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 سرمقالهسرمقاله
  تالشهاي ضد انقالبي رژيم 

  !60براي الپوشاني جنايات دهه 
ــه    ...  ــی و فریبکاران ــر شــاهد تالشــهای ضــد انقالب در ســالهای اخي

می باشيم تا با طرح جـسته       جدیدی از سوی سردمداران این رژیم       

، از طریـق    ۶٧و گریخته گوشه هایی از ابعـاد فاجعـه کـشتار سـال              

قلم به مزدان و وبسایت گردانان مزدور خـویش ، و بـا اشـاعه ایـده                 

های رذالت بار دروغين و انحرافی با این مضمون کـه مـثال رژیـم در                

بـه چنـين    " مجبـور "قـرار داشـت و      " موقعيت بحرانـی  "آن سالها در    

 نيز به قدرت رسيده بودنـد      ۶٠نایتی بود؛ و یا اگر جانباختگان دهه        ج

بکوشــد تــا دســت ... هــا را بــراه مــی انداختنــد و  " کــشتار"همــين 

کارگزاران کنونی و در نتيجـه کليـت نظـام سـرکوبگر حـاکم  در ایـن                  

جنایــت تــاریخی را شــسته و آن را مــشمول مــرور زمــان ســاخته و  

یکبـار  "ارائه روایت جعلی این ابزار را       بقول خود با این تاکتيک یعنی       

  ٢      صفحه   ...خارج سازد" دست اپوزیسيون"از " و برای هميشه

  نقش انديشه صمد در شكل گيري تئوري انقالب ايران
  اساس تئوریزمانی که ما به روند اندیشه و آثار صمد و بعد از اون به نظراتی که تدوینشان توسط بنيانگذاران کبير چریکهای فدایی خلق                      

اگـر.  انقالب ایران رو تشکيل داد رجوع می کنيم ،می بينيم که پيوند ارگانيک بين اندیشه های صمد با اون نظرات یک واقعيت انکار ناپـذیره  
شناخت شرایط عينی جامعه و نقد ماتریاليستی بنيانهای اقتصادی و سياسی  و فرهنگی کهنه و پوسيده نظـام سـرمایه داری، نکـوهش

اس و ناميدی، ضرورت مبارزه برای تغيير و دگرگونی  ، پایداری و عدم تسليم و باالخره ضرورت اعمال قهر انقالبی برای ایجاد تغييـر، جـانی
در تئوری انقالبی ادامه دهندگان راه صـمد،. مایه اصلی آثاری هستند که صمد بهرنگی در جریان زندگی کوتاه ولی پر مایه خود خلق کرده            

 جمع بندی وتکوین و تکامل همين عناصر و تعریف جایگاه آنها با اتکا به یک جهانبينی مارکسيست لنينيستی در  تحليل اقتـصادیماشاهد  

 4صفحه    .  سياسی درخشانی هستيم که در دوره بعدی اساس تئوری انقالب در جامعه تحت سلطه ما را تشکيل می دهد

سرمايه داري جهاني با شديدترين بحران 
  ! به اين سو مواجه است1945از تاريخ 

  لين والش:  نويسنده  )آخرقسمت (

سرمایۀ جهانی اکنون با بحران مـالی و همچنـين
رکود اقتصادی مواجه شده است، که متقـابًال بـر
یکــدیگر تــأثير خواهنــد گــذارد و بحــران را عميقتــر

 پایـان مرحلـه اخيـر جهـانیاین نـشانه . می کنند 
شدن سـرمایه اسـت، کـه بـا اسـتيالی سـرمایه
مالی به همـراه کـسب سـود حـداکثر ، در کوتـاه

برای چند سالی،. مدت بر جهان تسلط یافته بود     
این جهانی شدن سرمایه موجب رشد سـریع در
چين و تا اندازه ای کمتر در ایـاالت متحـده، شـده

 بـا بحرانـی،یهاین پدیده جهانی شدن سرما    . بود
که در ایاالت متحده پيش آمده، اکنون بـه سـمت
نقطه مقابل خود چرخش یافته است، به طـوری
کــه چــين و بقيــه دنيــا را بــا خــودش بــه قعــر فــرو

   18 صفحه                   .خواهد برد

   صمد هنوز به پايانةقص
  ! نرسيده است

 صـمد   ۀامروز برخی تبليغ می کنند که گويا دور       
برخـی از اينهـا خـود       . نگی تمام شده است   بهر

اتفاقی زمانی به اقتضای جو و يـا مـوج انقـالب            
ــدان و شــكنجه    ــی زن ــارزه شــدند و حت   وارد مب

ــشيدند امــا از آنجــا آــه عــشق بــه مــردم      . آ
فرودست در وجودشان ريشه نداشت، در دوره       
سرکوب و شکست عقب نشينی کرده و امروز        

شـده مـی    نااميد و مـایوس همـه چيـز را تمـام            
. حتی واقعيتهای زندگی را نمـی بيننـد    . پندارند

برخی از اينها در خارج از کشور حتی به کتمان          
باورهــای گذشــته خــود زبــان گــشوده انــد و بــه 
اســم نفــی خــشونت، خــانواده هــای قربانيــان  

 را از مجازات جنايتکـاران برحـذر   ٦٠جنايات دهه  
  9 صفحه         .می دارند

  در صفحات ديگر
  
 جنـايتي كـه      ،67قتل عام سـال      ●

  8.........  !هرگز نبايد فراموش  شود
گزارشاتي از مراسم يادمان صمد و      ●

  اسـتراليا،     در 67  كشتار جانباختگان
   14. . ..........كانادا، سوئد و آمريكا

فيق محمود   مصاحبه پيام فدايي با ر     ●
ــدگان قتــل عــام  خليلــي از بازمان

  21.................. زندانيان سياسي 
 23.......) ...شعر(كيستند اينان؟ ●

 
قتل عام زندانيان سياسي در بر تاكيد در، خميني جالددست خط 

 1367تابستان سال 
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كه به همت خانواده هـاي زنـدانيان سياسـي اي           سالهاست  
 و به خصوص    60كه فرزندان دلبند و عزيزانشان در دهه        

