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بحران سيستم جهاني سرمايه داري هر روز كه مي گذرد اثرات مرگبار خود را بر زندگي تـوده هـاي مـردم در         

ها در جهان و به خصوص در كشور هائي كه تحت           رشد سرسام آور قيمت     . اقصي نقاط دنيا آشكارتر مي سازد     
سلطه امپرياليستها قرار دارند، يكي از جلوه هاي بارز بحران بزرگي است كه امروز كـل نظـام سـرمايه داري را                     

 دالر  115به دنبال افزايش بي سابقه قيمت نفت و رسيدن بهاي اين ماده حياتي بـه بـشكه اي                   . در بر گرفته است   
و )  تثبيت شده يك بشكه نفت  نيست و قرائن حاكي از باالتر رفتن بازهم بيشتر آن مي باشدكه تازه اين قيمت(

رشد سرسام آور بهاي اكثر مواد معدني، حال رشد بي رويه قيمت مواد غذائي مي رود تا نه تنها اثـرات وخـيم                       
ن را در آمـار رسـمي       سازمان ملـل رقـم گرسـنگان جهـا        (خود را بر زندگي ميليون ها انسان كامال گرسنه جهان           

به جاي بگذارد و آنها را هر چه بيشتر در مـنجالب گرسـنگي و مـرگ                 )  ميليون نفراعالم كرده است    850خود،
 . فرو برد بلكه دهها ميليون نفر ديگر از اهالي كره زمين را نيز به صفوف ارتش گرسنگان وارد سازد

  
مي از جمعيت كره زمين را تشكيل مي دهد حدودا          در فاصله كوتاهي قيمت برنج كه ماده اصلي رژيم غذائي ني          

در اين فاصله، ويتنام كه بعد از تايلند بزرگترين صادر كننده برنج جهان مي باشد به اتفاق                 . دو برابر شده است     
هندوستان و تعداد ديگري از كشور هاي صادر كننده برنج از حجم صادرات خود كاسته اند تا بتوانند نياز هاي                    

اخلي را بهتر تامين كرده و از عواقب اجتماعي گراني بـرنج و كمبـود آن يعنـي شـورش گرسـنگان                      بازارهاي د 
  .جلوگيري نمايند

  
 - جهان، امروز در چهار گوشـه دنيـا         درسطح در پاسخ به گراني مواد غذائي ناشي از بحران بزرگ سرمايه داري           

كـستان،مكزيك،ساحل عـاج،بنگالدش و     از مصر ،يمن،مراكش،سنگال ،بوليوي و موريتـاني گرفتـه تـا گينه،ازب           
 توده هاي ستمديده اعتراض خود به اين وضـع طاقـت فرسـا را نـشان داده و شـورش گرسـنگان همـه                         -هائيتي

گرسنگاني كه چيزي براي خوردن ندارنـد در          .دولتهاي سرمايه داري حاكم بر جهان را به وحشت انداخته است          
 و در همه اين كشور هـا دولتهـاي مـدافع سـرمايه      "ا گرسنه ايم  م"كشورهاي مختلف بپاخاسته و فرياد مي زنند      

داران با نيروي سركوب و توسل به توپ و تانك و مسلسل به مقابله بـا آنهـا برخاسـته و تـوده هـاي گرسـنه و                      
اگر به ارقامي   .  خشمگين از سيستم سرمايه داري و تجليات غير انساني اين سيستم را به خاك و خون مي كشند                 

 اعالم شده اند توجه كنيم مي بينيم كه مثالً در جريان اعتراضات مردمي بر عليه افـزايش قيمـت مـواد          كه رسماً 
مي بينيم كه در موزامبيك نيروي      .  نفر كشته شدند   100غذائي و رواج گرسنگي در كشور كامرون در افريقا،          

 تعداد و در شورش هـائيتي        نفر را به قتل رسانده و در شورش گرسنگان در سنگال همين            6سركوب اين كشور    

در هـائيتي شـورش مـردم    .   نفـر جـان باختنـد      5حداقل  
گرسنه اي كه از فرط بي غذائي به خوردن خـاك روي            
آورده اند از چنان شدت و وسعتي بر خوردار بـود كـه             

  . شدسقوط هيئت دولت در پي خود باعث
  

 ابعاد خشم و نفرت مردم هائيتي و وسعت شورشـي كـه    
ده انـد بـا توجـه بـه شـرايطي كـه مـردم               آنها به پـا كـر     

ستمديده اين كشور در آن قرار گرفتـه انـد قابـل پـيش              
به گزارش خبرگزاريهـا اهـالي منطقـه اي در          .  بيني بود 

 كـه تـازه مجبورنـد آنـرا         "خـاك زردي  "اين كشور با    
خـاك  "ايـن  . بخرند چيزي شبيه نان درسـت مـي كننـد        

ه و   كه آنرا با كمي روغن و نمـك مخلـوط كـرد            "زرد
 ناميده مـي    " كك   "در مقابل آفتاب خشك مي كنند،     

 تخفيــف احــساس "كــك"امــا، تنهــا خاصــيت . شــود
تازه مردم . گرسنگي انسان است و نه چيزي بيشتر از آن

 عوارضـي   "كـك "اين منطقه در تجربه دريافته اند كه        
امـا عليـرغم ايـن آگـاهي آنهـا          . چون اسهال در بر دارد    

خود و فرزندانشان را رنج    براي فرار از گرسنگي اي كه       
 مي باشـند    "كك"مي دهد،باز هم مجبور به استفاده از        

چرا كه ايـن گرسـنگان همـانطور كـه در اعتراضاتـشان             
 با حرف نمي شـود شـكم        "فرياد مي زنند مي دانند كه       

 و به هر حال بايد با چيزي به مقابله "بچه ها را سير كرد
 ايـن   واقعيـت . با احـساس دردنـاك گرسـنگي برخيزنـد        

است كه وسعت يافتن ابعاد گرسنگي بر اثر باال رفتن بي          
رويه قيمـت مـواد غـذائي و كـاهش و يـا عـدم قـدرت                 
خريد مردم، بطور طبيعي به انباشته شدن خشم و نفرتـي           
مي انجامد كه وقتيكه سر باز مي كند همه مـسببين ايـن             

درست با توجه . وضع را در آتش خشم خود مي سوزاند       
ست كه كـارگزاران نظـام سـرمايه داري      به چنين امري ا   

در همه جا به خاطر حفظ  اين نظام ظالمانه به دست و پا              
آنها  به ميدان آمده و به همـديگر نـسبت بـه             . افتاده اند 

در همين رابطه دبيـر     . عواقب اين وضع هشدار مي دهند     
شـورش  "كل سازمان جهاني غذا هشدار داده است كـه          

 ميان مبلغين توجيه گـر      در اين . "گرسنگان در راه است   
نظام سرمايه داري نيز دست به كارشده اند تـا اذهـان را             
با تئوري هاي من در آوردي خود،  فريفته و مانع از آن  
شــوند كــه مــردم متوجــه عامــل اصــلي چنــين واقعيــت  
ــا سيــستم ســرمايه داري مــي باشــد،   دردنــاكي كــه همان

درست در جهت انحراف افكار مـردم اسـت كـه           . بشوند
والس دبليو مينات ، عضو ارشـد موئسـسه تحقيقـات          نيك

  !"بر پا برهنگان، بر پا گرسنگان، بر پا ستمكشان"
  

! از خاك زرد براي مقابله با گرسنگي در هائيتي"نان"ساختن 
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 مردم فقير شهري را عامل ناآرامي هاي اخير قلمداد كرده است كـه از   مقررات بين المللي غذايي در واشينگتن     
عـين  . " متراكم هستند و در نتيجه براي آنهـا آسـانتر خواهـد بـود كـه سـازمان داده شـوند         "نظر او اين مردم     

بطور قطعي عامل نا آرامي وجود دارد ، به خصوص مردمـي كـه تحـت تـاثير واقـع           ": :اظهارات او چنين است   
خواهند شد ، مردم فقير شهري هستند كه متراكم هم هستند ، در نتيجه براي آن ها آسـان تـر خواهـد بـود كـه                   

  ".ت كننـد  سازمان داده شوند تا مثال كشاورزان كه پراكنده هستند بخواهند عليه پايين بودن قيمت هـا تظـاهرا                 
اگر به همه اين قبيل اظهار نظر ها و تبليغاتي كه در رابطه با علت بروز شورش گرسنگان در اقصي نقـاط جهـان        
مي شود توجه كنيم، مي بينيم كه همه مراقب اند كه مبادا در اين ميان عامل اصلي اين وضع يعني نظام ظالمانـه      

ود اندوزي مشتي سـرمايه دار انگـل صـفت پـا گرفتـه،              سرمايه داري حاكم كه بر  بنيان مالكيت خصوصي و س          
بيهوده نيست كه سياستهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پـول            . آماج خشم توده هاي تحت ستم قرار گيرد       

در جهت حفظ اين نظام و منافع كنسرن هاي بـزرگ امپرياليـستي هرگـز در نوشـته هـا و اظهـارات آن مبلغـين                  
آنها چنين مي كنند تا نقش اين ارگانهاي امپرياليستي در بـاال رفـتن              . رار نمي گيرند  توجيه گر مورد اشاره هم ق     

بـد  . قيمت ها و پي آمدهاي آن، يعني فقر و بي غذائي ميليونها نفر از جمعيت جهان براي عموم آشكار نگردد                     
وجـود شـناخته    ترين حالت براي بورژوازي همواره اين است كه خودش به عنوان عامـل اصـلي نابـسامانيهاي م                 

به همين خاطر، تحليل گران يا كارشناسـان مـدافع سـرمايه داري همـه كـس و همـه چيـز را عامـل وضـع                       . شود
وخامت بار كنوني قلمداد مي كنند جزخـود عامـل اصـلي چنـين وضـعي يعنـي نظـام ظالمانـه سـرمايه داري و                          

  . سياستهاي خانه خراب كن بانك جهاني و صندوق بين الملي پول
به نوشته ها و سخنراني هاي مبلغين و توجيه گران بورزوازي، مشاهده مي كنيم كـه يكـي در توضـيح                     با رجوع   

گران شدن مواد غذائي و حدت يافتن گرسنگي در سطح دنيا، از خشكسالي در استراليا و قرقيزستان سـخن مـي         
بـود مـواد غـذائي    گويد و ديگري اساسا تغييرات آب و هواي جهان و گرم تر شدن زمـين را عامـل اصـلي كم               

قلمداد مي كند، آن ديگري رواج شيوه جديد استفاده از دانه هـاي روغنـي بـراي تهيـه سـوخت ماشـين يعنـي                          
سوخت بيولوژيك در برزيل و مكزيك را عامل اين وضع جلوه مي دهد و يكي ديگر با وقاحت تمام باال رفتن               

 اين مورد مي توان به سخنان مسئول سنگالي در. مصرف در چين و هند را عامل اصلي اين اوضاع جلوه ميدهند  
نياز رو برشـد هندوسـتان و چـين مـسئول           ":سازمان صنايع غذائي و كشاورزي توجه كرد كه رسما اعالم نمود            

 چنين افرادي با تكيه بر اين واقعيت كه مصرف در اين كشور هـا بـاال رفتـه اسـت و                      "اصلي اين وضعيت است   
 كيلو گرم در زمـان حـال رسـيده    50  به 80 كيلو گرم در دهه 20ر چين از    مثال  مصرف سرانه ساالنه گوشت د      

مثـل اينكـه مـردم چـين حـق نداشـته و             ! عجبـا . است، اين كشور ها را مسئول اصلي اين وضع قلمداد مي كنند           
گوئي همين موضوع و به زعم آنها اين زياده روي، ! ندارند كه به اندازه كشور هاي غربي گوشت مصرف كنند

تحليل ها و راه حل هائي از اين قبيل امروزه  كامالً رواج يافته ودر اين آشفته بازار                  !! ست همه داده است   كار د 
 داران ميليونهـا تـن مـواد        كسي به روي خود نمي آورد كه چرا در همين شرايط براي حفظ نرخ سـود سـرمايه                 

ي مـواد غـذائي باعـث دامـن زدن بـه       غذائي را آتش زده و يا به دريا مي ريزند و يا چرا در شرايطي كـه گرانـ                  
گرسنگي در جهان و رواج فقر و فالكت شده است در همان زمان برخي از سرمايه داران با احتكار ايـن مـواد،                       

آنها به روي خود نمي آورند كه اساسا اجراي رهنمـود هـاي             . مردم را خانه خراب كرده و پول جارو مي كنند         
ه خصوص در زمينه زراعـت باعـث نـابودي كـشاورزي در كـشورهاي               بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ب       

تحت سلطه و افزايش واردات آنها شده و بيان نمي كنند كه همه اين امور به سود چه كنسرنهاي سـرمايه داري                      
بوده و مي باشد؟ و چرا كشور هاي متروپل حق دارند از توليدات داخلي خود به هر وسـيله اي حمايـت كننـد               

سيد در كشور هاي تحت سلطه بـه كـشاورزان عامـل بـه هـم زدن تعـادل بـازار قلمـداد مـي شـود؟            اما دادن سوب  
همانطور كه مي دانيم رها كردن سياست حمايتي از توليـدات داخلـي و لغـو سوبـسيد هـا و بـاز كـردن دروازه                           

شار بانـك  كشورهاي تحت سلطه به روي واردات كاالهاي كمپاني هاي امپرياليستي، رهنمودي است كه تحت ف              
با مثالي از كشور خودمان ايران موضـوع فـوق   .جهاني و صندوق بين الملي پول در اين كشور ها اجرا مي شود       

كنـار بحرانهـائي كـه       در. را مي توان پـي گيـري نمـود        
تاكنون شاهد بوده ايم اخيرا  در ايران با بحراني بـه نـام              

بحرانـي كـه در پـي خـود         .   روبـرو هـستيم    بحران شكر 
 اعتصاب كارگران كارخانه نيشكر هفت تپـه        واعتراض  

دليل شكل گيري اين بحران آن بود       . را باعث شده است   
كه با اين كه انحصار خريد شكر در ايران با دولت مـي             
باشــد دولــت بجــاي خريــد شــكر توليــد داخــل كــشور، 
سياست وارد كردن ميليونها تن شكر از خـارج را اتخـاذ           

ر از طريـق دولـت   در پي اين سياست نه فقط شـك    . نمود
وارد كشور شد بلكه با كم شـدن تعرفـه هـاي گمركـي              
براي شكرتوسط دولت، اجازه ورود ميليونهـا تـن شـكر        

 "مافيـاي شـكر  "هم به برخي از نورچشمي هـا كـه بـه              
درست به خاطر اتخاذ چنـين      . معروف شده اند، داده شد    

سياستي بود كه شكر توليـد كارخانجـات داخلـي ، كـه             
 شـكر وارد شـده را نـدارد، روي دسـت      قدرت رقابت با  

اين امر احتمال ورشكستگي    . صاحبان آنها باقي مي ماند    
كه البته وابستگي آن صـنايع      (كارخانجات توليد داخلي    

را بـاال بـرده  و       )به سرمايه جهاني هم جاي بحـث نـدارد        
پيامد آن بطور طبيعي چيـزي جـز بيكـاري كـارگران و             

. كر نمي تواند باشد   كشاورزان و نابودي توليد داخلي ش     
اين همان روندي است كه رژيم حاكم نه تنهـا در مـورد             
شكر بلكه در مورد اكثر توليدات از جمله چاي و بـرنج            

سياستي كه  بـه خـاطر منـافع         . در پيش گرفته است   ... و
كمپاني هاي صادر كننده كاالهاي امپرياليستي و مـشتي         

 بـراي   تجار وابسته اتخاذ شده تا به ايـن ترتيـب شـرايط           
تحقق كامل اين رهنمود بانك جهاني به رژيم جمهـوري         
اسالمي مهيا شود كه دروازه هاي تجارت بايد باز شـوند           
و يارانه هـاي دولتـي قطـع گردنـد تـا جريـان رقابـت و           

البتـه ايـن سياسـت      . تجارت آزاد همه چيز را تعيين كند      
چـرا  . بانك جهاني و صندوق بين المللي همه گير نيست        

بـه حمايـت هـا و         ان هـاي امپرياليـستي بـه      كه اين ارگـ   
ــشاورزان و    ــستي از ك ــاي امپريالي ــاي دولته ــسيد ه سوب
توليدات خودشان كاري ندارد، بلكه آنهـا تنهـا مخـالف           
حمايت دولتهاي كشور هاي تحـت سـلطه از بـازار هـاي             

آنها چنـين مـي كننـد تـا در          . كشورهاي خود مي باشند   
اري در آن شرايط  وخامت بـاري كـه سيـستم سـرمايه د     

 بـه   "قـوانين بـازار   "قرار دارد، همه چيز را به قول آنها         
روند فوق تا كنون در . نفع سرمايه امپرياليستي حل كند

  .اكثر كشور هاي تحت سلطه  به اجرا در آمده است
 حمايت ها و سوبسيد هاي دولتهاي امپرياليستي از كشاورزان و توليدات خودشان كاري ندارد، بلكـه آنهـا تنهـا                   

آنها چنين مي كننـد تـا      . مخالف حمايت دولتهاي كشور هاي تحت سلطه از بازار هاي كشورهاي خود مي باشند             
در شرايط  وخامت باري كه سيستم سرمايه داري در آن         

 بـه   "قـوانين بـازار   "قرار دارد، همه چيز را به قول آنها         
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. هاي تحت سلطه  به اجـرا در آمـده اسـت   روند فوق تا كنون در اكثر كشور  . نفع سرمايه امپرياليستي حل كند    
شـده و توليـد كننـده    ...در افريقا اجراي همين روند باعث نابودي توليد  كاكائو، بادام هندي، توتـون، پنبـه و      

. داخلي را از صحنه خارج ساخته و كشور ها را هر چه بيشتر بـه واردات از بـازار جهـاني وابـسته سـاخته اسـت                          
 افزايش پي در پي قيمتها جزء ذاتي نظام سرمايه داري مي باشـد كـه در شـرايط                   واقعيت اين است كه گراني و     

بر اساس قوانين حاكم بر بازار سرمايه داري وقتيكه قيمت همه كاال . بحران، ابعاد باور نكردني به خود مي گيرد
ورش هـا و    ها فزوني مي گيرد، قيمت مواد غذائي نيزنمي تواند افزايش نيابـد و ايـن امـر بـه خـودي خـود شـ                        

راه حل سرمايه داري در مقابل ايـن واقعيـت جـز سـركوب مبـارزات      . مبارزات گسترده اي را موجب مي شود     
وظيفه مبلغين سرمايه داري نيـز در  . مردم و جز به راه انداختن جنگهاي ارتجاعي در اين يا آن گوشه دنيا نيست     

حليل هاي انحرافي و غير منطبق با واقعيـت توجيـه           همه جا اين است كه  بايد اين وضع را با ارائه تئوري ها و ت               
  . نمايند

 وقتي در اثر رشد سرمايه داري تعداد گرسنگان و بي چيزان در انگلستان بطـور روز افزونـي                   19زماني در قرن    
بـا وقـاحتي    ) كـشيش و اقتـصاد دان انگليـسي       ( افزايش مي يافت يكي از مدافعين سرمايه داري به نام مـالتوس             

م كرد كه چون جمعيت به نسبت تصاعد هندسي رشد مي كند و توليد مواد غذائي به نسبت تصاعد                   آشكار اعال 
 مبني بر محدوديت توليد جهان و       تئوري مالتوس . حسابي پس زمين قادر به تغذيه جمعيت رو برشد جهان نيست          

ه اي جـز  ، مدعي بود كه براي حل ايـن معـضل چـار   سفره محدودي كه براي جمعيت مشخصي چيده شده است  
يعني، به زباني واضح بايد آنها را . اين وجود ندارد كه جمعيت اضافي را به طريقي از صحنه زندگي خارج كرد           

اتفاقاً امروز خيلي از ادعا ها و راه حل هائي كه در مقابل معضالت كنـوني و بـه خـصوص     . كشت و نابود كرد   
 مي شود بيشتراز تفكراتي نشأت مي گيرد كـه      در رابطه با معضل گراني مواد غذائي و شورش گرسنگان مطرح          

ــده آن   ــالتوس نماين ــودم ــين   .  ب ــستگي چن ــا ورشك ام
تئوريهائي با توجه به اين واقعيت كه جهـان مـا نـه تنهـا               
امكان تغذيه ميلياردها انسان ديگـر را دارد بلكـه كـامالً            
قابل پيش بيني است كه رشد تكنولـوژي  فـرا رفـتن  از     

ل خواهد نمود، بيشتر آشكار مي     اين امكانات را نيزتسهي   
واقعيت اين است كه آنچه مانع اساسي رشد نيـرو          . شود

هاي مولده و بر طرف شـدن نيـاز هـاي بـشر مـي باشـد                 
ــت     ــر مالكي ــي ب ــرمايه داري مبتن ــام س ــلطه نظ ــا س اتفاق

به همين خاطر جز از طريق نـابودي  . خصوصي مي باشد 
نـدگي  نظام سرمايه داري نيز امكان رهائي و شكوفائي ز     

تجربه نشان داده است كه هـر       . بشر بوجود نخواهد آمد   
كجا توده ها توانسته اند تا حدي اين مناسبات ظالمانه را    
به عقب برانند امكانات بزرگي جهت رشـد و تعـالي در            

همين واقعيت نيز وظيفه    . مقابل جامعه فراهم گشته است    
تالش براي نابودي نظام سرمايه داري نـه تنهـا در ايـران          

لكه در جهان را در مقابل ما و همه توده هاي سـتمديده    ب
  . و در راس آنها كارگران قرار داده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٧ از صفحه ...رشد آمار استخدام افراد

مورد دیگـر محکوميـت بخـاطر    ) ١٣٠(یکصد و سی  . ، بوده است و نوشتن چک بی محل       دالیل انواع دزدی ها  از خانه دزدی گرفته تا اتوموبيل دزدی           

