آن خط انقالبي و نظرات بعدي در سازمان 

چريكهاي فدائي خلق  از حوزه هاي هواداري دور نگاه 

گذاشتن خط انقالبي اوليه در سازمان با كنار . داشته شد 

ضرورت به كار . سقوط آزاد بسوي ارتداد شدت گرفت 

گيري اشكال  قهر آميز  مبارزه به  عقب ماندگي اقتصادي در 

مبارزات زنان . مناطق خاص به طور استثنائي ارتباط داده شد 

، خواسته هاي ملي ناديده گرفته شده و تحليل طبقاتي نظام 

ت اقتصادي و سياسي آن به جر و بحث بر سر حاكم و ماهي

 خاستگاه طبقاتي  صاحب منصبان بدل گشت و اين باالخره

به شكل گيري اكثريت و اقليت منجر شد كه  مبناي مبارزة 

نظريشان  ضد امپرياليست  بودن  يا  نبودن ارتجاع  مذهبي  

اكثريت با شتاب آشكار  بسوي مواضع و ديدگاه . حاكم بود 

ب توده پر گشود و با اين حزب هميشه خائن ، هم هاي  حز

پيمان گشت ودر حالي كه  به زائيده  ارتجاع مذهبي  تبديل 

شد، در يكي  از پر تالطم ترين  شرايط سياسي  و اجتماعي 

ايران ،دفتري از سرسپردگي ، خيانت به خلقها و ضديت با 

  .كارگران را دركتاب  تاريخ ايران بر جاي گذاشت 

خود اكثريت دچار انشعاب شد اما هيچيك  از بتدريج 

انشعابات اكثريت  با گذشتة ننگين  ودا نگفت تا آنجا كه 

حتي امروز هم بازماندگان و هواداران اين جريان رسوا و 

بعضي از كساني كه در تشكيالت موجود اكثريت فعاليت 

نمي كنند، در برخورد با آن گذشته ننگين، كوچكترين 

ز خود نشان نداده و مي كوشند تا با  صداقت و راستي ا

  .                كتمان گذشته به نفي تاريخ  كمر بندند 

اقليت با  دوري از خيانتكاران و تالش در راه انقالب  ،  با  

آشفتگي فكري  و بي پرنسيپي تشكيالتي  نتوانست در هيچ  

يك از برنامه هاي ارائه داده شدة خود ، چه در زمينه  مسائل 

نظري و چه در زمينه مبارزاتي در پراتيك موفق و سربلند 

انشعابات نامعقول و دردآور، هواداران اقليت را وسيعأ . باشد 

هيچيك از انشعابات اقليت . به انزوا و بي عملي كشاند 

   باروري فكري بر مبناي اصول ماركسيستي را همراه نداشته و

 به پس هر يك در تمامي حوزه هاي فكري و عملي گامي

  .بوده است 

در اين ميان چريكهاي فدائي خلق به آرمان سياهكل وفادار 

در تحليل . مانده و خط سرخ مبارزه را استمرار بخشيدند 

ماهيت نظام، خود را گرفتار ياوه گوئي هاي مهره هاي 

مبارزه قهرآميز بر عليه ارتجاع وابسته به . ارتجاع نكردند 

 ندانستند و در حد توان خود به امپرياليسم را نه تنها مردود

آن عمل نمودند بلكه مبارزه مسلحانه را شيوه اصلي مبارزه و 

سازش و خيانت را با الگو . تنها راه نجات مردم دانستند 

برداري فرصت طلبانه از آثار كالسيك توجيه نكرده و از 

مبارزات  قهرآميز 

خلقهاي تحت ستم ايران  

حق تعيين «  دفاع  و 

تا سر حد سرنوشت 

را به رسميت » جدائي  

. شناخته و بر اتحاد آزادانه و دمكراتيك خلقها  تاكيد كردند  

خالصه آنكه براي سرنگوني نظام سرمايه داري و بر قراري 

  . سوسياليسم تالش ورزيدند 

به عنوان يكي از رهروان جنبش فدائي كه تجربه همه اين 

ز آن درس گرفته بودم جدائيها و انشعابات را به عينه ديده و ا

موقعيتي پيش آمد كه تصميم گرفتم كه از آنجا كه تاريخ 

چريكها عاري از آلوده گيهاي برشمرده در باال است ،عليرغم 

همه تبليغات زهر آگيني كه بر عليه آنها شنيده بودم نشريات 

پيام  "در جريان  مطالعه . آنها را مطالعه و  دنبال كنم

 فدائي و مقايسه آن با سير روند ، ارگان چريكهاي"فدائي

پيام ".هاي جاري در سطح جامعه جايگاه ام را دريافتم 

 نشريه اي است كه من از زمان  آشنائي با آن و تاثير "فدائي

اين . پذيري  از آن  ،  خود را مديون هميشگي آن مي دانم 

نشريه  چشم انداز هاي درست  و وسيع  مبارزه  را در مقابل 

مرا با ايده هاي انقالبي اي آشنا نمود كه با همه من گشود و 

وجود درستي آنها و انطباقشان با شرايط جامعه ايران را درك 

مي كنم و به همين دليل  ضرورت بردن اين  ايده هاي 

  .انقالبي به ميان توده ها راهر چه بيشتر احساس مي كنم 

  ! پايدار باد ،" پيام " اين 
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هم گرد" سخنرانی از سوی فعالين چريکهای فدائی خلق ايران است که در جريان دومين ۴آنچه در زير می آيد، متن : توضيح پيام فدايی

برای اطالع خوانندگان پيام فدايی در . در کلن آلمان ايراد شد) ٢٠٠٧ آگوست٢٦-٢٤"(آئی سراسری در باره کشتار زندانيان سياسی

ابتدای هر يک از سخنرانی ها، نخست متن طرح بحث رفيق سخنران که از قبل برای سازماندهندگان سمينار ارسال شده بود، درج می 

  .نرانی ها به نظر خوانندگان خواهد رسيدگردد و سپس متن کامل سخ

شورا هائی که کارگران ما در قيام بهمن بر پا کردند با 

ری در تجربه انقالب اکتبر و ديگر شورا های کارگ

انقالبات کارگری کامال فرق داشت چرا که آن شورا ها  

نهاد های اعمال قدرت سياسی طبقه کارگر بودند که به 

 طبقه کارگر عمل می کردند اما قدرت نظامیپشتوانه 

تشکل های کارگری ای که در ايران نام شورا روی 

 به امور صنفی خود داشتند نهاد هائی بودند که صرفا

کارگران می پرداختند در نتيجه نبايد اين شورا ها را با 

شورا هائی که مثال در جريان انقالب اکتبر بوسيله 

کارگران آگاه ساخته شد يکی گرفت و به اين ترتيب 

مفهوم شورا را در ادبيات مارکسيستی و تجربه 

در ادبيات مارکسيستی و . کارگری مخدوش ساخت

 شورا ها جوانه های قدرت دولتی نوين تجربه کارگری،

کارگران هستند نه نهاد های صرفا صنفی که برای 

بهبود شرايط کار و افزايش دستمزد با کارفرمايان چانه 

 .می زنند

  بابك آزادبابك آزاد    !!صلي پراكندگي طبقه كارگرصلي پراكندگي طبقه كارگرسركوب و زندان، عامل اسركوب و زندان، عامل ا
  :طرح بحث

 !با درود به تمامی جانباختگان راه رهايی طبقه کارگر
  

  !رفقا 
  

از آنجا که يکی از موضوعات دومين کنفرانس سراسری درباره کشتار زندانيان سياسی ، جنبش کارگری و زندانی سياسی است و از آنجا که من خود  قبل از قيام پرشکوه 
، کارگر جوشکار يکی از کارخانه های بزرگ شهرمان بودم و به همراه دوستان و همفکران کارگرم فعاالنه در قيام بهمن شرکت کرديم و از آنجا که به دليل ۵٧ بهمن

  ديدم که  با شرکت در اين سمينار که فعاليت در ميان کارگران و کوشش در ايجاد شورا های کارگری ،از جمله اولين زندانيان سياسی رژيم جمهوری اسالمی بودم، درست
 بر گزار می شود در رابطه با تجربيات عينی خود چه در محيط های کارگری و چه در زندان جمهوری ۶٠به همت تعدادی از زندانيان سياسی باز مانده از سرکوبهای دهه 

  به دليل عدم رهبری طبقه کارگر به شکست انجاميد و رژيم جنايتکار ۵٧شکوه بهمن می دانيم که قيام پر .اسالمی با عزيزان شرکت کننده در اين سمينار سخن بگويم
جمهوری اسالمی که با حمايت قدرتهای امپرياليستی اهرمهای قدرت را در ايران به دست گرفت، از همان ابتدا بر عليه اهداف انقالبی ای که کارگران به دنبالش بودند 

و ماشين دولتی و سيستم اقتصادی دست نخورده باقی مانده و حاکمان جديد با سبعيت تمام تالش کردند که تمام دستاوردهای قيام را برخاست  تمامی دستگاه های سرکوب 
 چگونه با من قصد دارم در بحث خود با تکيه بر تجربه خودم نشان دهم که چگونه ديکتاتوری شاه  اجازه تشکل به کارگران نداد و .از کارگران و مردم باز پس گيرند

شکاف برداشتن اين استبداد کارگران توانستند تا حدی متشکل شده و شورا ها و سنديکا های خود را شکل دهند و چگونه با سلطه دوباره سرنيزه پس از به ويژه يورش 
اين حق جنگيدند و صدها زندانی سياسی دادند و تعداد زيادی  به مردم آن تشکل ها زير فشار سرکوب نابود شدند و کارگران در تمام اين سالها برای بازيابی ۶٠خرداد سال 

از اين بحث قصد دارم بر رابطه ناگسستنی ايجاد تشکل های علنی کارگری به وجود دمکراسی و ضرورت مبارزه .  را کارگران تشکيل می دادند۶٠از جانباختگان دهه 
است  تاکيد کرده و نشان دهم که چگونه آزادی زندانيان سياسی و بر قراری دمکراسی  با منافع کارگران برای دمکراسی که با نابودی جمهوری اسالمی در هم تنيده شده  

در هم آميخته و جنبش کارگری برای دستيابی به مطالبات بر حق خود بايد برای دمکراسی که با نابودی جمهوری اسالمی دست يافتنی است  بجنگد و امروز بايد شعار 
هم چنين در صحبت خود قصد دارم  . ياسی را بر پرچم خود حک کند چرا که بخش بزرگی از زندانيان کشور را همين کارگران معترض تشکيل می دهندآزادی زندانيان س

ری کننده مبارزات خود نشان دهم که اگر آن قيام به علت عدم تشکل طبق کارگر به پيروزی نرسيد اين طبقه در چه پروسه ای قادر به تشکل خود و ايجاد سازمانهای رهب
   .می باشد

  بابک آزاد.     به اميد برگزاری هر چه بهتر سمينار
  

با سالم به تک تک دوستان و رفقای حاضر در 
جلسه و با تشکر از برگزارکنندگان اين مراسم که 
جهت گرامی داشت خاطره جاودانه جان باختگان 

 و بويژه جان باختگان گرانقدر قتل عام ۶٠دهه 
 اين گردهمآئی را ۶٧يان سياسی در سال زندان

برگزار کرده اند، و کوشيده اند با تمرکز بحثها 
روی جنبش های اجتماعی و سرکوب که نتيجه 
طبيعی اش دستگيری و به زندان افتادن فعاالن 
اين جنبش ها می باشد، گوشه های ديگری از 
سياستهای سرکوبگرانه جمهوری اسالمی و 

  .ردمی را افشاء سازندجنايات اين رژيم ضد م
 

قبل از شروع صحبتم اجازه دهيد که تاکيد کنم 
 اجتماعی حاکم -که با توجه به ساخت اقتصادی

بر ايران يعنی نظام سرمايه داری وابسته، 
جنبش کارگری پر اهميت ترين جنبش اجتماعی 

اين را نه به اين خاطر که . در کشور ماست
ب موضوع بحث امروز جنبش کارگری و سرکو

 می گویم؛ و  نه به اين خاطر می گويم که  است
خود يک کارگر بوده ام بلکه واقعيت اين است که 
با توجه به نقش عينی طبقه کارگر به مثابه 
طبقه تحت ستم اصلی کشور که رسالت 
تغييرات اساسی در جامعه ايران را بر دوش دارد 
 .جنبش کارگری اميد واقعی هر گونه تغييراست

  
که گفتم من يک کارگر بودم که قبل از همانطور 

قيام بهمن به عنوان کارگر جوشکار کار می 
در آن زمان با توجه به مبارزات سازمان . کردم

چريکهای فدائی خلق در سطح جامعه و تاثيرات 
غير قابل انکار مبارزات اين سازمان در ميان توده 
ها من نيز مثل خيلی از کارگرهای ديگر از 

بر . سازمان پشتيبانی می کردم مبارزات اين 
عکس نظر ساده انديشانی که فکر می کنند 
سازمان چريکهای فدائی خلق به دليل پای بندی 
به مشی مبارزاتی خود يعنی تئوری مبارزه 
مسلحانه تاثيری روی  کارگران نداشت و یا و در 

جهت ايجاد ارتباط با آنها حرکت نمی کرد، بر 
نه می ديدم که عکس در آن زمان  من به عي

چگونه اين سازمان به اعتبار مجموعه فعاليتهای 
مبارزاتی اش که از مشی انقالبی اش نشأت 

به . می گرفت در دل کارگران جا باز کرده است
همين خاطر من و رفقايم با الهام از مبارزات و 
رهنمود های مبارزاتی سازمان فدائی با تشکيل 

ی که به هسته های کارگری مخفی در مبارزه ا
. قيام بهمن منجر شد فعاالنه شرکت داشتيم 

همانطورکه می دانيم در طی آن مبارزات 
کارگران ايران مبادرت به تشکيل شورا های 

  .کارگری در کارخانه های خود نمودند
در آن شرايط که انقالب از قدرت فراوانی بر 
خوردار بود کارگران از طريق اين شوراها در 

گر .  خود تالش می کردندجهت تامين مطالبات
چه مديران وابسته به رژيم جديد سياستهای ضد 
کارگری و سرکوبگرانه خود را از همان فردای 
قيام پيش می بردند اما در آن اوضاع هرج و مرج 
پس از قيام بهمن هنوز کارگران از قدرت زيادی 
برخوردار بودند و شورا های کارگری که نهاد 

ذ و قدرت زيادی هائی صنفی بودند از نفو
شورا ها در تعيين مقررات . برخوردار بودند 

کارخانه دخالت می کردند و در مذاکرات نماينده 
شورا با مديريت در خيلی از مواقع حرف نماينده 

اما متاسفانه با قدرت . کارگران پيش می رفت 
گيری جمهوری اسالمی قدرت شورا ها بتدريج 

مال از تضعيف و پس از گسترش جو سرکوب کا
 .بين رفت

  
برای جلوگيری از اشتباهی که خيلی ها آگاهانه 
به آن دامن می زنند اجازه بدهيد که تاکيد کنم 
که شورا هائی که کارگران ما در قيام بهمن بر پا 
کردند با شورا های کارگری در تجربه انقالب اکتبر 
و ديگر انقالبات کارگری کامال فرق داشت چرا که 

اد های اعمال قدرت سياسی آن شورا ها  نه
 قدرت نظامیطبقه کارگر بودند که به پشتوانه 

طبقه کارگر عمل می کردند اما تشکل های 
کارگری ای که در ايران نام شورا روی خود 
داشتند نهاد هائی بودند که صرفا به امور صنفی 
کارگران می پرداختند در نتيجه نبايد اين شورا ها 

 در جريان انقالب اکتبر را با شورا هائی که مثال
بوسيله کارگران آگاه ساخته شد يکی گرفت و 
به اين ترتيب مفهوم شورا را در ادبيات 
  .مارکسيستی و تجربه کارگری مخدوش ساخت
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يکی . ن است که در تاريخ جنبش کارگری ما تنها در دو مقطع شاهد شکل گيری تشکل های کارگری هستيم ايواقعيت 

د و که با حمله متفقين و خلع يد از رضا شاه قلدر فضای جامعه باز ش١٣٣٢ مرداد ٢٨تا کودتای ١٣٢٠در سالهای 

 و اين هم  ۵٧طبقه کارگر توانست در اين فضا به تشکل خود بپردازد  و ديگری درمقطع کوتاهی پس از  انقالب سال

خود اين واقعيت نشان می دهد که شکل گيری تشکل های کارگری به . به دليل انقالبی بود  که بعد ها مال خور شد

اگر به مبارزات کارگران در دو دهه اخير .  نيازمند است حدی از دمکراسی و يا حداقل تضعيف قدرت سرکوبگرمرکزی

نگاه کنيم می بينيم که اين مبارزات لحظه ای خاموشی نگرفته و به اشکال مختلف قدرت دولتی و قدرت سرمايه داران 

ل را به چالش کشيده است اما ديکتاتوری حاکم باز هم عليرغم همه اين اعتراضات توانسته است  از شکل گيری تشک

رژيم جمهوری اسالمی خوب می داند که شکل گيری اين تشکل ها در تعارض با . های علنی و توده ای جلوگيری کند  

همين واقعيت نشان می دهد . قدرت بالمنازع اوست و در واقع ديکتاتوری امکان ايجاد تشکل های کارگری را نمی دهد

بی به عبارتی ديگر در جهت سازماندهی خود مجبورند  اين که  فعالين کارگری همچون فعالين بقيه جنبش های انقال

و جهت ايجاد شکاف درسد اين  ديکتاتوری مبارزه کنند تا امکان واقعی . ديکتاتوری را آماج مبارزات خود قرار دهند

  . تشکل يابی طبقه کارگر مهيا شود

  !!و سگهاي زنجيريشو سگهاي زنجيريشمرگ بر امپرياليسممرگ بر امپرياليسم 

در ادبيات مارکسيستی و تجربه کارگری، شورا 
ها جوانه های قدرت دولتی نوين کارگران 
د هستند نه نهاد های صرفا صنفی که برای بهبو

شرايط کار و افزایش دستمزد با کارفرمايان چانه 
از آن جا که يکی از بحثهای انحرافی در . می زنند

ميان طرفداران جنبش کارگری در دو دهه اخير 
بحث شورا و سنديکا و اينکه کدام يک ظرف 
مناسب تشکل کارگران هستند ،بود که مدتها 

را انرژی فعاالن اين جنبش را به هرز برد اين تذکر 
به خصوص که برخی از ديدگاه های . الزم ديدم

انحرافی با تاکيد بر شورا ها به عنوان شکل 
مناسب تشکل صنفی کارگران و الغاء مفهوم 
شوراهای انقالب اکتبر به شورا های صنفی بعد 
از قيام بهمن می کوشيدند و گاه هنوز نيز می 
کوشند راه حل ذهنی خود را به جای واقعيت 

اين نيروها بيشتر برای اينکه . دهند عينی قرار 
ماهيت راست خود را در پوشش چپ بپوشانند 

يعنی سعی می . به اين حربه متوسل می شدند
کردند با ابراز اعتقاد به شورا برای خود وجهه 
چپی دست و پا کنند که در واقع فاقد آن بودندو 

من ديگربه علت کمبود وقت  به اين . هستند
سا اشکال تشکل صنفی نمی پردازم که اسا

طبقه کارگر از بطن مبارزات خود اين طبقه بيرون 
می آيد و نه از ذهن روشنفکرانی که خود را 
  . وابسته به آرمانهای اين طبقه قلمداد می کنند

  
به هر حال اجازه دهيد که باز گردم به شرايط 
قيام بهمن ،به شرايطی که هر چه از قدرت 

ه با حمايت  ک-گيری رژيم جمهوری اسالمی
قدرتهای امپرياليستی اهرم های قدرت را در 
ايران به دست گرفت  بيشتر می گذشت ما 
بيشتر متوجه می شديم که اهداف بزرگی که 
کارگران به دنبالش بودند تحقق نيافته و تمامی 
دستگاه سرکوب و ماشين دولتی و سيستم 
اقتصادی دست نخورده باقی مانده و حاکمان 

در تدارک سرکوب کامل انقالب جديد آگاهانه 
ما که در زمان شاه و در جريان . مردم می باشند

فعاليت های مبارزاتی در آن زمان شاهد بوديم 
که بديهی ترين حقوق کارگران وحشيانه 
سرکوب می شود و سنديکا های شاه ساخته به 
جای تشکل های مستقل کارگری جا زده 
ه ميشوند با قدرت گيری حاکمان جديد متوج

شديم که هر روز که می گذرد وضع بد تر از روز 
قبل می شود و همان سياستهای سرکوبگرانه 

می . اما اين بار در لفافه جديدی پيش می رود
ديديم که  رژيم جديد با ريا وفريب و در عين حال 

با سرکوب در تالش است تا شورا های ا سالمی  
خود را به جای شورا های کارگری قرار داده و 

دين وسيله شورا های واقعی را کنار زده و نهاد ب
های ضد کارگری خود را به جای تشکل کارگری 

ديديم که چگونه خانه کارگر را که به . جا بزند
همت تعدادی از کارگران مبارز و انقالبی شکل 
گرفته بود را به عنوان يک مرکز امريکائی مورد 
نه حمله قرار داده وبا سرکوب فعاالن کارگری، خا

به اين ترتيب . کارگر خود را به جايش قرار دادند
شورا هايا تشکل های صنفی کارگری و سنديکا 
هائی که در شرايط هرج و مرج پس از قيام بهمن 
امکان شکل گيری پيدا کرده بودند و برخی از 
خواستهای واقعی کارگران را نمايندگی می 
کردند را مورد ضرب و شتم قرار داده و فعاالن 

. ها را دستگير و زندانی و حتی اعدام نمودندآن
مطمئن هستم که بر هيچ يک از شما امر 
پوشيده ای نيست که تعدادقابل مالحظه ای از 

 را کارگران مبارزی تشکيل ۶٠جان باختگان دهه 
می دادندکه چه به عنوان فعال کارگری و چه به 
عنوان عضو گروه های سياسی بر عليه رژيم 

 . کردندجديد مبارزه می
  

 ۶٠در واقع با يورش جمهوری اسالمی در سال 
به جنبش کارگری و کل جنبش انقالبی همه آن 
سنديکا ها و شورا های صنفی نابود شدند و 
دستاوردهای قيام بهمن به تاراج رفت و بار ديگر 
پراکندگی بر صفوف کارگران غالب گرديده و 
کارگران  فاقد تشکل در چنگال سرمايه داران 

اين را هم می دانيم که در . و صفت رها گشتندزال
ايران خود دولت حاکم از بزرگترين کارفرمايان 

اين خود يک تجربه عينی ديگری بود . می باشد
که بار ديگر ثابت کرد که در شرايط ديکتاتوری 
عنان گسيخته امکان تداوم فعاليت تشکل های 

اجازه دهيد که در اينجا از  .قانونی وجود ندارد
 .ربه زنده خودم برايتان بگويمتج
  

 تا از رفقا که عکاس ٢ من به اتفاق ۵٨در پائيز 
بودند و در خانه، دستگاه آگراديسمان داشتند، 
تصميم گرفتيم که از وضع زندگی کارگران و 
زحمتکشان شهرمان عکس و گزارشی تهيه 

به اين خاطر به محالت جنوب شهر و . کنيم
در حاشيه شهر محلهای زندگی و کار کارگران 

با آنها گفتگو می کرديم و در مورد . می رفتيم
به . وضعيت زندگيشان از آنها سوال می کرديم

عنوان مثال می پرسيديم که آيا انقالب تغييری 
و . در وضع زندگی ناگوار آنها ايجاد کرده يا نه

البته همه آنها می گفتند که وضعيشان بعد از 
ان بدی قبل باقی انقالب يا بدتر شده و يا به هم

  . مانده است
  

 تا عکس ازوضع کارگران و محل ۴٠٠ما حدود 
از آنجا که تقريبأ همه آن . زندگيشان چاپ کرديم

توده زحمتکش را هم می شناختيم، با کسب 
اجازه از آنها زير هر کدام از عکسها اسم و محل 
زندگی بهمراه شرح کوتاهی راجع به آنها 

ديم و برای اينکه عکسها را بزرگ کر. نوشتيم
باران و آب هم خرابشان نکند پالستيکی رويشان 

عکس ها را در چند صفحه بزرگ با . کشيديم
روکش پالستيک جا داديم و برای چسباندن به 

با الخره  تصميم گرفتيم برای .  ديوار آماده کرديم
افشای چهره حکومت جديد عکسها را جلوی 

 . دانشگاه شهر نمايش دهيم
عد از ظهر همانطور که نقشه کشيده يک روز ب

تعداد . بوديم نمايشگاه خود را برگزار کرديم
بسيار زيادی از اين نمايشگاه خيابانی عکس 

مردم به دقت عکسها را نگاه . استقبال کردند
می کردند و مطالب که زير عکس ها نوشته 

هنوز ساعاتی از . شده بود  را هم ميخواندند
 بود که تعدادی از برقراری نمايشگاه نگذشته

عناصر مزدور رژيم آمدند و قصد برچيدن و پاره 
من که بعد از آن همه . کردن عکسها را داشتند

فعاليت در سرنگونی رژيم شاه و شرکت در قيام 
بهمن به راحتی حاضر نبودم که زير بار تازه به 
قدرت رسيده ها بروم در مقابلشان ايستادم و با 

مزدوران . پرداختمداد و فرياد به افشاگری 
سرکوبگر رژيم جديد که به تازگی برای سرکوب 
انقالب و به شکست کشاندن آن سازماندهی و 
مسلح شده بودند، اسلحه هايشان را کشيدند و 
من را با زور به درون اتومبيل خود انداختند که 
البته اين کارشان با اعتراض شديد مردم روبرو 

راکنده کردن آنان اما آنها با تهديد مردم و پ. شد
. نمايشگاه را به هم زدند و من را دستگير کردند

من را در زندان شهر در درون اتاقی انداختند که 
روی يکی از . چند صندلی آهنی در آنجا بود

بعد از مدتی مزدور قوی . صندلی ها نشستم

هيکلی که با لهجه ترکی به من فحش می داد 
من می وارد اتاق شد و همانطور که به طرف 

آمد وقتی که نزديک شد انگشت سبابه خود را با 
شدت در چشم من فرو کرد آخرزهر چشم گرفتن 
رژيم از انقالبيونی که بساط رژيم سرمايه داری 
  . وابسته را هدف قرار داده بودند شروع شده بود

  
در آن زمان در زندان شهر ما تعدادی از عوامل 

ابق رژيم شاه و ساواکی ها و چند شهردار س
که ما را هم کنار آنها . نيز نگه داری می شدند

نکته مهمی که در اينجا می خواهم . قرار دادند
اشاره کنم اين است که رژيم جمهوری اسالمی 
از همان ابتدای به قدرت رسيدنش قصد سرکوب 
کامل انقالب را داشت و اساسا برای همين هم 

و طبيعتأ سرکوب انقالبی . به قدرت رسيده بود
 آن بزرگی، تنها با نابودی فيزيکی همه يا اکثر به

  . نيروهای انقالبی امکان پذير بود
  

پاسداران رژيم عکسهای نمايشگاه ما را 
برداشته بودند و به سراغ تک تک کسانی که 
اسمشان و آدرسشان زير عکسها نوشته بود 

پاسداران با سمپاشی عليه . رفته بودند
 ما، که گويا با کمونيستها و دروغ گفتن در مورد

گرفتن عکس از  آن کارگران و زحمتکشان قصد 
توهين و سوءاستفاده از آنها را داشته ايم، آن 
زحمتکشان را عليه من تحريک کرده و حتی 
. تعدادی از آنها را به جلوی زندان آورده بودند

پاسدارها حتی از آنها خواسته بودند که بر عليه 
 .من شعار بدهند

  
بی و پر شورآن سالها من شديدأ در فضای انقال

به دستگيری خود اعتراض داشتم اما آخوندی که 
قاضی جنايتکار رژيم بود، من را جلوی پنجره 
زندان برد و افرادی را که جلوی زندان آورده بود و 
: عليه من شعار می دادند را نشانم داد و گفت

ببين، ما تازه به تولطف می کنيم که در زندان 
اگر می خواهی همين االن تو . يمنگهت می دار

را آزاد می کنم و می اندازمت جلوی اينها که تکه 
اينها همه شاکی های . بزرگه ات گوش ات شود

ما تو را با شکايت اينها در . خصوصی تو هستند
رژيم در آن زمان از اين . زندان نگه داشته ايم

حربه يعنی شاکی خصوصی عليه مخالفان خود 
و با پرونده سازی جنبه قانونی استفاده می کرد 

به سياست های سرکوبگرانه خودشان می 
  . دادند

مزدوران رژيم اصرار داشتند که با نوشتن ندامت 
نامه و تعهد به اينکه در صورت آزادی فعاليتی 
عليه رژيم نکنم و اگر مرتکب خالفی شدم آنها 
حق دارند هر باليی سر من بياورند، تقاضای 

ن راضی به اين کار نبودم و هيچ اما م. آزادی کنم
 ماه ۶ندامت نامه ای ننوشتم باالخره مرا به 

  .  ضربه شالق محکوم کردند ٨٠زندان و 
  

 بود که من را به ۵٩يکی از اولين روزهای بهار 
حياط زندان و به جلوی سکويی که در آن ميله 
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پرچم قرار داشت بردند و مرا به روی شکم 
ق به کمرم زدند و  ضربه شال٨٠خواباندند و 

  . سپس پشت در زندان رهايم کردند
  

خانواده ام از . آن روز آزاد شده و به خانه رفتم
. آزادی و ديدار مجدد من خيلی خوشحال شدند

در اتاق خانه امان روی زمين در کنار هم 
نشستيم و آنها در مورد زندان از 

من سعی . من سوال می کردند
می کردم که در مورد شالق 

نمی . دنم چيزی نگويمخور
خواستم مادر و خواهر و برادرهايم 

روی زمين نشسته . را ناراحت کنم
وقتی که . و به ديوار تکيه زده بودم

برای چند لحظه ای از روی زمين 
بلند شدم، ناگهان صدای گريه 

ديدم که . وشيون مادرم بلند شد
خون از جای ضربات شالق پشت 
کمرم از پيراهنم عبور کرده و 

يواری که بهش تکيه زده بودم د
  . خونين شده بود

  
می دانم که آنچه بر سر من آوردند 
نسبت به آنچه که بعد ها بر سر 
زندانيان مبارز ما و فعالين 
کارگريمان آوردند و برخی از آنها در 
همين جلسه نشسته اند هيچ چيز 
نيست اما اين واقعه را تعريف کردم 
که نشان دهم چگونه جمهوری 

می از همان آغاز به قدرت اسال
رسيدن به سرکوب و شکنجه 
فعاالن کارگری متوسل شده و آنها 

حتما .را آماج يورش های وحشيانه خود قرار داد 
قتل وحشيانه  ناصر توفيقيان کارگر بيکاردر 
اصفهان که در همان زمان اتفاق افتاد  را به 

و جالب است که اين فجايع در . خاطر داريد
ی داد که کسانی که به ناحق شرايطی رخ م

سکان سازمان  چريکهای فدائی خلق به دست 
شان افتاده بود در نشريه کار خود مينوشتند که 

نظام حاکم بر زندانهای جمهوری اسالمی "
حاليکه در واقعيت، ! "   مبتنی بر شکنجه نيست

اين رژيم از روز اول کمر به سرکوب مردم ما 
 انتظار داشت بسته بود و جز اين هم نمی شد

چون تئوريسين های کبير سازمان فدائی با 
 گفته بودند ۴٠تحليل اوضاع کشور در همان دهه 

که روبنای نظام سرمايداری وابسته ايران  جز 
ديکتاتوری نمی تواند می باشد دیکتاتوری که به 
هيچ قانونی پای بند نيست و هيچ قانونی از 

ه اين رژيم  اگر به آنچه ک.  تعدی او در امان نيست
بر سر تشکل های کارگری ساخته شده در 
دوران قيام آورد دقت کنيم می بينيم که چگونه 

اين تحليل مارکسيستی از واقعيت سيستم 
سرمايه داری حاکم بر ايران صحت خود را 

ديديم که چگونه رژيم . بروشنی نشان می دهد
تازه به قدرت رسيده مدافع سيستم سرمايه 

ايران همه آن شورا ها و داری وابسته در 
سنديکا ها را سرکوب کرد و کارگران را دست 

و ديديم . بسته تحويل کارفرمايان زالو صفت دادند

که با گسترش و شدت گيری سرکوب  عليرغم 
همه تالشها و مبارزات کارگران در بيش از دو 
دهه اخير، باز هم پراکندگی و فقدان تشکل 

  . استخاصيت برجسته مبارزات کارگری م
ن است که در تاريخ جنبش کارگری ما یواقعيت ا

تنها در دو مقطع شاهد شکل گيری تشکل های 
تا ١٣٢٠يکی در سالهای . کارگری هستيم 

که با حمله متفقين و خلع ١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای 
يد از رضا شاه قلدر فضای جامعه باز شد و طبقه 

کارگر توانست در اين فضا به تشکل خود بپردازد  
و ديگری درمقطع کوتاهی پس از  انقالب 

 و اين هم  به دليل انقالبی بود  که بعد ۵٧سال
خود اين واقعيت نشان می دهد . ها مال خور شد

شکل گيری تشکل های کارگری به حدی از که 
دمکراسی و يا حداقل تضعيف قدرت 

 .سرکوبگرمرکزی نيازمند است 
  

 نگاه کنيم اگر به مبارزات کارگران در دو دهه اخير
می بينيم که اين مبارزات لحظه ای خاموشی 

نگرفته و به اشکال مختلف قدرت دولتی و قدرت 
سرمايه داران را به چالش کشيده است اما 
ديکتاتوری حاکم باز هم عليرغم همه اين 
اعتراضات توانسته است  از شکل گيری تشکل 

رژيم . های علنی و توده ای جلوگيری کند  
می خوب می داند که شکل گيری جمهوری اسال

اين تشکل ها در تعارض با قدرت بالمنازع اوست 
و در واقع ديکتاتوری امکان 
ايجاد تشکل های کارگری را 

همين واقعيت . نمی دهد
نشان می دهد که  فعالين 
کارگری همچون فعالين بقيه 
جنبش های انقالبی به 
عبارتی ديگر در جهت 
سازماندهی خود مجبورند  

ديکتاتوری را آماج مبارزات اين 
و جهت ايجاد . خود قرار دهند

شکاف درسد اين  ديکتاتوری 
مبارزه کنند تا امکان واقعی 
تشکل يابی طبقه کارگر مهيا 

  . شود
از آنجا که طبقه کارگر تنها با 
متشکل شدن و کار جمعی 
است که می تواند در مبارزه 
برای رسيدن به مطالبات بر 

گتری به حق اش  گامهای بزر
پيش بردارد و از آنجا که طبقه 
کارگربه تشکل های صنفی 
خود نيازمند است و از آنجا که 
عامل اصلی پراکندگی صفوف 
کارگران  ديکتاتوری است پس 
وظيفه انقالبی حکم می کند 

و با .که در جهت تضعيف اين استبداد گام برداريم
گسترش همه اشکال مبارزه بر عليه رژيم 

اما . هت تحقق امر فوق مهيا سازيم،شرايط  را ج
نبايد فراموش کنيم که کارگران عليرغم همه 
نيازی که به تشکل های صنفی خود دارند بيش 
از هر چيز از فقدان سازمان انقالبی ای که 
مبارزات آنها را نه صرفا برای افزايش دستمزد و 
بهبود شرايط کار بلکه برای نابودی نظام سرمايه 

سازمانی که وظيفه .  در رنج اند داری هدايت کند
دارد ضمن شرکت در مبارزات روزمره کارگران 
اين مبارزات را در جهت نابودی نظام حاکم به 
مثابه عامل اصلی فقر وبد بختی  کارگران سوق 

  .دهد
  

اميد که در فرصت ديگری ها بتوانيم با کمک هم 
شاد و . کمبود های اين بحث را برطرف سازيم

   .پيروز باشيد

  

  34از صفحه  ...نقالب، منبع الهام نسل ا
فراموش نکنيم که اين دختر و پسرهای مبارز با تمام عشقی که به زندگی داشتند، با تمام آرزوهايشان برای بهره مند شدن از زيبايی ها و لذتهای 

مرگ را با لبان خاموش پذيرفتند . ه نزدندزندگی، در آن لحظات دشوار زير شکنجه یا هنگامی که به اعدام محکوم شدند، برای زندگی خودشان چان
زيرا که می دانستند تنها به اين طريق و با تأثيری که با مقاومت انقالبيشان به جا می گذارند است که يک روز کارگران و زحمتکشان خواهند 

قا و ياران مبارز ما همراه با توده های تحت ستم، و اينگونه بود که رف. توانست به پيروزی برسند و به رفاه و آزادی و ایده ال های خود دست یابند
اما، دردناکترين مسئله در آن شرايط اين نبود که نيروی .  عميق ترين دردها و کاری ترين زخم های ناشی از شکست انقالب را متحمل شدند

 شرايطی بوجود آمد که جنبش کمونيستی ايران ۵٧ن  بهم٢٢به نظر من  دردناکترين موضوع اين است که پس از . انقالب و ضد انقالب نابرابر بودند
دچار رفرميسم شد، و اگر چنين نميشد، کمونيست های واقعًا انقالبی می توانستند با کمک نيروی عظيم توده ای و جوانان انقالبی ای که با شعار 

اما اين  . ستن سرمايه داری وابسته به پيش ببرندبه جنبش پيوسته بودند، انقالب را به سمت پيروزی و درهم شک" رهبران ما را مسلح کنيد"
اگر اين لحظه تاريخی از . لحظه تاريخی بی سابقه را، کمونيستهای ايران به دليل استيالی رفرميسم، ندانم کاری و پراکندگی، از دست دادند

 با آن بنيان گذاشته شده بود، پس از قيام در دست نمی رفت، اگر تئوری مبارزه مسلحانه، تئوری انقالبی ای که سازمان چريکهای فدايی خلق
عمل پياده شده بود، اگر سازمانهای سازشکار به دفاع از دولت بازرگان و بنی صدر و اين جناح و آن جناح رژيم نپرداخته بودند، آنگاه اين نوجوانانی 

 وجودشان آکنده از مبارزه ۵٧ود، اين نوجوانانی که در قيام که پروسه رشد آگاهی هايشان در شرايط تأثيرات انقالبی مبارزه مسلحانه بر جامعه ب
  . و انقالب شده بود، می توانستند آگاهتر و باتجربه تر هم بشوند و آنگاه مبارزه در داخل زندان و خارج از زندان هم بيشتر هم مي شد

  
و نقد کنيم، نبايد به سازشکاران امکان دهيم که روند آگاهی و بايد خطاها را افشاء . امروز برای جلوگيری از اشتباه بايد از گذشته درس بگيريم
جوانان مبارز امروز بايد آگاهی های خود را افزايش داده و دشمنانشان را در لباسهای .  مبارزات انقالبی توده ها را از اين هم که هست کندتر کنند

  .مختلف بشناسند
  

بی آن جوانان مبارز و مقاوم از تاريخ مبارزات ما، درواقع جوانان مبارز امروز را از داشتن يک الگوی امروز، رژيم قصد دارد که با پاک کردن خاطره انقال
امروز رژيم برای از بين بردن تأثير انقالبی و الهام بخش مبارزات زندانيان سياسی مبارز بر روی مبارزات توده ها، تالش می کند . انقالبی محروم کند

. صری که از خود رژيم هستند اما بر سر قدرت با هم رقابت دارند را به عنوان سمبل هايی از زندانيان سياسی معرفی کندکه زندانيان خودی و عنا
عالوه بر اين، رژيم به انواع ترفندهای .  در حالی که وجود زندانيان سياسی مبارز را، وجود کارگران و ديگر اقشار مبارز در زندانها را کتمان ميکند

، "جلوگيری از خشونت"به عنوان مثال برخی به اسم . متوسل می شود که نيروهای ديگر نيز دانسته يا ندانسته آنها را تکرار می کنندتبليغاتی 
خلقهای تحت ستم ما را که خواهان نابود کردن جالدان هستند، به کينه جويی و انتقام گيری کور متهم می کنند و کينه انقالبی خلق را ناحق 

  ٣٩بقيه در صفحه     . تالش دارند که انگيزه مبارزه و انقالب را در جامعه از بين ببرنددانسته و 
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 در مقابل شکنجه های ۶٠بدون شک نسلی که در دهه 

رايج در زندان های جمهوری اسالمی حماسه ها آفريد، 

ل دژخيمان نيز زنان مبارزی که در زندان در زير چنگا

دست از مبارزه نکشيدند ، از اين موهبت برخوردار 

 را به عنوان پشتوانه در ۵٠بودند که مبارزات دهه 

آنها از مبارزين صديق و . پشت سر خود داشته باشند

قهرمانی الهام می گرفتند که به آنها درس رزمندگی 

برای زندانيان سياسی زن آشنائی با . آموخته بودند

 که خود نقش ۵٠و مقاومت زنان مبارز دهه مبارزات 

بزرگی در شکستن فرهنگ مردساالری در جامعه و 

هموار کردن راه برای حضور هر چه بيشتر زنان در 

صحنه مبارزه داشتند ، درشکل گيری و  تداوم مبارزات 

آنان کامًال نقش داشته و  تأثير بزرگ و غير قابل انکار 

  .  نان داشته استآی خود را در تقويت روحيه مبارزات

  سارا نيكو      !جنبش زنان ، سركوب ، زندان و چشم انداز آينده 
  :طرح بحث

 کميته برگزار کننده دومين سمينار سراسری ياد واره قتل عام سياسیبه 
  )»زندانيان سياسی و جنبش زنان«گروه کاری (

  !  های رفيقانهبا درود !رفقا
 سمينار هستيد و با در نظر گرفتن کمبود وقت در زير تالش می کنم به مختصر ترين شکل ممکن  خالصه ای از از آنجا که می دانم سخت مشغول تدارک برگزاری دومين