 توسـط   67در جريان قتل عام زنـدانيان سياسـي در سـال            
جالدان رژيم جمهوري اسالمي به خـاك و خـون كـشيده      
شدند،گلزار خاوران به محلي بـراي بزرگداشـت خـاطره          

 در سراسر ايـران تبـديل       60ه زندانيان سياسي در دهه      هم
 انقالبيـون بـه     خانواده هاي داغديـده و مبـارزِ      . شده است 

از همـان زمـاني كـه بـا افـشاي            ،خون خفتـه در خـاوران     
جنايت هولناك جمهوري اسالمي و كشف اجساد برخـي         
از قربانيان اين فاجعه، فهميدند كه اين گلزار،  محل دفـن     

، هر سال ضمن تجمع در آنجـا كوشـيدند    عزيزانشان است 
تا خاطره عزيزان خويش را پـاس دارنـد و نگذارنـد كـه              
جنايت سبوعانه رژيـم جمهـوري اسـالمي مـشمول مـرور            

اين اقـدام خـانواده     . زمان شده و از خاطره ها محو گردد       
ها و دوستداران زندانيان سياسي دفن شده در خـاوران از           

ريخي جمهــوري آنجــا كــه رســوايي و ننــگ جنايــت تــا 
اسالمي را هر ساله بيش از پيش عمومي و علنـي كـرده و      
در افكار عمومي مطرح مي كند، ماننـد خـاري در چـشم             

در نتيجـه   . گردانندگان ديكتاتوري حاكم فرو رفته اسـت      
از همــان آغــاز همــواره بــا تجمــع كننــدگان در خــاوران 

پاسداران حافظ رژيم جنايتكار جمهوري اسـالمي مواجـه         
 حتـي ضـرب و شـتم آن     بـا اذيـت و آزار و  ند كـه بوده ا 

محـل   آنـان در     گردهمـايي خانواده ها كوشيدند مـانع از       
. گورهاي دسته جمعي و بي نام و نشان عزيزانشان گردند         

اما اين خانواده ها با مبارزه و مقاومت خويش و با تحمل            
 خـاوران را     در طول زمـان    رنجها و مصائب زياد توانستند    

آزاديخواهان و محلي براي تجمع عاشقان      به محل ياد بود     
  . و مشتاقان آنان تبديل كنند

سياسـت امـسال رژيـم      ا توجه به تجـارب سـالهاي اخيـر،          ب
جمهوري اسالمي اعمال فشار هر چه بيشتري بـر خـانواده           

بـه ايـن   . بود 67 و قتل عام سال 60هاي جانباختگان دهه    
ــد   ــسال دســت ان ــهريور ام ــاطر در ش ــمرخ ــا كاران رژي  ب

هيدات مختلف و از جمله با تهديد و ارعاب خانواده ها         تم
 از تجمع خانواده هـا در خـاوران جلـوگيري           كوشيدند تا 

در روز  شدت عمـل بـه گونـه اي بـود كـه             امسال  . نمايند
نيرو هـاي امنيتـي و لبـاس شخـصي هـا            تجمع خانواده ها    

بـا توسـل بـه       "سـربازان گمنـام امـام زمـان       "يعني همان   
 خـانواده هـا و شكـستن شيـشه          خشونت و ضـرب و شـتم      

ماشين هائي كه خانواده ها با آنها  به خاوران آمده بودند            
 خـود   60اجازه ندادند كه حتي خانواده جانباختگان دهه        

با اين حال و بـرغم ضـرب   . را بر مزار عزيزانشان برسانند 
و شتم تجمع كنندگان و ممانعت از ورود آنها به خـاوران            

در محلـي دورتـر از خـاوران و         تعدادي از آنها بـا تجمـع        
 بهـشت زهـرا كـه محـل دفـن        33تعدادي ديگر در قطعـه      

است باز هـم يـاد عزيـزان         50كمونيستها و انقالبيون دهه     
  . خويش را پاس داشتند

   
گــل زار خــاواران كــه محــل دفــن تعــداد زيــادي از       

 مــي باشــد، حــاال ديگــر 67جانباختگــان قتــل عــام ســال 
نواده هـاي مبـارز آن بـه    سالهاست كه به محـل تجمـع خـا     

خـانواده هـا بـا قـاب        . گان تبـديل شـده اسـت      پيـد خون ت 
عكسي از عزيزانشان در يك دست و دسته گلي در دست       

ديگر به خـاوران مـي رونـد تـا بـا گلبـاران خـاوران يـاد                  
فراموش نشدني عزيزاني را پاس دارند كه در آن تابستان          

خاطر  گفتند و به همين      "نه"خونين به جمهوري اسالمي     
در . قلب سرخشان بدست جالدان حاكم از طپيدن باز ماند        

اين سالها به رغم همه رنجهـا و مرارتهـا و عليـرغم اينكـه               
بارها خانواده ها مورد يورش پاسداران رژيم قرار گرفتـه          
بودند، اما تجمع بر مزار شـهدا همـواره برگـزار گـشته و              

ت خانواده ها خواست مجازات آمرين و عاملين اين جناي        
به همين دليل هم به حق بايد گفـت كـه           . را فرياد زده اند   

در كنار فعاليتهاي نيروها و سازمانهاي انقالبي، تجمعات و      
اعتراضــات و افــشاگريهاي خــانواده هــاي داغــدار نقــش 
بسزائي در زنده نگهداشـتن خـاطره آن عزيـزان داشـته و          
اجازه نداده كه تالشهاي جمهوري اسالمي جهـت زدودن         

يــن جنايــت بــزرگ از اذهــان مــردم مــا قــرين  خــاطره ا
  .  موفقيت گردد

  
 در چارچوب سياسـت ضـد       سردمداران جمهوري اسالمي  

خلقي خود در الپوشاني جنايت قتل عام زندانيان سياسـي          
 از يك سـو  و منحرف كردن افكار عمومي از اين فاجعه،    