؛ پـنج نفـر بخـاطر    ٢٠٠۶ شامل دو فقره قتل در مقایسه با یک فقـره در سـال   ٢٠٠٧اما باقی محکوميت ها در سال    . بوده است جرم های مواد مخدر     

 ؛ و سه نفر بخاطر غفلت و یا آدم       ٢٠٠۶در مقایسه با دو نفر در سال        ) است آزار و اذیت جنسی          و  که شامل تجاوز، زنای محارمه    (  جنسی   جرایم

 دو نفـر شـامل چـشم پوشـی بخـاطر تهدیـدات تروریـستی کـه شـامل                    ٢٠٠٧در سـال     . ٢٠٠۶در مقایسه با دو نفر در سـال          نقليه   يله وس باکشی  

  . ٢٠٠۶تهدیدات بمب نيز بود در مقایسه با یک نفر در سال 

مـورد چـشم پوشـی      ) ٣۵٠(سيـصد و پنجـاه      ) تکـاوران دریـایی   (تفنگـداران دریـایی     ) نيروی(نفر از   ) ٢٣۵(، حداقل دویست و سی پنج       ٢٠٠٧در سال   

بقيـه نيـز شـامل    . نيز استفاده شده ،بوده است   گرم  مورد دیگر بخاطر حمله و تهاجم و یا سرقت که از سالح             ) ۶٣(بخاطر انواع دزدی، شصت و سه       

 یـک   ٢٠٠۶ کـه در مقایـسه بـا سـال           ٢٠٠٧، چهار مورد جرم جنسی در سـال         ٢٠٠۶ که در مقایسه بدون قتلی در سال         ٢٠٠٧یک مورد قتل در سال      

 کـه دو مـورد   ٢٠٠۶می باشد، بـوده اسـت در مقایـسه بـا سـال        پنج مورد تهدید ترور که شامل تهدید بمب نيز٢٠٠٧نيز در سال    مورد بوده است، و   

 . بوده است

 بـه  ٢٠٠۶ سـال  نفـر در ) ۴٨(سابقه و محکوميت پيشين استفاده کرده اند از چهـل و هـشت           چشم پوشی از سوء   ) قانون(تعداد کل ملوانانی که از      

 سـرقت، مـواد مخـدر و راننـدگی در حالـت مـستی بـوده                ایماغلب این محکوميت ها بخاطر جر     .  تقليل یافته است   ٢٠٠٧نفر در سال    ) ۴٢(چهل و دو    

 یـا بمـب بـوده اسـت در         سـابقه و محکوميـت پيـشين بخـاطر اتهامـات خطـر تـرور و                مورد از این چشم پوشی از سوء      ) ٢( دو،   ٢٠٠٧در سال   .  است

در نيروی هـوایی  ) سابقه و محکوميت پيشين    با سوء ( از این نو افراد      ٢٠٠٧در سال    .ه است بود سه مورد    ٢٠٠۶حاليکه این نوع چشم پوشی سال       

  . استخدامی صورت نگرفته است

متقاضـی  رد، ضـمن اینکـه افـراد        سرتيپی قرار گيـ    -سابقه و محکوميت پيشين باید مورد تائيد و تصویب افسری با درجه ژنرال               استخدام افراد با سوء   

خود ارائه کنند که بيانگر این امر باشد که استخدام آنها در نيروهای نظامی امـر مفيـدی خواهـد                 ) محلی(موظفند که تائيدیه ای از رهبران اجتماعی        

  . بود

   خبرنگار آسوشيتد پرس–لوليتا بالدور 

  سيامک: برگردان

  
 



  صفحه               106شماره                                      پيام فدايي 
 

 

5 

 مــاه هــای اخيــر در شــرايطی  کــه مــوج در
بزرگ جدیدی از گرانی، در آمـد هـای نـازل           
مردم ستمديده را به کام خود مـی کـشد،          
بــورژوازی وابــسته و انگــل صــفت حــاکم بــا 

بعيت تمــام دســته دســته کــارگران را از ســ
کــار بيکــار نمــوده و بــدون پــذيرش هرگونــه  
ــه سرنوشــت آنهــا و   مــسئوليتی نــسبت ب
خانواده هایشان  آنها را به صفوف فـشرده         

  .انبوه بيکاران گسيل می دارد
  

از ايام نوروز تاکنون يعنـی در فاصـله حـدود           
ــر تعطيــل    ــوده کــه خب يکمــاه هــيچ روزی نب

يا اخراج کارگران کارخانـه     شدن کارگاهی و    
ای و يـــا لغـــو قـــرار داد موقـــت عـــده ای از 

 درصد  ٧٠کارگران قراردادی که حدودًا     
جمعيـــت کـــارگران شـــاغل کـــشور را 

ــی شــوند   ــشود شــامل م ــالم ن ــه .  اع ب
، تنهـا در روزهـای      "دسترنج"گزارش سايت   

 هـزار کـارگر   ۵٠آغازين ماه فروردين بيش از    
تفاده از  بيکار شـده انـد و بـدون امکـان اسـ           

اکنون آنها  . بيمه بيکاری روزگار می گذرانند    
در وضـــعيت نابـــسامانی قـــرار گرفتـــه و در 
ــواد      ــزون م ــی روزاف ــاری و گران ــرايط بيک ش
غذائی مجبورند هر روز بدنبال حقوق هـای        
پرداخت نشده خود به کارگاهی کـه  در آن          
کــار مــی کردنــد رفتــه و عمومــا نگــران و      

  .خشمگين، دست خالی باز گردند
  

وجود دیکتاتوری حـاکم کـه بـا سـبعيت هـر          
چه تمامتر مبارزات کارگری را سرکوب کرده       
ــه      ــان هرگون ــرمایه داران امک ــع س ــه نف و ب
تشکل مبارزاتی را از کارگران سلب نمـوده        
است خود یکی از دالیل مهمی اسـت کـه          

  در شرایط  
پراکندگی صفوف کارگران به سرمایه داران      

نه تـر نيـروی     امکان استثمار هر چه وحشيا    
اما عالوه بـر واقعيـت فـوق    . کار را می دهد  

آنچه امروز دست بورژوازی حريص حـاکم را        
بيش از پـيش در ايـن تعـرض وحـشيانه بـه             
حقــوق کــارگران بــاز گذاشــته اســت وجــود 

وجـود  . ارتش وسيعی از بيکاران می باشد     
ارتـشی از کـارگران بيکـار کـه  قـدرت چانـه       

ان تــضعيف زنــی کــارگران را بــا ســرمایه دار
در چنين شرایطی که بـورژوازی      . می نماید 

انگل صفت حـاکم  کـامًال امکـان يکـه تـازی       
یافتـه اسـت، مــا شـاهد مبـارزات گــسترده     

  . کارگری در ایران هستيم
  

 عليرغم پراکندگی کامل صفوف کـارگران و       
سرکوب ددمنـشانه اعتراضـات کـارگری، در        
ــصابات   ــات و اعتـ ــاهی اعتراضـ ــله کوتـ فاصـ

وسط کارگران مبارز صورت گرفتـه      متعددی ت 
اســت کــه در طــی آنهــا کــارگران خواهــان   
بازگشت بـه کـار و پرداخـت حقـوق معوقـه            

يکی از برجـسته تـرين آنهـا        . خود شده اند  
که الزم است از آن نام بـرده شـود، تجمـع            

. اعتراضی کارگران الستيک البرز می باشد     
 مـاه   ۵در طی این اعتـراض، کـارگرانی کـه          

نکـرده بودنـد بـرای رسـاندن        حقوق دريافت   
ــه      ــا ب ــران بن ــه ديگ ــود ب ــراض خ صــدای اعت

بـا آتـش زدن     "گزارش مطبوعات خـود رژيـم       
"  مواد زائـد و السـتيک هـای بـی اسـتفاده           

اسالم شـهر را بـرای مـدتی          –جاده تهران   
مـــسدود نمودنـــد و  نيروهـــای ســـرکوب    
جمهــوری اســـالمی بـــرای ســـرکوب ايـــن  

 ديــوار اعتــراض کــارگری روز بعــد بــا بولــدوزر
های کارخانه را در هم شکسته و کـارگران         

در جريـان يـورش     . را مورد حمله قـرار دادنـد      
وحـــشيانه نيروهـــای ســـرکوبگر رژیـــم بـــه 
کارگران، بيش از هـزار کـارگر دسـتگير و بـا            
اتوبوس هائی که از قبل تدارک ديده شـده         

بـرده  " احمد آباد مـستوفی   "بود به پاسگاه    
ا و شـکنجه    شدند تا بعد به بازداشـتگاه هـ       

. گاه های جمهوری اسالمی منتقل شـوند      
همــانطور کــه مــی دانــيم زمــانی خمينــی   

خدا هـم   "برای فريب کارگران ادعا نمود که       
مفهــوم واقعــی ایــن ســخن ". کــارگر اســت

ــر و     ــارگران دليــ ــار را کــ ــی جنایتکــ خمينــ
زحمتکش ایران بارها و بارها در زیـر تازیانـه          

جه های سربازان گمنام امام زمان در شـکن       
گاه های رژیم حـاکم تجربـه کـرده و اکنـون            

  راس   رژیمی کـه خمينـی در     . نيز می کنند  
 قرار گرفت و تا به امروز به حيـات ننگـين            آن

خود ادامه می دهـد یعنـی رژیـم جمهـوری       
اسالمی، رژیم مدافع منافع امپریاليستها و      
. سرمایه داران وابسته در ایران مـی باشـد        

ژیـــم بنـــابراین طبيعـــی اســـت کـــه ایـــن ر 
برخوردی چنين جنایتکارانه با کارگران مبارز      

اما همانطور که اشـاره     . ایران داشته باشد  
شد کـارگران مبـارز مـا عليـرغم دیکتـاتوری           
موجود و همـه سـرکوبها بـه پيکـار خـود بـا              

  .وضع ظالمانه موجود ادامه می دهند
    

ــودن     ــه سراســری ب ــن اســت ک واقعيــت ای
عث بـروز   يورش سرمايه داران به کارگران با     

اعتراضات کارگری در سراسر کـشور شـده        
هرچند این اعتراضات بـه هـيچ وجـه حالـت           
سازمانيافته و بهم پيوسته  نداشته و بطور  

ــان دارد  ــران جری ــده در سراســر ای ــا . پراکن ب
اینجــال در شــرایطی کــه رژیــم شــدیًذ از     
پخــش خبــر ایــن اعتراضــات جلــوگيری مــی 

از نمایــد، در اکثــر مواقــع همــين اعتراضــات  
چشم خود کارگران پنهان می ماند، به این        
معنا که جامعـه بطـور کامـل در جریـان ایـن             
واقعيت قـرار نگرفتـه و خـود کـارگران نيـز از             
اعتراضات هم طبقه ای های خـود در دیگـر          

در چنــين . منــاطق بــی خبــر مــی ماننــد    
شــــرایطی اســــت کــــه فقــــدان تــــشکل 
سراسری کارگری و سازمانی از انقالبيـون       

ر ایران که کارگران را در جهـت        کمونيست د 
اهداف آنی و آتی شان بسيج نمايد، بيش        

از هر وقت دیگر احـساس شـده و ضـرورت           
  .خود را نشان می دهد

  
 نمونـــه هـــای زیـــادی را از پراکنـــده بـــودن 
مبــارزات کــارگران در حــال حاضــر مــی تــوان 
ذکــر نمــود کــه در عــين حــال از وســعت      

ی مبارزات کارگری در جامعه مـا حکایـت مـ         
در حـالی کـه کـارگران السـتيک البـرز           : کند

 مـاه حقـوق و بازگـشت بـه          ۵برای دريافت   
ــد، در    ــه تجمــع اعتراضــی زدن کــار دســت ب

" پـارس واشـر   "همان ايام کارگران کارخانـه      
در مقابل فرمانداری شهر صـنعتی البـرز در         
اعتــراض بــه تعطيلــی کارخانــه يــک تجمــع   

ایـــن مبـــارزات . اعتراضـــی بـــر پـــا نمودنـــد
ی با این کـه در یـک منطقـه صـورت            اعتراض

می گرفت و لی پيوند خاصی نيز بـين آنهـا           
در یک حرکت دیگر  بـيش از        . وجود نداشت 

ــای   ١۴٠٠ ــه ه ــارگر کارخان ــه  " ک ــرنخ و م ف
 ۶بـه دليـل     " بهداشتی مينا "و  "ناز نخ "،"نخ

ــک بطــور     ــوق هــر ی ــاه عــدم دريافــت حق م
جداگانـــه و بـــدون هرگونـــه همـــاهنگی در 

 خــود بــه اعتــراض   مقابــل کارخانــه هــای  
در منـــاطق ديگـــر کـــشور نيـــز . برخاســـتند

برای نمونه  . شاهد چنين اعتراضاتی بوديم   
 ٧کارگران قند بردسيرکرمان جهت دريافـت       

ماه حقوق پرداخت نـشده خـود در  مقابـل           
استانداری کرمان به اعتراض برخاسـتند در       
حاليکــه کــارگران شــرکت صــنعتی دريــائی  

بـر اسـتانداری   در بوشـهر در برا   )صدرا(ايران  
 کـه ایـن     -بوشهر تجمـع اعتراضـی داشـتند      

کــــارگران بــــه دســــتور مقامــــات اســــتان 
  .وحشيانه سرکوب شدند

  
موارد فوق که تنها گوشه کـوچکی از انبـوه          
ــاه    ــين يـــک مـ ــارگری در همـ ــات کـ اعتراضـ
گذشــته را  مــنعکس مــی کننــد، بروشــنی 
نــشان مــی دهنــد کــه واقعيــت پراکنــدگی  

تنهــا امکــان موجــود در صــفوف کــارگران نــه 
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همــاهنگی و بــاال بــردن قــدرت کــارگران در  
مقابــل کارفرمايــان را از آنهــا ســلب نمــوده  
بلکه خود مبارزات جاری طبقه کـارگر را نيـز          
ــارگران  مخفــی ســاخته    ــه ک از چــشم بقي
است آنهم در شـرايطی کـه کارفرمايـان بـا           
بی شـرمی تمـام بـيش از هـر وقـت دیگـر              

ر مـا   یورش وحـشيانه ای را بـه طبقـه کـارگ          
ســازمان داده و حتــی از پرداخــت دســتمزد 
های پذيرفته شده کارگران نيز سر باز مـی       

در چنـــين شـــرایطی اســـت کـــه    . زننـــد
دیکتاتوری حاکم نيز جهت حفظ سود هـای        
ــفت،   ــو صــ ــرمايه داران زالــ ــاد آورده ســ بــ
ــارگران    ــارگران را ســرکوب و ک ــات ک اعتراض
معترض را دسته دسته دستگير و شکنجه       

ــدان  ــرده و زنـ ــازد کـ ــی سـ ــرکوب . ی مـ سـ
وحشيانه اعتراضات کارگران السـتيک البـرز       
،کـــــارگران کـــــشتی ســـــازی صـــــدرا در 
بوشــهر،فعاالن کــارگری اعتــصابات کــارگران 
نيشکر هفت تپه و هزاران اعتراض کارگری       
ديگـر تائيــدی بـر نقــش سـرکوبگرانه قــدرت    
دولتی در تقابل با اعتراضـات کـارگران مـی          

  .  باشد
  

ر ديگـر ضـرورت تـشکل       اين واقعيـات يـک بـا      
کارگران برای دستيابی به شرايط بهتر کـار        
را با برجستگی در مقابـل پيـشروان طبقـه          
کارگر قرار داده ونشان می دهد که اگـراين         
درست است کـه  چـاره رنجبـران وحـدت و            
تشکيالت می باشد اما عمال اين اسـتبداد        
حاکم است که بـه هـر وسـيله ای و بطـور             

 و اختناق وحشيانه    اولی به اعمال یک قهر    
متوسل می شود تـا از هـر گونـه سـازمان            
ــد     ــوگيری نمايـ ــارگر جلـ ــه کـ ــابی طبقـ . يـ

استبدادی که جهت حفـظ سـود هـای بـاد           
آورده ســرمايه داران زالــو صــفت اعتراضــات  
ــرض را    ــارگران معت ــارگران را ســرکوب و ک ک
دســته دســته دســتگير و شــکنجه کــرده و 

 همين واقعيـت ضـرورت  .  زندانی می سازد 
مبارزه جهت نابودی اين استبداد بـه مثابـه         
روبنای ذاتـی نظـام سـرمايه داری وابـسته          
ــارگر و    ــه کـ ــل طبقـ ــل کـ ــاکم را در مقابـ حـ
پيشروان اين طبقـه قـرار داده و از آنجـا کـه        
تجربه مبارزات طبقه کـارگر نـشان داده کـه          
نابودی اين نظام جز از طريق انقالبـی قهـر          

ــر   ــذير نمــی باشــد پــس ب ای آميــز امکــان پ
پيشرفت و تعميـق جنـبش انقالبـی طبقـه          

کارگر بايد در جهت شـعله ور نمـودن آتـش           
ــر      ــه ب ــا تکي ــام برداشــت و ب ــالب گ ــن انق اي
تجربيات مبارزات طبقـه کـارگر دانـست کـه          
تنها در بستر رشد چنين انقالبی است که        
تشکل های مستقل و واقعی طبقه کـارگر        
امکان شـکل گيـری و بقـا پيـدا مـی کننـدو              

ی يابند تا نقش تاريخی خـود را در         امکان م 
ــا       ــالب ايف ــن انق ــاندن اي ــرانجام رس ــه س ب

  .نمايند
  

ــر وظــائف    ــن حقيقــت از ســوی دیگ درک ای
مهمی را بردوش نيروهای مبارز و انقالبـی        
ومدافع طبقه کارگر در خـارج از کـشور مـی     
گذارد و آنها بایـد بـه سـهم خـود در پخـش              
 اخبار مبارزات کارگری چه در افکار عمـومی       
خارج از کشور و چه به هر طریقی در ایران          
کمک کنند و بکوشـند تـا بـا انعکـاس اخبـار             
مبارزات کارگری تا حد توان  به افشای هـر          
چه بيشتر چهره رِژیـم جمهـوری اسـالمی         
بـــه عنـــوان مـــدافع منـــافع ســـرمایه داران 
پرداختــه و بــه طــرق مختلــف از آن مبــارزات 

  . دفاع کنند

  8صفحه از   ....، ضرورت انقالبينپال
بوده است ، اين روزها درصدد ) م(کمونيستچين که هميشه در سالهای جنگ داخلی از ارتش دولتی حمايت کرده و بر عليه حزب         

در هفتـه گذشـته عـالوه بـر مالقاتهـای متعـدد ميـان مقامـات دولتـی چـين و                      . تعديل سياستهايش در قبال اين حـزب برآمـده اسـت          
 سـرمايه  يکی از قراردادهای مهم اقتصادی ای که ايـن . پراچاندا، مذاکراتی نيز ميان پراچاندا و سرمايه داران بزرگ چين صورت گرفت   

داران به دنبالش هستند، گرفتن امتياز و حق بهره برداری از رودخانه های نپال که از يخچالهای هيماليا سرچشمه می گيرند، برای                      
  . توليد برق است

  
نپـال بـه دليـل موقعيـت جغرافيـايی اش،           .  منطقه، منافع مهمی در کشور نپـال دارد        نيروهایکشور هندوستان نيز به عنوان يکی از        

و ( که بر اسـاس آن تبـادل کـاال    ١٩۵٠متکی به واردات مواد غذايی و اجناس ضروری از هندوستان بوده و حفظ معاهده تجاری سال               
 دولت نپـال بـه دليـل تـصميم       ١٩٨٨در سال   . ميان اين دو کشور آزاد شد، برای دولت آينده نپال بسيار حياتی می باشد             ) رفت و آمد  

ترس از تکرار چنين وقايعی است که .  اقتصادی دولت هند و تورم گسترده ناشی از آن قرار گرفتخريد سالح از چين، هدف محاصره
پراچانـدا در يکـی از مـصاحبه هـای خـود در          .  اپريـل فرسـتاد    ١۵پراچاندا را به مذاکرات طوالنی با سران دولت هند در روز سه شـنبه               

 ورود مواد مصرفی مورد نياز مردم در اين لحظات حـساس قطـع شـود،                اگر:"روزهای بعد ضمن فاش کردن اين مالقاتها تهديد کرد که         
  ."    تأثيرات وخيم و طوالنی ای بر روابط اين دو کشور خواهد گذاشت

  
تـوده هـای    در انتخابات اخير به معنی پيروزی آن در تحقق بخشيدن به اهداف اسـتراتژيک               ) م(بنابراين پيروزی حزب کمونيست نپال      

 در وارد شـدن بـه عرصـه سياسـت رسـمی و شـرکت آن در        این حزب موفقيت این امر تنها بيانگر   نيست بلکه   تحت ستم این کشور     
 بـه  .می باشد) حقی که امپرياليستها و دولت نپال در عوض کناره گيری اين حزب از مبارزه مسلحانه به آن داده اند       (دولت بورژوايی   

یکـی از اصـلی     . که اين حزب بايد رعايـت ميکـرد       ) مانند( مقرراتی دارد    هر حال وارد عرصه سياست رسمی بورژوايی شدن، اصول و         
 خلع سالح کردن ارتش خلقبرای وارد شدن به عرصه سياست رسمی رعایت نمود همانا ) م(حزب کمونيست نپال ترین اصلی که 

ورود به عرصه سياسـت بـورژوائی       همانطور که گفته شد     . امری که با خون مبارزترین مردم ستمدیده این دیار حاصل گشته بود           . بود
بـودن خـود بـرای      شایـسته   که اين حـزب بايـد در آنهـا شـرکت ميکـرد و               ) مانند انتخابات (بازی ها و مسابقه هايی دارد       قوانينی دارد، 

آينده بروشنی نـشان خواهـد داد کـه تـوده هـای سـتمديده نپـال بـرای                   .  رهبری دولت يک سيستم بورژوايی را نشان ميداد که داد         
      )روناك مدائن(    .   و سوسياليسم راهی جز سازمان دادن انقالب نوينی در پيش ندارند  به آزادیندرسي