بدون شک با توجه به گستردگی موضوع زندانيان سياسی و جنبش زنان و نقش مهمی  .آنچه قرار است در سمينار به بحث بگذارم را در اختيار شما رفقای عزيز قرار دهم
 ايفا نمودند و تاثير انکار ناپذيری که در افشای استبداد و آگاه کردن ۶٠ و  ۵٠نی  در افشای چهره رژيم های ديکتاتوری حاکم بر ايران به خصوص  در دهه که زنان زندا

مورد تاکيد قرار داده و نشان دهم که با در نظر جامعه و زنان داشتند قصد دارم با نگاهی تاريخی به اين واقعيت بطور گذرا و تا آنجا که زمان اجازه می دهد اين تاثير  را 
گرفتن نقش رشد عينی مناسبات سرمايه داری در ايران در کشيدن هر چه بيشتر زنان به صحنه اجتماعی، گستردگی جنبش زنان در زمان حاضر تحت تاثير مبارزات زنان 

ت که اگر مقاومت ها و ايستادگی های  زنان پيشرو گذشته که خيلی از آنها به دليل سلطه با قاطعيت بايد گف. آگاه و پيشرو دهه های گذشته در سطح جامعه می باشد
و از اين نتيجه بگيرم که امروز نيز بايد بکوشيم . ديکتاتور ی بر کشور زندان و شکنجه را شخصا تجربه کرده اند نبود ما امروز شاهد اين صدای بلند جنبش زنان نبوديم 

 مبارزات زنان پيشرو کشورمان که در زندان و جامعه فرياد گر تساوی مرد و زن بودند، اجازه ندهيم که جناح های درونی رژيم و رفرميستها با توجه به دستاوردهای
اين . راندند از بين ببرندجنبش زنان ما را به بيراهه برده و حاصل مبارزات صدها زن انقالبی که برخًا سالهای زيادی از عمر خود را به خاطر آزادی زنان در زندانها گذ

واقعيت ضرورت مبارزه با رفورميسم و اشاعه راديکاليسم را در مقابل جنبش زنان قرار می دهد و اميد وارم که سمينار امسال بتواند منعکس کننده اين صدای مبارزاتی 
  .رای برابری و رهائی است را هر چه وسيع تر منعکس سازدبوده وضرورت مبارزه برای زندانيان سياسی که نتيجه طبيعی مبارزه در شرايط ديکتاتوری ب

  !زوی  موفقيت برای همه شما عزيزانبا آر
  

با گراميداشت خاطره تمامی  زنان و مردانی که 
در راه آزادی و سوسياليسم جان خود را فدا 
کردند و با درود به بازماندگان کشتار های دهه 

بر شکنجه  ، و به همه زنان و مردانی که در برا۶٠
های قرون وسطائی زندان های جمهوری 
اسالمی نشکستند و عليرغم تحمل دردها و رنج 
  .های بسيار در مقابل دژخيمان خم نشدند

همچنين با تشکر از برگزارکنندگان اين 
گردهمائی که در تالش اند تا ياد و خاطره جان 

  . را زنده نگهدارند۶٠باختگان دهه 
 

 شرايط ديکتاتوری ، همانطور که می دانيم در
همه جنبش های اجتماعی جهان با سرکوب 
مواجه شده و فعالين اين جنبش ها اغلب 

در ايران نيز .  کارشان به زندان کشيده می شود
اين فعالين همواره با شکنجه و آزار جسمی و 

امروزه اگر نگاهی به .  روحی مواجه می گردند
باز شرايط ايران بيندازيم می بينيم که چگونه 

ديکتاتوری امپرياليستی حاکم ، یورش خود را به 
این جنبش ها تشدید کرده و از جمله در تالش 
است تا با محکم کردن زنجير های اسارت زنان ، 

می بينيم که چگونه باز . کل جامعه را کنترل کند
هم به بهانه رعايت پوشش اسالمی و حجاب به 

 حلقه جان زنان افتاده و به خاطر بيرون بودن يک
مو از زير روسری ، آنها را تحقير ، دستگير و 

در جریان همين یورش های .  دادگاهی می کند
اخير ، خود مسئولين دولتی اعتراف می کنند که 

 هزار زن در رابطه با رعايت حجاب ٢٠٠به حداقل 
همه شما از !   اسالمی تذکر داده اند

وحشيگريهای نيروهای سرکوب در خيابانها بر 
 سال ٢٨بيش از   بواقع .زنان واقف هستيدعليه 

است که رژیم جمهوری اسالمی به مثابه رژیم 
 با اتکا ،  در ایرانسرمایه دارینظام حافظ منافع 

به ارتجاعی ترین سنت های مذهبی ، سلطه 
اين . شوم خود را بر جامعه ما گسترده است 

 برای از همان اوان به قدرت رسيدنش رژيم
مردمی که تازه تجربه ات مبارزخاموش کردن 

قيام شکوهمند بهمن را پشت سر گذاشته و در 
شود با مبارزه ای بی  عمل آموخته بودند که می

و یکی از دیکتاتورترین رژیم های جهان حتی امان 
را به زانو در يکی از سرسپردگان امپرياليسم 

 ، به وحشيانه ترين شکلی به سرکوب مردم آورد
  .ما برخاست 

  
اولين یورش رژیم به زنان کرده ايم که فراموش ن

 و طرح حجاب اجباری ات ادارزنان از با  تصفيه 
در همان زمان دیدیم که چگونه  اما .شروع شد

 عليرغم فضای زنان کمونيست و آزادیخواه ،
به دليل غلبه جو فریب و ریا در مورد  سنگينی که

 بر کل ماهيت رژیم تازه روی کار آمده خمينی
، در مقابل   با شهامت، افکنده بودجامعه سایه

یا روسری یا تو "شعار حزب اهللا که ميگفت 
ما انقالب نکردیم تا به عقب "فریاد زدند " سری

و یا وقتی تعریف مسخره ارتجاع را از " بر گردیم
 که معنائی جز تمکين به شنيدند" آزادی"واژه 

 باز فریاد زدند مقررات ارتجاعی حکومت نداشت 
  نه شرقی است ، نه غربی است ،آزادی" که 

 اين توده شد و حقيقتا چگونه می" ! جهانيست
  انقالبيش  زنانعظيم در جامعه ای که 

دوشادوش مردان برای سرنگونی رژیم  شاه 
گوشه های خانه  به  سادگیبهجنگيده بودند را 

  شان فرستاد؟ های
  

رژیم در ادامه سرکوب هایش به وضع قوانينی 
در . مًا برعليه زنان تنظيم شده اندپرداخت که تما

این قوانين ابتدائی ترین حقوق آنان زیر پا 
که از دید گذاشته شده و عرصه برای زنان 

انسان کامل و برابر با مرد بلکه نيمه   نهمرتجعين 
، هر چه بيشتر تنگ تر می شوند انسان شمرده 

بی شک نسل کنونی دختران و .  شده است
جنایاتی که این   زیادی اززنان جوان حکایت های

رژیم در آن زمان در حق زنان جامعه ما اعمال 
کرد را از زبان مادران و خواهران بزرگتر خود 

شنيده اند که رژیم چگونه گشت  . ..شنيده اند
های خواهران زینب خود را در خيابانها به جان 

 امر و نهی های زنان می انداخت  و چگونه آنها با
 وسل به خشونت و حتیچندش آورشان و ت

کشيدن تيغ بر صورت زنان نهایت قساوت این 
 و یا چگونه ؛رژیم را به نمایش می گذاشتند

کسانی چون گنجی ها که امروز ژست 
،  به خود می گيرندخواهی دمکراسی و آزادی 

پونز بر سر زنانی که روسری ، در آن ایام سياه 
 ولی از آنجا . رفته بود می کوبيدند شان عقب 

و از که هر جا ستم هست مبارزه هم هست ، 
آنجا که سابقه پر بار مبارزاتی زنان انقالبی در 

 و شرکت وسيع ۵٠جنبش مسلحانه در دهه 

 - ۵٧زنان مبارز در رويدادهای انقالبی سال های 
 پشتوانه محکمی برای زنان ستمديده جامعه ۵۶

این سرکوب ها و ستمی که بر زنان اعمال ما بود 
ها باعث عقب راندن آنها از صحنه مبارزه نه تنشد 

نشد بلکه باعث روی آوری هر چه بيشتر آنها به 
  .اشکال مختلف مبارزه برای رهائی خود گرديد

با تداوم مبارزه زنان از همان آغاز بر عليه رژیم 
جمهوری اسالمی است که ما امروزه شاهد 
رشد و گسترش جنبش زنان در ایران برای دست 

  برابر با مردان و وق دموکراتيکحقیابی به 
  . رهائی خود ، هستيم

  
من در بحث خود از وضعيت کنونی این جنبش و 
تالشی که برای نفوذ اندیشه های رفرميستی 
در آن می شود ، تا آنجا که وقت اجازه دهد 
صحبت خواهم کرد ، اما در ابتدا الزم است از 

  . یاد کنم۶٠زنان زندانی سياسی در دهه 
   

ن سال ها جمهوری اسالمی به پيروی از در آ
سياست یورش به توده های مبارز ، انبوهی از 

با توجه به حضور .  زنان را دستگير و زندانی نمود
گسترده زنان در مبارزه برای آزادی و 
سوسياليسم ، در آن زمان بخش قابل توجهی از 
زندانيان سياسی کشور را زنان تشکيل می 

يار وحشيانه ای روبرو با شرایط بسدادند که 
 برخی از زنان به همت،  در سالهای اخير  .بودند

شرایط ،  ۶٠مبارز از بازماندگان کشتارهای دهه 
بسيار   تا از اوضاعزندان زنان بازگو شدهدشوار 

.  طاقت فرسای آن زندان ها پرده بر داشته شود
 و پليدی ، رذالت اوضاع اسفناکی که در عين حال

زنانی   .تر ميکند را عيانالمی جمهوری اسرژیم 
 ها را از سر زندانآن شتناک وحکه شرایط 
 در چنان محيط  شرح ميدهند کهگذرانده اند

خشونت باری ، چگونه افرادی از خود زندانيان به 
خدمت رژیم در آمده بودند و زندانبانان جمهوری 
اسالمی از آنها برای پليسی کردن هر چه بيشتر 

اینها .  ا استفاده می کردندجو بندها و سلول ه
که همان توابين بودند ، به خصوص در سال های 

با خبر چينی و جاسوسی  ، نه تنها ۶٠اول دهه 
 بلکه عرصه را بر زندانيان سياسی تنگ ميکردند

آشکارا به عنوان بخشی از نيروی سرکوب 
جمهوری اسالمی در زندان بر عليه زندانيان 

ر کلی وظيفه به طو. سياسی عمل می نمودند
در  توابين به مثابه پاسداران بی مزد خمينی
هر  زندان ، سرکوب مبارزین و مبارزه در زندان و

و .  بودخفقان آور تر کردن فضای زندانچه بيشتر 
 دقيقا همان این اگر روی سخن زنان تواب باشد،

در سطح جامعه و  "خواهران زینب "کهبود چيزی 
آن توابين انجام می به موازات در بيرون از زندان 

دادند ، یعنی کمک به سرکوب خونين انقالبی که 
  . پشت نظام حاکم را به لرزه انداخته بود

  
عليرغم بوجود آمدن پدیده نو اما ، از طرف دیگر 

 و عليرغم وا ۶٠ظهور تواب در زندان های دهه 
دادن ها و منفعل شدن برخی ، می دانيم که 

ه در زندانهای بيشمارند زنان زندانی سياسی ک
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 ، يکی از فراز های تاريخی در جنبش مبارزاتی مردم ما و از جمله زنان ايران  ١٣۴٩آغاز مبارزه مسلحانه در سال 

پا زنان انقالبی در اين دوره با  با زير پا گذاشتن قيد و بند های فرهنگ حاکم و با شرکت در مبارزه و جنبش بر . است

.  خاسته و با قبول مسئوليت های انقالبی در اين جنبش  صفحات درخشانی را به  تاريخ مبارزاتی زنان ايران افزودند

يکی از اهداف کمونيست هائی که در اين جنبش با همه وجود مبارزه می کردند ، پاره کردن زنجير های اسارت از 

به طور کلی زنان با .  ر اين ميان نقش بسيار مهمی داشتنددست و پای  زنان جامعه ما بوده است که رفقای زن د

پخش اخبار مبارزاتی . شرکت در جنبش مسلحانه ، در شکستن فرهنگ مردساالری در جامعه نقش بزرگی ايفا نمودند

اين زنان در زندان ها و مقاومت قهرمانه شان در مقابل شکنجه گران ، پخش درگيری مسلحانه آنان با مأمورين 

تی شاه در کوچه ها و خيابان ها به راستی نه فقط در ايجاد جو انقالبی در کل جامعه تأثير گذار بود بلکه تأثير امني

کامًال آگاه گرانه روی دختران جوان و کل زنان جامعه به جای می گذاشت و آنها را هر چه بيشتر تشويق می کرد که 

رکت نمايند بلکه به هر ترتيب که می توانند و در هر حوزه ای به صحنه مبارزه آمده و نه فقط در مبارزه مسلحانه ش

 .که برايشان امکان پذير است وظيفه ای را در جنبش انقالبی بر عهده بگيرند

  !!ت فعال زنان، هيچ انقالبي به پيروزي نمي رسدت فعال زنان، هيچ انقالبي به پيروزي نمي رسدبدون شركبدون شرك
  

، خود های مخوف جمهوری اسالمی با مقاومت 
زبونی دشمن را برای در هم شکستن خواری و 

 و  . روحيه و نفس مقاومت به او نشان دادند
 زیادیزنان  در آن دهه خون همانطور که ميدانيم 

 بر زمين ریخته شد ولی عليرغم آنتوسط رژیم 
های با وجود شکنجه  دیگر زنان زندانی سياسی

شده بودند ، در روحی و جسمی که متحمل 
باورهای مبارزاتی خود  مصممانه بر روی زندان

 برخی از آن زنان هر زمان امکان می . ایستادند
یافتند مبارزاتی را بر عليه رژیم در همان فضای 

  اعتراض زنانتنگ زندان سازمان می دادند که
 در بر عليه اجباری کردن چادر مشکیمبارز چپ 

 در زندان قزل حصار یکی از آن مبارزات ۶۵ل سا
  .دبه شمار ميرو

  
 در مقابل ۶٠بدون شک نسلی که در دهه 

شکنجه های رایج در زندان های جمهوری 
اسالمی حماسه ها آفرید ، زنان مبارزی که در 
زندان در زیر چنگال دژخيمان نيز دست از مبارزه 
نکشيدند ، از این موهبت برخوردار بودند که 

 را به عنوان پشتوانه در پشت ۵٠بارزات دهه م
آنها از مبارزین صدیق و . سر خود داشته باشند

قهرمانی الهام می گرفتند که به آنها درس 
برای زندانيان سياسی . رزمندگی آموخته بودند

زنان مبارز دهه مبارزات و مقاومت زن آشنائی با 
 که خود نقش بزرگی در شکستن فرهنگ ۵٠

ر جامعه و هموار کردن راه برای مردساالری د
حضور هر چه بيشتر زنان در صحنه مبارزه 

 آنان شکل گيری و  تداوم مبارزاتداشتند ، در
کامًال نقش داشته و  تأثير بزرگ و غير قابل انکار 

داشته خود را در تقویت روحيه مبارزاتی آنان 
پس اجازه بدهيد که در همين جا اشاره  . است

وره از تاریخ مبارزاتی مردم کوتاهی به همين د
  .مان نيز داشته باشم

   
 ، یکی از ١٣۴٩آغاز مبارزه مسلحانه در سال 

 مردم ما و  در جنبش مبارزاتیی تاریخیفراز ها
زنان انقالبی در این .  زنان ایران  استاز جمله
با زير پا گذاشتن قيد و بند های فرهنگ  دوره با 

بر پا خاسته حاکم و با شرکت در مبارزه و جنبش 
 جنبش قبول مسئوليت های انقالبی در این با و 

صفحات درخشانی را به  تاریخ مبارزاتی زنان 
کمونيست هائی یکی از اهداف .  ندایران افزود

با همه وجود مبارزه می کردند این جنبش که در 
 از دست و پای پاره کردن زنجير های اسارت ، 

ن در این زنان جامعه ما بوده است که رفقای ز
به طور کلی   .ميان نقش بسيار مهمی داشتند

زنان با شرکت در جنبش مسلحانه ، در شکستن 
فرهنگ مردساالری در جامعه نقش بزرگی ایفا 

پخش اخبار مبارزاتی این زنان در زندان . نمودند
ها و مقاومت قهرمانه شان در مقابل شکنجه 
گران ، پخش درگيری مسلحانه آنان با مأمورین 

منيتی شاه در کوچه ها و خيابان ها به راستی ا
نه فقط در ایجاد جو انقالبی در کل جامعه تأثير 
گذار بود بلکه تأثير کامًال آگاه گرانه روی دختران 
جوان و کل زنان جامعه به جای می گذاشت و 

آنها را هر چه بيشتر تشویق می کرد که به 
ه صحنه مبارزه آمده و نه فقط در مبارزه مسلحان

شرکت نمایند بلکه به هر ترتيب که می توانند و 
در هر حوزه ای که برایشان امکان پذیر است 
. وظيفه ای را در جنبش انقالبی بر عهده بگيرند

در آن زمان نام زنان مبارزی چون اشرف دهقانی 
، مهرنوش ابراهيمی ، فاطمه امينی ، مرضيه 
 و اسکوئی ورد زبان زنان آگاه و مبارز جامعه بود

در همان زمان رژیم پهلوی شایعه پخش می کرد 
که زنان چریک ، مردانی هستند که لباس زنانه 

یعنی در تفکر ارتجاعی آنان نمی .  به تن کرده اند
گنجيد که یک زن می تواند به آن درجه از رشد و 
آگاهی سياسی رسيده باشد و آن قدر به راهی 
که پيش گرفته باور داشته باشد که بتواند 

به هر .  قاطعانه در راه آرمان هایش مبارزه نماید
صورت این انقالبيون جاده مبارزه را برای سایر 

از این رو به ميدان . زنان جامعه ما هموار کردند
آمدن نيروی عظيم زنان و نقش آن ها در پروسه 

 به هيچوجه امری اتفاقی و خود بخودی ۵٧قيام 
ر مبارزات تاثيبلکه این امر دقيقًا تحت .  نبود

یکی   در واقع ، .بوجود آمد ۵٠انقالبی زنان دهه 
از نمونه های بارز تاثيرات جنبش مسلحانه آزاد 
کردن انرژی زنان برای مبارزه جهت از بين بردن 

   در همين رابطه .ریشه های ستم بر زنان بود
مسلمًا هيچکس نمی تواند تأثيری که مطالعه 

بارز جامعه روی زنان م" حماسه مقاومت"کتاب 
 داشته است را ۶٠ و چه در دهه ۵٠چه در دهه 

انکار نماید و پژواک آن را به طور هر چه گسترده 
تری در حماسه های مقاومتی که در زندان های 
رژیم ددمنش جمهوری اسالمی توسط انقالبيون 

 آفریده شدند را نبيند مگر این که صرفا بر ۶٠دهه 
 فکری و مبنای پذیرش یا رد این یا آن خط

سياسی به  طور کامًال تنگ نظرانه ای چشم بر  
واقعيت های تاریخی بسته و آن ها را تحریف 

  .نماید
  
 عدم فرصت طلبانه از کسانیهی اوقات  گا

این گونه و  می کنند  استفادهآگاهی نسل جوان
تبليغ ميکنند که گویا مبارزات زنان در جنبش 

لبانه مسلحانه رابطه ای با مبارزات برابری ط
زنان چریک تحت گویا و یا این که   ! زنان نداشته 

را به پيش  "مردانه"مبارزه ای ، مردان " فرمان"
نادرستی اين نظر همين اشاره در  ! می بردند

 از همان کافی است که گفته شود که اتفاقا 
رفقای زن ، در صفوف چریکهای فدائی خلق آغاز 
ميته کباالترين سطوح تصميم گيری و در در  

به اجرای وظايف انقالبی خود مرکزی سازمان 
  در ميان آنان از رفقای شهيد. می پرداختند

شيرین فضليت کالم ، نسترن آل آقا ، صبا بيژن 
 از جمله زنانی هستند که  نام می برم که زاده

در رهبری سازمان نقش مبارزاتی خود را ایفا 
ه به پشتوانه مبارزات چنان زنانی بود ک.  ندکرد

 با صف گسترده ای از زنان انقالبی ۶٠ما در دهه 
این زنان که بعضی از آنها زندان .  مواجه بودیم

رژیم شاه را تجربه کرده بودند و همچنين زنان 
 ، با مبارزات ۶٠مبارز زندانی سياسی در دهه 

خود و با مقاومت هایشان در زندان ، جنبش زنان 
به .   بردنددر ایران را با گام های بزرگی به پيش

همين خاطر ما باید اذعان کنيم که آنچه که ما 
امروز داريم کامال وابسته و تحت تاثير از آنچه که 
آنها ، همه آن زنان انقالبی در مبارزات ديروز خود 

ما باید به این واقعيت اذعان .  کردند می باشد
کنيم که اگر زنان مبارز و انقالبی ایران در دهه 

ن مبارزاتی را چه در زندان و  چنا۶٠ و ۵٠های 
اگر آن بودند ، چه در بيرون از زندان پيش نبرده 

مقاومت ها و ایستادگی های زنان مبارزات ، 
زنان مبارز جامعه در آن  خيلی از وپيشرو گذشته 

 نبود ، ما امروز شاهد این صدای بلند و سال ها
توانمند جنبش زنان بر عليه رژیم جمهوری 

  .ماسالمی نمی بودی
  

 جنبش زنان در ایران هواقعيت اين است که امروز
این جنبشی . رشد قابل مالحظه ای کرده است

ليونی به صورت آشکار و ياست که در سطح م
نهان جریان دارد و رژیم عليرغم همه ترفند های 
سرکوبگرانه اش قادر به از بين بردن آن نشده 

اما اگر این جنبش از بين رفتنی نيست  . است
 سالی است که در جهت جا انداختن خط چند

 . رفرميستی در جنبش زنان کوشش می شود
این رفرميسم در حالی که رژیم جمهوری 

، خواستار  اسالمی را اصالح پذیر جلوه می دهد
تغيير و یا لغو همه و یا بخشی از قوانين زن 
ستيز جمهوری اسالمی در چهار چوب همين 

ه از این خط بنابراین کسانی ک. رژیم می باشد
پيروی می کنند تالش دارند تا جنبش زنان را از 
مسير انقالبی خود منحرف ساخته و اجازه ندهند 
تا این جنبش در جهت سرنگونی رژیم جمهوری 
اسالمی و سيستم سرمایه داری حاکم بر ایران 

 باید است کهدرست با درک این امر  . پيش برود
اهداف مبارزه در جهت افشای ماهيت و ، گفت 

، در  جریانات رفرميستی در جنبش زنان
های داخلی و خارجی  شرایطی که تمام بلندگو

،  در اختيار این سازشکاران گذاشته شده است
از وظائف عاجل جنبش کنونی زنان انقالبی می 

  .باشد
  

 نيز از موضوع فوق چشم انداز مبارزات زنان ایران
ر  آن را د جدا نيست که من در اینجا مختصرًا

یده های کمونيستی بر وجود اارتباط با ضرورت 
در شرایطی که   . جنبش زنان توضيح می دهم

نيروهای امپریاليستی و بعضی نيروها در درون 
خود رژیم جمهوری اسالمی با تبليغ ایده های 

 ج، جنبش انقالبی مردم ما را آما رفرميستی
جنبش زنان به عنوان  ، حمالت خود قرار داده اند

از جنبش های اجتماعی به هيچوجه بخشی 
قادر نيست بدون برخورد جدی و همه جانبه با 

های  ميستی و مقابله با نيرورتفکرات رف
 و سازشکاران راه پر پيچ و خم خود را یميستررف

 هامروز  .به سوی مقصد به درستی طی نماید
 ، نمی شود در حرف از بيش از هر زمان دیگر

ت کرد ولی در مارکسيسم و رادیکاليسم صحب
عمل دنباله روی از سياست های رفرميستی را 

برنامه های سياسی  نمی توان در  .پيشه نمود
 تشکيالتی بر روی کاغذ از مارکسيسم دم زد و –

از ضرورت پياده کردن آن در جنبش زنان به مثابه 
بخشی از جنبش دموکراتيک گفت ولی وقتی 
قرار است عمًال به جنبش  های دمکراتيک 

 حد برنامه های تا، سطح برنامه ها را ردرخورد کب
 تا آنجا که حتی در خارج از اد ، رفرميستی تنزل د

شعار سرنگونی انقالبی جمهوری کشور نيز 
اسالمی را به عنوان شعار حوری حرکت 

 شرکت یا حمایت . مبارزاتی جنبش زنان نپذیرفت
از جنبش های دمکراتيک رایج در جامعه ، برای 

ن انقالبی به هيچ وجه به معنای دنباله روشنفکرا
روی یا جاده صاف کردن برای رفرميست ها 

کمونيست ها به عنوان پرچم داران . نيست
مبارزات دمکراتيک با شرکت فعال و آگاهانه خود 
در درون جنبش های دمکراتيک و از جمله جنبش 
  زنان قدم در راه بسيج خلق در راه آزادی بشریت

  
  ٢١ بقيه در صفحه

  



  صفحه               100شماره                                      پيام فدايي 
 

 

31 

برخالف برخی تحليلهای بی پايه و بيمارگونه ای که در 

برخورد با مساله ملی بجای رجوع به واقعيات و يافتن 

پاسخی دمکراتيک برای اون،  صورت مساله رو پاک 

معرفی " افسانه"و " توهم"می کنن و ستم ملی رو 

بع از می کنن بايد تاکيد کرد که  که مساله ملی و به ت

اون جنبشهای توده ای که با پرچم ملی و خواست رفع 

ستم ملی به ميدون ميان ، نه اختراع و يا انتخاب من و 

شما و يا اين و يا اون روشنفکر، بلکه يک واقعيت 

مادی و انعکاس ظلم و ستم ملی ای ست که هم اکنون 

خلقهای تحت ستم ما از کانال رژيم سرکوبگر جمهوری 

عدم تساوی حقوق خلقها .  روبرو هستنداسالمی با اون

و نابرابريهای اقتصادی، سياسی و فرهنگی که در 

قوانين ظالمانه اين حکومت، نهادينه شده همه و همه 

واقعياتی هستند که باعث شده عالوه بر ظلم و ستم 

" زندانی بزرگ"وحشتناک طبقاتی، ايران به صورت 

  .برای خلق های تحت ستم در آيد

  چنگيز قبادي      !"زندان ملل"مبارزه بر عليه ستم ملي در 
  :طرح بحث

  !رفقا
با آرزوی موفقيت در برگزاری هر چه پر بار تر دومين سمينار يادمان قتل عام زندانيان سياسی و با ارج گذاری به اين ابتکار شما که قصد داريد در اين سميناربا دامن زدن 

از آنجا که قرار است در رابطه با .  های ملی ياد صدها زندانی سياسی  و رفيق جان باخته راه برابری ملتها و رفع ستم ملی را پاس داريد به بحث زندانی سياسی و جنبش
ه بودن کشور آنهم در   قصد دارم در اين بحث با تکيه بر واقعيت کثيرالمل .همين موضوع صحبت کنم در زير شمائی هر چند مختصر از صحبتم را به اطالع تان می رسانم

شرايط سلطه نظام سرمايه داری بر ايران نظامی که بطور ارگانيکی با نظام جهانی امپرياليستی در هم تنيده است بر واقعيت عدم برابری ملتها در اين سيستم و مبارزه بر 
امری که با وضوح تمام در سرکوب مبارزه بر حق خلق کرد . ه کنم حق خلقهای ستمديده جهت برابری و رفع ستم ملی که انعکاس طبيعی واقعيت فوق می باشد اشار

در اين بحث قصد دارم  با تکيه بر تجربه جنبش خلق کرد که خود از نزديک شاهد آن  بودم بر ضرورت برقراری .  بوسيله جمهوری اسالمی خود را نشان داده و می دهد
 و نشان دهم که چگونه در شرايط سلطه ديکتاتوری که روبنای ذاتی نظام سرمايه داری ايران است حل دمکراسی جهت تحقق حق تعيين سرنوشت خلقها اشاره نموده

ديکتاتوری که تا پا . مسئله ملی وابسته است به انقالبی که نابودی اين ديکتاتوری  و مناسبات توليدی ای که همواره آن را باز توليد می کند را هدف خود قرار داده باشد
به اميد اينکه دومين سمينار با درس گيری از تجارب مثبت و . های ايران و فرزندان مبارزشان جز زندان و شکنجه و اعدام پاسخی از آن نخواهند شنيدبرجاست خلق

د را در راه آرمانهايشان فدا نارسائی های سمينار قبلی بستری جهت ارائه بحثهای زنده و انعکاس هر چه گسترده تر آرمانهای صدها زندانی سياسی باشد که يا جان خو
  .کردند و يا با کوله باری از تجربه، همچنان بر آن آرمانها پای می فشارند

    
در این  با سالم خدمت تمامی عزیزان حاضر

 و با سپاس از برگزار کنندگان این مراسم،  سالن
اجازه بدهيد که در ابتدا یاد و خاطره جاودان 

قالبی و مبارزی را هزاران تن از زنان و مردان ان
پاس دارم که  در مبارزه بر عليه رژیم سرکوبگر 
جمهوری اسالمی جان خودشون رو در راه تحقق 
آرمانهای آزادی بخش کارگران و خلقهای 
 ستمدیده ایران نثار کردند و چه در عرصه مبارزه

 و چه در زمان اسارت در در خارج از زندان
امتشون سياهچالهای دشمن، با پایداری و استق

پرچم سرخ پيکار برای برقراری نظامی عاری از 
بهره کشی و استثمار، ستم و نابرابری 
اقتصادی، سياسی، جنسی و مذهبی و ملی  

بدون شک . رو همچنان در اهتزاز نگه داشتند
نسل تحسين برانگيز بدون مبارزات و پایداریهای 

دیروز، تاریخ سرزمين ما نه  فروغ مبارزاتی 
ش رو داشت و نه افق و اميد به امروزین خود

  .فردای روشن این مبارزات رو
  

همانطور که می دونيد، صحبت امروز من بانام 
روی  ""زندان ملل"مبارزه بر عليه ستم ملی در "

یعنی مساله ملی در ایران سمينار، تم آخر 
  . هستش

  
در این تردیدی نيست که هر زمان که بحث زندان 

 پيش مياد، در هر و زندانی سياسی در ایران
 ما شاهد  ،دوره ای بسته به شرایط مبارزاتی

این واقعيت بوده ایم که طيفی از زندانيان 
سياسی رو مبارزین و انقالیيونی تشکيل داده 
اند که در راه مبارزه بر عليه ستمگری ملی و 
برای تحقق حقوق عادالنه و دمکراتيک خلقهای 

 به پيکار بر به ميدان آمده اند وایران، تحت ستم 
عليه رژیمهای دیکتاتوری پهلوی و جمهوری 
اسالمی پرداخته ن و این رژیمها هم که اعمال 
دیکتاتوری عریان و قهر آميز وجه مشترک اونها 
بوده  و ستمگری ملی جزء جدایی ناپذیر حکومت 

 به وحشيانه ترین رو تشکيل می داده،اونها 
ران روشنفکمبارزین و جنبشهای ملی و وجهی با 

از طرف .  برخورد کرده اندخلق های تحت ستم
 سال حاکميت سياه جمهوری ٢٩دیگه اگر تاریخ 

اسالمی رو بررسی کنيم، اگر لشکر کشی به 
کردستان سرزمينی که به خاطر دالوریها و 

در مقطعی مقاومتهای  شگرف مردم مبارز اون 
نام گرفت  " انقالب"و " سنگر آزادگان"به حق نام 
کشتار ... هندر قاش و ای قارنا و وقتل عامه

و یا اگر راه سنندج و مهاباد رو به یاد بياریم، 
دوری نریم سرکوب و کشتار و بگير و ببند 
وسيعی که چمهوری اسالمی در مقابله با 
خيزش صد ها هزار تن از مردم زحمتکش 
آذربایجان در سال گذشته راه انداخت رو درنظر 

 که جمهوری  اونوقت متوجه می شيمبگيریم 
اسالمی به مثابه رژیم مدافع منافع طبقه حاکم 
یعنی سرمایه داران وابسته، در هيچ شرایطی 

 رو برای سرکوب خواستهای یکوچکترین فرصت
عادالنه و مبارزات حق طلبانه ملی خلقهای تحت 
ستم ایران از دست نداده و دستان این رژیم تا 

  .  ت آلوده سما تحت ستم یمرفق به  خون خلقها
  

در نتيجه برخالف برخی تحليلهای بی پایه و 
بيمارگونه ای که در برخورد با مساله ملی بجای 

و یافتن پاسخی دمکراتيک رجوع به واقعيات 
رو پاک می کنن و ستم  صورت مساله برای اون، 
معرفی می کنن " افسانه"و " توهم"ملی رو 

 باید تاکيد کرد که  که مساله ملی و به تبع از اون
 خواستو جنبشهای توده ای که با پرچم ملی 

 ملی به ميدون ميان ، نه اختراع و یا رفع ستم
ون روشنفکر، اانتخاب من و شما و یا این و یا 

بلکه یک واقعيت مادی و انعکاس ظلم و ستم 
خلقهای تحت ستم هم اکنون ملی ای ست که 

ما از کانال رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی با 
 عدم تساوی حقوق خلقها و .تنداون روبرو هس

نابرابریهای اقتصادی، سياسی و فرهنگی که در 
قوانين ظالمانه این حکومت، نهادینه شده همه و 
همه واقعياتی هستند که باعث شده عالوه بر 
ظلم و ستم وحشتناک طبقاتی، ایران به صورت 

  .برای خلق های تحت ستم در آید" زندانی بزرگ"
  

 زبان را شما بيایيد مساله خب در این چارچوب 
 را نگاه کنيد ،  و پرورش آموزش؛نگاه کنيد

نابرابریهای اقتصادی و سياسی  و اجتماعی 
 سطح دستمزدها به ؛بخاطر مليت رو نگاه کنيد
 بعد هم ابعاد .... ونيدخاطر تفاوت ملی رو نگاه ک

حرکتهایی که با خواست رفع ستم ملی در تمام 
ریان داره رو ببينيد ابعاد خودش در کشور ما ج

اون موقع شاید تصویر کوچکی از بار سياسی 
اجتماعی بسيار مهمی که مساله ملی در 
جامعه ما پيدا کرده و در نتيجه ضرورت وجود یک 
پاسخ دمکراتيک به این خواست بيشتر هویدا 

  . بشه

بد نيست که در همين جای بحث در توضيح این 
 من یک واقعيت یعنی ستم ملی و تجليات اون 

بسياری از زندانيان . تجربه ای رو یاد آوری کنم 
سياسی مبارز و رفقای حاضر  که تجربه اسارت 
یا در سياه چالهای رژیم ستمشاهی و یا 
زندانهای جمهوری اسالمی رو دارن می دونن که 
حتی خانواده های برخی از رفقای غير فارس و 
مثال ترک گاها در زمان مالقات با عزیزانشون 

رغم تحمل مصائب فراوان و منجمله مسافرت ب
طوالنی تنها بدليل این که فارسی بلد نبودند و 
پاسبان و یا پاسدار مزدوری که می بایست 
مکالمات بين زندانی با بستگانش رو کنترل کنه 
هم ترکی بلد نبود از دیدار جگرگوشگانشون باز 
می مونده ن و این تنها یکی از تجليات کوچک 

 عدالتی ای بود که بدليل تعلق ملی فشار و بی
متفاوت  بر خانواده های زندانيان سياسی غير 

   .  فارس اعمال می شد
  

بنابر این اگر وجود ستم ملی در ایران یک 
واقعيته، وجود این واقعيت، از طرف دیگه بطور 
اجتناب ناپذیری نيروهای سياسی و اجتماعی با 

ه موضع خواستگاه و پایگاه طبقاتی مختلف رو ب
گيری در مورد مساله ملی در ایران و چگونگی 
حل این معضل وادار کرده و به این اعتبار ما 
شاهد وجود راه حلهای مختلف در مورد حل 

  . مساله ملی در ایران هستيم
  

در یک سوی این راه حل ها ما شاهد رشد 
" شوینيسم امپریاليستی"و " عظمت طلبی "

قه حاکم یعنی هستيم که در خدمت به منافع طب
بورژوازی وابسته به امپریاليسم و حفظ پایه های 
ستمگرانه نظام حاکم، اساسا هر گونه ستم 
ملی و هویت ملی خلق های تحت ستم را منکر 

بطور مثال در این رابطه می توان  . می شود
گرایشات مختلف  طبقه حاکم و نيروهای وابسته 

ميت تما"به اون رو نام برد که یا در زیر نام 
و یا زیر عناوین دیگری در طول چند دهه " ارضی

واقعيت وجود ملل مختلف و خواستهای ملی رو 
با اتکا کثيف ترین و ارتجاعی ترین توجيهات و 
ابزارها  منکر شده ن  و از اون مهمتر هر گونه 
جنبش ملی با خواست تامين حقوق خلقهای 
تحت ستم رو با زور  و گلوله و شکنجه و زندان 

اجازه بدید در این رابطه یادآوری . خ داده نپاس
کنم که گذشته از موج اعدام هایی که که در ماه 
های اخير ، بر بستر وقوع خيزشهای توده ای و 
یا اعتراضات عمومی در خوزستان و آذربایجان و 

توسط رژیم سازمان یافت، آماری ... کردستان و
که اخيرا در مورد تعداد زندانيان سياسی در 

هوری اسالمی منتشر شده حاکی از وجود جم
تعداد زیادی زندانی اسير در چنگال رژیم 
جمهوری اسالمی با اتهام انتساب به سازمانهای 
مسلح و غير مسلح کرد و بلوچ و عرب و ترک می 

  . باشد
  
دیگر در مورد مساله ملی، که  بویژه در " راه حل"

 سالهای اخير ما شاهد رشد آن  بوده ایم ، مربوط
می شه به وجود تبليغاتی در صفوف 
اپوزیسيون؛ که در اون ادعا می شه که راه 
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در شرايط کشور ما اين حاکميت نظام سرمايه داری وابسته به امپرياليسمه که به مثابه مانع و رادع کوچکترين تحول 

دمکراتيک در ايران با اعمال يک ديکتاتوری عريان و با تشديد ستمگری ملی، زنجيرهای اسارت و سرکوب را بر 

همين واقعيت حل مساله ملی را به بخشی جدايی ناپذير از يک . اهای خلق های تحت ستم هر چه محکمتر نموده استپ

 دمکراتيک با رهبری طبقه کارگر تبديل نموده که هدف آن نابودی قطعی نظام سرمايه داری در -انقالب ضد امپرياليستی

ما به عنوان اصل برنامه ای خود و يک   .اتی آن می باشدايران و در هم شکستن مناسباتی باشد که ستمگری ملی، ذ

پرنسيب کمونيستی، ضمن پذيرفتن شعار حق ملل در تعيين سرنوشت تا حد جدايی، به هيچ وجه مبلغ جدايی خلقها از 

يکديگر نيستيم، برعکس ما در تبليغات خود می کوشيم تا فوايد الحاق داوطلبانه را برای تمامی خلقهای تحت ستم 

 .          وضيح دهيمت

  !!حق تعيين سرنوشت، حق مسلم خلقهاستحق تعيين سرنوشت، حق مسلم خلقهاست
  

الغای ستم ملی و تامين  خواستهای عادالنه و 
دمکراتيک توده های تحت ستم  از طریق بازی در 
بساط  امپریاليستهایی می گذره که در 
سياستهای ضد مردمی اونها و نقش تاریخی 

ل تحت شون در سرکوب خواستهای ملی مل
  . ستم ایران شکی نيست

  
اما تا اونجایی که تجارب تاریخی موجود در 
حاکميت دورژیم دیکتاتوری شاه و جمهوری 
اسالمی نشون داده ن،  الغای ستمگری ملی و 
تحقق خواستهای برحق خلق های تحت ستم در 
چارچوب نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر 

چه در زمان ایران، نظامی که چه در دوره شاه و 
حيات جمهوری اسالمی نشون داده که 
ستمگری ملی از پایه های محکم بقای ضد 
خلقی اونه، در چارچوب این نظام به هيچ وجه 
امکان پذیر نيست و اساسا این نظام مانع اصلی 
تحقق برابری و برادری واقعی بين ملتهای تحت 

به همين ترتيب در رابطه با . ستم ایران است
اصطالح حل مساله ملی با اتکا به این طرفداران ب

یا آن قدرت امپریاليستی نيز باید به عنوان یک 
نمونه روشن، اوضاع رو در همين همسایگی ما 
یعنی کردستان عراق دید که برغم وجود یک 
دولت به اصطالح کردی و در حقيقت وابسته، که 
اساسا به اعتبار سياستهای امپریاليسم آمریکا 

توده های  وام را پيدا کرده،امکان ظهور و د
ستمدیده خلق کرد عراق برغم تحقق برخی 

نه ... خواستها نظير مطالبات فرهنگی، زبان و 
تنها به هيچ گونه استقالل ملی دست پيدا نکرده 
ن، بلکه در زیر سلطه امپریاليسم و قدرت دولتی 

وابسته به اون از بدیهيترین حقوق اقتصادی و  
 و به همين دليل هر دمناجتماعی خودشون محرو

جا فرصت می یابند برعليه قدرت حاکم یعنی 
واقعيتی . دولت حریم دست به شورش می زنن

مساله ملی از طریق توسل به " حل "که نتيجه 
   دهسياستها و قدرتهای امپریاليستی رو نشون مي

  
به این ترتيب عقيم بودن راه حلهای فوق، بطور 

رائه یک راه حل برجسته ای بر ضرورت و اهميت ا
دمکراتيک در رابطه با چگونگی بر افکندن ستم 
. ملی  درجامعه تحت سلطه ایران تاکيد می ورزه

ولی سوال این جاست که یک راه حل دمکراتيک 
برای الغای ستم ملی و تحقق خواستهای ملل 
تحت ستم در ایران بر چه اصول و مبنای فکری 