با تهديد و سركوب و جلوگيري از تجمع خـانواده هـاي            
شند تا اين جنايت باور نكردنـي را از         جانباختگان مي كو  

ه و يا آن را كمرنگ سازند و از سوي          دخاطره مردم زدو  
در تالشند تا هرجا كه نمي توانند دست خود را در           ديگر  

 سازماندهي و طرحريزي اين قتل عام وحشتناك بپوشانند       
 آشـكار و نهـان سـر در         اًبا كمك قلم به مزداني كه اكثـر       

ت اين جنايت را كوچك تـر از        واقعي،  آخور رژيم دارند  
آنچه كه بود جلوه داده و مسببين آنرا صرفا خميني و يـا         

، قلمداد كنند تا بدين     مرده اند جالداني كه در اين فاصله      
در اين جنايت بي تقصير نـشان       كارگزاران كنوني   وسيله  

در همـين راسـتا اسـت كـه در سـالهاي اخيـر              . داده شوند 
كـه مـي كوشـيدند      شاهد معركـه گيـري كـساني بـوديم          

داغديدگان ايـن جنايـت را بـه فراموشـي و بخـشش فـرا               
 مي بينيم كه عـده اي بـه سـردمداري           و يا اخيرا  . بخوانند

جهت پـاك    اصالح طلبان ضد خلقي و فريبكار حكومتي      
كــردن دســتان بــه خــون آلــوده خــود از فاجعــه كــشتار  

حقــوق "از ضــرورت احتــرام بــه   زنــدانيان سياســي،  
 . مـي گوينـد     سـخن     "در خـاوران  شهروندان خاك شده    

جلوه مي دهنـد كـه مـي تـوان در           اين طور   چنين  آنها هم 
 آن محلـي از اعـراب       "حقـوق شـهروندان   "كشوري كه   

 سـخن   60ندارد از اين مقولـه در حـق جانباختگـان دهـه             
گفت و گويا مردم ما با رژيم جمهـوري اسـالمي مواجـه             

ه نيستند كه در روز روشن حقوق  شهروندان زنـده اش بـ            

 
  

  تالشهاي ضد انقالبي رژيم 
  !60براي الپوشاني جنايات دهه 
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  !!بارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي استبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي استزنده باد مزنده باد م

وحشيانه ترين شكلي پايمال قدرت سركوبگر حاكم مـي         
  . شود

  
به بهانه احترام به حقـوق      مروجان فريبكاراين ايده باطل،     

شهروندان مي كوشند رژيم جمهوري اسالمي را از آمـاج          
خشم مردم به دور كنند در حاليكه جالدان حـاكم امـروز            
جدا از همه سركوبگريها و جناياتشان با وقاحت تمـام بـا            
انداختن آفتابه به گردن جوانان، آنها را در انظار عمـومي           

اصالح طلبان حكومتي   امروزه  . مسخره و تحقير مي كنند    
حقوق شهروندان خاك شده در     " به صرافت    در شرايطي 

در زمان جنايـت بـزرگ تابـستان        كه   افتاده اند    "خاوران
 خود از صحنه گردانهاي جنايات رژيم بودند و هنـوز           67

آنها . ن عزيزان ما  بر دستانشان ديده مي شود     هم آثار خو  
براي فريـب مـردم مـا رياكارانـه مـدعي مـي شـوند كـه                 

 امــا در تمـام ايــن سـالها بــا   "دانـستن حـق مــردم اسـت   "
سركوب و ارتكاب به انواع جنايت هاي وحشيانه مانع از          

 و آگاهي مردم از واقعيت ها شده اند و اتفاقا           "دانستن"
ن و آگــاهي جوانــان تــاكنون بــراي جلــوگيري از دانــست

 و چگـونگي و ابعـاد       67كالمي در باره علل كشتار سـال        
آن و يا تعداد كشته شدگان و حتـي محـل دفـن همـه آن                

آنها با تبليغ فراموشي و بخـشش       . عزيزان سخن نگفته اند   
 را از خـاطره     67در تالش اند تا قتل عـام وحـشيانه سـال            

كـه در سـالهاي     مردم ما محو كرده و آن را به واقعـه اي            
 ، رخ دادهدور و به دست كساني كه ديگر وجـود ندارنـد         

بدين وسيله مسئوليت آن قتل ها از گـردن         و  تبديل كنند   
كليت رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي كه ظلـم و سـتم و          

 اين  بياندازند؛ اما جنايت از وجوداش جدائي ناپذير است       
مامي  و ت   خانواده ها  كهتالش مذبوحانه در شرايطي است      

كــه در زيــر ضــرب و شــتم    انــسانهاي آگــاه و آزاده  
گماشتگان ولي فقيه و همه سردمداران جمهوري اسـالمي         
ياد آن عزيزان را هر سال گرامي مي دارند هرگز اجـازه            
نمي دهند كـه خواسـت مجـازات آمـرين و عـاملين ايـن               
جنايت در عوام فريبي هاي جناح هاي دروني رژيم دار و 

  .سپرده شودشكنجه به فراموشي 
  

رژيم ضد خلقي جمهـوري اسـالمي مـي پنداشـت كـه بـا               
پنهان كردن خائفانه قتل عـام زنـدانيان سياسـي و مخفـي             
كردن اجساد هزاران تن از زندانيان سياسي قهرمان كه در 

آن كشتار وحشيانه جان باختند مي تواند بر ايـن جنايـت            
رذيالنه سرپوش بگذارد و با خفه كردن صداي اعتـراض          

واده هـاي ايـن عزيـزان و تـوده هـاي آگـاه و مبـارز                 خان
  . كشتار زندانيان سياسي را پنهان نگهدارد

  

اما در طول سالهايي كـه از ايـن قتـل عـام وحـشيانه مـي                 
ــان     ــا و نزديك ــانواده ه ــت خ ــداري و مقاوم ــذرد، پاي گ
ــمند    ــشاگرانه ارزش ــاي اف جانباختگــان از يكــسو وفعاليته