  :زيرنويس
  

 منطقه انتخاباتی تقسيم شده بودو هر فرد می توانست از طرف يکی از احزاب و يا بطور                  ٢۴٠ کشور به    ،در اولين مرحله انتخابات   
نماينـده مجلـس در ايـن مرحلـه انتخـاب شـدند، کانديـدائی کـه بيـشترين آرا را در حـوزه                         نفـر    ۶٠١ نفر از    ٢۴٠. مستقل کانديد شود  

از آنجا که اکثر جمعيـت نپـال بـی سـواد هـستند، بـر روی برگـه هـای انتخابـاتی                  . انتخاباتی خود بدست می آورد، انتخاب می شد       
  .چاپ شده بود) و نه اسامی کانديداها(عکس و يا آرم احزاب 

 در ايـن مرحلـه کانديـداها فقـط مـی            .نفـر بـاقی مانـده انتخـاب شـدند         ٣٣۵ بقيه نمايندگان مجلـس يعنـی          ،خاباتدر مرحله دوم انت   
 ليـست   ٢٠٠٨ فوريـه    ٢٠هر حزب مـی بايـست تـا         . توانستند از طرف احزاب معرفی شوند و افراد منفرد حق کانديد شدن نداشتند            

در ايـن مرحلـه سـهميه هـايی بـرای مليتهـا و       . اند در انتخابات شرکت کند   کانديداهايش را به دفتر انتخابات تحويل داده باشد تا بتو         
در ايـن مرحلـه رأی      . اقليتهای اجتماعی و زنان در نظر گرفته شده بود که بايد در ليست کانديداهای احزاب نيز رعايـت مـی شـدند                     

جلس می فرسـتد بـستگی بـه درصـد آرايـی            و تعداد نمايندگانی که هر حزب به م       ). نه به افراد  (دهندگان به احزاب رأی می دادند       
 درصد از کل آرای کشور را بدست آورده باشد می تواند            ٢٠به عنوان مثال اگر حزبی      . دارد که در سراسر کشور کسب کرده است       

) بـدون هـيچ ترتيـب خاصـی       (را از ميـان ليـستی کـه قـبأل ارائـه داده              )  نفـر  ٣٣۵ نفر از    ۶٧يعنی  ( درصد از نمايندگان مرحله دوم       ٢٠
  .انتخاب کرده و به مجلس بفرستد



  صفحه               106شماره                                      پيام فدايي 
 

 

7 

کـه وظيفـه تهيـه  قـانون       موسسان نپال آوريل مجلس١٠انتخابات 
اساسی جديد کشور و انجـام وظـايف قـوه مقننـه تـا پايـان تـدوين                  
قانون اساسی و انتخابات دولت را بـر عهـده دارد سـرانجام  پايـان                

 بـه ايـن ترتيـب مجلـسی کـه           .يافت و نتيجه رسمی آن اعالم شد      
سازد  رسما تعيين     و سرنوشت رژيم سلطنتی را بزودی    قرار است   

اين مجلس در اولين جلسه خـود مـی         . بزودی شکل خواهد گرفت   
 انقـراض  رژيـم سـلطنت را         ،)نصف  به عالوه يک    (تواند با اکثريت آرا   

   .اعالم کند
  
  درصد از واجدين شرايط شرکت کردند۶٠حدود در انتخابات مذکور، 

 يکـی از    ،)مائوئيـست (حزب کمونيست   نشان داده شدن برتری      و  
 ٢١٧مجموعــأ ایــن حــزب . يــه ايــن انتخابــات بــودنتــايج آشــکار و اول

ه خود اختصاص  کرسی مجلس موسسان نپال  را ب۶٠١کرسی از 
 ٣٣۵ نماينـده از     ٩٧ کرسی مرحلـه اول و       ٢۴٠کرسی  از    ١٢٠(داد  

  )     ١)  .(نماينده مرحله دوم انتخابات
  

تصميم به برگزاری انتخابات مجلس موسسان بـرای تـدوين قـانون            
بـا  ) م( به دنبال توافـق حـزب کمونيـست نپـال          ،الاساسی جديد نپ  

در نتيجـه دخالتهـای     در واقـع ایـن تـصميم        . دولت نپال  بوجـود آمـد      
کـه از   )به عنوان مثـال وسـاطت جيمـی کـارتر         (آشکار امپرياليستها   

اوج گيری انقالب نپال واهمه داشتند و می خواستند به هر طريق            
 .، اتخـاد شـد    د آتش انقالب در ايـن کـشور را خـاموش سـازن            ممکن
سر انجام   ودو طرف بين خود مذاکراتی را شروع نموده           از آن  پيش

ــوافقی     ــای ت ــر مبن ــدد ب ــشيبهای متع ــراز و ن ــه ســازش پــس از ف ب
حزب کمونيست مبارزه مسلحانه  که بودبرا ثر اين توافق .  رسيدند

 آغـاز کـرده و در طـی آن          ١٩٩۶بر عليه رژيـم حـاکم را کـه از سـال             
ق وســيعی از کــشور را از ســلطه دشــمن آزاد توانــسته بــود منــاط

به نتيجه انتخابات و شرکت در      شد که   و متعهد   نمود  سازد متوقف   
مبارزه سياسی جاری در کشور جهت رسيدن به خواستهای خـود           

  . گردن نهد
  

، پروسـه   ی تحت ستم نپال     مرور کوتاهی به تاريخ مبارزات توده ها      
 را نـسبت بـه   این کشور ستمديده یرشد مبارزات قهرآميز توده ها    

در . کل سيـستم سياسـی و دولـت ايـن کـشور نـشان مـی دهـد                 
 جمعيـت زيـادی هـر روز        ٢٠٠۶شورشها و تظاهرات گسترده اپريـل       

را ســر " ســلطنت ملغــی بايــد گــردد"بــه خيابانهــا ريختــه و شــعار 
 امريکــا بـــا  دولـــتميدادنــد در حاليکــه  امپرياليـــستها و از جملــه    

کمکهای مالی از شـاه و ارتـش او در          فرستادن اسلحه و مهمات و      
در اپريـل   .  ساله عليه زحمتکشان نپال حمايت می کردند       ١٢جنگ  

در مواجهه بـا خـشم و کينـه طبقـات           " گيانيندرا"  شاه جديد     ٢٠٠۶
،  کـه اکيـدًا خواهـان الغـای سـلطنت بودنـد            تحت ستم ايـن کـشور     

 ٧مجبور شـد کـه قـدرت سياسـی را بـه دولـت موقـت متـشکل از          
 کمونيـست حـزب  "و " کنگـره نپـال  "که دو حزب (ه نپال حزب  عمد

  . منتقل کند) اکثريت را در آن داشتند) NCP- UML()" یو ام ال(نپال
    

 اجتمـاعی طـوالنی ای      - واقعيت اين است که بحرانهای سياسی     
خـود حاصـل شـرايط      اسـت،    اين کشور را در بر گرفتـه          از دیر باز   که

ابه رژيمی ضـد مردمـی      دهشتناکی است که رژيم  سلطنت به مث       
و مناسـبات    در جهـت تـداوم قـدرت خـود     به امپریاليستهاو وابسته 
 بوجـود  ایـن کـشور   نپـال در  بـر حـاکم    اجتمـاعی    -اقتصادیپوسيده  

ميـان ثـروت هـای غـارت        در حاليکه طبقـه حاکمـه در        . آورده است   
 بـيش از  ،ناز و رفاه به سـر مـی برنـد         و در    ی شده غنهر چه   شده  
 می کننـد   ميليونی نپال درزير خط فقرزندگی       ٣٠ درصد جمعيت    ٣١

تا آنجا که ان کشور به عنوان دوازدهمين کشور فقيـر دنياشـناخته             
اکثريــت جمعيــت ايــن کــشور در منــاطق روســتايی   . شــده اســت

زندگی می کنند و فاقد امکانات اوليه زندگی مثل آب آشاميدنی و            
شــات بــر اســاس گزار. هــستند... بهداشــت و درمــان و تحــصيل و 

 درصد و   ٧ دالر، نرخ تورم     ٢٨٠خبرگزاريها درآمد متوسط سرانه نپال      
درحال حاضر نيز رشـد بـی       .  درصد می باشد   ٣٫٨نرخ رشد ساالنه    

ســابقه قيمــت مــواد غــذايی در ســطح دنيــا، تــأثيرمخربی بــر  روی 
افـزايش قيمـت مـواد      . زندگی مردم فقير اين کشور گذاشته اسـت       

د فقـرای ايـن کـشور را بطـرز بـی             درصـد، تعـدا    ۵٠غذايی تا حـدود     
بـر اسـاس گـزارش سـازمان ملـل          . سابقه ای افـزايش داده اسـت      

در نپـال زنـدگی مـی کننـد کـه           "  فقيـر  -التـرا " ميليون نفر    ۴بيش از   
 درصـد از درآمدشـان را بـه خريـد مـواد غـذايی               ٧۵مجبورند بيش از    

  . دهند اختصاص
  
  

) مائوئيـست ( حـزب کمونيـست نپـال        ٢٠٠۶پس از اينکه در نـوامبر       
طی قرارداد صلحی که با دولت امضاء کرد، مبارز مسلحانه را کنـار             

 نپال شد و اعالم کرد که       "رسمی"سياست  صحنه  گذاشته و وارد    
زمــان در انتخابــات مجلــس موســسان نيــز شــرکت خواهــد کــرد تــا 

 نپــال شــاهد رويــدادهای ،برگــزاری انتخابــات و پيــروزی ايــن حــزب 
بارهـا حـزب     . بـار بـه تعويـق افتـاد        ٢مـال   عانتخابات،  . گوناگونی بود 
 يا از دولت خـارج شـد و يـا تهديـد بـه               ،نپال) ائوئيستم(کمونيست

عدم شـرکت در انتخابـات در صـورت اجـرا نـشدن خواسـته هـايش               
 ، اين حزب به خـاطر تـضمين موفقيـت خـود پـيش ازانتخابـات               .نمود

 از  افزايش تعداد نمايندگان مرحله دوم انتخابـات را بـه عنـوان يکـی             
 و از آنجـا کـه       شروط بازگشت خود به پروسـه انتخابـات اعـالم کـرد           

می دانست نفرت توده هـا از رژيـم سـلطنتی اصـلی تـرين فـاکتور                 
تعيــين کننــده در ايــن انتخابــات خواهــد بــود، اعــالم رســمی الغــای 
سلطنت را بـه عنـوان يکـی ديگـر از شـروط خـود بـرای شـرکت در                    

سـت کـه الغـای سـلطنت بـه          هر چنـد واضـح ا     . انتخابات اعالم کرد  
 -عنــوان شــکلی از حکومــت، بــه معنــی محــو سيــستم اقتــصادی  

اجتمــاعی حــاکم بــر نپــال نيــست، ولــی طــرح ایــن خواســت مــی  
 نپـال ) ائوئيـست م(کمونيـست   توانست توده ها را در پـشت حـزب          

توده های نپـال    به خصوص این در شرایطی است که        . بسيج نماید 
 مبارزه با رژيم سـلطنتی کـسب        در اثر تجربياتی که در طول سالها      

بخـصوص دو حـزب     (کرده اند، به خوبی می دانند که احزاب دولتی          
که در طـی  )) NCP- UML" (حزب کمونيست"و " کنگره نپال"عمده 

ــست     ــزب کموني ــسلحانه  ح ــارزه م ــالهای مب ــست (س در ) مائوئي
کنارشاه و بر عليه رزم مسلحانه تـوده هـا بودنـد هيچگـاه قـادر بـه               

از بنابراین،  .  اجتماعی کشور نخواهند بود    -ای سياسی حل بحرانه 
مـورد حمايـت بخـش      ) م(آنجا که مبارزه مسلحانه حزب کمونيست     

بزرگی از مردم بود و پايگاه وسيعی بـرای وی در نـزد تودهـا ايجـاد                 
اکثــر رأی دهنــدگان از حــزب در انتخابــات انجــام شــده،  ،کــرده بــود

ســـابقه مبـــارزه ، در واقـــع. کردنـــدحمايـــت ) م(کمونيـــست نپـــال 
تـوده  را در   اميـد   ایـن   نپـال   ) ائوئيستم(مسلحانه حزب کمونيست    

 همچـون  ، است که اين حزب پس از کسب پيـروزی       بوجود آورده ها  
 مــی جنگيــد در جهــت حــاکم بــر نپــالدورانــی کــه بــر عليــه رژيــم  

خواستهای آنها و برقراری  رفـاه و آزادی و دمکراسـی واقعـی گـام                
  . بردارد

  !نپال،ضرورت انقالبي ديگر
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در برنامـه سياسـی  خـود هـدف اسـتراتژيک             ) م (حزب کمونيست 

انقالب دمکراتيک نوين  برای رسيدن به سوسياليسم اعالم  اش را
  ی مبــارزاتی خــود، ســالهاهمــهدر طــول ایــن حــزب   .کــرده اســت

 ،همواره تبليـغ  کـرده کـه طبقـه کـارگر بـا کـسب قـدرت سياسـی               
يـم   از ميان برداشتن بقايای سيستم اقتـصادی فئـودالي و رژ           ضمن

سلطنت، سلطه امپرياليستی را نابود کرده و  راه را برای پيشروی 
 اما با توجه بـه عملکـرد اخيـر          .بسوی سوسياليسم آماده می کند    

حـزب  آیـا  . ایـن حـزب، یـک سـوال اساسـی در اینجـا مطـرح اسـت        
نپــال از طریــق شــرکت در دســتگاه دولتــی کــه در  ) م(کمونيــست 

 نيروهـای اسـتثمارگر در      جهت تـأمين منـافع سـرمایه داران و دیگـر          
نپــال قــرار دارد، قــادر بــه تحقــق چنــان هــدفی مــی باشــد و یــا بــا  
مشارکت در چنين دولتی می تواند حتی یک قدم در آن جهت گام             
بردارد؟ تجربه تاریخی مبارزات توده ها نشان داده است که تحقـق            

و  اين هدف ملزم به کسب قـدرت سياسـی ازسـوی طبقـه کـارگر              
بـا  شـرکت در      ایـن امـر     که  واضح است    .  است  هژمونی اين طبقه  

دولتهای بـورژوائی و حفـظ وابـستگی بـه امپرياليـستها همخـوانی              
  !ندارد

  
  

حـزب کمونيـست   انتخابـاتی  را تبليغات  بعد از پيروزی فوق  واقعيت  
 بالفاصله پس از پيروزی اين می بينيم که .روشن تر می سازد) م(

 ديگر رهبـران حـزب کمونيـست        و" پراچاندا"حزب در انتخابات اخير،     
 بـه سـرمايه      خـود،  در مصاحبه ها و سخنرانی های متعدد      ) م(نپال

داران داخلی و خارجی اطمينان دادند که با به قـدرت رسـيدن ايـن               
خيلی بهتر از   "، بلکه   به خطر نخواهد افتاد   نه تنها   حزب، منافع آنها    

ی در  در مـصاحبه ا   " پراچانـدا "به عنوان مثـال     ! خواهد شد " گذشته
در قرن بيست و يکم، ما بـه همکـاری          :" اپريل گفت  ١٣روز يکشنبه   

ما خواهان روابـط دوسـتانه بـا        … همه برای رشد و ترقی نياز داريم      
ما … همسايه هايمان، چين و هندوستان و ديگر کشورها هستيم         

به همه اطمينان می دهيم کـه وقتـی بـه قـدرت برسـيم، شـرايط                 
از روزنامه  " (ز گذشته خواهد شد   برای سرمايه گذاری خيلی بهتر ا     

ادعاهـای  عليـرغم    همچنين می توانيم توجه کنيم کـه         .)تايمز نپال 
 اما پس از    ،حزب مزبور بودن  ضد امپرياليستی   اعالم شده مبنی بر     

) م( پراچاندا و ديگـر رهبـران حـزب کمونيـست نپـال              ،مذاکرات صلح 
حمايت از همواره مالزی و کره جنوبی را به عنوان الگوهای خود در            

ــد   ــال زده ان ــين  .ســرمايه هــای خــارجی مث  روشــن اســت کــه چن
.  الگوهائی هيچ گونه انطباقی با الگوی دمکراسی نوين مائو نـدارد          

 اپريل نيز پراچاندا در نشستی با مقامات دفتر ١۶در روز چهارشنبه    
صنايع و بازرگانی نپـال و سـرمايه داران و تجـار ايـن کـشور، ضـمن                  

ــر ايــن موضــوع  ــده،  :"...  گفــتتأکيــد ب بيائيــد در طــی ده ســال آين
ما ... جادويی در انقالب اقتصادی کرده و تمام دنيا را بهت زده کنيم      

ــذاری هــای خــصوصی را آزاد خــواهيم گذاشــت و ورود    ســرمايه گ
اطمينـان خـود را از      . سرمايه های خارجی را تشويق خـواهيم کـرد        

 نيـاز   دست ندهيد، ما به همکاری های شما برای رشـد اقتـصادی           
ــم ــرن  ... داري ــا مائوئيــستهای ق ــه کمــک بخــش  ...  هــستيم٢١م ب

وقتی دولت ... خصوصی در بازسازی اقتصاد کشور خواهيم کوشيد      
را بازسازی کنيم و بخش خصوصی را شرکت دهـيم، آنوقـت رشـد              

  ."سريع اقتصادی امکان پذير خواهد شد
  

سخنان پراچانـدا در نشـست فـوق بـرای سـرمايه داران داخلـی و                
جی و دولتهايشان آنچنان اميدوارکننده بود که سايتهای خبری         خار

نپال و هندوستان و ديگـر کـشورها بـه نـشر وسـيع گزارشـاتی در                 
ــرمايه داران    ــرای سـ ــورد آن و ارائـــه تحليلهـــای اميدوارکننـــده بـ مـ

ــال در يکــی از ايــن گزارشــات   . پرداختنــد ــوان مث ــه عن در ســايت (ب
DNAIndia ( بـا برخوردهـای عـصبی و        با اينکه اين نشست   : "آمده 

شکايت سرمايه داران از قساوتهای مائوئيـستها آغـاز شـد، امـا بـا          
پيامهــای کاپيتاليــستی پراچانــدا در ميــان دســت زدنهــای ممتــد و   

  ..." تشويقها و شادی های سرمايه داران خاتمه يافت
  

 ،با مواضع سابق اين حزب در تناقض اسـت        آشکارا  اين تبليغات که    
و تحـول   ) م(اسی برنامه حـزب کمونيـست نپـال       در واقع خطوط اس   

برنامـه ای کـه هـيچ       .  را در دوره جديد مشخص مـی کنـد         این حزب 

نـــشانی از قطـــع ســـلطه امپرياليـــسم و  جهـــت گيـــری و حتـــی 
 که البته همه این -سازماندهی اقتصاد ملی در آن ديده نمی شود

امور تنها با رهبری طبقـه کـارگر کـه از منـافع اکثریـت آحـاد جامعـه          
  .یعنی همه ستمدیدگان دفـاع مـی کنـد، مـی توانـد عملـی گـردد           

 انقــالب بــرای بــر انــداختن ســلطه  دیــده مــی شــود،همــانطور کــه
حزب و عملکرد  در تفکر   ،  نآامپرياليسم و طبقات مرتجع وابسته در       

  .  کمرنگتر می شودهر روز بيشتر از روز قبل) م(کمونيست نپال 
  

پيـروزی حـزب کمونيـست      پس از مشخص شدن نتيجه انتخابـات و         
، ســيل تبريکــات ديپلماتيــک از ســوی کــشورهای مختلــف بــه   )م(

سوی اين حزب جاری شد و مذاکرات علنـی و غيرعلنـی متعـددی      
ــرای      ــر حــزب ب ــدا رهب ــف و پراچان ــشورهای مختل ــات ک ــان مقام مي

از آنجـا کـه بـرای       . اطمينان حاصل کردن از روابط آينده صورت گرفت       
ل درک مواضع قدرتهای بزرگی که با اين        درک روندهای جاری در نپا    

کشور همـسايه هـستند و يـا در سياسـتهای ايـن کـشور دخالـت                 
 بهتر است که در پايـان      می باشد، دارند از اهميت مهمی برخوردار      

  .نگاهی هم به مواضع سه قدرت دخيل در اين کشور بيندازيم
  

  ايـن دولـت در حاليکـه       .بودبه این صورت    عکس العمل دولت امريکا     
  در ليست تروريـستی اش قـرار         )م(هنوز نام حزب کمونيست نپال    

 از زبـان    ایـن،  .قلمـداد مـی کنـد     " دمکراتيـک " انتخابات نپـال را    ،دارد
از ،  مقامات وابـسته بـه طبقـه حاکمـه امريکـا، ماننـد جيمـی کـارتر                

 از زبان رسانه ها   .  اعالم می شود   روسای جمهورسابق اين کشور   

صـلح و   ) م(زب کمونيـست نپـال       کـه حـ    شود چنين اشاعه می     نيز
آرامش را در زمان انتخابات حفظ نکرده و با ايجاد درگيری در برخـی              

بـه عنـوان مثـال در    . مناطق بر نتيجه انتخابات تأثير گذاشـته اسـت   
چنــين ادعــا ئــی شــده و  " وال اســتريت ژورنــال" اپريــل ١۴شــماره 

ست ارائه به اصطالح تحليلی سعی کرده ا      سپس روزنامه مزبور با     
ــر عليــه     ــارزه مــسلحانه ب کــه مــردم ســتمدیده نپــال را مخــالف مب

بـه همـين خـاطر نوشـته اسـت      . دشمنانشان در آن کشور جا بزند  
کــه مــردم نپــال بــه خــاطر اينکــه مائوئيــستها بــه مبــارزه مــسلحانه 

  !!برنگردند، به آنها رأی داده اند
   

آنچه که مسلم است، امريکا در کشور نپال که در آسـيای مرکـزی              
ميان چين و هندوستان محصور شده، منافع بسيار زيادی دارد کـه            