  . باید استوار باشه
  

سول اجازه بدید تا تاکيد کنم که در پاسخ  به این 
رفع بنيادی ستم و نابرابری ملی مثل هر پدیده 

دیگه ای مشروط به تغيير شرایط مادی و  
مناسباتی ست که ستم ملی رو توليد و باز توليد 

واقعيت اینه که ستم ملی بطور کلی . می کنن
زایيده رشد و انکشاف مناسبات سرمایه داری یه 

ه امپریاليسم و نظام که در تکامل خودش ب
  .امپریاليستی رسيده

  
در مورد مشخص ایران هم یک بررسی تاریخی و 
علمی در ارتباط با پيدایش و رشد مساله ملی در 
کشور ما نشون می ده که تقریبا از قبل از انقالب 

دمکراتيک با - مشروطه که یه انقالب بورژوا
خصلتی ضد امپریاليستی بود ایران با رشد 

و در نتيجه پيدایش مساله ملی روبرو بورژوازی 
از طرف دیگه، این یه حقيقت تاریخی ست . بوده

که روابط سرمایه داری در ایران با پروسه نفوذ و 
رشد امپریاليسم در کشور ما گره خورده و به 
شرایطی منجر شده که بورژوازی ایران در پيوند 
تنگاتنگ با حاکميت امپریاليسم بسط و گسترش 

 و سرانجام به جزئی ارگانيک و وابسته پيدا کرده
طبيعتا مساله ملی هم . به امپریاليسم بدل شده

در چنين جامعه تحت سلطه ای در بستر تاریخی 
مجموع این شرایط . فوق رشد و نمو پيدا کرد

باعث شد که در پروسه رشد و تحکيم مناسبات 
امپریاليستی در ایرانف ما شاهد پدید آمدن یک 

حد و قوی باشيم که به مثابه دولت مرکزی وا
ارگان سيادت بورژوازی وابسته به امپریاليسم با 
اتکا به یک ارتش ضد خلقی و دست ساز 
امپریاليسم به مثابه ستون فقرات این نظام، به 

وحشيانه ترین شکلی دیکتاتوری طبقه حاکم رو 
بر طبقه کارگر و خلقهای ستمدیده اعمال کرده و 

ک و ملی رو به طور هر گونه خواست دمکراتي
درنتيجه . قهر آميز سرکوب ساخته و می سازد

بدون توجه به این پارامتر یعنی امپریاليسم در 
حقيقت هيچ تحليل واقع بينانه و درستی در 
زمينه مساله ملی در ایران نمی تونه وجود 

اگر عميقا به چنين واقعيتی توجه . داشته باشه
یران در نمایيم می بينيم که تمامی خلقهای ا

چنين پروسه ای زیر ستم بورژوازی وابسته و 
مناسبات امپریاليستی و خود امپریاليسم قرار 
داره ن هر چند که در این ميان تنها خلق فارس از 
این مزیت برخورداره که زبان این خلق زبان 

بر این اساس . رسمی ایران گشته است
خلقهای ما از خلق فارس گرفته تا دیگر خلقهایی 

از ستم مضاعف ملی رنج می بره ن در امر که 
استقالل از امپریاليسم مشترکند و از این نظر 

این پيچيدگی . مساله ملی مشترکی دارند
از یکطرف همه خلقهای . مساله ملی در ایرانه

ایران بدون استثنا در مقابل امپریاليسم مساله 
ملی دارند و از طرف دیگه حکومت مرکزی و دقت 

به دیگر خلقهای ایران ستم ) فارسنه ملت (کنيد 
خلقهای  ملی روا ميداره و باعث می شه که

تحت ستم ما در شرایط حاکميت نظام سرمایه 
داری وابسته حاکم بر ایران از  یک ستم مضاعف 

  . رنج ببره ن
  

در نتيجه در شرایط کشور ما این حاکميت نظام 
سرمایه داری وابسته به امپریاليسمه که به 

ع و رادع کوچکترین تحول دمکراتيک در مثابه مان
ایران با اعمال یک دیکتاتوری عریان و با تشدید 
ستمگری ملی، زنجيرهای اسارت و سرکوب را 
بر پاهای خلق های تحت ستم هر چه محکمتر 

همين واقعيت حل مساله ملی را . نموده است
به بخشی جدایی ناپذیر از یک انقالب ضد 

 رهبری طبقه کارگر  دمکراتيک با-امپریاليستی
تبدیل نموده که هدف آن نابودی قطعی نظام 
سرمایه داری در ایران و در هم شکستن 
مناسباتی باشد که ستمگری ملی، ذاتی آن می 

در همين ارتباط وظيفه یک نيروی دمکرات  .باشد
و واقعا آزادیخواه که خواهان شرکت وسيعترین 
ب توده های تحت ستم برای تضمين پيروزی انقال

می باشد، این است که  باید با تاکيد بر شعار 
خویش و تضمين " حق ملل در تعيين سرنوشت"

برابری حقوق ملتها، طبقه کارگر را به مثابه 
مدافع وسيعترین آزادی های دمکراتيک، از انرژی 
انقالبی وسيعترین توده های تحت ستم 

  . برخوردار نماید
  

 ایران از به اعتبار این واقعيات است که ما در
شعار حق ملل در تعيين سرنوشت خویش دفاع 
می کنيم و این شعار رو با صراحت تمام و در 
وسيعترین جلوه خودش یعنی حق جدایی بر 

در این حال ما در رابطه . پرچم خود حک می کنيم
 نکته بسيار ٢با چگونگی تحقق این اصل کلی بر 

مهم تاکيد می کنيم که از یک سو خط فاصل 
بين کمونيستها  با ناسيوناليستهای قاطعی 

افراطی ای می کشه که خواهان باصطالح حل 
مساله ملی با اتکا به سياستهای امپریاليستی و 
یا اعمال نفوذ آنها می باشند؛ و از سوی دیگر 
مرزبندی اصولی بين کمونيستها با شوینيسم 
امپریاليستی و تمامی طرفداران مرتجع رنگارنگ 

    .آن ترسيم می کند
نخستين نکته این است که ما به عنوان مدافعين 
شعار حق ملل در تعيين سرنوشت خویش، 
صراحتا تاکيد می کنيم که تامين حقوق ملتهای 
تحت ستم تنها در یک شرایط واقعا دمکراتيک، 
یعنی در یک محيط آزاد که در آن همه خلق های 
تحت ستم بتونن اراده و نظر خودشون رو راجع 

 خودشون بيان کنن امکان پذیر به سرنوشت
در نتيجه در ایران تا دمکراسی برقرار . خواهد بود

نباشد از شرایط الزم برای حل عادالنه و قطعی 
مساله ملی در ایران حتی سخنی هم نمی توان 

در نتيجه منافع عمومی تمامی . به ميان آورد
خلق های تحت ستم و نيروهای انقالبی مدافع 

که با تمام قوا امر انقالب و و این شعار این است 
جنبش انقالبی توده ها بر عليه رژیم جمهوری 

  . اسالمی را تقویت کنند
  

ما به عنوان اصل برنامه ای خود و : دومين نکته 
یک پرنسيب کمونيستی، ضمن پذیرفتن شعار 
حق ملل در تعيين سرنوشت تا حد جدایی، به 
م، هيچ وجه مبلغ جدایی خلقها از یکدیگر نيستي

برعکس ما در تبليغات خود می کوشيم تا فواید 
الحاق داوطلبانه را برای تمامی خلقهای تحت 

ما می گویيم که منافع و . ستم توضيح دهيم
مصالح تمامی ملتهای تحت ستم و بویژه طبقه 
کارگر این ملتها در این است که در چارچوب یک 
ایران آزاد و دمکراتيک، در شرایط حاکميت یک 

مکراتيک و دولت بزرگ واحد با یک اقتصاد نظام د
برنامه ریزی شده و در شرایطی که در چنين 
نظامی هيچ ملتی، هيچ زبانی، هيچ فرهنگی، 
بر ملت زبان و یا فرهنگ دیگر برتری حقوقی و 
غير حقوقی ندارد در کنار یک دیگر زندگی کرده و 
در شرایط تضمين تساوی حقوق در تمام زمينه 

دادها، نيروها و قابليتهای مادی و ها ، همه استع
معنوی آحاد این ملل برای رشد و آبادانی و 
. شکوفایی اقتصادی این کشور متمرکز بشه

بنابراین تا آنجا که به موضع ما برمی گردد، 
خواست الحاق داوطلبانه در نزد ما شعار آزادی 

این تنها راه تضمين . جدایی را تکميل می کنه
 و تحقق خواستها و رفع قطعی ستمگری ملی

مطالبات عادالنه ملی تمامی خلقهاب تحت ستم 
  .          ایران است

  
در خاتمه اجازه بدید ضمن سپاس از شما عزیزان 
که با حوصله به حرفهای من گوش دادید و با 
تشکر مجدد از برگزار کنندگان زحمتکش این 
سمينار که به من وقت داده ن تا این بحث رو 

بدون شک یکی از اکيد کنم که ارائه کنم؛ ت
انقالبيون و کمونيستهایی آرمانهای سرخ نمامی 

ایجاد نظام جان باختند،  ۶٧ قتل عام سال که در
نوینی بود که در آن با الغای مناسبات 
استثمارگرانه طبقاتی به مثابه عامل اصلی 

فقر و بيکاری و گرسنگی، ستم ملی و وجود 
زندان و و دینی و نژادی و جنسی؛ و سرکوب 

شکنجه و اعدام در جامعه ، این تجليات زشت 
اميدوارم که تمامی . نيز ازجامعه رخت بربندد

نيروهای مبارز و انقالبی  با الهام از فداکاریهای 
آن عزیزان جانباخته و با تحکيم وحدتهای 
مبارزاتی  شون بر عليه دشمن مشترک بکوشند 
ن تا در جهت تحقق آرمانهای سترگ جانباختگا

 گامهای هر چه بزرگتری ۶٧قتل عام سال 
  . بردارند
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آگاهی در  بذر ،۴٩با شروع مبارزه مسلحانه در سال 

جامعه پراکنده شد و ديوار ميان توده ها و روشنفکران 

ه که قلبشان جوانان آگا. انقالبی از ميان برداشته شد

لبريز از کينه به رژيم بود با شنيدن صدای مسلسلهای 

پيشاهنگان انقالبی خلق به ميدان مبارزه کشيده شدند و 

.  روحيه تعرضی در ميان اقشار مختلف نيز رشد کرد

چنين بود که جوانان و نوجوانانی که اين پروسه و اين 

شرايط اجتماعی را طی کردند، به تدريج به نقش 

اليستها و سرمايه داران داخلی در ايجاد شرايط امپري

ظالمانه موجود در جامعه خود پی برده و درنتيجه با 

چنين آگاهی ای بود که در روزهای  پر شور مبارزاتی، 

 در صف مقدم ۵٧در تظاهرات خونين پائيز و زمستان 

 ١٣مبارزات توده های ستمديده قرار گرفتند و از جمله 

 همان ۵٧ آبان ١٣در . ردندآبان ها را بوجود آو

 بودند ۵٠نوجوانان پرورش يافته در جو مبارزاتی دهه 

آنها . که مبارزه خود را از مدرسه به خيابانها کشاندند

در آن روز با کوکتل مولوتف ها و سه راهی های دست 

ساز خودشان به جنگ با شاه و اربابان امپرياليستش 

  .رزه درآوردندرفتند و پايه های رژيم سلطنتی را به ل

  هيال دهماسيس      !نسل انقالب، منبع الهام جوانان امروز
  :طرح بحث

   با درود به رفقای برگزار کننده سمينار،
  

ليت در گروه ها و سازمانهای مختلف انقالبی، يا  به دليل فعا۶٠نوجوانان و جوانانی که در دهه .  صحبت کنم۶٠رفقا، طرح بحث من اين است که در مورد نوجوانان دهه 
دستگير و اعدام شدند و يا برخی از افراد آن نسل نيز در خارج از زندان به مبارزه ادامه دادند و يا امروز هم بسياری از آنها زندانيان سياسی سابق هستند که هنوز 

قصد دارم که در بحث خود، با استفاده از تجربيات شخصی  .ن و گروه متفاوتی به مبارزاتشان ادامه می دهندانقالبی و مبارز باقی مانده اند و هر کدام به نحوی و در سازما
آن . ، نشان دهم که چه شرايط اجتماعی ای موجب شد که چنان نسلی ساخته شود۶٠ و ۵٠خودم و اطرافيان و دوستان و رفقايم، و با بررسی شرايط اجتماعی دهه 

 به زندان افتادند چه نسلی بودند و چطور رشد کردند؟ پروسه رشد آگاهی و شخصيت های انقالبی آن نسل چگونه بود؟ با کدام ادبيات ۶٠ در دهه نوجوان و جوانانی که
يرات قيام بر روی آنان  شرکت کردند؟ تأث۵٧چگونه و چرا در قيام ) ۶٠ و ۵٠جامعه دهه (بزرگ شدند؟ با کدام فرهنگ و آداب و رسومی در خانه و جامعه روبرو بودند؟ 

 چه ۵٠در دهه  و امپرياليستها تأثير گذاشته و هنوز هم تأثير می گذارد؟. ا.چه بود؟ تأثير آنها در قيام چه بود؟ حضور آنان در جامعه چگونه بر سياستهای رژيم ج
ه های استقامت و دليری هايی بگويم که اين نسل در سياهچالهای جمهوری   دستگير شدند چه گونه انسانهايی شدند؟ و باالخره از افسان۶٠وضعيتی داشتند و وقتی در دهه 

از رفاقتها و عميقترين و پاکترين روابط ميان دخترها و پسرهای انقالبی خواهم گفت که بذرها و نطفه های اوليه فرهنگ و جامعه ای انسانی و برابری . اسالمی آفريد
و باالخره از خاطراتم در رابطه با  .  جامعه ای بود که اين جوانان برای آفريدنش به صحنه مبارزات انقالبی وارد شده بودندواقعی زن و مرد را در خود داشت که در واقع

 .اهم کرددر زير شکنجه به شهادت رسيدند ولی هيچ اطالعاتی در مورد ما ندادند نيز گفتگو خو. ا.رفقای مبارزی که از نزديک می شناختمشان و به دست دژخيمان رژيم ج
  .اميدوارم اين بحث در چهارچوب برنامه و طرح های شما برای سمينار قرار بگيرد و بتوانم در آن شرکت کنم

به ياد تمام جانباختگان راه آزادی، و به ياد زنان و 
مردان کمونيست مبارز که در  تابستان سياه 

 قلب سرخ مملو از عشق خود را، مملو ۶٧سال 
 را در راه آزادی و از عشق به زحمتکشان

سوسياليسم هديه کردند؛ و با درود به همه رفقا 
و دوستان حاضر در اين سالن و آنها که از طريق 

مباحثات اين گردهمائی را دنبال می کنند، پالتاک 
  .  و با سپاس از رفقای  عزيز برگزار کننده سمينار

  
در تاريخ مبارزات پرشکوه کارگران و زحمتکشان 

رويداد هائی وجود دارند که عليرغم سرزمين ما، 
تالش دشمنان برای زدودن آنها از ذهن توده ها، 
هميشه در خاطره خلقهای مبارز باقی خواهند 

قتل عام هزاران زندانی سياسی توسط . ماند
 ۶٧رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی در تابستان 

ن رويداد های ماندگار تاريخ مبارزات نيز يکی از آ
  . ما استمردم 

 با پايان جنگ ارتجاعی ايران و عراق، ۶٧در سال 
از يک طرف خطر شعله ور شدن جنبش توده ای 
عليه کليت رژيم، هراس کشنده ای را در طبقه 

و از طرف ديگر، امپریاليست ها . حاکم ايجاد کرد
که برای سرمایه گذاری در ایران و بر ای به 

"  بازسازی خرابی های ناشی از جنگ"اصطالح 
دان تيز کرده بودند، از رژیم جمهوری اسالمی دن

می خواستند که شرایط مساعد سرمايه گذاری، 
.  را برای آنها در ايران بوجود آورد" امنيت"یعنی 

که با خاتمه جنگ، اعتراضات  رژيم می دانست
اوج ) که به بهانه جنگ سرکوب شده بود(مردم 

آزادی زندانيان "خواهد گرفت و خواست 
عنوان يکی از خواستهای بر حق به " سياسی

درنتيجه رژيم برای . مردم، مطرح خواهد شد
سرکوب توده ها و از بين بردن ذخيره کادرهای 
جنبش، در مدت کوتاهی هزاران کمونيست و 
آزاديخواه را، با استفاده از نفرت انگيزترين و 
. شنيع ترين شيوه ها، در زندانها قتل عام کرد

 فعالين ۶٠هه بسياری از جانباختگان د
کمونيست و آزاديخواهانی بودند که در مکتب 

 پرورده شده و در ۵٧قيام پرشکوه خلق در بهمن 
جريان سالها مبارزه انقالبی در داخل و خارج از 

رژيم می دانست . زندان ها، تجربه اندوخته بودند
که اگر اين انقالبيون حذف فيزيکی نشوند چه 

ی رو به رشد بسا که بتوانند به جنبش اعتراض
توده ها پيوسته و به رهبران آينده انقالب 

درنتيجه  .زحمتکشان عليه رژيم تبدیل شوند
که برخی از  (۶٧سازماندهندگان کشتار سال 

با ) شده اند" اصالح طلب"آنها امروز به اصطالح 
 تالش کردند که با نمايش ۶٧جنايت تاريخی سال 

 اوج قساوت و وحشی گری رژيم، از توده های
معترض زهر چشم گرفته ودر حالی که فضای 
رعب و وحشت را در جامعه تشديد می کنند، 
فضای امنی را برای سرمایه گذاری های 

  . امپریاليستی فراهم نمایند
نسلی که با امروز ما، به عنوان بازماندگان 

مقاومت قهرمانانه شان در مقابل بازجوها، در 
یا در شکنجه گاه های رژیم به قتل رسيدند، 

 قتل عام شدند، وظيفه داريم که به ۶٧سال 

دفاع از آرمانهای انقالبی آنها بپردازيم و ايده آل 
 به نسل های مبارز آينده های انقالبی اشان را

بنابراين، بيائيد ببينيم که جوانان . بشناسانيم
که  " به مرگ خود آگاهان" ، آن ۶٠انقالبی دهه 

چمهای سرخ استوار و پر صالبت، که همچون پر
افراشته در طوفان انقالب، به استقبال مرگ پر 
افتخار رفتند، چه کسانی بودند؟ از کجا آمده 
بودند؟ و کدام پروسه رشد آگاهی را در جامعه 

  . طی کرده بودند
  

، ۴٠، اکثرا در اواخر دهه ۶٠جوانان انقالبی دهه 
همان دختران و پسران دبستانی  بودند که با 

بزرگ شدند و برای اولين بار اولدوز و ياشار 
ماجرای کرم شب تاب چشم آنها را بر حقايق 
جامعه باز کرد و آنها را به تفکر و جستجو برای 
يافتن راه حل مشکالت جامعه اطرافشان وادار 

در سال هائی که آنان به مثابه نوجوان در . کرد
حال رشد بودند، مردم ما مثل امروز در فقر و 

بچه . ی زندگی می کردندگرسنگی و بی خانمان
ها و نوجوانان آن زمان معلمين انقالبی ای مثل 
صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و کاظم سعادتی 
داشتند که به آنها آموزش می دادند تا به دنبال 
يافتن داليل فقر و درد و رنج زحمتکشان و پايان 

  . دادن به آن مصائب اجتماعی باشند

نده در دست بچه ها، بی شک آي: "صمد ميگفت
شما . شماست و خوب و بدش هم مال شماست

خواه ناخواه بزرگ می شويد و همپای زمان پيش 
زندگی اجتماعی را با همه خوب و . می رويد

فقر، ظلم، عدالت، . بدش صاحب می شويد
شادی و اندوه، بی کسی، کار و بيکاری، زندان و 
آزادی، گرسنگی و پا برهنگی و صدها خوشی و 

. تماعی ديگر مال شما می شودناخوشی اج
می دانيم که برای درمان ناخوشيها اول بايد 

برای از بين بردن ناخوشی . علت آن را پيدا کرد
می . های اجتماعی هم بايد همين کار را کرد

در . دانيم که در بدن سالم هيچوقت مرض نيست
. اجتماع سالم هم نبايد نشانی از ناخوشی باشد

يد چرا رفيق همکالسم هميشه از خودتان بپرس
را به کارخانه قاليبافی فرستادند؟ چرا بعضی ها 
دزدی می کنند؟ چرا اينجا و آنجا جنگ و خونريزی 
وجود دارد؟ بعد از مردن چه می شوم؟ پيش از 
زندگی چه بوده ام؟ دنيا آخرش چه می شود؟ 
جنگ و فقر و گرسنگی چه روزی تمام خواهد 

بايد بکنيد تا شد؟ و هزاران هزار سوال ديگر 
شما بايد از . اجتماع و دردهايش را بشناسيد

بديها کم کنيد يا آنها را نابود کنيد، بر خوبيها 
بيفزائيد و دوای ناخوشيها را پيدا کنيد يا آنها را 

اجتماع امانتی نيست که عينأ حفظ . نابود کنيد
  ) مقدمه کتاب کچل کفترباز. (شود

  
 مبارزين اينگونه ادبيات انقالبی که توسط

مارکسيست آن زمان وارد جامعه ميشد، به رشد 
آگاهی ها و وجدان اجتماعی در بسياری از 
نوجوانان جامعه منجر گشت، و به تدريج آنها را 

شايد . در کشف رازهای منظومه زندگی ياری داد
در در آن زمان درک مفاهيم انقالبی مستتر 

گفتگوی شخصيتهای اين داستانهای انقالبی، و 
 به عنوان مثال ربط دادن ماجرای ماهی سياه یا

کوچک به  مبارزه ای که بعد ها در ايران شکل 
 بچه های گرفت، یعنی مبارزه مسلحانه، برای آن

اما آنها به تدريج که بزرگ . دبستانی دشوار بود
می شدند با توجه به آنچه که پيشتر خوانده 
بودند، به درد و رنج و مصيبت هائی که در جامعه 
می ديدند با تعمق می نگریستند و به تدریج 
خود، ماهی سياه های کوچکی می شدند که 
ياد ميگرفتند که چگونه با دقت و توجه به جامعه 
اطراف بنگرند و بذرهای آگاهی و شهامت 

  . اعتراض را در وجود خود رشد دهند
  

در آن سالها نيز جامعه ما تحت سلطه 
م با حرص و آز امپرياليس. امپرياليسم قرار داشت

ناشی از ذات وجودی خود، بر سرزمين ما چنگ 
انداخته و اقتصاد بيمار سرمايه داری وابسته را 

با شروع مبارزه مسلحانه . بر آن تحميل کرده بود
آگاهی در جامعه پراکنده شد و  بذر ،۴٩در سال 

ديوار ميان توده ها و روشنفکران انقالبی از ميان 
ه که قلبشان لبريز از جوانان آگا. برداشته شد

کينه به رژيم بود با شنيدن صدای مسلسلهای 
پيشاهنگان انقالبی خلق به ميدان مبارزه کشيده 
شدند و روحيه تعرضی در ميان اقشار مختلف نيز 
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، که اکنون جوانان کمونيست مبارز و پيشگامان ۵٠ و اوايل دهه ۴٠پس از شکست قيام، ماهی سياه های کوچک دهه 

اما اين شاگردان آگاه صمد، همراه با ديگر آزاديخواهان، به هيچ وجه با . خلق بودند، در دام دژخيمان اسير گشتند

 مرگ را بر زانو زدن در مقابل مزدوران سرمايه داران ترجيح آنها، با سری افراشته،. دژخيمان سر سازش نداشتند

، زير بار غرور و استقامت اين جوانان گرد و دلير، به لرزه  به ظاهر پيروزو ديوارهای سنگين زندانهای دشمن. دادند

هايشان برای فراموش نکنيم که اين دختر و پسرهای مبارز با تمام عشقی که به زندگی داشتند، با تمام آرزو .در آمد

بهره مند شدن از زيبايی ها و لذتهای زندگی، در آن لحظات دشوار زير شکنجه يا هنگامی که به اعدام محکوم شدند، 

مرگ را با لبان خاموش پذيرفتند زيرا که می دانستند تنها به اين طريق و با تأثيری . برای زندگی خودشان چانه نزدند

 گذارند است که يک روز کارگران و زحمتکشان خواهند توانست به پيروزی برسند که با مقاومت انقالبيشان به جا می

 .و به رفاه و آزادی و ايده ال های خود دست يابند

امروز برای جلوگيری از اشتباه بايد از گذشته درس 

نبايد به بايد خطاها را افشاء و نقد کنيم، . بگيريم

سازشکاران امکان دهيم که روند آگاهی و مبارزات 

.  انقالبی توده ها را از اين هم که هست کندتر کنند

جوانان مبارز امروز بايد آگاهی های خود را افزايش 

  .داده و دشمنانشان را در لباسهای مختلف بشناسند

  !!ممزنده باد كمونيسزنده باد كمونيس! ! زنده باد انقالبزنده باد انقالب!! مرگ بر جمهوري اسالميمرگ بر جمهوري اسالمي
  

اعتصابات کارگری گسترش هر چه . رشد کرد
بيشتری یافت و در دانشگاه ها نيز اعتراضات 

تناق شديد، و عليرغم اخ. قهرآميز رشد کردند
اخبار اعتراضات دانشجويی به داخل جامعه نفوذ 

  .کرده و جو را روزبه روز اعتراضی تر می کرد
يک نکته ای که جوانان مبارز امروز نبايد فراموش 

 مسلحانه جنبش کنند، نقشی است که تئوری و
درواقع، . بر روی جنبش انقالبی زنان گذاشت

امعه زنان چريک، چهره نوينی از زن را به ج
معرفی کردند و بسياری از دگمهای فرهنگ 

بعدها نيز در دوران . مردساالرانه را شکستند
قيام و پس از آن، دختران جوان آگاه با الگو قرار 
دادن زنان چريک، چهره زن مبارز تاريخ معاصر ما 
و خواسته ها و آرمانهای انقالبی اش را هر چه 

 ان جواناتفاقا، همين دختر. بيشتر آشکار نمودند
 بودند که ۵٠تأثير گرفته از مبارزات زنان در دهه 

به عنوان زنان کمونيست و زنان سکوالر با 
گرایش به نيروهای چپ ، اولين بار برعليه حجاب 
و پوشش اسالمی با رژیم تازه استقرار یافته 

  . جمهوری اسالمی در افتادند
  

 در حالی که در ميان چنين ۶٠نسل انقالبی دهه 
ار داشت و خود به تدریج نقشی در آن جوی قر

ایفاء می نمود، از طرف دیگر شاهد تالش های 
رژيمی بود که با تبليغات و فعاليتهای فرهنگی و 
آموزشی ارتجاعی خود، سعی می کرد جلوی 

از طريق . رشد آگاهی جوانان و نوجوانان را بگيرد
رسانه های ارتجاعی تالش ميشد که فرهنگ 

جامعه گسترش يابد و غربی فردگرايی در 
جوانان را تبديل کنند به افرادی خودخواه و بی 

 گرفتن اما به دليل اوج. توجه به منافع جامعه
مبارزه مسلحانه انقالبی و گسترش جنبش 

، جو جامعه طوری شده بود که دانشجويی
نوجوانان و جوانان آگاه حتی از مجامع تبليغی و 

وانان و فرهنگی رژيم مثل اردوها و کلوپهای ج
غيره هم برای اعتراض و شورش برعليه شرایط 

  . ظالمانه حاکم بر جامعه استفاده می کردند
  

چنين بود که جوانان و نوجوانانی که اين پروسه 
و اين شرايط اجتماعی را طی کردند، به تدريج به 
نقش امپرياليستها و سرمایه داران داخلی در 

ود پی ايجاد شرايط ظالمانه موجود در جامعه خ
برده و درنتيجه با چنين آگاهی ای بود که در 
روزهای  پر شور مبارزاتی، در تظاهرات خونين 

 در صف مقدم مبارزات توده ۵٧پائيز و زمستان 
 آبان ها ١٣های ستمديده قرار گرفتند و از جمله 

 همان نوجوانان ۵٧ آبان ١٣در . را بوجود آوردند
بودند که  ۵٠پرورش یافته در جو مبارزاتی دهه 

آنها . مبارزه خود را از مدرسه به خيابانها کشاندند
در آن روز با کوکتل مولوتف ها و سه راهی های 
دست ساز خودشان به جنگ با شاه و اربابان 
امپرياليستش رفتند و پایه های رژیم سلطنتی را 

  .به لرزه درآوردند
  

به دنبال چنين مبارزه ای در روزهای بعد کارگران  
 توده ها نيز به خيابانها ريختند و مراکز و دیگر

دولتی را مورد حمالت خود قرار دادند، و چندی 
، ۵٧نگذشت که در سالگرد سياهکل در سال 

جوانانی که اکنون ديگر ماهی سياه های به 
دريا رسيده بودند، همراه با توده های انقالبی 

و سپس انقالب توده پادگانها را خلع سالح کردند، 
  . خود رسيد بهمن به اوج٢٢رز در قيام های مبا

  
پس از آزادی زندانيان سياسی، سازمان های 
سياسی مختلفی ایجاد و دست به فعاليت 

متأسفانه در این دوره بيشتر، جو . علنی زدند
سازشکاری و مماشات طلبی بر جنبش حاکم 

اگر از سازشکاری های سازمان مجاهدین . بود
م و سخن خود را خلق در این دوره صحبتی نکني

تنها روی نيروهای چپ متمرکز کنيم، می بينيم 
اپورتونيسم در سازمان فدائی که که  با رشد 

 و با رشد بزرگترين نيروی سياسی آن سالها بود،
 سازمانهای چپ، جوانان بيشتررفرميسم در 

مبارزی که به آنها پيوسته بودند با رهبران ناآگاه 
قادر نبودند به و اپورتونيستی روبرو شدند که 

آنان و به خيل عظيم توده های انقالبی که پشت 

 - سر آنها قرار داشتند، آگاهی های سياسی
اجتماعی بدهند و در شرايط جديد پس از 
شکست قيام، راه صحيح مبارزه را به آنها 

برخی از اين رهبران به سازش با رژيم . بياموزند
 جنگ پرداختند و حتی هواداران ناآگاه را به 

امپرياليستی ايران و عراق فرستاده و آنها را به 
  . کشتن دادند

  
 با نفوذ توده ای ها  به داخل بزرگترين سازمان 
کمونيستی انقالبی ایران یعنی سازمان 
چریکهای فدائی خلق، این سازمان روز به روز از 

اپورتونيستها . محتوای قبلی خود تهی گشت
 رفقايی حتی ارتباط پيشاهنگان راستين خلق و

که نماينده واقعی چزيکهای فدايی خلق بودند را 
درنتيجه پروسه . با توده های هوادار قطع کردند

ارتقای آگاهی توده ها که بايد توسط 
روشنفکران انقالبی خلق صورت ميگرفت، و 

 کندتر و کندتر  سرعت پيشروی انقالب، به تدريج
درنتيجه چنين شرايطی بود که توده های . شد
بی و فرزندان مبارزشان از رهبری انقالبی انقال

منسجم و متشکل محروم شدند و فرصت و 
را امکان نيافتند که آگاهی های سياسی خود 

 دهند و دشمن را در لباسهای مختلف ارتقاء
مجموعه اين شرايط منجر به تسهيل . بشناسند

با این حال جوانان انقالبی  .شد پيروزی دشمن
ات منفی اوضاعی که به  اگر چه از تأثير۶٠دهه 

خصوص پس از سقوط رژیم شاه در شرایط 
مبارزاتی آن دوره بوجود آمده بود برکنار نبود، اما 
تا حد زیادی در فضای متفاوتی از رهبران 
سازشکار و مماشات طلب جنبش به سر می 

  .برد
  

 خود بگویم که در من می توانم از تجربه شخصی
قالبی بسياری از هسته های هواداران ان

سازمانهای کمونيستی در آن زمان عميقترين 
رفاقتها و پاکترين روابط اجتماعی ايجاد شده بود 
که نطفه های اوليه فرهنگ و جامعه ای انسانی 

 در این دوره هر ۶٠نسل مبارز دهه . و برابر بود
چه بيشتر با الگو قرار دادن مبارزين کمونيست 

ارزاتی و  و با یادگيری از برخوردهای مب۵٠دهه 
انقالبی آنها سعی ميکرد که  فرهنگ انقالبی را 
در خود رشد دهد و در همه جا در مبارزه برای 
. حفظ دست آوردهای قيام بهمن شرکت داشتند

البته هنوز ناآگاهی ها و آثار فرهنگ سرمايه 
داری در جامعه در بين این هسته ها نيز وجود 

 تا آنجااما . داشت و عميقأ  خود را نشان می داد
که من شاهد بودم این واقعيت  قابل انکار نيست 
که در مجموع، اين نوجوانان دختر و پسر آگاه 
کمونيست، با آن قلبهای پاک و بی نظيرشان، با 
آن عشق بی ريايی که به طبقات محروم جامعه 
داشتند، جهت رشد خود و تأثير گذاری در جامعه 

 و به طوريکه روابط درونی . تالش ميکردند
بيرونی اغلب اين هسته های دانش آموزی و 
دانشجويی کمونيستی نمونه هايی از روابط و 
معيارهای فرهنگی و اجتماعی و شعور و آگاهی 
کمونيستی جامعه آزاد و برابری بود که آرزوی 

در اين جا اجازه دهيد . ايجاد کردنش را داشتند
که خاطره ای از آن دورانی که خود دختر جوانی 

  .برايتان بگويمبودم 
  

من و چندين دختر و پسر نوجوان دانش آموز در 
يک هسته هواداری سازمان چريکهای فدايی 
خلق تحت مسئوليت رفيق لقمان مدائن فعاليت 

رفيق لقمان يک کمونيست مبارز و . می کرديم
انقالبی بود که هميشه تالش ميکرد به بهترين 
 وجهی در جلسات آموزشی و مطالعاتی و يا در

برنامه های کوه نوردی به ما آموزش سياسی 
او از هر موقعيتی و هر رويدادی . اجتماعی بدهد

که اتفاق می افتاد برای آموزش ما در رابطه با 
مسائل اجتماعی و يا فرهنگ انقالبی استفاده 

  .  ميکرد
  

 ، چندين ماه بود که ۶٠در اوايل مهر ماه سال 
 يک روز در .دستگيری ها و اعدامها در جريان بود

ارتباط با رفتن بخشی از هسته به کردستان، با 
 ۶-  ۵رفتم سر قرار و . رفيق لقمان قراری داشتم

رفتم کمی . دقيقه ای ماندم ولی لقمان نيامد
فکر . ولی خبری ازش نبود. قدم زدم و برگشتم

می . کردم که ساعت قرار را اشتباه کرده ام
ن سال، دانستم که نبايد در آن وضعيت خطرناک آ

ولی اگر آن قرار اجرا نمی شد . قرار را تکرار کنم
ديگر ارتباطمان کأل قطع ميشد و امکان کردستان 

خالصه تا غروب، هر . رفتن هم برايمان نبود
بعد . ساعت قرار را تکرار کردم ولی لقمان نيامد

رفتم و روز . فکر کردم که روز را اشتباه کرده ام
. مان طور شداما آن روز هم ه. بعد برگشتم

خالصه بعد ازچندين بار اجرای قرار، يک روز اسم 
رفيق لقمان را در ليست اعدام شدگان از راديو 

اين واقعيتی است که اگر من امروز ! بله. شنيدم
اينجا هستم، فقط به اين دليل است که آن 
روزهايی که من توی خيابان منتظر لقمان بودم، 

اسم هيچکس اونه اسم من و نه محل قرار و نه 
ديگر را نگفت و زير شکنجه شهيد شد و اين 

، آخرين "استقامت و زانو نزدن در مقابل دشمن"
  !درسی بود که به ما رفقای جوانش داد

  
  .به ادامه صحبتی که می کردم باز گردم

  
بلی، پس از شکست قيام، ماهی سياه های 

، که اکنون ۵٠ و اوايل دهه ۴٠کوچک دهه 
بارز و پيشگامان خلق بودند، جوانان کمونيست م

اما اين شاگردان . در دام دژخيمان اسير گشتند
آگاه صمد، همراه با ديگر آزاديخواهان، به هيچ 

آنها، با . وجه با دژخيمان سر سازش نداشتند
سری افراشته، مرگ را بر زانو زدن در مقابل 

و ديوارهای . مزدوران سرمایه داران ترجيح دادند
، زير بار  به ظاهر پيروزدشمنسنگين زندانهای 

غرور و استقامت اين جوانان گرد و دلير، به لرزه 
  ٢٨ بقيه در صفحه     .در آمد
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  پيش درآمد
نوشته برادر بزرگ صمد، اسد بهرنگی، موضوع " برادرم صمد، روايت زندگی و مرگ او"با انتشار کتاب 

ر ايران مطرح شد و به دنبال آن در مرگ مشکوک صمد بهرنگی، اين کمونيست راستين، يکبار ديگر د
حمله به ) مطبوعاتی که تحت نظر رژيم جمهوری اسالمی در ايران منتشر می شوند(مطبوعات کشور 

کمونيستها و نشر اکاذيب بر عليه آنها، البته به طور موذيانه و به بهانه توضيح چگونگی مرگ صمد 
  .تکرار شدبهرنگی، 

  
نی که شاهکار او را زندگيش می خوانند، به اين حقيقت خوب واقفند که دوستداران بيشمار صمد، بيشمارا

نبود که شخصيت " شهادت"اين مهر . عظمت صمد بهرنگی هيچوقت به چگونگی مرگ او مربوط نبوده است
صمد چه به دست ساواک جنايتکار رژيم . انقالبی و انسانی صمد را با برجستگی در مقابل مردم ايران قرار داد

او را به کام خويش کشيده باشد، برای مردم ايران انسانی " آراز" شهادت رسيده باشد و چه واقعًا شاه به
نويسنده ای که تحقق آرمانهای . است که هدف زندگيش را خدمت به کارگران و زحمتکشان قرار داده بود

به واقع، . قت نهفته استواالی کمونيستی، انگيزه کار و فعاليت های او بود، عزت و عظمت او نيز دراين حقي
دليل محبوبيت صمد بهرنگی در بين توده های وسيع مردم که امروز سه نسل را در بر می گيرد، خود زندگی 
صمد و آثاری که به جا گذاشته می باشد و همانطور که گفته شد چگونگی مرگ او در اين ميان چيزی به 

از جنبه ديگر، حتی اگر مرگ صمد بهرنگی را از . ارزش صمد بهرنگی زياد نمی کند و يا از آن نمی کاهد
ليست جناياتی که ساواک در حق مردم ايران مرتکب شده حذف کنيم، امروز مدارک و شواهد عينی دال بر 
جنايتکار بودن ساواک آنقدر وسيع و پر برگ است که با اين حذف، تغييری در ماهيت امر بوجود نمی آيد و 

بنابراين بايد . ه بر پيشانی رژيم شاهنشاه عاری از مهر کم رنگ تر نمی گرددرسوايی ها و داغ ننگ حک شد
يا ساواک بوده است از چه اهميتی " آراز"ديد کوشش در کشف اين حقيقت که صمد بهرنگی قربانی 

برخوردار است؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد به عقب برگشت و متوجه شد که اساسًا چه وقت در گذشته و به 
 !نظور يکباره موضوع چگونگی مرگ صمد در مطبوعات ايران مطرح گرديدچه م

  
بهانه امر نيز .  بود١٣٧٠بدون مقدمه بايد گفت که طراح مسأله فوق نشريه به ظاهر مستقل آدينه در سال 

غروب ستاره تبريز روايت ("مقابله با اظهارات مادر صمد بهرنگی در نشريه گمنامی بود به نام دريچه گفتگو 
، به چاپ رسيده و ١٣٧٠ آن نشريه، شهريور ٢عنوان مطلبی است که در شماره " اسد بهرنگی از زبان مادر

که طی آن مادر صمد ضمن بازگويی خاطراتی از فرزند دلبند خود، .) اظهارات مادر صمد در آن درج شده است
) م و فاميل آن افسر مطرح شودبدون اين که اس(افسری که صمد بهرنگی با وی به قره داغ و آراز رفته بود 
در اين زمان، نشريه آدينه طی نوشته هايی که . را به عنوان مسئول مرگ صمد مورد نفرين قرار داده بود

ظاهرًا صمد بهرنگی را تجليل می نمود ولی در واقع بطور موذيانه او را می کوبيد، موضوع مشکوک بودن 
ط سردبير وقت آدينه، فرج سرکوهی صورت گرفت که در ضمن آن اعالم توس. مرگ صمد را منتفی اعالم نمود

در آن زمان او با استناد به يک . در همان نوشته ها به نادرست خود را دوست نزديک صمد بهرنگی خواند
نامه که در وصف غلوآميز آن هر لغتی در چنته داشت به کار برد، دست به رياکاری بزرگی زده و اين حکم را 

 صمد بهرنگی مرگ مشکوکی نبود و احتمال کشته شدن صمد توسط مأموران ساواک را صادر کرد که مرگ
 . مردود شمرد

  
مسلمًا با توجه به آنچه پيشتر ذکر شد، طرح چگونگی مرگ صمد از آنجا که نه از بار رسوايی   

چندانی های ساواک می کاست و نه چيزی از محبوبيت صمد بهرنگی کم می نمود، بخودی خود دارای اهميت 
" نامه"ها و "مقال"در طی آن . چيز ديگری بود" نامه"های سرکوهی و آن "مقال"اما منظور واقعی . نبود

ی بود که صمد در معيت او به قره داغ و آراز رفته بود، پيشاهنگان کمونيست "همان افسر"که نويسنده اش 
 قرار گرفتند که گويا نه فقط در انهاتهام بيشرم، ياران صمد يعنی چريکهای فدائی خلق مورد اين ٥٠سال 

بودن ساواک مطمئن (!) بلکه گويا کامًال از بيگناه ) ؟(!موضوع کشته شدن صمد به ساواک مشکوک نبودند 
 ساواک و بده کردنبودند اما به خاطر بهره برداری سياسی از مرگ او و يا اگر دقيق تر صحبت کنيم به خاطر 

