
 

 

  101088        پيام فدايي  پيام فدايي  
  1387  ادردخ                همسيزد   دوره جديد سال    ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران                          

  
  سرمقالهسرمقاله    

  بر عليه  پيرامون سم پاشي هاي اخيردستگاه هاي امنيتي رژيم
  چريكهاي فدائي خلق ايران

هوري اسالمي در برخورد اخير خود نسبت به سازمان ما در حقيقت در سطح جامعه ايران توده هاي مبارزي را آماج حمله خود قرار داده اند كه امروز بيش از واقعيت را بخواهيم، قلم به مزدان جم    ...
معـه  بـيش از پـيش سـعي در تجربـه انـدوزي از مبـارزات            هر وقت ديگر با توجه به خشم و نفرت شديدشان از رژيم جمهوري اسالمي و براي نجات و خالصي خود از شرايط نكبت بار حاكم بـر جا                           

بـه   . نموده و در اين مسير با مهر و اشتياق از كساني ياد مي كنند كه همواره در عمل صداقت و وفاداريشان را به توده ها ثابت كرده انـد              50چريكهاي فدائي خلق و همه انقالبيون جان بر كف دهه           
ي اجتناب ناپذيري كه در مقابل ديكتاتوري عنان گسيخته حاكم با گرايش طبيعي به اعمال قهر به عنوان راه مقابله با دشمن ضـدخلقي از اعمـاق جامعـه تحـت             همين خاطر جوششهاي مبارزاتي توده ا     

در چنين فضائي است كـه امـروز يـك بـار ديگـر نـام چريكهـاي          . سلطه ما مي جوشد و غليان مي كند، در اينجا و آنجا بسوي ادامه دهندگان راه آن انقالبيون راديكال و مبارز تمايل نشان مي دهند                        
تحليل درست چريكهاي فدايي خلق ايران در مـورد ماهيـت طبقـاتي رژيـم جمهـوري      . فدائي خلق و نام رفيق اشرف دهقاني در سطح وسيعي در ميان جوانان و توده هاي رنج ديده ايران مطرح شده                   

ياسي اين جريان در تمام گره گاه هاي پيچيده مبارزات كارگران و زحمتكشان ما كه صحت آنها در پراتيك اجتماعي و در زندگي روزمـره خـود تـوده                             اسالمي به عنوان دشمن توده ها و مواضع س        
 مبـارزاتي اخيـر، هـر جـا كـه فرصـت بـروز مـي                 واقعيت اين است كه گرايش راديكال در جنبش هـاي         . هاي تحت ستم ثابت گشته واقعيتي نيست كه از ديد توده هاي دربند ايران پنهان مانده باشد                

    ...... و رهروان آنها يعني چريكهاي فدايي خلق و چهره هاي برجسته و شناخته شده اين سازمان مي داند50يابد،خود را متعلق به سنت فدايي و انقالبيون دهه 
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  ::در اين شماره مي خوانيددر اين شماره مي خوانيد
  

  66................شكنجه و تالش براي قانوني كردن آن در آمريكاشكنجه و تالش براي قانوني كردن آن در آمريكا
  

    99    ....................................................چرا پديده اي به نام شكنجه؟چرا پديده اي به نام شكنجه؟
  

  1010  ............كنفرانس گوادولوپ، چرخش حمايت امپرياليستهاكنفرانس گوادولوپ، چرخش حمايت امپرياليستها
  

      1212    ............................در رمدر رمن خواربار جهاني ن خواربار جهاني اجالس سه روزه سازمااجالس سه روزه سازما
  

  1414. . ..........................  بيست و ششُمين سالگرد جنگ فالكلندزبيست و ششُمين سالگرد جنگ فالكلندز
  

  1616................  ، به خاطره جاويد رفيق بهروز دهقاني، به خاطره جاويد رفيق بهروز دهقاني""غلوغلوووكوراكورا""
  

    1818.  .  ......................))نُهمنُهمقسمت قسمت ((مصاحبه با رفيق محمود خليلي مصاحبه با رفيق محمود خليلي 
  

، از بياد چریک فدایی خلق ،رفيق کبير، امير پرویز پویان
 در سی و هفتمين سالگرد جان بنيانگذاران سازمان 
  ١٣۵٠ در خرداد زدوران رژیم شاهباختنش بدست م

 

  از مرگ نيز نيرومندتر برخاستي
  ات خواندي داشتني وستو با حنجره د 

  آوازهاي سرخ و بلندت را 
  :روي فالت خفته در بند 
 "بر پا ستمكشان  بر پا برهنگان، بر پا گرسنگان،"   

 !پويان، سمبل بقاء پويان
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تگاه هاي اطالعاتي رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي موج جديـدي از سمپاشـي و دروغپـردازي بـر عليـه         دس اخيرا
در حالي كه هنوز چند ماهي از شايعه پردازيهاي دروغـين دسـتگاه اطالعـاتي         . چريكهاي فدائي خلق براه انداخته اند     

يم نمي گذرد، بار ديگـر دسـتگاه         سازمان ما در آخرين مضحكه انتخاباتي مجلس اين رژ         "شركت"حكومت مبني بر    
تحليلي از ("در جدال باخاموشي"مزبور با استناد و در واقع تحريف بخشي از كتاب اخير رفيق اشرف دهقاني به نام     

 منتشر گشت، از زبان يكي ديگـراز بلنـدگوهاي جيـره    1386كه در تابستان )  60زندانهاي جمهوري اسالمي در دهه   
گري، به دروغپردازي و سمپاشـي بـر عليـه چريكهـاي فـدايي خلـق                "افشا" زير نام    "زفردانيو"خوار خويش به نام     

 پيگرد اقليتهاي مذهبي، مدعي   "قانوني"پرداخته و براي ايجاد تشتت و تفرقه در بين توده هاي زحمتكش  و توجيه                

م زيركانـه و پليـسي،      همچنـين در جريـان ايـن اقـدا        .  با  سازمان ما شده است      "بهاييان شيراز " "ارتباط و همكاري  "
 يعني "1360حادثه هفتم تير سال "نويسندگان مطلب فوق تالش مزورانه ديگري هم به خرج داده و كوشيده اند  تا 

حادثه انفجار در دفتر حزب جمهوري اسالمي  و معدوم شدن ده ها تن از مـزدور ان حكـومتي را نيـز بـه چريكهـاي                    
 آنها در واقع با يك تيـر دو نـشان زده انـد؛ هـم در تـالش انـد تـا برعليـه                    به اين ترتيب  . فدايي خلق ايران ربط دهند    

بهائياني كه اخيرا آنها را وحشيانه مورد يورش قرار داده و دستگير كرده اند، پرونده سازي نمايند و هـم توطئـه بـر                        
طالعـات جمهـوري    براي روشن شدن ذهن خوانندگان نـسبت بـه اقـدام اخيـر وزارت ا              . عليه سازمان ما را پيش ببرند     

  : اسالمي متن به اصطالح افشاگري فردا نيوز  را در زير مي آوريم
 افشاي رابطه چريك هاي فدايي خلق با بهاييان شيراز"

 در كتـاب تـوابين از ارتبـاط و همكـاري ايـن              "چريك هاي فدايي خلـق    "اشرف دهقاني از سران گروه كمونيستي       
به گزارش فردا، در اين كتاب كه جزو اسناد رسمي اين گـروه اسـت،               . گروهك با بهاييان شيراز پرده برداشته است      

ادعا شده است بهايي ها در شيراز بالفاصله بعد از روي كارآمدن جمهوري اسالمي مورد حمله عوامل حكومت قـرار                    
يـك  گرفتند و حزب اللهي ها شهر به كوي سعدي كه محله بهايي نشين شيراز بود حمله كردند كه در اين مقطـع چر                      

  . هاي فدايي بيشترين كمك را به بهاييان كردند و ياور آنان بودند
گروه چريك هاي فدايي خلق از جمله سازمانهاي مسلحي بود كه در سالهاي پايـاني دهـه چهـل شمـسي بـا تكيـه بـر                           

اخت، برخي ايدئولوژي ماركسيستي به وجود آمد و بعد از انقالب نيز به مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسالمي پرد
  ". تاكيد مي كنند1360صاحبنظران بر نقش اين گروه به همراه گروهك منافقين در بروز حادثه هفتم تير 

  
 توسـط قلـم بـه مـزدان وزارت اطالعـات جمهـوري              "افـشاگري "همان گونه كه مشاهده مي شود در اين باصـطالح           

تهاي مذهبي از جمله بهائيان در ايـران بـه   اسالمي از يك طرف كوشش شده است مخالفت سازمان ما  با سركوب اقلي  

ي دال بر ارتباط بهاييان ايـران بـا چريكهـاي           "سند"عنوان  
 بتواننـد امـر     "اتهـام "فدايي خلق جا زده شـود تـا بـا ايـن             

سركوب وحشيانه و پيگرد آنان را در افكار عمومي توجيـه   
نمايند و از طرف ديگر مـي تـوان ديـد كـه موضـع گيـري                 

ائي خلـق در شـرايط كنـوني از چنـان           برعليه چريكهاي فـد   
اهميتي براي وزارت اطالعـات برخـوردار اسـت  كـه آنهـا              
خود را مجبور ديده اند از طريق رسانه هاي وابسته به خـود            

عالوه بر اين كه جهت دست و پا كردن توجيه براي پيگرد            
و سركوب بهائيان اين بار آنها را متهم به داشـتن ارتبـاط بـا               

د، بلكه پا را از اين حد نيز فراتر گذاشته و            سازمان ما بنماين  
 را نيـز در كنـار       " 1360 بروز حادثـه هفـتم تيـر         "بدروغ  

  .سازمان مجاهدين به چريكهاي فدائي خلق نسبت دهند
ــوامفريبي     ــردازي  و عـ ــت دروغپـ ــورد اول، سياسـ در مـ
جمهوري اسالمي در پرونده سازي بر عليه مخالفين خـويش          

ــي، بركــسي پوشــيده و كوبيــدن و تخطئــه نيروهــ اي انقالب
همه مي دانند كه رژيـم جمهـوري اسـالمي بـه مثابـه           . نيست

سمبل سياه ديكتاتوري طبقه حاكم يعني بـورژوازي وابـسته          
در ايران، از اولين روز بـه قـدرت رسـيدن خـويش توسـط               
امپرياليستها هر گونه مخالفت و نداي آزاديخواهانه بـه حـق         

، زنـان، خلقهـاي تحـت       كارگران و زحمتكشان، دانـشجويان    
ستم و اقليتهاي مذهبي  بر عليه نظام ضدخلقي موجود را بـا             

ــارك  ــايي"م ــرائيلي" و "امريك ــستي" و "اس  و "كموني
كوبيد و به خـون     ...  و   "قرآن" و   "خدا"مخالفت با حكم    

پيش از اين نيز شاهد بوده ايم كه وزارت جنايتكـار           . كشاند
رهـا آنهـا را بـه    جمهوري اسالمي بـراي سـركوب بهائيـان با     

داشــتن رابطــه بــا صهيونيــسم و جاسوســي بــراي اســرائيل و 

  بر عليه  پيرامون سم پاشي هاي اخيردستگاه هاي امنيتي رژيم

  چريكهاي فدائي خلق ايران

 ۵٣۶٨٨آدخبر:
 ٠٢:٠٠ - ١٣٨٧ خرداد ٢٢تاريخ: 

نسخه چاپي 
ارسال به دوستان 

افشای رابطه چريک های فدايی خلق با بهاييان شيراز 
اشرف دهقانی از سران گروه کمونيستی "چریک های فدایی خلق" در کتاب 
توابين از ارتباط و همکاری این گروهک با بهایيان شيراز پرده برداشته است. 
اشرف دهقانی از سران گروه کمونيستی چریک های فدایی خلق در کتاب 

 "توابين" از ارتباط و همکاری این گروهک با بهایيان شيراز پرده برداشته است.
به گزارش فردا، در این کتاب که جزو اسناد رسمی این گروه است، ادعا شده 

است بهایی ها در شيراز بالفاصله بعد از روی کارآمدن جمهوری اسالمی مورد 
حمله عوامل حکومت قرار گرفتند و حزب اللهی ها شهر به کوی سعدی که محله 
بهایی نشين شيراز بود حمله کردند که در این مقطع چریک های فدایی بيشترین 

 کمک را به بهایيان کردند و یاور آنان بودند.
گروه چریک های فدایی خلق از جمله سازمانهای مسلحی بود که در سالهای 

پایانی دهه چهل شمسی با تکيه بر ایدئولوژی مارکسيستی به وجود آمد و بعد از 
انقالب نيز به مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسالمی پرداخت، برخی 

صاحبنظران بر نقش این گروه به همراه گروهک منافقين در بروز حادثه هفتم تير 
 تاکيد می کنند. 1360
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بنابراين  حمله تبليغاتي و تالش اخير رژيم براي توطئـه و پرونـده سـازي بـر عليـه                    . امريكا  و غيره متهم ساخته است      
ظر از ايـن كـه      اما صرفن . مخالفان خود كه اين بار سازمان ما را آماج گرفته است بخودي خود حركت تازه اي نيست                

دست و پا كردن توجيهات دروغين جهت سركوب هر گونه مخالفت توده هاي زحمتكش ما بر عليه نظام و اسـتبداد                     
حاكم هميشه بخش جدايي ناپذيري از برنامه هاي سركوبگرانه و ضد خلقي جمهوري اسالمي بر عليه مخالفين خويش 

روز در جامعه ايران حاكم است علت روي آوري مجدد رژيـم            را تشكيل داده است، نگاهي به شرايط مبارزاتي كه ام         
به سياست فوق و پيگرد وسركوب بهائيان و  نياز ضد خلقي  اين رژيم در پرونده سازي بر عليـه آنهـا را بـازگو مـي                 

  . كند
   

ن و  واقعيت اين است كه در سالهاي اخير رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي  با موج نويني از رشد مبـارزات كـارگرا                    
سران رژيم در هراس از رشد      . توده هاي تحت ستم و بجان آمده در داخل كشور بر عليه نظام حاكم روبرو شده است                

جنبش اعتراضي توده ها و گرايش اجتناب ناپذير آن به سوي قهر، هجوم وحشيانه هر چه گسترده تـري را در سـطح           
ارز  و  ايجاد جو رعب و وحشت هر چه بيـشتري      جامعه تحت سلطه ما براي تشديدسركوب توده هاي زحمتكش و مب          

در اين چارچوب است كه ما مـي بينـيم اخيـرا بـه طـور چـشمگيري بـر فـشار  و پيگـرد                          . در جامعه سازمان داده اند      
تا جايي كه در ماه هاي اخير ده ها     . اقليتهاي مذهبي و به طور مشخص بهائيان در سراسر كشور نيز افزوده شده است             

ن به صرف باور به اعتقاداتي جدا از مذهب حاكم ، در شهر هاي مختلف و از جمله اصفهان، يزد، مـشهد                      تن  از بهائيا   
   و قايم شهردستگير شده تحت آزار و اذيت و شكنجه مزدوران رژيم جمهوري اسالمي قرار گرفته و به زنـدان افتـاده          

 تن از بهاييـان  3ن رژيم در ويال شهر اصفهان  ست اشاره شود كه مطابق گزارشهاي منتشره، تنها در يك مورد مزدورا           
شان در قبرهائي كه از نظر رژيم آنها نمي بايست از دست رفته گانشان را در آنجـا خـاك                    " دفن مردگان  "را به جرم  

آن هم پس از آن كه در سالهاي اخير اين رژيم، بيـشرمانه قبرسـتانهاي مخـصوص بهاييـان را            . كنند دستگير كرده اند   
در چنين شرايطي ست كه رژيم جمهوري . و آنها حتي حق انتخاب مكان دفن عزيزانشان را ندارند! استتعطيل كرده 

اسالمي مي كوشد تا در افكار عمومي، چنين اقدامات منفور سركوبگرانه خود را توجيه نموده و بـا پرونـده سـازي                      
و در اينجـا، چريكهـاي   ( با نيروهاي انقالبي    و يا در واقع      "ضد انقالب "براي بهائيان دستگير شده مبني بر ارتباط با         

 جلوه داده و با اين بهانه آنان را روانه سياه چالها و مواجهه با               "قانوني"امر پيگرد و شكار آنها را       ) فدايي خلق ايران  
  .  جوخه هاي مرگ خويش سازد

  
اسـالمي امـروز بـه يـاد بـه          در ارتباط با مورد دوم و توضيح اين كه چرا يكي از رسانه هاي رسـمي رژيـم جمهـوري                     

كتـاب  "اصطالح افشاگري بر عليه چريكهاي فدائي خلق افتاده بايد گفت كه اگر چـه در ايـن برخـورد مشخـصاً از                       
 است كه خود بخشي از كتاب در جـدال بـا خاموشـي          "تواب پديده اي نوظهور در زندان     "نام واقعي آن،     ("توابين

ز يك زاويه  برخورد اخير را مـي تـوان عكـس العمـل وزارت اطالعـات                  اسم  برده شده و به همين خاطر ا        ) مي باشد 
كـه  در    ( نوشته رفيق اشرف دهقاني به حساب آورد         " درجدال با خاموشي   "رژيم جمهوري اسالمي در مقابل كتاب       

 بـه  60 به عنوان بخشي از نيروي سركوب رژيم جمهوري اسالمي در زندان هاي دهه              "توابين"آن ضمن تشريح نقش   
ل و با تكيه بر شواهد عيني، جناياتي هم كه اين رژيم و وزارت اطالعات آن در حق زنـدانيان سياسـي مرتكـب                     تفصي

شده و مقاومت زنـدانيان سياسـي و حقـايق مختلـف ديگـر              
، امـا ايـن امـر بـه تنهـائي توضـيح             )توضيح داده شده اسـت    

دهنده دليل اصلي اقدام اخير آن وزارت جنايتكار بـر عليـه          
  . ئي خلق نمي باشدچريكهاي فدا

  
واقعيت را بخـواهيم، قلـم بـه مـزدان جمهـوري اسـالمي در               
برخورد اخير خود نسبت به سازمان ما در حقيقت در سـطح            
جامعه ايران توده هاي مبـارزي را آمـاج حملـه خـود قـرار               
داده اند كه امروز بيش از هر وقت ديگر با توجه به خشم و             

ي و براي نجـات و      نفرت شديدشان از رژيم جمهوري اسالم     
خالصي خود از شرايط نكبت بار حاكم بر جامعـه  بـيش از               
پيش سعي در تجربه اندوزي از مبارزات چريكهـاي فـدائي           

 نموده و در ايـن      50خلق و همه انقالبيون جان بر كف دهه         
مسير با مهر و اشتياق از كساني ياد مي كنند كه همواره در             

. ها ثابـت كـرده انـد   عمل صداقت و وفاداريشان را به توده    
ــارزاتي تــوده اي اجتنــاب    ــه همــين خــاطر جوشــشهاي مب ب
ناپذيري كه در مقابل ديكتاتوري عنـان گـسيخته حـاكم بـا             
گرايش طبيعي به اعمال قهر به عنـوان راه مقابلـه بـا دشـمن               
ضدخلقي از اعماق جامعه تحت سلطه ما مي جوشد و غليان           

ان راه آن   مي كنـد، در اينجـا و آنجـا بـسوي ادامـه دهنـدگ              
در چنـين   . انقالبيون راديكال و مبارز تمايل نشان مي دهنـد        

فضائي است كه امروز يك بار ديگر نام چريكهـاي فـدائي            
خلق و نام رفيق اشرف دهقـاني در سـطح وسـيعي در ميـان               

تحليـل  . جوانان و توده هاي رنـج ديـده ايـران مطـرح شـده      
اتي درست چريكهاي فدايي خلق ايران در مورد ماهيت طبق     

رژيم جمهوري اسالمي به عنوان دشمن تـوده هـا و مواضـع             
سياسي اين جريان در تمام گره گاه هاي پيچيـده مبـارزات            
كــارگران و زحمتكــشان مــا كــه صــحت آنهــا در پراتيــك  
اجتماعي و در زندگي روزمره خود توده هـاي تحـت سـتم             
ثابت گشته واقعيتي نيست كه از ديد توده هاي دربند ايران           

واقعيت اين است كه گرايش راديكال در       . انده باشد پنهان م 
جنبش هاي مبارزاتي اخير، هر جـا كـه فرصـت بـروز مـي               

 و  50يابد،خود را متعلق به سـنت فـدايي و انقالبيـون دهـه              
رهروان آنهـا يعنـي چريكهـاي فـدايي خلـق و چهـره هـاي                

  .برجسته و شناخته شده اين سازمان مي داند
   

 است كـه امـروز حـساسيت و         مشاهده و درك اين واقعيات    
شم ضد انقالبـي همـه دشـمنان تـوده هـا و در مـورد اخيـر                  
ــشدت     ــالمي را ب ــوري اس ــات جمه ــصاً وزارت اطالع مشخ
برانگيخته و آنان را واداشته كـه بـراي جلـوگيري از رشـد              
گرايشات راديكال قهر آميز در ميان جوانان مبـارز صـرف           

اكتيــك نظــر از تمــامي اقــدامات ســركوبگرانه ديگــر بــه ت
 سازي چهره انقالبي چريكهاي فـدايي       "سياه"شناخته شده   

خلق و سمپاشي و دروغپردازي بر عليه اين سـازمان مـدافع            

  
ا بعد از شکست قيام بهمن جهت گيری درست نيـرو هـای انقالبـی را سـازماندهی مـسلح         م

طبيعی ست که با چنين سياست درستی کـه از پـای بنـدی سـازمان                . توده ها می دانستيم   
لنينيسم و تئوری مبارزه مـسلحانه هـم اسـتراتژی هـم تاکتيـک بـه مثابـه                  -ما به مارکسيسم    

در ايـن راسـتا  سـازمان مـا در طـول حيـات            . رمـی خاسـت   انطباق خالق آن در شرایط ایران ب      
رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی در حد توان خـود ده هـا عمليـات مـسلحانه را                   
در شهر های مختلف و در کردستان بر عليـه ایـن رژیـم بـه مرحلـه اجـرا درآورد و بـسياری از                         

خـود یعنـی رسـيدن بـه آزادی و       رفقای دالور مـا در ایـن عرصـه جـان خـود را وقـف آرمانهـای                   
هر یـک از ضـربات بـزرگ و کـوچکی کـه             . سوسياليسم و رهایی کارگران و زحمتکشان کردند      

توسط رزمندگان و پيشمرگان  چریکهای فدایی خلق در ایـن پروسـه بـه دشـمنان سـرکوبگر                   
خلق وارد شده یک عمل افتخـار آميـز مبـارزاتی و بخـشی از تـاریخ درخـشان سـازمان مـا را                        

امـا در ارتبـاط  بـا        . يل می دهند که  در ضمن اسناد اکثـر آن عملياتهـا نيـز موجـود اسـت                  تشک
 تيرسـال   ٧انفجـار     " سـازمان مـا در    " نقـش "ادعای جدید دستگاه های امنيتی رژیم در مـورد          

، گردانندگان جمهوری اسالمی خود از همه بهتر می دانند که سازمان ما بـه هـيچ وجـه              " ٦٠
ــر حــزب جمهــوری اســالمی  و کــشته شــدن ده هــا تــن از مــزدوران    در عمليــات انفجــار د فت

 . نقشی نداشته است١٣٦٠ تير ٧جمهوری اسالمی در 
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بيهوده نيست كه يكباره با شايعه شركت چريكهاي فدائي خلـق در مـضحكه هـاي انتخابـاتي                  . منافع توده ها بپردازند   
همچنـين بـا انتـشار      . انند انگ سازشكاري به سازمان مـا بزننـد        حكومتي در روزنامه هاي رژيم مواجه مي شويم تا  بتو          

كتاب هاي متعدد بر عليه اين سازمان و تالش براي القاء ايده هاي ارتجاعي خويش  سعي در خـراب كـردن گذشـته                        
مبارزاتي و ايده ها و تفكرات انقالبي سازمان ما مي كنند تا به اين طريـق از روي آوري جوانـان و روشـنفكران بـه                          

   .گرايشات راديكال در جامعه بازدارند
  

براي آن كه در دور جديد سمپاشي و پرونده سازي جمهوري اسالمي به حد رذالت و دنائت دستگاه هـاي اطالعـاتي                      
اين رژيم در پرونده سازي اخير براي بهائيان دستگير شده و تالش براي كوبيدن چريكهـاي فـدائي خلـق بيـشتر پـي                        

 رجـوع كنـيم و ببينـيم    "كتاب توابين" جا به منبع مورد استناد مزدوران حكومت زير نام ببريم خوب است در همين   
كه خود نويسنده يعني رفيق اشرف دهقاني در آن جا چه گفته است و متوجه شـويم كـه آن مطالـب تـا چـه حـد بـا                             

 320 و   319 در صـفحه     . بر عليه سازمان ما و بهائيان كشور مباينت دارد         "افشاگري"دروغپردازيهاي رژيم در مورد     
 هنگـامي كـه در مـورد        "تواب، پديده اي نوظهور در زنـدان      " و در مبحث مربوط به       "درجدال با خاموشي  "كتاب  

 و رابطـه آن بـا   60نقش كثيف توابان، اين مـزدوران بـي جيـره و مواجـب جمهـوري اسـالمي در سـياهچالهاي دهـه                  
  :روندهاي جاري در جامعه توضيح داده مي شود، آمده است

 - ازجمله ارمني ها و بهـايي هـا        - اگر با قدرت گيري جمهوري اسالمي از همان آغاز، اقليت هاي مذهبي در ايران              "
شديدا تحت انواع ظلم و ستم و اجحاف قرار گرفتند، اگر مثال بهايي ها در شـيراز بـا حمـالت وحـشيانه جريـان سـيا                           

ضعي با آنها رفتار شد؛ تعجب آور نيست كه با قـدرت             نسبت به خود مواجه شده و به موهن ترين و          "حجتيه"ساخته  
 "نجـس " و   "كافر" در بندهاي عمومي، افراد متعلق به نيروهاي چپ و كمونيست نيز در زندان ها                "تواب"گيري  

  و در زير نويس مربوط بـه ايـن         "...خوانده شوند و مورد اذيت و آزار و انواع برخوردهاي توهين آميز قرار گيرند             
 به سوژه پرونده سازي قلم بدستان دستگاه اطالعاتي جمهوري اسالمي تبديل گـشته توضـيح داده شـده            قسمت نيز كه  

  :كه
 بهايي ها بخصوص در شيراز بالفاصله پس از روي كار آمدن جمهوري اسـالمي مـورد حملـه مـرتجعين وابـسته بـه        "

اللهي هاي سازمان داده شـده از  حزب  . در شيراز اين كار توسط انجمن حجتيه صورت گرفت        . حكومت قرار گرفتند  
 ناگهان به منطقه بهايي نشين كوي سعدي كه اغلب خانواده هاي زحمتكش در آن سكني داشتند،                 "انجمن"سوي اين   
اين مزدوران ابتدا در حالي كه بر عليه بهايي ها عربـده مـي كـشيدند و بـه ضـرب و شـتم هـر زن و مـرد و                               . ريختند

آنها را بار وانت هايي نموده و به غارت بردند؛سپس خانه هـا را در آن منطقـه بـه            كودك بهايي مي پرداختند، اموال      
  ".در اين مقطع ، جوانان هوادار فدايي بيشترين كمك را به بهايي ها نموده و ياور آنها بودند. آتش كشيدند

  
يي از بهائيـان  همانطور كه خواننده متوجه مي شود ايـن مـساله يعنـي كمـك و حمايـت جوانـان كمونيـست فـدا                ! بله

استبداد حاكم قرار گرفته اند كل اتهام و باصطالح           زحمتكشي كه تنها به خاطر باور هاي مذهبي خود زير تيغ ساطور           
البته بديهي ست   . افشاگري مسخره دستگاه اطالعاتي جمهوري اسالمي بر عليه سازمان ما و بهائيان را تشكيل مي دهد               

 يعني دفاع از حقـوق طبيعـي و   "جرم"سازمان كمونيستي با افتخار تمام اين كه چريكهاي فدائي خلق به عنوان يك  
در واقـع اگـر آن      . منافع بر حق تمامي توده هاي زحمتكش صرف نظر از مليـت، نـژاد، مـذهب آنـان را مـي پـذيرد                      

 و جوانان دالور فدايي در آن شرايط سخت به كمك و حمايت از بهائيان زحمـتكش نپرداختـه و ايـن وظيفـه طبيعـي       
سـازمان مـا بـه عنـوان يـك          .  مبارزاتي خود را انجام نمي دادند آنگاه ديگر شايسته نام فـدايي و كمونيـست نبودنـد                

سازمان كمونيستي همواره مدافع پيگير گسترده تـرين آزاديهـا و از جملـه آزادي عقيـده و انديـشه بـوده و عليـرغم            
دش بر اين واقعيت كه مذهب ابزاري بـراي تـسهيل اسـتثمار    پايبندي اش به ماترياليسم و عدم اعتقاد به مذهب و تاكي 

توده ها بوسيله استثمارگران مي باشد، اما از حق مردم دراعتقاد به هر مذهبي و بطور اولي از حق نداشتن هر مذهبي                      
كم مسلماً ، در شرايطي كـه ديكتـاتوري امپرياليـستي حـا      . دفاع كرده و اين حق را بديهي ترين حق توده ها مي داند            

توسط رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي بطور روزمره مشغول توسعه كنترل خود به خصوصي ترين زواياي زنـدگي          
توده هاست و هر روز با شدت بيشتري به ارتكاب جنايات وحشيانه بر عليه مسلمانان، دراويش، مسيحي ها، يهودي ها 

مونيست موظف است كه در مقابل اين تهاجم ضد خلقـي       مي پردازد،  هر نيروي واقعاً ك      ... و زرتشتيان و بهايي ها و       
ايستاده و در حاليكه با تكيه بر جهان بيني ماركسيستي خود صادقانه به توده ها نشان مي دهد كـه ديـن افيـون تـوده                          

  . هاست، دفاع از حقوق اقليتهاي مذهبي را وظيفه خود بشمارد و از تساوي حقوق آنها پيگيرانه دفاع نمايد 