بنــابراين بــرای حــزب  .براحتــی از آنهــا چــشم پوشــی نخواهــد کــرد
خـود را قـرار داده      هـم اکنـون     در چارچوبی کـه     ) م(کمونيست نپال   

از ايـن   . است عادی سـازی روابـط بـا امريکـا بـسيار حيـاتی اسـت               
 اپريـل را در     ١٣ و   ١٢ی  جهت است کـه مـی بينـيم پراچانـدا روزهـا           
  . جلسات متعدد طوالنی با جيمی کارتر گذراند

  
  6 در صفحه 
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بود و دوست داشتند نه با شـرایط زمـان حـاج داود بلکـه بـا شـرایط آبرومندانـه          

البته این خود فقط در باغ سـبز نـشان دادن  رژیـم بـه                . تری از زندان آزاد شوند    

ندانيان بود و رفته رفته این شرایط سـخت تـر شـد و شـروط جدیـدتری بـه آن                     ز

مجموعه ای که بعد از شرایط آسان اوليه تـن بـه خواسـته هـای                . افزوده شد   

این را بایـد    . جدید رژیم دادند این عمل را بعنوان یک تاکتيک در نظر می گرفتند            

ين چـپ هـا،   بگویم که بخاطر عدم انسجام تـشکيالتی یـا خـط سياسـی در بـ              

وضع طوری بود که به آن نمی شد بعنوان یک تاکتيک جمعی وتشکيالتی نگاه  

کرد، بلکه یک تصميم گيری فـردی بـود وهـيچ توجيـه تـشکيالتی در پـشت آن                   

 بودنـد در پـيش گرفتنـد،  بـا ایـن             ٥این خط را بيشتر چند نفری که از خط          . نبود

صر خرده بورژوا هستند کـه   توجيه که تمامی این افراد که در زندان هستند عنا         

آن هـا  . می خواستند بر شانه هـای کـارگران سـوار شـده و بـه قـدرت برسـند                  

" خـرده بورژواهـا  "اضافه می کردند که خوشبختانه با این سرکوب هـا همـه آن     

متالشی شدند واز بين رفتند در نتيجه  به هر شکل وعنوان باید از زندان خارج     

 بنـام   ٥سخنان یکی از افراد موسوم بـه خـط          این عين   ( شد و خود را نجات داد     

مهدی زرین فر است که هم اکنون در یکی از کشورهای اسکاندیناوی سـاکن              

  . البته این توجيه و توبه تاکتيکی در بين چپها خریدار زیادی نداشت) . است 

وقتی یک تشکيالت به ظاهر منسجم ویک ارتش به ظاهر قوی : اما مجاهدین 

بـه وجـود شـما نيـاز فـراوان دارد ایـن بـه              ) جاهـدین اسـت       منظـور م  (در بيرون   

توضـيح  . اصطالح تاکتيک با دو دیدگاه متفاوت بـه یـک بـستر واحـد مـی رسـد                   

 باید بگویم ٦٤در خصوص توبه تاکتيکی مجاهدین در سال . بيشتری می دهم 

در شــرایط بعــد از رفــتن حــاج داود رحمــانی از قــزل حــصار عــده ای از زنــدانيان  

ه حکم آنها به پایان رسيده بود با توجيـه ایـن مـسئله کـه مـا بایـد در                     مجاهد ک 

بيـرون از زنـدان بـا پيوســتن بـه سـازمان، فعاليـت خــود را ادامـه دهـيم تـن بــه          

در عمل هـم بعـضی از آنهـا را کـه مـن از نزدیـک             . مصاحبه وکار در کارگاه دادند    

ا انجـام   ر) یعنـی بکـارگيری همـان بـه اصـطالح تاکتيـک           (می شناختم این عمل   

داده و از زندان بيرون رفتند که بعـد در درگيـری یـا بمبـاران مقرهـای مجاهـدین          

از جمله فرزاد گرانمایه که متاسـفانه خـود مجاهـدین هـم هـيچ               . کشته شدند 

  .نامی از او نمی برند

می توانيد کمـی در مـورد شـرايط کـاردر کارگـاه صـحبت               : پيام فدائی 

ر آنجا کار می کردند،مزد هم می دادند مثًال آيا به زندانيانی که د. کنيد

  ؟

بویژه .  من اطالعی از شرایط کار در کارگاه وچگونگی آن در زندان ندارم            :پاسخ

در قزل حصار تنها دو نفر در بند ما بودند که خودشان وتوابين می گفتند آنها در 

کارگاه کـار مـی کننـد، شخـصی بنـام مهـدی زریـن فـر و دیگـری لـک و بعـدها                         

  . یا کارگران سرخ بودند٥ هر سه آنها از خط سحرخيز که

آيا نشرياتی که به وسيله تـوابين منتـشر مـی شـد را در      : پيام فدائی 

  قزل حصار به زندانيان می دادند؟

 در قزل به ما هيچ نشریه ای که توسـط تـوابين منتـشر شـود را نمـی                    :پاسخ

ادنـد وبعـد   فقط یکبـار نـشریه ای بنـام عبـرت را بـه سـلول روبـروی مـا د                   . دادند

  .بالفاصله از آنها گرفتند

 ١٣٦٣همـانطور کـه مـی دانيـد وزارت اطالعـات در سـال               : پيام فدائی 

بوجود آمدن اين وزارت خانه چه تأثيری در شيوه برخورد . شکل گرفت

  با  زندانيان داشت؟

 در زندان قزل حصار شاید کمترین تاثير را با تاسيس وزارت اطالعات ما              :پاسخ

البته اززندانهای دیگر ونقش وتاثير وزارت اطالعات من بی اطـالع   . شاهد بودیم 

 هـيچ اثـر مشخـصی از حـضور وزارت     ٦٦می توانم بگویم کـه تـا سـال          . هستم

  .ندیدم" اطالعات در زندان من شخصا

در زندانهای جمهوری اسالمی به دليل فشار شـديد گـاه           : پيام فدائی 

 می دادند آيا بـا چنـين    برخی از زندانيان تعادل روحی خود را از دست        

  افرادی برخورد داشتيد؟

 کم نبودند زندانيان شریفی که حاضر به پذیرش شرایط خفت بار رژیـم              :پاسخ

نبودند ، انسانهای واالئی که تن به ننگ خيانت نداده ورنج بيماری روحی را به 

عده ای از آنها پس از سالهای سال هنوز هـم دسـت بـه               . دوش می کشيدند  

تعــدادی خودکــشی کردنــد وعــده ای بــا تــالش  .  بيمــاری هــستندگریبــان ایــن

نمونـه هـای اسـمی آن فـراوان     . خانواده تا حدودی سالمتی خود را بـاز یافتنـد    

  .است که درصورت لزوم می توانم توضيح دهم 

  برخورد بقيه زندانيان با چنين کسانی چگونه بود؟: پيام فدائی

ه در جهـت کمـک وبهبـود حـال آنهـا          هموار) بجز توابين   ( تالش زندانيان    :پاسخ

بود وبا فراهم نمودن شرایط ویژه تالش می کردند از وخيم تر شـدن حـال ایـن                  

این امر باعث بوجود آمدن شرایط عاطفی فرد بيمار بـا           . افراد جلو گيری نمایند     

یک یا دونفر زندانی می گردید و تا زمانی که این افراد با شـخص آسـيب دیـده           

 توانستند اورا کنترل کنند، اما همينکه آنهـا را از هـم جـدا               بودند به راحتی می   

من خودم با تمام    . می کردند حال شخص آسيب دیده رو به وخامت می رفت            

نمونه هائی که در باال ذکر شد زندگی کردم ، در بند یک واحد یک عليرضا کـه                  

 اعدام شد ، اسماعيل محمدی از بچه های پـاک وبـا صـفای               ٦٢برادرش اواخر   

جاهد ، حمه سور از نوجوانان غيور کـرد ، یکـی از بچـه هـای مجاهـد کـه بـه                      م

مرحله امام زمانی رسيده بود ، حسين و یا یکی دیگر از بچه های کـرد کـه در                   

رفيق عزیزی کـه بـا مـن در اویـن     . بند یک واحد یک اقدام به فرار هم نموده بود       

ــود      ــات ب ــدس ارتباط ــود ومهن ــاق ب ــم ات ــن   (ه ــه م ــانی ک ــا زم ــودم  او ت ــن ب اوی

این عزیز در اثر ضربه ای که به گوشش خـورده بـود             ) سالم بود   " کامال٦٢مرداد

وپرده آن پـاره شـده بـود دچـارتجمع عفونـت در قـسمت هـائی شـده بـود کـه                       

او پــس از آزادی تحــت معالجــه قــرار . سيــستم عــصبی او را مختــل نمــوده بــود

  . بهبود یافت " گرفت و کامال

  نبانان با چنين کسانی چگونه بود؟برخورد زندا: پيام فدائی

 شکل کامل برخورد زندانبانها را باید در چهره توابين مشاهده کرد چـرا              :پاسخ

که با گزارش توابين این افراد به زیر هشت برده می شدند و بـه شـدت تنبيـه                   

  .می گردیدند 

البته زنـدانبانان هميـشه تـالش داشـتند تـا از آنهـا در جهـت تـضعيف زنـدانيان                     

 و سـالن یـک      ٦٦نمونه آن در سال     .  فشار قرار دادن آنها استفاده نمایند      وتحت

او کـه بـه شـدت آسـيب دیـده           . گوهردشت، یکی از زندانيان به نام مهرداد بود       

بود زمانی که به کمک تعـدادی از زنـدانيان تـا حـدودی بـه زنـدگی عـادی روی                     

فشار وتطميـع   آورده بود، توسط مسئولين زندان به بيرون بند برده شد و تحت             

برای آزاد شدن گزارشاتی از او گرفته بودند وسپس سعی کردنـد از او بعنـوان                

مهـرداد بـا اینکـه تـن بـه          . مسئول بند واهرم فشار بر زندانيان استفاده نمایند         

خواســته آنهــا داده بــود ولــی ســعی مــی کــرد داروهــایش رابخــورد وهميــشه  

شـبی از   .  را پيـدا کـرده بـود       در این پروسه او درست روال گذشته خود       . بخوابد

شبها که من با رفيق جانفشان محمـد علـی بهکـيش تـوی راهـرو نشـسته و                   

تاریخ می خواندیم او به کنار ما آمد وبا گریه به من گفت من خيانت کردم، من                 

مـن بـه آنهـا گفـتم کـه تـو            . خيلی حرف زدم  ) من  (دروغ گفتم، من راجع به تو       

مهرداد چنين حرفی را بـه ایـن        ( د توئی   مسئول تشکيالت بندی وهمه کاره بن     

خاطر می زد که کارهائی چون سـيگار ، دارو و حمـام رفـتن وسـلمانی را مـن                    

هرکس در رابطـه بـا سـيگار مراجعـه          . بهمراه یکی دیگر از رفقا انجام می دادم       

به این خاطر او فکر می کرد تشکيالتی        . می کرد او را پيش من می فرستادند       

من نمی دونم چيکار باید    ) ست ومسئول آن من هستم      که می گویند همين ا    

بکنم ؟ با شنيدن حرفهای او در حالی کـه او را بغـل کـردم بـه او گفـتم عيبـی                       

کاری به کار دیگران هم نداشـته    . ندارد هرچی راجع به من گفتی فراموش کن       

شـب بعـد کـه پاسـدار او را صـدا زد وگفـت مهـرداد وقـت آمـاره مگـه تـو                         . باش
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مـن حـال وحوصـله      . يستی ؟ گفت نـه مـن مـسئول بنـد نيـستم            مسئول بند ن  

ــدارم    ــا را ن ــه شــما ه ــيچکس از جمل ــد از ســاعتها   . ه ــد و بع ــرون بردن او را بي

درهر حال، او دیگـر کـاری   . مثل اینکه مقداری هم کتکش زده بودند    . برگرداندند

مـن یـک جفـت      . به کار پاسدارها نداشت، تا زمانی که خواسـتند آزادش کننـد           

نو بود وقتی آنهـا را بـه او دادم          " رزشی از فروشگاه خریده بودم وکامال     کتانی و 

ایـن  : در حالی که اشک تو چشماش جمـع بـود گفـت     . انگار دنيا را بهش دادند    

نـه، مـن فقـط اميـد وارم در بيـرون            : گفتم. نشون ميده تو از من دلخور نيستی      

بـار تـا    در حـالی کـه سـه یـا چهـار            . زندگی آرامی برای خـودت داشـته باشـی        

نزدیکی درب خروجی می رفت و بر می گشت داد پاسدار را در آورده بـود و از                  

تک تک ما می پرسيد من تو را اذیت کردم ؟ وقتی جواب منفی می شـنيد بـا                   

خوشحالی بطـرف درب مـی رفـت ودوبـاره بـر مـی گـشت واز شـخص دیگـری               

یـا حتـی   خوب چگونه می توان این انسانها را فراموش کـرد و   . سئوال می کرد    

( آنها را با کسانی که شرف وانـسانيت خـود را بـی هـيچ شـرمندگی فروختـه                  

  مقایسه کرد؟  ) وحال ادعا دارند که بيمار بودند ویا هنوز هم بيمار هستند

  

چنـين افـرادی را کـه تحـت شـرایط           . کامًال درسـت اسـت    : پيام فدائی 

بسيار سرکوبگرانه و ظالمانـه، شـرایط روحـی خاصـی پيـدا نمـوده و                

ــد،     ر ــشان دادن ــود از خــود ن ــشان نب ــه مناســب شخصيت فتارهــائی ک

بهيچوجه نمی توان با کسانی مقایسه کرد کـه بـين در صـف مخـالف                

و یـا خـود را بـه        ) و انـسان شـریف مانـدن      (یک رژیم جنایتکار ایستادن     

، دومـی   )و به جزئی از ماشين سرکوب تبدیل شدن       (دشمن فروختن   

. خودکشی در زندان نيز سوال شود     اجازه دهيد در مورد     . را بر گزیدند  

  آ يا در قزل حصار شاهد خودکشی زندانی ای بوديد؟

  

 در زندان قزل حصار از نزدیک شاهد خودکشی زندانی ای نبـودم ولـی               :پاسخ

بـه فاصـله   "  تقریبـا ٦٣یـا اوائـل   ١٣٦٢دو مورد را به یاد دارم کـه در اواخـر سـال         

دج تبعيدی بـه قـزل منتقـل شـده           تن از زندانيان کرد که از زندان سنن        ٢هفته  ٢

بودند در دستشوئی بند یک واحد یک دست به خودکشی زدند که متاسـفانه              

شاید هـم علـت فراموشـی در ایـن باشـد کـه              (  را فراموش کردم   ٢من نام این    

) اینها در سلولهای جلو که متعلق به نماز خوانها وتوابين بود زندگی می کردند

الت خودکشی کرده بود ودومی سرش را       ولی اولی به سبک فلسطينی در تو      

 بودم وانتقال آنها ٢٠به نبش دیوار توالت کوبيده بود که هر دو بار من در سلول  

 ٣ سـالن  ٦٣البته در زندان اویـن در اتـاق      . را با پتو توسط توابين به عينه دیدم         

ــدان گوهردشــتف خودکــشی  ١خودکــشی حــسن جهــانگيری و در ســالن    زن

  .نزدیک ناظر بودمحسن صدیقی را من از 

لطفا از تنبيهات زندانبانان با ذکـر تـاریخ آنهـا نيـز بگوئيـد؟               : پيام فدائی 

  چه تنبيهاتی در زندان رسم بود؟و برای چه جرم هائی؟

  

بــرای زنــدانيانی کــه " حــد" دراویــن تنبيهــی تحــت عنــوان ٦٢ از اوائــل :پاســخ

 مـی گرفتنـد،     درجریان مالقات رفتن یا بـازجوئی رفـتن بـا زنـدانی دیگـر تمـاس               

همه زنـدانيان را پـشت بـه        )٣سالن  (بدین صورت که در داخل اتاق       . برقرار شد 

بعد نام متهم وميزان ضربات کـابلی کـه بایـد بخـورد را قرائـت        . در می نشاندند  

زندانی باید عقب عقب می آمد وکف اتاق دمـر دراز مـی کـشيد و                . می کردند 

خـودم  .پس گردن تا رانها مـی زدنـد          ضربه شالق را از      ٣٠ تا   ١٥بين  " آنها غالبا 

تفاوت با بازجوئی در ایـن بـود کـه در    .  ضربه شالق خوردم٢٠یکبار بدین شکل   

خـود مـن شـاهد بـودم        . بازجوئی فرد را به تخت می بستند ولی اینجا آزاد بود          

که پاسداران قرآن را زیر یک بغلشان می گذاشتند ولی بـا دسـتی کـه خـالی                  

 این نوع تنبيه نسبت به کتـک خـوردن تـوی شـعبه از        "کال. بود ضربه می زدند     

یک ویژگی خاصی برخورداربود چرا که برای زندانی جنبه رو کـم کنـی وروحيـه                

بخاطر همين هم هـيچ زنـدانی ای را مـن    . بخشيدن به زندانيان دیگر را داشت  

ندیدم که در این شرایط تنبيه فریاد کند کـه خـود ایـن باعـث دلخـوری ، خـشم               

اما درقزل حصار ودر زمان حاج داود نيازی به    . پاسداران می شد   وشدت ضربات 

جرم نبود، همواره وهميشه تنبيه با گزارش تـوابين و انتخـاب آنهـا صـورت مـی                  

گرفت که کمترین آنهاعبارت بود از قطع دستشوئی ودیگر تنبيه ها مثل فوتبال             

تادن مـدت  ، سرپا ایس )یکبار توسط پاسداران ویکبار هم توسط توابين        (جمعی  

تجربـه کـرده    " این چيز هائی بود کـه مـن شخـصا         .  تا بيش از یکصد ساعت     ٢٤

البته همين تنبيهات بعد از تغيير حاج داود کم وبـيش و بـه انحـاء                . وشاهد بودم 

  .   دیگر اجرا می گردید

  

آيا زندانی سياسی را برای تنبيه بـه بنـد زنـدانيان عـادی              : پيام فدائی 

 با آوردن زندانيان عادی به بنـد سياسـی          می فرستادند؟و يا بر عکس    

 ها از آنها برای اذيت کردن زندانيان سياسی استفاده می کردند؟

  

 در زندان قزل حصار ودر رابطه بـا بنـد یـک واحـد یـک تنهـا دو مـورد بـود                  :پاسخ

یکی شخص افغانی ای بود به نام نادر محبوبی معرف به دائـی جـان کـه یـک                   

در نانوائی زندان کـار مـی کـرد و          " او قبال . چشمش هم مشکل بينائی داشت    

بخاطر مسئله اخالقی با یک آخوند که خود او آن را رد می کـرد، تبعيـد            " ظاهرا

آخونـد مزبـور، احمـد الهـی قمـشه ای بـرادر زاده الهـی قمـشه ای                   (شده بود   

اومـی گفـت    ) معرف بود که نگارش قرآن ونهـج البالغـه منـسوب بـه او اسـت                 

زندان بستری بوده با آن آخوند فاسـد هـم اتـاقی بـوده و               زمانی که در بهداری     

چون تقاضای او را رد کرده او گزارشش را به پاسدارها وحاج داود داده اسـت و            

بسياری از زندانيان برخورد مناسبی با   . این باعث تبعيد اوبه بند ما شده است       

 مـثًال بچـه هـای بنـد یـک واحـد یـک جانفـشان               . نادر محبوبی افغـانی داشـتند     

ماشاهللا محمد حسينی ، علی ه از بچه های فرقان و محمـود و یکـی دیگـر از                   

.  ابتـدائی بـه او آموختنـد       ٥زندانيان بنـد، سـواد خوانـدن ونوشـتن را تـا کـالس               

زمانی که ما را به گوهر دشت منتقل می کردند، او بـا مـشت بـه در بنـد مـی       

وم ،مــن مــن کمونيــستم ، مــن کــارت مرکــزیم ،مــن فــدائي: کوبيــد ومــی گفــت 

  .مجاهدم من سياسيم منم با اینها بفرستيد

  

 بـود کـه در بـين آنهـا فـردی        ٢نفر از بزن بهادر های واحد       ٦مورد دیگر فرستادن    

او زمانی که بـا برخـورد       . همه آنها از او حساب می بردند      " بود بنام رضا وظاهرا   

نــه تنهــا هــيچ ) بــویژه رفيــق عزیــز اســداهللا ک (زنــدانيان سياســی روبــرو شــد 

 نفـر کـه در ورزش جمعـی    ٦درگيـری ای بوجـود نيـاورد بلکـه بـا افـرادی از ایـن        

. فحاشی می کردند یا از الفاظ رکيک اسـتفاده مـی کردنـد، برخـورد مـی کـرد                  

بطور مثال خود من شاهد بودم که در بازی واليبال زمانی کـه یکـی از آنهـا بـه                    

نــدانيان دیگــری فحــش داد رضــا ســيلی محکمــی بــه او زد وگفــت اینجــا بنــد ز 

هر کدام از   .  نيست که هر غلطی دلتان خواست بکنيد       ٢اینجا واحد   . سياسيه

. شما کوچکترین بی احترامی به زندانيان سياسـی بکنـد بـا مـن طـرف اسـت                 

مـورد دیگـر انتقـال    . البته بعد از مـدت بـسيار کوتـاهی  آنهـا را از بنـد مـا بردنـد               

لت تنبيهی به قرنطينه منتقل زندانيانی بود که زمان ميثم، بخاطر بيگاری به حا

آنها را مدتی به بند سلطنت طلبها وامير انتظام منتقل کرده بودند      . شده بودند 

)ادامه دارد(   

  !اودان باد خاطره تمامي شهداي به خون خفته خلقج
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 ، برابر بـا     2008در روز پنجشنبه سوم آوريل       "نهضت آزادي "دبير كل   ابراهيم يزدي   
 در  "انوضعيت در اير  " سخنراني اي به زبان انگليسي تحت عنوان         1387 فروردين   15
 سي ايراد كـرد  در واشنگتن دي) Middle East Institute (" خاورميانهموسسه"
در طي آن ، جايگاه و مواضع خود و هم مـسلكان خـود را بـه قـصد در يـوزه گـي و               و  