آخر نه اينکه در واقعيت چنين نبود و مردم هم آن را نمی (در بين مردم قاتل و جنايت کار جلوه دادن آن 
. دروغ گفتند و آل احمد مقاله ای نوشت که در طی آن مرگ صمد را مشکوک خواند" آگاهانه!!) "دانستند

توجه کنيد در اين داستان خودساخته، جالل آل احمد که حداکثر يک آشنائی و دوستی سطحی و ظاهری با صمد 

ت، به طور مسخره سخنگوی ياران صمد جلوه داده داش
اينکه ياران صمد، (درست القای اين موضوع . شده است

چريکهای فدائی خلق آينده، در مورد مرگ صمد 
به خواننده بود که منظور !) گفتند" دروغ" "آگاهانه"

نظر واقعی طراحان و پيش برندگان آن بحث در آدينه را 
ا به امروز نيز ادامه يافته موضوعی که ت. تشکيل می داد

بايد توجه داشت که آدينه در شرايطی تحت پوشش . است
توضيح چگونگی مرگ صمد به کار توطئه گری در مورد 
چريکهای فدائی خلق مشغول بود که خواندن کتابهای صمد 

چاپ آزادانه آثار او . بهرنگی کماکان جرم محسوب می شد
ر دادن کتابهای او ميسر نبود و هيچ کتابفروشی جرأت قرا
شرايطی بود که . در پشت ويترين را به خود نمی داد

فضای وحشت و ترس و رعب ناشی از آن جنايت بيسابقه 
آتش زدن زندانها و قتل عام وحشيانه زندانيان سياسی در (

به تازگی سايۀ سياه خود را بر جامعه ) ٦٧تابستان 
چهرۀ شرايط خفقان باری که می شد در آن . گسترده بود

خورشيد را نيز موقتًا با ابرهای سياهی قيراندود نمود، 
 درجه چرخاند و ١٨٠حقايق را پوشاند و واقعيتها را 

  . وارونه جلوه داد
   

، به اولين دوره رياست ٧٠امروز وقتی به شرايط سالهای 
جمهوری رفسنجانی بر می گرديم، می بينيم که در آن 

شد دولت زمان در حاليکه از يک طرف کوشش می 
و " معتدل"رفسنجانی برخالف پيشينيان خود دولتی 

در شرايطی که موضوع (معرفی شود، " ميانه رو"
سرمايه گذاری های خارجی برای بازسازی خرابيهای 
جنگ مطرح بود چنين تالشی نه فقط از جانب دستگاههای 
تبليغاتی رژيم، بلکه شديدتر از آن از طرف رسانه های 

 درست در همان زمان، اين دولت )غربی انجام می شد
دست اندرکار پيشبرد طرحهای توطئه گرانه چندی برعليه 

از يک طرف کوشش می شد که . توده ها و منافع آنان بود
بعضی نشريات از جمله آدينه، نشرياتی مستقل که وزارت 

دخل و ) ساواک جمهوری اسالمی(اطالعات و امنيت رژيم 
 شوند و به همين منظور تصرفی در آن ها ندارد جلوه گر

 فرصت و امکانی برای درج بعضی طور واقعیهم به 
مطالب روشن گرانه و مترقی بوجود آمده بود و از طرف 
ديگر همين نشريات ظرفی برای اشاعه آشکار يا غير 
آشکار و موذيانه ايده های ارتجاعی و ضد کمونيستی در 

رات مقابله ايدئولوژيک با نظشرايطی بودند که رژيم، 
انقالبی و کمونيستی مطرح در جامعه را بسيار الزامی 

در حقيقت، مطرح بودن چنين الزام و . تلقی می نمود
ضرورتی بود که دست اندرکاران را بر آن داشته بود که 
در کنار مقاله ها و نوشته هايی که منظور نظر رژيم را 
برآورده می کردند، مانع از آن نشوند تا بعضی مطالب 

. حتی ارزشمند نيز در چنان مجالتی به چاپ برسدخوب و 
از يک طرف انسانهای مترقی و آزاده ای چون شاملو 
امکان يافته بودند تا با هر خودسانسوری هم که شده 
مطالب خود را در نشريه ای چون آدينه به چاپ برسانند، 
از طرف ديگر درست در همان زمان دولت رفسنجانی 

بزارهای سرکوب برای ِاعمال عالوه بر بکارگيری همه ا
يک ديکتاتوری لجام گسيخته در جامعه، با اجرای 
طرحهای توطئه گرانه و مخفی به قتل روشنفکران چپ و 
انسانهای مبارز و مترقی يا حتی آنهايی که با موضع غير 
انقالبی و غير خلقی با رژيم مخالفت می کردند، اقدام می 

تداوم خود به قتل های همان قتل هائی که بعدها در (نمود  
زنجيره ای معروف شدند و با آشکار شدن ماهيت سازمان 
دهندگانشان، وزارت اطالعات مجبور به اعتراف بدان ها 

در چنين اوضاعی درج نوشته هايی  درمورد مرگ .) شد
دولت رفسنجانی در . نامعلوم صمد کامًال با مسما بود

قی، حاليکه عالوه بر حذف فيزيکی روشنفکران متر
ارعاب جامعه روشنفکری را تعقيب می نمود با القای اين 
امر به مردم که ساواک در کشتن صمد بهرنگی نقش 
نداشته و مشکوک بودن مرگ او را کمونيست ها به دروغ 
در جامعه پخش کرده اند پيشاپيش در رابطه با قتل هايی 
که خود مرتکب می شد در نزد قشرهای بی خبر و ناآگاه 

 مصونيت ايجاد می کرد؛ در عين حال ظاهرًا برای خود

  اشرف دهقاني    ؟...! مرگ صمد"راز"
سال ها ست كه رژيم جمهوري اسالمي برمبناي سياست تحريف واقعيت ها ي درخشان  :توضيح پيام فدائي

تاريخ مبارزاتي كارگران و توده هاي ستمديده ايران، توسط قلم بدستان خود مي كوشد به تخطئه نيروهاي 
ه ها را خدشه دار و بيگانه و واژگون چپ و انقالبي پرداخته وچهره انقالبيون و كمونيست هاي محبوب تود

 "راز"افشاي اين سياست ضد مردمي يكي از جنبه هاي كتاب. از آنچه در واقعيت بودند، جلوه گر سازد
مي باشد ) چگونه ارتجاع، مرگ مشكوك صمد را دستاويز حمله به ياران او قرار داده است(؟ ...!مرگ صمد 

 با ارائه مدارك و شواهد عيني  مورد توضيح و تشريح كه چند سال پيش تو سط رفيق اشرف دهقاني
 كه هدفي جز اشاعه ايده هاي انحرافي و بي ارزش  جلوه دادن -از آنجا كه سياست مذكور. قرارگرفت

 هنوز هم دنبال مي -ارزش هاي  انقالبي درميان نسل جوان و در خدمت به تداوم سطه سيستم ظالمانه حاكم 
اشت خاطره معلم انقالبي رفيق صمد بهرنگي ، به درج پيشگفتار اين اثر ارزشمند شود، در اينجا با گراميد

 .مبادرت مي كنيم؛ البته براي جلوگيري از حجيم شدن مطلب از درج  زيرنويسها خود داري شده است
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نام چريکهای فدايی چون بهروز دهقانی، کاظم سعادتی، علی رضا " آزادانه"تجليل از صمد بهرنگی و ذکر 
اين ها همه از مبارزين پر آوازه دوره شاه می باشند که خونشان را (نابدل، مناف فلکی و امير پرويز پويان 

در آدينه برای خواننده بی خبر، اين پيام را ) کارگران و توده های دربند ايران نمودندبی دريغ تقديم راه رهائی 
تدريج در دولت رفسنجانی مطبوعات مثل سابق نيستند و جامعه دارد به : داشت که بلی اين راست است

  . می شوددموکراتيزه
  

ن قضيه و سپس بستن تهمت کوشش در غير مشکوک جلوه دادن مرگ صمد و پاک کردن رد ساواک از اي     
عمده تر و مهمتر از همه، در آن شرايط رژيم با . و افترا به ياران صمد در چنين اوضاعی صورت گرفت

اشراف به گرايش شديد جوانان به مبارزه مسلحانه و سمبل های کمونيستی و انقالبی اين مبارزه يعنی 
که در کنار روشهای سرکوب از روش های ديگری نيز چريکهای فدائی خلق، خود را شديدًا نيازمند آن می ديد 

برای جلوگيری از کشانده شدن جوانان به يک مبارزه جدی و همچنين ممانعت از پای گيری يک سازمان 
مقابله ايدئولوژيک با ايده های انقالبی و مترقی، تخطئه شخصيتهای . انقالبی کمونيستی در جامعه سود جويد

ه دروغ و تهمت در مورد آنان از جمله روشهايی بود که در اين دوره توسط جيره انقالبی و کمونيست و اشاع
تنها نگاهی به نامه آن افسر . خواران رژيم سازماندهی و به پيش برده می شد که تا به امروز نيز ادامه دارد

لذکر را چاپ شده هدف فوق ا) ١٣٧٠بهمن ماه  (٦٧در آدينه شماره " قصه راز کشنده ارس"که تحت عنوان 
به روشنی به نمايش می گذارد و نشان می دهد که گردانندگان پشت پرده آدينه از چاپ چنان نامه ای چه 

مقابله (البته بايد توجه کرد که پيش برندگان اين حوزه از کار رژيم . اهداف پليدی را تعقيب می نمودند
 های تعيين شده در آن نشريات باصطالح ، کسانی که درچهارچوب)ايدئولوژيک با ايده های انقالبی و مترقی

مستقل مطلب می نوشتند، همگی جيره خوار رژيم و مثًال از اعضای وزارت اطالعات و امنيت جمهوری 
در اين . اتفاقًا از آنجا که حوزه مبارزه ايدئولوژيک مطرح بود، نيازی نيز به چنين امری نبود. اسالمی نبودند

رژيم را می پذيرند و حاضر می شوند قلم " نان آلوده"ساخته است که " یناکسان"حوزه نه فقط کار از آن 
خود را بر عليه حقيقت و راستی به کار گيرند، بلکه افراد نادان و جاه طلب نيز می توانند به خدمت گرفته 
اع شوند؛ آنها که به خاطر منافع حقيری ممکن است در مواردی با بيشعوری تمام، قلم خود را در خدمت ارتج

کسانی . و تحقق اهداف پليد او قرار دهند بدون اين که حتی خود به عمق آن اهداف کامًال اشراف داشته باشند
که شايد هم به سادگی تصور می کنند در سايه تن دادن به سازش های غير مجاز و غير اصولی، کارهای 

 ها بر می گردد آنها را بايد در چنين "مقال"بر اين اساس، تا آنجا که به آن . بزرگتری را به پيش می  برند
در هر حال چاپ آن نوشته ها در رابطه با صمد بهرنگی در نشريه . چهارچوب هايی مورد بررسی قرار داد

آدينه در آن زمان کامًال با هدفی که رژيم برای تخطئه چريکهای فدائی خلق و شيوه مبارزه آنان دنبال می کرد 
  . داشتمنطبق بود و در خدمت آن قرار

   
 که تحت نام محبوب ٥٠دوره جديد اشاعه دروغ و قلب حقايق در رابطه با مبارزه و مبارزين بزرگ سالهای 

و به بهانه توضيح چگونگی مرگ او آغاز شده، هر هدف جديدی را نيز تعقيب کند، عمدتًا در صمد بهرنگی 
 که متأسفانه آن نوشتجات حداقل در چرا. آن افسر قرار دارد" نامه"ها و " مقال"خدمت تحکيم موضع آن 

به گونه ای که امروز . زمينه گمراه ساختن اذهان در رابطه با مرگ صمد بهرنگی چندان غير موفق نبودند
بر عليه کمونيستها که گويا حقيقتی را از مردم پنهان ساخته اند، استفاده " فاکت"بدخواهان از آن به عنوان 

برادرم صمد بهرنگی، روايت " عمدتًا مصروف خنثی کردن مطالب کتاب می کنند، در دور جديد، کوشش ها
در اين کتاب نه فقط شواهد جديدی دال بر مشکوک بودن مرگ صمد بهرنگی . گشته است" زندگی و مرگ او

" نامه"ها و " مقال"اين مطلب روشنگرانه را نيز در رابطه با آن ) اسد بهرنگی(ارائه گشته بلکه نويسنده 
" نامه"ها و " مقال"ده است که چطور گردانندگان نشريه آدينه در آن زمان از درج پاسخ او به آن مطرح نمو

در آدينه خودداری نمودند و چطور تالشهای او برای رساندن حرفهای خود به مردم که مغاير با اظهارات آن 
 الذکر طبيعی هم بود که چنين که البته با توجه به توضيح فوق(نوشتجات بود در آن زمان به نتيجه ای نرسيد 

  ).شود
   

به طور کلی بايد دانست که نام و آوازه صمد بهرنگی از مدتها پيش به موضوعی تبديل شده است که         
اين ها هر ماسکی به چهره خود بزنند باالخره خدمت گذار طبقات استثمارگر و مبلغ ايده های (نيروهای راست 

در رابطه با آن به مبارزه بر عليه افکار مترقی و انقالبی در جامعه ما .) اشندارتجاعی آنان در جامعه می ب
اين فصل جديد در برخورد به صمد بهرنگی همان طور . پرداخته و به جنگ کمونيسم و کمونيست ها می روند

در " (افتخار" بر می گردد و ١٣٧٠که اشاره شد به سال 
غلبازی از چنين د" تاريخی"کژديسه های خود ساخته 

پيشگامی در آن با ) ياد می شود" افتخار"هايی به عنوان 
فرج سرکوهی است که در آن زمان سردبير مجله آدينه 

 نيروهای راست که بعضًا حتی ٧٠در طول سالهای . بود
همچون سرکوهی در گذشته نيز ماسک باصطالح چپ بر 
چهره نداشتند و علنًا و آشکارا به دفاع از فرهنگ و 

ی منحط رژيم جمهوری اسالمی می پرداختند، در ايدئولوژ
يک شرايط سيطره اختناق وحشتناک دوره رفسنجانی، 

چرا که ديگران به دليل فقدان آزادی بيان و فضای  (طرفه
رعب و وحشت حاکم، به سکوت واداشته شده و فريادشان 

بر طبل تبليغات برعليه صمد بهرنگی ) در گلو خفه ميشد
قصه . ه حقيقت و راستی کوبيدنديعنی به واقع بر علي

دروغ خودساخته در رابطه با مرگ صمد بهرنگی را بارها 
و بارها تکرار کردند و آن را دستمايه حمله به مبارزه 

اگر در گذشته اين . چريکهای فدايی خلق قرار دادند
نيروهای چپ و مترقی بودند که با نقد کتابهای صمد می 

ق نهفته در آن ها را با کوشيدند ايده های با ارزش و خال
 ٧٠برجستگی در مقابل ديد خواننده قرار دهند در سالهای 

راستها که گويا پيشتر غافله را باخته و فرصت برخورد 
نداشته اند، به تکاپو افتاده و کوشيدند به طريقی و از 

 به گونه ای که واقعًا نبودجمله با نقد کتابهای او، صمد را 
 بر اين اساس رژيم جمهوری .به خواننده بشناسانند

بخش باصطالح فرهنگ و هنر وزارت اطالعات و (اسالمی 
مبارزه ايدئولوژيک را يکی از شيوه های ) امنيت کشور

مؤثر برای مقابله با ايده هايی تشخيص داده است که خواه 
مبارزه . ناخواه از نام صمد بهرنگی تفکيک ناپذير است

ندگانش صرفًا ای که همانطور که تأکيد شد پيشبر
رژيم جمهوری اسالمی " فرهنگی"وابستگان به بخش 

نيستند، بلکه هر فردی با مواضع راست که ممکن است از 
زوايه ای و به دليلی مخالف رژيم هم باشد، می تواند 

  .نقشی در آن ايفا کند
   

هدف نوشته حاضر اساسًا مقابله با آن تالشهای        
کوشند با دست آويز قرار ارتجاعی است که کوشيده و می 

دادن چگونگی مرگ صمد بهرنگی و حقيقت جلوه دادن 
افترائی که در اين رابطه به ياران صمد می زنند، به اعتبار 
چريکهای فدائی خلق و بطور کلی کمونيسم در ايران 

در عين حال خواهم کوشيد با در اختيار . ضربه وارد نمايند
گ صمد و ارائه گذاشتن دانسته های خود در مورد مر

فاکتهايی چند در اين رابطه و ذکر بعضی خاطرات گذشته، 
به روشن شدن ذهن جامعه روشنفکری و همه مردم ايران 

اميدوارم با کمک به آشکار . در اين زمينه ياری رسانم
شدن هرچه بيشتر حقيقت که هميشه و همواره در خدمت 
 رشد جنبش انقالبی کارگران و زحمتکشان قرار دارد،
.بتوانم خدمتی به مردم عزيز و در بند خود بکنم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 !راه صمد راه ماست! صمد معلم ماست

  

مهم اين است كه زندگي يا ..."

مرگ من چه اثري در زندگي 

 "...ديگران داشته باشد
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  ) !ي سياهكوچولو( باال  قَره
  !در گراميداشت ياد معلم انقالبي صمد بهرنگي

  در سي ونهمين سالگرد مرگ اين آموزگار انقالبي 

  !و فراموش نشدني توده ها

    1386شهريور .صير تبريزي ن

 جا قره باال"،خالقِ" قَره باال " سال از زماني كه 39
پس از عمري تالش و )  ماهي سياه كوچولو ("باليخ

 كودكان مبارزه در راه  ايجاد جهاني امن و انساني براي
ا دستان پينه فقر ،براي والدين رنج ،براي زحمتكشان ب

و زمان .  پيوست، گذشت " آراز "بسته شهرو و روستا ،  به
چه سريع چهار نعل مي تازد ، بي وقفه وبدون تأ مل ولي 
هنوز در گذر خشم كار،صاحبان و مدافعين سرمايه  ، 
شمشير از رو بسته و نان قندي با گلوله هاي سربي را به 

 پيراموني ، تساوي بين فرزندان پا برهنه وزخمي از محيط
در تكميل كار آنان قلم بدستان نان به .تقسيم مي كنند 

 مي "نان آلوده"نرخ روز خور و تحصيل كرده هائي كه 
خورند  از هر سكويي براي اعمال تزهاي گنديده خود 
براي آلوده كردن هواي پاك و صا ف براي درهم 
شكستن ارادة آهنين نسل بپا خاسته و خواهان انقالب ، 

ه مي كنند تا چند صباحي بيشتر به خرناسه هاي استفاد
  . خود ادامه دهند 

  
با اين مقدمه مي خواهم ياد معلم انقالبي صمد بهرنگي را 
در شهريور ماه امسال دگر گونه با سالهاي قبل در خاطره 
ها زنده نگهدارم ، به خصوص  كه اتفاقأ سالگرد مرگ 

جديد پيام اوامسال مصادف با انتشار صدمين شماره دوره 
فدائي گشته ، پيامي كه در بوجود آمدن نسل جديدي از 
  .رزمندگان سياهكل نقش به سزائي عهده دار خواهد بود

  
چه بچه « :  اسمي بود كه پدر صدايش ميكرد " قره باال "

با همه بچگي اش خودش را تو ! اي است ، اين قره باال
و روزي كه از شلوغي خانه » .دل آدم جا ميدهد 

فاده كرده و سراغ  ظرف ماست رفته ويك مشت در است
پدر . دهان ، مشت ديگر به سر و صورت ماليده بود 

 خوب ديگر ، بچگي است و ناداني ، يكي با سيلي ":گفت
صورت زردش را سرخ ميكند ، بچه هم با ماست پوست 

 قره باال نيز همانند ميليون ها ".سياهش را سفيد مي كند 
 كه در ميان رنج و فقر بدنيا كودك همسن و سال خود

آمده بود   از همان كودكي مزه تلخ عدم وجود شير در 
  . گذاشتند " صمد "پستان مادر را چشيد ، اسمش را 

  
دوران اوليه زندگي صمد بهرنگي با اشغا ل تبريز توسط 
قشون روس وباز بيكاري پدر و فقر بيشتر همراه بود ، نا 

ين مشغوليت فكري امني ، گراني و بيكاري عمده تر
اكثريت خانواده ها  و از جمله خانواده صمد در اين 
دوره بود ، به اين ترتيب دوران اوليه رشد صمد در 

خانواده اي زحمتكش كه به سختي در تالش بود تا 
شرايط زندگي خود را مهيا نمايد آغاز شد و او تحصيالت 
ابتدائي و متوسطه را از سر گذراند و خودش را براي 

خود وي اين . م گذاشتن در متن جامعه آماده نمودگا
 مثل قارچ زاده نشدم ":دوران را چنين تعريف مي كند 

بي پدر ومادر ، اما مثل قارچ نمو كردم ، ولي نه مثل 
قارچ زود از پا در آمدم ، هر جا نمي بود به خود كشيدم 
، كسي نشد مرا آبياري كند ، نمو كردم مثل درخت 

ج و قانع به آب كم ، و شدم معلم سنجد ، كج و معو
   ."روستاهاي آذربايجان 

** * ***  
به ادامه مطلب فوق نپرداختم چون در ميانه نگارش اين 
مطلب بودم كه كتاب خاطرات آن 

 1347كه در شهريور سال ) حمزه فراهتي(افسرژاندارمري
 تنها بازگشت رفت و " آراز" به قربانگاه " صمد "با 

كاو بودم كه ببينم كسي كه خود شاهد كنج. بدستم رسيد
لحظات آخر زندگي اين معلم انقالبي بوده پس از 

 سال رويدادهاي آن سالها را چگونه 30گذشت بيش از 
تعريف مي كند به همين دليل مطلب نيمه تمام را كنار 

از " صفحه اي به نام 525گذاشته و به مطالعه اين كتاب 
اختم كه تقريبا سالي از  پرد"و سال هاي ديگر...آن سالها 

اما هر چه بيشتر مي خواندم مي .  انتشارش مي گذرد 
ديدم كه بر عكس انتظار من و امثال من  همه سعي اين 
كتاب آنست كه با استفاده ازنام پر آوازه صمد بهرنگي از 
زندگي خودش گفته و با لحن لمپني خاص خودش 

كه در اراجيفي را به خورد ديگران بدهد و تنها چيزي 
آن وجود دارد همانا كوشش در طفره رفتن از افشاي  

اين كتاب بيانگر تالش .   مي باشد "راز مرگ صمد "
مذبوحانه افسر مزبور جهت تخطئه شخصيت معلم انقالبي 

و نه تنها او بلكه همه انقالبيون و براي نمونه شاعر (ما،
و ريختن  آب به ) گرانقدر كارگران سعيد سلطانپور

بليغاتي است كه مدتهاست در رژيم جمهوري آسياب ت
اسالمي براي خراب كردن شخصيت هاي شناخته شده 
گذشته شكل گرفته و همچنين كوشش براي بي اعتبار 

كه بعد ها سازمان . كردن مبارزات ياران صمد مي باشد
با توجه به اين كه  .  چريكهاي فدائي خلق را شكل دادند

گاه است كه با تخريب نويسنده اين سطور به اين امر آ
چهره انقالبي صمد بهرنگي در حقيقت ادامه دهندگان 

تصميم گرفتم ادامه مطلب در . راه و افكار او را مي كوبد
رابطه با گرامي داشت ياد معلم انقالبي، صمد بهرنگي را 
به روشنگري در مورد يكي دو نكته از غرض ورزيهاي 

امش حتي در افسر معلوم الحال مزبور اختصاص دهم كه ن
 در المان كه طي "ميكونوس"جريان جنايت رستوران 

آن رهبران حزب دمكرات كردستان ايران به دست 
تروريستهاي اعزامي جمهوري اسالمي به قتل رسيدند هم 
به ميان كشيده شد ودر همان رابطه معلوم شد  كه وي 
نشست و برخاستهائي با ماموران وزارت اطالعات داشته 

تي كلمه كلمه حرفهاي اين دروغگوي اگرچه ح. است
حقير نياز به شكافتن و پرده دري دارد،در اينجا به دو 

  .مورد مشخص مي پردازم 
  

در بخشي از نوشته ، نامبرده براي اينكه خشم : مورد اول 
وغضب خود را در باره اين واقعيت كه آوازه صمد 
آنقدر باال گرفت كه كسان بسياري در باره اش نوشتند به 

نمي شناخته و "ين كشف نائل مي شود كه آنها صمد را ا
 بعد از ": به آنچه كه او نوشته دقت كنيد"نديده بودند

مطلب » صمد « مرگ صمد ، كسان زيادي در رساي 
ويادواره نوشته و مي نويسند كه وي را نمي شناخته و 

قابل فهم و سپس براي نشان دادن نفرت  . "نديده بودند 
ان زيادي به چگونگي مرگ صمد  از اينكه كسخود

مشكوك بودند و هستند به جاي تالش در رفع اين شبهه 
با ارائه واقعيت آنچه كه در مقابل چشمان او اتفاق افتاده 

 40و وي تنها شاهد زنده آن فاجعه است آنهم نزديك به 
 مرگ صمد ":سال پش از اين اتفاق مدعي مي شود كه 

ن هر كسي سعي ميكرد بازار مكاره اي شده است كه در آ
  ".متاع خود را عرضه كند 

  
حرف ميزنند » صمد «  در دسته بندي ايشان آنهائي كه از 

 "....... رابطه ي خويشاوندي و دوستي با صمد "يا در 
را ديده و مي » صمد «  افرادي كه نه "بوده و هستند و يا

شناختند و نه در ارتباط دور و نزديك با او قرار داشتند و 
   ".......  حتي از پيش نامش را شنيده بودند نه
  

، » .... خويشاوندي و دوستي « در اينجا گذشته از مورد 
افسر نامبرده آگاهانه فراموش ميكند كه در پديده هاي 

تمامي ............ تاريخي ، علمي ، اجتماعي ،سياسي و
انسانها نمي توانند در يك مقطع زماني حضور داشته و با 

حسي ، بويايي ، چشايي ، لمسي « فتن در شرايط قرار گر
، توان بررسي و ابراز نظر در مورد خاصي را » وشنوايي 

حتي سعي كرده  او خود در آن كتاب. داشته باشند 
است كه حقارت خود را با افتخارات انقالب مشروطيت 

در اينجا او يادش رفته كه  . كه مهد آن تبريز بودبپوشاند
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رويدادهاي تاريخي و . نداشته استدر آن زمان حضور 
اجتماعي  سينه به سينه از نسلي به  نسلهاي بعدي انتقال 

مگر محققين و تاريخ نگاران كه وقايع . پيدا ميكنند 
تاريخي را بررسي مي كنند آن دورانها را خود به چشم 
ديده اند؟ كداميك از تئورسين هاي ماركسيست 

، با ماركس ، لنين ، معاصرايراني و ديگر كشور هاي دنيا 
مائو و ديگر معلمين پرولتاريا رابطه نزديك يا دور داشتند 
كه اينك درخصوص آنها و يا نوشته هايشان ، اظهار 

  نظرنموده  و يا مطالبي را به نگارش در مي آورند ؟
مگر نه اينكه با مراجعه به متون تاريخي موجود و تحقيق 

ن فوق و رويداد و بررسي ، توانايي تجزيه و تحليل متو
پس چه ايرادي به . هاي تاريخي را مي توان كسب نمود 

كساني وارد است كه صمد را نديده در باره اش نوشته و 
  ؟!يا مينويسند ويا مي گويند

  
زندگي و آثار بجا مانده از معلم عزيزمان ، كسي كه 
زندگي خود را صرف خدمت به  مردم كرد ، انسان 

يه هاي دخترك روستايي در وارسته اي كه تنها با گر
مانده از فشار روزمره نامادري  اش، هاي هاي گريه 

« كرده و در راه بازگشت بخانه ، داستان دختر ناتني 
را شروع به نوشتن مي كند ، انسان متعهدي » ... اولدوز و

مي » بيست و چهار ساعت در خواب و بيداري « كه با 
به بچه » نده گذشته ، حال و آي« خواهد در هر مقطعي 

ها بگويد كه حركت به سوي ناشناخته هاي جهان هستي 
. و مبارزه با بدي ها و زشتي ها الزمه زنده بودن است

وي مي گويد كه   كسي كه نشسته و چشم به همه چيز 
جهان بسته و مي خواهد فقط زنده بماند ، خود به خود 

گ مرده است و براي مبارزه با بديها بايد آگاه شد وبه جن
  ..................... !                                      پليدي ها رفت 

  
آيا اينهمه كافي نيست تا با مراجعه به نوشته هاي صمد و 
تجربه ديگر ياران متعهد ، هر كسي با هر چه در توان 

را در هر شرايط زماني و مكاني » صمد بهرنگي « دارد ياد 
تش قطرات اشك بر چهره گرامي داشته وحتي در حسر

جاري سازد ، و به اين وسيله  عليرغم نيات بد خواهان 
  نشان دهد كه  او در قلبهاست و هميشه جاودانه است؟

  
  

غم مرا از پا ! مني غم باسدي                   آهاي ! هاراي 
  انداخت

  ئولدورميه وار قصدي                     قصد كشتنم را دارد
ن ائيلر                         بلبل ها دست به فغان بولبوللر فغا

  :گذاشته اند كه 
گول بوداغين كيم كسدي ؟                بوته گل را كي 

  شكست ؟ 
: از دو بيتي هاي عاميانه آذربايجان ، انتخاب و ترجمه  ( 

  .)صمد بهرنگي 
  

دربخشهاي متعدد كتاب افسر مزبور وي تالش : مورد دوم 
آدم !  تا به خواننده كتابش بقبوالند كه  صمد كرده است

 زيرا كه ":معروفي نبود كه هيچ ، اصأل شناخته شده نبود 
بودن صمد نه در نوع زندگي ، » اسطوره «ريشه هاي 

بلكه در مرگ او ، نه در نوع مرگ ، بلكه در خود مرگ 
او ، نه در خود او ، بلكه در خارج از او و در شرايط زماني 

و بطور قطع ، نه تنها كتابهايش . وره نهفته بود خاص آن د
در آن تيراژ وسيع چاپ نمي شد ، همانگونه كه در زمان 
حياتش چاپ نشد ، بلكه اكنون بزرگترين بخش از نوشته 
هاي آن دوره اش ، روي دستش مانده بود و نمي 

    ".دانست با آنها چه كند 
  

ها را بر اين اراجيف كه فرد معلوم الحال فوق الذكر آن
عليه صمد بهرنگي بكار برده تنها بيانگر تالشي مذبوحانه 
براي تخطئه  شخصيت و موقعيت ومحبوبيت صمد در 

بر كسي پوشيده نيست . ميان افكار عمومي را  مي رساند
 نه مرگش كه خود "شاهكار صمد زندگي او بود"كه 

و راوي سخنان فوق . البته به اندازه كافي مشكوك بود
ر از روشن كردن همين مرگ مشكوك است كه براي فرا

در سراسر كتاب با لحني لمپني به توهين و بي احترامي 
توهين و بي .  نسبت به صمد و ياران او متوسل مي شود

احترامي به صمد كه ميليونها نفر اورا معلم خود و در 
تظاهراتها راه او را به عنوان راه خود فرياد مي زدند  و 

 ميان مردم فقير شهر و روستا از ارج و هم اكنون نيز  در
احترام خاصي برخوردار است واز سمبل هاي مبارزاتي و 
فرهنگي مردم  آذربايجان مي باشد، تنها  با زير پا 
گذاشتن  تمامي پرنسيپ هاي اجتماعي ميسر بوده و تنها 

  .  سخن مي گويند"به فرموده"از كساني ساخته است كه 
ازه در دوران خودش ودر ميان تا چه اند» صمد « اينكه 

مردم عامي شهري ، روستائي و قشر دانشگاهي ، 
بويژه آذربايجان ، » ايران « روشنفكري و آگاه جامعه 

جايگاه خاص خودش را پيدا كرده بود را بيشتر  همدوره 
من . اي هاي او بايد بگويند كه تا حدي هم گفته اند 

 وار اشاره فقط براي نشان دادن وقاحت آن افسر خالصه
  :مي كنم كه

  
براي اولين بار  » 1342سال «  چاپ كتاب پاره ،پاره " 

چند روز بعد احظاريه . پاي صمد را به ساواك كشاند 
به صمد ابالغ شد و با اولين  » 8/1/1343« دادگاه نظامي 

 هفت - احظاريه او منفصل از خدمت شد و مدت شش 
صمد مثل بهروز ، دوستان . بيكار ماند  » 22/1/1343« ماه 

كاظم و ديگران نگذاشتند كه او از لحاظ مالي احساس 
   ". كمبود كند 

  
دكتر غالمحسين ساعدي در باره كتاب پاره ، پاره مي 

  : گويد 
. درست زماني كه پاره ، پاره را تدوين و چاپ كرد  ...."

تنها به اين دليل نام مستعار براي خود بر گزيد كه از 
 بيزار بود ،جز اين كه هر چه را مي شهرت كاذب ، بشدت

پسنديده چيده و كنار هم گذاشته ، جزو فضال جا بخورد 
پاره ، پاره هنوز پخش نشده بود كه از طرف مأمورين . 

كتاب جمعه  « "........ امنيتي جمع آوري و معدوم گشت 
   » 58 شهريور15 ،6، ش 

  
 فرزانه محققي كه چند سالي با صمد همدم بود ، مي. م

  : گويد
 من صمد را با كتاب پاره پاره شناختم ، وقتي كتاب به "

دستم افتاد ديدم كسي كه اين شعر ها را در اين كتاب 
جمع آوري كرده آن هم در اين اوضاع و احوال 

بايستي دل و جگر حسابي داشته باشد ، آن وقت براي 
   ". شناختن اش سعي كردم 

  
هات سر زد وبا در همين دوران است كه صمد به اكثر د

خيلي ها همصحبت شد و كسب تجربه بيشتر ، نتيجه 
متل ها ، چيستانها و كند و كاو در مسايل « كتابهاي بعدي 

در اين پرسه زدن هاست كه بفكر نوشتن . بود » تربيتي 
  .  داستان براي كودكان افتاد 

  
در باره  . 13 ، ص45/ آذر/1 ،791مجله فردوسي ، شماره 

  : »  و كالغ ها اولدوز« كتاب 
قصه اولدوز و كالغ ها براي كودكان نوشته  .......... "

كتاب به . شده ،قصه بسيار شيرين و خوب و شاعرانه است 
مراتب از تمام قصه هاي خارجي كه با اسامي عجيب و 

نثر كتاب ساده است . غريب ترجمه مي شوند ، بهتر است 
  "....... آن ، توصيف ها شاعرانه ، قصه افسانه اي كه در

  
در  : 10 ، ص46آذر /9 ،7302روزنامه كيهان ، شماره 

عروسك ...« ستون كتابهاي تازه ، در معرفي كتاب 
  :مي نويسد » سخنگو 

 قصه ايست براي كودكان ، اما چنان زيبا و شيرين "
نوشته شده است كه بزرگتر ها را نيز از آن مي تواند بهره 

با ارزش بهرنگ است نويسنده اين قصه .... اي باشد 
كه نويسنده ايست توانا و آشنا با زندگي و اگر اين ......

رشته كار را دنبال كند بي گمان كاري بزرگ و كم 
   ". سابقه را در اين سرزمين انجام داده است 

  
  : ، 44روزنامه آدينه ، شماره اول ، پنج شنبه اول مهر ماه 

  
در هشت صفحه .  يك روزنامه ادبي ، سياسي تمام عيار "

احمد شاملو « شعري از . پر بار ، با صفحه بندي بسيار زيبا 
« كه براي اولين بار چاپ مي شد ، مقاله اي با عنوان » 

اين مقاله هم اولين . از الف بامداد » در باره شعر امروز 
  ". بار چاپ ميشد 

 صمد ، بهروز ، فرنود ، رئيس و ديگر دوستان ، توانسته "
 شماره روزنامه را چنان جالب و پر بار بدهند بودند اولين

  ". كه در دنياي مطبوعات آن روز شگفت آور باشد 
  

  . ، شماره هفده آخرين شماره است 45شهريور /18
: صمد از تعطيلي روزنامه اين افسوس را داشت كه 

  ".فحش ها توي سينه مان ماند "
  

: غالمحسين فرنود در مصاحبه اي در اين باره مي گويد 
صمد به اين مسأله مي رسد كه به مردم آگاهي ........."

بعد از صحبت با اين و آن به اين نتيجه مي رسد . بدهد 
كه بايد يك روزنامه منتشر و هدف اين روزنامه ،  بايد 
فكرو روحيه انتقاد درمردم ايجاد كردن و عرضه ادبيات 

 به "مهد آزادي آدينه « خالصه اداره . مترقي باشد 
   "...........ن صمد و رفقايش مي افتدگرد

  
حال بد نيست اشاره اي هم به تاثير اين فعاليتها در 

ارگان » خاك و خون « روزنامه .  صفوف مرتجعين بكنم
انشعاب كنندگان از پان ايرانيست ها به رهبري پزشكپور ، 
بدنبال چندين بار حمله در مطبوعات سرسپرده رژيم به 
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فحه اول خود با عنوان درشت روزنامه آدينه ، در ص
» جوجه هاي ماركس از تبريز سر بر آورده اند « : نوشت 

و با اين تيتر حمالت مستقيم به صمد و بهروز و ديگر 
  .يارانشان تشديد شد 

  
به هر رو با چند نمونه كوتاه و تيتري ديگراز موفقيت 
هاي صمد در خارج از ايران  كه هيچ ربطي هم به شيوه 

شت ، اين بخش را هر چند ناقص خاتمه مي مرگ او ندا
  .دهم

  
   !1969جايزه نمايشگاه سولون ايتا ليا در 

  
  !جايزه بي نيال براتيسالوا چكسلواكي 

  
    ! 1347كتاب برگزيده كودكان سال 

  
جايگاه نوشته هاي صمد بهرنگي در كشور هاي همسايه ، 
 عراق ، افغانستان ، تركيه  ، بويژه درجمهوري آذربايجان

كه هر كدام به توضيح ......   !شمالي و در اروپا و غيره
طنز در آثار صمد « مفصلي نيازمند است  و از همه مهمتر 

  ! كه خود قصه ديگريست » 
  

تا اينجاي كار نمونه هايي را بيان كردم كه بيشتر خالصه 
اي از بودن صمد در بين مردم و اندكي كارهاي 

 و اشاره اي به  اجتماعي را شامل ميگشت–فرهنگي 
ارتباطات وي با افراد و شخصيتهاي سياسي و صاحب نظر 
را بعلت طوالني شدن مطلب ، به آينده اي نزديك ، 

  . موكول ميكنم 
  

  : و اما كالم پاياني اين مطلب 
  

انساني وارسته ،آگاه و به تمامي » صمد بهرنگي « ببينيد 
ك ، معني داراي تعهدي انقالبي و راديكال ، در قبال ت

كه » آذربايجان « نه تنها مردم .  تك افراد جامعه بود 
خود بعلت زيستن صمد در اين منطقه و عاليق زباني و 
فرهنگي ، صمد در قلبشان جايگاه ويژه اي داشته و دارد  
بلكه اكثر مردم ايران انديشه هاي صمد را ترجمان نيات 

 واين تفكر و بينش نه تنها خاص. قلبي خود مي دانند  

صمد ، كه روش تمامي ياران نزديكش ، رفيقان هميشه 
بهروز دهقاني ، كاظم سعادتي ، عليرضا نابدل ، « ماندگار 

واين نگاه ، باور و روش . نيز بود » .............مناف فلكي و
  . كهنه شدني و ميرا نبوده و نخواهد بود 

در ايراد گيري افسر نامبرده و بيان ايده هايش مشكلي 
 چرا كه خود نشان دهنده عمق گنديدگي و بي نيست ،

وجداني او، وبر عكس پويايي و شكوفائي انديشه صمد و 
اما زماني كه سخن در ارتباط با اثبات . يارانش مي باشد  

توجه . قابل تأمل ميگردد . و يا رد موردي طرح ميشود 
افسر ژاندارمري (نقل قولي را از كتاب ! كنيد 
)   هم ديده"رنجري "ت دوره كه مدعي اس!!!!!مذكور

  .در اينجا ذكر مي كنم
  

: بعد از مرگش مي گويد » صمد « در مورد آوازه 
آوازه صمد به سرعت برق از محدوده ..........."