 تا آنجا كه به افكـار عمـومي مـردم آزاديخـواه و              در نتيجه 
ــه و      ــا نام ــردد ادع ــازمي گ ــاه ب ــرات و آگ ــسانهاي دمك ان

 اخير دستگاه امنيتي جمهوري اسالمي كـه بـه          "افشاگري"
وسيله سايت خبـري فـردا مـنعكس شـده مـسخره تـر از آن            
است كه موجب فريب آنها شود  و چنين اقدامي عالوه بـر             

خلقي جديـدي بـر عليـه چريكهـاي         اين كه بيان توطئه ضد      
فدائي خلق ايران مي باشد، همـانطور كـه گفتـه شـد بخـشا               
براي تـسهيل و توجيـه قـانوني سـركوب بهائيـان در لحظـه               

  . حاضر سازماندهي شده است
  

در مورد ادعاي ديگر رسانه رژيم جمهوري اسالمي مبني بر          
كه معلوم نيـست چـه       ("برخي صاحبنظران "اين كه به نظر     

گويا سازمان  ) مي باشند ! هستند و چرا مجعول الهويه     كساني
 ،  " تيـر  7بـروز حادثـه     "ما به همراه سازمان مجاهـدين در        

 داشته است، الزم است تاكيد شود كـه چريكهـاي           "نقش"
فدائي خلق از اولين روزهـاي حكومـت ضـد خلقـي رژيـم              
ــا تمــامي تئوريهــاي    جمهــوري اســالمي ضــمن مرزبنــدي ب

رتونيستي كه با قايل شدن ماهيـت       رنگارنگ ارتجاعي و اپو   
ملي و مردمي و يا ضد امپرياليستي  براي جمهوري اسالمي           

 -و يا بخشهايي از آن در راه رشد مبارزات ضد امپرياليستي          
دمكراتيك توده هاي تحت ستم در مقابل اين رژيـم سـنگ            
انداختند، با درك ماهيت وابسته به امپرياليسم ايـن رژيـم و            

هر آميز ذاتي آن در افكار عمومي، از        توضيح ديكتاتوري ق  
توده ها خواستند كه سالح هاي خود را به زمين نگذارنـد و             
ــي آزادي     ــه خــويش يعن ــتهاي عادالن ــه خواس ــيدن ب ــا رس ت
ودمكراســي در پرتــو قــدرت ســالح خــويش بــه مبــارزه بــا 

مـا بعـد از     . جمهوري اسالمي براي سرنگوني آن ادامه دهند      
ست نيرو هاي انقالبـي را      شكست قيام بهمن جهت گيري در     

طبيعـي سـت كـه بـا        . سازماندهي مسلح توده ها مي دانستيم     

ــا اســتناد کينــه توزانــه دســتگاه    در رابطــه ب
تـاب اخيـر   اطالعاتی جمهوری اسالمی بـه ک     

رفيق اشرف دهقـانی و سمپاشـی برعليـه         
چریکهای فدایی خلـق ایـن امـر نيـز مـسلمًا        

ــاب .  بـــی دليـــل نيـــست  ــا "کتـ ــدال بـ در جـ
ــارزاتی   " خاموشــی ــده مب ــار ارزن یکــی از آث

مــردم ماســت کــه مــنعکس کننــده مبــارزات  
ــيرزنان و   ــرین شـ دالورانـــه نـــسلی از دليرتـ
مــردان مبــارز ایــران در دوران اسارتــشان در 

ــالمی و   د ــوری اسـ ــان جمهـ ــتان دژخيمـ سـ
همچنين توضيح گـر قـساوت دژخيمـان ایـن          

.  مـی باشـد    ٦٠رژیم در سـياهچالهای دهـه       
ــدانيان      ــامی زن ــاد تم ــاب صــدای فری ــن کت ای
سياسی و بيـان فـشرده و جمعبنـدی شـده      
تجارب عينی خود آنها در زیـر شـکنجه هـای           
ــسيار دشــوار    ــرون وســطایی و شــرایط ب ق

از این رو ایـن کتـاب       . زندان در آن دهه است    
به روشن ترین وجهی ماهيت ضـد خلقـی و          
وابــسته بـــه امپریاليـــسم ایـــن رژیـــم  را در  
جریان رویدادهای جاری در زندان های دهه       

 و از جمله پـروژه نفـرت آور تـواب پـروری             ٦٠
آن را چه در آن دهه و چه سـوء اسـتفاده از             
آن در شرایط کنونی خارج از کشور را افـشا    

 .می کند
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لنينيسم و تئوري مبـارزه مـسلحانه هـم اسـتراتژي هـم      -چنين سياست درستي كه از پاي بندي سازمان ما به ماركسيسم  
ر طول حيات رژيم وابسته     در اين راستا  سازمان ما د      . تاكتيك به مثابه انطباق خالق آن در شرايط ايران برمي خاست          

به امپرياليسم جمهوري اسالمي در حد توان خود ده ها عمليات مسلحانه را در شهر هـاي مختلـف و در كردسـتان بـر                         
عليه اين رژيم به مرحله اجرا درآورد و بسياري از رفقاي دالور ما در اين عرصه جان خود را وقـف آرمانهـاي خـود                        

هر يك از ضربات بـزرگ و كـوچكي         .  و رهايي كارگران و زحمتكشان كردند      يعني رسيدن به آزادي و سوسياليسم     
كه توسط رزمندگان و پيشمرگان  چريكهاي فدايي خلق در اين پروسه به دشمنان سـركوبگر خلـق وارد شـده يـك                       
 عمل افتخار آميز مبارزاتي و بخشي از تاريخ درخشان سازمان ما را تشكيل مي دهنـد كـه  در ضـمن اسـناد اكثـر آن                          

 " سـازمان مـا در    "نقش"اما در ارتباط  با ادعاي جديد دستگاه هاي امنيتي رژيم در مورد              . عملياتها نيز موجود است   
 ، گردانندگان جمهوري اسالمي خود از همه بهتر مي دانند كه سـازمان مـا بـه هـيچ وجـه  در                        "60 تيرسال   7انفجار    

 1360 تيـر  7ه ها تن از مزدوران جمهـوري اسـالمي در   عمليات انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي  و كشته شدن د   
از اين گذشته گرچه در تمام طول سالهاي سپري شده پس از اين جريان جمهوري اسالمي كوشيد   . نقشي نداشته است  

تا با نسبت دادن اين حادثه به مخالفين خويش و به طور اولي سازمان مجاهدين خلـق از آن بـه عنـوان ابـزاري بـراي                           
 استفاده 60 خرداد در دهه 30كوب و قتل عام بهترين فرزندان مبارز و انقالبي خلق در كشتار هاي پس از          تسهيل سر 

بـه  كند، اما برغم همه اين تالشهاي ضد انقالبي همه مي دانند كه  حتي سازمان مجاهدين خلق نيز هيچگاه تا به امروز          
اتفاقـا بـرعكس ادعـاي قلـم بـه مـزدان وزارت             . اسـت  مسئوليت چنين عملياتي را به عهده نگرفته         طور رسمي وعلني  

اطالعات، در طول اين سالها ما شاهد بوده ايم كه در بستر رشد تضاد هاي دروني طبقه حاكمه هر از چند گاهي جناح 
رويدادي كه جمهوري  ! هاي ضد خلقي درون هيئت حاكمه همديگر را به دست داشتن در اين رويداد متهم كرده اند                

هت تشديد سركوب هاي جنايتكارانه خود بر عليه توده ها و اعدام هـاي وسـيع زنـدانيان سياسـي از آن        اسالمي در ج  
  .  وسيعا استفاده كرد

 در رابطه با استناد كينه توزانه دستگاه اطالعاتي جمهوري اسالمي به كتاب اخيـر رفيـق اشـرف دهقـاني و سمپاشـي                       
 يكي از آثـار ارزنـده       "در جدال با خاموشي   "كتاب  .  بي دليل نيست  برعليه چريكهاي فدايي خلق اين امر نيز مسلماً         

مبارزاتي مردم ماست كه منعكس كننده مبارزات دالورانه نسلي از دليرترين شيرزنان و مردان مبارز ايران در دوران                  
اي دهه  اسارتشان در دستان دژخيمان جمهوري اسالمي و همچنين توضيح گر قساوت دژخيمان اين رژيم در سياهچاله               

ايــن كتــاب صــداي فريــاد تمــامي زنــدانيان .  مــي باشــد60
سياسي و بيان فشرده و جمعبندي شده تجـارب عينـي خـود             
آنها در زير شكنجه هـاي قـرون وسـطايي و شـرايط بـسيار               

از ايـن رو ايـن كتـاب بـه          . دشوار زندان در آن دهـه اسـت       
روشن ترين وجهي ماهيت ضد خلقي و وابسته به امپرياليسم 

ژيم  را در جريان رويـدادهاي جـاري در زنـدان هـاي              اين ر 
 و از جمله پروژه نفـرت آور تـواب پـروري آن را         60دهه  

چه در آن دهه و چه سوء استفاده از آن در شرايط كنـوني              
درسـت بـه خـاطر  چنـين         . خارج از كشور را افشا مي كنـد       

واقعيتي ست كه اين كتاب خـشم جـالدان حـاكم و تمـامي              
 ، اپورتونيــستهاي رنگارنــگ و بــاالخره مــرتجعين و راســتها

تواب پروران را برانگيخته و ماشاهديم كـه آنهـا بـدون آن             
كه قادر به انكار واقعياتي باشند كه در اين كتـاب بدرسـتي             
و روشني تشريح شده است، از  هيچ فرصـتي بـراي تخطئـه              
ايده هاي آن و توطئه پردازي بر عليه حاميان ايـن ايـده هـا           

ادعـا نامـه اخيـر جمهـوري اسـالمي و           . نـد كوتاهي نمي كن  
سمپاشي هاي دستگاه اطالعاتي اين رژيم بر عليه چريكهـاي          
فدائي خلق در چـارچوب فـوق قابـل فهـم بـوده و خبـر از                 
گرايش رو برشد جوانان ما به مبارزه بـراي سـرنگوني قهـر             
آميز اين رژيم داده و نشان مي دهد كه دشمن چگونـه مـي              

رفـداران قهـر انقالبـي و مبـارزه         كوشد با ايزولـه كـردن ط      
مسلحانه امكان ارتباط آنها با مردم را تـضعيف كـرده و بـر              

  .عمر ننگين خود بيفزايد

  19از صفحه  ... مصاحبه پيام فدائي با

 ١٥ بود و من از اوین او را می شناختم من را به سلول ١ که در سالن بخاطر آشنائی قبلی با یکی از زندانيان سياسی به نام حسين حاج محسن

 به ضرب وشتم من و به انفرادی فرستادن ٢البته زندانيان سالن .  باز گردانده شدند٢فرستادند، در حالی که بچه های مجاهد همگی  به سالن 

همچنين آنها غذا را سه روز تحریم کرده بودند و بعد از آن هم هيچوقت . د نفر از ما اعتراض کرده و از تحویل جيره هفتگی خود داری کرده بودن١٣

  . انتقال دادند١ به سالن ٢شاید این، اصلی ترین دليلی باشد که مرا بجای سالن . حاضر نشدند که مسئول بند دیگری به بيرون معرفی نمایند

  این موضوع چگونه بود؟ . خوراک پزی صحبت کردیداز اعتراضات و مبارزات زند انيان در رابطه با چراغ : پيام فدائی

. پاسداری درب بند را باز کرد واعالم نمود برای آمار به سلوهای خودمان برویم) زودتر از روزهای دیگر( شب ٨ساعت .  بود٦٦ اوئل بهار سال :پاسخ

 ) ١٥از هم سلوليهای ما در سلول (  حسين حاج محسن این کار طبق معمول بود اما هنوز چند دقيقه ای از به ظاهر آمار گيری نگذشته بود که

همه زندانيان از سلولها به ! آی دزد ، آی دزد: طبق معمول هميشه، از کنار درب به داخل سالن سرک کشيد ونا گهان شروع به داد زدن کرد که 

زندانيان به سمت سلولی که چراغ های خوراک . دیدند) که خودمان خریده بودیم (راهرو ریختند وپاسداران را در حال بردن چراغ های خوراک پزی 

. مدیر داخلی زندان هم در وسط سالن ایستاده بود که زندانيان او را دوره کردند. پزی در آنجا بودند و در واقع تبدیل به آشپز خانه شده بود رفتند

رامش فرا خواند و وقتی اعتراضات باال گرفت حکم کرد که به داخل مدیر داخلی زندان ما را به حفظ آ. یکی از پاسداران به سرعت از بند خارج شد

 ٢٣بعد از چند دقيقه . در بين بحث وجدل با مدیر داخلی زندان گروه ضربت سر رسيد و با ضرب وشتم ما را به سلولها فرستادند. سلولها بر گردیم

دند که بعدها متوجه شدیم که آنها را در بيرون به شدت زده بودند و بعد به خارج کر) سالن (نفر از زندانيان را از سلولها بيرون کشيده و از بند 

  .انفرادی فرستادند

چرا یک مرتبه پاسداران اقدام به بردن چراغ های خوراک پزی از بند نمودند؟ این طور که معلوم است خودشان قبًال : پيام فدائی

  آیا موضوع خاصی پيش آمده بود؟. ستفاده کنندموافقت کرده بودند که زندانيان ازاین چراغ ها در بند ا

 بلی، در همان زمان ما از طریق مورس یکی از زندانيان به نام نوری مطلع شدیم که یکی از زندانيان مجاهد با نفت چراغ خوراک پزی خود را :پاسخ

نيان مجاهد روز بعد را بعنوان تحریم واعتصاب غذا این را هم شنيدیم که این امر باعث شده بود که زندا. به آتش کشيده و خود کشی نموده است

در سالن یک نيز که ما بودیم، بعد از کلی مشاوره و بحث در ارتباط با ضرب وشتم بچه ها وبه انفرادی بردن آنها و همچنين بردن چراغ . اعالم کنند

  )ادامه دارد(     .  به اجرا در آمدها، از طرف زندانيان تصميم به تحریم یک نوبت مالقات و یک نوبت غذا گرفته شد که
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" سـزار بکاريـا   " سـال پـيش      ٢۵٠شکنجه، که   

آن را ) يکــی از متفکــرين عــصر روشـــنگری   (
خواند، شـيوه   " شايسته آدمخواران وحشی  "

 استاندارد بازجويی در زندانهای کشور امريکا     
استفاده سيستماتيک  ! بله. محسوب ميشود 

 "شيوه شایسته آدمخـواران وحـشی     "از این   
در سالهای اخيـر علنـأ      در قرن بيست و یکم و       

توسط هيئت حاکمه اين کشور توجيه و تبليغ        
: شــده و بــه عنــوان مثــال گفتــه ميــشود کــه  

ــر    " ــکنجه فکـ ــه شـ ــه بـ ــيده کـ ــت آن رسـ وقـ
ــيم ــروز،   "و ) ١."(کن ــل ام تحــت شــرايطی مث
و ) ٢."(ه عمل پليدی محسوب نميشودشکنج

شکنجه يکی از مفيدترين ابزار مبـارزه بـا         : "يا
  )  ٣."(تروريسم است

  
ــا  ــورژوايی  (در امريک همچــون ديگــر جوامــع ب

ــشرفته" ــک و   ) "پيـ ــوق دمکراتيـ ــی حقـ برخـ
در طول تـاریخ    آزاديهای اجتماعی پايه ای که      

بر اثر تـالش روشـنفکران و       مبارزاتی توده ها    
مــاعی تــدوين و تــشريح شــده از  فعــالين اجت

ه های گذشته در اثر مبارزات تـوده هـا در           هد
بـه عنـوان    . قوانين رسمی گنجانده شـده انـد      

مثال طبق قـانون اساسـی امريکـا، هـر فـرد            
مظنون از لحظه دستگيری تا زمانيکه جرمش 
ــاه محـــسوب   ــات نـــشده بيگنـ ــاه اثبـ در دادگـ
ــرار     ــانون ق ــل ق ــت کام ــشود و تحــت حماي مي

ا ايــن اصــل و بــسياری قــوانين و  امــ. ميگيــرد
رسومات دمکراتيک ديگر در سالهای اخيـر در        

. امريکا عمـأل انکـار و ناديـده گرفتـه شـده انـد       
حتی محـدوديتهای قـانونی نـاچيزی هـم کـه           

 ا  - آی -سابقأ عملکرد پلـيس و ارتـش و سـی         
 ١١را کنتــرل ميکــرد، بــا اســتفاده از واقعــه     

. انـد سپتامبر از پيش پای آنها برداشته شـده         
ممنوعيـت اسـتخدام    "به عنـوان مثـال قـانون        

از ارتـش امريکـا حـذف       " ناقضين حقوق بـشر   
شده و درنتيجه کسی حق ندارد که به وجود         
ــان    ــی در ميـ ــاران جنگـ ــاوزگران و جنايتکـ تجـ

  .   مقامات اين ارتش اعتراض کند
  

ــين المللــی کــه    يکــی از قــوانين دمکراتيــک ب
 توســط امپرياليــسم امريکــاعمــال سالهاســت 

زيــر پــا گذاشــته شــده، قــانون منــع شــکنجه  
و (تحــت سيــستم حقــوق بــين الملــل . اســت

ــا   ــضايی امريکــ ــستم قــ ــات و ) سيــ اعترافــ
ــد،     ــر شــکنجه بدســت بياين ــه زي اطالعــاتی ک
ــل اســتفاده در    ــانونی نداشــته و قاب ارزش ق

ــه جهــانی حقــوق  . دادگــاه نيــستند در اعالمي

شـکنجه بـه    ) و قانون اساسـی امريکـا     (بشر  
ــی   ــوان عمل ــه عن ــج  "ک ــاد درد و رن ــرای ايج ب

شــديد جــسمی و روحــی و بــا هــدف اخــذ      
توصيف شـده   " اعتراف و اطالعات انجام شود    

ــه آن   ــاب ب ــگ و در  "و ارتک ــان جن ــی در زم حت
ممنوع گـشته   " شرايط تهديدات جدی مشابه   

 مصوبه  -" منع شکنجه "نقل از قانون    . (است
  ) ١٩٨۴سال 

  
ه اما امپرياليسم امريکا نه تنها سالهاسـت کـ        

ــته و در    ــا گذاشـ ــوق را زيرپـ ــانون فـ ــأل قـ عمـ
در داخــل و خــارج خــاک ايــن (زنــدانهای خــود 

ــشور ــکنجه    ) ک ــود را ش ــرا خ ــالفين و اس مخ
و (ميکند، بلکـه در تـالش اسـت کـه شـکنجه             

درنتيجـــه اطالعـــات و اعترافـــاتی را کـــه بـــه 
ــد  ــانونی ) وســيله شــکنجه بدســت مياين را ق

در افکـــار عمـــومی در ســـالهای اخيـــر . کنـــد
های دولت امريکا بخصوص برای قانونی      تالش

" واتربوردينـگ "کردن نوعی از شکنجه به نام       
  . برجستگی خاصی يافته است

  

   چيست؟"واتربوردينگ"
دولت و رسانه های دست راستی امريکـا در         

تـالش مـی   " واتـر بوردينـگ  "توصيف شـکنجه    
کنند که با بکار بردن کلمات و جمـالت خنثـی،           

ه را کمتـر از     شدت و دهشتناکی ايـن شـکنج      
و به عنوان مثـال     . آنچه که هست جلوه دهند    

می گويند کـه واتربورديـگ وسـيله ای اسـت           
  . برای ايجاد شرايط شبه غرق شدن

يکــی از وحــشيانه تــرين " واتــر بورديــگ"امــا 
انواع شناخته شده شکنجه است و به همين 
ــرين رژيمهــای    دليــل مــورد عالقــه ددمــنش ت

ايـن شـکنجه،    در  . ديکتاتور واقـع شـده اسـت      
زندانی را روی تخته ای به پـشت مـی بندنـد             

و سپس سـر    . بطوريکه قادر به حرکت نباشد    
او را به عقب و روبه پائين خم می کننـد و بـه              

در . داخل مجراهای تنفسی او آب مـی ريزنـد        
نتيجه اين عمل، برخالف انواع ديگـر شـکنجه         
که در آنها سر و صورت زنـدانی را در آب فـرو             

دانی تقريبـأ بالفاصـله دچـار حالـت         ميکنند، زن 
خفگی ميشود و خود را در حالت مرگ قريـب          

حـالتی کـه در اثـر       . الوقوع احساس می کنـد    
هرچند که ايـن نـوع      . غرق شدن رخ می دهد    

شکنجه اغلب موجب نقص عضوهای دائمی      
ــان    ــر قطــع شــدن جري نمــی شــود، امــا در اث
اکسيژن به شش و مغـز، ايـن اعـضاء شـديدأ            

اين نوع شکنجه موجب درد     . دصدمه می بينن  

و رنج فيزيکی و روانی شديدی می شود کـه     
و زندانی در . سالها شخص را عذاب می دهد 

کش برای رها ساختن خويش دچـار       ماثر کش 
ــدن     ــدمه ديـ ــی از صـ ــديد ناشـ ــای شـ دردهـ
استخوان می شود که می تواند بـه مـرگ او           

  .نيز منجر گردد
 انتروپالوژيــست امريکــايی در " جونــا بلنــک "

به انـواع   " واتربوردينگ"گزارشی در رابطه با     
مختلف آن که توسـط رژيمهـای ضـدخلقی در          
گوشه و کنار جهان انجام ميشده اشاره کرده 
ــدان    ــصويری از زن ــزارش ت ــا اســتفاده از گ و ب

ــلنگ " ــواول سـ ــن "در " تـ ــوم پـ ــامبوج  " پنـ کـ
ــباهتهای ميــان   ــگ بــه ســبک   "ش واتربوردين

" کـامبوج واتربوردينگ به سبک    "و  " امريکايی
وی در گـزارش خـود نـشان        . را توضيح ميدهد  

می دهد که دولت امريکـا از همـان ابزارهـا و            
روشــها  اســتفاده ميکنــد،اما ادعــا ميکنــد کــه 
نهايت سعی خـود را ميکنـد کـه هـيچ عملـی             
برخالف قـوانين بـين الملـل در زنـدانهای ايـن            

ــد ــشور رخ ندهـ ــا از  . کـ ــدف ارتـــش امريکـ هـ
ی خـود در عـراق     شکنجه هايی که در زندانها    
انجام می دهد   ... و افغانستان و گوانتانامو و      

بلکه هـدف،   . نيز طرفا کسب اطالعات نيست    
گرفتن اقـرار بـه تروريـست بـودن، از زنـدانی            

که دولت امريکـا بتوانـد بـا معيـار قـرار            . است
ــمن   ــات، تروريـــسم را دشـ دادن ايـــن اعترافـ

جنگ "خطرناک وبزرگی جلوه داده و سياست     
شـباهت  . خـود  را توجيـه نمايـد       " با تروريسم 

وسايل شکنجه ای که رژيم هـای ديکتـاتوری          
بکار می بردنـد بـا ابزارهـای شـکنجه ای کـه              
دولت امريکا قصد قانونی کـردن آنهـا را دارد،          

مدارک مکفی وجود دارد که     . تصادفی نيست 
مبدأ بسياری از ابزارهای شکنجه کـه توسـط    

ــا مــورد اســتفاد -آی-ســی ه  ا و ارتــش امريک
قرار ميگيرند، آموزشگاه نظـامی ای مـشهور        

مخفــف کلمــات بقــا، خــودداری، " (SERE"بــه 
در ايــــن . بــــوده اســــت) مقاومــــت و فــــرار

ــواع شــکنجه هــا و    آموزشــگاه اســتفاده از ان
همچنــين روش مقاومــت در زيــر شــکنجه بــه  

و افــسرها و اعــضای (متخصــصين امريکــايی 
ــا    گــروه هــای تروريــستی طرفــدار امريکــا و ي

های شبه نظامی ضدخلقی کشورهای گروه  
  . تعليم داده می شوند) وابسته به امريکا

  
سابقه دولت امريکا در زير پا گذاشتن حقـوق         
دمکراتيک شهروندان امريکا و توده های تحت 
ســتم کــشورهای مــستعمره و تحــت ســلطه 

ــت   ــوالنی اسـ ــسيار طـ ــا بـ ــرکوب . امريکـ سـ
ــرض،    ــارگر معت مخــالفين سياســی، طبقــه ک

ماعی، فقرا، بی خانمانها و ديگر     اقليتهای اجت 
قربانيان سيستم غير انسانی سرمايه داری،      
و همچنــين خــشونت و شــکنجه در زنــدانهای 

. اين کشور هميشه روبه افزايش بوده اسـت       
گزارشاتی که از زندانهای مختلـف امريکـايی        
در سالهای گوناگون بـه دسـت آمـده، نـشان           
مـی دهــد کــه اعمـال ساديــسمی زنــدانبانان   

مثل زندان ابوغريب کـه     (چالهای امريکا   سياه
اختراع ) عکسهای آن در تمام دنيا منتشر شد     

مغز بيمار چند سـرباز امريکـايی نبـوده، بلکـه           
شــيوه هــای اســتاندارد بــازجويی بــه ســبک  
امريکايی هستند کـه در همـه زنـدانهای ايـن           

ــشور  ــاک آن  (ک ــارج از خ ــل و خ رواج ) در داخ
يـز فرمانـدهان    و مبتکرين آنها ن   . داشته و دارد  

کـه عمـال   . و متخصصين ارتش امريکا بوده اند     
رهنمود های رئيس جمهـور و مقامـات بـاالی          
دولتی در رابطـه بـا کـاربرد شـکنجه، را اجـرا             

طبق گزارش مستندی که در کانـال       . کرده اند 
ABC پخــش گرديــد ، ٢٠٠٨ اپريــل ٩ امريکــا در 

چنـدين نفـر از     ) واتربوردينگ(دستور شکنجه   
ــا القاعــده در ســال  مــضنونين بــ ه همکــاری ب

  مستقيمأ توسط سـران دولـت        ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢
طبـق گـزارش    . ا داده شده بـود    - آی -به سی 

ــا     ــسات منظمــی در رابطــه ب ــر شــده، جل ذک
و بررســـی جزئيـــات " مبـــارزه بـــا تروريـــسم"

بازجويی ها، هميشه با حضور جـورج بـوش،         
ــاول، جــورج تنــت    ــالين پ ــد رامــسفيلد، ک دانال

شكنجه و تالش براي قانوني كردن آن در 
  !مريكاآ
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 جان اشـکرافت و چنـد نفـر    و) ا-آی-مديد س (

ديگر در کاخ سفيد برگزار ميشود که برخی از      
ايـن جلــسات بــسيار طـوالنی و شــامل همــه   

گاهی اوقات شيوه هـای     . جزئيات می شوند  
شکنجه به طور عملـی بـه ايـن افـراد نـشان             
داده ميشود که کامأل بداننـد کـه چـه بـر سـر              

و آنها حتی در تصميم گيری      . زندانيان می آيد  
ه اينکه هر شکنجه چنـد بـار پـشت سـر            دربار

واتربوردينگ . هم بايد انجام شود، نقش دارند     
. در چنين جلساتی به تـصويب رسـيده اسـت         

ظـــاهرأ ايـــن جلـــسات بعـــد از دســـتگيری     
يکی از مظنـونين بـه تروريـسم در         " ابوزبيده"

بـر اسـاس مـدارک      .  شـروع شـدند    ٢٠٠٢بهار  
ــی در      ــات دولت ــه مقام ــيم ک ــی بين ــود م موج

نواع جديدتر شـکنجه هـا هـم نقـش      طراحی ا 
و ايـن مـسئله نـشان ميدهـد کـه           . داشته اند 

ــه شــکنجه     ــزی ب ــون آمي ــا چــه حــد جن ــا ت آنه
  .            اسرای خود اشتياق دارند

  
در کل سيستم جزايی امريکا، از بازداشـتگاه        
ــدانهای    ــا زن ــه ت هــای شــهرهای امريکــا گرفت
گوانتانــامو و ابوغريــب و غيــره، نــشانه هــای  

ــشت ــکنجه و  وحـ ــلطه شـ ــاکی از سـ ناکی حـ
خشونت و نقض حقوق زندانيان در سيـستم        

اعمـالی  . حاکم براين کشور، ديده مـی شـود       
کــه نــشان دهنــده عقــده هــای جنــسی و      
ساديسمی زنـدانبانان و عـدم وجـود تـرحم و           
عواطف انـسانی در آنهـا اسـت، تجـاوز و آزار            
جنــسی دادن بــه اســرا، برهنــه نگــه داشــتن 

ــر مته  ــداوم و تحقي ــی   م ــنگی و ب ــين، گرس م
ــدانيان،   ــه زن ســر و پوشــاندن خــوابی دادن ب

ــان  ــسه صــورت آن ــا کي ، ســگهای گرســنه و   ب
وحشی را به جان آنهـا انـداختن، بـازی هـای            
ــا درآوردن و    ــسمی ســر آنه ــوانی و سادي حي
گــرفتن عکــسها و فــيلم هــای پورنــو در حــين  
انجام ايـن اعمـال جنـون آميـز و غيرانـسانی،            

ر و انـسانيت اسـرا،   ناديده گـرفتن کامـل غـرو     
همــه واقعيتهــايی شــناخته شــده و رايــج در  

ــا اســت  ــدانهای امريک ــن   . زن ــوه آشــکار اي جل
ساديسم رايج در هيئـت حاکمـه امريکـا را در           

ا اجازه -آی- که کاخ سفيد به سی٢٠٠٢سال  
را داد، به روشـنی     " واتربوردينگ"استفاده از   
بــــه اســــتفاده از "  ا- آی-ســــی. "ميبينــــيم
به (در برخی از موارد     " بوردينگواتر"شکنجه  

ــازجويی    ــال در اســتفاده از آن در ب ــوان مث عن
ــد " ــيخ محمــ ــد شــ ــده "و " خالــ ــو زبيــ و " ابــ
کــه مــضنون بــه   "  نــشيری-عبــدالرحيم ال"

اعتراف کـرده، امـا     ) عضويت در القاعده بودند   
ــوع      ــن ن ــه اي ــرادی ک ــی اف ــداد واقع ــوز تع هن
ــوم    شــکنجه در موردشــان انجــام شــده، معل