تامين سهميه سياسي در ايران از كابينه بعدي دولـت آمريكـا ، بـراي نظريـه پـردازان و                    
  . رجه آمريكا تشريح نمودبرنامه نويسان ريز و درشت امور خا

  
انجمـن دانـشجويان   " سابقه سياسي ابراهيم يزدي از زمـان ايجـاد    سياستمداران آمريكا با  

ن امسـاز "و بعـد هـا بـا بنيـان گـذاري             "اخـوان المـسلمين   "  سازمان  وابسته به  "مسلمان
در آمريكـا ، آشـنا   ) 1340برابـر بـا دهـه     (1960 در دهـه     "ايرانـي دانشجويان مسلمان   

 بـه آمريكـا سـفر       1339وي در سـال     .  نـد اردطـوالني اي    همكاري  سابقه   با او  و   هستند
در دوران قيـام هـم بـه        .  اس زندگي مـي كـرد      در ايالت تگز   1357كرده بود و تا سال      

در ابتدا ، او توسـط خمينـي بـه عنـوان عـضو      .  همراه دارو دسته خميني وارد ايران شد      
به سمت  نخست  توسط مهدي بازرگان ،چندي بعد وي.  برگزيده شد"شوراي انقالب"

 تعيـين به عنـوان وزيـر امـور خارجـه      ب و پس از آن نخست وزير در امور انقال     تمعاون
 ماه ، يعني طول عمـر دولـت موقـت بازرگـان ، تـا جريـان تـسخير                    9وي به مدت    .  شد

سفارت آمريكا در تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي و تثبيت يكي از مرتجع تـرين   
  . هاي تاريخ نقش بسيار اساسي اي بر عهده گرفته بودنظام

  
يزدي در طول عمر جمهوري اسالمي ، بار ها و بار ها به بهانه ديدن فرزندانش و يا تحت 
پوشش معالجه پزشكي ولي در واقع براي برقراري ارتباط بـا افـرادي از سـازمان سـيا و                   

 ارتبـاط بـا افـراد        شناختند و يـا    او را بخوبي مي   وزارت امور خارجه آمريكا كه از قبل        
مسافرت هاي سابق   .  جديدي كه تازه به او معرفي مي شوند به آمريكا سفر كرده است            

امـا  .   بـوده اسـت  "مـاجرا "او همواره در خفاي كامل و يا نيمه علني ولي عموما بدون            

اين بار پـس از پخـش گـزارش كوتـاهي از سـخنراني اش توسـط بنگـاه خبـر پراكنـي                       
 و آوردن نقــل قــول هــايي از پاســخ هــاي شــفاهي او ، روزي نامــه "ريكــاصــداي آم"
تـشديد نارضـايي    ..." چاپ تهران ، با استناد به آن نقـل قـول هـا و از جملـه                   "كيهان"

 نهـضت    ، از طرف به اصطالح اصولگرايان به يزدي و         "...عموم مردم از قشر روحانيت    
ترجمـه  ضت آزادي هـم ناچـار بـه          وابسته به نه   "ميزان نيوز "سايت  .  آزادي حمله كرد  

فارسي اين سخنراني شد و متن سخنراني پـس از ويراسـتاري بـا اكـراه در سـايت هـاي                     
به دنبال انتشار فارسي آن و از آن جـايي كـه مخـاطبين ايـن          (*).  مختلف قرار داده شد   

سخنراني ، آمريكايي هائي بودند كه ابراهيم يزدي را از سال هاي پـيش از قيـام ، سـال                    
ئي كه وي مقيم ايالت تگزاس بود و زماني كه او يك شـهروند آمريكـايي محـسوب                  ها

دبير كلـي آن را بعهـده     و تشكيالتي كه  ميشد ، ميشناختند ، چون در اين سخنراني خود          
دارد را مخالف دولت احمدي نژاد و جزو به اصطالح اصالح طلبان قلمداد كـرده بـود ،                  

 خاتمي چي ها هم هر كدام - "اصالح طلبان" ها و "دوم خردادي"باعث شد كه حتي 
 وي را "بـرادري "خط فاصلي بين خودشان بـا او كـشيده و در مـصاحبه هـاي مختلـف       

  ! او از ما نيستانكار كرده و به نوعي اعالم كنند كه 
اگر چه اين سخنراني تنها و تنها به نيت مـصرف خـارجي ايـراد شـده بـود ولـي دسـت                       

ري كشاند كه در سايه آن ، تضاد هاي داخلـي نظـام را              حوادث آن را به مسير هاي ديگ      
با خواندن متن سخنراني ، يك چيـز بـراي خواننـده مـسجل              .  هرچه بيشتر برجسته نمود   

ميشود و آن اين است كه ابراهيم يزدي خواهان بقـا و تحكـيم تماميـت نظـام جمهـوري                
به امپرياليست ها   وي   ،   "تغيير رژيم "در مورد عدم لزوم     براي همين هم    .  اسالمي است 

 توسـط   "تغييـر رژيـم   "توصيه مي كند كه با كمك به او و امثال او ، اجازه دهنـد كـه                  
!   و به صورت رفرم صورت بگيـرد       "روشنفكران مذهبي " هاي نظام يا همان      "خودي"

آن مقداري از آن كه توسط خـود ايـشان    (ايشان ادعا مي كند چون قانون اساسي ايران         
در مجمـوع خـوب اسـت ، فقـط        ) وري اسالمي نوشته شده بود     جمه "معماران"و ديگر   

امپرياليست ها مي بايستي محيطي را فراهم كنند تا نيروئي مثل نهـضت آزادي آن قـدر                 
قوي شود و در جامعه آن چنان وزنه ايي به حساب آيد تا اجازه ندهد كه نيروي مخالف 

او اعـالم مـي دارد      !  ننـد از اجراي قانون اساسي تخطي ك     ) اين به اصطالح اصولگرايان   (
؟ دوران  !! گذشـته اسـت    "جنگ سرد "كه دوران انقالب گذشته است ، چرا كه دوران          

پــس !!!  دوران ، دوران رفرميــسم اســت!!  انقالبــات حتــي مخملــي هــم گذشــته اســت 
امپرياليست ها نبايد نيروي نظامي در ايران پياده كنند ، چـرا ؟ چـون ايـران مثـل هـيچ                     

 آن ها نبايد از طريق كودتا رژيم را عوض كنند ، چرا كـه جامعـه                !  كجاي ديگر نيست  
 ايـن   "1357انقـالب   "ايران در حال گذار به دموكراسي اسـت ، بـه خـصوص بعـد از                 

  ... و نظرات و تز هاي ديگري از اين قبيل!!!  گذار هر چه سريع تر هم شده است
  

 Henry Precht)( "تشهنري پر"در ميان مخاطبين ابراهيم يزدي در آن جلسه  
هنري پرشـت   .  وزارت خارجه آمريكا و دوست ديرينه او وجود داشت عضو بازنشسته   

 بود كه در وزارت خارجه   1359 تا   1357عاليترين مقام مسئول ميز ايران بين سال هاي         
 در 1355 تـا  1351وي در سال هاي قبل از آن يعنـي در سـال   .   آمريكا خدمت ميكرد 

فرزنـد  .  نظامي به كار مشغول بـود     / سياسي ران كارگزا ن به عنو  سفارت آمريكا در تهرا   

 
  !جمهوري اسالميبناي  حفظ راستايدر  انقالب "تقبيح"
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آشـنايي بـين    .  پسر هنري پرشت با يك ايراني مقيم خارج از كشور ازدواج كرده است            
ــا     ــشترك آن ه ــري پرشــت توســط دوســت م ــزدي و هن ــراهيم ي ــاتم"اب  "ريچــارد ك

)Richard Cottam ( درگذشت ، 1999مامور سازمان جاسوسي سيا كه در سال 
براي اطالع بيشتر از رابطه دوسـتي صـميمانه بـين ابـراهيم يـزدي ،                .  صورت گرفته بود  

 نوشته رابرت درايفـوس     "بازي شيطان "ريچارد كاتم و هنري پرشت ، ميتوان به كتاب          
)Dreyfuss Robert (مراجعه كرد      .  
  

ب در جـوا  !)  ترجمه نشده  "ميزان نيوز "كه توسط   (در قسمت پاسخ و پرسش سخنراني       
 كه در آن نشـست حـضور داشـت و           "صداي آمريكا "به سئوال يكي از مجريان برنامه       

آيا شما فكر ميكنيـد كـه امـروزه در ايـران بـه يـك جنـبش ضـد                    ...": پرسيده بود كه  
  : ، اظهار ميدارد"استبدادي ديگري احتياج است؟

  
عليه {هپيمائي به قول مردم عامي كوچه و بازار ، قلم پاي من بشكند كه من به را  !  نه  " 

!  اسـت } گذشـته {عصر انقالب در سراسر جهان رفتـه     !   نه  ! رفتم  } رژيم استبدادي شاه  
!   اسـت } گذشـته {دوران پسا جنگ سرد ، يعني بعد از جنگ سرد ، عصر انقـالب رفتـه              

 !  جـود نـدارد  امكـان انقـالب و   رانيدر ابنابراين  !  جنبش رفرميست هاست  } حاال وقت {
وقتي من بـه دانـشگاه هـا دعـوت ميـشوم ،             !  ستي ن ك انقالب ديگر  ي بدنبال   ي كس هيچ

دانشجويان از من ميپرسند ، من ميگويم ، ببينيد ، از من بپرسيد ما چه اشـتباهي مرتكـب               
بـه عنـوان    } را{شديم؟  من ميگويم ما ، به عنوان انقالبيون آن زمان ، ما سرنگوني شاه                

گاهي وقتي هم براي اغـراق در نكتـه         !   وديم، ما در اشتباه ب    } ميديديم{راه حل پاياني    
ام ، ميگويم من مثل يك پسر جوان بيست ساله اي بودم كه عاشق يـك دختـر  شـانزده                     

بـسياري  !  نمي توانستم ببيـنم } سرنگوني شاه{من هيچ چيزي به جز آن دختر  .  ساله بود 
مـذهبي ، همـه آن      از ايرانيان ، تقريبا همه ، چپ ها ، راست ها ، سكوالر ها ، متفكرين                 

من به نسل جوان ميگويم ، اشتباه مـا را          !   ها ميگفتند شاه برود ، همه چيز خوب ميشود        
ايـن جـور    !   نـه   !   نگوييد اين ها بروند همـه چيـز گـل و بلبـل ميـشود              !   تكرار نكنيد 
 كـه در مـورد      110من اين را اينجا به شما ميگويم ، حتي اگر شـما مـاده               !   نخواهد شد 

 معظم است را از قانون اساسي ما حـذف كنيـد ، اگـر همـه آن                  اختيارات رهبر قدرت و   
در مـصر ، شـما      .  همان اتفاق خواهد افتاد   } دوباره{قدرت را به رئيس جمهور بدهيد ،        

آن هـا واليـت     . در پاكستان ، شما مقام معظم رهبري نداريـد        .  مقام معظم رهبري نداريد   
} ديگري{بايد قدرت سياسي اي     مگر اين كه ،     !   اين خصلت بشري است   .  فقيه ندارند 

آن {در جامعه وجود داشته باشد و آن قدر قوي باشد كه روي آن ها فـشار بگـذارد تـا                     
روي آن  } داريم{ما  !   را كم داريم  } قدرت سياسي {ما آن   !   قانون را نقض نكنند   } ها

وكـراين  ايـران ، ا   !   در ايران امكان انقـالب وجـود نـدارد        !    نه  : بنابراين!  كار ميكنيم 
.  نيست ، جورجيا نيست ، كره شمالي نيست ، ليبي نيست ، عراق نيست ، افغانستان نيست        

اگر من به خواهم  قياسي كرده باشم ، ميگويم ممكن اسـت تجربـه   !   ايران ، ايران است  
چكيده تجربه شوروي چيست؟  طبقه حاكمه بـه ايـن           !   شوروي اينجا تكرار خواهد شد    

ولي چرا آن ها    !   ها ديگر نميتواند به آن چه ميكردند ادامه بدهند        نتيجه رسيدند كه آن     
براي همين هـم هـست كـه       !   به اين نتيجه رسيدند؟  مسائل و نيروهاي داخلي و خارجي          

.  شـما بـه آن كمـك نمـي كنيـد          !  ميگويم سياست خارجي آمريكا در ايران اشتباه است       
آن {كرده باشيد مگر اين كه بدانيد شما نميتوانيد به پروسه دموكراسي در ايران كمك 

در جهـت دموكراسـي حركـت ميكنـد ، آن را            } نيرويـي {پس اگـر    !  چه ميگذرد } جا
ضـد سـازندگي    } حاضـر در حـال    {سياست خارجي شما    !   كمكش كنيد !   تسريع كنيد 

كلمات در كروشه از من هستند كه بـراي تفهـيم بيـشتر مطلـب بـه مـتن بـاال                   {. "!است
  .}اضافه شده اند

  
جمهـوري اسـالمي بـا       "معمـاران "يكي از   آري ، ايشان بيش از سي سال پيش به عنوان           

توافق هاي پشت پرده خود با امپرياليست ها كه مدت ها قبل از كنفـرانس گوادولـوپ                 
صورت گرفته بود ، منجر به انتقال حكومت از رژيم ديكتاتوري و وابسته به امپرياليسم                

يمي ضد كارگري ، ضد زن ، ضـد خلقـي و بـه غايـت                شاه ، به جمهوري اسالمي كه رژ      
وي نقش ضـد انقالبـي خـود را         .  مرتجع تر و وابسته به سرمايه داري جهاني است ، شد          

كه در جهت جابجائي قدرت از رژيم شـاه بـه دارو دسـته خمينـي صـورت گرفتـه بـود                      
و چـون آنچـه كـه وي        !  زهي بيـشرمي  !   خطاب مي كند   "انقالبي كه قلم پايم بشكند    "

ستان او تـا  دارو دسته اش انجام دادند نه انقالب بلكه ضد انقالب بود به همين دليل هم د          
مرفق به خون هزاران هزار زن و مرد مبارزي كه توسط اين رژيم جنايتكار ريخته شده ، 

ترين سران اين نظام همچون آخوند صادق        جاني   وي شريك در جنايات   !   آغشته است 
 ، آن هـم بـا شـركت در          "انقالب" نقش ضد انقالبي خود را       وي رندانه .  خلخالي است 

او مذبوحانه سعي ميكند كـه آب سـرد بـر           !    عليه رژيم شاه جلوه ميدهد     "راه پيمايي "
 همـسخر آتش انقالبي كه در دل توده ها در بطن جامعه جريان دارد بريزد و با ادعا هاي                  

امعه ، همه و همه به طـرف        آميزي همچون پروسه گذار قشر روحانيت ، طبقه حاكم ، ج          
 كه تنهـا بـه    است ، لزوم سرنگوني انقالبي رژيم منفور جمهوري اسالمي       "دموكراسي"

زهـي خيـال    .   بي مورد جلوه دهد    دست تواناي توده هاي ستمديده امكان پذير است را        
  !            باطل

  
  محسن نوربخش

    1387 فروردين 30 – 2008 آوريل 18
  
  

  :زير نويس ها
  

  " خاورميانهموسسه" ترجمه فارسي سخنراني ابراهيم يزدي در (*)
aspx.143-post/com.blogfa.ir-democracy://http  

  
   دقيقه107  -)به زبان انگليسي( به اضافه پرسش و پاسخ پخش سخنراني ابراهيم يزدي

ebrahim/artist/by/audio/org.mideasti.www://http
yazdi_  

  
  
  
  
  

  

  ! باد كمونيسمپيروز! زنده باد انقالب! ابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمين
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ستی    داد تروري وع روي ان وق ای     ١١از زم ذرد فاکته ی گ ه م ر روز ک پتامبر، ه  س

ن جنايت                      ا در اي بيشتری مبنی بر  آگاهی و دخالت بخشهائی از هيئت حاکمه امريک

ه  و ستی از فاجع ای امپريالي اح ه ن جن ه اي افعی ک د  ١١من ی برن رده و م پتامبر ب  س

ر                     . آشکار می شود   ه در اث رات بزرگی ک دنبال تغيي ر و ب ال در سالهای اخي بطور مث

وع پيوسته  فعاليتهای اف                    ه وق -اين فاجعه در سطح بين المللی و در خود آمريکا ب

ان استادان و دان         -بی رای عضوگيری از مي ا     آی ب شگاه های امريک و (شجويان دان

ستی            ات جاسوسی شبکه های تروري ا عملي ر و   ) همچنين به بهانه مبارزه ب ی ت علن

أمورين اف  . گسترده تر شده است      ی -م رای            -ب زاری کالس و سمينار ب آی حين برگ

راه های شناسايی تحقيقات علمی حساسی      "و يا   " شناسه های جاسوسی  "تدريس  

ا آموزش      " ی جاسوسی سرقت شوند     که می توانند توسط شبکه ها      چگونگی  "و ي

ی  ات علم ه تحقيق ين  " حفاظت از آنگون شجويان و محقق ايی دان ه شناس ره، ب و غي

ه و                       ا پرداخت ا سازمان جاسوسی امريک رای همکاری ب عالقه مند و واجد شرايط ب

  . سپس به استخدام آنها می پردازند

  

رأ  ورت"اخي ر اف" وارن بمف سئول دفت ی-م ا آی در بوس-ب صاحبه ای ب تون، در م

ه  تون "روزنام د بوس ای اف   " هارول ل فعاليته داف و دالي ورد اه ی-در م آی در -ب

ت ا گف شگاه ه دم دارد : "دان ی حق تق سم داخل ا تروري ارزه ب ا مب رای م ال ... ب درح

ستها و   ط تروري د توس ی توانن ه م د ک ود دارن ی وج روژه تحقيق دها پ ر ص حاض

رار      د جاسوسان خارجی مورد استفاده ق ال  ٢۵٠درحال حاضر   .... گيرن ده فع  پرون

م-جاسوسی تون داري سم در بوس ابی  ....  تروري د ردي ی توانن ائی م ده ه ين پرون چن

ی خطر     (تلفنی که از يک غار در افغانستان شده          امأل ب که شايد بعدأ متوجه بشويم ک

م  به هر حال همه آنها . باشد، و يا ميتواند در رابطه با مسئله ديگری باشد  ) بوده مه

  ..."هستند

ان       ستها و جاسوس ايی تروري رای شناس د ب ی توانن ه م ايی ک شانه ه ورد ن او در م

ه       : "خارجی مورد استفاده قرار بگيرند، گفت     د ب م شناسايی جاسوس می توان عالي

شجو              بخصوص يک     -عنوان مثال سواالت غير طبيعی ای باشد که يک محقق يا دان

  ..."می پرسد ) سر کالس (-دانشجوی خارجی

  

ه                   ده جو ترس و وحشتی است ک شان دهن ا ن ی امريک اينگونه سخنان مقامات دولت

وش پس از  ت ب شور  ١١دول ن ک اعی اي ه سطوح اجتم ا در هم يده ت پتامبر کوش  س

ای          ه آزاديه سترده ای را ب ورش گ سم ي ا تروري ارزه ب ه مب ه بهان رده و ب اد ک ايج

د        ين شرايط    . دمکراتيک شهروندان امريکايی انجام ده ی در چن

و (است که دولت امريکا قصد دارد که ترس از تفکر و تفحص      

ه          وان مولف د بعن ی توان م م ی ه ث علم وال و بح ر س ه ه اينک

د         ی در محيط   ) شناسايی جاسوس و تروريست بحساب آي را حت

دانشگاه ها نيز رشد داده و هر اعتراض و مقاومتی را در داخل          

  .اين کشور از بين ببرد

ايت اف ی-در س ن اداره در آی در را-ب ای اي ا فعاليته ه ب بط

ده   ه ش ه آن گفت ا و توجي شگاه ه ر : "دان االت را در نظ احتم

د  ا توسط        : بگيري شگاه ه ه دان ات علمی و محرمان سرقت تحقيق

د ن دارن ه ت شجو ب اس دان ه لب ارجی ک شورهای خ . جاسوسان ک

ی و   ی و علم م تکنيک ای مه ته ه ستها در رش صيل تروري تح

شان     ه          استفاده از آموخته هاي ستها ب ا، ورود تروري ه امريک  علي

ی     شجويی، دسترس زای دان تفاده از وي ا اس شور ب ل ک داخ

ی    رار دولت رقت اس امپيوتری و س ستمهای ک ه سي انونی ب غيرق

  ..."توسط تروريستهای متخصص کامپيوتر

ل           ه دلي در اين سايت هيچ نمونه و مثالی از وقوع چنين جرايمی و دستگيری کسی ب

ر        ا ذک شده است   ارتکاب به آنه ايی فقط                . ن ين ادعاه ه چن ه نظر ميرسد ک ابراين ب بن

ک           وق دمکراتي ه حق ه ب رای حمل ه ای ب شت و بهان ب و وح و رع اد ج رای ايج ب

شهروندان امريکايی و بخصوص مهاجرين می باشند به خصوص که تا کنون عمأل      

  .         کسی به جرم انجام  چنين جرايمی دستگير و محکوم نشده است

شه وجود             - بی -فعاليت اف با اينکه    دی نيست و همي ا مسئله جدي شگاه ه  آی در دان

د از         د بع ه ش ه گفت انطور ک ا هم ته، ام پتامبر   ١١داش صوص ازس پتامبر و بخ  س

مشاور آموزش عالی امنيت "آی به نام -بی-و با تأسيس اداره جديدی در اف٢٠٠۵

رده است           " ملی دا ک ری پي ن ا   . شکل علنی و گسترده ت ر اعضای اي داره روسای  اکث

ا  شگاه ه اپکينز،   (دان ان ه شگاه ج سيلوانيا، دان شگاه پن يس دان ال رئ وان مث ه عن ب