جوان ها و نوجوان هاي ..........آذربايجان فراتر رفت 
روح . عاصي و كنجكاو كشور ، ديگر پراكنده نبودند 

  .ل كرده بود صمد آن ها را به هم متص
سالها بعد ، با شليك اولين گلوله ها در سياهكل و پس از 
آن دستگيري تعدادي از فعالين ، از جمله بهروز دهقاني ، 
عليرضا نابدل ، مناف فلكي و نيز خودكشي كاظم سعادتي 
، كه همگي از ياران نزديك صمد محسوب مي شدند ، 

اكنون  . نام صمد را با چريكهاي فدايي خلق پيوند داد 
جوان هايي كه به نام صمد قدم به ميدان گذاشته بودند 
، تحقق نهايي آرمانهاي خود را از طريق پيوستن به 
. سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ممكن مي دانستند 

  )تاكيد از من است("
  

درست با توجه به چنين پيوندي است كه  سرتاسر كتاب 
به واقع زير نام  .  حمله هستريك به صمدمزبورپر است از

و ! صمد او دارد يك جريان سياسي مشخص را مي كوبد 
در كنارش با نام بردن از شخصيتهاي شناخته شده   با 

( چاشني استفاده از كلمات ركيك در شوخي با آنها 
اين كار را انجام مي !) . منجمله در مورد سعيد سلطانپور

  .دهد
  

طرح كردن پاراگراف وبالخره با كبرا ، صغرا چيدنها ، با م
« ،  هدف خود از كوبيدن  )191-2ص (در» آوازه صمد«

« را در معيت ؟؟  !!!سالها سكوت و آه و ناله از » صمد 
حجاريان ها ، ايرج جمشيدي ها و وزارت اطالعاتي هاي 

  ؟: ! ببينيد . ، كالسه ميكند ) 522ص( در پاراگراف» رژيم 
  
هايي » رمان قه«  اين خوشبختي بزرگي ست كه فصل "

ها مدت » قهرمان « از آن دست ديگر به سر آمده و  
هاست كه در موزه آثار دوره هاي سپري شده  به 

مسلسل پشت « ديگر كسي به . فراموشي سپرده شده اند 
ماهي « . ...............................فكر نمي كند » ويترين 

از روزنه نيز ديگر پير شده است و دنيا را » سياه كوچولو 
مسلسل پشت « آنهايي كه . كودكي هايش نگاه نمي كند 

را بر داشتند و به پيكاري نابرابر با تيرگي بر » ويترين 
خاستند ، يا با تني غربال از گلوله در زير خروار ها خاك 
خفته اند ، يا با سري سنگين ، به سنگيني همه ي تجربه 

« . ارند هاي تلخ ، سالهاي بيهودگي را پشت سر مي گذ
هم مدتهاست كه با طي احتضار ، از آخرين » صمد شهيد 

ايستگاه رد شده است و ديگر جز براي اندك شماري كه 
هميشه در پي رد قافله هستند بدون آن كه توانايي 
رسيدن به آن را داشته باشند ، ؛ قهرمان ؛ و ؛ الگو ؛ 

ها ، » عاشق « سالهاست كه در نواي . محسوب نمي شود 
  ". خاموش شده است » س ار« 
  
  )تمامي تاكيد ها از من است(
  

    اما به كساني كه دستشان به خون مردم ما آلوده است 
و مردم هرگز جنايات آنها را در چهارچوب سازمان 

زهي «   :      فراموش نمي كنند بايد گفت"اكثريت"
مردم ما ياد گرفته اند كه با از دست »   خيال باطل   

پرواز را به خاطر ": رماني با خود زمزمه كننددادن هر قه
و به همين دليل هم نزديك به » بسپار پرنده مردني است  

چهل سال پس از مرگ مشكوك صمد جوانان با الهام از 
واي به روزي  كه «    همان انديشه ها  فرياد مي زنند    

  » مسلح شويم    
  

  !     ست  مردمي اخير ا–اينها شعار هاي جنبش دانشجويي 
  
  

» صمد معلم ماست         راه صمد راه ماست «   
   

 

  29ه از صفح ...نسل انقالب، منبع الهام 
  

در سالگرد از دست دادن رفقا و يارانمان تالش کنيم که با تأکيد بر خواست عادالنه و بيائيد 
 هر گونه نفوذ امپریاليسم در ایران، در راه برحق آنان يعنی نابودی نظام ضدخلقی حاکم و قطع

آرمان مقدس آن جانباختگان که برقراری جامعه ای آزاد و مستقل و مبتنی بر عدالت اجتماعی 
است، گام برداريم و توطئه های دشمنانمان را در درهم کوبيدن صفوف انقالبيون و آزاديخواهان 

  . خنثی کنيم
  

انم را به پايان می رسانم که، جوانان مبارز امروز بايد همانطور در اينجا با يادآوری اين نکته سخن
را دست مايه ) ۵٠يعنی مبارزين دهه ( تجربيات و مبارزات نسل آفتاب کاران ۶٠که نسل دهه 

 را که با خون بهترين فرزندان خلق ما به دست ۶٠مبارزات خود نموده بود، تجربيات مبارزين دهه 
ود قرار دهند تا امکان يابند راه انقالب را هموار ساخته و جهت آمده را راهنمای حرکتهای خ

 ۶٠تحقق آرمانهای انقالبی مردم ما که همانا آرمانهای نسل آفتاب کاران و نسل انقالبيون دهه 
جوانان مبارز امروز بايد بکوشند که با ارتقای آگاهی های مارکسيستی . است، حرکت کنند

انتقادی به مسائل مبارزاتی خود بپردازند و با مبارزه قاطعانه خود، هميشه با هوشياری و ديدی 
  .   با اپورتونيسم و سازشکاری، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگيری کنند

  !  زنده باد کمونيسم! نابود باد رژيم ضدخلقی جمهوری اسالمی، زنده باد انقالب
  
 

ازشعارهاي توده هاي به پاخاسته درجريان 
 57قيام بهمن 
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  !پاسخ به يك سوال
  

 )اقليت(درباره سازمان فدائيان

 19 كه در تاريخ يكشنبه 67در جريان برگزاري جلسه بزرگداشت خاطره هزاران تن از جانباختگان قتل عام سال 
 استراليا برگزار  به ابتكار برخي از جريانات و نيروهاي مبارز و انقالبي و از جمله فعالين سازمان ما در2007سپتامبر 

 از ليست برگزار او خروجو سپس در اين اتحاد عمل مبارزاتي  سازمان فدائيان اقليت حضور نمايندهشد، مساله 
از جمله در قسمت پرسش و پاسخ اين مراسم، سوالي با اين مضمون . كنندگان مراسم فوق، پرسشهايي را برانگيخت

 پروژه در رابطه با  "اقليت"دام در محكوم كردن برخورد سازمان مطرح شد كه با توجه به موضع ميز كتاب آمستر
 هدف حفظ نظام استثمارگرانه سرمايه داري وابسته در ايران بابودجه دولت هلند با سايت خبري اي كه (شهرزاد نيوز

 از اعضايبه راه افتاد و سردبيري آن را يكي  به منظور كنترل جنبش انقالبي توده ها "انقالب مخملين"و تبليغ 
 و با توجه به ) كه نماينده اين سازمان در ميز كتاب آمستردام نيز بود، به عهده گرفته استسازمان فدائيان اقليت

اينكه جريانات و افراد تشكيل دهنده ميز كتاب آمستردام هر گونه همكاري با سازمان فداييان اقليت در ميز كتاب و 
 و با توجه به اين كه طرح كرده اندپروژه از اين  "اقليت"روج را منوط به خاين كشور در خارج از آن در

 فعالين چريكهاي اتحاد عمل نيز هر گونه همكاري با تشكيالت چريكهاي فدائي خلق را منع كرده است، "اقليت"
 تغييري د و آيا در اين ارتباطي را چگونه توضيح مي دهاين كشور با سازمان فدائيان اقليت در فدائي خلق در استراليا

از آنجا اگر چه به اين سوال در همان برنامه پاسخ داده شده است اما  بوجود آمده است يا نه؟ شمادر سياست سازمان 
 ذكر توضيحات زير را "پيام فدايي" باشد، را نيز اشغال كرده  ساير فعالين سياسي ذهن كه ممكن است اين سوال 

  :ضروري مي داند
  

 "ميز كتاب آمستردام"د بدنبال علني شدن مشاركت نماينده سازمان فداييان اقليت در همانگونه كه همگان مي دانن
 اتحاد عمل مبارزاتي  فيمابين به عنوان يك نيروهاي تشكيل دهنده ميز كتاب در پروژه امپرياليستي شهرزاد نيوز ، 

ل برآيندي از توافقات  كه همچون هر اتحاد عمل ديگري موضع گيري مشتركشان حاص– مختلفو افراد جريانات 
و  "شهرزاد نيوز" ضمن توضيح ماهيت امپرياليستي پروژه 2006 با انتشار بيانيه اي به تاريخ دسامبر -جمعي آنهاست

برخوردهاي غير مسئوالنه نمايندگان اعتراض به مشاركت نماينده اين سازمان در ميز كتاب آمستردام در اين پروژه، 
تداوم " كرده و "محكوم" را  پاسخ گوئي به سواالت طرح شده در اين مورد عدمسازمان فداييان اقليت در

در خارج از آن چه ي ميزكتاب آمستردام و   در كميتهاين جريان چه خود در هلند با "هاي ها و اتحادعمل همكاري
  .  نمودند"شهرزاد نيوز" از طرح  تشكيالت ، منوط به خروج ايناين كشور را 

  
كه همه مي دانند كه در سالهاي اخير  امپرياليستها  و در شد و مي شود  اين واقعيت ناشي مي ، از فوقموضع گيري

راس آنها امپرياليسم آمريكا براي پيشبرد اهداف ضد انقالبي خود چه در سطح منطقه و چه در ايران بر ابعاد تبليغات 
در چنين راستايي ست كه ما مي . فزوده اندو سرمايه گذاريهاي ضد انقالبي بر عليه كارگران و خلقهاي تحت ستم ا

افكار "بينيم امپرياليستها از راه هاي گوناگون،با صرف بودجه هاي گزاف و راه اندازي پروژه هايي كه هدف آنها 
 و تبليغ ايده هاي ضد انقالبي براي به انحراف بردن جنبش انقالبي توده هاي ستمديده بر عليه نظام "عمومي سازي

 تلويزيون و سايت و ،م مي باشد،  به راه اندازي انواع و اقسام وسايل ارتباط عمومي نظير راديوضد خلقي حاك
، ايده ها و نظرگاه هاي انقالبي و ترويج رفورميسمد تا فريبكارانه با تبليغ بر عليه نخبرگزاري پرداخته اند و مي كوش

ليسم و نظام بورژوازي وابسته در ايران را سد ساخته هر گونه حركت انقالبي براي ضربه زدن به سلطه اهريمني امپريا
در اين چارچوب . و در عوض، پتانسيل جنبش انقالبي مردم ما را در جهت اهداف ضد انقالبي خويش به بيراهه ببرند

است كه نيروهاي امپرياليستي چه با اقدامات مشكوك 
نفوذ در براي اپوزيسيون سازي و چه با كوشش براي 

  در ميان آنها و همچنينايجاد تفرقهون و صفوف اپوزيسي
آلوده كردن و خريدن نيروها ي اپوزيسيون و بويژه 
جريانات سازشكار و فرصت طلب مي كوشند تا به اهداف 

 . ضد خلقي فوق جامه عمل بپوشانند

  
 است رنگارنگشهرزاد نيوز تنها يكي از اين پروژه هاي 

عتا حركت  امپرياليستي بوده و طبيهايكه مخلوق سياست
 را نيز در چارچوب سياستهاي ضد انقالبي تامين خود

با توجه به اين  .داده استقرار  كنندگان بودجه اش
هيچ انسان و نيروي آزاديخواه و واقعيت، مسلم است كه 

كه قلبش كمونيستي دمكراتي،  هيچ نيروي واقعا چپ و 
 داعيه پد و طبراي منافع توده هاي كارگر و زحمتكش مي

 انقالب و آزادي را دارد، نمي تواند در مقابل ري ازطرفدا
و سازماندهندگان و مجريان آنها ها اينگونه پروژه سازي 

سكوت نموده و يا بنا به هر مصلحت كوته بينانه اي آن را 
  . محكوم نكند

  
 با خشم واعتراضبر اين اساس سازمان اقليت بطور وسيعي 

 پاسخگوئي به اما آنها بجاي. نيرو هاي جنبش مواجه شد
راه فرار سواالت مطرح شده و برخورد انقالبي با اين مسئله 

در جلسه اينترنتي يك با بر پا كردن و  ندبه جلو را برگزيد
 صادقفعالين  مقابله با نارضايتي پالتاك كه بيشتر به خاطر

غير اصولي عضو و نماينده محكوم كردن عمل خود بود تا 
 و از آن بدتر ه آن پرداخت به توجيهخود در آن ميز كتاب،

با فحاشي و بي پرنسيبي راه منكوب كردن مخالفان را در 
پس از آن به دنبال انتشار بيانيه ميز كتاب و . پيش گرفت

 براي يك موضع سازمان فداييان اقليتدر خواست از 
گيري قاطع و روشن در رابطه با پروژه نامبرده و توضيح 

درآن، اين سازمان به چرائي شركت فعال يكي از اعضايش 
خود كميته خارج از كشور انتشار اطالعيه اي با امضاي 

از هم بجاي اتخاذ يك برخورد انقالبي در بپرداخته و  
رابطه با پروژه امپرياليستي شهرزاد نيوز و پاسخ به سئواالت 

با بي و ه شيوه اي كودكانه طرح شده از سازمان اقليت، ب
هام نامه بي پايه و اساس، پرنسيبي تمام ضمن صدور يك ات

به اعمال ضد انقالبي و صادركنندگان بيانيه ميز كتاب را 
با چنين شيوه برخوردي سازمان فداييان . پليسي متهم نمود

اقليت نه تنها اوج ناتواني و استيصال خويش را در مقابل 
 به نمايش گذارد و نشان داد كه جنبش انقالبي بار ديگر

چ درسي بگيرد، بلكه ثابت نمود حاضر نيست از گذشته هي
كه متاسفانه مصالح و منافع اين سازمان در الپوشاني اقدام 

  نماينده اش در مشاركت درطرح هاي امپرياليستي بسيار



  صفحه               100شماره                                      پيام فدايي 
 

 

41 

 

 ل عام زندانيان سياسيگزارشي از مراسم سالگرد قت

  !استراليا –در سيدني 
  

 مراسمی جهت ۶٧به مناسبت نوزدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در سال 
 سپتامبر  ١۶ در روز یکشنبه ۶٠گراميداشت خاطره آن جانباختگان و همه جانباختگان دهه 

از آنجا که جا به جای سالن محل مراسم با . ستراليا برگزار گردید  ا–درشهر سيدنی 
تصاویری از صحنه های اعدام توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی  تزئين شده بود با 
ورود به سالن انسان يکباره با جلوه هائی از جنايات ديکتاتوری حاکم بر کشورمواجه می 

ارهائی در گراميداشت یاد جانباختگان دهه همچنين  شع. شد که شديدا افشاگرانه بود
 و آرمانهای انقالبی آنها بزبانهای فارسی و کردی و انگليسی بر ديوار نصب شده ۶٠

 و "سرنگون باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی ایران"بودند که شعار 
  . از آن جمله بود "زنده باد سوسياليسم"
 

جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم  يک دقيقه سکوت اعالم در آغاز برنامه  بياد تمامی 
شد که سپس اين سکوت انقالبی  با اجرای سرودی حماسی بزبان ترکی توسط هنرمند 

از " دو پيکره " آنگاه قطعه شعر زیبائی با نام . شکسته شد " ولی توپراگ " گرامی 
. ورد توجه حضار واقع شد قرائت  گرديد که م" ریبوار" سروده های شاعرانقالبی کرد 

پخش ويدئو کليپهائی از جنایات رژیم ددمنش حاکم بر ایران بخش دیگربرنامه بود که 
خشم و تنفر همگان را بار ديگر نسبت به جنايتکاران حاکم بر کشوربر انگيخت و با 

سپس يکی از فعالين راه انقالبی ترکيه در همبستگی . استقبال تماشاگران روبرو گردید
جنبش کارگری ایران ودر دفاع از مبارزات برحق توده های کارگر و زحمتکش کشورمان با 

اجرای چندین سرود و آواز دلنشين . سخن گفت که مورد تشویق حاضرین قرار گرفت 
  . پایان بخش قسمت اول برنامه بود " ولی توپراگ" بزبانهای ترکی و کردی توسط 

  
یری از جانباختگان راه آزادی و برابری که در طول در فاصله قسمت اول و دوم برنامه تصاو

نزديک به سه دهه حاکميت رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی جانشان را چه در 
سياهچالها و چه در ميادین نبرد از دست داده بودند پخش شد وسپس  بخش دوم برنامه 

ق فراوان با هنرنمائی يکی از جوانان کشورمان که نوای دلنشين ویلون  اش با تشوی
بدنبال اين برنامه نوبت به سخنرانی رفيق فریبرز . حاضرین مواجه شد آغاز گرديد 

در ان سخنرانی، رفيق سنجری . سنجری  رسيد که از طریق تماس تلفنی صورت گرفت 
 و اهداف رژیم از کشتار هزاران زندانی ۶٠در مورد اوضاع و شرایط زندانها در دهه 

ایان صحبتهای رفيق سخنران حاضرین سواالت خود را با پس از پ. سياسی  سخن گفت 
در طول . وی در ميان گذاشتند  و با شرکت فعال در بحث ازاين  برنامه استقبال نمودند 

برنامه پيام های رسيده به سمع حضار رسيد و برنامه با قرائت بيانيه پایانی مراسم  
  . ونهایتا پخش سرود انترناسيونال ، پایان يافت

 
 – سيدنی، حزب کمونيست ایران – مراسم که توسط اتحاد دمکراتيک ایرانيان اين

 استراليا و هواداران چریکهای فدائی –استراليا،کانون زندانيان سياسی ایران در تبعيد 
 استراليا برگزار شده بود با استقبال جمعی از آزادیخواهان و فعالين –خلق ایران 

که از ضرورت برگزاری هر چه بيشتر چنين استقبالی . سياسی سيدنی مواجه شد
به اميد اينکه مبارزات کارگران و توده های ستمديده کشورمان .  برنامه هائی خبر می داد

قادر گردد با سرنگونی جمهوری اسالمی شرايط را جهت تحقق مطالبات مردم ما مهيا 
  .سازد

 
اوليه برگزارکنندگان اين در آخر الزم است توضيح داده شود که همانطور که در اطالعيه 

نيز جزء برگزار کنندگان اين مراسم ذکر شده " فعالين فدائيان اقليت" مراسم آمده نام
، با اينکه این اطالعيه دو هفته قبل از شروع  ) به خواست رفيق نماينده آن ها(بود

 ١۵مراسم صادر شده و در برخی از سايتهای اينترنتی نيز درج شده بود ، اما در تاریخ 
 –سپتامبر یعنی یک روز قبل از برگزاری مراسم رفيق نماینده فعالين فدایيان اقليت 

از " فعالين فدائيان اقليت"استراليا طی تماس با سایر برگزار کنندگان، خواستار حذف نام 
زیر اطالعيه شد و علت این امر را مخالفت سازمان خود با اقدام وی در همکاری با 

با حذف نام آنها مراسم توسط . دائی خلق در سيدنی عنوان نمودهواداران چریکهای ف
  .بقيه برگزارکنندگان برپا شد 

  
  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  !جاودان باد خاطره همه شهدای به خون خفته خلق

  هواداران چريکهای فدائی خلق در استراليا
   ٢٠٠٧سپتامبر ٢٠ - ١٣٨۶ شهريور ٢٩

 بزرگتر و تعيين كننده تر از منافع جنبش و ادعاهاي 
اطالعيه با امضاي  در. سياسي اين سازمان مي باشد

ن فداييان اقليت فعالين  سازما،كميته خارج از كشور
 با "هرگونه رابطه سياسي"از داشتن را اين سازمان 

چريكهاي فدايي خلق تازماني كه سازمان ما ،اقدام 
 نكرده باشد، "محكوم" خود در هلند را "واحد"

 ضمن چريكهاي فدايي خلقدر آن زمان . نمودمنع 
حمايت قاطع از موضع فعالين خود در ميز كتاب با 

 هاي ناسالم نهفته در پشت اطالعيه درك انگيزه
 برخوردهاي  سازمان فدائيان اقليت، پاسخي به 

براي ما . سازمان ندادنداين هيستريك و كودكانه 
روشن بود كه برخوردهاي هيستريك اقليت براي 
فرار از پاسخ گوئي به سوال اصلي است و با اين 
روشها كه ديگر در جنبش ما نخ نما شده است، آنها 

دارند فضا را از آنچه كه هست نيز بيشتر قصد 
  . آلوده ساخته و اذهان را متوجه امور ديگري سازند

  
به واقع آنچه اقليت مي بايست پاسخ دهد و هنوز هم 
ملزم به پاسخ گوئي به آن مي باشد اين بود كه آيا 
پروژه شهرزاد نيوز را يك پروژه امپرياليستي مي 

 از اعضاي خود داند يا نه؟و آيا شركت فعال يكي
در چنين پروژه آلوده اي را اصولي مي داند يا نه ؟ 
اگر پاسخ به اين سواالت آري است پس چرا قاطعانه 
در مقابل اين اقدام موضع نمي گيرد؟ آيا اين 
سازمان خيال مي كند با گفتن اينكه شركت در 
پروژه امپرياليستي شغل شخصي آن عضو فعال 

 ات مسئله فرار كند؟اقليت است  مي تواند ار تبع
سازماني كه مدعي پيروي از آرمان هاي كمونيستي 
است مگر مي تواند انتخاب هر شغلي را براي 
اعضايش مجاز بشمارد؟ وقتي عضو اين سازمان 

سكاندار پروژه اي اساسا ضد كمونيستي مي شود،  
سازمان مذكور در قبال اين امر چه موضعي بايد 

ن اقليت با همه ادعا ها و اتخاذ نمايد؟ سازمان فدائيا
القاب كمونيستي كه بر خود مي بندد وقتي مي بيند 
كه يكي از اعضايش پيشبرد برنامه اي را به عهده 
گرفته است كه در تخالف با انقالب توده هاي 
رنجديده ايران و بر عليه منافع آنان شكل گرفته 
است،  به چه دليل حاضر نيست چنين عملي را تقبيح 

ين سازمان در هر حال ملزم است به چنين نمايد؟ ا
سئوالتي به طور علني و رسمي پاسخي صريح و 

  .روشن بدهد
 اقعيت اين است كه جنبش انقالبي مردم ما به آنو

درجه از بلوغ رسيده است كه فرق بين برخورد 

 ما با اطالعيه مذكور از بر اين اساس برخورد سازمان. اصولي با هوچيگري براي منحرف كردن  اذهان عمومي را بشناسد
جز به طرف اقليت، برخوردي كامالً درست، هشيارانه و انقالبي بود، چرا كه افتادن در دام هوچي گري هاي سازمان اقليت 

آن هم در شرايط بهره برداري دشمن و مرتجعين و ( نيروهاي انقالبي در يك مدار بي پايان منازعات بيهوده كردندرگير 
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امري .يدنمي انجام) اين مجادالتضد كمونيستها از 
كه تنها نتيجه اش آلوده كردن فضاي جنبش 

از سمت اذهان   و انحراف آناتالف انرژي فعالين و
اصلي مبارزه يعني مبارزه بر عليه رژيم ضد خلقي 

ر چنين د .و امپرياليستها مي باشدجمهوري اسالمي 
كه سازمان فداييان اقليت بجاي محكوم بودروندي 

 درسگيري از عواقب وخيم پروژه نمودن و
به مخالفان آن تاخته ، آنان را  ،"شهرزاد نيوز"
 و سر آخر هم يكطرفه باصطالح بايكوت "محكوم"

  غير اصولي سياستدر اين روند اين سازمان  ،نمود
اش در عمل معناي ساده اي را در پيش گرفت كه 

 در جريان مبارزات آن بود كه فعالين سازمان اقليت
 بايد، رند كه حضور داكشور هائيكشور در خارج 

مبارزاتي  با فدا كردن منافع جنبش و ضرورتهاي 
 جنبش در بارگاه منافع كوچك و تنگ نظرانه

 از هرگونه اتحاد عمل مبارزاتي با رهنمود فوق ،
نيروهاي سازمان ما و برخي جريانات ديگر بر عليه 

اما اين موضع غير . خودداري ورزندمشترك دشمن 
 و كودكانه در برخورد با واقعيات زندگي و صوليا

مقاومت نموده و دير شرايط مبارزاتي نمي توانست 
در نتيجه . پوچ بودن خود را به اثبات نرسانديا زود 

 فعالين چريكهاي فدائي هنگامي كه در ماه سپتامبر
خلق در استراليا به همراه جمعي ديگر از نيروهاي 

ر به بر پائي مراسمي انقالبي و مبارز در اين كشو
جهت بزرگداشت ياد زندانيان سياسي همت 

  نيز سازمان اقليت در اين كشورنماينده گماشتند،
بطور طبيعي خواستار پيوستن به اين اتحاد عمل 
نيروهاي انقالبي بر عليه رژيم جنايتكار جمهوري 
اسالمي شد و به خواست خويش و توافق رفقاي ما 

 از برگزار كننده گان اين  را به عنوان يكيخودنام 
مراسم در كنار نام فعالين چريكهاي فدايي خلق 

بدون شك اقدام درست و انقالبي . گذاردايران 

 تفكر و سياست يكبرگزار كنندگان اين مراسم و بويژه رفقاي ما در استراليا در پذيرفتن اين درخواست نيز در راستاي 
ئي خلق عليرغم موضع گيري غير اصولي سازمان فدائيان اقليت مبني بر ؛ و آن اينكه چريكهاي فدااصولي صورت گرفت

باز داشتن فعالين خود از همكاري و اتحاد عمل با رفقاي ما، دست به عكس العمل متقابل نزده و هرگز به فعالين خود در 
ا در استراليا با آگاهي به بر اين اساس رفقاي م.  را ننموده بود"اقليت "كشورهاي مختلف توصيه عدم همكاري با فعالين 

موضع روشن چريكهاي فدائي خلق مبني بر محكوم كردن برخورد سازمان مذكور در رابطه با پروژه شهرزاد نيوز و تأئيد 
) كه در اعتراض به آن برخورد از همكاري با نيروهاي اقليت در هلند اجتناب كرده اند(موضع گيري ميز كتاب آمستردام 

در حركتهاي مبارزاتي بر عليه رژيم وابسته به امپرياليسم سياست روشن و انقالبي سازمان خود كه و با آگاهي به اين 
جمهوري اسالمي بايد حتي االمكان از تمامي انرژي ها و نيروهاي موجود در صف خلق براي تقويت و گسترش اين جبهه 

، وقتي با خواست نماينده سازمان ده استفاده نموددر مقابل يكي از جنايت كارترين دشمنان طبقه كارگر و توده هاي ستمدي
 مواجه شدند، جواب رد به 60اقليت براي همكاري در برپائي مراسم براي بزرگداشت ياد زندانيان سياسي جانباخته در دهه 

ياد آوري اين او ندادند؛ اگر چه بالفاصله موضع نادرست سازمانش در رابطه با اينگونه همكاريها را به او توضيح داده و با 
 در آن حركت شد، خواهان شركتهمچنان  ،همه توضيحاتامر، تصميم گيري را به عهده وي گذاشتندكه وي نيز با شنيدن 

 فيمابين فعالين سازمان هاي مختلف، آنهاايدئولوژيك -صرف نظر از اختالفات جدي سياسي چرا كه بدرستي مي ديد كه 
ن بزرگداشت ياد و راه جاويد هزاران تن از كمونيستها و مبارزين پاكباخته و مراسمي را سازمان داده بودند كه هدف آ

     .  بدست جالدان جمهوري اسالمي قتل عام شدند60استواري بود كه در دهه 
  

با توجه به توضيحات فوق روشن است كه اين در واقع به عهده سازمان فدائيان اقليت است كه ضمن توجه به نتايج عملي 
.  استراليا به نيروهاي جنبش ارائه نمايد در اخيرعملر اصولي اش به فعالين خود، توضيح الزم را در مورد اتحاد رهنمود غي

استراليا طي تماس با ساير برگزار كنندگان، خواستار  در رفيق فعال ، آنيك روز قبل از اجراي مراسمبه خصوص كه 
و علت اين امر را مخالفت سازمان خود با اقدام وي در همكاري با  از زير اطالعيه شد "فعالين فدائيان اقليت"حذف نام 

  . هواداران چريكهاي فدائي خلق در سيدني عنوان نمود
   

اين ها خالصه اي از واقعياتي ست كه ما الزم مي بينيم در ارتباط با سواالتي  كه در اين زمينه وجود دارند، متذكر شويم و 
رابطه با پروژه امپرياليستي شهرزاد نيوز به قوت خود باقي است؛ در عين حال ما همچنان موضع ما در : اوالتاكيد كنيم كه 

ثانيا هنوز هم معتقديم كه .خواهان برخورد اصولي اقليت با اين مسئله و محكوم كردن هر گونه شركت در اين پروژه هستيم
 سياست ثالثا با اينكه بر . انقالبي مردم ما نيستشيوه برخورد اقليت با اين مسئله به هيچ وجه به نفع اين سازمان و جنبش

وچكترين تاكيد داريم اما ك در زمينه تقويت وحدت و اتحاد عمل هاي مبارزاتي در ميان نيروهاي صف خلق سازمان خود
 دانسته و به افشاي آن ادامهن جايزرا توهم پراكني و مماشات طلبي  با دشمن ضد خلقي نسبت به گذشت و بي اصولي اي 

رابعا با تاكيد بر ضرورت دامن زدن بر مبارزه ايدئولوژيك براي روشن شدن اختالفات فيمابين نيروهاي جنبش . خواهيم داد
به  هيچ وجه خود را درگير برخوردهاي كودكانه و نسنجيده اي كه تنها به نفع دشمن تمام مي شود نكرده و بر اين باوريم 

در مقابل دشمن، جز رسوايي فزونتر عاقبتي براي ) با هر مصلحتي(غير انقالبي نتيجه پافشاري بر مواضع نادرست و كه 
   .چنين نيروهايي نداشته و  نخواهد داشت

  
  
  
  
  
  
  

 !و بمباران اتمي ايرانكاران اياالت متحدهمحافظه
شود و اکثريت مردم آمريکا و  جمهور آمريکا، در مورد اشغال عراق کاسته می ليکه با گذشت هر روز از تعداد هواداران سياست جورج بوش، رئيسدر حا

هنوز باشند، اما  اکثريتی در مجالس اين کشور، حتی بخش هر چه وسيعتری از جمهوريخواهان خواستار خروج هر چه زودتر نيروهای اين کشوراز عراق می

برنامه ای جهت گفتگو و معرفی ده تن از " CNNان  ان سی"چندی پيش  در کانال تلويزيونی . هستند جمهوريخواهانی که علنا از بمباران ايران حرف می زنند

در اين برنامه  مجری برنامه  . کنندترتيب داده بود فعاليت می) جانشين جورج بوش شدن(افرادی که برای کانديدايی جمهوريخواهان در انتخابات بعدی آمريکا 

گيری از مشکالت آتی حمله اتمی به  اگر مسئولين به اين نتيجه برسند که به منظور پيش" تن آنان پرسيد ۴، به طور مستقيم از "Wolf Blitzerولف بليتزر "

 نفر با صدايی ۴ اين همه" رسانيد؟ نين کاری را به انجام میتاسيسات اتمی ايران ضروری است و اگر نياز آن باشد که شما بر اين نتيجه صحه بگذاريد، آيا چ

تنها پس از گذشت نيم ساعت از اين پرسش و .  کانديدای ديگر در طول تمامی برنامه اعتراضی به اين پاسخ نکردند۵و جالب است که  ".  آری"رسا گفتند 

" ترين مشکل اخالقی چيست؟ امروز در اياالت متحده سخت "اسخ به اين پرسش که ، نماينده تگزاس در مجلس نمايندگان  در پ"Ron Paulرون پاول "پاسخ، 

کنم مهمترين مشکل اخالقی اين است که ما امشب در اينجا  فکر می: "کردند، گفت و در حاليکه ديگر کانديداها به مسائلـی مانند سقط جنين اشاره می

 شکلـی مستقيم به ما آسيب نرسانده و  روی امکان حمله اتمی به کشوری که تا به حال بهحاضر نيستيند بر"شنويم که برخی از کانديدا ها حتی  می

جالب است که " کنم که اين امر بخشی از سنتهای آمريکايی باشد  فکر نمی" در حاليکه ." خطری در مورد امنيت ملـی ما ايجاد نکرده خط باطل بکشند

 .شدند به اين مسئله پاسخ دهندهيچکدام از نمايندگان در ادامه برنامه حاضر ن
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سرمايه داری جهانی که استثمار نيروی کار و غارت ثروت های خلق های جهان 

و  اقتصادی –جزء ذاتی آن می باشد، امروز در حالی که در بحران های سياسی 
اجتماعی خويش غوطه ور است،  شرايط بس دشواری را برای محروم ترين توده 

 در جايی که اين سرمايه داری نياز به جنگ داشته .های جهان بوجود آورده است 
، با وجود مخالفتهای بسياری از مردم ، با سلطه شوم نظامی خود ميليون ها انسان 

را در مسير خود بدون کوچکترين سر را قتل عام کرده و موج عظيمی  از آوارگان 
پناهی رها کرده و در جايی ديگر با حمايت از رژيم  های دست نشانده، سياست 
های استعمار گرانه ای را پيش برده و همچنين با اتخاذ  سياست های نئوليبرالی و 
خصوصی سازی،  فقر و فحشا و اعتياد و بيکاری را به پديده ای وسيعًا رايج در 

در اين ميان زنان زحمتکش در هر گوشه ای از اين جهان  . ديل کرده استجهان تب
طعمه سياست های سود جويانه و جنگ طلبانه سرمايه دارانی هستند که تنها به 
کسب ارقام نجومی سود های کالن می انديشند و برايشان انسان و انسانيت معانی 

م های سرمايه داری در وجود سياست های غارتگرانه نظا.  بی مفهومی می باشند
اقصی نقاط جهان عالوه براينکه زنان را در کنار ساير بخشهای اجتماعی مورد 
ستم و فشارهای اقتصادی قرار ميدهد، همزمان به آنها درست به خاطر زن 

می توان ديد . بودنشان فشارهای بسيار شديد فرهنگی، اجتماعی تحميل می نمايد
ه داری بطور مشخص همراه با مردان که زنان زحمتکش در جوامع سرماي

زحمتکش مورد ستم و استثمار قرار ميگيرند ولی آنها در عين حال به علت تسلط 
فرهنگ ارتجاعی مرد ساالرانه که خود با بوجود آمدن نظام طبقاتی، پديد آمده است 

وجود اين ستم ويژه، . در محيط خانه و اجتماع هم با ستمی ديگر روبرو هستند
رای دستيابی به حقوق مساوی زن و مرد را به يکی از ستون های مبارزه ب

مبارزات دمکراتيک در سطح جهان تبديل کرده است و باعث  برخورد به مسئله 
  .ستم بر زن از نقطه نظرات متفاوتی شده است

  
ترين نظر در مورد مساله زنان هم در آن  از نقطه نظر مارکسيستی که درست

به همين .  با بوجود آمدن جامعه طبقاتی بوجود آمده استمطرح گرديده، ستم بر زن
، دگرگونی دليل هم از نظر مارکسيسم، تنها راه غلبه بر اين ستم و از بين بردن آن

انجام اين وظيفه که با ايجاد يک . اجتماعی جامعه طبقاتی است-ساختار اقتصادی 
 امکان پذير می جامعه سوسياليستی ممکن است نه فقط تحقق تساوی زن و مرد را

ريشه کن کردن تمامی ايده های زن ستيزانه و  سازد ، بلکه زمينه را برای
نقطه نظر ديگری نيز در جنبش زنان وجود دارد که . مردساالرانه هم آماده می کند

فقط از زاويه زن و منافع خاص او می  فمينيسم به جهان. فمينيسم ناميده می شود
جامعه طبقاتی بلکه مردها را عامل ستم بر زن به نگرد و بر خالف مارکسيسم نه 

 رهائی زنان مبارزه بر اين اساس در نظرگاه فمينيستی برای. حساب می آورد
به طور عموم " مردان"طبقاتی کار به جائی نمی برد، چرا که به تصور آنها اين 

  .به طور عموم قرار دارند" زنان"هستند که در مقابل 
  

 با اندکی تعمق روی کليت نظرگاه های فمينيستی می توان ، همان طور که ديده شد
در اين ميان کسانی هستند  اما .مغايرت آنها را با ايده های مارکسيستی متوجه شد

 فمينيست معرفی ميکنند و مدعی اند که آنها در واقع –که خود را سوسيال 
 نمی مارکسيست هستند ولی چون بينش مارکسيستی را برای رهايی زنان کافی

 –دوستان سوسيال .  دانند لذا پسوند  فمينيسم را هم به نام خود اضافه کرده اند
فمينيست البته کال فراموش ميکنند که اساسا جنبش زنان  جنبشی است که از بطن 
مبارزات زنان کارگر و کمونيست بيرون آمده است ، که مارکسيسم علم آزادی 

شکيل ميدهند و اساسا مارکسيستها نيازی بشريت ميباشد که زنان نيمی از آن را ت
که بواقع کنه نظرات فمينيستی از آن تشکيل (به عاريه گرفتن نظرات بورژوازی

الزم است اين مسئله مورد توجه قرار گيرد که باور . برای رهايی زنان ندارند) يافته
به ضرورت وجودی جنبش زنان و باور به مبارزه برای تحقق تساوی زن و مرد 

 در ايدئولوژی مارکسيستی دارد و به همين خاطر بورژوازی به خاطر ريشه
منحرف کردن جنبش پر قدرت زنان همواره تالش کرده است که ايده های پوسيده 

متاسفانه امروز نظر گاه های . خود را تحت نام فمينيسم به اين جنبش حقنه کند
 کمونيستی در اين جنبش چپ انقالبی زنان که همواره در جهت ترويج ديدگاه های

جنبش کوشيده است، به ناحق از سوی دوستان فمينيست به عدم باور به حقانيت 

اما واقعيت اين است که . وجودی جنبش زنان و يا بی اعتنا به آن  قلمداد می شود
  .از نقطه نظر مارکسيسم به نظرگاه سوسيال فمينيسم ايرادات اساسی وارد است

  
الری را زاييده نظام طبقاتی نديده بلکه اين دو را مرد سا سوسيال فمينيستها ،

را " مردساالری" در واقع سوسيال فمينيستها، . مستقل از هم تلقی می نمايند
به همين دليل در شرايط . سيستمی که گويا دارای ذات مستقلی است تصور می کنند

 کنونی آنها ستم بر زن را، هم ناشی از وجود سرمايه داری و هم وجود مرد
ساالری تلقی نموده و مطرح می کنند که اين دو سيستم  زن را مورد ستم قرار 

اين تفکر که قادر نيست منشاء مردساالری را به طور علمی توضيح دهد . ميدهد
اگر چه بخشا به وجود نظام های طبقاتی باور دارد اما امر رهايی زنان را فرا 

 امر رهايی زنان صرفا  با نابودی بدين معنا که ادعا ميکنند که . طبقاتی ميبيند
و معتقد است که در نهايت زنان در مبارزه عليه قدرت ! طبقات حاصل نخواهد شد

قدرتی که گويا پيش از بوجود ! مداری مردان است که به رهايی کامل خواهند رسيد
البته آنها هيچوقت قادر نبوده اند توضيح دهند که ! آمدن طبقات وجود داشته است

قدرتی که برای مردان قائل هستند کجاست و کدام سرچشمه را بايد خشکاند منشاء 
در حاليکه مارکسيسم برای هر موضوعی که ! از بين برود" قدرت مداری"تا آن 

مارکسيسم،  نخست علل تاريخی ستم بر . به ميان کشيده داليل علمی ارائه داده است
اء ستم  موجود بر زن را زن را مورد بررسی قرار ميدهد و به اين وسيله منش

روشن می کند تا بتوان با برخورد ريشه ای به اين ستم، به چگونگی رهايی زنان 
مارکسيسم وجود فرهنگ مرد ساالری را محصول جوامع طبقاتی ميبيند . دست يافت

که تنها به جامعه سرمايه داری هم محدود نميشود و توضيح می دهد که چگونه با 
، مردها امکان کسب صوصی و تقسيم جامعه به طبقاتبوجود آمدن مالکيت خ

موقعيت برتر نسبت به زنان را يافته اند و چگونه در طی قرن ها فرهنگ 
  . مردساالری به فرهنگ مسلط در جوامع طبقاتی تبديل شده است

  
انگلس به ما می آموزد که ستم بر زن از ابتدا در بدو  " منشاء خانواده"کتاب 

نداشته و تقسيم کار طبيعی ای که در آن زمان وجود داشت جوامع اوليه وجود 
در واقع جوامع . باعث اعمال ستم از جانب زن بر مرد و يا مرد بر زن نمی شد
انسانهای اوليه چه . اوليه فاقد زمينه های الزم برای تسلط انسانها بر يکديگر بودند
ای خود و ديگران در زن و چه مرد برای گذران زندگی و تامين ابتدائی ترين نيازه

. حد توان فعاليت می کردند و از نتيجه کار خود بطور مشترک بهره می بردند
کمونيستها به  نقش تعيين کننده توليد مادی در زندگی انسانها در تمامی ابعادش 

انسان بايد زندگی کند و از اين رو بايد خوراک، پوشاک و سرپناه .  اعتقاد دارند
اساس در مرحله ای از تکامل زندگی بشر، زمانی که انسانها به بر اين . داشته باشد

کمک ابزار ساخته شده توسط خود،  توليد را به مقدار زيادی و بيش از نياز 
افزايش داده و مسأله به دست گرفتن اين مازاد توليد در مقابل آنها قرار گرفت، 

درست با قرار . زمينه برای بوجود آمدن جامعه طبقاتی و ستم بر زن بوجود آمد
گرفتن اين مازاد توليد و يا ثروت اضافی در دست مردان که ابزار عمده توليد را در 

مردان " قدرت مداری"دست داشتند و بوجود آمدن مالکيت خصوصی است که 
مطالعه زندگی جوامع بشری در طول اعصار نشان می دهد که . امکان پذير شد

. به وسيله شيوه توليد آن تعيين می شودشکل زندگی تمامی افراد هر جامعه ای 
نيروهای مولده، شکل روابط . توليد وسائل معيشت و به طور کلی نيازهای انسانی

سطح تکامل نيروهای مولده، سطح تکامل تقسيم کار . اجتماعی را تعيين می کنند
بيان حقوقی (در هر حال هر مرحله از تقسيم کار شکل متناسبی از مالکيت . است
تکثير نوع خود، يعنی انسان، رابطه مرد با زن، پدر . را تعيين می کند)  توليدروابط

اين . و مادر و کودکان و در نهايت خانواده يک رابطه اجتماعی محسوب می شود
رابطه از يکسو يک رابطه طبيعی و از يکسو يک رابطه اجتماعی است که داللت بر 

و نوع روابط همواره با شيوه معينی همکاری افراد با يکديگر دارد و نوع همکاری 
  .از توليد توام است

  
 نامند گاها  میت فمينيس–سوسيال در برخی از نوشته های کسانی که خود را 

شاهديم که اينان برای توضيح مردساالری، انسانها را با حيات وحش مقايسه کرده 
از روی و مردان را همچون  حيوانات وحشی مجسم می کنند که برای بقای خويش 

غريزه دست به خشونت و اعمال قدرت می زنند تا اراده و قدرت خود را بر زنان 

  ان جنبش زن

 در راستاي مبارزه طبقاتي
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اما ! که در آن نظرگاه گويا الزامًا موجوداتی ضعيف و ناتوان هستند، تحميل کنند
يعنی آن طور که عنوان می شود (پرسيدنی است که آيا اين درست است که غريزه 