 - آی - رئيس وقت سی   ٢٠٠۶ل  در سا . نيست
اســتفاده از ايــن شــکنجه را " مايکــل هيــدن"ا

 ٢٠٠٧اما جورج بوش در تابستان      . ممنوع کرد 
 ا  - آی -با صدور دستوری مبنی بر اينکه سـی       

ــتفاده از   ــازه اسـ ــديد   "اجـ ــای شـ ــيوه هـ شـ
ــه در   ــديدتر از آنچــــه کــ ــازجويی کــــه شــ بــ

را دارد، عمـأل    "  آمده ٢٠٠۶دستورالعمل سال   
ــرد اســتفاده از  ــددأ آزاد ک در ســال . آن را مج

 افشای نقش اداره دادگـستری امريکـا        ٢٠٠٧
ــتفاده از     ــرای اس ــازه رســمی ب ــدور اج در ص

"  ا- آی-سی"شکنجه که وسيعأ در زندانهای 
انجام ميشود، رسوايی سياسی ای را بـرای        

اما اينگونه رسـوايی    . دولت امريکا به بار آورد    
 هـا تنهــا گوشـه هــای کـوچکی از واقعيتهــای   

بزرگی را افشاء می کنند کـه نمايـانگر چهـره           
واقعــی طبقــه حاکمــه ايــن کــشور اســت کــه 

بـا آزاديهـا و     ) حتی زبانـأ  (هيچگونه رابطه ای    
حقوق دمکراتيک  مندرج در قوانين اين کشور   
ندارند و مـردم جهـان بـه خـوبی بـه اعمـال و               

ــد   ــم واقفن ــن رژي . سياســتهای فاشيــستی اي
قه تـاريخی  برای بررسی نمونه هايی از سـاب   

ــگ،     ــا شــکنجه واتربوردين ــه ب ــا در رابط امريک
ميتوان از جنگ امريکا عليـه اسـپانيا در سـال           

ــال آورد١٨٩٨ ــين  .  مثـــ ــان فيليپـــ در آن زمـــ
بزرگترين مستعمره اسـپانيا بـود کـه سـر راه           
امريکا و بازار چين قرار داشت آنهم در زمانی         

که تجارت با آسيای شرقی در اقتصاد امريکا         
 ١٨٩٨در مــاه مــه  . ی داشــت،اهميــت زيــاد 

امريکا در جنـگ بـا نيـروی دريـايی اسـپانيا در             
پيروز شد و يکی از مخالفين      " مانيل"سواحل  

را کـه   " اميليـو آگواينالـدو   "دولت وقت فپيلين    
در تبعيد به سر ميبرد به فيليپين فرستاد کـه          
ــين    ــا نيروهــای اســپانيايی مــستقر در فيليپ ب

دادن او بعـــد از شکـــست . وارد جنـــگ شـــود
 اسـتقالل   ١٨٩٨نيروهای اسپانيا در ماه ژوئن      

. فيليپين را اعـالم کـرد و دولتـی  تـشکيل داد            
ويليــام "تحــت رياســت جمهــوری (امــا امريکــا 
استقالل فيليپين را به رسـميت      ") مک کينلی 

اميليـو  "نشناخته و از ورود نيروهـای نظـامی     
به داخل مانيـل جلـوگيری کـرده و         " آگواينالدو

ــه  ــارج از   ١٨٩٩در فوري ــای او در خ ــه نيروه  ب
چند روز بعـد از آن، معاهـده        . مانيل حمله کرد  

ای ميــان امريکــا و اســپانيا مبنــی بــر فــروش  
 ميليـون دالر،    ٢٠فيليپين به امريکـا در مقابـل        

جنـگ ميـان امريکـا و دولتـی کـه           . بسته شـد  
تشکيل داده بود سه سال " اميليو آگواينالدو"

يپينــی و طــول کــشيد و صــدها هــزار نفــر فيل 
 هــزار نفــر امريکــايی در آن کــشته    ۴حــدود 
در آن زمان اخبار جنايات ارتش امريکـا        . شدند

در فيليپين، مانند آتش زدن روستاها و کشتار 
با وجود اينکـه    (مردم عادی و اسرا و زندانيان       

ــين خــارج    ــاری کــه از فيليپ ارتــش امريکــا اخب
از طريق نامه های    ) ميشد را سانسور ميکرد   

امريکايی بـه خـانواده هايـشان، بـه         سربازان  
ــدا   ــايی راه پي روزنامــه هــای امريکــايی و اروپ

به عنوان مثال نامـه سـربازی بـه نـام           . ميکرد
-World در روزنامـــه A.F.Miller" ميلـــر.ف.ا"

Herald   بــه چــاپ  ١٩٠٠ اوماهــا در مــاه مــه 
ميلر در اين نامه توضـيح داده بـود کـه           . رسيد

ــا   ــه ب ــانی"چگون ــه " (آب درم ــامی ک  ارتــش ن
ــود    ــگ داده ب ــه شــکنجه واتربوردين ــا ب ) امريک

سربازان فيليپينی اسـير، تعـدادزيادی سـالح        
. مخفی شـده بـه دسـت امريکـايی هـا افتـاد            

ــر در نامــه خــود شــکنجه واتربوردينــگ را    ميل
آب درمانی بـه    : "... تشريح کرده و ميگويد که    

اين شکل است که اول اسرا را به پشت می          
 دسـت و پاهـای آنهـا    چنـد نفـر روی    . خوابانيم

و بعـد   . می ايستند که نتواننـد حرکتـی بکننـد        
يک چوب گرد توی دهانشان مـی گـذاريم کـه      

و يـک سـطل آب      . نتوانند دهانـشان را ببندنـد     
اگــر بــه . تــوی دهــان و دماغــشان مــی ريــزيم

حــرف نيامدنــد، يــک ســطل آب ديگــرهم مــی  
بـاور کـن    . مثل غورباغه بـاد مـی کننـد       . ريزيم

  ..." استشکنجه وحشتناکی
  

ــه شــکنجه     ــی ب ــه فراوان ــا عالق ارتــش امريک
دارد، و تنها در زندانهای عـراق       " واتربوردينگ"

ــه    ــستند کــ ــامو نيــ ــستان و گوانتانــ و افغانــ
بازجوهای ارتش امريکا در آنجا به انجـام ايـن          

اخيــرأ فــاش شــد کــه    . شــکنجه مــشغولند 

مقامات دولت تايلند سالهاسـت کـه از وجـود          
 مطلع هستند کـه در      زندانهايی در اين کشور   

مــورد اســتفاده " واتربوردينــگ"آنجــا شــکنجه 
ــا     ــت امريک ــامورين دول ــه و م ــی گرفت ــرار م ق
ــا پاکــستان   ــدانيانی را کــه در افغانــستان ي زن
دستگير می شده اند را برای شـکنجه شـدن          

بـا  . به اين زندانهای مخفی در تايلند مياوردنـد   
اينکــه دولــت امريکــا هميــشه ايــن مــسئله را 

رده، اما منابع تايلندی چندين مورد از       کتمان ک 
شــکنجه زنــدانيان در تايلنــد توســط مــأمورين  
امريکايی را افشاء کرده اند که شـامل مـوارد      

در " ابوزبيـده "شخـصی بـه نـام       : زير هـستند  
 دستگير شده و به تايلند      ٢٠٠٢ مارچ   ٢٨تاريخ  

ــاری در يـــک مکـــان   آورده شـــد و در يـــک انبـ
کنجه شد که بعد   ش" واتربوردينگ"نامعلوم با   

زنـدانی  .  ثانيه حاضـر بـه همکـاری شـد         ٣١از  
ــام   ــه ن ــری ب ــد "ديگ ــد شــيخ محم  ١١در " خال

او .  در پاکـستان دسـتگير شـد       ٢٠٠٢سپتامبر  
" واتربورديــگ" ثانيــه تحــت شــکنجه ٢بعــد از 

 سـپتامبر   ١١قرار داشتن، به بمـب گـذاری در         
.  اعتراف کرد و حاضر بـه همکـاری شـد          ٢٠٠١

يکی ديگر از متهمين به "  شبح-ال-رمزی بن"
ــستان    ــه در پاکـ ــستها کـ ــا تروريـ ــاری بـ همکـ
دستگير شده بود به تايلند فرستاده شد، امـا         
ــاق     ــاکنون هــيچ اطالعــی از آنچــه کــه در ات ت

طبق . شکنجه بر او گذشته، در دست نيست      
، نوارهای ويدئويی   "واشنگتن پست "گزارش  

ــکنجه  ــال شــــ در " واتربوردينــــــگ"از اعمــــ
 امريکـا در بـانکوک تهيـه        سياهچالهای ارتـش  

ــد کــه رئــيس دفتــر ســی   ا در -آی-شــده بودن
ــه در ســال    ــی ک ــانکوک وقت ــال ٢٠٠۵ب   در ح

بازنشسته شدن بود، از روئـسايش تقاضـای        
اجازه برای نابود کردن آن نوارهـای ويـدئويی         

  .را کرد، و اين اجازه به او داده شد
  

ــر وجــود     ــی ب ــدارک و شــواهدی مبن ــا م باره
ــدانهای  ــاش شــده و  شــکنجه در زن ــا ف  امريک

ــن      ــش اي ــت و ارت ــه دول ــايی علي رســوايی ه
امـا هيچکـدام بـه      . کشور بـه بـار آورده اسـت       

. منع شکنجه بطور کلی، منجـر نـشده اسـت         
 تعــدادی از ٢٠٠۴بـه عنـوان مثـال در مـاه مـه      

زنــــدانيان ارتــــش انگلــــيس کــــه از زنــــدان  
آزاد شده بودند در رابطه با آنچه        " گوانتانامو"

ارتش امريکـا و انگلـيس مـی        که در زندانهای    
ــد کــه واقعيتهــای    گــذرد، افــشاگریهايی کردن

بـــر اســـاس ايـــن . بـــسياری را روشـــن کـــرد
افــشاگری هــا ثابــت شــد کــه شــکنجه هــای  

در عـراق   " ابوغريب"ساديسمی که در زندان     
ــدانهای    ــدانيان انجــام ميــشدند، از زن عليــه زن
ارتـــــش امريکـــــا در افغانـــــستان و زنـــــدان 

 مــه ١٣در . فتــه بودنــدمنــشأ گر" گوانتانــامو"
دو " عاصـف اقبـال   "و  " شفيق رسـول   "٢٠٠۴

زندانی انگليسی که مدت دو سال بدون هيچ 
اتهامی در زندان ابوغريب زير شکنجه بودند و 
در ماه مارچ آزاد شـدند، در نامـه سرگـشوده           
ای خطاب به دولت امريکا، جزئياتی در رابطه        
با شکنجه هايی که در زندان نـسبت بـه آنهـا            

جـــام شـــده بـــود توضـــيح داده و خواســـتار ان
ــايی    ــه عکــسها و فيلمه ــوم ب دسترســی عم
شدند که از آنها در حين شکنجه گرفته شـده          

ــود ــز مــدارک و عکــس و  ٢٠٠۵در ســال .  ب  ني
ــربازان     ــصوصی سـ ــای خـ ــه هـ ــيلم و نامـ فـ
امريکايی در رابطه با شـکنجه هـا و آزارهـای           
ــدانهای      ــرا در زن ــه اس ــه ب ــسمی ای ک سادي

ــامو و ــرده   گوانتان ــال ک ــره اعم ــب و غي  ابوغري
بودند، به رسانه ها راه يافتند و دولت امريکـا           
مجبور به تشکيل کميـسيونی بـرای بررسـی         

امــا ايــن کميــسيون دولتــی نهايتــأ  . آنهــا کــرد
بـسياری از اعمــال وحـشيانه ای را کــه عليــه   

" شـکنجه "زندانيان انجام شده بود به عنـوان        
ويی در تکنيکهــای بــازج "نپذيرفتــه و آنهــا را  

بـا اينکـه چنـد تـن از         . ناميـد " چهارچوب قانون 
سربازان جزء ارتش امريکا يک سـال پـيش از          
تشکيل اين کميسيون، به جرم انجام شکنجه 

در زنـدان   (های مـشابه و آزار جنـسی اسـرا          
  .   دادگاهی و مجازات شده بودند) ابوغريب
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بنابراين ميبينيم کـه هـر وقـت کـه افتـضاحی            

ا شـکنجه پـيش آمـده و        سياسی در رابطـه بـ     
مردم اعتراض کرده اند، دولت تالش کرده که        

به عنوان مثـال  . واقعيات را از مردم پنهان کند     
 ٢٠٠۶تـا سـپتامبر     " واتربوردينـگ "استفاده از   

به اطالع مردم نرسيد و نوارهای ويدئوئی که        
 ٢٠٠٧از ايــن شــکنجه گرفتــه شــده تــا ســال  

ا هـر زمـان کـه دولـت امريکـا بـ           . علنی نشدند 
ــشيانه    ــال وحـ ــدن اعمـ ــاش شـ ــوايی فـ رسـ
نيروهايش روبرو شده، بالفاصله چنـد سـرباز        
ــداها را    ــه سروصـ ــرده کـ ــانی کـ ــزء را قربـ جـ

دولت امريکا هرنوع گزارش رسـمی      . بخواباند
ــر    ــل و ديگــ ــازمان ملــ ــط ســ ــه توســ ای کــ
ــا رواج     ــی در رابطــه ب ــين الملل ســازمانهای ب
گسترده شکنجه در زندانهای دولـت و ارتـش         

ــا ار ــسته و   امريک ــز مــردود دان ــه شــده را ني ائ
. وجود شکنجه در امريکا را نفـی کـرده اسـت        

به عنوان مثـال در جلـسات سـازمان ملـل در            
کميتـه   "٢٠٠۶روزهای پنجم و هشتم ماه مه       

گزارش مفـصلی   " سازمان ملل عليه شکنجه   
را در رابطه با نقض حقوق بشر توسط دولت         
امريکا و شکنجه اسرای جنگـی در زنـدانهای         

امی ايــن کــشور، بــه ســازمان ملــل ارائــه نظــ
داده و خواهــان پاســخگويی از جانــب دولــت  

  ) ۴. (امريکا شد
  

بــه ( نفــره امريکــا در ســازمان ملــل ٢۵هيئــت 
ايـن  ) وکيل دولت امريکا  " جان بلينگر "رياست  

گزارش که امريکـا را مـتهم بـه رواج گـسترده            
جـان  . "شکنجه در زندانها ميکند، را نفی کـرد       

عا کرد که حوادثی کـه در زنـدانهای         اد" بلينگر
ارتش امريکـا اتفـاق افتـاده، منجملـه اعمـال           
وحشيانه و غيرانسانی ای کـه در عکـسهای         
زندان ابوغريب ديده ميشوند، حوادثی نـادر و        
ــروه انگـــشت    ــط گـ ــوده و توسـ ــتثنايی بـ اسـ
شماری از سربازان انجام شده اند که توسط        

د وقتی که در مـور    . ارتش به مجازات رسيدند   
اسناد مختلفـی کـه در رابطـه بـا اسـتفاده از             

در زنـدانهای امريکـا، از بلينگـر        " واتربوردينگ"
سوال شد، او گفت که شکنجه بـه هيچوجـه          
عملکــرد رســمی و مــورد تأئيــد ارتــش امريکــا 

واتربورديــگ در ليــست متــدهای   "نيــست و 
ــرار     ــش ق ــدانهای ارت ــازجويی در زن ــانونی ب ق

  ." ی شودندارد و بنابراين انجام هم نم
  

ــوق،    ــسات ف ــيش از جل ــدتی پ درصــورتيکه م
ــدنی  " ــايی آزادی هــــای مــ اتحاديــــه امريکــ
)ACLU "(   ــام ــه نـ ــی بـ ــای "در گزارشـ آزارهـ

ــدگار ــسانی   : مان ــای غيران ــکنجه و رفتاره ش
ــا در داخــل و خــارج از کــشور   يکــی از " امريک

" ريکــاردو ســانچز"فرمانهــای رســمی ژنــرال 
 فرمانـــده نيروهـــای امريکـــايی در عـــراق در(

را منتـشر کـرد کـه کتبـأ بـه           ) زمان مورد بحث  
بـرای  "بازجوهای ارتش دسـتور داده بـود کـه        

ــودداری     ــی خ ــيچ عمل ــستن اســرا، از ه شک
  ...."  بگذريد) قانونی(نکرده و از هر حد و مرز 

با استفاده از مدارک جمع " ACLU"در گزارش 
آوری شده از زندانهای داخل خاک امريکا کـه         

 و اعـدام نوجوانـان      به تجاوز و بردگی جنسی    
مشهور هستند، و همچنين مدارک جمـع     ... و  

آوری شده از زندانهای ارتش امريکا در عراق        
و افغانستان و گوانتانامو، تـصوير روشـنی از         
سياهچالهای اين کـشور و شـکنجه گـران آن          

در اين گـزارش نـشان داده       . ارائه شده است  
شــــده کــــه اســــتفاده از شــــکنجه توســــط 

ــا  ــای امريکــ ــستقيم  بازجوهــ ــه مــ يی نتيجــ
دستورها و قـوانين و مقرراتـی بـوده انـد کـه             
رسمأ توسط مقامات عالی دولت صادر شده       

و همچنين طبق مدارک ارائه شده در اين . اند
گزارش، دولت امريکا در ايجاد شبکه گسترده   
سياهچالها و بازداشتگاه هـای نظـامی خـود         
در عــراق از رؤســای ســابق زنــدانهای داخــل 

اده کـــرده کـــه همگـــی دارای امريکـــا اســـتف
ســـوابق طـــوالنی در شـــکنجه و تجـــاوز بـــه 

اين جنايتکاران کـه پـيش   . زندانيان می باشند  
از اعــزام بــه منــاطق جنگــی بارهــا بــه دليــل  
چنين اتهاماتی دادگاهی شده اند، برای فرار       
از مجازات سنگين، از مشاغل خـود اسـتعفاء         
داده و يا خود را بازنشسته کرده اند و سپس          

 ارتــش ملحــق شــده انــد کــه بــه ســابقه   بــه
اغلـب سـربازانی    . آنها نياز دارد  ) جنايتکارانه(

کــه در عکــسهای زنــدان ابوغريــب در حــال     
شکنجه و تجاوز بـه اسـرا ديـده ميـشوند نيـز             
ــا   پـــيش از جنـــگ در زنـــدانهای داخـــل امريکـ

  . مشغول به کار بوده اند
  

گوانتانــامو و "گــزارش ديگــری نيــز بــه نــام     
تالش مـداوم بـرای کـسب قـدرت         : ماورای آن 
ــه ــل    " مطلق ــين المل ــو ب توســط ســازمان عف

منتــشر شـــده کــه دولـــت امريکــا آن را نيـــز    
در آن . نادرســت و غيرواقعــی خوانــده اســت 

گزارش نيز مدارک و شواهد محکوم کننده ای 
عليه دولت امريکا در رابطه با استفاده وسيع        

. از شکنجه در بازجويی ها ارائه شـده اسـت         
دولــت امريکــا بــه : "زارش آمــده کــهدر ايــن گــ

قـدرت بـی حـد و       " مبارزه بـا تروريـسم    "بهانه  
مرز و بدون کنترلی را به مـامورين و مقامـات           
خود محـول کـرده و اعتنـايی بـه قـوانين بـين              

اعمـال و مقـررات دولـت       . الملل نکـرده اسـت    
امريکــا بــه نقــض حقــوق بــشر منجــر شــده و 
سرمــشق هــای خطرنــاکی در ســطح جهــان 

  )      ۵." (وردهبوجود آ
  

حيله گريهـای مقامـات دولـت امريکـا و تـالش         
آنهــا بــرای پنهــان کــردن حقــايق در رابطــه بــا 

در . شکنجه را ميتوان با يـک مثـال نـشان داد          
" نيويــورکر" مجلــه ٢٠٠٨ ژانويــه ١٣شــماره 

رئيس اداره  "  کانل -مايک مک "مصاحبه ای با    
اطالعــات امريکــا درج شــده کــه او در آنجــا در 

. توضـــيح ميدهـــد" واتربوردينـــگ"ه بـــا رابطـــ
سوال کرده که آيـا     " کانل-مک"مصاحبه گر از    

يــک نــوع شــکنجه " واتربوردينــگ"بــه نظــر او 
محسوب ميشود و درنتيجه بايد ممنوع گـردد        

ــه؟ مــک  ــا ن  کانــل از دادن پاســخ مــستقيم  -ي
طفره رفته و ميگويـد کـه فقـط مـی دانـد کـه               

اگر واتربوردينگ يک نـوع شـکنجه محـسوب         "
شود، آنگاه هـر کـسی کـه آن را انجـام دهـد              

او ســپس بــه ." بايــد بــه ســختی تنبيــه گــردد
ــه     ــت ک ــه و گف ــن شــکنجه پرداخت توصــيف اي

ــدانی کــه دســت و  "ظــاهرأ  ســر و صــورت زن
پايش به تخت بسته شده را مـی پوشـانند و            

خــدای .... آب بــه داخــل بينــی اش مــی ريزنــد

حتـی  ! من، اگر آب به بينی مـن ريختـه شـود          
انم تجــسم کــنم کــه چقــدر دردنــاک  نمــی تــو

نمی دانم کـه آيـا از نظـر ديگـران           ! خواهد بود 
اين کار شکنجه محسوب می شود يا نه، امـا        

تـست کـردن هـر      ... برای مـن شـکنجه اسـت      
نــوع شــکنجه ای بــرای اينکــه ببيننــد قــانونی 

آيــا شــکنجه . اســت يــا نــه، بايــد آســان باشــد
ــاک اســت کــه    عملــی اســت کــه آنقــدر دردن

دار ميکنــد کــه بــه خــاطر خــالص شــخص را وا
  ..."شدن از درد چيزی بگويد؟

  
پس از انتشار ايـن مـصاحبه، سـخنگوی کـاخ           

ــو"ســفيد  ــونی فرات ــا ســخنان  " ت در رابطــه ب
مـا  "به خبرنگاران توضيح داد که      "  کانل -مک"

ــحبت     ــازجويی صـ ــای بـ ــيوه هـ ــورد شـ در مـ
و به هر چيز کوچکی هم که در . نخواهيم کرد 

د پاسـخ نخـواهيم     مطبوعات نوشته می شـو    
 کانـل کـارش را    -ما فکر می کنيم که مک     . داد

در ســمت مــديريت اداره اطالعــات بــه خــوبی 
انجــام داده و اصــالحات خــوبی در آن ايجــاد    

بطوريکه ايـن اداره در رابطـه بـا انتقـال           . کرده
سريع اطالعات به رئيس جمهور در رابطـه بـا          
خطراتی که متوجه مردم است، بسيار مفيـد        

 فکر می کنيم که بـسيار مهـم اسـت           ما. بوده
که اداره اطالعات از هر وسيله و ابـزار الزمـه           

  ."                    بهره مند باشد
  

در زمـــانی کـــه دولـــت امريکـــا بـــه شـــکنجه  
ــه   ــد، وظيفـ ــه ميدهـ ــالفين خـــويش ادامـ مخـ
نمايندگان فکری اين رژيم نيز اين است که به         
توجيــه قــانونی و عرفــی و اخالقــی شــکنجه 

در رســـانه هـــای دســـت راســـتی . ازنـــدبپرد
امپرياليستی هر از گاهی مباحـث گونـاگونی        
ــسائل     ــه م ــه اصــطالح پاســخگويی ب ــرای ب ب
قانونی و اخالقی ای که در رابطه با شـکنجه          
مطــرح مــی شــود، راه انداختــه ميــشود کــه   
ــداختن شــکنجه در   هدفــشان تطهيــر و جــا ان

ــان عمــوم اســت    ۵در مجلــه نيوزويــک  . اذه
در مقالـه ای تحـت      " جاناتن آلتر  "٢٠٠١نوامبر  
زمان آن رسيده کـه بـه شـکنجه فکـر           "عنوان  
در ايــن پــائيز خــشم آلــود : "مــی گويــد" کنــيم

... حتی يک ليبرال نيز به شکنجه فکر می کند
خوب، شايد نه داغ زدن يا شلنگ کاری کردن         

در ... زندانی، حداقل نه در داخل خاک امريکا،      
 ۴م از حــال حاضــر بــه هــيچ وجــه نمــی تــواني 

 ١١نفــری کــه مــشکوک بــه انجــام جنايــت      
چـرا نمـی    . سپتامبر هستند، حرفـی بکـشيم     

توانيم حداقل شکنجه روانـی بـه آنهـا بـدهيم       
چـرا نمـی تـوانيم      ... که به حرفشان بياوريم؟     

آنهـــا را بـــه عربـــستان ســـعودی، ســـرزمين  
  " سربريدن ها، ديپورت کنيم؟

  
برخـی از مقامــات وابـسته بــه دولـت امريکــا،    

 ســناتورها و اعــضای حــزب دمکــرات در  مثــل
ظاهر با به کار بردن شکنجه در زندانهای ايـن      

اما از آنجا کـه ايـن افـراد نيـز           . کشور مخالفند 
مانند بقيه وابستگان به طبقه حاکمـه امريکـا         

بـرای پيـشبرد    " مبـارزه بـا تروريـسم     "از حيله   
ــد،     ــتفاده ميکننـ ــود اسـ ــاتی خـ ــافع طبقـ منـ

 هر چيز جـا بـاز       مخالفتشان با شکنجه قبل از    
کردن در ميان مردم برای خودشان و از جمله          
ــن      ــی شــدن اي ــه علن ــت اســت ک ــن جه از اي

مخالفـت  . موضوع را به نفـع امريکـا  نميداننـد         
اين بخش از هيئت حاکمه امريکا با شـکنجه،         
ــانونی    ــه خــاطر اخالقــی و انــسانی و ق ــه ب ن
نبودن آن، بلکه در رابطه با اين سـوال اسـت           

در پيشبرد منافع طبقه حاکمه     که آيا شکنجه    
امريکا در داخل و خارج از کـشور مفيـد اسـت         

به عنوان مثـال اخيـرأ سـناتور دمکـرات          . يا نه 
ــوين" ــشگاه " کــارل ل در ســخنرانی ای در دان

ميـــشيگان ضـــمن اعـــالم مخالفـــت خـــود بـــا 
  استفاده از شکنجه: "شکنجه، گفت

  ١۵ ادامه در صفحه

يکی از وحشيانه تـرين انـواع       " واتر بورديگ "
شــناخته شــده شــکنجه اســت و بــه همــين 
دليــل مــورد عالقــه ددمــنش تــرين رژيمهــای 

در ايـن شـکنجه،     . ديکتاتور واقع شده اسـت    
زندانی را روی تخته ای به پشت مـی بندنـد       

و ســپس . بطوريکــه قــادر بــه حرکــت نباشــد
 را به عقب و روبه پائين خم می کننـد           سر او 

ــه داخــل مجراهــای تنفــسی او آب مــی    و ب
در نتيجــه ايــن عمــل، بــرخالف انــواع  . ريزنــد

ديگــر شــکنجه کــه در آنهــا ســر و صــورت      
زندانی را در آب فرو ميکننـد، زنـدانی تقريبـأ           
بالفاصله دچار حالت خفگی ميـشود و خـود         
را در حالت مرگ قريب الوقوع احساس می        

 حالتی کـه در اثـر غـرق شـدن رخ مـی              .کند
هرچنــد کــه ايــن نــوع شــکنجه اغلــب  . دهــد

موجب نقص عضوهای دائمـی نمـی شـود،         
امــا در اثــر قطــع شــدن جريــان اکــسيژن بــه 
شش و مغز، اين اعضاء شديدأ صـدمه مـی          

ايــن نــوع شــکنجه موجــب درد و رنــج . بيننــد
فيزيکــی و روانــی شــديدی مــی شــود کــه   

  مـی     و .سالها شـخص را عـذاب مـی دهـد         
  .تواند به مرگ او نيز منجر گردد
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ه در   واض (در برخورد به شکنجه      معموالً   ح است ک
ن             اينجا شکنجه زندانی سياسی مطرح است و در اي

ورد  ز در م دوده ني کنجه"مح ی" ش ود بحث م ، )ش
ه ورد     جنب شتر م ضيه بي اطفی ق ساسی و ع ای اح ه

شتر     گيرد؛ به عبارت ديگر توجه      توجه قرار می   ها بي
شی   د وح ه ح کنجه  ب ری ش ذاب   گ ر و درد و ع گ

دانی جلب می          . ودش   شکنجه و چگونگی مقاومت زن
ت   ی از واقعي ناخت علم د ش رار باش ر ق ا، اگ ای  ام ه

ه  اريخی را توش ت
راه مبارزاتی خود   
د در   ازيم، باي س
ل  ه و تحلي تجزي

دان   های    شرايط زن
ن   ود اي ران، خ اي
ور    ه ط ده را ب پدي
ی   ی بررس علم

نمائيم و آن را نه به مثابه يک امر ايستا که گويا از             
د       ز وجود خواه د ني ا اب  داشت اول وجود داشته و ت

ا      اتی و ب ارزه طبق رايط مب ا ش اط ب ه در ارتب بلک
يم        رار ده ل از     . تحوالت آن مورد توجه ق ابراين قب بن

ده        ی پدي ورد چرائ ا در م ه م ت ک ز الزم اس ر چي ه
دف  کنجه و ه ه    ش دتی ک دت و دراز م اه م ای کوت ه

م ی    رژي ب م ال آن تعقي اتور از ِاعم ای ديکت د،  ه کنن
ا    با مد نظر گرفتن اين      . تعمق کنيم  موضوع، در اينج

ده        آغاز  " شکنجه "مطلب را از تأمل روی خود پدي
 . کنم می

ت    زاری در دس کنجه، اب تش دافع   حکوم ای م ه
باشد که آن را در مورد کسانی       می طبقات استثمارگر 

ا        ه پ ه ب ر جامع اکم ب تم ح م و س ه ظل ه برعلي ک
ی و چه    -اند    خاسته  چه در مورد روشنفکران انقالب