بين المللي همـه و همـه       نيروهاي مبارز و انقالبي در سطح       
باعث شد كه جمهوري اسالمي به هيچ رو نتواند سياسـت           

 را به مردم    "!ببخشيد" و   "!فراموش كنيد "سكوت و يا    
  . ما القا سازد

  
 ابعاد رسوايي ناشي    67با گذشت هر سال از قتل عام سال         

از اين جنايت چه در داخل كشور و در ميان نسل جوان و 
هـر چـه بيـشتر بـر دامـن رژيـم            چه در سطح بـين المللـي        

جنايتكار جمهوري اسالمي نشست و درست به همين دليل         
است كه ما در سالهاي اخير شاهد تالشهاي ضد انقالبي و           
فريبكارانه جديدي از سـوي سـردمداران ايـن رژيـم مـي             
باشيم تا با طرح جسته و گريخته گوشه هايي از ابعاد ايـن             

يت گردانـان مـزدور     فاجعه از طريق قلم به مزدان و وبسا       

خـويش ، و بــا اشـاعه ايــده هـاي رذالــت بـار دروغــين و     
انحرافي با اين مـضمون كـه مـثال رژيـم در آن سـالها در                

 بـه چنـين   "مجبـور " قـرار داشـت و     "موقعيت بحراني "
 نيز بـه قـدرت      60جنايتي بود؛ و يا اگر جانباختگان دهه        

  ها را بـراه مـي انداختنـد و         "كشتار"رسيده بودند همين    
بكوشد تا دست كارگزاران كنوني و در نتيجه كليـت          ... 

نظام سركوبگر حاكم  در اين جنايت تاريخي را شـسته و            
آن را مشمول مـرور زمـان سـاخته و بقـول خـود بـا ايـن              

يكبـار و   "تاكتيك يعني ارائه روايت جعلي اين ابـزار را          
  . خارج سازد"دست اپوزيسيون" از "براي هميشه

  
تالشهاي وسيع و سازمانيافته جمهـوري       اين واقعيت يعني    

اسالمي براي شستن دستهاي كثيف خود در برنامه ريـزي          
 وظيفـه نيروهـاي مبـارز و    60و اجراي جنايت هاي دهـه       

آزاديخــواه را جهــت افــشاي ايــن سياســت ضــد انقالبــي  
دوچنــدان كــرده و ضــرورت كوشــش و پيكــار هــر چــه 

عاملين وسيعتر براي مهيا كردن شرايط محاكمه آمرين و         
اين جنايات را هر چه وسـيعتر در مقابـل آنهـا قـرار مـي                

   .دهد
  

  نـه يـك دسـته خـاص          60در دهـه     واقعيت اين است كه   
بلكــه همــه دارو دســته هــاي درونــي جمهــوري اســالمي،  

ــاملين  ــرين  خــود، از آمــرين و ع ــسلي از بهت  قتــل عــام ن
 اين جنايت بزرگ بوده وبايد      فرزندان مردم ما در جريان    

مـردم مـا    .  نقـش خـود در ايـن جنايـت باشـند           پاسخگوي
هرگــز فرامــوش نمــي كننــد كــه ســركوبهاي جمهــوري  
اسالمي و جنايات بي سابقه قداره بندان حاكم جـز بـراي            
اشـاعه وحـشت در ســطح جامعـه و در نتيجــه حفـظ نظــام     

نظـامي كـه تـا زمانيكـه پـا         . ظالمانه موجود نبـوده اسـت       
ي باشـد بـه     برجاست شكنجه و دار و جنايت ذاتـي آن مـ          

همين دليل هـم بـراي رسـيدن بـه جامعـه اي كـه از دار و            
شكنجه و زندان اثري باقي نماند قبل از هر چيز بايد نظام            
سرمايه داري حاكم را به زير كشيدو با سـرنگوني كليـت     
رژيم جمهوري اسالمي ، شـرايط را بـراي مجـازات همـه             
 آمرين و عاملين قاتلين عزيـزان و فرزنـدان دلبنـد مـردم            

  .آماده نمود
 

  

سردمداران جمهوری اسالمی در چـارچوب      

ــود در الپوشــانی     ــی خ سياســت ضــد خلق

ــی و    ــدانيان سياسـ ــام زنـ ــل عـ ــت قتـ جنایـ

می از ایـن فاجعـه،      منحرف کردن افکار عمو   

از يک سو با تهديد و سرکوب و جلوگيری از           

تجمع خانواده های جانباختگان می کوشند      

تا اين جنايت باور نکردنی را از خاطره مردم         

زدوده و يــا آن را کمرنــگ ســازند و از ســوی 

ديگــر در تالشــند تــا هرجــا کــه نمــی تواننــد  

دست خود را در سـازماندهی و طرحریـزی         

وحـشتناک بپوشـانند بـا کمـک        این قتل عام    

قلم به مزدانی که اکثرًا آشکار و نهـان سـر           

در آخور رژيم دارنـد، واقعيـت ايـن جنايـت را            

ــوه داده و      ــود جل ــه ب ــه ک ــر از آنچ ــک ت کوچ

مسببين آنرا صرفا خمينی و يا جالدانی کـه         

در اين فاصله مرده اند، قلمداد کنند تا بدين         

بـی  وسيله کارگزاران کنونی در اين جنايـت        

 .تقصير نشان داده شوند
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رفقا و دوستان گرامـی  گرمتـرین        
ــازه     ــد و اج ــرا بپذیری ســالمهای م
بدیـــد قبـــل از هـــر چيـــز از همـــه 
عزیزانــی کــه در مراســم امــشب  
ــا چهلمــين     ــد ت ــرد هــم آمــده ان گ
سالگرد جان باختن صمد بهرنگی     
ایــن معلــم انقالبــی، و ایــن یــار      
ــارگران و زحمتکــشان   صــميمی ک