طبق اظهارات . هستند...) تی، و -آی-دانشگاه کارنيگی ملون، دانشگاه کاليفرنيا، ام    

حنگوی اف ی-س امل  -ب ن اداره ش ايف اي ای   "آی، وظ ه ه يس برنام ی و تأس طراح

را            تحقيقاتی علمی، نظارت بر تأسيس رش      را و فوق دکت د دکت در رشته   (ته های جدي

ف، طرح و               )های مختلف  وای درسی رشته های مختل ه محت ين و تنظيم و تهي ، تعي

  . می باشند..." ايجاد و تنظيم محتوای دوره های انترنی و 

ی  . کنترل مستقيم دولتها بر سيستم آموزشی البته امر شناخته شده ای می باشد                حت

ی-عضوگيری اف اد جو آی از مي-ب ا ايج ا و ي شگاه ه شجويان و استادان دان ان دان

ز      ارجی، ني ستهای خ ه خطر جاسوسان و تروري ه بهان ه ب ترس و وحشت در جامع

ستند    ارات سخنگوی اف       . امور جديدی ني ا از اظه ی -ام ه مسلمأ فقط بخش        (آی  -ب ک

می توان حدس زد که موسسات آموزشی و )  کوچکی از واقعيت را منعکس می کند

رل                 حتی محت  ا چه حد تحت کنت وای رشته های تحصيلی بخصوص در سطوح باال، ت

ا                    وده ه اکم و سرکوب ت سازمانهای جاسوسی قرار گرفته  و در جهت منافع طبقه ح

  . هدايت می شوند

ای اف ه فعاليته ی-اينگون ارتی"آی در دوران -ب دف   " مک ا ه ز ب د ني الهای بع و س

ا   ی امريک نفکران انقالب ستها و روش کار مارکسي دند ش ی ش ام م اکنون . يی انج و ت

ه خصوص                 ا ب ن فعاليته استادان بسياری با تحقيقات مستند خود زوايای گوناگون اي

ه   ه    ۵٠در ده ارزات آزاديخواهان ر مب تها ب ن سياس شبرد اي ه پي أثيراتی ک  و ت

شهروندان امريکايی و همچنين بر مبارزات رهائيبخش توده های کشورهای جهان       

  .  را افشا نموده اندسوم در آن سالها داشته

  تشديد كنترل و حضور 

 !آي در دانشگاه هاي امريكا-بي-اف

دستگيری يک دانشجو در دانشگاه توسط مامورين اف بی آی    
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جمهوری اسالمی به مثابه رژیمی سرکوبگر، از همان بدو پيدایش خـود جهـت شکـست انقـالب و                 

به عقب راندن تـوده هـا و مـستولی کـردن سـلطه شـوم سياسـی خـود بـر تمـامی عرصـه هـای                            

 اجتماعی، در ابتدا تحت لـوای دفـاع از انقـالب و بـدون هـيچ مجـوز بـه اصـطالح قـانونی، بـا چمـاق             

سرکوب و ترور و خفقان عریان، هر صـدائی را در گلـو خفـه ميکـرد و بعـد هـا بـا تـدوین یـک سـری                              

قوانين عقب افتاده و قرون وسطایی سعی نموده اسـت تـا در توجيـه نظـام سـرکوبگرانه اش و در                      

    . واقع بر آن عملکردهای ددمنشانه و وحشيانه به اصطالح جامه قانونی بپوشاند

  

وانين زن ستيز با تکيه بر توجيهات مذهبی یکی از سياه ترین دوران تـاریخی را     بدون شک  تدوین ق    

با  وضع این قوانين بود کـه زنـان از پایـه ای تـرین حقـوق انـسانی خـویش          . برای  زنان ایران رقم زد     

حق آزادی پوشش، حق کار، حق سفر، حق طالق، حق حضانت کودکان و مسایل              .  محروم شدند 

سازی وسایل عمومی نقليه، جدا سازی مراکز آموزشی، منع شـرکت زنـان در             مربوط به ارث، جدا     

رشته های خاص حرفه ای و تصویب قوانين زن ستيز دیگر از جمله کاهش سن ازدواج دختـران بـه                    

 سالگی، همـه اینهـا در مـدت زمـان کوتـاهی بـا گـسترش ضـرب و شـتم و اعـدام و سنگـسار و                            ٩

بـدین ترتيـب رژیـم،    .  لتـی رژیـم  بـر زنـان تحميـل شـد         خالصه در سایه اعمال ماشـين سـرکوب دو        

در .  ددمنشی خود را در سرکوب و تحقير زنان در تمامی عرصه های اجتماعی به نمایش گذاشت               

چنــين شــرایطی اســت کــه تحــت حاکميــت رژیــم وابــسته بــه امپریاليــسم و زن ســتيز جمهــوری    

حقـوق عادالنـه خـود بـاز        اسالمی، زنـان تحـت سـتم مـا حتـی یـک لحظـه از مبـارزه بـرای کـسب                       

این حقيقت باعث شده کـه بـویژه درسـالهای اخيـر در بـستر رشـد هـر چـه بيـشتر                       .  نایستاده اند 

آگاهی مبارزاتی زنان، ما شاهد بروز گسترده تـر جنبـشهای اعتراضـی و اعتراضـات زنـان بـر عليـه                      

ه بـا قـوانين زن    دیکتاتوری حاکم و نمایش پتانسيل بسيار بـاالی جنـبش زنـان باشـيم کـه در مقابلـ                  

بـر  .  ستيز دیکتاتوری حاکم هر روز از گوشه ای سر باز می کننـد و رژیـم را بـه چـالش مـی طلبنـد          

بستر همين واقعيت است که نيروهای مختلـف اجتمـاعی نيـز بـا درک انـرژی مبـارزاتی چـشمگير                     

ر جنبش زنان هر یک به تکاپو افتـاده و مـی کوشـند بـا پخـش و نـشر ایـده هـای باطـل خـود مـسي                           

کمپـين  .  "مبارزات زنان ستمدیده را در جهت منافع این یا آن جناح از طبقـه حـاکم  منحـرف سـازند                  

کــه ســازماندهندگانش آشــکارا مــی گوینــد کــه نجــات زنــان را از طریــق ایجــاد  " یــک ميليــون امــضا

بـه مثابـه عامـل اصـلی     (ممکن می دانند و با اس و اساس نظـام اسـتثمارگرانه حـاکم             " اصالحات"

مخـالفتی ندارنـد، یکـی از برجـسته         ) ر زن که مردساالری جزء الیتجزای حاکميـت آن اسـت          ستم ب 

  . ترین نمونه های چنين واقعيتی ست

  

زنانی قرار دارند کـه پـيش از ایـن بـا بهـره بـرداری از پتانـسيل                   " کمپين یک ميليون امضا   "در رهبری   

با اصـرار بـر اصـالح پـذیر بـودن قـوانين           حرکتی را براه انداخته و می کوشيدند تا          مبارزاتی زنان دیگر  

جمهوری اسالمی مسئله  تغيير پاره ای از قوانين را به اساسـی تـرین فعاليـت هـای زنـان تبـدیل                       

این امر مهمترین ایراد حرکت مذکور بود، اگر چه مبارزه با رژیم جمهوری اسـالمی بـه خـاطر                   .  کنند

 .  ی برخوردار استتحميل حتی کوچکترین خواست های زنان از اهميت بسيار

درست در همين دوره است که ما در خارج از کشور هم شـاهد فعاليـت هـایی از سـوی برخـی از            

فعالين چپ جنبش زنان هستيم  که با  محوری قرار دادن شعار مبارزه برای لغـو قـوانين زن سـتيز                      

ــا ســطح    ــوری اســالمی کوشــيدند ت جمه

مطالبـات سياســی زنــان را حتــی االمکــان  

ده و در این زمينه دست به نوعی        پایين آور 

آنها با این کار در واقـع      .  تقليل گرایی بزنند  

ــدگاه هــای بخــش    ــأمين مــصالح و دی ــه ت ب

در .  راست فعـالين جنـبش زنـان پرداختنـد        

همين رابطه باید توجه داشت کـه بعـضی          

از این جریانات سياسی گاه در حـالی کـه          

در حــرف و در ظــاهر مواضــع چــپ اتخــاذ     

ر جریان مبارزه عملی هر جا      ميکنند ولی د  

پای پياده کردن آن حرف ها و آن مواضع در          

عمــل پــيش مــی آیــد  بــه راســت زده و در عمــل  

همان کاری را می کنند که نيروهای راست بدون         

آن ادعاهای دهن پر کن و ظاهرًا چپ انجـام مـی            

تجربيات مبارزات سياسی نشان ميدهنـد      .  دهند

نها در حقيقـت    که مواضع واقعی این گونـه سـازما       

راست است وآنها تنها برای پوشـاندن آن مواضـع          

در شـرایط  .  راست، لبـاس چـپ بـر تـن کـرده انـد          

کنونی هم  محدود کـردن خواسـت هـای زنـان در      

حــصار مبــارزه بــرای لغــو قــوانين و اصــرار در عمــل 

شــعار بــرای گنجانــدن چنــين شــعاری بــه عنــوان  

، صرف نظر از این کـه در ظـاهر چـه حـرف              محوری

ای تند و آتشينی هـم زده شـود در واقـع اتخـاذ              ه

این کار نه تنهـا     .  یک موضع راست در عمل است     

ــرده و     ــان را محــدود ک ــارزات زن افــق سياســی مب

باعث دامن زدن بـه توهمـات موجـود در درون ایـن            

جنــبش شــده اســت بلکــه اساســا ســبب شــده  

  اســت کــه زمينــه اتحــاد، همکــاری و همراهــی 

ــان سوسياليــست و  ــالين زن ــا همــدیگر  فع  چــپ ب

  .  مغشوش شود

  

در اینجا الزم است سوال شود که اساسـا چـرا و            

" لغـو قـوانين  "با چه اسـتداللی بایـد مبـارزه بـرای           

نقش اصلی و محوری را در جنبش زنان ایفا کند؟            

ــه طــور     ــد ب ــان چــپ و سوسياليــست نبای چــرا زن

 مبارزه کنند و بـا محـور        رهائی زنان مشخص برای   

ار، مبــارزه بــرای  لغــو و یــا    قــرار دادن ایــن شــع  

ــوری اســالمی را  در    ــوانين زن ســتيز جمه تغييرق

راســـتای مبـــارزه بـــرای ســـرنگونی ایـــن رژیـــم و 

رســيدن بــه رهــائی کامــل زنــان پــيش ببرنــد؟         

پرســيدنی اســت کــه براســتی چــه دالیلــی و یــا  

انگيزه ای باعث ميشود که بعضی از مدعيان چپ     

هندگان و کمونيست در جنبش زنان که سازمان د       

هـستند  " لغـو قـوانين   "اصلی حرکت مبارزه بـرای      

های  خود را تا این حـد پـائين آورنـد؟              "سطح آرزو "

واکنش هایی که آن مدعيان تا به حال نسبت بـه           

ایــن ســواالت نــشان داده انــد غالبــا بــر پایــه یــک   

محصور كردن جنبش زنان در چهار چوب 

   "براي لغو يا تغيير قوانين"مبارزه 

  !چيزي بجز رفرميسم نيست
 



  صفحه               106شماره                                      پيام فدايي 
 

 

15 

سالمی کـه   مدافعين لغو و یا تغيير قوانين زن ستيز جمهوری ا         .  تحليل علمی و واقعی نبوده است     

در حال حاضر این خواست را محور اصلی مبارزه خود قرار داده اند، هيچ گـاه نتوانـسته انـد توضـيح                 

بدهند که در زمانی که خواست سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی یکی از توده ای تـرین خواسـت            

ا بایـد   های دمکراتيک  مردم ما می باشد چرا شعار اصلی جنبش زنان انقالبی در خارج از کـشور ر                  

از این حد پائين آورده و آن را در محدوده شعار محوری لغو و یا تغيير قوانين محصور نمود؟   آنهم در                       

زمانی که توده های مردم  و از جمله زنان مبارز ایران با وجود سلطه دیکتاتوری و سرکوب در درون                    

قـاطعی حتـی بـا    جامعه در اشکال مختلف خواسـت سـرنگونی و برچيـده شـدن ایـن نظـام را در م                 

البته در مقابل سئواالت فوق، گاهی اوقات اظهـارات  مبهمـی            !  اعمال قهر انقالبی نشان داده اند     

اش بـر    های سياسی، ایدئولوژیک     رژیمی که پایه   : "از جمله مطرح می کنند    . نيز شنيده می شوند   

 از او چيـزی بـاقی   ی ستم بر زن شکل گرفت، و وقتی که تو ایـن ماهيـت را از او بگيـری، دیگـر          پایه

اما این پاسخ در درجه اول نشان می دهد که مدافعين محوری کردن لغو و یا تغييـر       ) ١." (ماند  نمی

آنهـا بـا گفـتن ایـن جملـه ایـن            .  قوانين، حداقل در مورد ماهيت رژیم جمهوری اسالمی ابهام دارند         

 اسالمی که به گفتـه آنهـا   نتيجه را می گيرند که مبارزه با پایه های سياسی ایدئولوژیک جمهوری    

بنـابراین  .   همان مبارزه برای لغو کليه قوانين زن ستيز می باشد، به معنای سرنگونی رژیم است              

از دید مدافعين لغو قوانين، برای سازماندهی و جذب وسيعترین نيروهـا بـرای مبـارزه بـا رژیـم ضـد                      

  !مردمی جمهوری اسالمی طرح شعار لغو قوانين، کافی می باشد

  

اگـر یـک    "نها در این تصور تا آنجا پيش ميروند واین سوال را پيش پای منتقدین خود ميگذارنـد کـه                      آ

خواهم تمام قـوانينی کـه بـر عليـه مـن در جمهـوری                 بگوید که من می   ) یک زن و نه یک گروه     (زنی  

؟ جمهوری اسالمی نابود باید گردد ، چـه بایـد بـه او گفـت          «اسالمی است، لغو شود اّما نگوید که        

  در واقـع مـدافعين مبـارزه         )٢"(ای خواهند گفت که او زنی بورژواست، رفرميـست اسـت            حتمًا عده 

برای لغو قوانين با طرح سوال مذکور قصد دارند کـسانی را کـه محـوری بـودن شـعار لغـو قـوانين را         

اليکه در در ح!   نادرست ميدانند، به عدم حمایت از مبارزات زنان بر عليه قوانين موجود متهم  کنند    

واقع در بطن این سئوال همان بينشی خوابيده که افق سياسی آن نمـی توانـد از خواسـت هـا و                      

  .برنامه های رفرميستی جنبش زنان فراتر برود

  

در پاسخ به سوال مطرح شده فوق با صراحت بایـد گفـت اساسـا کـدام بخـش از زنـان جامعـه مـا                          

 رفرميـست کـه منـافع       - آیا بـه جـز زنـان بـورژوا           خواهان سرنگونی این رژیم ننگ و نکبت نيستند؟           

مادی اشان با حفظ این رژیم گره خورده است، زنـان دیگـری هـم در جامعـه ایـران وجـود دارنـد کـه               

خواهان از بين رفتن این رژیم نباشند؟  مگر غير از این است که اگـر زنـی خواهـان تغييـر برخـی از                         

مهوری اسـالمی را نداشـته باشـد یعنـی ایـن      قوانين موجود باشد ولی خواست سرنگونی رژیم ج   

که در حفظ و تداوم این رژیـم منـافع دارد و تنهـا بـا بعـضی از قـوانين آن کـه مربـوط بـه زنـان اسـت                                

مــشکل دارد؟  بــه راســتی چنــين زنــی بــه کــدام طبقــه در ایــران تعلــق دارد؟   و یــا خواســته و یــا  

 -  آیـا ایـن چنـين زنـی جـز یـک زن بـورژوا                ناخواسته از منافع کدام طبقه در جامعه دفاع مـی کنـد؟             

رفرميست می تواند باشد؟   آیا مگر زنان بورژوا، که در این سوال به ماهيت سرکوب گر و استثمار                   

  گر آنها برخورد نشده، چيزی فراتر از حفظ نظام با تغيير پاره ای از قوانينش را هم خواهانند؟ 

  

ی زنان زحمتکش جامعه ما فقـط بـا سـرنگونی           می دانيم که تحقق خواست های دموکراتيک تمام       

 رفرميست و اصالح طلب     -در حاليکه زنان بورژوا   .  انقالبی رژیم جمهوری اسالمی امکان پذیر است      

از آنجا که منافع طبقاتی اشان با حفظ دستگاه حاکمه کنونی گره خورده است، تنها با کوشش در          

.   ها ی مربوط بـه زنـان را مطـرح ميکننـد            حفظ چهار چوب همين نظام است که یکسری از خواسته         

 خود قرار داده و در حال حاضر مبارزه         مرکز فعاليت بنابراین کسانی که مبارزه برای  لغو قوانين را در           

، عليرغم ادعای چپ بودن و عليرغم ذکر شعارهای         در همين چهار چوب محصور می سازند      زنان را   

 سـطح نظـرات و خواسـته هـای خـود را در حـد       پر طمطراق شان، در مورد جنـبش زنـان و در عمـل         

 را بـرای مبـارزاتش      محـوری جنبش رادیکال زنان باید     .  خواسته های زنان رفرميست تقليل داده اند      

انتخاب کند که بطور شفاف با در نظـر گـرفتن دفـاع و حمایـت از تمـامی خواسـته هـای دمکراتيـک                         

و آنـرا در چهـارچوب مبـارزه بـا قـوانين       مبـارزاتی جنـبش زنـان را وسـيع کـرده      -زنان، افق سياسی    

مبارزه برای رهائی زنان بایـد محـور        .  محدود نکند 

مبارزه زنان کـارگر و زحمـتکش و دیگـر زنـان تحـت           

ستم جامعه ما قرار بگيرد و همـه خواسـته هـای            

مبارزاتی زنان و از جمله مبـارزه بـرای لغـو قـوانين            

زن ســتيز جمهــوری اســالمی بایــد بــا محــور قــرار 

 این شعار در جهت نابودی نظام حاکم پـيش          دادن

زیـــرا در واقـــع  تحقـــق اصـــولی هـــر یـــک از .  رود

خواسته های دمکراتيک و بر حق زنان ما با حفـظ           

  . این نظام  امکان پذیر نيست

  

بنابراین در برخورد به آن سوال مطرح شده در باال          

بگویـد  ) یک زن و نه یک گـروه (اگر یک زنی   " یعنی

تمام قوانينی که بـر عليـه مـن         خواهم    که من می  

در جمهوری اسالمی است لغو شـود، اّمـا نگویـد           

جمهوری اسالمی نابود باید گردد ، چـه بایـد          «که  

ــت؟  ــه او گف ــا   " ب ــست ه ــورد کموني ــع و برخ موض

کمونيــست هــا از تمــامی . بــسيار روشــن اســت

خواسته های بر حق و دموکراتيک زنان در جامعـه    

ــرای    ــد و ب ــت ميکنن ــاع و حمای متحقــق شــدن  دف

کــــوچکترین و پایــــه ای تــــرین خواســــته هــــای  

دمکراتيک آنان مبارزه ميکنند، امـا مـرز مشخـصی          

.  آنها را بـا زنـان بـورژوا و رفرميـست جـدا ميـسازد              

همانطور که قبًال نيز اشاره شد، در اینجا زن مورد          

نظر سوال کننده اگر خود یک بـورژوا و متعلـق بـه             

شـن اسـت   طبقه حاکم هست، در ایـن صـورت رو    

که خواهان سرنگونی رژیـم نيـست و اگـر خـود از             

طبقه حاکم نيست ولی نظرات آنها را مطـرح و بـا            

افق دید آنها در جنبش زنان شرکت می کند، جدا    

از اینکه با چه نيتی این خواسته را طـرح ميکنـد و             

جدا از این که تا چه حد به آنچـه مطـرح مـی کنـد        

ــا نيــست، بطــور واضــح خوا   هــان آگــاه هــست و ی

تغييــر قــوانين در چهــار چــوب حفــظ نظــام کنــونی  

  . است، بنابراین او یک رفرميست می باشد

ــه   ــزوه مارکسيـــسم و رفرميـــسم بـ ــين در  جـ لنـ

  :  صراحت بيان ميکند

حتی در رابطـه بـا      " ( هدف نهایی "هنگامی که   " 

از تبليغات ما هر چه بيـشتر کنـار زده          ) دمکراسی

  . " شود با رفرميسم روبرو هستيم

ه در اینجا هم بطـور واضـح هرگـاه طـرح و تبليـغ               ک

هــدف نهــایی کــه در شــرایط جامعــه ایــران همــان 

نابودی کل نظـام سـرمایه داری و رژیـم جمهـوری            

اســالمی اســت بــه حاشــيه رانــده شــود، مــا بــا   

این مهمترین وجه تمـایز     . رفرميسم روبرو هستيم  

  .کمونيست ها و رفرميست هاست

   

 ها در این اسـت      فرق کمونيست ها با رفرميست    

ــه کمونيــست هــا در ضــمن مبــارزه و دفــاع از       ک
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  !!دي ستدي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزازنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزا
  

خواسته های بر حق مردم و در حالی که  برای از بين بردن قوانين ارتجاعی  مبارزه مـی کننـد، در                 

عين حال بطور شفاف به زنان توضيح ميدهند که این قـوانين فقـط بخـشی از ابـزار سـرکوب عليـه                        

سياسی را در حين مبارزه بر عليه قوانين زن سـتيز بـه زنـان               ، کمونيست ها افق مبارزه      . آنهاست

کمونيست ها به آنها توضيح ميدهند که مبارزه زنان برای رسيدن به رهائی را نباید            . نشان ميدهند 

آنها با باال بردن سطح آگاهی زنان در پروسه مبارزه با قـوانين تبعـيض آميـز           .  در این حد متوقف کرد    

سطح مبارزاتی شان می کنند و در عمل با استفاده از تجربيـات خـود آنـان    موجود سعی در ارتقا ء   

نشان داده ميشود که فقط در پرتو سرنگونی کل این نظام هست کـه خواسـته هایـشان متحقـق                    

نه اینکه مبارزه برای لغو قوانين را در سر لوحه  برنامه  خود قرار داده و صرفًا کـارزاری            .  خواهد شد 