ارز     های آ   در مورد توده   ار می     -گاه و مب ه ک د    ب . برن
ز             ( اعی ني اران اجتم هر چند در چنين جوامعی بزه ک

ه    بنابراين،  ). گيرند  مورد شکنجه قرار می    شکنجه ب
ه       وضوح مخصوص جامعه     ه پاي ر      ای است ک هايش ب

ا شده است   ه.ستم و استثمار بن ين جامع ای،   در چن
وده  نفکران و ت تن روش ا از  شکنجه جهت بازداش ه

ارزه ت؛   مب زام اس ک ال رورتی"، ي ت " ض اس
در حقيقت، شکنجه همواره با سيستم      . ناپذير  اجتناب

کشی در جامعه همزاد  های مبتنی بر استثمار و بهره
وده است  راه ب ل  . و هم شاء و عام ه من انطور ک هم

ونی    رايط کن ز در ش ا ني ه م کنجه در جامع اصلی ش
رمايه  ستم س ود سي ران و   وج ر اي اکم ب داری ح

رمايه ی  دار س ارجی و مرتجعين ی و خ ان داخل
ستم، هدف                  می ن سي ظ اي ه هر ترتيب حف باشند که ب

ه آن را     . دهد آنان را تشکيل می   ی است ک ن واقعيت اي
ه              شد ک بايد عميقًا درک نمود تا مثًال دچار اين خطا ن

ين        بدون در نظر گرفتن عوامل ريشه      ی تعي ای که حت
ز می           باشند، صرفاً     کننده چگونگی و حد شکنجه ني

يک ايدئولوژی خاص و يا شکل و شمايل حکومتی           
صور   ونگی آن ت ا چگ کنجه و ي ال ش ل اعم را دلي
درت  ی را در ق راد خاص دتر از آن اف ا ب ود، و ي نم

ناخت سبب آن ش ی م ه . دولت دانيم ک د ب وًال باي اص
د                 ه، همانن ده در جامع ه يک پدي ه مثاب ز ب شکنجه ني

وار هر پديده اجتماعی ديگر بر يک زمينه مادی است     
ه        به همين خاطر هم کمونيست    . است های راستين ک

ی  ست م ه     ماتريالي ستی ب دی ماتريالي ا دي ند و ب باش
ادی      نگرند،  همواره سعی می      مسائل می  کنند داليل م

ر            وجود شکنجه در يک جامعه را هر چه مشخص ت
  . ها بنمايانند و عينی تر به توده

ی  ال م رد اعم ه روی يک ف دف  شکنجه ک ود و ه ش
دانی      بالف عل از آن کسب اطالعات، در هم شکستن زن

ی ره م يله و غي ع وس د، در واق ت   باش ای در دس
ت  ات      حکوم افع طبق دافع من تمگر و م ای س ه

وده     استثمارگر،     های تحت     برای مقابله با مبارزات ت

ال شکنجه روی         . باشد  ستم می  درست از طريق اعم
ه حکومت       کوشند،    های ستمگر می       يک فرد است ک

الفين                هم تا آن   شتر مخ ه ممکن است هر چه بي ا ک ج
ه            ر علي ارزه ب بالفعل و کسانی که عمًال در صحنه مب

از                آن وده و از فعاليت ب ها قرار دارند را دستگير نم
ت   يم و تقوي يله در جهت تحک دين وس م ب د و ه دارن

های رژيم خود، پيام سياسی معينی را به منظور  پايه
وده  چه روشنفکران و چ    (باز داشتن ديگران     ا  ه ت ) ه

د        الغ نماين ابراين، هدف از     . از مبارزه، به آنان اب بن

ه   کنجه، ب ال ش ارزات     اعم رکوب مب ـی س ور کل  ط
وده       اه داشتن ت ا   جاری در جامعه و تحت سلطه نگ ه

ت، می         . است ن واقعي ذيرش اي ا پ يم       ب وانيم درک کن ت
ا و    ه و نيازه ومی جامع رايط عم ه ش سته ب ه ب ک

ردن      ملزومات ارتجاعی طبقه حاکم      رای خاموش ک ب
ق   ای ح ارزات و فرياده وده  مب ه ت ت   طلبان ای تح   ه

ر    ز تغيي کنجه ني ال ش رايط اعم ه و ش تم، درج س
وده  . کند  می   ای  مسلمًا هر چه مبارزه در يک جامعه ت

تر شده و از شدت و حدت بيشتری برخوردار باشد،          
ايل   ردم از وس منان م ز دش سبت ني ان ن ه هم ب

تف رای شکنجه اس اگونی ب ا شدت گون وده و ب اده نم
سبت               ان ن ه هم ه ب رد؛ و البت بيشتری عمل خواهند ک

انی      نکردن    خم     ها و سر    نيز مقاومت  ا و قهرم ا و       ه ه
ه  ی حماس کال    آفرين ان، اش ل دژخيم ا در مقاب ه
سته  ار    برج ه و ارزش و اعتب ود گرفت ه خ ری ب ت

د داشت        ه،        . خاص خود را خواهن ه تجرب ا ک ا آن ج ت
ران و چه د    شان می    چه در اي ان، ن د  ر سطح جه ده

ارزاتی در يک             ه شرايط مب اصوًال، شکنجه، بسته ب
رار             ی ق ه در خدمت يک هدف کل جامعه، در حالی ک

ه ( دارد ارزه برعلي ردم از مب ا بازداشتن م ه همان ک
اه    لطه نگ ت س تثمارگر و تح ات اس تم طبق م و س ظل

وده ی داشتن ت ا م د ه ی)باش زه ، م ا انگي د ب ای توان ه
ورت ی ص ردمختلف ت  .  گي ن اس رايطی ممک در ش

ی            رای نيروهای امنيت ارزين، ب کسب اطالعات از مب
اموش   دی در خ اکم، نقش کلي تثمارگر ح م اس و رژي

د  ه را دارا باش ارزه در آن جامع ردن مب ن . ک در اي
صورت، اخذ اطالعات از زندانی، منظور اصلی و يا         

ه در    . عمده شکنجه را تشکيل خواهد داد      در حالی ک
رايط    ک ش ت   ي ن اس ر، ممک ارزاتی ديگ مب

رورت" وده " ض تن ت اب   بازداش ارزه، ايج ا از مب ه
ر اخذ اطالعات و             نمايد که نيروهای امنيتی عالوه ب

د،    يا هر هدف ديگری که از شکنجه تعقيب می          نماين
ان              از طريق شکنجه به ايجاد رعب و وحشت در مي

مطرح باشد،    " نيازی"اگر چنين   . مردم دست بزنند  
د         در اين صورت     اکم خواه م ضدخلقی ح مسلمًا، رژي

ستقيم،اخبار     ر م ا غي ستقيم ي ور م ه ط يد، ب کوش
ردم      ان م ل در مي اب کام ا آب و ت ود را ب ات خ جناي
شان داده           پخش نمايد و يا حتی همانطور که تجربه ن
ه و پوششی               است به طور غير مستقيم و تحت بهان

ن       دانيان          به انتشار عکس از ت های شکنجه شده زن
ان م  حنه  در مي د و ص ادرت کن شمئز   ردم مب ای م ه

ه               ه گون ن رابطه ب ای   کننده و وحشت آوری را در اي
رای        ه ب د؛ و خالص رار ده ردم ق د م رض دي در مع
ار       ر ک ه ه ان، ب ان آن شت در مي ب و وح اد رع ايج

ين        . ديگری از اين قبيل متوسل شود      ه چن ا توجه ب ب
ت ورد       واقعي ا در برخ ه م ت ک دًا الزم اس ائی، اکي ه

ران در سال         مشخص به    دان در اي های    شکنجه و زن
ه  ه ٦٠ و ٥٠ده ر جامع اکم ب ارزاتی ح  ، شرايط مب

يم، ضمن آن       در آن دوره   رار ده ه ق ورد مداق ها را م

اوت   ه تف ه  ک کلی و لفاف ای ش دئولوژيکی   ه ای اي ه
های شاه و جمهوری اسالمی       خاص هر يک از رژيم    

ذار              - أثير گ ن رابطه ت ه خود در اي ه نوب  که مسلمًا ب
دان ب عيت زن ونگی وض ی در چگ ا نقش  وده و حت ه

رده  ا ک ی ايف د مهم ود  -ان ه خ ر و توج د نظ ز م  را ني
م ود،   . داري ه ش يش گرفت وردی در پ ين برخ ر چن اگ

ی    ان م ا اطمين اه، ب اوت     آنگ ه تف شان داد ک وان ن ت
های دو رژيم شاه و جمهوری اسالمی          شرايط زندان 

در مقاطع مفروض در اساس، از وجود دو شرايط             
اوت در م تف

ران   ه اي جامع
ناشی شده است     
اوت  ه از تف و ن
ت آن  ماهي

م ا از   رژي ا و ي ه
دئولوژی ای  اي ه

برای اثبات اين امر نيز     . متفاوت مورد استفاده شان   
ی ت  م وان فاک ل     ت ر قاب شخص وغي ی و م ای عين   ه

ود ه نم اری ارائ ی. انک ی م م  وقت م رژي ه ه ذيريم ک پ
المی دارای ما      وری اس م جمه م رژي اه و ه ت  ش هي

ی   ی م د خلق اعی و ض ر    ارتج وًال ديگ ند، اص باش
ام شده                 نمی ات انج ل حد و چگونگی جناي وانيم دلي ت

دان لطه آن   در زن ت س ای تح دن     ه ل ش ا قائ ا را ب ه
اعی آن  ت ارتج ه ماهي شتر ب ا بي ر و ي سبت کمت ا  ن ه

دارد     ( ود ن نجش آن وج رای س ز  ب ی ني ه مقياس ) ک
ت، وقتی ماهيت رژيمی ارتجاعی اس        . توضيح دهيم 

ار                    دام ک ام ک ه شرايط، انج ن ک ه اي سته ب م ب اين رژي
د    ارتجاعی را از وی می     طلبد، مطابق آن عمل خواه

ن           . نمود به عبارت ديگر نمود و چگونگی تظاهر اي
ی  ين م رايط تعي ا ش اعی را تنه ت ارتج د ماهي ه . کن ب

ر وجود                ه ب ا تکي همين دليل در بحث فوق نيز تنها ب
م  ه رژي اوت ک رايط متف ای دو ش وری ه اه و جمه  ش
ته  رار داش المی در آن ق ی  اس د، م ل   ان ه دالي وان ب ت

اوت آن       ات متف دان      عملکردها و جناي ا در زن ی      ه ا پ ه
به زبانی روشنتر بايد گفت که هر دو رژيم شاه     . برد

ه       م     و جمهوری اسالمی ب ه رژي ه        مثاب سته ب های واب
رمايه  ستم س دافع سي سم و م ر  امپريالي اکم ب داری ح

وده      ايران، وظيفه  ارزات ت ا و حراست        سرکوب مب ه
ست افع امپريالي رمايه از من ا و س سته را  ه داران واب

ته ده داش ر عه اس، آن ب ن اس ر اي د؛ و ب ا  ان ا ب ه
ه     ا ب ارزين، تنه دام مب کنجه واع تگيری و ش دس
وظايف ضدخلقی خود، منتها در دو شرايط متفاوت،        

وده   د   عمل نم ا از اهميت       .  ان ابراين، آنچه در اينج بن
وان          ب ه عن ی ب رخوردار است شناخت آن عوامل عين

ه در دو شرايط       های ضد انقالبی می     ضرورت باشد ک
اين تنها  . اند  متفاوت شکنجه و زندان را موجب شده      

ه می           ه طور        برخورد واقعی و علمی است ک د ب توان
ونگی        د و چگ اوت در ح ل تف ده دلي انع کنن امًال ق ک

م     ها و جنايات اعمال شده در زندان        شکنجه های رژي
ين            شاه و رژيم جمهوری اسالمی را در دو مقطع مع

د  يح ده رش و     . توض ين نگ ا چن ه ب ت ک ح اس واض
ی ی م وردی حت م   برخ ر رژي ه اگ رد ک صور ک وان ت ت

شاه با همان شرايطی مواجه بود که رژيم جمهوری         
 در آن قرار داشت، آن رژيم نيز ٦٠اسالمی در سال  

ساوت   د از ق ان ح ب هم ات  مرتک ا و جناي ق ه  در ح
ران   ارز اي ردم مب دئولوِژی خاص يک (م ا اي ه ب البت

ر   کالی ديگ ه در اش شاهی و در نتيج م شاهن ) رژي
   .شد که رژيم جمهوری اسالمی مرتکب شد می

  ؟!اي به نام شكنجه چرا پديده
 

عنــوان " چـرا پدیــده ای بــه نــام شــکنجه "
در جــدال بــا " ســت کــه از کتــاب مطلبــی
 رفيق اشرف دهقـانی بـر       اثر "خاموشی

گرفته شده و عالقمندان می تواننـد ایـن         
  :کتاب را از طریق آدرس زیر تهيه کنند
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در طول سـال هـا مبـارزه خـستگی ناپـذیر مـردم              
ایــران عليــه دیکتــاتور هــای معاصــر از رضاشــاه و  

ليـه  محمد رضاشاه گرفته تا خمينی ، و مبـارزه ع         
 حــامی واقعــی ایــن دیکتــاتور هــا ، -امپریاليــسم 

امپریاليــست هــا در هــر مقطعــی از جنــبش ، از   
فقدان یک سـازمان انقالبـی تـوده ای در رهبـری            
آن خيزش ها و از ضعف و پراکنـدگی کلـی در آن              
جنبش ها استفاده کرده و با برنامه های حساب         
شـــده آن مبـــارزات را بـــه شکـــست کـــشانده و  

 خــود را حفــظ و گــسترش داده ســلطه اهريمنــی
 رضا خان تا تبعيـد     ١٢٩٩ اسفند   ٣از کودتای   .  اند

 و  ١٣٢٠ شـهريور    ٢۵او به خـارج از کـشور در روز          
به سلطنت رسـاندن فرزنـد وی در فـردای آن روز            

 ٢٨ ، و از کودتـــای ١٣٢٠ شـــهريور ٢۶یعنـــی در 
 برای بر قراری مجدد سلطنت محمد       ١٣٣٢مرداد  

ن مصدق از قـدرت گرفتـه       رضاشاه و به زیر کشيد    
، تا پرو بال دادن به خمينی و انداختن عکس اين           
ــرای     ــر مــاه و ایجــاد محــيط مناســب ب جنايتکــار ب

 ، خالصه هيچ    ١٣۵٧ بهمن   ١٢بازگشت او در روز     
ــا    ــا دسيــسه ، توطئــه و ب روزی نبــوده کــه آنهــا ب
توافق های پليد و محرمانه بـين خـود و نيروهـای            

لطه خـــود غيـــر مردمـــی در جهـــت تحکـــيم ســـ 
  . نکوشند

  
ــان خيــزش انقالبــی و    ایــن واقعيــت را مــا در جري

 هم  ١٣۵٧ ،   ١٣۵۶مبارزات توده ها در سال های       
شاهد بوديم و ديديم که چگونـه وقتـی کـه تـوده           
های مردم به خيابان ها آمدند و در تظـاهرات هـا            

 مــشتو راه پيمــایی هــای وســيع ميليــونی ، بــا 
خـود تـن    ود  خشم آلـ  های   ادی گره کرده و فر    یها

بـه  ا هـ  تسيـ الیامپرارتجاع را به لرزه در آوردنـد ،      
تکاپو افتاده  و در جهت حفظ نظام سـرمایه داری           
حاکم بـر کـشور و جلـوگيری از سـرنگونی طبقـه             
بـورژوازی وابـسته ، بـا جـا بـه جـائی مهـره هـا ،         

زدن بر انقالب  " مهار"بهترین آلترناتيو خود را برای      
  . فرستادندو سرکوب قطعی آن به صحنه 

  
در همــين رابطــه ، امپریاليــست هــا در جابجــائی 
قدرت از شـاه بـه خمينـی در کنفرانـسی کـه در              
جزیره ای به نام گوادلـوپ از جزایـر کارائيـب واقـع            

 دی  ١۶ تا   ١۴در غرب اقيانوس اطلس در روزهای       
بـه وقـوع    ) ١٩٧٩ ژانویه   ۶ تا   ۴برابر با    (١٣۵٧ماه  

و سرنوشت  پيوست ، به توافق رسمی رسيدند       
کـشور مـا را      سال آینـده مـردم       ٣٠سياه حد اقل    

والری در این کنفرانس که به ميزبانی       .  رقم زدند 
تين رئــيس جمهــور وقــت فرانــسه و ژیــسکار دســ

نخـست وزیـر انگلـستان ،    کاالهـان   شرکت جيمز   
جيمــی کــارتر رئــيس جمهــور آمریکــا و هلمــت      
اشــميت صــدر اعظــم آلمــان صــورت گرفتــه بــود ، 

 ها به این توافق رسيدند که با توجه         امپریاليست
اجتماعی در ایران ، از شاه      " نامطلوب"به شرایط   

خواسته شود که با ترک کـشور راه را بـرای ورود            
خمينی و قـدرت رسـيدن دارو دسـته اش همـوار            

در واقع این چرخش حمایت امپریاليـست       .  سازد
ها از شاه به خمينـی ، بعـد از مـاه هـا مـذاکرات                

در ایران و سایر کشور های دنيا بين        مخفيانه که   
نمایندگان مختلف امپریاليست ها بـا دارو دسـته         

ــران    ــن کنف ــود ، در ای ــه ب س خمينــی صــورت گرفت
  .شکل قطعی به خود گرفت

  
ــروز      ــا و ب ــاهرات ه ــل شــروع تظ ــه در اوای ــر چ اگ
نارضایتی های مـردم از رژیـم شـاه دولـت آمريکـا          

 و  خواهان حمایت بی قيـد و شـرط از شـاه بـوده            
زبيگنو حتی کسانی چون ضد کمونيست معروف       

مـشاور  بـه عنـوان   کـارتر  که در کابينه   برژینسکی  

 کار ميکرد ،جهـت حمايـت از شـاه از           امنيت ملی 
ضــرورت کودتــای نظــامی و ســرکوب تــوده هــای  
مردم دم می زدند ، اما اوج گيـری مبـارزات تـوده             
ها دولت آمريکا و از جمله کارتر را مجبور سـاخت           

و جــرج بــال معــاون ســابق وریــت دادن بــه بــا مام
در کابينـــه کـــه وزارت امـــور خارجـــه بازنشـــسته 

ــا مــسایل و مــشکالت جنــگ  لينــدون جانــسون  ب
سياسـتمدار بـا    "آمریکا در ویتنام آشـنا و بـه یـک           

تبــدیل شــده بــود ، بــا ســفر بــه ايــران بــا " تجربــه
تحليل از شرایط جامعه ایران ، خط سياسـی ای          

تر بایــد دنبــال مينمــود را  کــه آمریکــا و دولــت کــار 
 هـم بـه دنبـال سـفر وارنـر           جـرج بـال   .  تعيين کند 

مایکل بلومينتال وزیر خزانه داری ، رابرت بووی از         
يا و رابـرت    کارمندان ارشد سازمان جاسوسی س    

برد سناتور دموکرات و رهبر اکثریت سنای آمریکا        
به ایران سفر کرد و  از ميان پنج نيروی موجود آن 

مان چریکهــای فــدایی خلــق ایــران ، زمــان ، ســاز
ــوده ،     ــران ، حــزب ت ــق ای ســازمان مجاهــدین خل
جبهه ملـی و دارو دسـته مـذهبی خمينـی ، بـر              
روی این آخری یعنی خمينـی بـه عنـوان بهتـرین            
ــشت       ــدرت ، انگ ــایی ق ــه ج ــا ب ــرای ج ــاب ب انتخ

با اين تحليل کـه وی و دارو دسـته اش           . گذاشت
يه داری در صورت رسيدن به قدرت ، نظـام سـرما       

موجــود را حفــظ کــرده و ســدی در جلــوی رشــد   
ــسم" ــاهير شــوروی و  " کموني ــاد جم آن دوره اتح

ــر حــزب کمونيــست شــوروی     ــف رهب ــد برژن لئوني
  . خواهند بود

  
در تحليل جرج بال برای نزدیکی امپریاليـست هـا         
با یکی از نيروهای موجود در جامعـه کـه در حـال             

ریکهـای  مبارزه با شاه بودند ، جایگـاه سـازمان چ         
ــنش    ــا بي ــران ب ــق ای ــدایی خل ــست "ف  –مارکسي

و مواضـع ضـد امپرياليـستی اش در         "  لنينيستی
ــا   ــود " غــرب"رابطــه ب ــامال روشــن ب ســازمان .  ک

مجاهدین خلق ایران هـم بـا سـابقه اعـدام چنـد             
تن از مستشاران نظامی آمریکایی و حزب توده ،  
که اگر چه قدرتی نداشت اما به دليل وابستگی         

 شــوروی هنــوز در آن زمــان مطــرح  آشــکارش بــه
امـا در   .  ميبود ، هر یک بـه کنـار گذاشـته شـدند           

انتخــاب بــين جبهــه ملــی و روحانيــت ، جــرج بــال 
چنين تحليل کرده بود که جبهه ملی با ائتالف بـا           

تــاریخی اش اعتبــار شــاه و بــا ســابقه شکــست 
چنـــدانی در نـــزد مـــردم نـــدارد ، در حـــالی کـــه  

لـشکری از آخونـد    روحانيت با داشـتن مـساجد و        
ها ميتوانـد در جهـت حفـظ و کنتـرل اوضـاع تـاثير               

  .  عميق تری بر توده های مردم داشته باشد
ایــت از دارو بــا ســلب پــشتيبانی از شــاه و حم   

ــر  ــاال دیگـ ــته خمينـــی ، حـ ــا برژینـــسکی دسـ  بـ
 آمریکـا هـم نظـر       خارجه وزیر امور    سایروس ونس 

از طــرف دیگــر حمایــت آمریکــا از دارو  . شــده بــود
ته خمينـــی در راســـتای نظریـــه سياســـی دســـ

هــم قــرار " کمربنــد بحــران" بــه نــام  برژینــسکی
 روابـط در این نظریه ، آمریکا با برقراری        .  ميگرفت
  ، مصر،  عربستان   کشور اسالمی سه  با   نظامی

نظـامی از     با حمایت  و همچنين ترکيه و   پاکستان  
ــا   عمـــان و نيـــز  وســـومالی، کـــشور هـــای غنـ

در اقيـانوس   خـود    ارتـشی ی  از پایگاهها نگهداری  
پدیــد در صــدد ، دیگــر کــشورهای مختلــف و هنـد  

ضـــد شـــوروی از اســـالمی بـــر ی اآوردن جبهـــه 
 منطقـه   وشمال شرقی آفریقا تا آسيای مرکـزی        

 تــا امکــان صــدور شــورش هــای  بــودخــاور ميانــه 
اسالمی بـه کـشورهای مـسلمان نـشين اتحـاد           

  !جماهير شوروی فراهم گردد
 اگر چه بـين ابـراهيم یـزدی         از اطرافيان خمينی ،   

به عنوان یک شهروند آمریکائی، از یـک طـرف بـا            

هنری پرشت، عاليترین مقام مـسئول ميـز ایـران          
ریچـارد  از طرف دیگـر بـا        و   در وزارت خارجه آمریکا   

کاتم، مـامور سـازمان جاسوسـی سـيا دوسـتی       
دیرینــه ای وجــود داشــت ولــی ســایر نماینــدگان  

ی پارسـونز سـفير     امپریاليست ها از جملـه آنتـون      
انگلستان در ایران ، مایکل پونياتوسکی وزیر امور        

تين ،  ژیـسکار دسـ   ملی کشور فرانسه و نماینده      
رمـزی   ،   لوول بروس لينجن کاردار سفارت آمریکـا      

ــا    ــشور آمریک ــالرک دادســتان ســابق ک ــال  ، ک ه
 ،  معاون وزیر خارجه در امور خـاور نزدیـک         ساندرز

ان ا در تبریز و دیگرکنسول سابق آمریکوالتر کاتلر 
ا کسانی همچون مهدی بازرگـان  توانسته بودند ب 

، محمــد حــسين بهــشتی ، مرتــضی مطهــری ،  
ی ،   اردبيلـ  یريم موسـو  کعبـدا محمود طالقانی ،    

ــداهللا ــر انتظــام ، صــادق    ی ســحابی ــاس امي ، عب
قطب زاده ، مصطفی چمران ، صادق طباطبـائی         

، ابوالحـــسن بنـــی صـــدر و شـــهریار روحـــانی ، 
و قول و قـرار  (*) ری دیگر تماس برقرار کنند   بسيا

ها و شرایط رضایت و حمایت خود را از رژیم آینده   
  .  ازندنی به وی منعکس سخمي

  
چندین ماه پيش از تشکيل کنفـرانس گوادلـوپ ،          
با اوج گيری مبـارزات گـسترده مـردم عليـه رژیـم             
پهلوی، شاه به مـانور جـا بـه جـائی مهـره هـای               

 ١٣۵٧ شهریور ۵ابتدا در روز وی . داخلی پرداخت
ــشيد آموزگــار را از نخــست   ) ١٩٧٨ اوت ٢٧( جم

رئــيس  -جعفــر شــریف امــامی   وزیــری عــزل و  
 ابص نخـست وزیـری انتـ      را به پست  مجلس سنا   

بـه دنبـال سـقوط دولـت شـریف امـامی در             .  کرد
ــاریخ  ــان١۴ت ــوامبر ۵ (١٣۵٧  آب ــت ) ١٩٧٨ ن ، دول

.  سيدنظامی ارتشبد غالمرضا ازهاری به قدرت ر      
ازهاری در آخرین روز کنفـرانس گوادلـوپ ، یعنـی           

ــاه ١۶در روز  ــه ۶ (١٣۵٧ دی مـ ــا  ) ١٩٧٩ ژانویـ بـ
استعفای خود راه را برای انتخاب شاهپور بختيـار       

سـرانجام  .   به عنوان آخرین حربه شاه بـاز نمـود        
) ١٩٧٩ ژانویــه ١۶ (١٣۵٧ دی ٢۶ منفــور در شــاه

مودشـان  رهنامپریاليـستی کـه     به دستور اربابان    
ریق ویليام ساليوان سـفير آمریکـا در ایـران و           از ط 

 به او ابـالغ  ژنرال رابرت هویزر معاون نيروهای ناتو     
شـد و بـه همـراه        ایـران    تـرک شده بود مجبور به     

ــوان    ــه عن ــود ب ــانواده خ ــور  اعــضای خ ــان ان ميهم
 آن  آسـوان  بـه شـهر      مـصر  رئيس جمهـور     سادات

مـه حفـظ    شـاه و در ادا  خروجبا  . کشور پرواز نمود  
منــافع امپریاليــستها و ســرمایه داران وابــسته در 
ایران، صحنه بـرای ورود خمينـی بـه ایـران آمـاده             

  .  شد
  

اعـالم کـردن    " مقـدس "سردمداران رژیم آینده بـا      
ــودن"مالکيـــت خـــصوصی در اســـالم و   " پـــاک بـ

خيـال  ،  !" سـهم امـام   "دادن  سرمایه البته بعد از     
تـصادی در   امپریاليست ها را از چگونگی نظـام اق       

حکومت قریب الوقوع اسالمی راحت کرده بودنـد        
و با قول تداوم صدور نفت ، نگرانی و تشویش آن      
ها را از ایجاد خلل در بـازار هـای جهـانی آرامـش          

و مهمتـــر از همـــه اینکـــه بـــا قـــول  .  بخـــشيدند
اسالمی قلمداد کردن ارتش امپرياليـستی، ایـن        

نـه  اصلی ترين عامل سـلطه امپرياليـسم را از گز         
اين همه در شرايطی  . انقالب مصون نگه داشتند   

ــا      ــود ب ــذاکرات خ ــا در م ــست ه ــه امپریالي ــود ک ب
" ضـد کمونيـست   "نمایندگان خمينـی بـه بيـشتر        

بــودن خمينــی در مقایــسه بــا شــاه ایمــان آورده  
  .  بودند

  
خمينی که به همراه دارو دسته اش از عراق بـه           

 ١٣۵٧ بهمـن    ١٢تـا    مهـر    ١٣فرانسه رفته بـود از      

 كنفرانس گوادلوپ ، چرخش حمايت امپرياليست ها از شاه به خميني
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ی به ا  دهکدهدر  ) ١٩٧٩ فوریه   ١ تا   ١٩٧٨ اکتبر   ۴(
.   اقامـت گزیـد     در جنوب پاريس   "لوشاتو  نوفل  "نام  

ند توانستچهار ماه ، امپریاليست ها        این در مدت 
 "بی بـی سـی    "پراکنی   خبرهای  بنگاه  به کمک   

" ا بی سـی   "،  " اشپيگل"،  " فيگارو"،  " لوموند"،  
 از خمينــی"  ان بــی ســی"و " ســی بــی اس"، 

ــک  ــام"ی ــساز" ام ــبش  دنب ــری جن ــه رهب  و او را ب
  سال تبعيـد   ١۴عد از   برسانند تا ورود او به ایران ب      

دو هفتـه   !  مبـدل شـود   " حادثـه تـاریخی   "به یک   
ــاه از ایـــران ، بعـــد از آن کـــه   پـــس از خـــروج شـ

بــا " بيعــت"امپریاليــست هــا ســران ارتــش را بــه 
ــا نــشان دادن    ــد ب خمينــی متقاعــد ســاخته بودن

 ١( ١٣۵٧ بهمـن    ١٢ خمينـی در روز   چراغ سـبز ،     
ــه  ــا هواپيمــای اختــصاصی شــرکت  ) ١٩٧٩فوری ب

ــران " ایرفــرانس"  بــه مدرســه علــوی وارد و بــه ای
 بهمـن   ١۶چهار روز بعـد هـم یعنـی در روز           .  رفت
 را بـه    مهـدی بازرگـان   وی  ) ١٩٧٩ فوریه   ۵ (١٣۵٧

تعيـين  " انقـالب "عنوان نخست وزیر دولت موقت       
تای خوابانــدن شــور بازرگــان هــم در راســ.  نمــود