 عـام  ما و بيستمين سـالگرد قتـل      
ــدان دالور   ــسل فرزنـ ــشيانۀ نـ وحـ
صمد و صمدها را که در شرایطی       
دیگــر ســرفرازانه در مقابــل جــالد  
ایـــستادند و بـــه توصـــيِف شـــاعر 
گرانقدر و دلسوز توده ها، شـاملو     

و " به ریش جادوگر پير تف کردند     "
ــرانجام در کـــشتار وحـــشيانه   سـ

 بدســــت دشــــمنان و ٦٧ســــال 
جالدان تـوده هـای سـتمکش مـا         

ــ  ــان باختنـ ــد  جـ ــی دارنـ د رو گرامـ
  . صميمانه تشکر کنم

  
مــن همچنــين خيلــی خوشــحالم  
که  فرصتی پيش آمده که من در        
کنار شما باشم ؛ من اولـين بـاره         
که به این کـشور ميـام  و طبيعتـا           
چهره های عزیزان حاضر در اینجـا       
ــازه ای     ــای ت ــره ه ــن چه ــرای م ب

اجازه بدید روی این نکته     . هستند
واقعيـت  تاکيد کنم کـه بـرغم ایـن         

که مـا همـدیگر را تـا بحـال ندیـده        
ایم  اما مـن مطمـئن هـستم کـه           
فکرا و احساسا و قلبا با بسياری       
از شما عزیـزان در ارتبـاط بـوده ام      
و تـــالش و مبـــارزه در راه اهـــداف 
ــامی    ــابودی تم ــی ن مــشترک یعن
دشمنان رنگارنگ مردم ما و نظام      
استثمارگرانه اونها ، محوری بوده     

 بـرغم فواصـل     که همـه مـا هـا رو       
طــوالنی جغرافيــایی بنــوعی بــا    
ــرار    ــانگی ق ــد و یگ ــدیگر در پيون یک

در نتيجه بـا توجـه      . داده و می ده   
به این نزدیکيهاسـت ک اميـدوارم       
که بتونيم امـشب جلـسه خـوبی        

  . رو با هم دیگر داشته باشيم 
  

همونطـــور کـــه مـــی دونيـــد کـــه  
ــالگرد    ــشب در سـ ــم امـ   ٢مراسـ

نـی در   رويداد در تاریخ مردم مـا یع      
چهلمـــين ســـالگرد جـــان بـــاختن 
صمد بهرنگی در رژیم سلطنتی و      
ــام    ــل عـ ــالگرد قتـ ــستمين سـ بيـ
وحــشيانه هــزاران تــن از زنــدانيان 
ــم    ــان توســط رژی سياســی قهرم
ضدخلقی جمهوری اسـالميه کـه      
ــن دو    ــی ای ــشه، و تالق ــزار مي برگ
واقعه بـا توجـه بـه نقـش زنـدگی           
کوتاه ولـی پربـار صـمد و اندیـشه          

ــو  ــای او در تح ــاعی و ه الت اجتم
ادبی و سياسی  جامعه مـا و بـا          
توجه به  نقش تـاریخی عظيمـی        
که نسل شاگردان انقالبی ملهم     
از صمد در پيشبرد مبـارزات مـردم    

 ایفا کردند  بايـد در       ٦٠ما در سال    
  . نظر گرفته شود

  
ــن     ــين ای ــاریخی ب ــله ت ــرغم فاص ب
روزهــا و جایگــاه خاصــی کــه قتــل 
 عــام زنــدانيان سياســی در تــاریخ
مبارزات مردم ما دارد ولی ایـن دو    
روز توسط یک حلقه مـشترک بـه        
هــم دیگــر وصــل هــستند و اون     
تــاریخ نــضج گيــری اندیــشه هــای 
انقالبی، رشد اونهـا و تبدیلـشون       

در . به یک جنـبش انقالبـی سـت       
واقع این دوروز قبل از هر چيز یـاد         
آور بـــه هـــم پيوســـتگی تـــاریخ    
مبارزاتی مردم مـا و انعکاسـی از        

های معنوی و مادی کارگران     تالش
و خلقهــای تحــت ســتم مــا بــرای 
نــابودی اســتثمارگران و محــو هــر 
گونه عوامل و بنيانهای استثمار و      

  . ستم در جامعه ماست
  

در همين چارچوب وقتی که ما به       
وقایع تاریخی اتفاق افتاده در بين      
این دو رویداد توجه می کنيم می       
ــوان و     ــسل جـ ــه اون نـ ــيم کـ بينـ

ــه  پرشــوری  ــام بهمــن ب کــه در قي
 بهمن هم   ٢٢ و   ٢١پاخاست و در    

اســلحه بدســت گرفــت و نظــام    
ــاریخ    ــه دان ت ــه زبال ســلطنت رو ب
ســپرد؛ اون نــسل مبــارزی کــه در 
ــا    ــام هــم از پ ــد از قي ســالهای بع

ننشـست و در سراســر کــشور از  
تهران و مشهد و تبریـز و اصـفهان         
گرفته تا ترکمن صحرا و خوزستان      

خيمـان تـازه    و کردستان مقابـل دژ    
بقــدرت رســيده یعنــی جمهــوری  
اســــالمی ایستاد؛نــــسلی کــــه 
ــر و    ــدگان دخت ــن از رزمن هــزاران ت

 یــــا ٦٠پــــسر جــــوانش دردهــــه 
قهرمانانه در ميدان نبـرد بـر خـاک         
افتادند و یا اسـير دسـت جـالدان         
حــاکم شــدند؛ و بــاالخره نــسلی  

 پـس از   ٦٧که اسرای آن در سال      
ــا    ــراوان ب تحمــل شــکنجه هــای ف

سـتبر، سـرفرازانه در     سينه های   
ــوری   ــان جمهـــ ــل دژخيمـــ مقابـــ
اســالمی ایــستادند و ســرانجام   
توســــط جوخــــه هــــای آتــــش و 
طنابهـــای دار بطـــور فيزیکـــی از   
ــن     ــی ای ــارج شــدند؛ بل ــحنه خ ص
نـــسل، در واقـــع همـــان نـــسلی 
ــشه و     ــا اندی ــاز ب ــه در آغ ســت ک
کتابهای صمد در عرصه سياسی     
جامعه ما تولد یافت و رشد کرد و        