 چه زن و -امل ستم بر زن بدانيم؟ انسان هارا ع!!) غريزه اعمال قدرت در مردها
 موجوداتی نيستند که اعمال و رفتارشان در جامعه با غرايزشان تعيين -چه مرد
از طرف ديگر اگر فرهنگ مردساالری را ذاتی وجود مردها بدانيم آنگاه ديگر . شود

 به اساسًا نمی توان اميدی به رهائی زنان از بند مردساالری داشت، مگر آنکه کمر
نظرگاه های غيرعلمی فمينيستی ميتوانند !! از بين بردن جنس مرد از جامعه بست

اما به طور جدی . به سادگی به چنين نتيجه گيری های گمراه کننده ای  بيانجامند
قدرت انسانها بر چه اساسی شکل گرفته است؟ انگيزه و نيازی  بايد سوال کرد که

  ند کدامند؟که در پشت استفاده از قدرت وجود دار
  
  

انسان توسط کار است که شکل زندگيش تغيير کرده و از شکل حيوانی بيرون آمده 
تقسيم . به همين دليل همانطور که گفته شده به يک معنا کار انسان را آفريد. است

کار اوليه که بطور طبيعی بين زنان و مردان وجود داشت هيچگونه انگيزه ای 
آن تقسيم کاری که . ل قدرت بين آنان بوجود نمی آوردبرای برتری و يا نياز به اعما

منجر به تفوق يک انسان بر انسان ديگر شد در اثر اضافه توليد که بدنبال خود حق 
مالکيت بر اضافه توليد و ضرورت اعمال قدرت گروهی بر گروه ديگر برای حفظ 

نها يک در پشت هر رفتار و حرکت انسا. منافع خود را ايجاد نمود، بوجود آمد
انگيزه و منافع مادی وجود دارد و نمی توان رفتار مردساالرانه را با نابرابری 

مثًال اگر قدرت فيزيکی مردان را دليل برتری آنها در . فيزيکی و طبيعی توضيح داد
پيش می آيد که چگونه است مردان طبقات پائين در جامعه کنونی بدانيم اين سئوال 

از قدرتی برخوردار نيستند گرچه اينها مرد و آنها زن مقابل زنان طبقات فرا دست 
  هستند؟

  
 واقعيت اين است که آن نيروی عظيم مادی که اعمال زور و خشونت را ممکن می 
سازد نه نيروی بازوی مردان قوی بلکه قدرت اقتصادی ناشی از به انحصار 

قه سرمايه دار در اين بين نه تنها مردان بلکه زنان طب. درآوردن ابزار توليد است
نيز از اين ابزار برای ادامه سياستها، تحکيم آن و ادامه اعمال قدرت و خشونت 

قدرت اجتماعی مردان و زنان به همين دليل بايد گفت که . استفاده می کنند
  .آنها برابزار توليد است استثمارگر ناشی از مالکيت

  
بودن  "فرا طبقاتی "يا  فمينيست ها برای اثبات نظريه خود مبنی بر گو–سوسيال 

فرهنگ مرد ساالری، نفوذ اين فرهنگ در بين افراد جامعه را بدون در نظر گرفتن 
جايگاه طبقاتی افراد توضيح ميدهند و اساسا توجه نميکنند که ستم بر زن امروز 
بخشی از مناسبات اجتماعی سرمايه داری است و اين امر خود ذاتی سيستمهای 

طر است که امروز کسانی که از وجود ستم بر زن در جامعه به همين خا. طبقاتيست
نفع مادی می برند، آگاهانه در رواج فرهنگ زن ستيز و مردساالرانه در بين تمام 

طبقات حاکم، رفتار مردساالرانه را . اقشار، کار تبليغی گسترده ای انجام می دهند
که تبليغ کرده و از آگاهانه و صرفا برای در قيد نگهداشتن طبقات تحت ستم است 

همانطور که سنت و  مذهب به عنوان ابزارهائی برای . آن بنفع خود سود می برند
درست به همين . عقب نگه داشتن مردم استفاده می شود و همان کارکرد را دارد

دليل است که ايده های مردساالری همچون ايده های عقب مانده ديگر نظير مذهب 
موجود  ه استثمارگرکه همه چيز را در اختيار خود دارندنه فقط در ميان مردان طبق

است، بلکه آن ايده ها  در بين مردان طبقه کارگر که مالک هيچ چيز نيستند نيز 
  .ديده می شوند

  
مردساالری در تار و پود جامعه صحبت کرد ، نادرست است که از ريشه دواندن 

ست که اساسا مردساالری ضعف بزرگ فمينيستها اين ا.  ولی علت را توضيح نداد
روابط  و تاثيرات را يک سيستم مستقل و بی ارتباط با نظام های طبقاتی ميبينند و  

آنها عملکرد و عوامل . متقابل پديده های اقتصادی و اجتماعی را درک نميکنند
واقعيت . دخيل در خلق مسائل اخالقی و روابط اجتماعی را  بدرستی نمی شناسند

 يا داليل بوجود آمدن پديده های اجتماعی همچون فرهنگ اين است که دليل
بايستی در درون خود مناسبات ) نه بعنوان علت بلکه بعنوان معلول(مردساالری 

اينکه معلول در يک پروسه ای خود بعنوان . (اجتماعی مورد بررسی قرار بگيرد
ظرگاه باعث سردر گمی ن!) تاثير متقابل پديده ها بروی هم(علت عمل می کند  
  .فمينيستی شده است

  
اگر در جامعه به کارکرد و تاثيرات مردساالری توجه کنيم، اگربه اهميت و نياز 
جوامع طبقاتی به فرهنگ مردساالری توجه کنيم خواهيم ديد که با از بين رفتن 

روی . زمينه های اين پديده يعنی جوامع طبقاتی، نياز به آن هم از بين خواهد رفت
رديم تا هر چه بيشتر به اين موضوع توجه شود که به دليل پيچيدگی ای نياز تأکيد ک

مجموعه پيچيده ای از آداب و رسوم، مذهب، انديشه و باورها و (که فرهنگ ها 
رفتارهای اجتماعی و شيوه زندگی انسانها که در طول تاريخ وابسته به نوع توليد 

ساالری بالفاصله پس از يک دارند، فرهنگ مرد) شکل گرفته و تغيير و تحول يافته
انقالب پيروزمند سوسياليستی ، به سادگی و بسرعت از بين نخواهد رفت، بلکه 

برای از بين رفتن کامل فرهنگ مردساالری در آن شرايط ،نياز به يک پروسه 
با نابودی مناسبات سرمايه داری در جامعه، در دوره ای که . طوالنی وجود دارد

رهنگ مردساالری از ميان می رود، کوشش در از بين بردن  بازتوليد فشرايط مادی
آن فرهنگ ، صد البته بايستی با آموزش و تبليغات وسيعی همراه باشد که در اين 

الزم است . صورت مانعی برای نابودی هر چه سريع تر آن وجود نخواهد داشت
تی که روی اين موضوع هم تأکيد شود که در عين حال نبايد پروسه تغيير و تحوال

جامعه در مرحله گذار از سوسياليسم به کمونيسم  يعنی برای رسيدن به  جامعه بی 
در اين پروسه است که انسانهای سوسياليست . طبقه  طی ميکند را از ياد برد

ساخته ميشوند و با اخالق و فرهنگ نوين خود جاده را برای يک زندگی واقعًا 
 در ارتباط با موضوع فوق انگلس در باره مثًال. انسانی در جامعه هموار می سازند
  :موضوع عشق و ازدواج ميگويد

  
 بعد از نابودی قريب –آنچه که درحال حاضر در مورد انتظام مناسبات جنسی "

الوقوع توليد سرمايه داری ميتوانيم حدس بزنيم عميقا يک خصوصيت منفی دارد، 
اما چه چيزی به آن . فت و بيشتر محدود به آن چيزهايی است که از بين خواهد ر

 بعد از آنکه يک نسل نوين پرورش يافت ، اضافه خواهد شد ؟ پاسخ اين سوال، 
نسلی از مردانی که هيچگاه در سراسر زندگيشان فرصت خريدن : معين خواهد شد 

تسليم زن را ، با پول يا با هر وسيله اجتماعی ديگر نداشته اند، و يک نسل از 
ر نبوده اند خود را به هيچ مردی ، بخاطر هيچ مالحظه ای زنانی که هيچگاه مجبو

بجز عشق واقعی ، تسليم کنند ، يا از تسليم خود به معشوقه های خويش بخاطر 
هنگاميکه چنين مردمانی پيدا شدند . ترس از عواقب اقتصادی آن خودداری نمايند 

هند گرفت ، آنها ، آنچه را که ما می گوييم آنها بايد انجام دهند  به پشيزی نخوا
کردار خود ، و افکار عمومی خود در مورد رفتار هر فرد را بر قرار خواهند 

  ".ساخت
  
  

موضوع فوق با برخورد فمينيست ها به آينده جنبش انقالبی زنان کامًال ارتباط 
مثًال اين روزها در مقابل نظرگا ه های کمونيستی در ارتباط با جنبش زنان ، . دارد

سوسيال فمينيستها روبرو ميشويم  که خودشان هم  بدرستی   از جانبما با سواالتی
يکی از سواالتی که اين . قادر به پاسخ دادن به آن با يک تحليل علمی نيستند

آيا : طرح ميکنند اين است که) نظرگاه مارکسيستی(دوستان در مقابل ما 
  مردساالری با نابودی نظام بورژوايی و طبقاتی، ريشه کن می شود؟

  
 رفتار کههرچند در باال به اين موضوع اشاره شد، باز هم می توان توضيح داد 

مردساالرانه مانند ساير پديده های اجتماعی همچون مناسبات قضائی، سياسی فقط 
سازمان اقتصادی جامعه . و فقط از مناسبات مادی و معيشتی سرچشمه می گيرد

 بر آن قرار گرفته، شکلهای معين يعنی آن بنيان واقعی که روبنای سياسی و قضائی
بدين طريق پروسه های اجتماعی، سياسی ، . شعور اجتماعی را نيز شکل می دهد

لنين به درستی . معلول طرز توليد است و شعور بشری خود ناشی از اين زيربناست
در اين مورد می گويد که در پس هر يک از جمالت، اظهارات و وعده و وعيدهای 

سير . سياسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را بايد جستجو کرداخالقی، دينی، 
سه منبع و سه جزء "نقل به معنی از.(افکار وابسته است به سير اشياء

مرد ساالری نيز در واقع بيانگر مناسبات معينی بين افراد جامعه می ) مارکسيسم
بات توليدی باشد که ريشه  اين مناسبات را در شکلهای مختلف تکامل توليد و مناس

با درک اين واقعيت ها به راحتی می شود ديد که برخالف نظرگاه . آن بايد جست
های  فمينيستی نه جنبش زنان که تحقق برابری کامل زن و مرد در جامعه را در 

  .  چشم انداز خود دارد، فرا طبقاتی است و نه فرهنگ مردساالری در جامعه
  

و بگوئيم که ستم بر زنان يک ستم طبقاتی اگر نظر فمينيست ها را بپذيريم ولی 
نيست و بگوئيم که مردان قدرت مدارعامل پافشاری بر ادامه سلطه و کنترل بر 
زنان هستند، بنابراين می توان استراتژی هايی که اينگونه تفکرات برای رهايی 

اتحاد زنان عليه مردان ، همه مردان : زنان دنبال می کنند را نيز چنين عنوان کرد
  اين نتيجه منطقی آن تفکرات است که البته سوسيال.از هر طبقه اجتماعی که باشند

در هر حال با رجوع به جامعه می بينيم !  ها آشکارا آن را عنوان نمی کنندفمينيست
مارکسيستها اين واقعيت را هرگز فراموش که در واقعيت طبقات وجود دارند و

دان و زنانی مبارزه می کنند که تحت نکرده و در حالی که برای رهايی تمام مر
استثمار زنان و مردان طبقه سرمايه دار قرار دارند، در عين حال مبارزه خاص 
زنان برای دست يابی به برابری حقوق کامل با مردان و تحقق آزادی کامل زنان را 

  . نيز به پيش می برند
  

 مسير مبارزه ها دربا در نظر گرفتن بحث های مطرح شده در فوق ، جنبش زنان  تن
جهت سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و قطع هرگونه نفوذ  مبارزه طبقاتی و

برای رسيدن به سوسياليسم امپرياليسم از ايران است که می تواند راه  درستی را 
    .وتحقق خواستهای عادالنه خود در پيش گيرد
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 ،300نگاهي به فيلـم

 !دوستان و دشمنان آزادي 
  نادر ثاني 

اليسم چگونه كار فرهنگي مي كند و چگونه  و با استفاده از چه خواهيد ببينيد كه امپري  اگر مي 
توان داستان  خواهيد بدانيد كه چگونه مي گيرد، اگر مي ها را در اختيار مي مكانيسمهايي رسانه

در غير اينصورت . بافت، تاريخ ساخت و در خدمت اهداف تبليغاتي قرار داد، اين فيلم را ببينيد
 !كافي است كه به نطق بعدي جورج بوش گوش فرادهيد.  ببخشيدعطاي فيلم را به لقاي آن

 نويسم؟ م ميچرا درباره اين فيلـ
   
، يکی از آخرين محصوالت هاليوود را که با استفاده "٣٠٠"حدود دو ماه پيش بود که برای نخستين بار فيلم  

دانستم که از  آموزگار تاريخ هستم و از اينرو به خوبی می. از آخرين امکانات تکنيکی ساخته شده است، ديدم
فيلم را ديدم اما آنچنان به نظرم تبليغاتی و سرشار از . تنبايد داش" تاريخی بودن"چنين فيلم هائی انتظار 

ای انداخته و تالش کردم  بد آمد که فيلم را به گوشه" آناِن"ِی خوب در مقابل "ما"شعارهای تبليغاتی مبنی بر  
چند بار هم که دوستی می خواست آنر  قرض بگيرد، با وجود تالش بسيار . تا آنرا به دست فراموشی بسپارم

ولـی باور کن . کنم ببخشيد، پيداش نمی: "ام پيدا کنم و از اينرو به آن دوست خوب گفتم انستم آنرا در خانهنتو
  !"خيلـی مزخرف بود. داری دهی و تنها اعصاب خودت را سالـم نگه می که با نديدنش ،چيزی را از دست نمی

  
کردم با اظهار نظراتی مواجه شدم   می" ردیگ اينترنت"ام نشسته بودم و  اما امروز صبح وقتي که پای رايانه

شکايت "  خود آگاهی ملی"برخی در نقد اين فيلم تا آنجا پيش می روند که  از فقدان . که مرا به فکر واداشت
می کنند و خوب که دقت می کنی می بينی که مشکل شان اين است که چرا تصوير خوبی از شاهان مورد 

 همين دليل تصميم گرفتم که بار ديگر آنرا ديده و تالش کنم که چند خطی عالقه آنها ارائه نشده است ؛به
 .نوشته زير حاصل اين بازبينی و تالش است. درباره آن بنويسم

   
 :دانستنيهايي ابتدايي درباره فيلـم 
   
فرانک . ساخته شده است" Frank Millerفرانک ميلر "بر اساس داستان مصور  فيلمی است که" ٣٠٠" 

مرد " تاکنون سريالهای مصوری چون ١٩٧٠دست سريالهای مصور است و از سالهای دهه  الق چيرهميلر خ
او . را ساخته و به نمايش در آورده است) ٣ تا ١های  شماره" (Sin Cityشهر گناه "و " Batmanخفاشی 

" تاريخ"ديگر و برخی " هرودت"که در دنيای کهن با قلم " داستانی تاريخی"چند سال پيش با استفاده از 
را " ٣٠٠"نويسان يونانی آن زمان در مورد جنگهای ايران و يونان نوشته شده، برای نخستين بار داستان 

. بصورت فيلم درآمد"Zack Snyderزاک اسنيدر "اين داستان سپس  با کارگردانی . تهيه و مصور کرد
و که پيش از اين شهرتی يافته است تنها فيلـمی از ا. دستی نيست کارگردان زبده و چيره" زاک اسنيدر"

است که دراين باز سازی   " Dawn  Dawn of the " "دم آغاز سپيده"بازسازی فيلمی قديمی به نام 
 که با ٣٠٠از اينرو فيلـم . را به روی اکران آورد" Zombiesهای متحرک  مرده"اسنيدربا مهارت بار ديگر 

ر قوی ساخته شده فيلمی است که تالش کرده تا داستانی کهن را که هايی بسيا استفاده از تکنيک تازه و رايانه
البته اين بار کارگردانی که داستان ميلر را سينمايی کرده . ميلر مصور کرده بود سينمايی کرده و عرضه دارد

که فيلم خود را کامًال منطبق با داستان مصور ساخت، عمل نکرده و در " شهر گناه"مانند کارگردان فيلـم 
تکنيکی که در فيلم استفاده شده به کارگردان اجازه داده است تا با . اينجا و آنجای داستان دست برده است

استفاده از تصاويری که ساخته و پرداخته رايانه است و با استفاده از حرکاتی که رايانه به وجود آورده در 
چنين تکنيکی را پيش از اين بارها در . دعرضه نماي حقيقت دنيای کارتون را با دنيای واقعی ترکيب کرده و

و همين چند وقت پيش در " Star Warsجنگ ستارگان "، "Dick Tracyديک تريسی "فيلـمهايی مانند 
ای را نشان  ديده بوديم اما اين بار حاصل از نظر تکنيکی جهش تازه" Lord of the Ringخدای حلقه "

کار و باشهرت نيستند و استقبال چندانی هم از اين فيلم  گران کهنههيچيک از بازيگران فيلـم از بازي. داده است
از جانب منقدين فيلم و سينما به عمل نيامده است با اين وجود فيلـم فروش بسيار خوبی کرده، افراد بسيار 

 به )دست کم در ميان ما ايرانيان و بخصوص در داخل کشور(اند و فيلم توانسته جنجال زيادی  زيادی آنرا ديده
 نفر در مقابل سپاه عظيم ايرانيان ٣٠٠ترموپيله و مقاومت " ماجرای"الزم به يادآوری نيست که ! پا کند

تر به کار  ای برای پيراستن داستانی تخيلـی اولين بار نيست که  به هاليوود راه پيدا کرده و يا از جانب نويسنده
 ٣٠٠" بود و فيلمی بود که ١٩۶٢خته شد سال بار اولـی که فيلمی بر مبنای اين داستان سا. رفته است

و همچنين . نام گرفته بود" Lion of Spartaيا شير اسپارتا " (The 300 Spartansاسپارتايی 
از جمله نويسندگانی است که در قرن نوزدهم داستانی در اين " Charlotte M. Yongeشارلوت ام يونگه "

 .به نگارش درآورده است" The Pass of Termopyleگذرگاه ترموپيله "رابطه با نام 
 

 داستان فيلم در باره چيست؟ 
   
سپاه ايران برای دومين بار در خالل ده .  پيش از ميالد مسيح بر می گردد۴٨٠ماجرا بسيار ساده و به سال  

سال برای به  زانو درآوردن يونانيها به آنجا گسيل 
 سال از جنگی که به ماجرای ١٠تنها . است شده

به " خشايارشاه"گذرد و اينبار  منتهی شد می" اراتنم"
فرماندهی سپاه را بر عهده " داريوش"جای پدرش 

به " Leonidasلئونيداس "پادشاه اسپارتا، . دارد
ترين جنگجويان اسيارتا برای   تن از زبده٣٠٠همراه 

متوقف کردن سپاه خشايارشاه خود را به گردنه تنگ و 
در شمال اسپارتا " Thermopyleِترموپيله "باريک 

رساند تا در  می)  کيلومتری شمال شرقی آتن١۵٠در (
آنجا با استفاده از امکانات جغرافيايی و تاکتيکهای 

از افراد ( نفر ديگر ٧٠٠. نظامی ايرانيان را متوقف کند
لئونيداس و . شوند هم به آنها ملحق می) ای ديگر طايفه

ظيم دشمن افرادش با شجاعت تمام در مقابل سپاه ع
به استثنای يک نفر که (جنگند اما سرانجام تمامی  می

برای بردن پيام مبارزه شجاعانه اسپارتيها به اسپارتا 
نيروهای ايرانی نه تنها در . شوند کشته می) گردد بازمی

اين نبرد بلکه در تالش برای گرفتن آتن هم پيروز 
ساالميس "شوند اما مدتی بعد در نبردی که در  می

Salamis "گيرد، در نبردی که  در نزديکی آتن درمی
 نفر را بر خود ٣٠٠ُمهر شجاعت و نبرد سخت آن 

گانه  خورند و بدينگونه جنگهای سه دارد، شکست می
  .کند خاتمه پيدا می) در يونان(ايران باستان با يونان 

  
  حساسيت فيلم در كجاست؟  
   
تواند مانند هر اثر هنری ديگری از  اين فيلم می 

نظرگاههای گوناگون ديده و از زوايای گوناگون بررسی 
  .شود

   
 خوانده و "خيالـي"توان فيلـم را داستاني  مي) 1  

  . در مورد توانائيهاي تكنيكي آن صحبت كرد
  

 ٣٠٠به راستی زيربنای حرکتی آنچه که در فيلم   اما 
نگاران "تاريخ"پردازيهايی که  آيد فراتر از داستان می

اينجا ! اند نيست نويسان امروز سرايده"انداست"کهن و 
مسئله تنها آن نيست که اين پيروزمندان هستند که 

زمانی که به آنچه که به مراجع ! نويسند تاريخ را می
کنيد  کتابهای تاريخی در اين موارد هستند مراجعه می

به " بديهيات"بينيد که در حقيقت هيچ چيز از  می
مورد " های تاريخی ندهبازما"تصويرکشيده شده در اين 

توان گفت که  از جمله می! نيست" دانان تاريخ"توافق 
تعداد افراد سپاه ايرانيان بين صد هزار تا بيش از دو 

هرودوت تعداد ! تخمين زده شده است(!!!!) ميليون نفر 
افراد موجود در سپاه ايرانيان را دو ميليون و سيصد و 

 به اصطالح در همين! هفتاد هزار نفر نگاشته است
تاريخ نگاريها گفته نمی شود که چرا آتن به آسانی فتح 
شد و بر سر رهبران حکومتی که آتن را اداره می کرد 

در مورد نتايج جنگ نيز توافق چندانی وجود . چه آمد
دانيم که جنگ بطور ناگهانی پايانی گرفت و  می. ندارد
به ) تحت رهبری خشايارشاه(دانيم که سپاه ايران  می

. ايران بازگشته و ايرانيان ديگر به يونان بازنگشتند
، مورد توافق تاريخدانان "دانيم می"آنچه بيشتر از اين 

توان داستان زيربنايی فيلم را  آری از اينرو می! نيست
و يا هر داستان " تام و جری"مانند داستانهای 

ديده و از آن " خيالـی"و يا " جنگی"، "جنايی"
 داستانی تاريخی نيست و مانند توان گفت می. گذشت

برخی از اظهار نظر کنندگان کنونی اظهار کرد که اين 
آسترکس "داستان به همانگونه که  داستانهای 

Asterix "در آن . اند، پرداخته شده است به وجود آمده
ها و بسياری ديگر از ملتها  ها، مصری داستانها رومی

دار  خنده" قهرمان"ای از دو  شکستهای جانانه
چرا ما نتوانيم . کند خورند و کسی اعتراضی نمی می

چنين داستانی را ديده و آنرا به مانند آنان حاصل تخيل 
توان  می. اش صحبت کنيم انگاشته و آنگاه درباره

خودآگاهی "و به همراه " ملـی"برخوردی جدا از ِعرق 
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 فيلـمی ٣٠٠در اينصورت فيلم . کرد" هنر برای هنر"توان به فيلم برخوردی در چهارچوب  می! داشت" ملـی
پرتوان از نظر تکنيکی با تصاوير بسيار تازه است، همزمان فيلـمی است که در آن کارگردان گويی اصرار دارد 

ای و پر از   فيلـمی کليشه٣٠٠. که خون بريزد و تا همه پاشيده شدن خون به روی صورتشان را احساس کنند
دوستی، دشمنی، شجاعت، وفاداری، خيانت، مبارزه، پيروزی خوبی بر : ستدر فيلـم همه چيز ه! شعار است

خالصه ....... های جنسی و  پيکر، شوخی بدی، رذالت، تالش، تربيت غول، ديو فوالدزره، جانوران غول
شخصيتهای داستان بسيار ضعيف هستند و درست همين . شوربايی است که همه چيز در آن وجود دارد شلم

تنها بازيکنی که امکان ! ده که بازيگران فيلم نتوانند شايستگی احتمالـی خود را نشان دهندموضوع باعث ش
کند و  است که نقش لئونيداس را ايفا می" Gerard Butlerژرارد بوتلر "کند تا خودی بنماياند  کمی پيدا می

در ! تازه در صنعت سينماستدهنده توانايی استفاده از تکنيک  فيلم نمايش. دهد بازی نسبتًا خوبی ارائه می
  !خبری نيست" خدای حلقه"و يا از افسانه های " جنگ ستارگان"اينجا از داستان فلسفی 

   
  .توان از فيلم خواست تا تاريخي باشد مي) 2  
   
سازندگان و پردازندگان فيلم نه اينکه نتوانسته باشند بلکه .  فيلمی کامًال ناموفق است٣٠٠در اينصورت فيلم  

اند فيلمشان حتی همان اندک زيربنای تاريخی را داشته باشد که ما در فيلمی که چند سال پيش  ستهنخوا
خواست آنان ارائه يک فيلم تاريخی . درباره اسکندر ساخت شاهد بوديم" Oliver Stoneاوليور استون "

ها بسيارند و  ليشهک. اند بلکه برای هاليوود فيلمـ ساخته" Discoveryديسکاوری "آنها نه برای . نيست
" تر ساده"جالب اينجاست که در اين فيلم بيشتر ايرانيان که در چند جا از آنان با واژه . باشند واقعيات ناچيز می
اگر خواست از ديدن فيلم، ديدن فيلمی تاريخی باشد، نبايد اين فيلم را ! پوست هستند شود، سياه آسيايی ياد می

 برای آنان فيلمی است ٣٠٠در بهترين حالت . اند فيلمی تاريخی عرضه کنند سازندگان اين فيلم نخواسته! ديد
نادرستيهای تاريخی در اين فيم بی اندازه . کند که با استفاده از تکنيک و هنر، داستانی مصور را سينمايی می

جنگند و  داری بنا شده، برای رهايی بشر از قيد بردگی می ای که خود بر سيستم برده رهبران جامعه: است
هم از شکل خشن اسپارتايی  ای که کامًال بر پايه مردساالری، آن در جامعه! دهند داری می شعارهای ضد برده

کند که به شورای شهر رفته و در آنجا مخالف ناجوانمردی را با  آن، بنا شده است، زنی اين امکان را پيدا می
 اتفاقًا جاسوس ايرانيان است و مانند يهودا که برای جالب اينجاست که اين فرد که. خنجری بلند به خون بکشد

ها را با خود به شورا  های نقره گرفته بود از فرستاده ايرانيان سکه خيانت گرفته، سکه لو دادن عيسی سکه
  "!خائن"ها بر روی زمين بيفتند تا همه بتوانند فرياد سر دهند  آورده تا پس از کشته شدنش سکه

   
  . ديد"پرستانه ميهن"را با عرق توان فيلم  مي) 3  
   
سپاهی که صدای پای نزديک شدن ( دو ميليون و اندی ايرانی. آورد در اين حالت اين فيلم بيننده را به خشم می 

 نفر مرد شجاع شده و سپس ٣٠٠مضحکه !!!!) دادن است  ای در شرف رخ لرزه آنها آنگونه است که زمين
پاه ايرانيان که مظهر بديها هستند به وسيله پادشاهی از خود متشکر در اين فيلم س. خورند شکست سختی می
مانند کسانی که برای مذاکرده و يا پيغام بردن به (ايرانيان، اگر در هيات مقامات باال . شوند و نااليق اداره می
ان گر پليد پوست هستند؛ اگر بخشی از گارد جاويدان هستند، ماسکی که نش باشند سياه) شوند تصوير کشيده می

حزب الهی "لشکر هستند در نقش  بودن و بی روح بودن آنها می باشد بر چهره دارند و باالخره اگر سياهی 
در اينجا درست صحنه هايی را . باشند می" عمليات انتحاری"اند که  در راه رفتن به  به تصوير درآمده" هايی
پادشاه ايرانيان حالتی زنانه و ! کشند ين به تصوير میامروز" وابستگان به القاعده"ها از  بينيم که رسانه می

ها هستند که گرايشی  هر چند که در فيلم اگر به گفتگوها توجه کنيم گويی اين اسپارتايی(گرايانه دارد  همجنس
دختران را در حال بوسيدن يکديگر ) که گويا حرمسرای او نيز هست(در بارگاه خشايارشاه ! چنينی دارند اين

تمامی سر و صورت و بدن پادشاه ! است بينيم که بر جای شاهنشاه نشسته را می(!!!!)  "بزی"ديده و 
با سنجاق و زنجير و از اين قبيل تزئين شده و خالصه گويی خشايارشاه با آن ) و نزديکترين کسانش(ايرانيان 
در اين فيلم تنها شاهد " ناسيوناليست"يک ايرانی ! هم بوده است" پانکيسم"گذار  های زيبايش پايه گوشواره

ای که ايرانيان به تصوير کشيده شده و با  خواهد بود و فرياد چنين کسانی از شيوه" ايرانيان"توهين به 
شده به آسمان  رفتار می) آمدند بخصوص افرادی که برای آوردن پيام پيش اسپارتائيها می(ای که با آنان  شيوه

گويند که نه  العمل نشان داده و می فيلم شديدًا عکس" گوئيهای تاريخی ياوه"اينان در مقابل ! بلند خواهد شد
بديهی است که اينان از تاريخ کشورخود هم . بودند" عاقل"و " عادل"، "پادشاهان ما گخوب! اينگونه نبود

 يا افشار های خاندان سلطنتی پهلوی، قاجاريه و الزم نيست که اينان را به ستم! اند بدانند خبر ندارنديا نخواسته
مراجعه دهيم کافی است که آنان به آنچه که در اين فيلم مستقيم و يا غيرمستقيم صحبت از آن است،يعنی به 

های  رستم، بيستون و کتيبه نقش! اند مراجعه کنند آنچه که کوروش، داريوش و خشايار از خود باقی گذاشته
ن پادشاهان هستند و خوشبختانه حتی اي" عدل"جمشيد گواهان بسيار خوبی در مورد  موجود در تخت

صاحب کتف، اشاره " (ذواالکتاف"که به (!!!) انوشيروان عادل " عدالت"ضرورتی به رجوع دادن اينان به 
  !نيست") انوشيروان عادل"به سوراخ کردن شانه های اسرای جنگی توسط 

   
  .يدتوان اين فيلم را در چهارچوبي اجتماعي و سياسي د و باالخره، مي) 4  
   
در اين صورت  مضمون اجتماعی و سياسی فيلم و اينکه چرا اين فيلم در اين برهه زمانی ساخته شده است  

  .روشن تر می گردد
   
اگر جثه کوچکی داشته باشد، "شنويم که  آيد و می به دنيا می) پسری( فيلم چنين آغاز می شود که  کودکی  

فرهنگ و سنت جامعه مردساالر در "! ا به بيرون خواهند انداختعضو داشته باشد، او ر بيمار باشد و يا نقص
  .همان گام اول به اين ترتيب نشان داده می شود

   
پسر را در هفت سالگی به زور از خانواده گرفته و او را ناچار به گذراندن دوران سختی از خودسازی،  

آوری، نبرد و همه ملزومات شجاع  سازی، جنگ دن
نه دردی "ر مسلط اينگونه است که شعا. کنند بودن می

آری در اين گام "! احساس کن و نه به کسی رحم کن
  .گيرد که از محتوای انسانی خالـی شود پسر ياد می

   
در گام بعد، زمانی که دوران تربيتی به پايان خود  

دريافت کرد، امتحانی " ای نامه پايان"نزديک شده و بايد 
ه جنگ گرگی پليد رفته و بايد ب. نهايی در راه خواهد بود

بايد يا اسپارتا بود "از مصاف پيروز بيرون آمد چرا که 
آری در اينجا دنيايی که مرد را در مدار "! و يا هيچ چيز

توانيم آنرا  دهد، او را از هر آنچه که ما می قرار می
در اينجاست که قهرمانان . کند انسانيت بخوانيم خالـی می
توانيم حدس بزنيم که  و می! ندا داستان به ما معرفی شده

قهرمانان "ضد"اينگونه باشند، " قهرمانان"زمانی که 
  !اند چگونه

   
قهرمان اصلـی داستان، پادشاه اسپارتاها، لئونيداس، را  

 سال پس از پايان دوران تربيت اسپارتايی او ٣٠
شود  به ناگاه خبر می. همسری و پسری دارد. بينيم می

. ستند و بايد با آنان جنگيدکه ايرانيان در راه ه
خواهد بجنگد و از اينرو به ديدار رهبران مذهبی  می
رود و آنان پس از شنيدن صحبتهای زنی که حامل  می

گويند که نه، ما  حرفهای خدايان برای آنهاست به او می
البته اگر اشتباه نکنم هرودوت ! (جنگيم با آنها نمی

کننده  ی تعيينجريان را به شکل ديگری و با تفاوتهاي
گيرد که  با اين وجود لئونيداس تصميم می). آورده است

به مصاف ايرانيان برود و کالهی شرعی هم برای 
خواهم  می: "کند سرپيچی خود از خواست خدايان پيدا می

  "!  نفر محافظان من هستند٣٠٠بروم هواخوری و اين 
   
 ٣٠٠از اينجا و پس از تصميم لئونيداس داير بر بردن  

نفر به مصاف ايرانيان است که پيامهای سياسی فيلم 
نخست : توان گفت که فيلم دو پيام دارد می. شود آغاز می

دوم آنکه ايرانيان . آنکه بردگی بد و آزادی خوب است
پوست و کمی  ها، بخصوص اگر سياه و آسيائی(

و (نمايندگان پليدی و اسپارتائيها !!!!) همجنسگرا باشند
و "! پاکی"نمايندگان !!!) ها گوئيم غربیها و چرا ن آتنی

  . می باشند" درستی"
   
وار و پيام دوم را  در فيلم، پيام نخست را کليشه 

  :بينيم تصويروار می
فرستند و  ها را به جنگ می  ايرانيها برده دارند و برده- 

اين در حالـی است که يونانيها يعنی اسپارتائيهاو 
را (!!!) و قومهای داوطلب ها  آزادشده ها، از بردگی آتنی

)  نفر کذايی٣٠٠آن (قهرمانان فيلم . فرستند به جنگ می
اند که حتمًا بايد دستکم يک  هم آنگونه انتخاب شده

فرزند پسر در خانه داشته باشند تا نسل شان آسيبی 
  !نبيند

به دنبال برده کردن و ) ها بخوان آسيائی( ايرانيان - 
د، درحاليکه اسپارتائيها دوش ساختن هستن به حلقه غالم

برای از ميان بردن زنجيرهای بردگی ) ها بخوان غربی(
  !کنند مبارزه می

  
 ايرانيها بسيار زشت و بدترکيب اند درحاليکه يونانيها - 

همه به استثنای کسی که خيانت کرده و راه عبوری به (
 نفر ٣٠٠دهد که باعث شکست  ايرانيان نشان می

های  ش اندام هستند و سينهچهره و خو خوش) شود می
آنها آنچنان غيرطبيعی است که " کرده تمرين"ستبر و 

  .کند دار جلوه می خنده
  

 ايرانيان با وجود آنکه کيلومترها از خانه و کاشانه - 
پيکر  مانند حيوانات غول" هايی سالح"خود دور هستند 

حيواناتی که ريشه در کرگدن و فيل دارند اما از آنها (
هايی  و يا پديده) ی تر و درندخو می باشند بسيار قو

مانند ديو و غول فوالدزره در اختيار دارند که به صحنه 
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  ! زده خود بدهند فرستند اما يک سپر ندارند که به دست سربازان فلک جنگ می
   
  :تمامی گفتگوهای مهم فيلم در خدمت هدف دوم است 
   
  !کشم رای رسيدن به پيروزی میمن هر يک از زيردستانم را ب: گويد خشايار می 
  !دهم من جانم را برای هر يک از آنان می: گويد لئونيداس می 
  !ايد دنيا نخواهد دانست که شما وجود داشته: گويد خشايار می  
  !دنيا خواهد دانست که مردانی آزاد جنگيدند: گويد لئونيداس می 
   
 اسپارتايی جان خود را ٣٠٠و همه خواهند دانست که . ای آغاز شده است، دوران آزادی دوران تازه: گوينده 

  !برای دفاع از آن دادند
  

زمانی که فيلم را ديدم به يادنمايشات تبليغی وزير امور خارجه اياالت متحده آمريکا در سازمان ملل پيش از   
عراق و جنايات پالگيهای آن به عراق افتادم که درست به همين شيوه در مورد  حمله نيروهای اين کشور و هم

خاطر دفاع از شما و آزادی  داريم به خواست نشان دهد که اگر ما نيرو به آنجا گسيل می گفت و می عراقيها می
تواند زيرنويس خوبی برای نطق  شعارمآبانه لئونيداس می" های سخنرانی"مطمئن هستم که برخی از ! است

  !بعدی جورج بوش به ملت غيور آمريکا باشد
    
  م در شرايط امروز چرا ساخته شده است؟اين فيل 
   
های مالـی تنها انگيزه ساختن  کنم که در شرايط زندگی اجتماعی و سياسی امروز رسيدن به استفاده گمان نمی 

های جمعی بارها و بارها از  های اخير رسانه کنم که درست به همانگونه که در دهه فکر می. چنين فيلمی باشد
اند اينبار نيز هدفی مشخص  ستی برای رسيدن به اهداف موردنظر به استفاده درآمدهسوی نيروهای امپريالي

وحشی جلوه کنند ) ها به عنوان نمادی برای آسيائی(بايد کاری کرد تا در ذهنيت مردم ايرانيان : مورد نظر است
زادی و آزادگی در مقابل هستيم که از ارزشهايی مانند آ) ها عنوان نمادی برای غربی به(ها  و اين ما اسپارتائی

ما در راه بنای " ايثار"کنيم و يا خواهيم کرد تنها و تنها نشان از  ايم، می آنچه ما کرده. کنيم اينان دفاع می
  !پس به ما بپيونديد. ای عادالنه برای همه دارد جامعه

   
 با آن برخورد کرد الزم است گويند اين فيلم يک داستان است و بايد به مانند يک داستان در مقابل آنها که می 

يک اتفاق "تواند تنها  گفته شود  که پديدار کردن داستانی کهن در اين جامه نوين در اين شرايط تاريخی نمی

بجز (بايد به دنبال اين بود که اين فيلم ! باشد" ساده
) اندرکاران آن کنندگان و دست بهره رساندن به تهيه

هدافی را دنبال حامل چه نظرات سياسی بوده و چه ا
  .کند می

   
را به " تاريخ ما"گويند اين فيلم  در مقابل آنان که می 

ما اينگونه " شاهنشاهان"سخره کشيده است و 
ای  اند، بايد گفت که هر چه بوده اند  اما به گونه نبوده
ای   سال آزادی را در شيشه٢۵٠٠اند که در خالل  بوده

آنچنان " خدايگانها"آن . افکنده و آنرا به دور انداختند
های  باتالقی بنا کردند و آنچنان نهال ناآگاهی ميان توده

زار جمهوری اسالمی و  ستمديده ما کاشتند  که لجن
  .درخت استحمار حاضر نتيجه منطقی آن است

   
احمقانه : "اسنيدر، کارگردان فيلم، در جايی گفته است 

ه است اگر با استفاده از اين فيلم بحثی سياسی به را
اين فيلم تا آن ! با گفته او از يک نظر موافقم". انداخت

پا افتاده و ساده است که با حرکت از آن  اندازه پيش
اما .  به راه انداختمفيدیتوان هيچ بحث سياسی  نمی
توان اين فيلم را به عنوان يکی از ابزارهای مورد  می

استفاده قدرتمندان کنونی و بويژه هارترين محافل 
ستی برای اشاعه نظرات جنگ طلبانه آمريکا در امپريالي

  .منطقه به افکار عمومی  مورد بررسی قرار داد
   
خواهيد ببينيد که امپرياليسم چگونه کار فرهنگی  اگر می 

می کند و چگونه  و با استفاده از چه مکانيسمهايی 
خواهيد بدانيد که  گيرد، اگر می ها را در اختيار می رسانه

داستان بافت، تاريخ ساخت و در خدمت توان  چگونه می
در غير . اهداف تبليغاتی قرار داد، اين فيلم را ببينيد
کافی است . اينصورت عطای فيلم را به لقای آن ببخشيد
  !که به نطق بعدی جورج بوش گوش فرادهيد

  ...بچه هاي اعماق
  
  ) احمد زيبرمگفتاري براي يك ترانه،در شهادت(

  1354 - احمد شاملو
  

  شهر ِ بي خيابان مي بالنددر 
  در شبكه ي ِ مورگي ي ِ پس كوچه و بن بست،

  آغشته ي ِ دود كوره و قاچاق و زرد زخم
  قاب ِ رنگين در جيب و تير كمان در دست،

   بچه هاي اعماق                                         
                                            بچه هاي اعماق

  
  الق تقدير بي ترحم در پيش و بات

  دشنام پدران خسته در پشت،
  نفرين مادران بي حوصله در گوش و 

  هيچ از اميد و فردا در مشت،
  بچه هاي اعماق                                           

    بچه هاي اعماق                                         
  بر جنگل بي بهار مي شكفند

  ختان بي ريشه ميوه مي آرند،بر در

                                            
  بچه هاي اعماق  

                                              بچه هاي اعماق
  با حنجره ي خونين مي خوانند و از پا در آمدنا

  درفشي بلند به كف دارند
  اوه هاي اعماقك                                           
   كاوه هاي اعماق                                          

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
                

 

 