بعـد  "انقالبی توده ها ، وقتی مردم فریاد ميزدنـد   
اعــالم داشــت کــه !" از شــاه ، نوبــت آمریکاســت

تقاضا " شریف"و از بازاریان    !  تمام شده " انقالب"
نمود که هر چـه زودتـر کرکـره هـای مغـازه هـای               

ــصاد    ــساط اقت ــاال کــشيده و ب ســرمایه (خــود را ب
  !زندجامعه را به راه بيندا) داری

    
تا اینجا همه چيز بـر طبـق برنامـه هـای از پـيش               
ــته    ــا و دارو دسـ ــست هـ ــده امپریاليـ ــه شـ ریختـ

امـا چنـد حادثـه خـارج از      .  خمينی پيش رفته بود   
بـــه وقـــوع " ســـناریوی از پـــيش نوشـــته شـــده"

 ٢١اول این که به ابتکار توده ها در روز .  پيوستند
ــن  ــه ١٠ (١٣۵٧بهمـ ــا و  ) ١٩٧٩ فوریـ ــان هـ پادگـ
نی هــا مــورد هجـوم مــردم قــرار گرفتنــد و  شـهربا 

مـن دسـتور    "عليرغم گالیه خمينی از مـردم کـه         
.  ، آن هـا خـود را مـسلح کردنـد          !" جهاد نـداده ام   

چریکهـای فـدایی خلـق ایـران ،         اما چون سازمان    
تنهــا ارگــانی کــه ميتوانــست بــا رهبــری انقالبــی 

با بسط مبارزه ضد امپرياليـستی بـه قطـع          خود و   
سم در ایــران نایــل آیــد ، بــا نفــوذ ســلطه امپریاليــ

 خائن در رهبری آن به کج راه رفتـه          فرصت طلبان 
بود ، این فرصت بی نظير تـاریخی از بـين رفـت و           
دولت بازرگان موفق شـد کـه تـوده هـای مـسلح             
مردم را خلع سالح کرده و قيام شکوهمند بهمن         

  .  را به شکست برساند
  

ود شـاه    ماه بعد ، پـس از ور       ٩حادثه دوم ، حدود     
 ١٣۵٨ مهــر ٣٠در روز .  بــه آمریکــا اتفــاق افتادنــد

برای " بيمار" به عنوان یک     شاه) ١٩٧٩ اکتبر   ٢٢(
ــورک شــدمعالجــه ســرطان خــون   ــن . وارد نيوی ای

مسئله به خودی خود در آن زمان اعتراضی را بـر           
 آبــان ١٠ده روز بعــد یعنــی در تــاریخ .  نيانگيخــت

ــوامبر ١ (١٣۵٨ ــشاو ژ بر)١٩٧٩ نــ ــسکی مــ ر ینــ
 پـرواز کـرد و در آن جـا بـا            یـر االجز به   امنيتی کارتر 

 روز بعد   ٣.  ، یزدی و چمران مالقات نمود     بازرگان  
، عده ای از رقبای سياسـی بازرگـان و از جملـه             

ــد موســو  ــوئیمحم ــایني خ ــه   ه ــن دو واقع  از ای
استفاده کرده و بـا تایيـد خمينـی و دیگـر دسـت              
انـــدرکاران رژیـــم جمهـــوری اســـالمی در جهـــت 

وش کــــردن مبــــارزات دموکراتيــــک و ضــــد خــــام
 ١٣۵٨ آبـان    ١٣امپریاليستی مردم ایـران ، در روز        

طــرح اشــغال ســفارت  )١٩٧٩ نــوامبر ۴برابــر بــا (
آمريکا را به اجرا گذاشـتند کـه منجـر بـه گروگـان              

  . روز شد۴۴۴گيری کارمندان سفارت برای مدت 
بعد ها هم بسته به ميل سياسی شـان اسـناد           

 عليـه رقبــای  مریکـا آسـفارت   و مـدارکی از داخـل  
در همـان روز هـای اول       .  سياسی خود رو کردند   

تسخير سفارت هم بازرگان و اعضای کابينـه اش         
. از حکومـت اسـتعفا نمودنـد      " اعتـراض "به عنوان   

 ماه بعد ، جيمی کـارتر در جهـت رهـائی            ۶حدود  
ــل ٢۵ (١٣۵٩ اردیبهــشت ۵گروگــان هــا در   آوری

اندو آمریکائی بـه    با فرستادن نيروهای کم   ) ١٩٨٠
بيابان های طبس ، اقدام به یک یورش غافل گير          
کننده شبانه کرد که به ادعای گزارشات رسمی        
بــه دليــل وقــوع طوفــان شــن، برخــوردی بــين       
هليکوپتر های آمريکائی با هواپيما هـای نظـامی         
خودشان رخ داد که منجر به سوختن هشت تـن          
ــائی و ناتمــام گذاشــته شــدن    از ســربازان آمریک

  .  ماموریت رهائی گروگان ها شد
  

در .   سـال ميگـذرد    ٢٨حاال از آن وقایع نزدیک بـه        
طی این مدت رژیم جمهوری اسالمی در خدمت         
به حفظ منافع اربابان امپریاليستيش از فرانسه ،        
آلمان ، ایتاليا ، انگلستان ، آمریکا و ژاپن گرفته تا           
ــدمتی ای     ــوش خـ ــيچ خـ ــين از هـ ــيه و چـ روسـ

بـه طـور کلـی جمهـوری        .  ه اسـت  کوتاهی نکـرد  
اســالمی در خــدمت بــه امپریاليــست هــا از بــدو  
پيدایش تا کنون با اعطای قرارداد های اسـتخراج         
نفت و گاز و سایر منـابع زیرزمينـی کـشور بـه آن              

" صندوق بين المللی پول   "ها ، با اجرای تاکيدات      
در جهــت خــصوصی ســازی    " بانــک جهــانی  "و 

رفـه در حمایـت از      کارخانجات و وضـع قـوانين یکط      
بورژوازی وابسته به سـرمایه داری جهـانی و بـاز           
گذاشتن دست آن ها در هرچـه بيـشتر کـشيدن           
شــيره جــان کــارگران و زحمتکــشان ، بــا کــشتار  
خلق های ایران ، با شکنجه و اعدام بهترین زنان       
و مردان آزادیخواه و کمونيست ، و با خفـه کـردن            

 سر قول و    هر صدای اعتراض آميزی در جامعه بر      
قرار هـای خـود بـا امپریاليـست هـا بـاقی مانـده               
اســـت و در نتيجـــه از حمایـــت آن هـــا برخـــوردار 

ایــن را هــم بایــد اضــافه کــرد کــه آمریکــا ، . اســت
همواره همچون بسياری از مناطق ديگـر جهـان ،        
خواهان بردن سـهم هـر چـه بيـشتری از حاصـل             
غارت ايران می باشد که خود این مسئله باعـث          

فــشار . ين امپریاليــست هــا شــده اســتتــنش بــ
ــر ســر مــسئله     ــر جمهــوری اســالمی ب ــا ب آمریک

هم تنها از ایـن منظـر مفهـوم پيـدا      " انرژی اتمی "
  .ميکند

امــا درس تــاریخی ای کــه از کنفــرانس گوادلــوپ  
گرفته ميشود این است که اوال همه رجز خوانی         
ها و تبليغات ضـد امپرياليـستی و ضـد آمریکـائی            

ــو  ــيش  ســردمداران جمه ری اســالمی دروغــی ب
نيست و ثانيا رهائی واقعی خلـق هـای ایـران از            
زیــر ســلطه شــوم ارتجــاع و امپریاليــسم ، نــه در 
پشت ميز ها و با زد و بند ها و توافقات محرمانـه            
بلکه با قطع واقعی سـلطه امپریاليـسم در ایـران           

امری که در شرايط کنونی بـا       . حاصل می شود      
جمهـوری  ارتجـاعی   م  ن رژیـ  ه شد از ریشه بر کند   

 روابط اقتـصادی سـرمایه داری      و نابودی    اسالمی
 کــه بــر پایــه اســتثمار انــسان از انــسان  وابــسته

 عملی می گردد و انجام ایـن        استوار شده است  
امر تنها و تنها در بستر یک مبارزه مسلحانه توده        

ــری    ــا رهب ــدت ب ــوالنی م ــارگر و  ای و ط ــه ک طبق
چـون  سایر اقـشار زحمـتکش جامعـه هم       شرکت  

معلمـان ،   ،  دانشجویان ، نویسنده گان روشنفکر      
  . امکان پذیر خواهد شد... پرستاران ، و

  
  محسن نوربخش

  ٢٠٠٨ ژوئن ١٢  - ١٣٨٧ خرداد ٢٣
  

 انقــالب اســالمی و نشــست  ،دکتــر یــزدی (*)  
 پدلــــــــــــــــــــــــــــو اگو
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   كردستاننگاهي به برخي اخبار
  
 نفر ٤٠٠ سيمان سر چنار حدود   کارخانه مبنی بر تعطيل) هریم(به دنبال تصميم دولت کردستان عراق ●

م کردند که دولت به جای بستن اين کارخانه و بيکار  تظاهرات زده و اعال  دست به از کارگران این کارخانه
کارگران در مقابل .   قرار دهد "تا سلوجه"کردن کارگران بهتر است اين کارخانه را در اختيار کارخانه سيمان 

 که معادن نزديک کارخانه ديگر قادر به تامين مواد اوليه مورد نياز کارخانه ی مقامات حکومتیاين ادعا
تاکنون چندين کارخانه جديد در اين با حمایت دولت  کردند پس چرا سرمايه داران محلی نيستند اعالم

منطقه تاسيس کرده اند و چرا در شرايطی که روزانه هزاران تن سيمان از ايران چه بطور رسمی و از 
 را طريق گمرک پنجوين و چه از طريق قاچاق وارد کردستان می شود دولت هريم قصد تعطيل اين کارخانه

 تظاهرات و تحصن دست بر نخواهند   نشود از هایشان بر آورده کارگران اعالم کردند که تا خواسته. دارد
  .داشت

  
ی گزارش دادکه به دنبال بمباران منطقه قنديل بوسيله ارتش ايران و تشديد   سبه خبرنگار روزنامه ●

گزارش دادند که به نيروهای ه این گروه منابع وابسته ب ، با سپاه پاسداران"پژاک"بين نيروهای درگيری 
بر اساس اين گزارش به دليل برخورد يکی از ماشين های . پژاک خسارت جانی ومالی وارد نشده است

  .  کشته شدند)مزدوران محلی سپاه پاسداران ضد خلقی ( تن از پاسداران و جاشها١٥سپاه با مين 
  
تبليغات برخالف  روزنامه سپه ی اعالم کرد که احمد دنيز از مسئولين پ ک ک در مصاحبه ای با ●

دولتهای ترکيه و ايران حمالت اخير اين دو نيرو به پ ک ک فاقد ارزش نظامی بوده و بيش از پ ک ک به 
برای نابودی مبارزات دولت مد دنيز در اين مصاحبه گفت که اين دو جه. خود آنها خسارت رسانده است
نامبرده با توجه به تصميم دولت کردستان . دهم اهداف خود نيز نرسيدندمردم کرد آمده بودند اما به يک 

مبنی بر استقرار چند گردان از نيرو های نظامی خود در منطقه مرز مشترک اش با ترکيه و ايران اين 
. تصميم را محکوم کرده و گفت که مردم نبايد اجازه دهند که مبارزات کرد ها توسط خود آنها خفه شود

سوی برادران خود بگيريم چرا که  هايمان را ب  اسلحه ستيم لولهما در هر صورت حاضر ني کرد که وی تاکيد
 . خورد  نخواهيمفریب درس گرفته و ديگر ٩٠از برادر کشيهای دهه 

 

  هاي دخالت  كنترل و تظاهرات بر عليه

 دولت استراليا در مناطق بوميضد مردمي 

  
دیگــــر  ژویـــن در ســـيدنی و شـــهرهای    ٢١در روز 

اســتراليا تظــاهراتی بــر عليــه دخالــت دولــت فــدرال 
ــومی انجــام گرفــت   . اســتراليا در منــاطق  اهــالی ب

 از منطقـه ردفـرن کـه یـک           کنندگان تظاهراتحرکت  
منطقــه فقيــر نــشين اهــالی بــومی اســت  شــروع  

به طرف مرکـز شـهر حرکـت        تظاهر کنندگان   شده و   
ــدکرد ــن تظــاهرات حــدود  . ن ــر شــرکت  ۴٠٠در ای  نف
بعـد از سـخنرانيهای     این حرکت اعتراضـی     . ندداشت

ــای      ــه ه ــومی و اتحادی ــالی ب ــران اه ــی از رهب برخ
که همگی بـر     نيروهای مترقی    نمایندگانکارگری و   

عليــه کنتــرل هــا و دخالتهــای مــستبدانه دولتــی در 
 .پایان یافـت زندگی بوميان زحمتکش موضع گرفتنـد،   

یـک سـال پـيش      از حدود    افزایش دخالتهای دولتی    
 نـشنال بـه بهانـه حمایـت از          -ن دولـت ليبـرال    در زما 

يير دولـت مرکـزی ،      غبا ت . کودکان بومی انجام گرفت   
. دولت حزب کارگر نيز این سياست را ادامه ميدهـد         

ــومی و      ــاطق ب ــران من ــرف رهب ــن سياســت از ط ای
نيروهای مترقی محکوم شده و قصد دولت مرکـزی         

سـت   کنترل منـاطق بـومی       ،ستيااین س اعمال  از  
 در  ۶٠ه گفته نشریه خبـری دولـت کـارگری          که بنا ب  

 . قرار گرفته استجاصد معادن استراليا در آن
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اجالس سـه روزه سـازمان خواربـار        
ــای   ــانی در روزه ــا ٣جه ــن ۵ ت  ژوئ

ــا حــضور مقامــات عاليرتبــه  ٢٠٠٨  ب
ــرکتهای    ــدگان شـ ــی و نماينـ دولتـ

 کشور  ۴٠بزرگ صنايع مواد غذايی     
ــزار    ــل در رم برگ ــضو ســازمان مل ع

ــد ــازمان خوار. شـ ــانی سـ ــار جهـ بـ
)FAO (   هـــدف از ايـــن اجـــالس را

تـورم بهـای مـواد      " بحـران "بررسی  
برای " يافتن راه حلهايی  "غذایی و   

  .رفع آن اعالم کرد

تبليغات فراوان و حضور بی سـابقه       
نمایندگان شـرکت کننـده از سـوی        
ــای    ــانی هـــــ ــا و کمپـــــ دولتهـــــ
امپریاليستی ، يکی از نکـات قابـل        

امـا بـرخالف    . توجه اين اجالس بود   
ــدگان  و   ــرکت کننــ ــای شــ ادعاهــ
تبليغات جاری دليـل ايـن مـسئله ،         

محرومـان  " نجـات "تمايل آنان برای    
جهــان از گرســنگی نبــود؛ چــرا کــه 
اصــوال نظــام ســرمایه داری خــود    
عامل اساسی فقر و گرسنگی در      

ــان اســت  ــن   . جه ــی اي ــل واقع دلي
ــرمايه داران و   ــع وحـــشت سـ تجمـ
دولتهايشان از رشد نـاآرامی هـای       

تمـاعی کنـونی و بـه        اج -سياسی
خطــر افتــادن امنيــت ســرمايه در    
جهـــان در اثـــر گـــسترش شـــورش 

انعکـاس ايـن    . گرسنگان می باشد  
ــخنان     ــوان در س ــی ت ــت را م واقعي

 FAOمدير اجالس " ديوف"افتتاحيه  
ــرد ــشاهده کـ ــخنرانی . مـ او در سـ

ــود وحــشت ســرمايه داران را از    خ
نتايج انقالبی شورشهای مـردم در      

متها به زبـان    اعتراض به افزايش قي   
ــه   ــت ک ــزايش قيمــت  "آورد و گف اف

مواد غذايی همه کـشورهای دنيـا       
مـا  ... را تحت تأثير قـرار داده اسـت       

نه تنها شاهد شـورش هـا و مـرگ          
تظاهرکنندگان، بلکه شاهد سقوط    

منظـور او   ." (يک دولت نيز بوده ايم    
  )١) (سقوط دولت هائيتی بود

ــان کــی مــون " دبيرکــل ســازمان  " ب
ــر طبــ  ق وظيفــه خــود در ملــل نيــز ب

حراست از منافع قـدرتهای جهـانی       
در سخنان خـود بـه امپرياليـستها و         

کمبود و  "نوکرانشان هشدار داد که     
که بـه بـاالترین     (گرانی مواد غذایی    

ــر     ــود در ســی ســال اخي ســطح خ
بــه ســادگی مــی توانــد    ) رســيده

ــصادی و    ــدید اقتـ ــای شـ ــران هـ بحـ
اجتمــــاعی و حتــــی بــــی ثبــــاتی 

ورهای سياسی را بخصوص در کـش     
کــم درآمــد جهــان بــه دنبــال داشــته 

  ..." باشد

از آنجا که ريـشه اصـلی بحرانهـای         
موجود در تضاد بنيادین بـين منـافع        
سودجویانه نظام سـرمايه داری بـا       
ــارگر و     ــه کـ ــافع طبقـ ــا و منـ نيازهـ
ــه     ــه نهفت ــان جامع ــت محروم اکثری
ــسته بــه      ــای واب ــان ه ــت، ارگ اس

و نمـی   (سرمايه داری نمی توانند     
طــور ريــشه ای بــه ايــن  ب) خواهنــد

بـه همـين دليـل،      . بحرانها بپردازنـد  
ــالس  ــست  ) FAO(اجــ ــز نتوانــ نيــ

هيچگونه راه حل واقعی برای رفـع       
بحران و گرسنگی ذلت باری که رو       

و . بــه گــسترش اســت ارائــه دهــد 
تنها چـاره جـويی هـايی سـطحی         

دولتهــا بــر " افــزايش کنتــرل"ماننــد 
کـاهش تعرفـه   "ميزان صادرات و يـا      

ــی  ــای گمرکـ ــای  " هـ ــه دولتهـ را بـ
بــا . ســرمايه داری پيــشنهاد کــرد  

اينکه در ايـن اجـالس بـه برخـی از           
واقعيتها در رابطه با نقش سـرمايه       
داران بزرگ در ايجاد بحـران کنـونی        
نيز اشاره شد، اما در مصوبات ايـن        
اجالس نه تنهـا هـيچ نـشانه ای از          
تالش برای محدود کردن کنترل بی  
ــد و حـــصر  کارتلهـــای عظـــيم     حـ

ــشاورزی   ام ــازار ک ــر ب ــستی ب پریالي
جهان وجود نداشت، بلکه در آن بر       
ــرمايه داران و    ــد ســ ــد تعهــ تجديــ
ــصوبات    ــه م ــسبت ب ــشان ن دولتهاي

تأکيد شده که به    " دوحه"نشست  
معنــای هــر چــه بيــشتر آزاد کــردن  
بازار تجارت مواد غذايی کـه نتيجـه        
ــرل    ــزايش کنتـــ ــی اش افـــ عملـــ

کشاورزی -شرکتهای عظيم تجاری  
امـری کـه    . يع می باشد  بر اين صنا  

ــانی    ــزايش و جه ــز اف ــه ای ج نتيج
ــشتر فقـــر و      ــر چـــه بيـ ــردن هـ کـ

  . گرسنگی ندارد

مسایلی مانند تاثير گرمـایش آب و       
هوای زمـين، توليـد سـوخت هـای         
زیــستی و محــو تــدریجی صــنايع    
ــشورهای توســعه   ــشاورزی در ک ک
یافتــــــه در اثــــــر سياســــــتهای   
ــه    ــادرکننده، از جمل ــشورهای ص ک
مباحــث دیگــری بــود کــه در ایــن     
اجالس مطرح شـد؛ طبـق معمـول        
بــدون اينکـــه راه حلــی اساســـی   

 به عنوان   .برای رفع آنان ارائه شود    
مثال وزير کشاورزی اکوادور توضيح     
داد کــه چگونــه دولــت ايــن کــشور  
پـــس از چنـــدين دهـــه وارد کـــردن 
گندم و سويا و ذرت بـسيار ارزان از         
ــف    ــشرفته و متوقـ ــشورهای پيـ کـ
کردن توليـدات داخلـی ايـن اقـالم،         
اکنون به دليل دو برابر شدن قيمت 
ايــن کاالهــا نــه تنهــا قــادر بــه وارد   

نيست بلکـه ديگـر نمـی       کردن آنها   
توانــد آنهــا را در داخــل ايــن کــشور  

  . نيز توليد کند

دبير کل سازمان ملل  نيز زبانـأ بـه           
انتقـــــاد از سياســـــتهای امريکـــــا 

 ١٢پرداخـــت و بـــه سوبـــسيدهای 
ميليــارد دالری دولــت امريکــا روی   
سوختهای زيستی اشاره کـرد کـه       

 ميليـون  ١٠٠منجر بـه خـارج کـردن        
ــ ــازار مـ واد غـــذايی و تـــن ذرت از بـ

اختــصاص آن بــه توليــد ســوختهای 
امـــا معـــاون وزيـــر . زيـــستی شـــد

کشاورزی امريکا در سخنرانی خود     
خطاب به اجالس به کتمـان نقـش        
سياستهای دولت و سـرمايه داران      
امريکــايی در ايجــاد بحــران کنــونی  
پرداخت و ادعا کرد که نقش توليـد        
ــزايش   ــستی در افـ ــوختهای زيـ سـ

. ه اسـت   درصـد بـود    ٣قيمتها فقـط    
ــا   درحاليکــه ايــن ادعــای او حتــی ب
آمار و گزارشات رسمی موسسات     
وابسته به دولت امريکا نيز تنـاقض       

ــايی  . دارد ــسه امريکـ ــرأ موسـ اخيـ

"IFPRI) "   ــرين ــی از بزرگتـ ــه يکـ کـ
تأسيــــسات علمــــی و تحقيقــــی 
صــنايع کــشاورزی جهــان و يکــی از 
مراکــز رســمی تــدوين مقــررات و    
ــين الملــل در ايــن صــنايع    ضــوابط ب

نتــايج بررســی هــای  ) ی باشــدمــ
خود را در رابطـه بـا داليـل افـزايش           
قيمت مـواد غـذايی منتـشر کـرد و          

 درصـد از افـزايش      ٣٠اعالم کرد که    
اخير قيمت مـواد غـذايی در نتيجـه         
توليــد ســـوختهای زيــستی بـــوده   

  .   است

طبق آمار رسمی سازمان ملـل، در       
ســال جــاری در اثــر بحــران افــزايش 

د يک سوم   قيمت مواد غذايی، حدو   
 کــــشور ٢٠در (جمعيــــت جهــــان  

ــايی،  ــيايی،  ٩افريقـ ــشور آسـ  ۶ کـ
ــين و    ــای الت ــشور امريک ــشور ٢ک  ک

در معــرض خطــر  ) اروپــای شــرقی 
در ســال . ســوء تغذيــه قــرار گرفتنــد

 ميليون نفر   ١٠٠گذشته نيز بيش از     
از مردم دنيا که قادر به خريد غـذای         
روزانـــه اشـــان نبودنـــد مجبـــور بـــه  

ا شـدند کـه     مراجعه به بانکهای غـذ    
ــيش از  ــان را  ٢٨ب ــر از آن ــون نف  ميلي

ــا    ــد امريک شــهروندان کــشور ثروتمن
ایـن آمـار گرچـه      . تشکيل می دهند  

تمام واقعيت را بيـان نمـی کنـد امـا           
به نوبه خود نشاندهنده گوشـه ای       
ــر و گرســنگی تحــت    از وســعت فق
. سيطره نظـام امپریاليـستی سـت      

يکی از داليلی کـه سـرمايه داران و         
افع آنها به عنوان عامـل      دولتهای مد 

بــروز بحــران هــای کنــونی عنــوان     
کردنــد، افــزايش بــی رويــه جمعيــت 

اما . جهان و کاهش توليد غذا است     
ــزی، طبــق آمــار رســمی    چنــين چي
خــود ايــن کــشورها نيــز نمــی توانــد 

طبــق آمــار . واقعيــت داشــته باشــد
ــده،   ــشورهای توليدکننـ ــمی کـ رسـ
مــواد غــذايی توليــد شــده در جهــان 

ز نيـاز جمعيـت دنيـا       هميشه بيش ا  
ــت  ــوده اسـ ــذای  . بـ ــدار الزم غـ مقـ

مصرفی روزانه برای حفظ سـالمتی    
 کـالری   ٢١٠٠شخص بطور متوسـط     

اما توليد مواد غـذايی روزانـه       . است
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 ٢۶١٨در کشورهای در حال توسعه      
کــــالری و در کــــشورهای در حــــال 

 کالری بـرای هـر فـرد        ٣٣۴٨توسعه  
اما از آنجا که توده های      . بوده است 
م دنيا یعنی اکثریت قریـب      تحت ست 

ــشری در    ــه اتفــاق آحــاد جامعــه ب ب
ــام ســرمايه    ــت نظ ــارچوب حاکمي چ
داری از اختالف طبقاتی شديد رنـج       
مـی بــرد، غــذای توليـد شــده بطــور   
مساوی ميان مردم تقـسيم نـشده       
ــت   ــشمگيری از جمعيـ ــش چـ و بخـ

بنا به برخی آمـار حـدود یـک        (جهان  
در گرسـنگی و فقـر مطلـق        ) سوم  

  .ندبه سر می بر

ــواد    ــوخت و مـ ــت سـ ــزايش قيمـ افـ
غــــذايی و ديگــــر مايحتــــاج اوليــــه 
ــاه و ســـالمت   زنـــدگی، ســـطح رفـ
ــسمی و روحــی و کــال حيــات و     ج

کـه  (هستی طبقه کارگر جهانی را      
در سالهای اخير با افـزايش بيکـاری        
ــران   ــتمزدها و بحــ ــاهش دســ و کــ

بـيش از  ) مسکن نيز روبرو بـوده انـد   
پيش در معرض فشارهای گونـاگون      

 و سياســـی قـــرار داده و اقتـــصادی
ــه رشــد چــشمگير    ــر ب ــا منج طبيعت
اعتراضات قهرآميـز آنـان در سراسـر        

موج مقاومت ها   . جهان شده است  
و پاســخ مبــارزاتی طبقــه کــارگر و    
ديگر زحمتکشان تحت سـتم جهـان       
به بحرانهـای موجـود نـشان دهنـده         
ابعاد جنبش و خواسته های طبقـه       
کارگر و خصلت قهرآميز مبارزات آنان      

دولتهای سـرمايه داری    . ده است بو
نيز برای خاموش کردن شورشـها و       

 اجتمـاعی   -ناآرامی های سياسـی   
ــات     ــشيانه اعتراض ــرکوب وح ــه س ب

به عنوان مثال مـی     . مردم پرداختند 
توان به تظـاهرات مـردم گرسـنه در         
هائيتی و يورش آنان به سمت کـاخ        
رياست جمهوری اين کـشور اشـاره      
ــرو   ــا ســرکوب پلــيس روب  کــرد کــه ب
 ۵شده و به کـشته شـدن بـيش از           

نفر منجرشـد، و يـا تظـاهرات مـردم          
 ۶٠مکزيــــک بــــه خــــاطر افــــزايش 

نــان ذرت " (تــورتيال"درصــدی قيمــت 
که يکی از اصلی ترين مواد غـذايی        

ــشور اســت   ــن ک ــردم اي ــه  ) م ــه ب ک
زخمــی شــدن چنــدين تظاهرکننــده 

يورش پلـيس   . توسط پليس انجاميد  
ر به تظاهرات کارگران ايتاليا به خـاط      

افزايش قيمت ماکـارونی، تظـاهرات      
گسترده مردم فقير چـين بـه خـاطر         
ــه    ــه بـ ــوراکی کـ ــن خـ ــود روغـ کمبـ
دســتگير شــدن صــدها نفــر از آنــان  
انجاميد؛ و يا مـی تـوان تظـاهرات و          
اعتراضــات دانــشجويان و کــارگران و 
ــتم در     ــت س ــشان تح ــر زحمتک ديگ
شهرهای مختلف کشور ما را مثـال       
 زد کــه در همــه مــوارد بــه يــورش    

خشونت آميز پاسـداران و اوباشـان       
رژيـــم و مجـــروح و دســـتگير شـــدن 
ــارگران    ــان و ک ــادی از جوان ــداد زي تع

  )٢. (منجر شد

بحران افـزايش قيمـت مـواد غـذايی         
در ســالهای اخيــر بــا کــاهش رشــد  
. اقتصاد امريکا شروع به ظهـور کـرد       

افزايش نرخ بهره بانکی در امريکـا و        
ــا    ــراه ب ــاهش قيمــت مــسکن هم ک

دارندگان وام ها در پرداخـت      ناتوانی  

اقـــساط خانـــه هـــای خـــود، بـــه     
محــــدوديتهای اعتبــــاری بانکهــــای 

سهامداران نگران  . تجاری منجر شد  
آن بودند که بانکهای تجاری در صدد       
ــاد محـــدوديت بـــر تـــسهيالت     ایجـ
اعتباری برآيند که درنتيجه شـرکتها      
را از دسترسی بـه نقـدينگی مـورد         

 همزمـان، مـصرف   . نياز محروم کننـد   
کننـــدگان نيـــز از امکانـــات مـــالی    
کمتــری بــرای خريــد کــاال و خــدمات 

درنتيجه امريکـا بـه     . برخوردار شدند 
. سمت شـرايط رکـودی پـيش رفـت        

تالطـــم بازارهـــای مـــالی درنتيجـــه  
بحران بازار اعتبارات موجب شد کـه       
دولت امريکا به اصالحاتی در زمينـه       
مقررات نظـارت بـر بخـشهای مـالی         

ت از دهـــه کـــه بزرگتـــرين اصـــالحا(
دسـت  )  محسوب می شـوند   ١٩٣٠
يکی از اين اصـالحات افـزايش       . بزند

اختيارات بانک مرکزی و توان نظارت      
آن بر کليـه انـواع موسـسات مـالی          
ــود    ــه بـ ــرکتهای بيمـ ــه شـ . منجملـ