بلنــد کــردن پــرچم ســالها بعــد بــا 
آزادی و برابری پيش رفت؛ مبارزه       
کرد و در جریان نبردی خونين و پر        
فراز و نشيب در تاریخ مملکت مـا        
یــک نقــش انقالبــی و فرامــوش    

ــرد  ــازی ک ــشدنی ب در حقيقــت . ن
افقی که اندیشه صمد و مبارزات      
ياران  صـمد در مقابـل ایـن نـسل           
ــرژی    ــرو انـ ــان نيـ ــشود، آن چنـ گـ

ــارزاتی ای را آز ــه  مبــ ــرد کــ اد کــ
وحشت از تکرار آن هنوز هـم کـه         
هنـــوز اســـت خـــواب خـــوش را از 
تمــــامی مــــرتجعين و دشــــمنان 

رنگارنـــگ تـــوده هـــای مـــا ربـــوده 
تـاثير آثـار و اندیـشه هـای         . است

صمد در جامعـه مـا آن چنـان بـود           
ــرگ     ــس از م ــالها پ ــی س ــه حت ک

، " پابرهنگـان "صمد این نویسنده    
و زمانی کـه بـا پيـشرفت و رشـد           

ارزه انقالبـی در جامعـه      جریان مبـ  
بيدادگاه های نظامی شاه دسته     
دســـته مبـــارزین انقالبـــی را بـــه 
محاکمه می کشيدند ، باصـطالح      
دادستانهای ایـن بيـدادگاه هـا بـا         
ــاهی     ــاب م ــرت از کت ــشم و نف خ
سياه کوچولـوی صـمد بـه عنـوان         

ــک  ــارزین  " مانيفــست"ی ــرای مب ب
ــد   ــی بردنـ ــم مـ ــی اسـ و .  انقالبـ
مـين  بيهوده نيـست کـه تجلـی ه       

واقعيت در زبـان شـعر شـاعران و         
ترانه سرایان خلقهای تحت ستم     
ــه     ــه ک ــن جمل ــا در ای ســرزمين م

دشمن خواهد دید کـه     "هميشه    
مـنعکس  "  صمد در مقابل اوست   

  . شده است
  

بله جانباختگـان  و عزایـزان مـا در          
 همـان نوجوانـانی بودنـد     ٦٧سال  

کــه اولــين گرایــشات سياســی     
خودشـــان را از کتابهـــای صـــمد   

آنها همان کودکـان و     . گرفته بودند 
نوجوانـــانی بودنـــد کـــه در بـــستر 
شـــرایط عينـــی زنـــدگی خـــویش 
وقتی که کتاب های صمد را مـی        
خواندند رهـرو راهـی مـی شـدند      
که ماهی سياه کوچولـو بـرای در        
هم کوبيدن جویبـار  تنـگ و تـاریخ          
مسخ شده پيرامون و رسيدن بـه       
دریــای آبــی الیتنــاهی ناشــناخته 

ــودبـــه آن قـــدم ــذارده بـ ــا .  گـ آنهـ
ــمد و درک    ــای ص ــدن کتابه باخوان
چرایی عمق فقـر و کثافـت نظـام         

هایی با آرزوی   " لطيف"موجود به   
مسلــسل پــشت "بدســت آوردن 

در . تبــدیل مــی گــشتند" شيــشه
ــمند و   ــت نقـــــش ارزشـــ حقيقـــ
خونينی  که نـسل ایـن نوجوانـان         
ــمد در   ــرگ صـ ــالها پـــس از مـ سـ
ــه تحــت    ــاعی جامع ــک اجتم پراتي

رد در بخـش اعظـم      سلطه ایفـا کـ    
ــای     ــشه هـ ــصول اندیـ ــود محـ خـ
انقالبــــی صــــمد و همفکــــرانش 
ــا و     ــاِن ه ــا و  پوی ــروز ه ــی به یعن
احمد زاده ها بود که بعد هـا ايـن          
  .  راه را در مقابل جامعه قرار دادند

  
در نتيجــــه امــــشب کــــه بــــرای  
بزرگداشت یاد این معلم انقالبـی      
ــسلی از    ــد نـــ ــاطره جاویـــ و خـــ
شـاگردان او دور هــم جمــع شــده  

  نقش انديشه صمد در شكل گيري تئوري انقالب ايران
  

 صمد بهرنگـی  ،هلمين سالگرد جان باختن معلم انقالبیچادبود ید متن سخنرانی رفيق جنگيز قبادی فر در مراسم ی    آمطلبی که در زیر می      
سـپتامبر   ۶روز   توسـط جـالدان جمهـوری اسـالمی سـت کـه در               ۶٧و بيستمين سالگرد قتل عام وحشيانه زنـدانيان سياسـی در تابـستان              

 در شـهر اسـتکهلم سـوئد ایـراد      سـپتامبر ١٣ در تـاریخ   انـدکی با تغييـرات      همين سخنرانی    .امسال در شهر سيدنی استراليا برگزار گشت      
 . جزیی در اختيار خوانندگان نشریه قرار می دهد پيام فدایی متن این سخنرانی را با برخی اصالحات نوشتاریبدینوسيله .شد
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ایــم ، اگــر بادیــدی تــاریخی بــه     
مــسایل نگــاه کنــيم خــواهيم دیــد 
کـــه پيونـــدی ناگســـستنی بـــين 
اندیشه ها و راه معلم انقالبـی از        
یکطرف با آرمانها و پراتيک نسلی      

صمد معلم ماسـت راه     "که پرچم   
ــت  ــزاز  " او راه ماســ ــه اهتــ را بــ

ــاد   ــدها در راه ایجـ ــد و بعـ درآوردنـ
ــتم و    ــاری از ســ ــه ای عــ جامعــ