 چريك فدائي خلق، رفيق احمد زيبرم
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  !گزارشي از مراسم شب همبستگي با زندانيان سياسي در لندن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠٠٧ اکتبر ٧(به ابتکار تعدادی از نيروهای مبارز و ضد امپرياليست مقيم لندن روز يکشنبه 
اين . زار گرديدبرگ"  شب همبستگی بين المللی با زندانيان سياسی"مراسمی تحت عنوان 

 به دست قداره ۶٧مراسم به خاطره هزاران زندانی سياسی که در تابستان خونين سال 
بندان حاکم بر ايران به فجيع ترين شکل ممکن به دار آويخته شدند و همچنين هشتمين 

ترکيه و پشتيبانی از " اولوجان"سالگرد قتل عام ددمنشانه  زندانيان سياسی در زندان 
در فيليپين و همبستگی با زندانيان سياسی در !" کشتار را متوقف کنيد"المللی کمپين بين 

 با يک ۶٫٣٠شب همبستگی با زندانيان سياسی  از ساعت . هندوستان سازمان يافته بود
دقيقه سکوت در گراميداشت خاطره همه زندانيان سياسی ای که در سراسر جهان توسط 

 بعد ١٠٫٣٠ه داری  به قتل رسيده اند آغاز و تا ساعت رژيم های جنايتکار مدافع نظام سرماي
  .از ظهر ادامه داشت

  
در ابتدا پيام برگزارکنندگان مراسم که حاوی اطالعات زنده ای از فجايع رخ داده  در زندانهای 
ایران، ترکيه ، فيليپين و هند بود به اطالع حضار رسيد و سپس رفيق محمد از زندانيان 

ر باره سرکوب و شکنجه و اعدام در ایران زیر سلطه جمهوری سياسی سابق ايران د
ن نشان داد که شاو در جريان صحبتهای خود با تکيه بر فاکتهای رو. اسالمی سخنرانی کرد

چگونه رژيم حاکم بر ايران از همان آغاز قدرت گيری به سرکوب مردم پرداخته و کشتار سال 
سخنران سپس با . ژيم ضد مردمی است تنها يکی از جنايات فراموش نشدنی اين ر۶٧

اشاره به چگونگی قدرت گيری جمهوری اسالمی نشان داد که امپرياليستها برای مقابله با 
به قدرت رساندند تا مبارزات " گوادالوپ"انقالب مردم ما دارو دسته خمينی را در کنفرانس 

نان روشنگرانه در اين سخ. ضد امپرياليستی مردم ما را با وحشيگری تمام سرکوب سازند
شرايطی که تبليغات امپرياليستی سالهاست که می کوشد  تا با ضد امپرياليست نشان 
دادن جمهوری اسالمی روابط تنگاتنگ امپرياليستها با ديکتاتوری حاکم بر ايران و در نتيجه 
ن دستان کثيف و خونين قدرتهای امپرياليستی در سرکوب مردم ما  را از مردم  منطقه و جها

  . پنهان سازد تاثير مثبتی بر شرکت کنندگان که از  کشور های مختلف بودند، گذاشت
  

در ادامه برنامه و در قسمت اشعار انقالبی، حسن جداری تعدادی از اشعار خود را به 
زبانهای فارسی و ترکی و با توضيحات انگليسی، به سمع شرکت کنندگان در مراسم رساند 

 مبارزين فيليپينی رسيد تا با اجرای زیبا و قدرتمند تئاتر کوتاهی با و آنگاه نوبت به يکی از
فريادی که  با استقبال جمعيت .  ، همبستگی جهانی را فرياد زند"آهنگ آزادی"عنوان 

.  پژواک داده شد" زنده باد همبستگی بين المللی"مواجه شده و از سوی آنان با فریادهای 
از ترکيه، جمعيت را به رقص و پايکوبی " ر و آناتوليانه"در ادامه برنامه گروه موسيقی 

" فقط چند ندای دیگر"سپس رفقای فيليپين با اجرای یک تئاتر کوتاه دیگر با نام . کشاند
اسماعيل "در پايان بخش مراسم، اشعار وموسيقی هنرمند مبارز ترک . برنامه را ادامه دادند

  . دبا دست زدن پر شور حضار پاسخ داده ش" توپراک
  

الزم به تذکر است که پيامهای همبستگی متعددی از سوی نيروهای مبارز و انقالبی از نقاط 
مختلف جهان برای این مراسم ارسال شده بود که به علت کمبود وقت تنها اسامی آنها به 

اسامی برخی از سازمانها و جریانهای ارسال کننده پيام به . اطالع شرکت کنندگان رسيد
  :شرح زیر است

چریکهای فدایی خلق ایران، پروفسور خوزه سيسسون، دبير اول و از پایه گذاران حزب 
، حزب کمونيست )سپراسپو(کمونيست فيليپين، کميته دفاع از مبارزات مردم در برزیل 

، انجمن قلم ایران در آلمان، کانون )ترکيه( لنينيست، رتمل دميرر -  مارکسيست- یونان
  ....و ) درتبعيد( نویسندگان ایران

   
، )IWA(شب همبستگی با زندانيان سياسی با همکاری انجمن کارگران هندی در بریتانيا 

سازمان دمکراتيک ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان، فعالين چریکهای فدایی خلق 
، مهاجرین )UPOTUDAK(ایران در لندن، کميته بين المللی همبستگی با زندانيان سياسی 

، مرکز OTDK)(، کميته همبستگی با زندانيان آزاده )اتحاد مهاجرین فيليپينی(بين المللی 
فرهنگی صد گل ، سازمان يافته و برگزار گرديد و گامی بود در مبارزه بر عليه به فراموشی 
سپردن جنايات امپرياليستها و رژيم های وابسته به آنها در سراسر جهان و گراميداشت 

انی که در چهار گوشه جهان برای رسيدن به آزادی و همه کمونيستها و آزاديخواه
  .سوسياليسم می رزمند

 
  با ايمان به پيروزی راهمان

  ٢٠٠٧ اکتبر ٩   -   ١٣٨۶ مهر ١٧    -فعالين چريکهای فدائی خلق ايران

گزارشي از تجمع اعتراضي در 
  پشتيباني از مبارزات كارگران

  !فت تپه در لندن  ه
  

در حمايت از خواستهای بر حق کارگران هفت تپه ودر 
اعتراض به سياستهای سرکوبگرانه جمهوری اسالمی 
در مواجهه با موج گسترده اعتراضات کارگری اخير در 

 تجمع اعتراضی ٢٠٠٧ اکتبر١٣ايران در تاريخ شنبه 
ای در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن بر گزار 

و " فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در لندن. "شد
سازمان دمکراتيک ضد امپرياليستی ايرانيان در "

از جمله نيرو هائی بودند که جهت بر پائی " انگلستان
در طی اين .  اين حرکت اعتراضی  فراخوان داده بودند

 بعد از ظهر ٢ تا ١٢تجمع اعتراضی که از ساعت 
يرانيان مخالف رژيم برگزار شد جمعی از جريانات و ا

جمهوری اسالمی شرکت نموده و ضمن اعالم پشتيبانی 
از اعتصاب کارگران  هفت تپه سياستهای سرکوبگرانه  

  .جمهوری اسالمی را محکوم نمودند
  

کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه خوزستان ماههاست 
که حتی حقوق بخور و نمير خود را نيز دريافت نکرده 

کارخانه در طی پانزده ماه گذشته برای کارگران اين . اند
تحقق درخواسته های بحق خود که همانا دريافت بموقع 
دستمزدهايشان می باشد بار ها به اعتراض برخاسته 

و هر بار با دريافت بخشی از حقوق خود و وعده و . اند
وعيدهای متعدد مسئوالن سودجو و سرکوبگر اين 

  . کارخانه به سر کار بازگشته اند
  
، بيش از ١٣٨۶ مهر ٧ين بار نيز از تاريخ شنبه ا

 تن از کارگران کارخانه فوق که به مدت چهار ٢۵٠٠
ماه است حقوقی دريافت نکرده اند، اقدام به اعتصاب 
کرده و اعالم داشته اند که تا دستيابی به خواستهای 

اعتصاب کارگران تاکنون . خود از پای نخواهند نشست
ی و حمايت عملی کارگران برخی تداوم يافته و  پشتيبان

را نيز " قند دزفول"از کارخانه های ديگر از جمله 
" ايران خود رو"کارگران کارخانه .  کسب نموده است 

نيز از جمله کارگرانی بودند که با صدور بيانيه ايی 
حمايت خود را از کارگران مبارز نيشکر هفت تپه و 

  .خواستهای آنها ابراز نمودند
  

تجمع اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری درجريان  
اسالمی در لندن شرکت کنندگان  با سر دادن شعارهايی 
ضمن ابراز همبستگی با کارگران نيشکر هفت تپه، 
خواهان آزادی تمامی کارگران دستگير شده گشتند و در 
پشتيبانی از خواستها و مبارزات کارگران، دانشجويان، 

ر سرنگونی رژيم ضد شعار داده و  خواستا...زنان و 
کارگری جمهوری اسالمی و همه جناح های ضد خلقی 

 . آن شدند
برخی از شعارهای اين تظاهرات که به دو زبان فارسی 

کارگر زندانی : "و انگليسی ايراد شدند، به قرار زير بود
از جنبش کارگری و مبارزات کارگران " "آزاد بايد گردد
، "سالمیمرگ بر رژيم جمهوری ا"، "دفاع کنيد

جمهوری اسالمی با "، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
  ...،  و"هر جناح و دسته نابود بايد گردد

  
شرکت کنندگان در اين تجمع اعتراضی با نصب 
پالکاردتهای متعددی که منعکس کنندۀ خواسته های 
کارگران مبارز ايران بود از آزادی بی قيد و شرط 

پشتيبانی خود را از زندانيان سياسی حمايت کرده و 
در اين پالکاردها  .مبارزات اخير کارگران اعالم نمودند 

همچنين شعارهايی در محکوميت جنايات و 
سرکوبگريهای رژيم جمهوری اسالمی در حق کارگران، 
زنان، دانشجويان و خلقهای تحت ستم ايران به نمايش 

  .گذارده شده بود
 

  نفعالين چريکهای فدائی خلق ايران در لند
  ٢٠٠٧ اکتبر ١٣  - ١٣٨۶مهر 
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  "در جدال با خاموشي"نگاهي به كتاب 

     ! اثر جديد رفيق اشرف دهقاني

 2007سپتامبر  ،خالد امين

در طول خوانـدن، ايـن فكـر بـه          .  در خواندن اين كتاب احساس خستگي نكردم        عليرغم زياد بودن صفحات، هيچگاه    
  : مطلب زير پاسخي است به آن ندا. هايم را با ديگران در ميان بگذارم اي از دريافت  سراغم مي آيد كه حداقل گوشه

  
، قبر و قيامت  با  دنياي شكنجه نه تنها بار ديگر ما را با دنياي زندان و زنداني ، " در جدال با خاموشي" كتاب  مطالعه

داري جهمـوري اسـالمي را در مقابلمـان           و تابوت آشنا كرده و قساوت و بربريت ، توحش و لومپنيسم دولت سرمايه             
دارد تا  به تفكر و تعمق در مورد موضوعي بپردازيم كه قبـل از ايـن، آنـرا                    سازد، همچنين ما را بر آن مي       آشكار مي 

يـابيم كـه  در رابطـه بـا زنـدان و       با مطالعه اين كتـاب درمـي  . دانستيم اخته شده و بديهي مي براي خود امري كامال شن    
تحليل زنـدان و شـكنجه   "هاي نادرستي را تاكنون به عنوان  شكنجه چه دنيائي از فكر و تعمق وجود داشته و چه ايده      

   . برد العاده مي ياي يك كار خارق ما را به دن"در جدال با خاموشي"در يك كالم كتاب . دادند به ما ارائه مي"
  

 بگويم تالش نويسنده     آنچه كه براي من در مطالعه اين كتاب قبل از هر چيز برجسته شد و ميتوانم آنرا در چند جمله                   
هـا    دو نسل انقالبي با هم و اهميت فعاليتها و كوششهاي انقالبـي ايـن نـسل      در نشان دادن  تفاوت بين دو نسل ومقايسه        

و همچنين تفاوت دو رژيم ستمگري كه با قساوت كامل ايـن دو             ) نسل قبل از انقالب و نسل بعد از انقالب        (. باشد مي
 گـوئي نـه    امـا ايـن خالصـه   .  و رژيم ددمنش جمهوري اسـالمي  نسل را به صالبه كشيده بودند، يعني رژيم مزدور شاه    

ز آنجا كه در بطن مبارزات اين دو نسل شركت چرا كه نويسنده ا  . كند براي من كافي است و نه حق مطلب را ادا مي          
 هـر     اجتماعي است كه   - شرايط سياسي    تمام   ناشي از علم و آگاهي انقالبي اوبه        فعال داشته، خود با مهارتي خاص كه      

از  خـواه نـا خـواه          او به مسايل كه      وبيطرفانه   با توجه به برخورد منصفانه      اند، و مهمتر از همه      دو نسل درگير آن بوده    
آرمان و اخالق كمونيستي او نشئت گرفته، همه زواياي اين موضوع را با نثري روان در اختيـار خواننـده قـرار داده                       

هاي گروهي رايج يكي از نكـات برجـسته           و يا بهتر است بگويم فرا رفتن از همه تنگ نظري            برخورد منصفانه .  است
 چه بيشتر نشان مي دهـد كـه نويـسنده كتـاب، زنـداني               اين كتاب است كه به خصوص آنجا خود را با برجستگي هر           

 هـست، يـك زنـداني مقـاوم شـمرده و مقـاومتش را تحـسين بـر انگيـز                      مقاوم را از هر مرام و مسلك و گروهي كه         
حتي اگر به تـشكيالتي وابـسته   (خواند، همانطور كه از توابين بدون در نظر گرفتن  وابستگي تشكيالتي قبلي آنها     مي

همچنـين در ايـن كتـاب بـه عناصـر      . بـرد  به عنوان عناصر خائن و پـست نـام مـي   ) رد قبول او قرار داردبودند كه مو  
اي و اكثريتي اشاره شده است كه چه زنداني بودنـد و يـا نبودنـد در كارسـركوب نيروهـاي مردمـي همدسـت                    توده

ينـد كـه  ايـستادگي       ب  خواننـده در صـفحه صـفحه كتـاب مـي           "درجدال بـا خاموشـي    " دركتاب   .ارتجاع وقت شدند  
ارزشي است كه در باورهاي نويسنده واال تـرين گـوهر    گفتن )  نه (  اربابان زر و زور و سرمايه ومقاومت و تا آخر به   

مبارزاتي است، همانطور كه زير پا گذاشتن آرمانهاي انقالبي امر مذمومي است كه به هيچ وجه نبايد ناديـده گرفتـه                     
 با زيـر پـا گذاشـتن همـه          60شود كه  برخي از زندانيان دهه          روشني نشان داده مي    در اين كتاب با صراحت و     .  شود

 خـود    آنهـا كـساني بودنـد كـه       .  تا پاي تواب شدن رفتند و به عناصري پست و خائن تبديل شـدند               پرنسيبهاي انساني   
اي از آنها كه عناصر و  عده. ها به همكاري بر خاستند   با امثال الجوردي  كردند، كساني كه بازجو شدند، خود شكنجه

شان نيز رحـم نكردنـد و عمـال بـه            ياران سابق خود و حتي خانواده       دادند به    كادرهاي سازمانهاي سياسي را تشكيل مي     
 در طول  "در جدال با خاموشي   " با مطالعه  كتاب       خواننده. جزئي از ماشين سركوب جمهوري اسالمي بدل گرديدند       

  . ها را خواهد شناخت ها برخورد كرده و چهره واقعي آن هاي اين جماعت در زندان لكرد شواهد با عم  كرات با آن به
  

اي كه در اين كتـاب صـورت گرفتـه اسـت، بخـش اول                العاده  اما گذشته از نقاط قوت فوق، شاخه اصلي كار خارق         
از اهميـت بـسياري برخـوردار        بـراي مـن       باشد كه    مي  "60 و   50  هاي زندانها در دو دهه        ها و شباهت    تفاوت"  يعني  

 بـراي آمـاده كـردن خواننـده بـراي درك             نويـسنده . است
شــكنجه در زنــدانهاي دو رژيــم شــاه و جمهــوري اســالمي،  

 نـام    اي بـه    چـرا پديـده   "موضوع را با مطلبي تحـت عنـوان         
خود اين پيش پرداخت كليـدي بـه        .  آغاز ميكند  "؟  شكنجه

 و اخـالق     ده نويـسن   دهـد تـا بـا ديـدگاه        دست خواننـده مـي    
ي ايرانـي      جامعـه   كمونيستي او و شناخت درستش نسبت بـه       

 وماهيت و خصوصيات  رژيمهاي حـاكم هـر           در هر دو دهه   
  .چه بيشتر آشنا شود

  
،جمعبنـدي     با ارائه تعريفي علمي از پديده شـكنجه         نويسنده

شـكنجه،ابزاري   "خود را از آن اين گونه مطرح مي كنـد             
باشد كه     مي  طبقات استثمارگر  هاي مدافع   حكومتدر دست   

آن را در مورد كساني كه برعليه ظلم و ستم حاكم بر جامعه         
 چه در مورد روشنفكران انقالبي و چـه در          -اند    به پا خاسته  
هـر چنـد   . (برنـد     به كار مي    -هاي آگاه و مبارز       مورد توده 

در چنين جوامعي بزه كاران اجتماعي نيز مورد شكنجه قرار 
اي   وضوح مخصوص جامعـه     شكنجه به   نابراين،  ب). گيرند  مي

 ".هـايش بـر سـتم و اسـتثمار بنـا شـده اسـت                است كه پايـه   
بـا ايـن    )  كتاب است    از نويسنده   تأكيدها همه  )(50  صفحه(

 و مرزبنـدي خـود را بـا          تعريف، نويسنده كتاب خط فاصل    
 در ظـاهر ادعــاي كمونيـست بـودن مــي     خيلـي از كـسانيكه  

  كننـد، و عوامفريبانـه     ست بـودن مـي    كنند، ادعاي سوسياليـ   
شــعارهاي زيبــاي انقالبــي را تكــرار ميكننــد،اما بــه اشــكال  

كننـد ،مـشخص     مختلف دالئل كار برد شكنجه را توجيه مي       
  . كند مي
  
در " با بيان اين مطلب كه         بر اين نويسنده     نظر من، عالوه    به

هاي مبتنـي بـر اسـتثمار و          حقيقت، شكنجه همواره با سيستم    
همـان   (".كشي در جامعه همـزاد و همـراه بـوده اسـت        هبهر

همچنـين  ).  كتـاب اسـت     تأكيـد از خـود نويـسنده      ) ( صفحه
ــا     ــود را ب ــرز خ ــشان داده و م ــود را ن ــاتي خ ــاهي طبق   آگ

 را بــا زور و  هـائي كـه زيـر نـام  سوسياليـسم جامعـه       سيـستم 
  .  كنند نيز نشان ميدهد  ميخواستند اداره شكنجه

  
  هاي زندانها در دو دهـه         ها و شباهت    وتتفا"در همين بخش    

 در زنـدانهاي      با آوردن شواهد كافي از شـكنجه       "60 و   50
گـران را بـا     و اهداف شـكنجه    هر دو رژيم، هدف از شكنجه     

او در  .  ميدهد   ارائه   خواننده  نماياندن شواهد زنده و عيني به     
بــا تأمــل روي چنــان واقعيــاتي " مينويــسد 50  مــورد دهــه

، كه مبـارزه هنـوز در       50يد كه رژيم شاه در دهه       خواهيم د 
 هاي پيشرو جريان داشـت  سطح روشنفكران انقالبي و توده

ــود و هنــوز كــامالً تــوده( ــشده ب ــراي حفــظ نظـــم )اي ن ، ب
استثمارگرانه موجود در جامعه،به شكل و حد و كيفيتـي از           
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  !!بايد در مبارزات توده ها در هر سطحي كه هست شركت كرد و آن را ارتقا دادبايد در مبارزات توده ها در هر سطحي كه هست شركت كرد و آن را ارتقا داد

 در 60هـاي  ري اسـالمي و مشخـصاً در سـال   شكنجه زندانيان سياسي نياز داشت كه بدون شك از آنچه در دوره جمهو           
 كـاربرد     را نـسبت بـه       نويـسنده    نگاه به مسائل وسعت ديـدگاه       اين گونه ) 56صفحه  ( ".پيش گرفته شد، متفاوت بود    

  .داري را ميرساند ابزارهاي سركوب در شرايط مختلف توسط سيستمهاي سرمايه
  

واقعيتهاي موجود و قابـل دسـترس را مـورد كنكـاش قـرار               پيشگوئي نميكند، حدس و گمان هم نميزند، او           نويسنده
 و  ، ميزان خشم انقالبي زحمتكـشان جامعـه   ها در مبارزه ، حد درگيري توده   سطع مبارزه    به  دهد، و در همين مقايسه     مي

ا آن  كافي شواهد ارائه مي دهد تـا خواننـده خـود علـت ايـن يـ         اندازه   ميكند و به    شناخت آنها از دشمن اصلي اشاره     
، 60هـاي   بـا رجـوع بـه سـال       ":  مطرح مـي شـود     "در جدال با خاموشي   "در  . رويداد در جامعه مورد بحث را دريابد      

، بـراي  )جمهـوري اسـالمي  (در اين سالها رژيـم حـاكم   . بينيم شرايط مبارزاتي خاصي را در جامعه ايران حكمفرما مي     
در ايـن دوره    .  مواجـه بـود    50هاي   رژيم شاه در سال    انجام وظايف ضدانقالبي خود با شرايط به مراتب دشوارتري از         

 جويانـه و داراي      هائي سرشـار از روحيـه مبـارزه         كرده، توده   انقالب    هاي تازه     اي، آنهم جنبش توده     يك جنبش توده  
ا ها، قدرت سياسي ر اعتماد به نفس، در جامعه جاري بود و رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي كه به نام توده

هـاي ايـران      بايست اين جنبش را سركوب نموده و شرايط را مجدداً براي غارت ثـروت               به دست گرفته بود، حال مي     
 بـه  -داران زالو صفت، فـراهم نمايـد   ها و استثمار وحشيانه كارگران و زحمتكشان ما توسط سرمايه        توسط امپرياليست 

هاي انقالبي به هم خورده بـود را مجـدداً در جامعـه              دهداران كه توسط تو      دلخواه سرمايه  "نظم و امنيت  "سخن ديگر   
هـاي شـجاع و جـسوري كـه پـس              تـوده  - 60هاي سال     بالطبع درهم شكستن روحيه قوي مبارزاتي توده      . برقرار سازد 

هاي انقالبـي خـويش بـوده و تـسليم و             ازسرنگوني رژيم شاه و كسب اين پيروزي، با قاطعيت خواهان تحقق خواست           
  بايست به مراتب از دوره شـاه بربرمنـشانه          طلبيد كه مي    هائي را مي    ها و خشونت    گري   وحشي -پذيرفتند تمكين را نمي  

  )تمام تأكيدها از خود كتاب است) (62صفحه  (".تر باشد
  

 –ها و وسايل شكنجه بدور ازهاله ايدئولوژيكي    شيوه" پيگيري شده ودر بحث  اين موضوع از جانب نويسنده
 حدت مبارزه طبقاتي و   عنوان معياري كه  را به  شكنجه  مسئله  است كه  كوشش كرده وي) 93  صفحه ("مذهبي

در اين . را در جامعه نشان ميدهد، توضيح دهد...   و اي بودن شرايط مبارزه ها و وسعت توده پتانسيل انقالبي توده
 نيز در   شكنجه  تعيين ميكند كه  كهها است  وسعت و گسترش سطح انقالبيگري توده بخش روي اين عامل اصلي، كه

 دوري و يا نزديكي به    درجه  سطحي در زندانها جاري باشد،تاكيد شده و نشان داده شده است كه اين عوامل و نه چه
  . باشد ها به مذهب تعيين كننده شكنجه و حد آن مي حكومت دين و مذهب و حد وابستگي 

  
 را توضيح داده و به شرايط زندانهاي جمهوري اسالمي مي پردازد             داري شاه   يه در رژيم سرما     نويسنده شكنجه   زمانيكه

 مذهبي  آلستي به  وحتي تواب شدن برخي از زندانيان  را با ديدي ايده  شكنجه گران، درجه  بر خالف بسياري از توجيه    
ت مبـارزه طبقـاتي جـاري در     نميزند، بلكه آنرا ناشي از حد      بودن جمهوري اسالمي  و ايدئولوژي اسالمي رژيم  گره         

كشور دانسته و به تالش مرگ و زندگي جمهوري اسالمي جهت حفظ نظام ظالمانـه موجـود وحراسـت از وابـستگي                      
 ايـن سيـستم را بـا آن مواجـه سـاخته              ها    امپرياليزم جهاني و خطراتي كه انقالب توده        داري ايران به    حكومت سرمايه 

انديـشند و جـز ايـن جلـوه          جـز ايـن مـي       كـشد كـه      هائي مي   آن ديدگاه   ني به ،ارزيابي كرده وبه اين وسيله خط بطال      
  .  دهند مي
  

به جهت آن كه بتوانيم ": همين دليل مينويسد   حائز اهميت است و به  اين بحث از نظر نويسنده شفافيت دادن به
ليستي كه اغلب با تكيه به مذهب آ هاي غير واقعي و ايده  را بدور از تحليل60هاي دهه  هاي واقعي در زندان رويداد

ها را با واقع بيني مورد برخورد قرار دهيم، و به جهت  دهند بررسي نموده و آن رويداد روندهاي عيني را توضيح مي
ها با ديد ماترياليستي و  آن كه مذهبي بودن رژيم كنوني حاكم بر ايران باعث نشود كه ما به جاي بررسي واقعيت

اي مذهبي  ادي و واقعي عملكردهاي خونبار جمهوري اسالمي بر عليه مردم، به خطا، هالهكوشش در كشف داليل م
ها بكشيم و باالخره به خاطر آن كه نقطه عزيمت خود را در تحليل مسايل از واقعيت آغاز كنيم و نه  به دور واقعيت

از مسايل ذهني، براي همه اين منظورها الزم است توجه 
 مسايل زميني در رابطه با مسايل خود را هر چه بيشتر روي

ها و   بر اين مبنا توجه به شيوه. ها متمركز نمائيم زندان
هاي دو رژيم مورد بحث و مقايسه  وسايل شكنجه در زندان

  )93  صفحه (".تواند مفيد واقع شود ها مي آن
  

 نميدارد و   را در ميان زمين و هوا نگاه  خواننده اما نويسنده
  گيري منطقي در اين زمينه نتيجه يك  در ادامه به

بر اساس آنچه در فوق آمد و مدارك و شواهد ".ميرسد
هاي جمهوري  توان گفت كه آنچه در زندان بسيار، مي

اي    گذشت ادامه اقدامات جنايتكارانه60اسالمي در دهه 
. هاي رژيم شاه جريان داشت  در زندان50بود كه در دهه 

هوري اسالمي نيز خلف بر به همان گونه كه كليت رژيم جم
  )103  صفحه (".باشد حق رژيم شاه بوده و مي

  
 دنيائي از تفكر و تعمق  بدين گونه مطالعه اين كتاب ما را  با

دهـد كـه      آشنا ساخته و نـشان مـي        العاده و با يك كار خارق    
 تنهـا يـك وقـايع نگـاري و          "در جدال با خاموشي   "كتاب  

ايـن كتـاب    . م نيـست  بازگويي شرايط زندانهاي هر دو رژيـ      
. دهـد   هـا را مـورد تحليـل علمـي قـرار مـي              واقعيات  زندان  

تحليلــي كــه شــرايط زنــدانها را در رابطــه بــا ســطح مبــارزه 
طبقاتي جاري در كشور ديده و بر اين باور است كه بـدون             

 و خمينـي و      شناخت علمي ماهيت طبقاتي هر دو رژيم شـاه        
اني و در نظر گرفتن       امپرياليزم جه   ميزان و وابستگي آنها به    

 اجتماعي آنها نمـي تـوان بـه درك آنچـه در زنـدانها            پايگاه
بـاالخره ايـن كتـاب در اسـاس يـك           . گذشت نزديـك شـد    

ــدانهاي جمهــوري    جانبــه تحليــل همــه  علمــي از شــرايط زن
  .  بدست مي دهد60اسالمي در دهه 

  
 در كتــاب در جـــدال بــا خاموشـــي، خواننــده همچنـــين    

ــه ــائي از مقا گوش ــي و   ه ــاي انقالب ــكوهمند نيروه ــت ش وم
ــار     ــت ب ــرايط جناي ــان در ش ــه آزاديخواه ــست وهم كموني

هاي زنده و عينـي مـي         زندانهاي جمهوري اسالمي را با مثال     
تـوان خيلـي      با توجه به حجم باالي كتاب بايـد و مـي          .  بيند

اما فكر مي كـنم كـه همـين         . بيشتر در مورد اين اثر نوشت     
را كه خواهان مطالعه يك اثـر       حد هم كافي باشد تا كساني       

تحقيقي و پي بردن به چگـونگي تحليـل شـرايط زنـدانهاي             
مـن  .  جمهوري اسـالمي هـستند، بـا ايـن كتـاب آشـنا كنـد             

ــي    ــر تحليل ــن اث ــدن اي ــما   -خوان ــه ش ــه هم ــي را ب  تحقيق
 .خواننــــدگان ايــــن مطلـــــب پيــــشنهاد مــــي كـــــنم    
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  ستون آزاد
  نزديكي فرانسه به امريكا، 

 تا چه اندازه واقعي است؟
 فرشاد بهرنگي

  !!مبارزه با اپورتونيسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيستمبارزه با اپورتونيسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست
  

با عميق تر شدن اختالف نظر بين جناحهای مختلف 
ستی در رابطه با منافع اشان در ایران، بحث امپریالي

 ایران وارد "برنامه هسته ای"و جدل در رابطه با 
از وجه مشخصه های . مرحله جدیدی گشته است

این مرحله همانا بازتاب این اختالف نظرها در رویکرد 
جدید فرانسه نسبت به مناقشات هسته ای ایران 

ی کار بعد از انتخابات فرانسه ورو. با غرب است
آمدن دولت سارکوزی، اين تغييرات در رسانه های 
جهانی با موضعگيریهای نزديک دولت جدید فرانسه 
با دولت جورج بوش در رابطه با شدت بخشيدن به 

 حتی خارج از چارچوب –تحریمهای اقتصادی ایران 
  نمود يافته -مصوبات شورای امنيت سازمان ملل 

یکا ضمن اینکه در این ميان هيأت حاکمه امر .است
می ورزد اما " تأکيد"، "همواره بر راه حل دیپلماتيک"

هيچ گزینه "هرگز از تأکيد بر اين امر که دولت آمريکا 
دولت آمريکا در . باز نمانده است را رد نمی کند" ای

حاليکه از موضع نزديک  دولت جدید فرانسه 
شادمان است و خود را برای ارائه پيش نویس 

حریم اقتصادی ایران از سوی قطعنامه سوم ت
شورای امنيت سازمان ملل آماده ميسازد، همزمان 
خارج از چارچوب شورای امنيت به خاطر اعمال 
فشار اقتصادی بيشتر عليه جمهوری اسالمی به  
وضع قوانين ریز و درشتی از سوی مجلس 
قانونگذاری خود اقدام نموده که عمًال رقبای 

در چنين .  ر می دهداقتصادی وی را تحت فشار قرا
اوضاعی ضرورت دارد تا با بررسی هرچند مختصر 
وقایع و رویدادهایی که تاکنون اتفاق افتاده است، 
 ،ببينيم تا چه اندازه شکل گيری گرايشات جدید

صدای طبل جنگ را که از قبل نيز به گوش می 
  رسيد بلندتر نموده است ؟ 

   
شاهد گوردون براون رهبر دولت جدید انگليس که 

مخالفت بخش قابل مالحظه ای از سياستمداران و 
قانوگذاران انگليس، و حتی بخش وسيعی از 

و همچنين مردم،  با " کارگر"اعضای حزب 
سياستهای تونی بلر در رابطه با حمله به عراق و 

بوده  روابط نزدیکش به آمریکا و خصوصًا جرج بوش،
است، برای حفظ موقعيت خود و تضمين موقعيت 

تر در انتخابات آینده، آهسته، اما پيوسته از بر
سياستهای آمریکا در رابطه با عراق و ایران فاصله 

تا جائی که حجم نيروهای نظامی انگليس . گرفت
 نفر تقليل داده و از شهر بصره ۵٠٠٠در عراق را به 

به فرودگاه آن شهر عقب نشينی نمود و امور 
عداد نيروهای ت. (منطقه را به دولت عراق واگذار کرد

 نفر ۴۵٠٠٠نظامی انگليس در زمان حمله به عراق 
این در حالی است که دولت گوردون ) بوده است

براون، در رابطه با جمهوری اسالمی، می کوشد تا 
این تغيير . از تشدید اختالفات موجود جلوگيری کند

سياست تنها منحصر به دولت فعلی انگليس 
مان، وقتی به آنجال مرکل، صدر اعظم آل. نيست

قدرت رسيد، سخنرانيهای تند و تيزی بر عليه 
جمهوری اسالمی ایراد می کرد و وزیر امور خارجه 

ر، مرتبًا دولت ایران را به  فرانک والتر اشتاین مایاش،
خاطر بلند پروازیهای هسته ای اش، سرزنش می 

اما هنگامی که شرکتهای توليدی، تجاری و . نمود
که روابط " دویچه بانک"بانکهای آن، خصوصًا 

اقتصادی حسنه و پر منفعتی با ایران داشته اند 
مورد فشار اقتصادی آمریکا قرار گرفتند، که نتایج 

حاصله از آن قطعًا 
ميتوانست پيآمدهای 
ناخوش آیندی برای 
خانم مرکل و حزبش در 
عرصه سياسی این 
کشور رقم بزند، دولت 
آلمان نيز کم کم با 

در سياستهای آمریکا 
رابطه با ایران فاصله 

از دیگر دولتهای . گرفت
قدرتمند اروپا، باید از 
ایتاليا و اسپانيا نام برد، 
که اولی با شکست 

، "فورزا ایتاليا"حزب راستگرای سيلویو برلوسکونی، 
ائتالف چپ  و پيروزی ٢٠٠۶در انتخابات آپریل سال 

به رهبری " اتحاد درخت زيتون"ميانه، موسوم به 
 پرودی، چرخش سياسی دولت جدید بر عليه رومانو

مواضع جنگ طلبانه آمریکا در خاورميانه را آشکار 
اسپانيا نيز بعد از پيروزی حزب . ساخت

خوزه لوييز "این کشور به رهبری " سوسياليست"
، و ٢٠٠۴در انتخابات ماه مارس سال " رودريگز زاپاترو

شکست حزب محافظه کار آن کشور به رهبری 
، با اقدام به بيرون کشيدن کامل "ریا ازنارجوزه ما"

نيروهای نظامی اش از عراق، صراحتًا با سياستهای 
بنابراین بی جهت . جنگی آمریکا فاصله گرفت

رييس سياست ، به عنوان "خاویر سوالنا"نيست که 
 ی اروپا با درخواست فرانسه برایۀخارجي اتحاد

الفت ايران مخ  جديد بر ضدی تجاریها عمال تحريمِا
از آنجائيکه موضعگيری وی ميبایست . می نماید

این ) قدرتمند(بازتاب موضعگيری اکثریت دولتهای 
اتحادیه باشد، این موضعگيری، به روشنی بيانگر 
سياست اکثر دول قدرتمنِد اروپا در قبال مواضع 

  .آمریکا به خصوص در رابطه با ایران می باشد
تالف منافع فرانسه همواره بخاطر اخامپریاليسم 

اش  در اقصی نقاط دنيا خصوصًا افریقا، با آمریکا و 
اين واقعيت چه در  . انگليس در تضاد بسر ميبرد
و چه " سوسياليستها"دوران صدارت ميتران از حزب 

در دوران ژاک شيراک که نسبت به دولت ميتران، 
دولتی راست تر قلمداد می گردید، همواره شاخص 

این . کشور ديگر بوده استروابط اين کشور با دو 
اختالف حتی اندکی قبل از حمله نظامی آمریکا، 
انگليس و دیگر متحدان ریز و درشت به عراق در 

، خود را بار دیگر در صحنه بين المللی ٢٠٠٣سال 
در تلویزیونها شاهد آن بودیم که . نشان داد

فروشگاههای آمریکا محصوالت فرانسه بخصوص 
رده و بطریهای شراب این شرابهای آن را تحریم ک

کشور را از قفسه ها بيرون کشيده و در خيابانها 
امری که اگر فقط جنبه تبليغی . خالی می کردند

سياسی آن را در نظر بگيریم، و نه حتی ُبعد 
 واقعی و رشد یابندهاقتصادی آنرا، بيانگر اختالف 

  .آنها برای تأمين منافع اقتصادی اشان می باشد
 بر سر منافع تنها به امور ایران و یا این اختالفات

بلکه دست اندازی . خاورميانه خالصه نمی شود
آمریکا به منافع فرانسه در کشورهای افریقایی و به 
چالش کشاندن آن، مبين اختالفات عميقی است 
که با بروی کار آمدن دولت آقای سارکوزی، یکشبه 

گرچه با رياست جمهوری سارکوزی . حل نمی گردد
ی از محافل سياسی آشکارا از نزدیکی وی به خيل

سارکوزی با گذراندن . دولت آمریکا خبر داده اند
تعطيالت ساالنه اش در آمریکا که طی آن دو روزی 
هم مهمان خصوصی جرج دبليو بوش و پدرش بود، و 

ایران "اضافه بر آن، ایراد سخنرانيهای ّغرا بر عليه 
دن ایرانی اش برای دی" عدم تحمل"، و "هسته ای
است، گمانه زنيهای فوق را " بمب اتمی"که صاحب 

و متعاقبًا تهدید برنارد . تقویت و شدت بخشيد
کوشنر، وزیر امور خارجه دولت سارکوزی، مبنی بر 
این که جهان باید خود را برای بدترین حالت با ایران، 

 همه مبين این است که ،که جنگ است آماده کند
 خارجی خود دچار انگار فرانسه در سياست

چرخشی به سوی سياستهای نئو محافظه کاران 
و اين امر به اين تصور دامن . آمریکائی شده است

زده که شاید فرانسه قصد دارد در جنگ احتمالی 
آمریکا عليه ایران، نقش انگليس در حمله آمریکا به 

اما واقعيت اینست که در ایران . عراق را بازی کند
نسه دومين کشوری  است که بعد از آلمان،  فرا

و . باالترین سطح همکاریهای اقتصادی را با آن دارد
فرانسه در ایران دارای منافعی است که حفظ آن 
برای دولت و نهادهای امپریاليستی فرانسوی حائز 

و به همين دليل هم به نظر  اهميت بسيار است
می رسد که در راستای حفظ این منافع دولت 

بنابراين . شی فرو گذاری نکندفرانسه از هيچ تال
نزديکی فرانسه با آمريکا را با در نظر گرفتن 
مجموعه منافع اين کشور در منطقه بايد در نظر 

  .گرفت
  

سياست کنونی آمریکا در رابطه با ایران را باید با در 
نظر گرفتن مشکالتی که دولت جورج بوش بطور 

ا در ب: کلی با آنها روبروست، مورد بررسی قرار داد
نظر گرفتن مشکالتی که هم اکنون دولت آمریکا در 
عراق با آن دست به گریبان است، عدم محبوبيت 
چهرۀ آمریکا در انظار جهانی، اختالفات غير قابل 
کتمان با روسيه، عدم داشتن متحدی نيرومند که در 
عرصه بين المللی بتواند روی آن حساب کند و در 

به انزوای سياسی صورت حمله نظامی به ایران از 
نقشی (کشانده شدن دولت آمریکا جلوگيری کند 

، )حمله به عراق به عهده انگليس بودبکه در جریان 
و از همه مهمتر عدم داشتن یک رهبری نيرومند در 
داخل کشور، سياستمداران آمریکائی را بدانجا 
کشانده است که فعًال در این مرحله به محدود 

ی خود در ایران بسنده کردن بازارهای دیگر رقبا
رقبایی که بارها به آمریکا در توسل جستنش . کنند

و تالش نمودند که . به جنگ با ایران هشدار داده اند
در چنين .  دارد"تفاوت"به وی بفهمانند ايران با عراق 

شرایطی است که دولت آمریکا فعًال سياستهای 
خود را با وضع قطعنامه از سوی شورای امنيت 

ملل و وضع قوانين از سوی مجلس سازمان 
قانونگذاری خود و تحریم و مجازات شرکتهایی که با 

 ميليون دالر قرارداد تجاری می ٢٠ایران بيش از 
اگر در این راه فرانسه نيز . بندند، به پيش می برد

می خواهد این جاده را برای آمریکا هموار کند، به 
ان در امان این اميد که منافع دراز مدت خود را در ایر

نگاه بدارد، آمریکا تا جائيکه بشود از فرانسه 
استفاده خواهد کرد تا شکاف ميان دول اروپائی را 

اما اين امر واقعيت شکاف بيشتر . افزایش دهد
روابط اروپا با آمریکا بر سر خاورميانه و ایران را تغيير 

شايد هراس ازعواقب  تشديد هر چه . نمی دهد
اال گرفتن تب جنگ باعث شده  بيشتر اين شکاف و ب

که وزير خارجه فرانسه  کوشنر متحدین اروپایی اش 
را به کوتاه آمدن در برابر منافع آمریکا در ایران فرا 

جهان : "بخواند و هشدار دهد که در غير اینصورت
باید خود را برای بدترین حالت با ایران، که جنگ 

  ".  است آماده کند
  :زيرنويس ها

  
جا بايد اين نکته را نيز اذعان نمود که در انتخابات در اين) ١(

، اين احتمال که نماينده ٢٠٠٨رياست جمهوری آمريکا در سال 
ای از سوی حزب دمکرات متصدی پست رياست جمهوری گردد، 
بسيار است و همين احتمال قوی باعث شده تا گوردون براون 
 و موقعيت خود و حزبش را فدای رابطه حسنه با جورج بوش