ــرمايه   ــادی سـ ــزايش بـــی اعتمـ افـ
ــشرفته    ــشورهای پيـ ــذاران در کـ گـ
جهان نسبت به ادامه رونق اقتـصاد       

کـه  (مالی  جهان و شرايط بازارهای     
در واکــــنش بــــه بحــــران فعاليــــت  
ــه دو   ــای وام درجـ موســـسات اعطـ

ــود   ــا بـ ــسکن در امريکـ ــب ) مـ موجـ
کــاهش شــاخص هــای ســهام در    

با توجـه بـه     . بورس های جهان شد   
قدرت بازارهای امريکـا و وابـستگی        

اقتــصاد جهــانی بــه آن، ســهامداران 
کــشورهای مختلــف از ايــن بيمنــاک 
ــصاد     ــد اقت ــاهش رش ــه ک ــدند ک ش

وجــب رکــود اقتــصادی در    امريکــا م 
از آنجا که رکود جهانی     . جهان شود 

ــف    ــر ســوددهی شــرکتهای مختل ب
تأثير گذاشته و باعث کاهش بهـای       
سهام آنان مـی شـود، سـهامداران        
به هراس افتاده و به فروش سـهام        
ــز    ــد کــه ایــن امــر ني خــود روی آوردن
موجب سقوط بيـشتر بهـای سـهام        
. در بورســهای عمــده جهــان شــد    

ورد آينده اقتـصاد جهـان      نگرانی در م  
و شرايط نامـساعد بازارهـای مـالی     
باعث شد که سرمايه گذاران بـرای       
حفظ ارزش دارايی خود به سـرمايه       
ــر   ــای امـــن تـ ــه هـ ــذاری در زمينـ گـ

منجمله خريد کاالهايی ماننـد نفـت      
و طال و محصوالت صنايع کـشاورزی       

بـه ایـن ترتيـب معـامالت      . روی آورند 
 احتکـــاری در کاالهــــای مــــستقبل 

افــزايش يافــت و ســرمايه گــذاران     
تريليونها دالر از سـرمايه هـای خـود      
را از بازار سهام سرمايه های مالی       
و مسکن خارج کرده و در بازار مـواد         
خـــام و محـــصوالت کـــشاورزی بـــه  

بـــا افـــزايش ) ٣. (جريـــان انداختنـــد
ــرای کــسب   ــورم ، تــالش ب ســريع ت
سود هر چه بيشتر موجـب اخـتالل        

 مواد غـذايی    کامل در زنجيره عرضه   
از ميزان کشت در مـزارع گرفتـه تـا          (

مقدار و قيمت مـواد غـذايی عرضـه         
ــازار  ــده در بــ ــد) شــ ــد . شــ و رشــ

فعاليتهــای ســرمايه گــذاری در بــازار 
کاالهای پايـه ای منجـر بـه افـزايش          
بی سابقه بهای نفت خام و طـال و         
محــــصوالت کــــشاورزی و کــــاهش 

  . قدرت خريد مصرف کنندگان شد

 رونـد فـوق، عوامـل    عالوه بر ایـن در  
مختلف ديگری منجمله سياستهای    
ــشورهای   ــستی کـــــــ امپریاليـــــــ
توليدکننده، همراه با افزايش قيمت     

ناشی از قانونمندی های حاکم بر      (
ــستم ســرمايه داری  ــازار آزاد سي ) ب

مواد غذايی را برای ميليارها انسان      
زحمتکش غيرقابـل دسـترس کـرده       

ادغـام و وابـستگی هـر چـه         . است
اد کـــشورهای تحـــت بيـــشتر اقتـــص

ــانی و    ــازار جهـــ ــه بـــ ــلطه بـــ ســـ
ــتهای  ــانی "سياســ ــک جهــ و " بانــ

ــول  " ــانی پ ــندوق جه ــه  " ص ــر ب منج
افزایش رونـد تـک محـصولی شـدن         
کشورهای وابسته بـه امپرياليـسم      

عالوه بر آن، با از ميـان       . شده است 
برداشــتن تعرفــه هــای تجــاری، راه  
برای هجوم هر چه بيشتر کاالهـای       

ارزان سوبـسيد شـده و      (کشاورزی  
کشورهای پيشرفته به بازار    ) قيمت

. کشورهای تحت سلطه بـاز شـدند      
همه اين عوامل مختلف به شـکلی       
در ايجاد و گسترش بحـران افـزايش        
قيمت مواد غذايی و جهانی شـدن        
فقر نقش داشته اند کـه در فرصـت         
ديگری بايد بـه بررسـی کامـل آنـان          

  .پرداخت

در اينجا بايـد بـه يـک جنبـه ديگـر از             
های اخير، يعنـی رقابـت ميـان        بحران

ــف   ســرمايه داران کــشورهای مختل
برای بهره برداری از شـرايط موجـود        
و گرانـــی و کمبـــود مـــواد غـــذايی، 

  . اشاره کرد

وقايع متعددی نشان می دهند کـه       
ــری هــای سياســی و   ــضاد و درگي ت
همچنـــين رقابتهـــای ســـودجویانه   

ســرمايه داران غــارتگر بــين المللــی  
ر از دسـترنج    برای بردن سهم بيشت   

کارگران و توده های تحـت سـتم در         
ــه   کــشورهای مختلــف جهــان   رو ب
گسترش است و همين واقعيت بـه       
تنش و التهاب در بازارهـای جهـانی        
و بالنتيجــه گرانــی هــر چــه بيــشتر  

ــد  ــال  .  دامــن مــی زن ــوان مث ــه عن ب
دولتهای چين و عربـستان سـعودی    
ــای   ــد زمينهــ ــرای خريــ و ليبــــی بــ

ــشو   ــی کـ ــشاورزی از برخـ رهای کـ
آفريقــا و امريکــای جنــوبی و اروپــای 
شرقی، شديدأ در رقابت هستند و      
این امر نگرانی سایر دولتها را دامن       

و يا به عنوان مثـال مـی        . زده است 
توان به پيشنهاد نخست وزير تايلند      

.  اشـاره کـرد    ٢٠٠٨در اوايل ماه مـه      
او پيــشنهاد کــرد کــه تايلنــد، برمــه، 

 کنترل  ويتنام، الئوس و کامبوج برای    
با الهـام   (بازارهای بين المللی برنج     

) از نقش اوپک در بازار جهانی نفـت       
او . به ايجاد کارتل برنج دست بزننـد      

ــزان    ــه تفــاوت مي در ســخنان خــود ب
کنتــرل ســرمايه گــزاران کــشورهای 
مختلف در بازارهای جهـانی اشـاره       

ــه  ــرد ک ــا   : "ک ــذايی دني ــز غ ــا مرک م
ــا هـــيچ کنترلـــی روی   هـــستيم امـ

مجبوريم نفـت را بـه      . اريمقيمتها ند 
قيمت گران خريداری کنيم امـا قـادر        
نيـــــستيم کـــــه بـــــرنج را گرانتـــــر 

ايـــن وضـــعيت عادالنـــه . بفروشـــيم
نبــوده و تعــادل تجــاری مــا را مختــل 

ايــن پيــشنهاد نخــست ." مــی کنــد
وزير تايلنـد بـا اسـتقبال کـشورهای         
امريکـــای التـــين روبـــرو شـــد، امـــا  
انتقادات شـديد کـشورهای خريـدار       

ب شــد کــه ايــن ايــده پيگيــری موجــ
  .نشود

ــران      ــای بح ــه ه ــر از جنب ــی ديگ يک
ــياه      ــازار س ــدن ب ــود آم ــی، بوج فعل
محــــصوالت کــــشاورزی در جهــــان 

به دليل افزايش قيمت غالت     . است
ــاد   ــانی و ايجـــ ــای جهـــ در بازارهـــ
محدوديتهای صادرات توسط دولتها،    
توليدکننـــــدگان عمـــــده یعنـــــی   
انحــصارات امپریاليــستی و دالالن و 

ی هـای دختـر و نـوه آنهـا بـه          کمپان
فـــروش محـــصوالت خـــود در بـــازار  

بـه عنـوان    . سياه اقـدام مـی کننـد      
مثال از آنجا که قيمت برنج در چين      

بسيار ) نسبت به کشورهای ديگر   (
ــن    ــدگان ايـ ــت، توليدکننـ ارزان اسـ
کشور برنج را به طور غيرقانونی از       
ــستان و   ــام و قزاقــــ ــرز ويتنــــ مــــ

ــازا  ر قرقيزســتان خــارج کــرده و در ب
. ســياه بــه فــروش مــی رســانند    

    درحاليکه مردم

   ١٧ ادامه در صفحه

از آنجا که ريشه اصلی بحرانهای موجـود در تـضاد بنيـادین             
ــافع  ــين من ــا نيازهــا و   ب ســودجویانه نظــام ســرمايه داری ب

منافع طبقه کارگر و اکثریت محرومان جامعه نهفتـه اسـت،           
و نمـی   (ارگان های وابسته به سـرمايه داری نمـی تواننـد            

بـه همـين    . بطور ريشه ای به اين بحرانها بپردازند      ) خواهند
نيز نتوانست هيچگونه راه حل واقعی      ) FAO(دليل، اجالس   

ران و گرسنگی ذلت باری کـه رو بـه گـسترش            برای رفع بح  
و تنها چاره جـويی هـايی سـطحی ماننـد           . است ارائه دهد  

کــاهش "دولتهــا بــر ميــزان صــادرات و يــا " افــزايش کنتــرل"
را به دولتهای سرمايه داری پيـشنهاد       " تعرفه های گمرکی  

با اينکه در اين اجالس به برخی از واقعيتهـا در رابطـه             . کرد
اران بـزرگ در ايجـاد بحـران کنـونی نيـز            با نقـش سـرمايه د     

اشاره شد، اما در مصوبات اين اجالس نه تنها هيچ نـشانه            
ــرل بــی حــد و حــصر      ــرای محــدود کــردن کنت ای از تــالش ب
کارتلهــای عظــيم امپریاليــستی بــر بــازار کــشاورزی جهــان  
وجود نداشت، بلکه در آن بـر تجديـد تعهـد سـرمايه داران و               

تأکيــد " دوحــه"ات نشــست دولتهايــشان نــسبت بــه مــصوب
شده که به معنای هـر چـه بيـشتر آزاد کـردن بـازار تجـارت                 
مواد غذايی که نتيجه عملی اش افزايش کنترل شرکتهای         

 .کشاورزی بر اين صنايع می باشد-عظيم تجاری
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  بيست و ششمين سالگرد 

   "فالكلندز"جنگ جزاير 

  )جزاير مالويناز(   

 در جزاير فالكلنـد جنگـي       1982در سال    
در بين ارتش انگليس و آرژانتين درگرفت 

ايـن  .  مشهور شد  "جنگ فالكلندز "كه به   
 255 روز و با كشته شدن 74جنگ بعد از 

 سرباز آرژانتينـي و     649سرباز انگليسي و    
لي با پيروزي امپرياليـسم    تن از افراد مح    3

 ژوئـن   14انگلستان و تـسليم آرژانتـين در        
بهانــه . پايــان يافــت.  خاتمــه يافــت1982

شروع اين جنگ اين بود كـه گروهـي از          
 ماه 19تاجران آرژانتيني فلزات اوراق در 

ــارس  ــاي  1982مـ ــره جورجيـ   در جزيـ
لنگـر  ) يكـي از جزايـر فالكلنـدز      (جنوبي  

 بـا پيــشبيني  و دولـت آرژانتـين  . انداختنـد 
اينكه دولت انگلستان بـا اسـتفاده از  ايـن            
واقعه به فالكلندز حملـه خواهـد كـرد، بـا           
پيــشدستي، نيروهــاي دريــايي خــود را بــه 
فالكلندز فرسـتاد و ايـن جزايـر را اشـغال           

  .  كرد

مارگـــارت تـــاچر، نخـــست وزيـــر وقـــت 
انگلستان نيز بالفاصله عكس العمل نشان داد  

لكلندز بـه محاصـره      اپريل جزاير فا   7و در   
اكنـون  . نيروي دريـايي انگلـيس درآمدنـد      

 ســـال پـــس از وقـــوع ايـــن جنـــگ ،  26
كشمكش بين دولتهاي انگلـيس و آرژانتـين       
همچنان بر سر مالكيـت ايـن جزايـر ادامـه            
دارد و فالكلند يكي از مناطقي ست كه بـه          
دليل منافع امپرياليـستها در آن همـواره در         

ه بـه سـر     معرض درگير شدن در جنگي تاز     
ــرد  ــي ب ــت   . م ــاتي دول ــاي تبليغ در ادعاه

انگلــستان و آرژانتــين هركــدام خــود را    
صــاحب اصــلي جزايــر فالكلنــدز دانــسته و 

بـازپس گـرفتن    "اشغال آن را تالش براي        

ــوال برحــق ــد "ام ــت .  خــود مــي نامن دول
انگليس همواره در تبليغات خـويش از ايـن    

 و "آزادسازي جزايرمـان "جنگ به عنوان    
زي بزرگ در رسيدن به هـدفي       يك پيرو "

امـا بررسـي شـرايط     .  نام بـرده اسـت     "واال
اجتمــاعي اقتــصادي دو كــشور انگلــيس و  
آرژانتين در پيش از زمان وقوع اين جنـگ         
ماهيت و داليل واقعي اين جنـگ و كـذب          

  . چنين ادعا هائي را نشان مي دهد
  

 شامل دو جزيره بزرگ     "فالكلندز"جزاير  
 جزيــره 776 و )فالكلنــد شــرقي و غربــي(

 483(كوچك در جنوب اقيـانوس اطلـس        
 940كيلــــومتري شــــرق آرژانتـــــين و   

مي باشند  ) كيلومتري مرزهاي آبي انگليس   
ــا    ــر ب ــساحتي براب ــأ م ــه مجموع  12173ك

كيلومتر مربع داشته و داراي مرزهاي آبـي        
ايـن   .  كيلـومتر مـي باشـند       1288به طول   

ادعا مي شود در زمان اكتشاف      (جزاير كه   
ــا ــرن هيجــدهم  آنه ــان در ق  توســط اروپائي

چندين بـار ميـان     ) 1 () غيرمسكوني بودند 
ــپانيا و   كـــشورهاي اروپـــايي منجملـــه اسـ
انگليس و همچنين آرژانتـين دسـت بدسـت         

 پس از حمله  1833شده و سرانجام در سال      
ــه   ــا ب ــوئيز "امريك ــورت ل ــغال  "پ ــه اش ، ب

 "فالكلنــدز"انگلــستان درآمــده و جزايــر 
ــ. خوانــده شــدند يس تعــداد زيــادي از انگل

شهروندان خود را به اين جزايـر فرسـتاد و          
شهركهاي غيرنظامي در آنها ايجـاد كـرد و         
از اين جزاير براي دست يابي به منابع نفت         

عالوه . و فلزات كف اقيانوس استفاده كرد  
بــر پتانــسيلهاي معــدني سرشــار، جزايــر     
فالكلندز از نظـر دامـداري و مـاهيگيري و          

مي در اقتصاد انگلستان    جهانگردي نقش مه  
 30بـه عنـوان مثـال سـاالنه بـيش از            . دارند

هزار توريست از اين جزاير ديدن كـرده و    
همچنين درآمد دولت انگلـستان از فـروش        
جواز ماهيگيري به كـشورهاي مختلـف بـه         

 ميليون پوند در سال مي      40تنهايي بيش از    
  . باشد

تاريخ جزاير فالكلنـدز آكنـده از جنگهـاي         
ست كه هميشه اين جزاير را تحـت        متعدد ا 

ســلطه متنــاوب كــشورهاي امپرياليــستي    
 1764در ســال . مختلــف قــرار داده اســت

اولين منطقه مـسكوني در جزايـر فالكلنـدز         
ــط فرانــسويان در    "پــورت لــوئيز "توس

ــوني  . ايجــاد شــد) در فالكلنــد شــرقي(كن
اولين شهرك مسكوني انگليسي هـا نيـز در         

 كنـوني   "پورت اگمونت " در   1766سال  
 منطقـه   1767ارتـش اسـپانيا در      . ايجاد شد 

 نيز منطقه   1770فرانسوي اين جزاير و در      
امــا معاهــده . انگليــسي آن را تــسخير كــرد

صلحي ميـان دو كـشور انگلـيس و اسـپانيا            
ــه   ــستان بـ ــد و انگلـ ــضاء شـ ــورت "امـ پـ

 در اثـر    1774در سال   .  بازگشت "اگمونت
بحرانهاي اقتصادي ناشي از جنـگ داخلـي        

ــسياري از   ام ــستان بـ ــت انگلـ ــا، دولـ ريكـ
 1776مستعمرات خود را تخليه كـرد و از         

ــا  ــاره تحــت  1811ت  جزايــر فالكلنــدز دوب
 1816در سـال    . تسلط اسپانيا قـرار گرفـت     

دولت آرژانتين پس از كسب استقالل خود       
. از اسپانيا، جزاير فالكلنـدز را اشـغال كـرد      

ــر   1831در  ــي جرايـ ــدار آرژانتينـ  فرمانـ
 در اثر اختالفـات موجـود بـر         "فالكلندز"

سر مرزها و مقررات ماهيگيري در منطقـه،     
كشتي هـاي مـاهيگيري امريكـا را توقيـف          

با اوج گرفتن درگيري ميـان ايـن دو         . كرد
كشور، نيروي دريايي امريكا به اين جزاير       

. حمله كرده و شـهرهاي آن را نـابود كـرد          
گفته مي شود كه پس از حمله امريكا، تنها         

اقيمانده در اين جزاير زنـدانيان و       ساكنين ب 
 1832دزدهاي دريايي بودند كـه در سـال         

نيز فرماندار جديدي كـه دولـت آرژانتـين         
  .به آنجا فرستاده بود را  نيز به قتل رساندند    

ــه  ــه   1833در ژانوي ــستان ب ــاي انگل  نيروه
آنهـــا بـــه ســـاكنين . فالكلنـــدز بازگـــشتند

د، آرژانتيني اجازه ماندن در جزاير را دادنـ       

اما فرماندار جديدي براي آنها تعيين كرده       
 "استنلي"و بعدها نيز پايگاه نظامي اي در        

ايجاد كردند و درنتيجه جزاير فالكلندز بـه        
منطقــه اي اســتراتژيك بــراي امپراطــوري 

  . انگليس تبديل كردند
  

در طــي جنــگ جهــاني اول، در دســامبر    
 نبردي در جزايـر فالكنـدز صـورت         1914

روزي انگلـستان بـر آلمـان    گرفت كه به پيـ  
در طول جنگ جهـاني دوم نيـز        . منتهي شد 

 به پايگاهي براي نيروي دريايي      "استنلي"
انگلستان تبديل شد و نقش مهمي در نبردها    

ــرد  ( ــال نب ــوان مث ــه عن ــت"ب ــور پلي ) "ري
در نيمــه دوم قــرن بيــستم، دولــت  . داشــت

آرژانتـين تـشكيل سـازمان ملـل را فرصـت      
ن ادعـاي مالكيـت     مناسبي براي مطرح كرد   

 دانــست و بــا "فالكلنــد"خــود بــر جزايــر 
 1945امضاي منشور سازمان ملـل در سـال         

دولــت . ايــن ادعــا را مجــددأ اعــالم كــرد 
 "دمكراسي"انگلستان نيز در پاسخ، به مثأل   

ــه خــروج    ــالم كــرد ك ــده و اع متوســل ش
نيروهاي اين كشور بايد طي يك رفراندوم       

ــدز    ــاكنين فالكلن ــا رأي س ــه اك(و ب ــر ك ث
جمعيت دوهرار نفري اش انگليسي االصـل       

اين تنشها در مورد حق     . تعيين شود ) هستند
مالكيت بر سر اين جزايـر در طـول سـاليان         

  .دراز كمابيش همچنان باقي ماندند
  

، كـــشور 1982پـــيش از شـــروع جنـــگ 
آرژانتين را بحران هاي اقتـصادي عميـق و         
شورشــهاي اجتمــاعي گــسترده اي عليــه    

ــام  ــاتوري نظـ ــرال ديكتـ ــد "ي ژنـ لئوپولـ
)  به قدرت رسيد   1976كه در    ("گالتياري

در چنين بستري  درواقـع      . در بر گرفته بود   
يكي از اهداف دولت آرژانتـين از درگيـر         

 اسـتفاده از آن     "فالكلندز"شدن در جنگ    
در ســركوب تــوده هــاي تحــت ســتم ايــن  

ديكتـاتوري نظـامي اي كـه از        . كشور بـود  
ميكرد بـا    بر آرژانتين حكومت     1976سال  

ــداختن   ــسم و راه ان ــه ناسيونالي دامــن زدن ب
جنــگ در فالكلنــدز مــي خواســت كــه      

  جنبشهاي توده اي در آن كشور را سركوب 
آرژانتين اميدوار بود كه در اين جنـگ از         . كند

زيـرا كـه   . حمايت دولت امريكا برخوردار شود    
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ــه   ــانبرداري از امريكــا در طــول ســالها ب در فرم
 دانـشجويان چـپ در      كشتار وسـيع كـارگران و     

ــوزش   ــين در آمـ ــه و همچنـ ــين پرداختـ آرژانتـ
نيروهاي شبه نظامي دسـت راسـتي آرژانتـين بـا           

دولت آرژانتـين   . ا همكاري كرده بود   -آي-سي
در مقابل اين خدماتش به امريكـا انتظـار داشـت         
كــه از جانــب آن كــشور مــورد حمايــت قــرار  

اما دولت امريكا بـا اينكـه در ظـاهر بـي             .بگيرد
ود، نـه بـه آرژانتـين، بلكـه بـه انگلـستان             طرف ب 

ريگــان و . كمكهــاي سياســي و اطالعــاتي كــرد
تاچر  به عنـوان سـردمداران دو قـدرت بـزرگ            

 رفــرم و -امپرياليــستي از نظــر سياســتهاي ضــد 
يورش به آزاديهاي دمكراتيك و حق و حقـوق         

و . كارگران و ديگر زحمتكشان، همـسان بودنـد     
تها را بـه نمـايش مـي        امريكا بايد اتحاد امپرياليس   

گذاشت و نـشان ميـداد كـه امپرياليـستها منـافع            
مشترك و اتحاد ميان خويش را حتي در مقابـل          
نوكران جنايتكار خود مثل دولت آرژانتـين نيـز        

از سوي ديگر يكي از مهمترين      . حفظ مي كنند  
داليل تاچر براي شروع اين جنگ اين بـود كـه           

اچر دولت تـ  ) 1982بخصوص در   (در آن سالها    
و بـه عنـوان مثـال       . عميقأ در بحران قرار داشت    

 ميليون  3,6طبق آمار دولتي ميزان بي كاري به        
رسيده بـود و اعتـصابات گـسترده اي بخـشهاي           

مختلف صنايع و خدمات در انگلـستان را در بـر           
  . گرفته بود

اكثر جمعيت انگلستان با جنگ مخالف بودنـد و         
هـاي  به اشكال مختلف تنفر خود از وحـشيگري         

به عنوان مثـال    . ارتش انگليس را نشان مي دادند     
يكي از حوادث نفرت انگيز اين جنگ اين بـود    
كه يكي از كشتي هاي آرژانتـين كـه در فاصـله     

 از اقيـانوس   "فالكلندز"اي بسيار دور از جزاير      
عبور ميكرد، مورد حملـه موشـكي زيردريـايي         

 323هسته اي انگليس قرار گرفت و غرق شد و   
روزنامه دسـت   .  سرنشينان آن كشته شدند    نفر از 

خــوب " ايــن خبــر را بــا تيتــر "ســان"راســتي 
امــا مــردم انگلــستان .  چــاپ كــرد"گيرافتــادي

چنان خشم و نفرتي را از اين واقعه، و همينطور          
ــه  ــه روزنام ــد كــه ايــن  "ســان"علي ــشان دادن  ن

روزنامه مجبور شد نسخه هـاي فـروش نرفتـه را           
  . بين ببردسريعأ جمع آوري كرده و از 

سرانجام جنگ فالكلند به نبرد تن به تـن زمينـي           
تفـاوت چـشمگير ميـان      . در جزاير كـشيده شـد     

ارتش حرفه اي انگليس و سالح پيشرفته آن، بـا          
سربازان جوان و تازه آموزش ديده آرژانتـين و         
ــريع     ــروزي س ــا موجــب پي ــدايي آنه ــالح ابت س
ــرباز     ــزار س ــيش از ه ــدن ب ــير ش ــيس و اس انگل

امـا عليـرغم پيـروزي انگلـيس،     . شـد آرژانتينـي  

تعداد كشته شـدگان ايـن كـشور در آن جنـگ             
بيش از مجمـوع كـشته شـدگان آن در عـراق و             

از آنجا كه جنگ فالكلنـدز يـك        . افغانستان بود 
جنگ تن به تن زميني بود، موجب بروز بيماري         

. هاي رواني و خودكشي در بازماندگان آن شـد        
دكـشي  تعداد سـربازاني كـه پـس از جنـگ خو          

كردند خيلـي بيـشتر از آنهـايي بـود كـه در آن              
ــدند  ــشته ش ــسي و  264. (ك ــرباز انگلي  454 س

سرباز آرژانتينـي شـركت كننـده در آن جنـگ           
  .)خودكشي كردند

جنگ فالكلندز موجب احياي دولت تاچر و بـاز      
شدن هر چه بيشتر دست آن در گسترش يورش         

 . به حقوق و آزاديهاي طبقه كارگر انگلستان شد  
فاصــله پــس از جنــگ، خــصوصي ســازي هــا بال

شــدت يافتنــد، اعتــصاب يــك ســاله كــارگران  
معادن انگلستان سركوب شد، خدمات اجتماعي      
ــتاران و    ــارگران و پرس ــاي ك ــوق و مزاي و حق

و درواقـع   . كارمندان جزء دولت كاهش يافتنـد     
ــستان    ــت انگل ــد كــه دول ــايي بودن ــا معياره اينه

لنـدز را   پيروزي خود در جنگ جنايتكارانه فالك     
  .    با آنها مي سنجد

 خواهــان 502ســازمان ملــل بــا صــدور قطعنامــه 
خروج آرژانتين از فالكلندز و برقراري راه حلي        

امـا تنـشها ادامـه      . ديپلماتيك ميـان طـرفين شـد      

ــت ــل 2در  .ياف ــين  2007 اپري ــست و پنجم ، بي
ــددأ     ــين مج ــدز، آرژانت ــگ فالكلن ــالگرد جن س

فالكلنـدز را   ادعانامه خـود در رابطـه بـا جزايـر           
در همان سـال    .  براي بررسي به سازمان ملل داد     

دولت انگلستان ادعاي مالكيت خـود بـر آبهـاي          
اطراف جزاير فالكلندز را براي بهره بـرداري از         
منــابع طبيعــي احتمــالي در آن منــاطق، را مــورد 
تاكيد قرار داد و بـه نوبـه خـود درخواسـتي در             

ابتهاي ضـد   اين رق . اين زمينه به سازمان ملل داد     
خلقي در بين دولتهـاي آنگلـيس و آرژانتـين در           
شرايطي اتفاق مي افتـد كـه كـارگران و تـوده            
ــاله در    ــن دوكــشور همــه س هــاي زحمــتكش اي
سالگرد وقوع اين جنگ خشم ونفـرت خـود از          
برپاكنندگان آن را با اعتراضـات مختلـف نـشان          

    .  مي دهند
  مريم                   

  
  :زيرنويس

ي از زيــست شناســان جهــان بــه دليــل جمعــ) 1(
وجود برخي حيوانات غيربـومي و همچنـين بـه          
دليل كشف وسـايل شـكار و انـواع ديگـر آثـار             
باقيمانده از قبايل بدوي در اين جزايـر از سـالها           
ــان،      ــط اروپائيـ ــا توسـ ــشف آنهـ ــيش از كـ پـ
غيرمسكوني بودن آنها را در آن زمان نفـي مـي           

  . كنند

  8از صفحه  ...... و تالش برايشكنجه
از نظر روانی موجب افزايش نيروی مقاومت زندانی شـده و درنتيجـه تـالش بـازجو بـرای کـسب                     ) که کينه ای عميق از بازجو در زندانی ايجاد ميکند         (

های ارتجـاعی مـسلح     در مبارزه با نيرو   ... کسب اطالعات، مهمترين کليد جلوگيری از حمالت تروريستی است        ... اطالعات صحيح را بی نتيجه ميگذارد     
از آنجـا کـه اسـتفاده       .  جاسوسـهای بالفعـل در سراسـر جهـان نيـاز دارد             که معتقدند که بليط يکطرفه بهشت در دستشان است، امريکا به همکاری           

. مکـاری ميکنـد  امريکا از شکنجه به رشد ديدگاهی منفی عليه ما در افکار عمومی دنيا منجر شده، درنتيجه کمتر شهروند کشورهای خارجی با ما ه              
بنابراين، دمکراتهـای امريکـايی      ."به عنوان مثال اگر اطالعاتی از يک توطئه تروريستی ای عليه امريکا داشته باشند، آن را به ما گزارش نخواهند داد                    

 بيشتر برايشان مهم اسـت  مثأل مخالف شکنجه، برايشان مطرح نيست که آيا شکنجه از نظر وجدان و اخالق و يا قانون کار درستی است يا نه، بلکه                 
اين نوع مخالفين شکنجه، معتقدند کـه در اثـر افـشای جنايـات              . که آيا شکنجه تأثيری در سرعت و وسعت دستيابی به منافع طبقه حاکمه دارد يا نه               

 کند که مجـددأ چنـين شـهرتی را بـرای     دولت امريکا در ابوغريب و گوانتانامو، چهره آزادی خواهانه و برابری طلبانه اين دولت از بين رفته و بايد تالش                   
بنابراين، حزب دمکـرات وجـود شـکنجه را تقـصير     . خودش دست و پا کند تا بتواند هر چه موثرتر منافع اقتصادی، سياسی و نظامی خود را دنبال کند                 