ر زیـــر تيـــغ جـــالدان   اســـتثمار د
جمهوری اسالمی بخون کـشيده     
شــدند وجــود داره و بهمــين دليــل 
هـــم مـــن موضـــوع ســـخنرانی    

نقـش اندیـشه    "امشب خـودم رو     
های صمد در شکل گيری تئـوری       

  . تعيين کردم" انقالب ایران
  

البته جدا از واقعيت فـوق، بلحـاظ        
تاریخی این مـساله یعنـی نقـش        
ــار صــمد در تحــوالت    ــشه و آث اندی

تمـــاعی، ادبـــی و سياســـی   اج
ــک    ــا از ی ــه تحــت ســلطه م جامع
زاویه دیگر هم مطرح اسـت و اون        
رابطه تنگاتنگ فکـری و سياسـی       
و عملی  صمد بـا برجـسته تـرین          
جوانان کمونيست و مبارز جامعـه      
ــه    ــا در دهــه چهــل هــستش ک م
مــدت کوتــاهی پــس از جانبــاختن 
ــها و    ــه تالشـــ ــمد، در ادامـــ صـــ
کاوشهایی که صمد جزئی از اون      

ود جنـبش مـسلحانه و سـازمان        ب
چریکهای فـدائی خلـق رو  بنيـان         
گذاشــتند؛ چــون همــو نطــور کــه   
ــمد بهرنگـــی از   ــيم  صـ مـــی دونـ

 و در واقــع از نزدیکتــرین -نزدیکــان 
ــراد  بــه رفقــایی چــون بهــروز    -اف

ــاف    ــدل و من ــانی عليرضــا ناب دهق
فلکی در تبریز و امير پرویز پویان و        
ــارج از     ــا در خ ــر از رفق ــی دیگ برخ

ــه از زمــره نخــستين   تبر ــود ک ــز ب ی
رفقای  تـشکيل دهنـده سـازمان        
چریکهــای فــدائی خلــق بودنــد  و  
گرچه در زمانی که صمد زنده بود       
هنوز  سـازمان چریکهـای فـدائی        
خلــق شــکل نگرفتــه بــود ولــی     
پيوندهای او بعدا با  رفقـای مبـارز         
و کمونيستی که این سـازمان رو       
ــدا     ــه بع ــایی ک شــکل دادن ، رفق

ب ایـــران رو تـــدوین تئـــوری انقـــال
ــاره    ــل انک ــر قاب ــد، غي ــثال . کردن م

رابطــه بهــروز و صــمد رو همــه مــا 
برش آگاهيم و می دونيم که ایـن        
دو چــه تــاثيری در شــکل گيــری و 
ــدیگر    ــی یکـ ــار انقالبـ ــل افکـ تکامـ
داشـــتند و در واقـــع مثـــل دوقلـــو 
هـــای سياســـی ای  بودنـــد کـــه 
پيوندهای فکری شـون و اندیـشه       
ــد    ــصيت و تعهــ ــون، شخــ هاشــ

قالبيــشون و کارهــای مبــارزاتی ان
مــــشترک وســــيعی کــــه در اون 

 و  -سالها با یکدیگر انجـام دادنـد          
بــسياری از اون کارهــا در پروســه 
بعــدی در خــدمت تکــوین و شــکل 
ــدائی     ــای ف ــوری چریکه ــری تئ گي

 از هم دیگر غيـر      -خلق قرار گرفت  

قابل تفکيـک بـود و در هـم تنيـده           
  . شده بود

  
 که  در ست بخاطر همين واقعياته    

ما می بينيم رفيق پویان در اظهار       
نظــر راجــع بــه صــمد از او بعنــوان  

رونـــد " رهــرو خـــستگی ناپـــذیر  "
و کسی نام می برد کـه       " تکامل"

بنيانهـــای جامعـــه خـــویش و "بـــر
تضادهایی که بر این بنيانها حکـم       

و تاکيـد   . نيـک آگـاه بـود     " می راند 
گرچه بی چيـز    "می کند که صمد     

راثـی  مرد اما بـرای دوسـتانش مي      
برجای نهاد که در هرگام ، نشانه       

ایـــن روابـــط و تمـــام "   اســـتراه
شواهد دیگر نشان می دهند که      
صــمد چــه نقــشی در رونــدتکامل 
ــی و راه    ــای سياسـ ــشه هـ اندیـ
گـــشایيهایی کـــه بعـــدا در ایـــران 

  . شکل گرفت داشته
  

 ٤٠واقعيت این است که در طـول        

ســـالی کـــه از جانبـــاختن صـــمد 
   او    بهرنگی می گذرد، شخصيت   

از زوایای مختلفی مورد بحث قرار      
ــه    ــه ای ب ــی از هــر زاوی ــه ول گرفت
ــمد    ــصيت صـــ ــدگی و شخـــ زنـــ
نگریــــسته شــــود، کــــوچکترین   
تغييـــری در ایـــن حقيقـــت ایجـــاد 
نميگردد که آثار این نویسنده توانا      

بـه هـيچ وجـه از       " غول تعهد "این  
  .  زندگی سياسی او جدا نبود

  
مــــثال نقــــش صــــمد در ادبيــــات 

ــان و تحــ  ــن  کودک ــه او در ای ولی ک
زمينه بوجود آورد؛ یـا نقـش صـمد         
در مـــسایل آمـــوزش و پـــرورش و 
نقدی که او از  سيـستم آمـوزش         
و پــرورش آمریکــایی رژیــم شــاه    
ارائه کـرد، یـا زنـدگی بـی آالیـش           
صمد و فداکاریهای او به عنوان ی       
معلـــم انقالبـــی در روســـتاهای   
ــا خــدمات شــایان   آذربایجــان ؛ و ی

گ ترکـی و    صمد بـه زبـان و فرهنـ       
ــداری    ــستادگی و پایـ ــاالخره ایـ بـ
صمد در مقابل ساواک و کل دم و        
دستگاه رژیم ضد خلقی شاه کـه       
بــاالخره بــه ســفر او بــا آن افــسر  
کذایی به ارس و  ربـوده شـدنش         