نه اینکه خودمان هم همرنگ  و تسليم جـو رفرميـستی غالـب              .  زماندهی کرد را در این جهت  سا     

 کـه رفرميـست هـای    غييـر قـوانين  شده و برای عقب نماندن از غافله، بـه جـای بکـار بـردن کلمـه ت                 

 را به عنوان اصلی ترین شـعار  لغو قوانينحکومتی در ایران مطرح می کنند، بدل آنرا بزنيم و عبارت    

زنان انقالبی باید  خط کشی شفاف با برنامه         .  ن در خارج از کشور انتخاب کنيم      و محور مبارزات زنا   

.  های زنان حکومتی و رفرميست ها داشته باشند و از دامن زدن به توهم در توده هـا پرهيـز کننـد                     

واقعيت این است که کمونيست ها  برای  کوچکترین تغيير و بهبود در زندگی مـردم، بـرای تمـامی        

دمکراتيک  مـردم مبـارزه ميکننـد و تـرویج و تبليـغ خواسـته هـای انقالبـی از وظـائف                      خواسته های   

  .  اصلی نيروهای انقالبی می باشد

  

سختی های راه نباید باعث شود که زنان مبارز از مسير انقالبی مبارزه جهت سـرنگونی رژیـم زن                   

 علـت منـافع   همـصدایی زنـان مبـارز بـا کـسانی کـه بـه           . ستيز جمهـوری اسـالمی منحـرف شـوند        

طبقاتی اشان ، تغيير قوانين در چهار چوب نظام جمهوری اسالمی را در سر لوحه حرکت خود قرار     

.  داده اند،  نتيجه ای جز به انحراف و به شکست کشاندن مبارزات زنان را به همراه نخواهد داشت       

ا شـرایط امـروزی     کسانی که ادعا ميکنند که شعار لغو قوانين زن ستيز به عنوان شعار محـوری، بـ                

مبارزه در جامعه منطبق است، نه تنها سدی در راه رشد و ارتقا مبـارزات بوجـود مـی آورنـد، بلکـه                       

در واقـع مـا     .  باعث ایجاد توهم و مخدوش کردن صفوف مبارزین انقالبی با رفرميست هـا ميـشوند              

داوم ارتجـاع و  باید شفاف توضيح دهيم که در پس تمامی قوانين ضد انـسانی و ارتجـاعی رژیـم، تـ           

مذهب و قوانين تنها ابـزاری جهـت حفـظ نهـاد مقـدس              .  منافع اقتصادی طبقه حاکمه نهفته است     

  .مالکيت خصوصی  طبقات حاکم می باشد

  

در مقابل این نظر که گویا مبارزه عليه قوانين زن ستيز جمهـوری اسـالمی بـه معنـی مبـارزه بـرای             

رین موضـوع بـرای رژیـم همانـا حفـظ نظـام اش       سرنگونی این رژیم است باید گفت که اساسـی تـ          

هست و هر زمان که این رژیم حيات خود را در خطر ببينـد حتـی ممکـن اسـت خـودش دسـت بـه                          

تازه در این صورت اگـر تغييراتـی هـم بـه نفـع زنـان در قـانون صـورت                     .  مانور های اصالحی هم بزند    

مثًال ممکن است .   نخواهد داشتبگيرد، در جامعه دیکتاتور زده ما اساسا هيچ گاه ضمانت عملی          

که رژیم به علت مبارزات مردم این جا یا آنجا عقب نشينی ای را انجام دهد، اما این به هـيچ وجـه                      

نمی تواند دائمی باشد و جنبش در اولين فرصت با تعرضی جدید روبرو خواهد شد و تا زمـانی کـه      

دسـت تـوده هـا تحـت یـک رهبـری       این رژیم که حافظ مناسبات نظام سرمایه داری حاکم هـست ب       

انقالبی سرنگون نشود،  هيچ تغيير اساسی در شرایط و در جهت بهبود زنـدگی زنـان نمـی توانـد                    

در واقع آنچه مسلم است این است که این لغو قوانين نيستند که سرنگونی رژیم را      .   بوجود بياید 

.  ن اش را تـضمين ميکنـد      تضمين ميکنند، بلکه بر عکس ایـن سـرنگونی رژیـم اسـت کـه لغـو قـواني                  

خواسته های دمکراتيک جنبش زنان ایـران نمـی توانـد جـدا از مبـارزات ضـد امپریاليـستی، جـدا از                       

مبارزه بر عليه جنگ افروزی آنها و جدا از مبارزه برای سرنگونی تماميـت نظـام جمهـوری اسـالمی      

ار دادن مبـارزه بـر عليـه        خواسته های دمکراتيک جنبش زنان ایران نمی تواند  با محـوری قـر             . باشد

زنان انقالبی باید   .   قوانين زن ستيز به ثمر برسد     

ــه ای     ــدون هــيچ مــصلحت طلبــی عافيــت جویان ب

حمایت از منـافع بخـش محـروم جامعـه را در سـر              

  .لوحه کار مبارزاتی خود قرار دهند

  

با توجه به همه آنچه گفته شد بطور خالصـه الزم        

رزات زنـان در    به تأکيد است که محصور کـردن مبـا        

ــوانين        ــو ق ــا لغ ــر ی ــرای تغيي ــارزه ب ــوب مب ــار چ چه

کمونيـست  .   تسليم شدن بـه رفرميـسم اسـت       

ها مبارزه برای هيچ خواسته ای را به فردا موکول          

نمــی کننــد و اساســا در پروســه همــين مبــارزات  

اســت کــه تــوده هــا تجربــه ميکننــد، متــشکل       

ميشوند، دشمنان خود را می شناسند، متحدین       

 خود را می یابنـد و راه  کارهـای انقـالب را              واقعی

اما تنزل دادن خواسته های جنـبش       .  پيدا ميکنند 

زنان به صرف لغو یا تغييرات در قوانين نمـی توانـد            

مـا از هـم اکنـون بایـد         .   در چنين مـسيری باشـد     

برای از بين بردن نظامی کـه حـافظ و مجـری ایـن              

 در قــوانين اســت مبــارزه کنــيم و مبــارزات زنــان را 

جهــت از بــين بــردن ریــشه اصــلی نــابرابری هــای 

ما می توانيم همراه سایر     .  موجود کانا ليزه کنيم   

ــاریخی      ــدرت ت ــر ق ــه ب ــا تکي ــاعی و ب ــشار اجتم اق

کارگران و زحمتکشان رژیم جمهـوری اسـالمی را         

همــراه قــوانين ارتجــاعی اش بــه گورســتان تــاریخ 

اتحــاد اصــولی مبــارزاتی زنــان فقــط در .  بــسپاریم

ين بستری و با اتکا بر موازین اصولی و با الهام            چن

و درس گيری از تجربيات و مبـارزات آشـتی ناپـذیر           

.  زنان کمونيست  و انقالبی جهان ميـسر ميـشود         

بــه ایــن نکتــه هــم بایــد توجــه داشــت کــه  زمينــه 

بوجود آمدن  اتحاد واقعی  مبارزاتی زنـان نيـاز بـه             

یی سالم و   دامن زدن به مبارزه ایدئولوژیک در فضا      

فـــضایی کـــه در آن تـــاب تحمـــل . دمکراتيـــک دارد

شــنيدن نظــرات مخــالف بــدور از تحریفــات و تنــگ  

  .نظری های رایج وجود داشته باشد 

 ٢٠٠٨ فوریه ١٠ سارا نيكو

  :زیر نویس ها

  )٢(و ) ١(
73=id&=submenu?php.ainm/net.goftogoo.www://http   
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 ، تعـــداد بيـــشتری از افـــراد بـــا ٢٠٠٧در ســـال 

اجـازه ثبـت نـام در       ،  داشتن پرونده سوء سابقه     

ارتش و نيروی تفنگداران دریایی دریافت داشـته        

پارسال ارتـش و نيـروی تفنگـداران دریـایی          .  اند

شــاهد جهــش در تعــداد محکــومين جنــایی کــه  

  . د ، بودنداجازه استخدام یافته ان

 هــای نيــاززیــر فــشار تهيــه و تــدارک نيــرو بــرای 

جنگی ، ارتش و نيروی تفنگداران دریـایی سـال          

گذشته بطور قابل مالحظه ای تعداد بيشتری از        

 بـه اسـتخدام     ٢٠٠۶این افراد را نسبت به سال       

تعدادی از ایـن تـازه اسـتخدام        . خود در آورده اند   

یـا  شده ها سابقه محکوميت های آدمکـشی و     

   .جرایم جنسی داشته اند

اطالعــات منتــشر شــده از طــرف کميتــه گنگــره  

آمریکــا نــشان مــی دهــد کــه تعــداد ســربازان بــا 

ســوء ســابقه پذیرفتــه شــده در ارتــش از تعــداد  

 ٢٠٠۶نفر  در سـال   )٢۴٩(دویست و چهل و نه     

ــازده    ــصد و ی ــه پان ــر در ســال   )۵١١(ب  ٢٠٠٧نف

ــا ســوء ســابق   . رســيده اســت  ــراد ب ــداد اف ه تع

استخدام شده در نيـروی تفنگـداران دریـایی در           

نفـر بـه   ) ٢٠٨(همين مدت از دویست و هـشت    

  . نفر جهش داشته است) ٣۵٠(و پنجاه  سيصد

نمـود جزئـی از یکـصد و هـشتاد          تنهـا   این تعداد   

نفر اسـتخدامی توسـط ارتـش،     ) ١٨٠٠٠٠(هزار  

نيــــروی هــــوایی، نيــــروی دریــــایی، و نيــــروی 

محــسوب ) ان دریــاییتکــاور(تفنگــداران دریــایی 

 در طی سال مالی دو هـزار و هفـت         ميشود که   

 امـا   .  بـود پذیرفتـه   سی ام سـپتامبر پایـان       ، در   

خود این نمود بيانگر گرایشی است کـه موجـب          

هم در ميان نيروهـای نظـامی و      ،  نگرانی هایی   

  .شده استآمریکا  کنگرههم در 

دزدی ،   سرقت از منازل     عمده این جرایم شامل   

) ٩( و مواد مخدر مـی شـود، امـا نـه              های دیگر 

مورد از این جرایم را محکوميت هـای جنـسی و           

 اتوموبيـل مورد آدمکشی و یا قتـل بـا         ) ۶(شش  

 تعداد زیـادی   . تشکيل می دهد  ) وسيله نقليه (

 استخدامی هـای ارتـش، و نيـروی تفنگـداران          از

بوده اند کـه   کسانی ، ) تکاوران دریایی(دریایی  

جرم ضرب و جرح شدید،     د  ماننمحکوميت هایی   

نيـز   گـرم  سرقت ، و یا اتفاقاتی که در آن سـالح  

    .، داشته اندبکار برده شده 

هــم نيــروی تفنگــداران دریــایی     هــم ارتــش و 

ــایی ( ــاوران دری ــر) تک ــرو   در ام ــداد ني ــزودن تع  اف

عنـوان بخـشی از تـالش عمـومی         ه  هایشان  بـ   

اســتخدام نيروهــای  جهــت بــرآوردن نيازشــان در

، مواجـه  بـا      ی جنگيـدن در دو جبهـه      جنگجو بـرا  

در نتيجـــه ایـــن .  مـــشکالت جـــدی شـــده انـــد

سال های اخير تعداد کسانی کـه        مشکالت، در 

احتيـاج  و خدمت نيروهای نظامی درآمده انـد      ه  ب

به چشم پوشـی از جـرایم و سـوء سـابقه و یـا               

 . داشته اند، افزایش یافته اسـت ی رفتار بد دیگر 

 در مــورد همچنــينهــا ایــن نــوع چــشم پوشــی 

لياقت و شایستگی و نيز احتياجات پزشکی نيز        

  .  ندنصدق می ک

رئيس کميته اصالحات دولت و     ،  هنری وکسمن   

 کسی که ایـن اطالعـات را         ، سرپرست مجلس 

منتشر کرده، گفته است که این چشم پوشـی         

جهت دادن  ، یعنی    موجهاین دليل   به  شاید هم   

وده بـ شانس و فرصت دوباره ای برای این افـراد          

  . باشد

از اینکـه افـزایش قابـل       "اما او افزوده اسـت کـه        

در ، توجهی در استخدام افـراد بـا سـوء سـابقه           

نتيجه فشاری است که بخـاطر جنـگ عـراق بـر            

نيروهای نظامی وارد شـده و ممکـن اسـت کـه            

قليل دهـد،    تآمادگی نيروهای نظامی را     این امر   

نيروهـای نظـامی       ."بر نگرانی ها افزوده است    

ز این پروسه چشم پوشی استفاده مـی کننـد     ا

تا بتوانند که افراد بـا سـوء سـابقه و محکوميـت             

ایـن افـراد و      و های سـنگين را اسـتخدام کننـد،       

اعضاء نيروهای نظـامی خيلـی از ایـن جـرایم را            

  .زمانی مرتکب شده اند که نوجوان بوده اند

  

ــروی     ــورد از جــرایم ني ــدین م ــال، در چن ــرای مث ب

ــداران در ــایی تفنگ ــایی (ی ــاوران دری ــرم ) تک ، مج

نوجوانی بوده است که با رضایت نوجوان دیگری 

که زیر سن قانونی بـوده اسـت رابطـه جنـسی            

از این افـراد    دیگر  در یک مورد    . برقرار کرده است  

ــه در    ــاله ای کـ ــيزده سـ ــوان سـ ــشی، نوجـ ارتـ

 کمــد رخــت"مدرســه اش کبریتــی را بــه ســوی 

همـين  ه بـ  دانش آموزان پرتـاب کـرده بـود و      "کن

  سـوزی  آتـش  و   خاطر نيز بـه جـرم ایجـاد حریـق         

محکوم شده بـود، کـه بایـد شـش سـال بعـد از             

بتوانـد از قـانون چـشم پوشـی         ارتکاب آن واقعه    

  .  بهره مند شود

ــاگون،  ــاتن ویتينگــتن ســرگردســخنگوی پنت  جان

افــراد بــا ســوء ســابقه و محکوميــت :"گفــت کــه 

ورد  مـ  مدّبرانـه و  بطـور     ) الزم(پيشين با بررسی    

  ."استفاده قرار ميگيرند

سطح پائين بيکـاری، طـوالنی      "او اضافه کرد که     

، کاهش تمایل   یسم  شدن دوره جنگ عليه ترور    

،  ميلــی فزاینــده  والــدین   و بــی" بــه خــدمت 

ــه     ــر بزرگــساالن جهــت توصــيه ب معلمــين و دیگ

جوانــان بــرای خــدمت در نيروهــای نظــامی، کــار 

ه اســتخدام را بــه یــک امــر مــشکل تبــدیل کــرد  

  .است

 سی ام   دردر سال مالی که      گزارش ارتش  بنابر

د،  هيجـــده در صـــد شـــ خـــتم ٢٠٠٧ســـپتامبر 

از تــازه اســتخدامی هــا نيازمنــد چــشم  %) ١٨(

ــشين     ــت پي پوشــی از ســوء ســابقه و محکومي

 ماهه مشابه قبلی ١٢در حاليکه در دوره  . ندبود

ختم  ٢٠٠۶سال مالی که به سی ام سپتامبر        (

  . بوده است%) ١۵(در صد این رقم پانزده ) دش

: ورومان گفته است که     ت.  ارتش جيمز د   سرگرد

ما ارتش را سریع گسترش می دهيم، بعـضی         "

از چشم پوشی ها انجام می گيرد، مـا اینهـا را            

هـشدار دهنـده     هنـوز    مـسئله می دانـيم ، امـا       

   ".نشده است

بخـش مهمتـر آمـاده سـازی         ":کـه کرد  او اضافه   

 شما می دانيـد     .بخش رهبری است  ،  سربازان  

ســرمایه  و کــه کــسی روی مــن حــساب کــرده 

زیبایی ارتش ایـاالت متحـده      . گذاری کرده است  

همـه اش در بـاره رهبـری        . در همين اسـت   هم  

ــد شــانس و فرصــت خــدمت    ...اســت شــما بای

  " .کردن را به مردم بدهيد

پنتــاگون بــه آرامــی بــرای ، اواخــر پــائيز گذشــته 

 راه هــا آن یــافتن راه هــایی کــه بتوانــد بــر طبــق

پيوستن افراد با سوء سابقه جزئی به نيروهای        

 هـدف آن      . ، اقدام نمود    کند  تر نظامی را راحت  

بــازنگری و بررســی هــا ایــن اســت کــه امــر پــر   

 زحمت شرایط چـشم پوشـی در مـابين تمـامی        

 –نيروهای انتظامی را همـساز کنـد        ) سرتاسر(

تفنگـــداران دریـــایی، نيـــروی ) نيـــروی(،  ارتـــش

  و تعـداد جـرم هــای   – نيـروی هـوایی   دریـایی و 

جزئی را کاهش دهد که هم اکنون موجـب ایـن           

  . جریان می شود

طبق اطالعـاتی کـه روز دوشـنبه منتـشر شـد،            

ــيش از   ــازده  نيمــی ازکمــی ب ــصد و ی ) ۵١١( پان

   به ٢٠٠٧محکوميت هایی که در ارتش در سال 

  ۴در صفحه 

 

  !رشد آمار استخدام افراد با داشتن سابقه جنائي در ارتش آمريكا
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  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67تل عام زندانيان سياسي در سال از بازماندگان ق

  )هفتمقسمت (
  

. رد را قرائت می کردندبعد نام متهم وميزان ضربات کابلی که باید بخو     . همه زندانيان را پشت به در می نشاندند       )٣سالن  (در داخل اتاق     ...
 ضـربه شـالق را از پـس گـردن تـا رانهـا مـی زدنـد                ٣٠ تـا    ١٥بين  " زندانی باید عقب عقب می آمد وکف اتاق دمر دراز می کشيد و آنها غالبا              

. جا آزاد بود  تفاوت با بازجوئی در این بود که در بازجوئی فرد را به تخت می بستند ولی این                .  ضربه شالق خوردم   ٢٠خودم یکبار بدین شکل     .
ایـن نـوع تنبيـه      " کـال . خود من شاهد بودم که پاسداران قرآن را زیر یک بغلشان می گذاشتند ولی با دستی که خالی بود ضربه می زدنـد                        

نسبت به کتک خوردن توی شعبه از یک ویژگی خاصی برخورداربود چرا که برای زندانی جنبه رو کـم کنـی وروحيـه بخـشيدن بـه زنـدانيان                            
بخاطر همين هم هيچ زندانی ای را من ندیدم که در این شرایط تنبيه فریاد کند که خود این باعث دلخوری ، خـشم وشـدت                          .  داشت دیگر را 

  ...شدضربات پاسداران می 

آيا با تغيير کـادر زنـدان، فـشار         : پيام فدائی 

  زندانيان کمتر شد؟ اين را توضيح دهيد؟به

  

،  اوضاع زندان بهـم      ٦٣از اواسط تير ماه      :پاسخ

بنـد یـک واحـد      (ریخت و توابين را ازسلولها بردند       

خــروج تــوابين از ســلولها بــه هــيچ عنــوان ).  یــک

ــه      ــا ب ــه آنه ــود، بلک ــد نب ــا از بن ــوان خــروج آنه بعن

سلول ابتـدای بنـد کـه هميـشه مقرشـان بـود             ٥

در اصـل گرگهـا بـه النـه هایـشان           . دندمنتقل ش 

ایـــن انتقـــال بـــا اینکـــه  بـــار شـــدید . برگـــشتند

فشارروحی وروانی را در اتاقها از بـين بـرد ولـی            

آنها در  . دليلی برای محو کامل توابين از بند نبود       

موقعيت جدیدی قرار گرفتند تا بتوانند سير عقب     

را بـه   ) تـا بازشـدن درب سـلولها        (نشينی رژیـم    

آنهــا اگــر چــه . جامــه عمــل بپوشــانندآهــستگی 

ــان        ــا زم ــی ت ــداد شــدند، ول ــم تع ــه ک ــه رفت رفت

ــک       ــد ی ــد یــک واح ــدن بن انتقــال (متالشــی ش

زندانيان کرد به زندان سنندج ، زندانيان شمالی         

به زنـدان رشـت وانتقـال تعـدادی از زنـدانيان بـه              

اوین و سر آخر انتقال بخش وسيعی از زنـدانيان          

 زنـدان   ٢م بـه سـالن      که مـنهم در بـين آنهـا بـود         

 منتقـل   ٣واحـد   ١گوهردشت والباقی که به بنـد       

همچنان در بند بودند و کم وبـيش نقـش          ) شدند

تـوابين،  . خدمه رژیم را به خوبی اجرا می کردنـد       

اینبــار ســرداران لــشکر شکــست خــورده ســپاه  

سرکوبگر بودنـد کـه بایـد بـه پـشت خاکریزهـای             

قـش  در این زمـان  آنهـا در ن        . خود بر می گشتند   

گماشتگی خود مدتی حيران بودند و هنوز نمـی        

به ظاهر پـدر    . دانستند که جایگاهشان کجاست   

را از دسـت داده بودنـد       ) حـاج داود  (معنوی خـود    

وپــوچ بــودن تــالش هــاو خــوش رقــصی هایــشان 

حال نه اجـرو قـرب گذشـته را در          . ثابت شده بود  

صنف توابيت داشتند ونه جایگاهی در صف نيـرو         

ایـن شـرایط ماحـصل      . ارز زنـدان  های مقـاوم ومبـ    

  .مقاومت وایستادگی خيلی از زندانيان بود

بنـــابراین یکـــی از تغييـــرات : پيـــام فـــدائی

 در زنــدان ٦٣مهمــی کــه در تيــر مــاه ســال 

قزل حصار در زندگی زندانيان رخ داد همان        

جدا کردن توابين از زندانيان بود که به نظـر    

مـــی رســـد در دو مرحلـــه صـــورت گرفتـــه 

  طور نيست؟این. است

  