آنهم در شرايطی که . سياستهای نئومحافظه کاران آمريکائی نکند
همکاران نزديک سياسی جورج بوش در حال کناره گرفتن از 

گذاشته " تنها"را " رئيس جمهور"مقامهای خود بوده و آقای 
  .اند
  
هرچند که وی مدتی بعد تحت فشار افکار عمومی، مطبوعات ) ٢(

از موضع خود عقب نشينی کرده و سياستمداران قديمی فرانسه، 
اما، همچنان . و مطبوعات را مقصر بدفهمی از گفته هايش کرد

و . محافل سياسی و مطبوعات، انکار کوشنر را جدی نگرفته اند
موضع گيريهای بعدی وی، در راستای تحريمهای شديدتر ايران 
و اينکه تحريمهای تاکنونی تأثير چندانی نداشته است، محافل 

 بيشتر متقاعد نمود که دولت سارکوزی گرايشات سياسی را
ئی با دولت آمريکا به خرج می شديدتری عليه ايران در همسو

  .دهد
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  محسن نوربخش
  

  !در جهان ، ارگان هاي بسط و تداوم نظام سرمايه داري"بانك جهاني"،  "پولصندوق بين المللي "
 

در اواخر دوران جنگ دوم جهانی و در زمان ریاست جمهوری فرانکلين روزولت در آمریکا ، آن 
ند می شد ، زمانی که هنوز از خرابی ها و خاکستر آتش سوزی های شهر های اروپا دود بل

امپرياليسم تازه نفس آمریکا که از قدرت اقتصادی و نظامی اش بر خود ميباليد ، در جهت تثبيت 
صندوق بين "سرکرده گی خود بر رقبای خسته و بی رمق اروپایی اش ، دو ارگان به نام های 

" ک جهانیبان"که بعد ها به " بانک بين المللی ترميم و توسعه"و " آی ام اف"یا " المللی پول
  .مشهور شد ، پایه ریزی کرد

سازمان دهندگان اين نهاد ها نيت واقعی خود که بسط و تداوم نظام سرمایه داری در سراسر 
" خيرخواهانه"و " بشر دوستانه"کشور های جهان و حفظ سرکرده گی آمريکا بود را تحت عناوین 

 شرايط زندگی مردم آن ای همچون مساعدت در توسعه اقتصادی کشور ها ، کمک به بهبود
در واقع سه وظيفه .  پنهان ميکردند" مبارزه با و فقر و بيکاری"کشورها و در زیر پرچم به اصطالح 

 شناسایی آثار جانبی سياست های -١، " صندوق بين المللی پول"اصلی تعيين شده برای 
 آمك در جهت گذار - ٢آشورها بر یكدیگر و جلب همكاری های چند جانبه  آن کشور ها ،  اقتصادی

 مقابله با نابرابری های - ٣از بحران های اقتصادی که دامن گير آن آشورها می شوند ، و باالخره 
های مربوط به مبادله و برداشتن  تجاری در عرصه های اقتصادی ، چيزی به جز رفع محدودیت

گذاری های   سرمایهآردن دروازه های اقتصاد کشور ها به روی موانع از سر راه تجارت برای باز
 در ١٩٤٤در سال .مستقيم خارجی و تثبيت نقش دالر به مثابه وسيله مبادله اصلی نبوده است

صندوق بين المللی "آمریکا ، دو نهاد جهانی امپرياليستی يعنی " نيوهمشایر"ایالت " برتون وودز"
 ١٩٤٥ر سال  دسامب٢٧یک سال و نيم بعد یعنی در .   طراحی شدند" بانک جهانی"و " پول

 کشور که شامل ٤٥با عضویت آن سازمانی اساسنامه بعد از تنظيم "صندوق بين المللی پول"
در واقع نقش مکمل " بانک جهانی"و " صندوق بين المللی پول.  "ایران هم بود ، شروع به کار کرد

شور وام ، عضویت ک" بانک جهانی"برای گرفتن وام های اسارت بار از . یکدیگر را بازی ميکنند
به غير از (تعداد اعضا این دو سازمان .  ضروری می باشد" صندوق بين المللی پول"گيرنده در 

کره شمالی و کوبا و چند کشور گمنام و کوچک از قبيل آندورا ، تووالو ، ليختن اشتاین ، موناآو  و 
یگر کشورهایی فلسطين ، جمهوری صحرا و تایوان از د .  کشور رسيده است١٨٥تاکنون به ) نارو

در سال گذشته هم بوليوی و هم .  اند هستند آه تا به حال به عضویت این دو سازمان درنيامده
الزم به ياد آوری است که  بعد از . ونزوئال تهدید به ترک عضویت از این دو سازمان کردند

به رئيس بانک مرکزی جمهوری اسالمی به مثا ، ١٩٧٩سرنگونی رژیم منفور پهلوی در سال 
که مرکز آن در " صندوق بين المللی پول"همواره در اجالس های ، وابسته به امپریاليسم رژيمی 

جمهوری اسالمی بنا بر ضوابط پيچيده اين .  شهر واشينگتن آمریکا قرار دارد ، شرکت کرده است
  . حق رای دارد%٦٩/٠صندوق کمتر از یک درصد یعنی فقط  

استعمار " به " استعمار کهن"ز جنگ دوم جهانی رخ داد تغيير يکی از تحوالتی که در جهان پس ا
تا قبل از جنگ جهانی دوم شکل اصلی استعمار ، لشکر کشی نظامی ، پياده کردن . بود" نو 

سرباز و حکومت بر مردم بومی آن کشور ها و غارت و چپاول با سرکوب عريان بود که عمال در 
ر به عقب نشينی شده بود و به همين دليل هم مقابل خيزش های بزرگ ضد استعماری مجبو

داد تا " نو استعماری"پس از جنگ و تضعيف کشور های استعماری قديمی الزاما جای خود را به  
کماکان غارت و چپاولگری از معادن و منابع زیر زمينی گرفته تا نيروی کار ارزان کشور های تحت 

حال اين غارتگری اساسا .  يه تغيير کندسلطه بر جای خود باقی بماند اما فقط صورت قض
بوسيله دولتهای بومی وابسته و از طريق نفوذ سرمایه و ایجاد وابستگی تنگاتنگ اقتصادی پيش 

امپریاليسم تازه نفس .  می رفت که فاتح اصلی جنگ جهانی دوم يعنی آمريکا پرچم دار آن بود
 جهانی فوق الذکر  و بعد ها هم در سال آمریکا  با شم قوی بورژوائی اش در اين راستا دو نهاد

برتون "سرمایه دارانی که در . را بنيان گذاری کرد" دبليو تی او"یا " سازمان تجارت جهانی "١٩٩٥
نيوهمشایر به دور هم گرد آمده بودند به منظور جلو گيری از پيدایش افت های سریع و " وودز

بافت های اقتصادی یک کشور و در نتيجه مخرب در خرید و فروش سهام که منجر به فرو پاشی 
صندوق بين "سقوط دولت ها و بی ارزش شدن پول و ارز آن کشور ها ميشود ، برای سازمان 

نقش دکتری که از وقوع حوادث نامطلوب اقتصادی بايد جلوگيری کرده  و نقش " المللی پول
ناشی از این افت های شديد در واقع مبارزه با عوارض .    کنترل کننده داشته باشد قائل شدند

که باعث نزول سودآوری و نرخ بهره ، و از بين رفتن سریع سرمایه ها و در نتيجه گسترش 
. های اقتصادی و اجتماعی می شوند از وظايف اين نهاد ها تلقی ميشد" نابسامانی"

ماری را نابسامانيهائی که در کشور های وابسته به سرمایه داری ، پتانسيل انقالبات ضد استع
در خود حمل ميکنند و در کشور های متروپل ، سود آوری سرمایه را برای مدتها به عقب می 

 در آمریکا و ١٩٢٩چرا که در واقعيت آن ها تجربه سقوط بورس و سهام در سال .  اندازند
خودکشی سرمایه دارانی که یک شبه همه دارایی خود را که از خرید و فروش امالک و معامالت 

کار کارگران به دست آورده بودند را از " ارزش اضافه" و معامله در بورس و در واقع از ارضی
و ديده بودند که برخی از آنها چگونه خود را آسمان خراش ها به پائين پرتاب . نزدیک دیده بودند

  .می کردند

 در حفظ ، بسط و تداوم نظام سرمایه داری" بانک جهانی"و " صندوق بين المللی پول"نقش 
بودجه این دو سازمان از حق عضویت های کالن کشور های عضو ، .  سراسر کشور هاست

تامين شده و مدیریت و حق رای اعضا بر حسب معادالت پيچيده ای تعيين می شود که خللی به  
آمریکا ، ژاپن ، .  جایگاه اقتصادی کشور های امپریاليستی متروپل با سایر کشور ها وارد نسازد

رئيس .  می باشند" صندوق بين المللی پول" فرانسه و انگلستان جزء هيئت مدیره دائم آلمان ،
که از تجمع رهبران "  هشت–جی "در نشست های ساالنه سران " صندوق بين المللی پول"

کشور های امپریاليسی آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، کانادا ، ایتاليا و اخيرا روسيه 
  . ی شود ، شرکت کرده و گزارشی از اوضاع اقتصادی جهان در اختيار آنان قرار می دهدتشکيل م

در سال های بعد از جنگ دوم جهانی ، کشور های اروپایی و ژاپن از زمره کشور هایی بودند که 
اما در .  از وام های کالن این دو ارگان برای ساختن اقتصاد های جنگ زده خود استفاده کردند

 ، رشد اقتصاد سرمایه داری ١٩٦٠ال های اوایل س
در آن کشور ها به حدی رسيده بود که دیگر نيازی 

در نتيجه به تدريج .  به گرفتن آن وام ها نداشتند
کشور هایی از آفریقا ، آسيا ، آمریکای جنوبی و 

" استعمار کهن"خاورميانه که تازه از زیر سلطه 
 خود را به "استقالل"بيرون آمده بودند و به اصطالح 

با دست آورده بودند جای آنها را گرفتند و وام ها 
 به اين سمت گرايش پيدا کرد تا این بيشتریشتاب 

کشور ها این بار از طریق رشته های نامرعی 
وابستگی به سرمایه داری جهانی همچنان در یوغ 
بردگی و در زیر سيطره امپریاليست ها باقی 

 فروپاشی شوروی  هم بعد از١٩٩٠در دهه .  بمانند
، وام دار کردن کشور های اروپای شرقی هر روز 

در سال های اخير ، . گسترش بيشتری يافت
توسط ميليارد ها دالر " صندوق بين المللی پول"

سرمايه مالی  اقتصاد های ورشکسته کشور 
، اندونزی ، تایلند ، ) ١٩٩٥(هائی همچون مکزیک 

) ١٩٩٨(، روسيه ) ١٩٩٧(فيليپين و کره جنوبی 
و غيره را ) ٢٠٠١(، آرژانتين ) ٢٠٠٢ و ١٩٩٩(،برزیل 

هدف جوالن خود قرار داده است تا  به اصطالح از 
عواقب وخيم موج وار ورشکستگی آن اقتصاد ها به 
سایر کشور ها جلو گيری بعمل آورد و این آن چيزی 
است که   طرفداران اين نهاد های مالی بين 

مایه داری جهانی می المللی که در واقع حافظ سر
  .      باشند به تبليغ از آن دم می زنند

به کمک چندین هزار " صندوق بين المللی پول"
کارمندان نخبه اقتصاددان خود که از مليت های 
مختلف هستند ، توسط متخصصين بازرگانی و امور 
اداری ، حساب داران و کارشناسان بودجه و برنامه 

 از شرایط اقتصادی هر ریزان پروژه های اقتصادی ،
کشوری گزارش تهيه کرده تا در دسترس آن دسته 
از شرکت ها و کمپانی هائی که عالقمند به 
.  سرمایه گذاری در آن کشور ها هستند قرار بگيرد

" شرایط استفاده"همچنين اين صندوق با گذاشتن 
از وامی که به عنوان قرض به کشور ها داده 

شور ها و در این راستا ميشود در واقع اقتصاد آن ک
مردم آن کشور ها را به اسارت و بردگی خود در 

البته نبايد فراموش کرد که همه وام های .  می آورد
سود هر چه "داده شده با در مد نظر داشتن 

که عمال به قيمت نابود " نرخ بهره"و ازدیاد " بيشتر
کردن همه منابع و امکانات اقتصادی وحتی طبيعی 

ختم می شود به کشور محتاج داده آن کشور ها 
برای حفظ و رشد نظام سرمایه داری و . می شود

صندوق بين "در خدمت به منافع سرمایه داران ، 
کشور ها را مجبور به گذاشتن یک " المللی پول

سری قوانين داخلی نموده که عمدتا مبتنی بر 
 رهنمود صریح.  استکاهش نقش دولت در اقتصاد 

 خصوصی سازی صنايع دولتی ، اصرار درصندوق و 
آموزش و پرورش ، خدمات اجتماعی ، شرکتهای 
مخابراتی ، حمل و نقل و ترابری ، سيستم راه آهن 
، بهداری و بهداشت ، در خدمت به شرکت های چند 

بانگ "در واقع رهنمود های .  مليتی می باشد
در باال بردن " صندوق بين اللملی پول"و " جهانی

ود از وجوه قرض گرفنه شده هر ميزان بازدهی س
کجا که پياده شده جز نابودی هر گونه امکان خود 
کفائی و همچنين نابودی اقتصاد های کوچک 
محلی و ایجاد نا امنی در محيط کار و نابودی و 
آلوده کردن محيط زیست با مواد مضر صنعتی نتيجه 

روشن است که همه اين .  دیگری نداشته است
نافع کمپانی های بزرگ بين نتايج در راستای م

المللی که به اشکال مختلف بر بازارهای جهانی 
  . سلطه دارند می باشد

يکی از مواردی که همواره در صدر شرایط دریافت 
قرار داشته است " صندوق بين المللی پول"وام از 

مسئله خصوصی سازی منابع آب می باشد که  به 
ر کنترل قيمت های محصوالت کشاورزی در کشو
  های آسيائی و آفریقائی و همچنين گران شدن آب 
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  ...."صندوق بين المللي پول"
آشاميدنی در سراسر جهان منجر شده 

     .است

دولت ها را " صندوق بين المللی پول"
تشویق می کند تا با واگذاری امور اقتصادی 
خود به بخش خصوصی ، از سوبسيد ها و 
هزینه های دولتی خود کاسته و فضای هر 
چه بيشتری در اختيار بخش خصوصی و در 

عموما . واقع کمپانی های جهانی بگذارند 
مان برآیند واقعی این شيوه های اقتصادی ه

طور که در ایران دیده شد چيزی به جز ازدیاد 
  . تورم و تشدید فقر و بيکاری نبوده است

  

 ه در مصوببند های آن چه در ایران به تاثير از 
 قانون اساسی در جهت خصوصی ٤٤اصل 

سازی اتفاق افتاده است این است که بنگاه 
های توليدی دولتی به قيمت بسيار ارزان و 

مدت به سرمایه داران به اقساط طوالنی 
بانفوذ فروخته شده و مالکين جديد با تعویق 
پرداخت حقوق کارگران ، و یا با فروش 
ماشين آالت آن کارخانه ها و فروش مواد 
اوليه آن در بازار های سياه و باالخره با حيف 
و ميل و دزدی از وام های کالن بانکی ای که 
 در قبال ضمانت مالی از آن کارخانه ها به

دست آورده اند عمال آن کارخانه ها را بسته 
و به رشد بيکاری و فقر و گرسنگی افزوده 

آن دسته از آن ها هم که سود آوری .  اند
دراز مدت را به چاپيدن و چمدان بستن و 
خروج از کشور ترجيح می دهند ، ميدان را 
برای خود باز می بينند که با کاهش دست 

رگران ، مزد ها و کشيدن شيره جان کا
سودهای چند صد برابر از سرمایه خود به 

  .                     دست آورند

صندوق بين المللی "الزامات و شرایطی که 
برای کشور های وام گيرنده تعيين می " پول

کند ،عمال اقتصاد آن ها را با نابسامانيهای 
بيشتر که نتيجه ای جز فقر و  فالکت بيشتر ، 

کاران ، بهره کشی از کار ازدیاد خيل عظيم بي
کودکان و استثمار بيرحمانه کارگران و 
زحمتکشان آن کشور ها ندارد مواجه ساخته 

تازه این مسئله جدا از رشوه خواری .  است
ها و دزدی ها و فساد مالی دولت های 
کشور های وام گيرنده از وام های اعطا شده 

صندوق بين المللی "برنامه های .   می باشد
دولت ها را تشویق به مد نظر داشتن " پول

و چشم پوشی از ضرر " سود نهایی"ازدیاد 
های آنی و آتی آن برنامه های ضد مردمی 

  .     ميکند

صندوق "آثار و عواقب مخرب و ضد مردمی 
، این هيوالی امپریاليستی " بين المللی پول

که بر روی کره زمين پنجه افکنده و شاخک 
ه خود را به همه های مکنده استثمار گران

جای جهان گسترده است بارديگر ماهيت ضد 
مردمی و استثمارگرانه امپرياليسم را در 
مقابل چشم جهانيان قرار داده و به روشنی 

 ضرورت مبارزه برای نابودی امپرياليسم ،تمام
.  را در مقابل دید همگان قرار می دهد

نابودی امپریاليسم به همراه همه ارگان 
انه و استثمار گرانه اش شرط های سود جوی

رهائی کارگران و توده های ستمديده از فقر 
و فالکت کنونی است امری که تنها در بستر 
انقالبات به رهبری طبقه کارگر کشور های 
جهان جهت ساختن جوامع سوسياليستی 

  .در آن کشور ها ميسر است
  

  ٨٦شهریور 

يكي از نتايج  ،كشتار كودكان
  !اشغال افغانستان ناگزير

  نادر ثانی: تهيه و تنظيم
چندي پيش موسسه آمريكايي سنجش افكار عمومي   

 Pew Research Center "مركز تحقيقات پيو
 كشور جهان 27 آماري را كه با مراجعه به مردم در "

. رد اوضاع افغانستان تهيه كرده است منتشر نموددر مو
 درصد از مردم سوئد معتقدند 63به موجب اين گزارش 

كه حمله به افغانستان و اشغال اين كشور كاري 
  دفاع درصد از اين حمله14نادرست بوده و تنها 

 درصد سوال 45بر اساس اين آمار گيري . كنند مي
 متحده و ساير شوندگان معتقدند كه نيروهاي اياالت

سوئد هم يكي از كشورهايي است كه در اين (كشورها 
بايد هر چه زودتر افغانستان را ترك ) اشغال شركت دارد

 درصد معتقدند كه نيروهاي نظامي اين كشور 34كنند و 
ها بايد تا آرام شدن اوضاع در افغانستان در اين كشور 

ال از ترين مخالفت در مقابل اين اشغ سخت. باقي بمانند
شده در  به موجب آراي ارائه. خورد فلسطين به گوش مي

مردمي كه خود (ها   درصد از فلسطيني89اين نظرسنجي 
طعم اشغال را هر روز با گوشت وپوست خود حس 

معتقدند كه نيروهاي اشغالگر بايد هر چه ) كنند مي
 درصد معتقدند 3زودتر افغانستان را ترك كنند و تنها 

 ضروري است كه تا آرام شدن كشور كه نيروها خارجي
مردم پاكستان و آرژانتين نيز نظري . در آنجا بمانند

 درصد از آنان 3اي فلسطيني داشته و تنها ه همسان توده
بر .اند تر نيروهاي متجاوز بوده خواهان حضور طوالني

عكس اين كشور ها در اياالت متحده آمريكا، انگلستان، 
ه تعداد افرادي كه معتقدند اسرائيل، غنا، كنيا و نيجري

نيروها ي خارجي بايد مدت بيشتري در افغانستان بمانند 
بيشتر از تعداد افرادي بوده كه خواهان خروج سريع و 

  .باشند بدون قيد و شرط متجاوزان از افغانستان مي
  

مسئله اشغال افغانستان و ضرورت خروج نيرو هاي  
ري در ميان اشغالگر در شرايطي هر روز با وسعت بيشت

مردم جهان مطرح مي شود كه  به دنبال شدت يابي 
كشتار مردم بيگناه افغانستان بوسيله ارتش امريكا 

، كارگزارمعلوم الحال آمريكائيها در اين "حميد كرازي"
كشور  اعتراف نمود  كه نيروهاي اياالت متحده آمريكا 

در ماه ( روز 10و ناتو در افغانستان در خالل 
 نفراز شهروندان اين كشور را به قتل 90ل حداق)ژوئيه

  . اند رسانده

اين امر كه كرازي با لحني شديد از آنچه اربابانش انجام 
داده اند به شكايت بر خاسته خود از اين واقعيت ناشي 

داند كه در صورت  مي شود كه كرازي خوب مي
ري در مقابل  يگر قادر به هيچ گونه فريبكاسكوت، د

  . نخواهد بود مردم افغانستان
  

 جالب است كه هنوز اين گله گذاري تمام نشده بود 
بار ديگر و ، )يعني تنها ده روز پس از سخنان كرازي(

، در جنوب "هيلمان"در حمله نظامي ديگري در استان 
افغانستان ، يورشي كه به وسيله سربازان انگليسي به 

ه ك(انجام رسيد تعداد زيادي از غيرنظاميان افغاني 
جان ) دادند زرگي از آنان را تشكيل ميدكان بخش بكو

 هيچ پرچمي آنقدر "از آنجا كه . خود را از دست دادند
بزرگ نيست كه بتواند شرم كشتن كودكان را 

  )هاوارد زين( ".بپوشاند
   

خشم و نفرت از كشتار كودكان آنچنان باال گرفت كه 
. حتي دولت دست نشانده نيز قادر به الپوشاني آن نشد

اعتراض مردم افغانستان نسبت به اين جنايات آنچنان باال 
 يكي از نمايندگان "وليد خان"گرفته كه حتي

نشانده اين استان در مجلس افغانستان در طي  دست
گفتگويي با يكي از خبرنگاران روزنامه واشنگتن پست 

"Washington Post" نسبت به امكان شورش 
 نفر جان خود 100بيش از ": مردم هشدار داد و گفت 

. اند اما هيچيك از آنان از طالبان نبودند را از دست داده
مردم از دولت . فاصله طالبان از اينجا بسيار زياد است

چنين كشتاري موجب خواهد شد كه .راضي نيستند 
   ".مردم بر عليه دولت شورش كنند

  
 يكي از  كهاين جنايات آنچنان خشم مردم را برانگيخته ،

شاه سابق افغانستان و يكي از تجار بانفوذ اين بستگان پاد
اي با  نيز در مصاحبه"عبدالعـلـي سراج"كشوربه نام 

 در رابطه با اقدامات جنايتكارانه "الجزيره"تلويزيون 
منظور نيروهاي اشغالگر (آنها ": ارتشهاي متجاوز گفت

هايشان بيرون  شب از خانه انسانها را در نيمه) است
كنند، انسانها را به قتل   را بمباران ميكشند، روستاها مي
 و "!اشتباه شد! ببخشيد! آه"گويند  رسانند و بعد مي مي

چنين جلوه مي دهند كه اين قتلها مسائلـي جانبي و 
. گذارند آنها به بزرگترها احترام نمي. اهميت مي باشد بي

بيند، وقتي آنها يكي پس  وقتي آدم اين چيزها را مي...... 
قوانين مورد قبول خودشان رازير پا مي از ديگري 

مانم كه چرا هنوز مردم افغانستان  گذارند، در تعجب مي
  ".اند بر عليه متحدين اعالم جهاد نكرده
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تواب، پديده اي نوظهور در 
  !زندان

  )قسمت نهم(
  اشرف دهقاني

  
 بخشی از کتاب جديد رفيق اشرف  نهم قسمت،نوشته زير: پيام فدائی

تحليلی از زندانهای رژيم "(جدال با خاموشیدر "دهقانی با نام 
 ٧٣٠اخيرا در  داين اثر ارزشمن. است) ۶٠جمهوری اسالمی در دهه 

می توانند آن را از طريق تماس با رسيده و عالقه مندان  چاپ بهصفحه  
 .آدرس زير تهيه نمايند

  
darjedalbakhamooshi@yahoo.com 

 !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
  

آید چند نمونه از  آنچه در زیر می
های زندان در  ها در بند تواب اعمال

 تا تقریبًا ٦١فاصله بين پائيز سال 
 در تهران و در ٦٣اواسط سال 

های بعضی از شهرها تا یکی  زندان
دو سال بعد از تغيير و تحوالتی در 

ها و از جمله رفتن  سطح زندان
الجوردی از زندان اوین و داود 

حصار  رحمانی از زندان قزل
ها در  خواهيم دید که تواب. باشد می

بندهائی که محل زندگی زندانيان 
 پليس سياسیسياسی بود، نقش 
  .نمودند رژیم را نيز ایفاء می

  
باید دانست که تا تقریبًا اواسط سال 

این تاریخ بيشتر در مورد تهران  (٦١
ها بسته  صادق است و در شهرستان

های  به عوامل مختلف، وضعيت
، )مختلفی وجود داشته است

زندانيان سياسی کم و بيش خود 
شان  های زندگی بطور جمعی برنامه

نمودند؛ و  ها را تنظيم می در بند
های مربوط به امور صنفی  تمسئولي

در این . را نيز خود بر عهده داشتند
ها،  مقطع، عليرغم همه اعدام

هائی که  ها و وحشت خونریزی
جمهوری اسالمی آفریده بود، باز 
هنوز فضای زندان، فضای کامًال 
مبارزاتی بود و مقاومت و پایداری 

اما از یک . شاخص جّو زندان بود
مقطع به بعد که در جهت 

زدائی از زندانی سياسی  ویته
ای  گيرانه های شدیدًا سخت برنامه

ها از طرف  بکار گرفته شد و تواب
(!!) کارگزاران زندان، به پست و مقام

هائی که  مسئولين بندها و اتاق
زندانيان در آنجا محبوس بودند 
رسيدند، فضا، تحت فشارهای 
شدیدًا سرکوبگرانه که توابين مجری 

 بتدریج به ضرر و حافظ آن بودند،
. زندانيان سياسی مبارز تغيير یافت

نمائی در  ها با قدرت حاال دیگر تواب
های عمومی به ایفای نقش  بند

آنها بودند که  سياست . پرداختند
تحميل مقرارات و ضوابط ارتجاعی 
جمهوری اسالمی در بندها که برای 
ایجاد فضای اختناق و رعب و وحشت 

ر زندان دائمی در ميان مبارزین د
ریزی شده بود را به مرحله عمل  طرح

درآورده و در کار سرکوب و کنترل 
زندانيان سياسی، فعاالنه شرکت و 

  .نمودند" وظيفه"انجام 
  

توابين های  نمائی یکی از اولين قدرت
 به مثابه عاملين اجرای سياست

زدائی رژیم از زندانی سياسی  هویت
حصار  را، در بندهای زنان در قزل

ها که  بعضی شب: "هده کنيممشا
نواختی به  احساس دلتنگی و یک

آورد، دور هم جمع  انسان فشار می
شدیم و چند نفری که صدای  می

... خواندند خوبی داشتند آواز می
خواند  ها آواز می یکی از بچه

جاسوس اتاقمان فورًا این موضوع را 
یکباره، . ها گزارش داد به دیگر تواب

نيدیم؛ صدای هياهوئی از راهرو ش
ها را کر  گوش" مرگ بر کمونيسم"

ها عليه ما راهپيمائی  تواب. کرد می
های  ها مشت آن... گذاشته بودند

کرده خود را به طرف ما گرفته  گره
بر خالف سابق، حاال ..." بودند و

های داخل بند از طرف  مسئوليت"
 - توابين مسئول بند و هر اتاق-دفتر

ل شد و دیگر آن شک تعيين می
دموکراتيک و تعاون همگانی را 

حتی خرید دو نفره به ... نداشت
... بهانه زندگی کمونی ممنوع شده

اش را به  هيچکس حق نداشت لباس
هرگونه ورزشی ... کسی هدیه کند

و مضحک این که نام ... ممنوع
حذف شده بود و عنوان " کارگری"

دار به کسی که کارهای روز را  خانه
...". شده بودداد، داده  انجام می

، دفتر اول، "حقيقت ساده"نقل از (
  )١٢٠-١٢١ و ٩٠-٩١رها، صفحه . م
)٦(  
  

وضعيت این دوره از زندان زنان در 
حصار را که با وجود و عملکرد  قزل

توابين ایجاد شده بود، یکی دیگر از 
حصار که در  زندانيان محبوس در قزل

 سال بيشتر نداشت، ١٥آن زمان 
هواخوری : "کند اینگونه توصيف می

ها  یک ساعتی در روز بود که بچه
زدند ولی حق نداشتند با  قدم می

هم باشند و هرکس برای خودش یک 
رفت و بعد توابان  راهی را می

کردند که زمان  خودشان اعالم می
هواخوری تمام شده و برگردید 

خوب، با وجود توابين و . داخل
ها زندگی بسيار مشکل بود  خبرچين

نشستی و   با کسی میچون وقتی
زدی بعد از نيم ساعت  حرفی می
پرسيدند با  آمدند و می دنبالت می

و اگر . کی حرف زدی و راجع به چی
گفتی من هيچ چيز نگفتم  می
 پيش ٨گفتند خوب باید بروی بند  می

آنوقت شما را تحویل حاج . حاج آقا
دادند و اگر او نبود تحویل  داود می

ر دوی زیر دستش حاج احمد که ه
. آنها موجوداتی بسيار کثيف بودند

شه  آنقدر کثيف که توی کلمات نمی
بودن آنها را بيان کرد، تمام  کثيف

کردند بسيار  کلماتی که استفاده می
  (*))آزاده بندری( ...".رکيک و بد بود

  
گيری جمهوری اسالمی  اگر با قدرت

های مذهبی در  از همان آغاز، اقليت
 -ها ها و بهائی  از جمله ارمنی-ایران

شدیدًا تحت انواع ظلم و ستم و 
ها  اجحاف قرار گرفتند، اگر مثًال بهائی

در شيراز با حمالت وحشيانه جریان 
نسبت به خود " حجتيه"سياساخته 

ترین وضعی  مواجه شده و به موهن
آور  ، تعجب)٧(ها رفتار شد با آن

در " تواب"گيری  نيست که با قدرت
متعلق به بندهای عمومی، افراد 

نيروهای چپ و کمونيست نيز در 
خوانده " نجس"و " کافر"ها،  زندان

شوند و  مورد اذیت و آزار و انواع 
: آميز قرار گيرند برخوردهای توهين

آدمی که تا دیروز در کنارش "... 
شد شروع  بودی، وقتی از تو جدا می

... هایش کشيدن لباس کرد به آب می
دقيقًا به یعنی اینکه ما نجس بودیم و 

. شد عنوان یک سگ با ما رفتار می
اجازه نداشتيم با دیگران غذا بخوریم، 

هایمان را حق نداشتيم با  ظرف
در تمام مدت مورد ... دیگران بشویيم

: گفتند فحاشی توابين بودیم که می
تان آب چکيد، نجسمان  از دست"

، "حقيقت نه چندان ساده("!" کردید
  )رالذک  منبع فوق-اعظم کرایی

  
چنين وضعی را در رابطه با زندانيان 
. سياسی مرد نيز برقرار کرده بودند

بردن اتحاد  در عين حال در جهت ازبين
هائی پياده  بين زندانيان، برنامه

شد که توابين نقش اصلی را در  می
سه نگهبان : "ها داشتند پيشبرد آن

تواب هم با وسایل خود وارد اتاق 
هار شدند تا در تمام بيست و چ

شب، قبل . ساعت مواظب ما باشند
ی گروه سه  سرکرده" سعيد"از شام 
ی ما  های تواب، همه ی نگهبان نفره

در حالی که . را به سکوت دعوت کرد
به کاغذی که در دستش بود نگاه 

از امشب : کرد این گونه آغاز کرد می
کسی حق . من مسئول اتاق هستم
. یی رو نداره خوردن غدا با کس دیگه

تونو  کدوم جداگانه سهم نونهر 
نونارو باید جداگانه توی یه . گيرین می

حق . داری کنين پالستيک نگه
نشستن دو نفره روی یه تخت رو 
ندارین، هيچ کسی حق نداره روی 

بيشتر از . یی بشينه تخِت کِس دیگه
دو نفر اون هم به مدت ده دقيقه حق 

در . ندارین با هم حرف بزنين
ی قدم هواخوری کسی با کس

کنه، هرکس  زنه و صحبت نمی نمی
موظفه دمپائی خودشو زیر بالش 

، احمد "شب بخير رفيق("". بذاره
  )١٢٧موسوی، صفحه 

  

ها، زندانيان سياسی مبارز و  تواب
: زدند مقاوم را کتک و یا شالق می

قزلحصار، نمونه ) ٦بند ( مجرد ٢بند "
خاص و برجسته مقاومت زندانيان در 

جایی .  بود٦٠ن در سال برابر زندانبا
که توابی به نام حميد جعفری 

کالهی به نمایندگی از زندانبان  ملک
حتی در مقطعی زندانيان را با 
. زد تصميم شخصی شالق می

ها سبب شد  مقاومت و اعتراض بچه
وی یک بار . او دیگر نتواند شالق بزند

 ضربه ٨٠زنده یاد علی صدرایی را 
بار شالق زد و نتوانست حتا یک 

علی بعد از . صدای علی را بشنود
این که فهميد او تواب است و نه 

دانستم  اگر می: پاسدار به او گفت
 ." دادم شالق بزنی توابی اجازه نمی

 

 را هرگز فراموش ٦٧تاریخ تابستان (
 )نخواهد کرد

 
هائی   ، به نمونه٦٠هر چند در سال  

خوریم که نمونه  از این دست برمی
ها بود، اما این  فوق یکی از آن

 به بعد یعنی پس ٦١برخورد از سال 
از غلبه رژیم بر زندانيان سياسی از 

ها، به صورت امری  طریق تواب
نمونه زیر گویای . روزمره درآمد

من فکر ": روشن این واقعيت است
ای باشد که  کنم کمتر زندانی می

حداقل یکبار توسط توابين مورد 
 خود. ضرب و شتم واقع نشده باشد

من که شاید نسبت به رفقای دیگرم 
رکورد کمتری در این زمينه داشته 
باشم، از دست توابين زیر کتک 

حسن قربانی، سيامک : ام خورده
این هر سه (نوری، عزیز رامش 

 ١ واحد ١بترتيب مسئول بند 
ها به  در ضمن، بچه. حصار بودند قزل

عزیز رامش، به خاطر ریش بلندش، 
معرف ( احمد و.) گفتند ابوپشمک می

، ناصر نوذری، )به احمد اصفهانی
سعيد خداجو، فتاح قادری، حسين 

خوار که  معرف به حسين مورچه(
متاسفانه از بس این اسم برای او 
بکار رفته تمامی زندانيان به این نام 
او را می شناسند و فاميلی او را 

معروف (، همایون )اند فراموش کرده
وندی ، مشایخی و محمد آ)به گاليور

و ممد ) معروف به بازرس ژاور(
این اسم به خاطر انحرافات (کبابی 

اخالقی این فرد تواب، از طرف 
زندانيان روی او گذاشته شده 

  ...). بود
  

از موارد فوق اجازه دهيد تنها یک 
: مورد را به صورت خاطره تعریف کنم

 بند یک ١٨ من در سلول ٦٢بهمن 
د روز وفات فاطمه بو. واحد یک بودم

و جلسه شکستن و خرد شدن یکی 
) اگر اشتباه نکنم هما کلهر(از توابين 

من . شد از طریق بلندگوها پخش می
پشت به راهرو (روی تخت طبقه دوم 

) های سلول و تکيه داده به نرده
نشسته بودم و با خودم سرودی را 

کردم، بدون اینکه متوجه  زمزمه می
پشت سرم " محمد آوندی"شوم که 

 سلول ایستاده و و بين دو
هایش را تيز کرده است که  گوش

تشخيص دهد که من چه زمزمه 
محمد آوندی، همان توابی . کنم می

به او داده " بازرس ژاور"بود که لقب 
بودیم؛ وی پيگيری ضدانقالبی 

ای در خصوص اذیت و آزار  ویژه
با اشاره یکی از . زندانيان داشت

ها متوجه او شدم و به طرفش  بچه
چه : او بالفاصله پرسيد. مبرگشت

خواندی؟ من گفتم  سرودی می
" بازرس ژاور. " خواندم سرود نمی

رفت و پس از چند دقيقه با دو تواب 
خوار و همایون  حسين مورچه(دیگر 
من هم که در آن . برگشتند) گاليور

فضای اختناق معنی آن سوال و 
دانستم، لباس پوشيده  جواب را می

آنها مرا به . ودمو خود را آماده کرده ب
بند  بردند و بالفاصله با چشم" ٨زیر "

بعد از . به راهرو واحد منتقل شدم
ام  دوره) پاسدار(چند دقيقه چند نفر 

ها شروع شد  کردند و سئوال و جواب
آنها سه ! خواندی ای می که چه ترانه

چهار نفره ریختند به سرم و بعد 
توابين هم آمدند و آنها هم روی سرم 

 ٤٨بند  بعد از این، مرا با چشم. ریختند
، سرپا نگاه "٨زیر "ساعت در 

  (*))محمود خليلی(." داشتند
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 !،  در حد توان ، چريكهاي فدائي خلق ايران را در امر مبارزه ياري كنيد خودبا كمك هاي مالي

  

 !پرچم خونين چريكهاي فدائي خلق ايرانهرچه بر افراشته تر باد 

 :ليست بخشي از كمكهاي مالي دريافت شده
  

  آمريكا
  

   دالر200        رفيق شهيد مهرنوش ابراهيمي                                  
   دالر200     د پوران يدالهي                                         رفيق شهي

   دالر200رفيق شهيد  مرضيه احمدي اسكوئي                             
   دالر200   رفيق شهيد شيرين فضيلت كالم                                  

   دالر200                   رفيق شهيد  پروين ره انجام                       
   دالر200   رفيق شهيد نزهت السادات روحي آهنگران             
   دالر200   رفيق شهيد  پروين فاطمي                                           
  دالر200    رفيق شهيد فاطمه افدر نيا                                          

   دالر200   ن آل آقا                                               رفيق شهيد الد
   ذالر200   )                           رفيق مادر(رفيق شهيد عزت غروي

   دالر200    رفيق شهيد  فريده غروي                                            
   دالر200                          رفيق شهيد  نسترن آل آقا                    

   دالر200    رفيق شهيد گلرخ مهدوي                                            
   دالر200   رفيق شهيد  طاهره خرم                                              

   دالر200 رفيق شهيد فاطمه حسيني                                             
   دالر100                         كودكان خياباني                                  

   دالر250                                سميد                                            
   دالر100                                 داالس                                         

   دالر150                 در جدال با خاموشي                                  
   دالر110     رفيق شهيد مير هادي كابلي                                     

   دالر150           رفيق شهيد بهروز دهقاني                                 
   دالر 1000         اميري دوان                            رفيق شهيد بهنام 

   دالر1000     رفيق شهيد بهزاد اميري دوان                                
  

  انگلستان
  

   پوند10                                     رفيق شهيد خشايار سنجري  

   پوند10                 رفيق شهيد كيومرث سنجري                       

   پوند 50                              پارسا

 

  
  آلمان 

    يورو732                     ميز كتاب سمينار كلن                                 
  

  سوئد
  

   يورو1000       در جدال با خاموشي                                               
   يورو 1000               ن                                                      كتاب زندا

   يورو500           رفيق شهيد ولي سوسني                                       
   كرون1000                  خلق بلوچ                                         

   كرون1000                                                 رفيق شهيد موسي آباد  
   كرون1000        رفيق شهيد طاهره قاسمي                                      
   كرون 1000         در جدال با خاموشي                                             

   كرون1000                              رفيق شهيد حسين ركني                   
   كرون1000           در جدال با خاموشي                                           

   كرون1000             پيام فدائي                                                          
  

  هلند
  

    يورو75                                        سرود پايداري                         
   يورو75                  پيام فدائي                                                     
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!!ري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگرري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوبرقرار باد جمهو   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-

  
  

  

 

 

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  . در اينترنت ديدن كنيد
 

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

شرف دهقاني در از صفحه ا
  :اينترنت ديدن كنيد

http://www.ashrafdehghani.com 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM Box 5051 

London WC1N 3XX 
England 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 – 7946494034 

هيچ "انقالب ! فرخنده باد نودمين سالگرد انقالب كبير اكتبر
انقالبي كه به رهبري ! برعليه دنياي ستم و استثمار"بودگان

طبقه كارگر، سرفصل نويني را در تاريخ بشريت  و در مبارزات 
 .آزاديبخش كارگران و تمامي خلقهاي تحت ستم دنيا گشود

 ارنستو چه گوارا، ، انقالبي كبير، رفيقن باد خلطرهجاودا
كمونيست رزمنده اي كه با ايماني سترگ به پيروزي نهايي 

 و با درك ،طبقه كارگر و خلقهاي ستمديده بر عليه امپرياليسم
دراين مرحله :...اعتقاد داشتطوالني بودن مبارزه در اين راه، 

ت كه تنها يك مرگ قابل لمس است، اما پيروزي افسانه اي س
 !...تواند به آن باور داشته باشد انقالبي مي

در اين... در زندان به گونه اي ديگر بود60اما وضعيت در سال ...

ندانيان سال در يك كالم، از مقاومت هاي قهرمانانه و شوريدگي ز

واقعيت اين است كه . دلير جان بركف، زندگي به سرايش درآمد

، عليرغم همه خيانتها و ضعف ها، باز نه آيه 60در زندانهاي سال 

هاي ياس و مرگ، بلكه پيام انقالبي مبارزين و فرياد خشم آن 

دالوران انقالبي با شعارهاي مرگ برخميني، مرگ بر جمهوري 

 تير بود كه به هياهو درآمده و چنان اسالمي شان در ميدان هاي

گسترده در فضاي جامعه در گشت و گذار بود كه دلهاي زندگان 

  ....را نوازش مي داد

، "مقاومت و مبارزه" ، فصل اول،"درجدال با خاموشي" 

377صفحه 