 سـال  ٧و حـزب دمکـرات نيـز در طـول     اما آمار مجلس امريکا نشان مـی دهـد کـه سـناتورها و نماينـدگان عـض      . ندانم کاری جمهوريخواهان می اندازد   
گذشته به تبصره های قانونی که شرايط را از نظر سياسی و حقـوقی بـرای اسـتفاده از شـکنجه آمـاده کردنـد، رأی مثبـت دادنـد و يـا مخـالفتی بـا                                     

افـل سياسـی ايـن       سياسی که حرکت سريع هيئت حاکمه امريکـا و چـرخش بخـش هـای وسـيعی از مح                   -زمينه های اقتصادی  . تصويب آنها نکردند  
کشور به سمت روشها و مقررات حکومتی خودکامه و شبه نظامی را موجب شده اند، کـدامها هـستند؟ مـسلمأ اشـغال عـراق تنهـا دليـل اشـتياق                              

راه ميتوان گفت که اشغال عراق و هيجـان جنـون آميـزی کـه دولـت امريکـا در رابطـه بـا آن                         . طبقه حاکم بر امريکا برای قانونی کردن شکنجه نيست        
بخـصوص از سـال     (اما عوامل ديگری نيـز      . تحريک کرده باشد  ) برای به اصطالح مقابله با دشمنان امريکا      (انداخته، ميتواند کشش رژيم را به شکنجه        

و آنچـه   .  يافته بود  بازار بورس امريکا تنزل شديد کرده و درآمد و سرمايه گذاريهای امپرياليستها کاهش            . در اين زمينه تأثيرگذار بوده اند     )  تاکنون ٢٠٠١
که آنها را واقعأ به هراس افکنده، نه بن الدن، بلکه عدم ثبات سياسی و تأثير سقوط اقتصادی روی توده ها و رشد شورشـهای اجتمـاعی ناشـی از                 

آن به عنوان عملی کـه   اجتماعی بخشی از طبقه حاکمه امريکا را به استقبال شکنجه، و به بازتعريف کردن سالوسانه -اين روند اقتصادی . آن است 
در عصر حاضر، جوامع سـرمايه داری بـيش از   . کشانده است" زمانی که برای حفظ آزادی و دمکراسی ضروری باشد، بايد مورد استفاده قرار بگيرد           "

اين وضعيت اقتـصادی    در نتيجه   . پيش در امتداد مرزهای طبقاتی به قطبهای متضاد تبديل شده و شکاف طبقاتی در آنها شديدا تشديد گرديده است                  
و تـوده هـای     (و برآمدهای فرهنگی و ايدئولوژيکی ناشی از آن، قشر ممتاز طبقه بورژوا به طور گسترده و روزافزونی از برآمـد خـشم  طبقـه کـارگر                            

رت اقتـصادی و   درنتيجه طبقه سرمايه دار صـاحب قـد       . در وحشت است  ) زحمتکش و حتی طبقه متوسط که با دره عميقی از بورژوازی جدا شده اند             
سياسی، همين مختصر حقوق و آزادی های دمکراتيک توده های مردم را نيز مانعی در مقابل انباشت هر چه بيشتر سرمايه و افـزايش قـدرت خـود     

ن کـشور   خصومت امپرياليستها به حداقل حقوق دمکراتيک موجود در کشور امريکا، در تـالش طبقـه حـاکم بـر ايـ                    . می داند و به آنها خصومت ميورزد      
اين سرپيچی و تحقير حقوق دمکراتيک توده ها، در رسانه های حـامی امپرياليـستها چهـره ای کريـه و                . برای قانونی کردن شکنجه نمود يافته است      

 از اين روسـت کـه شـعار مـدافعين قـانونی کـردن شـکنجه، شـعاری کـه در دوران جنـگ ويتنـام ابـداع شـد،                  . بسيار زننده و وحشيانه پيدا کرده است      
اين مسئله به روشـنی خودکـامگی       . زينت بخش رسانه های بورژوايی امريکا شده است       ." برای نجات دمکراسی بايد در ابتدا آن را نابود کنيم         "يعنی

  .و فساد و پوسيدگی طبقه حاکمه اين کشور را نشان می دهد
  :زيرنويسها

  ٢٠٠١ نوامبر ۵ نيوزويک -جاناتان آلتر ) ١(
  CNNکانال  ) ٢(
  ٢٠٠١ اکتبر ٢٣ وال استريت جورنال، شماره -نويس مدافع بورژوازی تاريخ " جی وينيک" ) ٣(
 امضاء کردند و همه آنهـا موظفنـد کـه در صـورت تخلـف از آن در مقابـل ايـن کميتـه         ١٩٨۴را در سال    " پيمان نامه عليه شکنجه   " کشور   ١۴١ ) ۴(

 به شکنجه و خشونت دولتی و زير پا گذاشـتن مـصوبات              نيز اين کميته دولت امريکا را متهم       ٢٠٠٠در ماه مه    . حضور يافته و پاسخگو باشند    
  . سازمان ملل کرده بود١٩٩۴

ذکر اين نکته ضروری است که کميته سازمان ملل عليه شکنجه هيچ نوع قدرت قانونی نـدارد و قـادر بـه تعيـين مجـازات بـرای مجـرمين و                                ) ۵(
 . متخلفين قوانين بين الملل نيست
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در ميـــــان داســـــتان هـــــای 
ســــــــی فولکلوریــــــــک حما

از " کوراوغلــــو"آذربایجــــان، 
ــر اســت  در . همــه انــسانی ت

این داستانها از نيروهای فوق     
طبيعــی، اژدهــا، دیــو و پریــان 

ــری نيــست  ــاگون اث ــره . گون گ
ــوش و    ــا، هــ ــشای کارهــ گــ

  .زحمت آدمی است
  

کوراوغلو مظهر مبارزه انـسان     
است با همـه نيروهـای پليـد        
ــند     ــی کوشـ ــه مـ ــه کـ جامعـ

ا  حد حيـوان     مردمان دیگر را ت   
  . باربری پائين بکشند

قوول دئيه رلر، قوولون بوینون      
مرد را برده اش مـی      (بورارالر  

خوانند، الجرم گردنش را خـم      
  )می کنند

  
ــو"داســتان هــای   از " کوراوغل

قيام های روسـتائی قرنهـای      
ــری در   ــازدهم هجـ ــم و یـ دهـ
آذربایجان و نـواحی مجـاور آن       

ــرد  ــه مــی گي روســتائيان . مای
 که کمرشان زیر بـار      آذربایجان

ــاهای    ــا و پاشــ ــم خانهــ ظلــ
صفویه خم شده، به شـورش      
و کشتار عمـال خانهـا دسـت        
می زنند و کاروانهـای تـاجران       
وابسته به آنهـا را غـارت مـی        

  .کنند
  
 قهرمــان داســتانها "روشــن"
ــد ( ــوی ســالهای بع ، )کوراوغل

 مهتـر و    "علی کيـشی  "پسر
ــان  " حــسن خــان"ایلچــی ب

ــه  . اســت ــه بهان روزی خــان ب
اچيزی امــر مــی کنــد کــه    نــ

چشمان ایلچی بان پيـرش را      
  . در آورند

مصمم می شود که    " روشن"
نــه تنهــا انتقــام پــدرش بلکــه  
انتقـــام همـــه درمانــــدگان و   
ستم دیدگان را از حسن خان      

او . و همه خانها و پاشاهای دیگر بگيرد   
 کمره - چنلی بئل(در کمره کوه بلندی  

، مسکن مـی کنـد و بـه زودی          )مه آلود 
نان آگاه و سـتم کـشيده بـه دورش      جوا

جمع می شوند و پایه مبارزه علنی بـا          
خانهــا و پاشــاها را مــی گذارنــد، بــه     
طوری که در اندک مدتی نام کوراوغلـو        
. لــرزه بــر انــدام ظالمــان مــی انــدازد     

دیوانـه  "(دلـی "کوراوغلو و یـارانش کـه       
نام دارند، در همـه سـفرها       ) سر، دالور 

ده مـردم   و جنگها از یـاری بـی دریـغ تـو          
برخوردارند و از این رو هيچ نيروئـی بـه          

  . شکستن آنها قادر نيست
  
ــل " ــی بئ ــسانی   "چنل ــه ک ــه هم  کعب

است که حقوقـشان پایمـال شـده و از          
ــل    ــدار خــود را تحوی تــرس جــان، دار و ن

ــد  ــا داده ان ــه  . خانه ــل هم ــی بئ در چنل
غنيمـت جنگـی،    . حقوق مساوی دارند  

ا باج و خراجی که از کاروانهـای پاشـاه        
و تــاجران بــزرگ گرفتــه مــی شــود، بــه 
همــه ســاکنان آنجــا تعلــق دارد و از آن  
ســهم بزرگــی بــه درمانــدگان دور و بــر  

در آن دیـار هـيچ کـس        . داده می شـود   
حق ندارد خودسـرانه و بـدون مـشورت         

مـثًال  . با دیگـران بـه کـاری دسـت بزنـد          
روزی خانها که از دست یاران کوراوغلو       

ا کـاری از    به تنـگ آمـده انـد و در جنگهـ          
پيش نبرده اند، حيله ای می اندیـشند        

 "کچـل حمـزه   "و مردی را که اسمش      
است با وعده و وعيـد بـه  چنلـی بئـل             

ــه    ــی فرســتند ک ــر آت"م ، اســب "قي
. معـــروف کوراوغلـــو را بـــدزدد و بيـــاورد

حمـــزه خـــود را بـــه چنلـــی بئـــل مـــی 
رساند، شروع می کند به ناليدن که از        

لـو پنـاه    ظلم خانها گریخته و بـه کوراوغ      
کوراوغلـــو فریـــب ظـــاهر . آورده اســـت

ــه    ــورد و او را بـ ــی خـ ــشانش را مـ پریـ
یـارانش،  . مهتری اسبهایش می گمارد   

، یکـدل و یــک  "خـانم هــا "و " دلـی هــا "
زبان می گوینـد کـه اسـبها را نبایـد بـه            

امـا کوراوغلـو    . دست آدم غریبه سـپرد    
با خودسری حرفـشان را رد مـی کنـد،          

ا بر مـی    تا آخر سر روزی حمزه اسب ر      
از ایـن   " دلـی هـا   . "دارد و فرار می کند    

خبر خيلی ناراحـت    
می شوند و کوراوغلـو را بـه بـاد انتقـاد        
ــد کــه چــرا بایــد خودکــامگی    مــی گيرن

ــد   . بکنــی حتــی چنــد نفــر مــی خواهن
نگار "اما  . چنلی بئل را بگذارند و بروند     

، زن کوراوغلو که همه دوستش      "خانم
عـين  دارند، پا در ميانی مـی کنـد و در           

حالی که از خودسری کوراوغلـو انتقـاد        
راه می کند به یـاران مـی فهمانـد کـه           

به جای خـود بـاقی اسـت اگـرهم          
کوراوغلـو  . رهروی به بيراهه افتـاده    

حرفی ندارد بزند جز آنکـه سـه شـبانه          
.... روز تشنه و گرسنه بيفتـد و بخوابـد        

بعد مجلس جـشنی برپـا مـی شـود و           
یـــااران بـــا هـــم آشـــتی مـــی کننـــد و 

وراوغلو می رود و یک تنـه بـا حيلـه و            ک
ــرآت"زور  ــی   " قي ــگ م ــه چن ــاره ب را دوب
  .آورد

  
ــا مردهــا    زنهــای چنلــی بئــل تفــاوتی ب
ندارند و از حقوق برابری برخوردار مـی        
شـــوند و در بعـــضی جنگهـــا دوش بـــه 

آنکه بيشتر از   . دوش مردان می جنگند   
همه مـی کوشـد و در راه خوشـبختی          

مش عمــومی جانبــازی مــی کنــد، مقــا
واالتــــر اســــت و از احتــــرام زیــــادتری 

خــود کوراوغلــو از . برخــوردار مــی شــود
این رو رهبر دیگران شده که هـم چـاره      
ــشمند خــوبی اســت و هــم    ــر و اندی گ
شهامت و شجاعتش از دیگران بيـشتر    
است و از این رو رهبر فکری و نظـامی          

  .چنلی بئل است
  

 خواننـده دوره  –این داستانها را نوازنده     
نـام دارد بـا سـاز       " عاشيق"گردی که   

در " دف"و " باالبـــــان"خـــــود همـــــراه 
عروسی ها و جشن هـای روسـتائيان        
یا قهوه خانه های شهرها و روستا هـا         

  .می خواند
  

اغلب داستانهای فولکلوریک آذربایجـان     
ــر ترکيــب   ــوالی نظــم و نث از قطعــات مت

، پس  "عاشيق"گوینده داستان،   . یافته
وم را بـا    از نقل قطعه منثور، قطعه منظـ      

آهنـگ ایـن    . ساز می زند و می خوانـد      

ــی      ــوض م ــوع ع ــابق موض ــات مط قطع
گاهی حزین و سوزناک و بيشتر      . شود

چـه آهنگهـای   . تند و حماسی اسـت    
. غنــــی و متنــــوعی هــــم دارنــــد 

افــسوس کــه در اینجــا کــسی بــه  
موسـيقی دانهـا    . فکرشان نيـست  

ســـــرگرم اقتبـــــاس و اخـــــتالس 
امریکـائی   آهنگهای هندی، عربی،  

جمع آوری درست   . ه هستند و غير 
و اســتفاده بجــا از آنهــا مــی توانــد 
ــتالی    ــی در راه اعـــ ــدم بزرگـــ قـــ

اسـتفاده از     با .موسيقی ملی باشد  
همــين مایــه هاســت کــه آهنگــسازان  

اوزه یير حـاجی    " آذربایجان شمالی،   
ــگ اوف ــروف "، "بيــ ــرت اميــ ، "فکــ

ــانگيروف " ــانگير جهـ ــران "جهـ  و دیگـ
شــاهکارهائی نظيــر اوپراهــای ليلــی و 
مجنون، کوراوغلو، اپرت مشهدی عبـاد      
و آرشــين مــال آالن، ســمفونی شــور،  
کــردی افــشار و ســویت آذربایجــانی را  

  . ساخته اند
  

ــا ســال  ــو در ١٩٤٠ت  داســتانها کوراوغل
ــورت      ــه ص ــود وب ــا ب ســينه عاشــيق ه
. پراکنده نيز در این یا آن کتاب آمده بـود  

، از  )در اصـل، قـول    (در این سال ده بنـد     
بـرای اولـين بـار بوسـيله        این داسـتانها    

 جمــع آوری و در "همــت علــی زاده "
 چــاپ ١٩٦٥در ســال . بــاکو چــاپ شــد

پاکيزه ای از آن بـه خـط تـازه آذربایجـان            
   بند بـا مقابلـه تمـام نـسخه         ١٧شامل  

هــــای موجــــود و چــــاپی و خطــــی از 
ــشر    ــو چــاپ و منت داســتانهای کوراوغل

  .شد
  

***  
ــا آنجــائی کــه مــن    ــو ت ــاره کوراوغل در ب

ارم مطلبــی بــه زبــان فارســی اطــالع د
 صـمد بهرنگـی   چاپ نشده، جز آنچـه      

شــماره  (٤٦ مهــر ١٦در مجلــه خوشــه 
نوشــت و فعـــًال بهتـــرین منبـــع در  ) ٣٣

  .مورد اوست
آقای غالمحسين صـدری افـشار بـرای        

همت علی "ترجمه این داستانها، متن   
را اســاس ) نــه علــی همــت زاده"(زاده

چريك فدايي خلق، رفيق بهروز دهقـاني       فراموش نشدني   گرامي باد خاطره    
در زيـر شـكنجه هـاي دهـشتناك         در سي و هفتمين سالگرد جان بـاختنش         

 نسبت بـه    "شوريدگي وااليش "  ؛ كمونيست قهرماني كه   مزدوران ساواك شاه  
 در شـكنجه    ،كارگران و خلقهاي تحت ستم و اعتقاد سترگش به  آرمانهاي آنها           

ه زانو درآورد و نام او را به عنوان يكي از             حتي دشمن  را نيز ب      گاه هاي رژيم،  
سمبلهاي درخشان مبارزاتي توده هاي تحت ستم براي هميشه در تاريخ مـيهن             

   !ما ثبت نمود

  كوراوغلو
  

به احترام بهروز دهقـانی کـه در پيونـد اندیـشه و عمـل صـميمی                 
  (*) .بود

  
ب مقاله زیر را رفيق بهروز دهقانی در برخورد به ترجمه ای از کتا            

  . نوشته است٤٠در اوایل دهه "کوراوغلو"
ــورزاد( ــسين    -ک ــه غالمح ــو، ترجم ــوانی کوراوغل  داســتانهای پهل

  )صدری افشار به اهتمام داوود منصوری
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ــرار داده اســت  ــار ق شــاید . ک
ــه   ــدین ســبب ک ــازه  ب ــاپ ت چ

کتاب در دسترس نبوده است     
و ایـــن عـــذر کـــامًال مـــوجهی 

  .است
  

کتـــاب کوراوغلـــو از بهتـــرین   
نمونه هـای نظـم و نثـر آذری         
ــن   اســت و از خــصوصياتش ای
ــين ســاده و    ــه در ع اســت ک
عـــوام فهـــم بـــودن پـــاکيزه و  

ایـــن نکتـــه . ســـليس اســـت
ــات    ــود قطعــ ــين وجــ همچنــ
شعری که جابجا در داستانها     

ری مـــی آیـــد، ســـبب دشـــوا
  .ترجمه است

  
متــرجم متوجــه دشــواری کــار 
خود بوده و نوشته اسـت کـه        
ترجمه داستانها را چاپ کرده     

نه برای این که به خوبی از       " 
... عهده ترجمه آنهـا بـر آمـده       

بلکه برای این که بـا ایـن کـار          
دیکران را بـه توجـه بيـشتر در       

مگر کـسی   . باره آنها برانگيزد  
همتــی کنــد و کــاری از پــيش 

  ).٥ص (" ببرد
  

کسانی که به تئـوری ترجمـه آشـنائی         
دارند می دانند که اسامی خاص را جز       
در موارد بسيار نـادر و اسـتثنائی نبایـد          

را کـه   " کوراوغلـو "متـرجم،   . ترجمه کرد 
ــده و      ــدیل ش ــاص ب ــه اســم خ ــر ب دیگ

را از " پـــسر مـــرد کـــور بـــودن"مفهـــوم 
ترجمـه کـرده    " کـورزاد "دست داده، بـه     

 مترجم را به    این مثل آنست که   . است
مـــرد قـــشنگ "، "غالمحـــسين"جـــای 
ــد " کوچــک ــه  ! صــدا بزنن ــن ک ــر ای و دیگ

، بيشتر مفهوم کسی را که از       "کورزاد"
مــادر کــور متولــد شــده مــی رســاند تــا 
کسی را که بعدًا چـشمهای پـدرش را         

  . کورزاد-مثل مادر زاد. در آورده اند
به " شرنگ"همينطور آوردن کلمه های   

، یاد آور اسـِب  "شبدیز"و  " قيرآت"جای  
سلطانی مثل خـسرو پرویـز، بـه جـای          

ــر زاد"و " دورآت" ــای  " آهنگـــ ــه جـــ بـــ
  .درست نيست" دميرچی اوغلو"
  

نثری که مترجم برای روایـت داسـتانها        
انتخـــاب کـــرده متناســـب بـــا داســـتان 

شـنونده یـا خواننـد      . فولکلوریک نيست 
این قبيل داستانها مردم عادی شـهر و        

د یـا کـم     روستا هستند و اغلب بيـسوا     
از این رو به کـار گـرفتن کلمـه          . سوادند

هائی که تنها در مـتن هـای قـدیمی و           
ادبی می آیند و هرگز بـه گـوش مـردم           

عادی کوچه و بازار نمی خورنـد در ایـن          
مـــن : " مـــورد کـــار بجـــائی نيـــست   

ستوربانی سالخورده ام و تو خود مـی        
دانی که اسب را نيـک مـی شناسـم،          
ــا    ــر همانـ ــيش کـــش اميـ ــسته پـ شایـ

ــد از گــزاف گــوئی علــی، خــان  ... اینانن
فرمود تا دیدگانش را    . سخت بر آشفت  

پــسرم، همــه : " یــا) ١٠ص ."(در آورنــد
ــسر    عمــر را در خــدمت حــسن خــان ب
ــد   ــر کن ــردم، در عــوض چــشمانم را ب . ب
. اینکه دیگر در اینجـا درنـگ نتـوانم کـرد          

افسار اسبان را بر کش، دست مـرا در         
  ).١١ص ."(دست گير تا برویم

.................................................  
.................................................  

   
به همين سـادگی و روانـی کـه پـدر و         

  .پسر امروزی با هم صحبت می کنند
درست است کـه داسـتانها مربـوط بـه          
ــن      ــيش از ای ــال پ ــد س ــصد چهارص سي
اســت، امــا متنــی کــه فعــًال در دســت  

 ضبط ١٩٣٨ و ١٩٣٤ين سالهای داریم ب
هائی کـه ایـن     "عاشيق"شده و الجرم    

ها را تعریف کرده اند شعر و نثر سـاده          
خلق را بکار می گيرند نه زبان سـعدی         

  .دیگران را.... و فردوسی و
  

متن کتابی که بـه خـط تـازه آذربایجـان           
شمالی چاپ شده از این هم ساده تر        
است و در آن مثلهـا و تعبيرهـا و کنایـه            

گفتــار " (آتــاالر ســوزو "هــای خلــق و  
بيــشتر آمــده  ) پــدران، حکــم و امثــال  

  . است
  

ــی از     ــمد بهرنگ ــه ص ــه ای ک ــر ترجم نث
کوراوغلـو  "داستانهای کوراوغلو به نـام      

ــزه ــل حمـ ــه " و کچـ ترتيـــب داده، نمونـ
خـــوبی بـــرای ترجمـــه ایـــن داســـتانها 

  .است
ــاب  ــورزاد"کت ــه در  " ک ــرای کــسانی ک ب

جـــستجوی آشـــنائی مقـــدماتی بـــا    
. وراوغلو هـستند البتـه مغتـنم اسـت        ک

مترجم در ترجمه اشـعار هجـائی مـتن         
ــه اشــعار عروضــی فارســی زحمــت     ب

  .زیادی متحمل شده است
  

این متن در   : پيام فدایی (**)و  (*) 
ــه    ــاپی کــ ــر، از چــ ــکل حاضــ شــ

 بــه ٥٠دانــشجویان مبــارز در دهــه 
ــانی    ــروز دهقـ ــق بهـ ــرام رفيـ احتـ

. منتشر کردند گرفتـه شـده اسـت       
برخــی ســد کــه در بــه نظــر مــی ر

این متن جمالتی جا افتـاده و       نقاط  
بــه جــای آن نقطــه چــين گذاشــته  

  . شده است

   13از صفحه     ....اجالس سه روزه سازمان خواربار 

در نظـام سـرمايه   .  درصد برنج مورد نياز خود را از مناطق ديگر چين خريداری مـی کننـد  ۶٠از مناطق جنوبی چين از کمبود برنج رنج می برند و بيش         
داری مبتنی بر مالکيت خصوصی، جایی که مواد غذايی به وسيله ای برای سـود دهـی بـه هـر قيمـت در دسـت سـرمايه داران تبـديل شـده، بـروز                                   

بحـران کنـونی   . يعی نبوده و اساسا نتيجه سودجويی ها و طمع سرمايه داران استقحطی و افزايش مرگ و مير فقرا در اثر گرسنگی پديده ای طب      
افزايش قيمت مواد غذايی نيز نه تنها حاصل سياستهای ضد خلقی سرمايه داری جهانی در سـالهای اخيـر اسـت، بلکـه انعکـاس سياسـتهای دراز                            

ن امکانات اصـالحات برنامـه ريـزی شـده و دراز مـدت در کيفيـت فنـی صـنايع         به عنوان مثال به جای مهيا کرد. مدت نظام  امپرياليستی نيز می باشد      
کشاورزی و زيرساخت ها، دولتهای امپریاليستی و صاحبان سرمایه های  مالی تنها به سودآوری هر چه بيشتر سرمایه های خود فکـر مـی کننـد و      

از کارگران و زحمتکشان می کوشند تا نرخ سود خود را حفـظ و آن  به هر قيمتی حتی به قيمت تشدید فقر و گرسنگی وحشتناک صد ها ميليون تن              
) و خواهـان (دقيقأ به دليل چنين خصلتهای ضـد خلقـی ذاتـی سيـستم سـرمايه داری اسـت کـه نماينـدگان آن در اجـالس روم قـادر بـه                    . را باال ببرند  

دولتها و سرمایه هـای امپریاليـستی در اجـالس فـوق  توانـستند               اما نمایندگان وحشتزده    . بررسی و رفع ريشه ای بحرانهای موجود نبوده و نيستند         
و آن واقعـی بـودن خطـر گـسترش شـورش کـارگران و زحمتکـشان فقيـر و گرسـنه و تعميـق بحـران هـای              . مشترکأ به يک نتيجه گيری مهم برسـند       

ی کـه در ايـن اجـالس گرفتـه شـد ضـرورت            درنتيجـه مهمتـرين تـصميم     . سياسی در سراسر جهان و ضرورت مقابله جدی صاحبان قدرت بـا آنهـا بـود               
همکاری و چاره جويی سرمايه داران در مقابله با اين خطر بزرگ بود، نه تالش برای رفع گرسنگی ذلت باری کـه در سراسـر جهـان رو بـه گـسترش               

  . است

   : هازيرنويس

 درصد افـزايش قيمـت ديگـر مـواد     ۴٠ابر شدن قيمت برنج و  روز تظاهرات و اعتصابات مردم عليه دوبر١٠ دولت هائيتی پس از  ٢٠٠٨ آوريل   ١٢در  ) ١(
 نفـر   ۵ روزه اين کشور به درگيری های خونين و اشغال کشور توسط نيروهای نظامی سازمان ملل و کشته شدن                    ١٠تظاهرات  . غذايی، سقوط کرد  

  .و زخمی شدن تعدادی از نيروهای سازمان ملل انجاميد

 کارگران جهان می توان به برخی از تظاهرات و اعتراضات آنان بر عليه رشد قيمـت مـواد غـذایی و در نتيجـه                         برای نشان دادن ابعاد اعتراضات    ): ٢ (
 هزارنفری کارگران در شـهر مکزيکـو، تظـاهرات هـزاران کـارگر در خيابانهـای                 ٧۵تظاهرات   :تشدید فقر و گرسنگی در کشورهای مختلف اشاره کرد        

عليه دو برابر شدن قيمت برنج، تظاهرات ده ها هـزار نفـره   ) بزرگترين واردکننده برنج دنيا(ر نفری در فيليپين ، تظاهرات ده ها هزا  )اندونزی(جاکارتا  
 آوريـل و  ٢٢کارگران تايلند در ماه مه در اعتراض به کاهش حقوق و مزايای کارگران و افزايش قيمت مواد غذايی، تظاهرات کـارگران افغانـستان در                         

ل آباد به کابل توسط تظاهرکنندگان در اعتراض به چندين برابر شدن قيمت مواد غذايی، تظاهرات ده ها هـزار نفـر از     مسدود کردن جاده اصلی جال    
کارگران موزامبيک، سنگال و ساحل عاج عليه کاهش حقوق ها و افزايش قيمت مواد غذايی در ماه های اخير، تظاهرات عظيم کارگران در ماه مـه                          

نی مواد غذايی و الکتريسيته در آفريقای جنوبی و نيجريه، به خـاک و خـون کـشيده شـدن تظـاهرات کـارگران کـامرون و                           در اعتراض به کمبود و گرا     
  . کارگر در تظاهرات برکينافاسو۵ نفر از آنان، کشته شدن بيش از ۴٠کشته شدن بيش از 

گاهی اوقات در اثـر نوسـان قيمتهـا در         .  غالت شيکاگو متداول شد    برای اولين بار با ادعای حمايت از کشاورزان در بازار         " قراردادهای مستقبل ) "٣ (
" قراردادهـای مـستقبل   "و يـا    " کاالهـای مـستقبل   "فاصله بين کاشت و برداشت، کشاورزان متضرر می شدند و برای جلوگيری از اين ضرر بود کـه                   

ش محـصوالت کـشاورزی ميـان شـرکت هـای غـول آسـای           درواقـع قراردادهـای خريـد و فـرو        " کاالهای مستقبل "معامالت احتکاری در    . متداول شد 
چنـدين مـاه پـيش از    ) فروشـنده محـصوالت  (و توليدکننـدگان بـزرگ و کوچـک    ) خريـدار محـصوالت  (تجاری یا همـان انحـصارات غـارتگر امپریاليـستی      

 خريدار اين محصوالت می تواننـد از        در اين قراردادها قيمت خريد کاال کامأل مشخص شده و درنتيجه سرمايه داران بزرگ             . برداشت محصوالت است  
. ماه ها پيش قيمت فروش کاال به بازار مصرف را تعيين کرده و از یکسو پيشاپيش از ميزان سود حاصل از سرمايه گذاری خود اطمينان حاصل کننـد          

.  ار و سودجویی هر چه بيـشتر دسـت بزننـد   و از سوی دیگر به هرگونه توطئه و بند و بست با رقبا و شرکای خود به منظور ثابت کردن قيمتها در باز                   
 مقرراتــی توســط اداره کــشاورزی امريکــا بــرای محــدود کــردن ميــزان ســرمايه گــذاری هــا در  ١٩٩١بــا اعتراضــات گــسترده مردمــی پــيش از ســال 

نتيجه تعادل نسبی اين بازار بـه      به نفع سرمايه داران بزرگ لغو شدند و در         ١٩٩١اما اين محدوديتها در سال      . ايجاد شده بود  " قراردادهای مستقبل "
بطوريکـه ميـزان سـرمايه گـذاری در کاالهـای           . هم خورد و سرمايه های کالن جديدی به بازار قراردادهای مستقبل صنايع کشاورزی سرازير شـدند               