در مقایــسه بــا شــرایط گذشــته، خــارج   :پاســخ

شدن تـوابين از اتاقهـا تحـول بزرگـی در سـلولها             

درست اسـت کـه آنهـا همچنـان در          .  بوجود آورد 

سلول ابتـدائی بنـد مـستقر شـدند تـا         ٥بند و در    

ــه     ــر از گذشــته ب ــر ت ــه شــيوه ای حقي ــار ب ایــن ب

وظایف خود در شرایط و زمان عمل کـرده و مـورد    

ه برداری قرار گيرند ولی نبود آنها در اتاق هـا           بهر

 تـا زمـانی کـه        . یک تحول در زندگی زندانيان بود     

ــک دوره    ــد ی ــاز کنن ــا را ب ــا ٤٥درب اتاقه  روز ٥٠ ت

طول کشيد که بـه ایـن دوران بچـه هـا ی زنـدان              

 مـی  حسين قلی خـانی وحتی خود توابين دوره    

در اتاقهـا بـسته بـود ولـی         " چرا که اسما  . گفتند

اجــازه نمــی ) تــوابين (چــه هــا دیگــر از نگهبــان ب

گرفتنــد و هــر چنــد بــار کــه دوســت داشــتند بــه  

خریـد ومـصرف    (کمونهـا   . دستشوئی می رفتند    

در اتاقهـا دوبـاره     ) اشتراکی مواد غـذائی وغيـره       

از الی نرده ها بـه راحتـی بـا یکـدیگر       . برقرار شد 

صحبت می کردیم، بطـوری کـه خودمـان مجبـور           

وصدای فـراوان مقرراتـی بـرای       شدیم بخاطر سر  

حاال تـوابين در بهتـرین      . صحبت کردن وضع کنيم     

حالــت بــرای جابجــائی کتــاب ،روزنامــه ومــواد      

از یک سلول به سـلول دیگـر مـورد          ..... غذائی و 

خـشن ترینـشان هـم      . استفاده قرار می گرفتند   

خودش را چنان تحقير شده حـس مـی کـرد کـه             

 وکمتـر در    ترجيح می داد داخل سلول خود بماند      

 ١٤بعد از اینکه در مردادماه،      . راهرو آفتابی شود  

نفر از بچه های قيامت را بـه بنـد یـک واحـد یـک              

منتقل کردند وتعدای از بچه های مجاهد را جای         

به "  ماه مجددا  ٩که آنها را بعد از      (بچه های کرد    

آوردند ، آخرین قدرت   ) زندان کردستان برگرداندند  

عنــوان مــسئول بنــد، بــه » عزیــزرامش «نمــائی 

جابجائی تعدادی از بچه ها ومخلـوط کـردن بچـه           

ــا مــذهبی هــا   مجاهــدین ، آرمــان (هــای چــپ ب

از جملـه خـود مـن را        . بود) مستضعفين ، فرقان    

ــاق   ــه ات ــانی    ٨ب ــد ، فرق ــای مجاه ــين بچــه ه  ب

همــه از بچــه هــای قيامــت " ،آرمــانی کــه تقریبــا

  . بودند منتقل کرد

نـيم شـب   ٩عت  سا١٣٦٣ شهریور   ٥درست روز   

عزیــز رامــش از بلنــد گــو اعــالم کــرد بــرای چنــد   

ساعت می توانيد درب ها را باز کنيـد اومقـداری           

در رابطه با مقررات روضه خواند که کسی توجـه          

نکرد وبا اعالم همان کلمات اوليه دربها بـاز شـد           

از نظــرمن  . وهمــه یکــدیگر را در آغــوش کــشيدند

 که بـا در     این  شب زیبا ترین شب زندان بود چرا        

آغوش گرفتن یکدیگرثمره مقاومـت و ایـستادگی     

ایـن  .مـان را بـه رخ تـوابين وزنـدانبانها کـشيدیم       

  .روز، روز عمومی شدن بند یک واحد یک بود

  

بعد از اين تحـوالت چـه کـسی     : پيام فدائی 

  رئيس زندان شد؟

ــخ ــشتوانه   :پاسـ ــا پـ ــه بـ ــویم کـ ــن را بگـ  اول ایـ

ازمان منتظــری، مجيــد انــصاریان بــه ریاســت ســ 

زندانها انتصاب شد و بعد تمامی مسئولينی کـه         

. عهــده دار امــور زنــدانها گــشتند، تعيــين شــدند 

منظور این اسـت کـه مـسئولين درجـه یـک و دو               

حــداقل در (زنــدانها تغييرکــرده ومــسئولين جدیــد 

مورد قزل حصار واوین بطور کامل این امـر صـورت           

ــد منتظــری انجــام وظيفــه   ) گرفــت  ــا صــالح دی ب

بعد از حاج داوود، ميثم به جای او آمد که          . کردند

  . البته قبًال رئيس زندان عادل آباد شيراز بود

آيــا بــرای آمــاده ســازی ايــن  : پيــام فــدائی

تغييـــرات هيئـــت هـــائی از زنـــدان بازديـــد  

  کردند؟
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قبل از تغييرات ما نه هيئتی را در رابطـه           :پاسخ

ــژه ای      ــه شــخص وی ــدیم ون ــد دی ــد از بن ــا بازدی ب

فقـط مـدتی بودکـه احـساس        .  کردیم رامشاهده

می کردیم پاسداران و مسئولين زندان بـه هـيچ          

در اصـل تـرددی از      . عنوان داخل بند نمی شـوند     

  . آنها طی این مدت در بند مشاهد نشد

برخورد زندانيان بـا ايـن هيئـت        : پيام فدائی 

ها چگونه بود؟اگر خاطره ای در اين زمينـه         

  داريد لطفا بگوئيد؟

  

بطه با روی کار آمـدن بانـد منتظـری      در را  :پاسخ

من خـاطره ای را بيـان مـی کـنم کـه مربـوط بـه                 

  :خاطره به این صورت است. داماد اوست

 بود اغلب بچه ها در هواخـوری        ٦٣اوائل مهرماه   

بودنــد مــنهم بخــاطر درد ســابقه دارم روی تخــت 

ــودم و    طبقــه دوم انتهــای ســلول دراز کــشيده ب

 و علـی روی    بجـز مـن فـرزاد     . کتاب مـی خوانـدم    

تخــت طبقــه ســوم نشــسته بودنــد کــه کــسی   

نگاهی به جلـو درب سـلول انـداختم         . سالم کرد 

کوتاه قدی با یک پاسدار جلـو درب        " آخوند تقریبا 

بـا بـی    ) هم او بود که سـالم کـرد       ( ایستاده بود   

تفاوتی سرم را بردم توی کتاب ناگهان او را کنـار           

و را  تخت دیدم دو باره سالم کرد زیر لـب جـواب ا           

ــراه او      ــه هم ــه پاســداری ک ــردم ب ــاه ک دادم ونگ

مــن : او خــودش را معرفــی کــرد . ایــستاده بــود 

ناصــری دامــاد آیــت اهللا منتظــری هــستم و مــی 

خواهم با مشکالت زنـدانيان آشـنا شـوم  شـما             

اتهامتان چی اسـت ، چقـدر حکـم داریـد ، چنـد               

ســال اســت کــه زنــدان هــستيد ، از مــسئولين   

یـک ریـز    ........  دارید و  سابق زندان چه شکایتی   

  .حرف می زد

بـه  : من درحالی که نيم خيز شـده بـودم گفـتم            

هيچ یک از سئواالتتان جواب نمی دهـم پرسـيد          

اینجا محل زندگی من است چـرا       " چرا گفتم اوال  

تمام ایـن چيـز     " شما با کفش وارد شدید ؟ دوما      

هائی را که می خواهيد از من بپرسـيد خودتـان           

از کـی   " ر جریـان هـستيد ثالثـا      بهتر می دانيد ود   

  به کی شکایت کنم ؟ 

او که تالش داشت با خونسردی بـا مـن برخـورد            

کند بالفاصله دوال شد و نعلـين هـایش را درآورد           

وبــرد جلــوی درب ســلول تــوی راهــرو گذاشــت و 

دوباره بـه کنـار تخـت مـن برگـشت از ایـن همـه                

تا زمانی  : گفتم  . سماجت او خنده ام گرفته بود     

دارزندان داخل سلول اسـت مـن حرفـی         که پاس 

  .برای گفتن ندارم 

 ناصری گفت این پاسدار شخصی خـودم اسـت         

  .وکاری در زندان ندارد 

پس ضرورتی هم ندارد کـه اینجـا بایـستد       : گفتم

بــا . مگــر شــما از چيــزی واهمــه داشــته باشــيد 

اشاره او پاسدار از سلول خارج شد وپشت نرده         

  .ها ایستاد 

هام ، مدت محکوميـت ومـدتی را     ناصری دوباره ات  

که در زنـدان بـودم را پرسـيد کوتـاه بـه او جـواب                

توضــيح داد مــا از عمــل کــرد مــسئولين     . دادم 

خبر داریم واز قيامت عکس وفـيلم       " سابق کامال 

تهيه کرده ایم حاال از شـما مـی خـواهيم اگـر از              

مــسئولين ســابق شــکایت داریــد بــه مــا بگویيــد  

  . رسيدگی می کنيم " حتما

  گفتم از کی به کی شکایت کنم ؟

  .منظورت را نمی فهمم : گفت 

من عادت کردم هيچ وقت از زندانبان بـه    :  گفتم  

زندانبان شکایت نکنم چرا کـه بـار هـا چـوب ایـن       

  .عمل دیگران را منهم خورده ام 

من زندانبان نيـستم نماینـده قـائم مقـام          : گفت  

  . رهبری هستم 

نـدانها بـاز شـده      مگر با آمدن شما درب ز     : گفتم  

وما آزادشدیم وخودمـان خبـر نـداریم ؟ نـه آقـای             

ناصری یک زندانبان رفته وزندانبان جدیـدی آمـده         

برای من زندانی که می خـواهم حکـم خـودم را            

سپری کنم فرقی ندارد که شما باشيد زندانبان         

باشــيد یــا الجــوردی ، زنــدانبان لبــاس شخــصی  

  . د وغير شخصی هردو برای من زندانبان هستن

  . شما خيلی بدبين هستيد : گفت

اگـر یـک مـاه از ایـن مـدتی را کـه مـن در                 : گفتم

زندان گذراندم شـما هـم مـی گذرانيدیـد خـوش            

من می دانم االن هر     . بين تر از من نمی شدید       

حرفی بـزنم  شـب بایـد زیـر هـشت تـاوان آن را                

بپردازم حال وحوصله ایـن را نـدارم کـه سـر یـک              

  . چيز الکی کتک بخورم  

ناصری شروع به قـسم وآیـه کـرد کـه از صـحبت          

بين ما کسی مطلع نمی شود من فقط به قائم          

مـن همـه جـای      .مقام رهبری گزارش مـی کـنم        

زندان ازجمله آشپزخانه وبهداری را هم دیـده ام         

.  

  همه چيز بر وفق مراد بود؟"  گفتم حتما

 قبل از اینکه او جواب دهد پاسـداری کـه بيـرون            

 الی نــرده هــا گفــت مــن خــودم  ایــستاده بــود از

شـــاهد بـــودم کـــه از روی دیـــگ لوبيـــا بـــا الـــک 

سوسک جمـع مـی کردنـدما دیـدیم چـه کثافـت            

   .کاری با غذا می کنند وچی می پزند 

خوب آقای محترم حاال می تـوانی       :  به او گفتم    

همه این چيز هـا  را بـرای حـاج آقـا بنویـسی تـا             

  .دست خالی از زندان بيرون نرود 

مثـــل اینکـــه خيلـــی دلخـــوری : ت ناصـــری گفـــ

وناراحت هستی از اینکه ما اینجا هستيم در هر         

صورت حاال که حاضر نيـستی صـحبت کنـی اگـر            

  .خواسته ای داری بيان کن 

ناراحت کـه نـه، راحـت نيـستم شـما از            :  گفتم  

مــسئولين زنــدان هــستيد و هــر کجــا کــه دلتــان  

بخواهـد مـی رویـد در ضـمن مـن هـيچ خواسـته        

و خواسته هـای عمـومی را هـم         شخصی ندارم   

می توانيد در یک جلسه عمـومی از همـه افـراد            

  . بند سئوال کنيد

ناصری در حالی که زیر لب چيزی را زمزمـه مـی    

او آن  . کرد بدون خداحافظی از سلول بيرون رفت      

روز به سلولهای دیگر هـم سـر زد بجـز یکـی دو              

از ) بچه های دیگـر توضـيح دادنـد       " که بعدا (مورد  

یها واکثریتی ها کسی با او صحبتی نکـرد         توده ا 

  .واو دست از پا دراز تر از بند خارج شد

آيا در این دوره با تغييراتی کـه        : پيام فدائی 

در جو زندان بوجود آمـد، کـسانی را هـم از     

  زندان آزاد کردند؟ 

  

 در ابتــدای امــر تعــدادی از تــوابين را آزاد :پاســخ

پایان  کسانی که احکامشان     ٦٤کردند ودر سال    

نـسبت بـه    (یافته بود را با تسهيالت ساده تـری         

تعدادی را با اخـذ تعهـد و        " مثال. آزاد کردند ) قبل  

البته در کـل    (ضمانت ملکی وشخصی آزاد کردند    

تعـدادی را بـا اخـذ شـرایط     ). این تعداد اندک بود   

ولـی بعــد از مــدت  .قبـل و انزجارنامــه آزاد کردنــد  

ش مـصاحبه   پـذیر " کوتاهی به این شرایط مجددا    

بجـز چنـد تـواب، تعـدادکمی را         . هم اضـافه شـد    

شــاید بتــوان گفــت کمتــراز تعدادانگــشتان یــک   (

از بند  )دست که من نام تمامی آنها را می دانم          

ــاده        ــرایط س ــا ش ــصار ب ــزل ح ــک ق ــد ی ــک واح ی

ولی خيلـی از افـرادی کـه حکمـشان           . آزادکردند

خاتمــه یافتــه بــود وبــه شــرایط بعــدی رژیــم تــن   

 نکـرده و آنهـا بـه جمـع ملـی کـشها              ندادند، آزاد 

پيوســتند کــه تعــداد زیــادی از آنهــا در قتــل عــام  

ــستان    ــدانيان در تاب ــه  ٦٧سراســری زن ــه چوب  ب

ــارزه    ــه خيــل جانفــشانان مب دارســپرده شــده وب

  . طبقاتی پيوستند

آيـا در فـضای جدیـد وضـعيتی         : پيام فدائی 

بوجــود نيامــد کــه کــسانی بــرای آزادی بــه 

ــا بــه فکــر  خواســتهای رژيــم تــن دهنــ  د و ي

  تاکتيک زدن بيفتند؟

در ابتدای امر همانطور که در بـاال گفـتم           :پاسخ

شرایط تسهيل شده بودو این خود چراغ سـبزی         

  بود برای کسانی که حکمشان به پایان رسيده 

9ادامه در صفحه   
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  

  
  نگاهي به برخي از اخبار

  
در چارچوب تداوم تبليغات جنگ طلبانه دولـت بـوش،           ●

) سـيا (مايکل هايدن رئيس سـازمان جاسوسـی امريکـا        
اعالم کرد که عدم تبعيت جمهوری اسالمی از مصوبات         
شورای امنيت در رابطه با تعليـق غنـی سـازی اورانـيم             
نشان می دهد که ايـن کـشور  در پـی سـاختن  بمـب                 

وی با توجه به هزينـه هـائی کـه سـه دور             . اتمی است 
تحريم های شورای امنيت برای جمهـوری اسـالمی در          
بــر دارد گفــت کــه اگــر آنهــا نمــی خواســتند بــه شــرايط 

چنين هزينه ای را متحمـل      "ساختن بمب اتمی برسند     
  ".نمی شدند

  
ه جمهـوری اسـالمی اعـالم       پس از اينکه وزيـر خارجـ       ●

کرد که توافقی بين شرکت ملـی گـاز ايـران بـا شـرکت               
سوئيــسی ا گ ال جهــت فــروش گــاز بــه ايــن شــرکت  
منعقــد شــده اســت  دولــت امريکــا رســما از دولـــت       
سـوئيس خواسـت کـه نـسخه ای از ايـن قــرار داد را در      
اختيارش قرار دهد تا معلـوم شـود کـه آيـا ايـن قـرار داد                 

لمللی بر عليـه جمهـوری اسـالمی را         تحريم های بين ا   
  نقض می کند يا نه

  
به گـزارش رسـانه هـای جمهـوری اسـالمی پـس از               ●

در  بــاالی  " گــروه خلــق عــرب " مــشاهده شــدن پــرچم 
دکل فشار قوی شرکت برق در حاشيه جاده ماهـشهر          
به اميديـه اکيـپ عمليـاتی شـرکت توزيـع بـرق منطقـه               

  .ين آوردندسراسيمه  به محل رفته و پرچم را  پائ
  
 در يـک    احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي آشور      ●

فرمانـــده ســـابق برنامـــه تلويزيـــونی خبـــر دســـتگيری  
ن را تائيــد نمــود بــه گــزارش    تهــرا انتظــامي اســتان 

مطبوعات جمهوری اسالمی فرمانده مزبور در يک خانـه     
  .فساد و همراه با شش زن لخت دستگير شده بود

  

سـانه هـای ترکيـه اخبـاری از         پس از اينکه برخی از ر      ●
اعمال وحشيانه ارتش ترکيه بر عليه مردم کرد به دليل          
برگـزاری مراســم جــشن نــوروز در شــهرهای کردســتان  

 نفـر از خبرنگـاران      ١٣ترکيه منعکس نمودند دولت ترکيه      
تنها جرم اين خبرنگاران اين     . اين کشور را دستگير نمود    

در يـه بـدون     است که گزارش داده اند ژانـدارم هـای ترک         
 حقوق انسانی مـردم کردسـتان زن و مـرد و       نظر گرفتن 

پير و جوان را به وحشيانه ترين شکل سرکوب نمـوده و            
  .نورزيده اند حتی از آزار کودکان نيز دريغ

 

  
های  وری اسالمی در زندانوقتی به طور کلی از شدت و ابعاد جنایات جمه......
 که اتفاقًا حد و چگونگی مقاومت زندانيان سياسی آید   صحبت به ميان می٦٠دهه 

باشد، به برخوردهای منفی و غير  در پرتو شناخت از آن واقعيت قابل درک می
به برخورد مبلغين . مبارزاتی در رابطه با مبارزه و مقاومت در این دهه نيز بر ميخوریم

بایست به مبارزه  گویند مردم اساسًا نمی ن موذی طبقات حاکم که میو سخنگویا
ها برای مردم همواره حرمان و بدبختی و مصيبت  خاستند؛ و گویا ثمره انقالب بر می

این ایده را نيروهای سياسی راست در اپوزیسيون تکرار و به شيوه خود . بوده است
ه و راست را در بعضی از های سازشکاران کنند و ما برخی ایده هم مطرح می

 نوشته شده، ٦٠های دهه  های خاطرات نيز که در مورد شرایط زندان کتاب
ها در تکامل  نقش انقالببدون آن که مقتضی باشد و بتوان در اینجا به . بينيم می
ها در رشد و پيشرفت جامعه را تشریح نمود،   پرداخته و اهميت مبارزات تودهتاریخ

اگر به کنه چنين . از یک زاویه، نظر فوق را مورد مداقه قرار دهيمالزم است که صرفًا 
بينيم که  نيروهای مذکور گوئی که ارتکاب به جنایت و  برخوردی توجه کنيم، می

هاست همواره از مردم  طبقات حاکم و رژیم نماینده آن" حق"اعمال ظلم و ستم، 
ها مبارزه جوئی  آن .خواهند که تسليم شرایط شده و دست از پا خطا نکنند می
ها و نيروهای سياسی انقالبی را به این عنوان که این امر باعث  توده
در حالی که خشونت . کنند العمل رژیم حاکم خواهد شد، تقبيح می عکس

ها را گوئی که یک عمل طبيعی است و حق  و اعمال ضد خلقی حکومت
   .کنند ها در برخورد به مبارزات مردم است، توجيه می آن
  

های  در واقع، نيروهای راست همواره نگران مقابله مردم و نيروهای انقالبی با رژیم
اجازه دهيد این موضوع را در زندگی واقعی . موجود در جهت تغيير شرایط هستند

که به راستی برای کسانی که تحت فشارهای مورد توجه قرار داده و بپرسيم 
نظير (برند   به سر میطاقت فرسا قرار داشته و در یک شرایط جهنمی

، چه راهی جز )شرایطی که کارگران و زحمتکشان ما در آن قرار دارند
مبارزه انقالبی وجود دارد و اساسًا چه چيزی جز یک انقالب پيروزمند قادر 
به تغيير شرایط و هموار کردن راه برای رهائی از ظلم و ستم و جنایت 

 که مسلمًا در هر -نقالبی واقعيت این است که تنها با  مبارزه ا؟است
شرایطی شکلی به خود گرفته و متناسب با اوضاع و احوال به طریقی 

ها نوری در تاریکی ایجاد شده   حتی در سياه ترین وضعيت-نماید بروز می
   .آید ای برای رسيدن به روشنائی بوجود می و روزنه

  
اتی زندانيان های مبارز ها و حرکت با چنين دیدی است که باید اهميت مقاومت

 را درک نمود و به صرف آن که فالن حرکت مبارزاتی ٦٠های دهه  سياسی در زندان
آنان در همان زمان باعث عقب نشينی رژیم نشده است، آن حرکات را بی ثمر و 

ها  برخوردی که بعضی در رابطه با تجربه تحت( "ضربه زننده"غير الزم  و یا بدتر از آن 
برخورد درست آن است که ضمن در نظر داشتن . وردبه حساب نيا) اند کرده
های منفی  های مثبت یک حرکت مبارزاتی، روی موارد نادرست و جنبه جنبه

ها را مورد انتفاد قرار داد تا با تجربه اندوزی از آن حرکت بتوان  انگشت گذاشته و آن
  .  های مبارزاتی در آینده هموار نمود راه را برای حرکت
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