ودهای نجـومی شـرکتهای   ايـن موقعيـت بـه کـسب سـ     .  ميليارد دالر در سال جاری افزايش يافـت    ٢۶٠ به   ٢٠٠٣ ميليارد دالر در سال      ١٣مستقبل از   
بعنـوان مثـال   . کشاورزی و طبيعتا اعمال فشار هر چه نابودکننده تری بر زندگی ميليونها تن از کارگران و تـوده هـای رنجبـر منجـر شـد                  -بزرگ تجاری 

د خـالص داشـته      درصـد افـزايش سـو      ۴٢که بزرگترين شرکت تجارت غالت امريکا است در سه ماهـه اول سـال جـاری                 " آرچر دانيلز ميدلند  "شرکت  
.است
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  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67تل عام زندانيان سياسي در سال از بازماندگان ق

  )قسمت نُهم(
  

آن شب ، شب جمعه بود و بر خالف هر شب پاسداران خيلی زود برای آمار .  در رابطه با شب یلدا زندانيان تدارک مفصلی دیده بودند....
 شب در حالی که همه در سلولها ١٠اما ساعت . سفره های چيده شده داخل اتاقها را دیدند ولی واکنشی نشان ندادند گرفتن آمدند و

 در راهرو ....مشغول ترانه خوانی وسرود خوانی بودند، به سالن یورش آوردند وآنهائی را که در راهرو قدم می زدند به حسينيه فرستادند

بعد از مدتی تعدادی از بچه های . شت چشمانم را بستند و مجبورم کردند که رو به دیوار سر پا بيایستماصلی مرا لگد زدند و در زیر ه
اتهاماتی که به ما زده بودند شورش در زندان به مناسبت بمباران کرمانشاه بود  ....  سالن را هم بيرون آوردند و در کنار دیوار قرار دادند

  ...کرمانشاه وصل کرده بودندجشن شب یلدا را اینها به بمباران 

از نظر  ) گوهر دشت ( کًال فضای زندان     :پيام فدائی 

ــدو ورود شــما    ــدانی در ب ســرکوبگری و مقاومــت زن

  چگونه بود؟

.  شرایط نسبت به زندان قزل حصار بهتر بود        :پاسخ

.  طيف پاسدار مواجه شدیمدر اینجا در ابتدا ما با دو      

یکی پاسداران قدیمی زندانها که همان لمپن هـای         

کميته ها بودند و دیگری دانشجویان تحکيم وحدتی        

برخـورد بـا ایـن دو       .  دانشجو بودند  -بودند که پاسدار  

 -هــر چنــد پاســدار . طيــف یــک برخــورد دوگانــه بــود 

ــيش از   ــشجویان ب ــا ٦دان ــد واز  ٧ ی ــاه دوام نياوردن  م

  .تندزندان رف

  

ــدائی  ــام ف ــشجو -پاســدار: پي ــا چــه  ! دان ؟ آنه

  کسانی بودند؟ 

در همان ابتدا بحث ایـن کـه آنهـا چـه              اتفاقاً :پاسخ

کسانی هستند و ما چه برخوردی بایـد بـا هاشـون            

در اینجـا   . داشته باشيم در بين خـود مـا مطـرح بـود           

مورد خاصـی را کـه خـودم برخـورد داشـتم، توضـيح              

  . می دهم

ــا  ــين نگهبان ــام   در ب ــود بن ــدی «ن پاســداری ب ، »مه

هر بار که شيفت او بود      .  ساله بود  ٢٢جوانی حدود   

ما به راحتی می توانستيم نفت دریافـت کنـيم و یـا             

از . جيره غذائی که به ما داده می شد کامل تر بـود    

اینجا می شد حدس زد که پاسداران دیگـر از جيـره            

می در ابتدا من با او تند بر خورد         . غذائی می دزدند  

ــا       ــاطفی ب ــه ع ــی او ســعی داشــت رابط ــردم ول ک

ابتدا فکر می کـردم   . زندانيان بویژه با من بر قرار کند      

که او تالش دارد از این روابـط سوءاسـتفاده نمایـد و        

از ایــن رو در . در بنــد جــو بــی اعتمــادی بوجــود آورد 

تمام موارد بر خورد با او، یکی از بچه هـای کـارگری             

ــو د  ــودم جلـ ــراه خـ ــم بهمـ ــردم را هـ ــی بـ در . رب مـ

ــر    ــد همـــه گيـ ــزا دربنـ ــد روزی آنفالنـ ــرایطی چنـ شـ

خود من  . اغلب زندانيان به آن مبتال شده بودند      .شد

بـه هـر کـدام از       .  هم به شدت سـرما خـورده بـودم        

پاسدار هـا مـی گفتـيم کـه خـارج از نوبـت هفتگـی              

یکــی دونفــر از مــا را بــه بهــداری ببرنــد قبــول نمــی  

عباس کوليوند  : دند از این پاسدارها عبارت بو   . کردند

چون یـک   (که بچه ها به او خر گاز گرفته می گفتند           

، ادهــم ، او مــرد  )طــرف صــورتش ســالک داشــت   

مسنی بود و ظاهر آرامی داشت ولی وای به روزی  

که کسی برای تنبيه چشم بسته گير او می افتاد،          

بچـه هـا ایـن اسـم را         . یکی دیگرعلـی شـوتی بـود      

ند چون در ابتدای ورود     بخاطر آن روی او گذاشته بود     

بــه گــوهر دشــت تلویزیــون مــدار بــسته نبــود و هــر   

روزبچه های سالن او را برای تنظـيم آنـتن تلویزیـون            

او در اصـل آدم دم دمـی        . به روی بام می فرستادند    

مذاجی بود و خيلی از مواقع  بچه ها بـه راحتـی او              

هـر سـه ایـن پاسـدارها در         ( را دست می انداختنـد    

در نوبـت   ).  فعـال بودنـد    ٦٧ابـستان   قتل عام هـای ت    

 ٩بنـا شـد کـه او        . هفتگی، مهدی سر شـيفت بـود      

بـه بهـداری بفرسـتد      )  نفـر  ١٠(نفر را به همراه مـن       

ولی من شخص دیگری را که از خودم بيمـار تـر بـود        

ــا آنهــا فرســتادم   شــب او درب ٨روز بعــد حــوالی . ب

مـن چـون در سـلول دراز کـشيده     . سالن را بـاز کـرد   

ولی مهـدی خـواهش     . ری جلو درب رفت   بودم، کارگ 

مـن رفـتم جلـو درب و او    . کرد کـه مـن را صـدا بزننـد      

پاکتی به دستم داد و گفـت ایـن داروهـا را از بيـرون        

زندان تهيه کرده ام، خواهش می کنم از آنها خودت          

کسی نفهمد که ایـن دارو      " هم استفاده کن، ضمنا   

نــد هـا را مــن بـرای تــو آورده ام، امکـان دارد داخــل ب   

. آنتن داشته باشيد برای مـن خيلـی بـد مـی شـود         

مهدی در ادامه در توضيح علت ایـن کـار خـوب خـود              

گفت من در رابطـه بـا برخـوردی کـه دیـشب کـردی               

یک بيمار دیگر را جای خودت به بهداری فرسـتادی          (

خيلی فکر کردم، دیدم این هـم تنهـا کـاری اسـت             ) 

  . که من از دستم بر می آید

  

تم تا حداقل شناخت از مهدی را       قسمت فوق را گف   

توضـيح داد کـه   " او مفـصال . شما هم داشته باشـيد    

باندی از پاسداران، جيره زندانيان را نصف می کننـد          

و بقيه را با خود می برند خارج از زنـدان و گفـت کـه         

ــا   ــر (از دســت آنه ــدادی از پاســداران دیگ ــاری ) تع ک

  .ساخته نيست واین به شدت آنها را آزار می دهد

تا کنـون در خـاطرات    . جالب است : يام فدائی پ

زنـدانيان سياسـی بـه چنـين مـوردی برخـورد       

پـس مهـدی بـا بقيـه پاسـداران          . نکرده  بودیم  

 -شـــما چـــرا عنـــوان پاســـدار. فـــرق داشـــت

  دانشجو را برای چنين تيپی بکار می برید؟

 اجازه دهيد با ذکر خاطره ای از مهدی، ایـن           :پاسخ

  .موضوع را روشن کنم

 بــين مـا و زنـدانبانان یــک   ٦٥ یلـدای سـال    در شـب 

درگيری بوجـود آمـد کـه در ایـن رابطـه مـن از طـرف                 

پاسداران مورد ضرب و شتم قرار گرفتـه و در سـلول      

در جریان این موضوع چندی . انفرادی محبوس شدم  

بعد کـه از هـوا خـوری بـر مـی گـشتم روی پلـه هـا              

مهدی را دیدم که از من پرسيد اینجا چه می کنـی            

ه سردی گفتم تو که بایـد بهتـر بـدانی، و اضـافه          ؟ ب 

خودت در جریان همه مسائل هـستی،       " کردم حتما 

شاید هم یکی از کسانی که آن شب مرا کتک می 

  !زد خودت بودی

مهدی در حالی که خيلی ناراحت بنظر می رسـيد،          

در " شروع به قسم خوردن کرد و گفت که من اصـال          

داشـتم فقـط    از چيـزی خبـر ن     . آن شب زنـدان نبـودم     

ــرادی   ٢بچــه هــای ســالن   ــوی انف ــو ت ــد کــه ت  گفتن

این را گفت و بدون اینکه درب هواخوری را         . هستی

سه یا چهار روز بعـد، مـن تـوی سـلول            . ببندد، رفت 

وقتــی جلــو درب . نشـسته بــودم کــه صـدایم کردنــد  

  . سالن رفتم مهدی را دیدم

  .می خواهم خداحافظی کنم : گفت

  .کردم فقط نگاهش . جوابی ندادم-

 نفــر ٤٠مــا : "مهــدی بــه حــرفش ادامــه داده گفــت 

با اميد به اینکه می توانيم در زندان        . دانشجو بودیم 

ــاطر     ــوانيم بخـ ــی تـ ــيم و مـ ــام باشـ ــدمتگزار نظـ خـ

ــورد ارشــادی داشــته     ــدانيان برخ ــا زن ــان ب معلوماتم

ولـی متاسـفانه اینجـا پـی        . باشيم، به اینجا آمـدیم    

در ادامـه   ". تبردیم که خانه از پای بست ویران اسـ        

مـا همگـی اسـتعفا داده       "صجت هایش او گفت که      

البتـه اسـتعفای مـا را همينجـوری قبـول نمـی             . ایم

ما هم عنوان کرده ایم     ! گفتند یا جبهه یا اینجا    . کنند

او نگرانيش را در مورد   ." می خواهيم به جبهه برویم    

: ما زنـدانيان سياسـی بـه ایـن صـورت ابـراز داشـت              

سر شما در اینجا وچه بر سر       من نمی دانم چه بر      "

مــا در اینجــا درس هــای . مــن در جبهــه خواهــد آمــد

من خودم خيلی چيز ها را کـه نمـی          . زیادی گرفتيم 
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مهــدی حرفهــایش را بــا ." دانــستم حــاال مــی دانــم

من، نه به عنوان یک پاسـدار       : "تشکر از ما پایان داد    

بلکه به عنوان یک انسان، بـرای تـو آرزوی موفقيـت            

در مقابل ایـن  ". چيز های خوبی یاد گرفتم من  . دارم

صحبت ها در حالی که نمی دانستم چه جوابی به          

او بدهم کمی نگاهش کردم و بعد لبخندی زده و به 

ــاره     ــری  دوب ــد وارم در شــرایط دیگ ــه امي ــتم ک او گف

او در حـالی    . ببينمت ودستش را به گرمی فـشردم      

ــود، درب را    کــه اشــک در چــشمانش جمــع شــده ب

من نمی دانم بعدًا چه بر سرمهدی و   . تبست و رف  

ولی این تجربه مهـدی بيـانگر   .  نفر دیگرشان آمد   ٣٩

ــدک جــوهره      ــا ان ــه هــيچ کــس حتــی ب آن اســت ک

  .انسانی هم نمی تواند در خدمت این نظا م باشد

جمهوری اسالمی بـرای ایـن کـه         :پيام فدائی 

بتواند نظم ظالمانه سـرمایه داری وابـسته را         

، مرتکــب چنــان جنایــات و در ایــران حفــظ کنــد

اعمال دیکتـاتوری شـده و مـی شـود کـه هـر              

کــسی کــه خواســتار کمــک بــه همنــوع خــود  

ــا انــدک  جــوهره    ــا انــدک آگــاهی و ب باشــد، ب

انسانی در می یابد که در این سيـستم خانـه           

در اینجا بهتـر اسـت   . از پای بست ویران است  

ــت    ــای مقاومـ ــه هـ ــکال و نمونـ ــورد اشـ در مـ

زنـدانبانان در زنـدان گـوهر       زندانيان در مقابـل     

  .دشت صحبت کنيد

  

در رابطه با اعتراضـات زنـدانيان در سـالهای           :پاسخ

.  در گوهر دشت موارد فراوانـی وجـود دارد         ٦٧ تا   ٦٥

آنها را می شـود ذکـر کـرد کـه البتـه شـاید از چهـار                

چوب بحث خارج شود ولی من تيتر های  آنهـا را در             

  :زیر می آورم

 ٦٥ دی مــاه ســال اول:  گوهردشــت ٢ســالن  -١

ــال    ــه انتق ــراض ب تحــریم ســه روزه غــذا در اعت

بخـاطربرگزاری   (  نفر از بچه ها    ١٣مسئول بند و  

  . به انفرادی) شب یلدا

 ، خودسوزی یکی از بچه هـای        ٦٦اوایل سال    -٢

 با نفـت چـراغ خـورک پـزی          ٣مجاهد در سالن    

 .واعتراضات وتحریم غذا ومالقات

بـردن  بـه سـالن یـک و      ) سر آمار (یورش شبانه    -٣

چراغ های خوراک پزی و اعتراض کـل سـالن ،           

نفر بـه انفـرادی ،     ٢٣یورش گارد ضربت وانتقال     

 روزه و یک وعده مالقـات اوایـل         ٢تحریم غذای   

  .٦٦سال 

وعده غـذا   ٢ تحریم   ١سالن  ٦٦خرداد ماه سال     -٤

در رابطه با ضرب وشتم بچه هـای بنـد بخـاطر            

 .ورزش جمعی

تم  پـس از ضـرب و شـ        ٦ سـالن    ٦٧اوائل سال    -٥

ایـن سـالن مخـتص زنـدانيان        (یکی از زنـدانيان     

سياسی چپ با احکام باالی ده سـال بهمـراه          

تصميم به تحریم یـک     )  نفر از بهائی ها بود     ٣٢

ــدیر      ــی آن م ــه در پ ــه شــد ک ــذا گرفت ــده غ وع

داخلی زندان هر شـب بـرای گـرفتن آمـار وارد            

ــه      ــدادن ب ــواب ن ــت ج ســلولها مــی شــد وبعل

ب وشـتم قـرار     سالمش، زنـدانيان را مـورد ضـر       

از این رو با تحریم یـک وعـده مالقـات           . می داد 

 . این ضرب وشتم ها قطع شد

شروع کشتار زندانيان سياسی     (٦٧ مرداد ٥از   -٦

و قطع کامل حداقل های موجود مثل مالقات ،         

تـا  ....) بهداری ،روزنامه ،تلویزیون ،هواخـوری و     

ــار تحــریم غــذا در ســالن  ٦٧شــهریور ٥  ســه ب

 . فتگوهردشت صورت گر٦

  

انتقـال ایـن تجربيـات بـه دیگـران          : پيام فـدائی  

مبلغــين رســمی و . واقعــًا کــار الزمــی اســت 

غيررسمی رژیم همواره کوشيده اند این طور       

ــا در دهــه    ــه گوی ــد ک ــوه دهن ــل ٦٠جل  در مقاب

سرکوب و یا به زعم آنها قدر قدرتی جمهوری         

اســالمی، زنــدانيان سياســی یــارای مبــارزه و 

کس نتوانـــست در مقاومــت نداشــته و هــيچ   

متأســـفانه در . مقابـــل آنهـــا مقاومـــت نمایـــد

بعضی از خاطراتی نير که در رابطـه بـا زنـدان            

 نوشته شده، عمدتًا بر سـرکوب      ٦٠های دهه   

ها تأکيد شـده و در ایـن کتـاب هـا، گـویی کـه           

نویــسنده بيــشتر عــدم مقاومــت هــا و روحيــه 

باختن ها را در زندان دیده، از مقاومت و وجود         

بارزاتی در زندانيان سياسی در سال      روحيه م 

ولـی  . های مختلـف کمتـر سـخن رفتـه اسـت          

همين مواردی که شـما قـبًال ذکـر کردیـد و یـا              

اکنون در مورد زندان گوهر دشت مـی گویيـد،     

دهد که عالوه بـر ایـن نمونـه هـای            نشان می 

ــز از   برجــسته ــر ني ــورد کوچــک دیگ  ، ده هــا م

ن مبــارزات زنــدانيان سياســی در زنــدان جریــا 

داشــته اســت کــه همگــی در مجمــوع بيــانگر  

مبارزه و مقاومت زنـدانيان سياسـی در برابـر          

ــار مــی باشــد  اجــازه .  رژیــم در آن دهــه خونب

دهيد در مورد هر یک از ایـن مبـارزات کـه نـام              

پــس . بردیـد، تـا آنجـا کــه امکـان دارد بپرسـيم     

لطفًا بگویيد،  اعتراضاتی کـه در شـب یلـدا در            

ــد، چ ٦٥ســال  ــود آم ــرا و    بوج ــود و چ ــه ب گون

  چگونه شکل گرفت؟

  

ــدارک    :  پاســخ ــدانيان ت ــدا زن ــا شــب یل در رابطــه ب

آن شب ، شب جمعه بود و بـر         . مفصلی دیده بودند  

ــار     ــرای آم خــالف هــر شــب پاســداران خيلــی زود ب

گرفتن آمدند وسفره های چيده شده داخل اتاقها را 

 ١٠امـا سـاعت     . دیدند ولی واکنشی نشان ندادند      

ی کـه همـه در سـلولها مـشغول ترانـه            شب در حال  

خوانی وسرود خوانی بودند، به سالن یورش آوردند        

وآنهائی را که در راهرو قدم مـی زدنـد بـه حـسينيه              

پاسداران درب هر سلولی کـه جمعيـت        .  فرستادند

من داخل  . را قفل نمودند  ) به هر تعداد  (داخل آن بود  

 نفر نشسته بـودم کـه   ٥٠ تا   ٤٥ با نزدیک    ١٦سلول  

بعـد متوجـه شـدم کـه دنبـال          . رب سلول را بستند   د

با زدن مشت بـه درب، آنهـا        . مسئول بند می گردند   

. را متوجــه حــضورم داخــل ســلول درب بــسته کــردم

وقتی آنها آمدند و از سلول بيرون آمده و وارد راهـرو            

مـن دیـدم کـه      . شدم، درب را پشت سر من بستند      

لن گارد ویژه زندان به سر کردگی داود لـشکری سـا     

آنها در حالی که مـرا بطـرف زیـر    . را قرق کرده است  

هــشت وراهــر اصــلی زنــدان هــل مــی دادنــد، داود  

لشکری مـی گفـت وقتـی مـسئول بنـد ایـن باشـه               

  .بهتر از این نميشه 

  

ــشت       ــر ه ــد و در زی ــد زدن ــرا لگ ــلی م ــرو اص در راه

چشمانم را بستند و مجبورم کردند کـه رو بـه دیـوار             

تی تعـدادی از بچـه هـای        بعد از مد  . سر پا بيایستم  

.  سالن را هم بيرون آوردند و در کنار دیوار قرار دادنـد           

بعد از مـدتی وقتـی اسـامی آنهـا را مـی نوشـتند،               

 و از بچــه هــای  ١١متوجــه شــدم همــه از ســلول   

ساســـان : مجاهـــد هـــستند کـــه عبـــارت بودنـــد از

محمــودی، مجيــد ملکــی انــارکی، مــسعود دليــری، 

حميـد  ر افتخـار،    عباس یگانه جـا، محمـد رضـا شـهي         

ــاظری،    الجــوردی، احمــد علــی وهــاب زاده، جــواد ن

 – ق، ومحمـد رضـا       - ا، ناصر  -ابراهيم حبيبی، محمد  

 نفـــر ایـــن عزیـــزان چنـــدی بعـــد در قتـــل عـــام ٩(د 

بعـد از   ).  بـه دارکـشيده شـدند      ٦٧سراسری سـال    

حــدود یــک ســاعت داود لــشکری بــه اتفــاق عبــاس 

 وقتی مـن    .کوليوند آمدند وشروع به بازجوئی کردند     

 ) ١٦ســلول (توضــيح دادم کــه داخــل ســلول خــودم 

. بودم وهيچ کدام از ما کار خالفی انجـام نـداده ایـم            

تو می توانی   : پس از مدتی جروبحث لشکری گفت     

گفتم بقيه چی ؟ چون اینها هم       . به سالن برگردی    

داخل سلول خودشان بوده اند وهمه از یـک سـلول           

  . هستند 

  

ربطـی دارد ؟ گفـتم شـما       به تو چه    : لشکری گفت   

مرا بعنوان مسئول بند بيرون کـشيدید پـس مـن بـه        

عنوان مسئول بند مـی تـوانم در بـاره وضـعيتی کـه              

 .برای تعدادی از افراد بند بوجود آمده، سئوال کـنم           

ــد گفــت    ــه عبــاس کوليون همــه را بجــز : لــشکری ب

   .مسئول بند بفرست داخل بند 

  

، لـشکری در  وقتی بچه هـا را فرسـتادند داخـل بنـد          

حالی که هر چه ناسزا بلـد بـود نثـار مـن مـی کـرد                 

 بهمراه چند نفر دیگر روی سر من ریختند وشروع به       

پـس از خـوردن     . کتک زدن و ضرب وشتم من نمودند      

کتک مفصل، تا حوالی صبح مجبور شدم توی راهرو         

 مرا هم به بند ٦حدود ساعت   . اصلی سرپا بایستم  

ــد ــال روز  . برگرداندن ــن ح ــا ای ــاه ٢شــنبه ب  ٦٥دی م

 نفر بچـه هـای مجاهـد را    ١٢صبح، من و٥/٨ساعت  

ابتدا همه مـا را بـه      .  با چشم بند از بند خارج کردند      

  . یک فرعی و سپس به انفرادی فرستادند

  5بقيه در صفحه
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد
http://www.siahkal.com 

 

http://www.fadaee.org/ 
ي در اشرف دهقانرفيق از صفحه 

  :اينترنت ديدن كنيد
  

http://www.ashrafdehghani.com  
 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM Box 5051 

London WC1N 3XX 
England 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

   و"چري بلر"خاطرات رومانتيك خانم 
  ! پرسش يكي از فعالين چپ

پس از اتمام کار در خيابانی در مرکز شهر تورنتو، در حالی که ابزار کـارم را                 )  ماه مه  ٢٨(روز  
از . رسـيدم " اينـدگو " و پيـاده بـه خانـه برميگـشتم، بـه جلـوی کتابفروشـی                 در دست گرفتـه   

شواهد موجود و پرسش هایی که کردم متوجه شدم کـه مراسـمی در ايـن کتابخانـه بـرای               
همسر نخست وزير سابق انگلـستان ترتيـب داده شـده و            " چری بلر "معرفی کتاب خاطرات    

مـن هـم بـا    . عالقـه منـدان امـضاء مـی کنـد       خود او نيز در آنجا حضور دارد و کتـابش را بـرای              
همان لباس کـار و قيافـه خـسته وارد کتابخانـه شـدم و بـا اينکـه در ميـان آن زن و مردهـای                           
فوکول کراواتی و شيک و پيک، وصله نـاجوری بـه نظـر مـی رسـيدم، لباسـهای پـر از گـرد و           

ه مرسـوم   بـه شـيو   " چـری بلـر   " .غبارم را تکاندم و روی صندلی ای در عقب سالن نشـستم           
بورژوا، با آب و تاب شروع کرد به صحبت کردن در مورد دوران شـاد و                " عاليجنابان"و  " نجباء"

او بـا آب و     . خوش بچگی اش و سپس دوران دانشگاه و بعـد هـم مـاجرای عاشـق شـدنش                 
آشـنا شـده و شـوهر ايـشان     " تـونی بلـر  "تاب برای شنوندگان  شرح داد که چگونه با آقـای         

خيلـی خوشـحال بـود کـه        " چـری بلـر   . "هستند"  خوب و دوست داشتنی    رومانتيک و "چقدر  
او با شادی و سرور فراوان حرف می زد و لبخنـد از             . خاطرات رنگارنگ او اينقدر شنونده دارد     

پـس از اتمـام صـحبتهای شـاد خـانم            .خالصه ایشان خيلی سـرحال بـود      . لبانش دور نميشد  
من هـم   . بخش پرسش و پاسخ رسيده است     ، خانم مسئول برنامه اعالم کرد که        "چری بلر "

مسئول برنامه گفت که چـون وقـت کـم اسـت فقـط دو نفـر مـی تواننـد             . دستم را بلند کردم   
اولين نوبت به دختر جوانی رسيد که درباره مسائل خـصوصی آقـا و خـانم بلـر                  . صحبت کنند 

ر، در زمـانی    خانم بل :"نفر دوم من بودم و حرفهايم را اينطور شروع کردم که          . سوالی پرسيد 
که همسر شما نخست وزير انگلستان بود، امريکا بـه عـراق حملـه کـرد و همـسر شـما بـه                      

هـزاران نفـر   . پيروی از سياستهای حزب جمهوری خواه امريکا، در اشغال عراق شرکت کـرد       
در زمـانی کـه همـسر شـما در     . زن و مرد و کودک بی گناه عراقی در اين جنگ کشته شدند         

به افغانـستان حملـه کـرد و در آنجـا نيـز هنـوز کـشتار مـردم بيگنـاه ادامـه                    قدرت بود، امريکا    
  ."...دارد

تـو کـه   :"در اينجا مسئول برنامه که خيلی هم عصبانی شده بود، حرفم را قطع کـرد و گفـت   
این برخورد که دمکراسی خانم بلر و برنامـه گـزاران      !"داری سخنرانی ميکنی  . سوال نداری 

ا ياد برخی از برنامه های ايرانی انداخت کـه وقتـی نظـری مخـالف     او را نمایش می داد،  مر    
کـردم کـه   " چـری بلـر  "به هر حال نگاهی به     . ميلشان ميدهی، فورأ حرفت را قطع می کنند       

فکر ميکنم توی دلش داشت بـه       . ديگر لبخندی به لب نداشت و اخمهايش توی هم رفته بود          
ه بـرای اينکـه سـوالم را مطـرح کـنم            ولی من با خونسردی تمـام گفـتم  کـ          . من فحش ميداد  

. اين توضـيحات در درک سـوال مـن ضـروری هـستند            . مجبورم که اول اين توضيحات را بدهم      
خـانم  :"ادامـه دادم  " چری بلـر  "پچ و پچ در ميان جمعيت درگرفت و من حرفهايم را خطاب به              

گلـستان و   بلر، سوال من اين است که در زمانی که همسر رمانتيک و عزيز شما سربازان ان               
  "مردم بی گناه عراق و افغانستان را به کشتن مي داد، شما چه احساسی داشتيد؟

که به شدت برافروختـه     " چری بلر "خانم مسنی در ميان جمعيت، پکی زد زير خنده و سپس          
طبيعتـا  ! هم شـده بـود مذبوحانـه شـروع بـه دادن باصـطالح جوابهـایی بـه سـوال مـن کـرد                       

ا و عوامفریبی هایی بود کـه بوقهـای تبليغـاتی هـر روزه مـی                حرفهای او همان دروغپردازیه   
در توجيـه جنـگ،     " چری بلـر  . "کوشند در دفاع از جنگ و کشتار توده ها به خورد مردم بدهند            

صــدور دمکراســی، بــه مدرســه فرســتادن دختــران افغــانی، و امثــال ايــن حرفهــای دروغ و   
رناهـای خـود مـی سـرايند، بـرای          فريبکارانه هميـشگی ای را کـه امپرياليـستها در بـوق و ک             

 يـازده نفـر     -وقتی که برنامه تمام شد و می خواستم که به خانه بروم، ده            . جمعيت بيان کرد  
. از تماشاچيان برنامه که جلوی در خروجی ايستاده بودند با خوشرويی به طرف مـن آمدنـد                

فتند کـه بـا تمـام    و ميگ. آنها با من دست می دادند و تشکر می کردند که آن حرفها را زده ام           
ميگفتند که آنها هم مخـالف جنـگ هـستند و خوشـحالند کـه مـن            . حرفهای من موافق بودند   

مـن گفـتم نـه، ايرانـی        . يکـی از آنهـا پرسـيد کـه آيـا عراقـی هـستم              . حرف دلشان را زده ام    
و همين را بهانه ای کردم که کمی هم در مورد جنگ امپرياليستی ايران و عـراق بـا                   . هستم

خالصه، موقعيتی که بطور تصادفی برای این افشاگری بر عليه کـارگزاران            . ت کنم آنها صحب 
از سـوی  .  امپریاليسم برای من ایجـاد شـد خـستگی شـدید کـار آن روز را از تـن مـن درآورد            

دیگر با دیدن واکنش تماشاچيان خوشحال شدم که برغم تالشهای فریبکارانه امپریاليـستها             
          .ات سياسی در کشورهای امپرياليستی آگاهی دارندخيلی از مردم نسبت به واقعي

  كمكهاي  مالي
  

  فرانسه
   يورو40رفيق شهيد نادر شايگان                                  

   يورو30                     رفيق شهيد ارژنگ شايگان        
   يورو30    رفيق شهيد ناصر شايگان                             

  
  
  

  سوئد
   كرون700       ميز كتاب يوتوبوري                                

  
  

  انگلستان
    پوند50                                   پيشمرگان شهيد فدائي    

  وند پ10   وشي                                       در جدال با خام
   پوند20براي كتاب درجدال با خاموشي                        
  پوند20 كتاب راز مرگ صمد                                           

  
  لمانآ
  

   يورو120       كتاب در جدال با خاموشي                       
  

  امريكا
  

   دالر100)                                            كاليفرنيا(سميد
  

(ARIZONA) GLENALE   75دالر   
  

 