... بدست مرغ ماهيخوار ختم شد    
زندگی و مرگ صمد رو از تمـامی        
ایـــن زوایـــا  مـــی شـــه بررســـی 

کرد،ولی همونطور که گفـتم مـن        
ــی   د ــشتر م ــشب بي ــحبت ام ر ص

خـــــوام بـــــه نقـــــش صـــــمد در  
راهگشایی هایی بپردازم که او و      
ــنفکران پيــــشرو در  ــایر روشــ ســ
آنزمان بـرای نـسل کاوشـگر خـود       
ــه    ــستند بـ ــد و توانـ ــود آوردنـ بوجـ
سواالت اساسی مطرح در مقابل     
اون نــسل و  جامعــه روشــنفکری 
پاسخ هایی رو بد هند کـه باعـث         
پيشرفت کيفی جنـبش مـا و آزاد        
ــسلی    ــارزاتی ن ــرژی مب ســازی ان
شــد کــه بعــدا تــاثيرات شــگرف     
ــارزات   ــی ای رو در مبـــــ انقالبـــــ
ازادیبخش توده هـا محـروم مـا بـر         
عليه امپریاليستها و رژیم وابسته     

  .شاه بر جای گذاردند
  

در ایــن شــکی نيــست کــه تــاریخ 
مبــارزه طبقــاتی در جامعــه از یــک 
جنبـــه، متـــاثر از تـــاریخ تکامـــل    

از . سـت اندیشه های اجتمـاعی     

همـــين زاویـــه اســـت کـــه بقـــول 
دوســتان صـــمد بررســـی آثـــار او  
سند تـاریخی ارزشـمندی دال بـر         
چگونگی تکوین و تکامـل اندیـشه       
ــوینی    ــگ ن ــی و فرهن هــای انقالب
ست که در جریان مبارزه طبقاتی      
از درون جامعـــه تحـــت ســـلطه و 

ــه    ــا در ده ــی م ــدریج ٤٠بحران  بت
خود را آشکار سـاخت و در تـداوم         

ــ  ــود در دهـ ــد   خـ ــا تولـ ــد و بـ ه بعـ
ســازمان چریکهــای فــدائی خلــق 
تحول بسيار عظيمی را در حيـات        
کارگران و خلقهای تحت ستم مـا       

ــد  ــد شـ ــک از  .  موجـ ــول یـ ــه قـ بـ
ــتان وی کــــــه از زمــــــان  دوســــ
دبيرســتان از طریــق رفيــق بهــروز  

پيونـد  " دهقانی با صمد آشنا شد    
زنـــدگی سياســـی و ادبـــی ایـــن 
مبارز بـزرگ تـا آنجاسـت کـه مـی        

ته های وی را به عنوان      توان نوش 
اسناد معتبری از مبارزات توده ای      
کشور مـا در دهـه هـای گذشـته          
بــشمار آورد و بــا تعمــق در ایــن    
نوشـــته هـــا بـــه تحليـــل اوضـــاع  
ــارزه آن    ــرایط مبـ ــی و شـ سياسـ

یادمـــان : منبــع " (زمــان پرداخــت  
ــی  ــمد بهرنگـ ــرف  -صـ ــی اشـ  علـ

  )درویشيان
  

بــه ایــن ترتيــب زمــانی کــه مــا بــه 
 آثار صـمد و بعـد از        روند اندیشه و  

اون بــه نظراتــی کــه تدوینــشان    
توسط بنيانگذاران کبيـر چریکهـای      
ــوری    ــاس تئـ ــق  اسـ ــدایی خلـ فـ
انقالب ایران رو تشکيل داد رجـوع       
می کنـيم ،مـی بينـيم کـه پيونـد           
ارگانيک بين اندیـشه هـای صـمد        
بــا اون نظــرات یــک واقعيــت انکــار  

اگـــر شـــناخت شـــرایط .  ناپـــذیره
تریاليـستی  عينی جامعه و نقد ما    

بنيانهای اقتـصادی و سياسـی  و        
فرهنگــی کهنــه و پوســيده نظــام  
ــاس و   ــوهش ی ســرمایه داری، نک
ناميـــدی، ضـــرورت مبـــارزه بـــرای 
ــداری و   ــونی  ، پایـ ــر و دگرگـ تغييـ
ــاالخره ضــرورت    ــسليم و ب ــدم ت ع
اعمــال قهــر انقالبــی بــرای ایجــاد 
ــاری     ــه اصــلی آث ــان مای ــر، ج تغيي
هـــستند کـــه صـــمد بهرنگـــی در 

ندگی کوتاه ولی پـر مایـه       جریان ز 
در تئــــوری . خــــود خلــــق کــــرده

انقالبی ادامه دهندگان راه صمد،     
ماشــاهد  جمــع بنــدی وتکــوین و  
تکامـــل همـــين عناصـــر و تعریـــف 
ــک    ــه یـ ــا بـ ــا اتکـ ــا بـ ــاه آنهـ جایگـ
جهــــــــانبينی مارکسيــــــــست  
ــصادی    ــل اقت ــستی در  تحلي لنيني
سياسی درخشانی هستيم کـه     
در دوره بعـــدی اســـاس تئـــوری   

جامعه تحت سلطه مـا     انقالب در   
  .  را تشکيل می دهد

  
اجازه بدهيد این مساله رو از یـک        
زاویه دیگـر هـم کمـی بيـشتر بـاز         

  : کنم
برخــی هــا در برخــورد بــا اندیــشه 
ــای     ــشه ه ــا اندی ــمد و ی ــای ص ه
ــمد    ــده راه ص ــه دهن ــای  ادام رفق

... مثــل بهــروز و پویــان و نابــدل و  
تالش مـی کننـد کـه اونهـا رو بـه            

تـشبيه  "  طالیـی   مرد ١٢افسانه  "
کننــد کــه یکــروز صــبح مــثال در آن 
ــا کولــه   ــا ب ســاحل معــروف در کوب
ــاده شــدند و    ــشتی هاشــون پي پ
ــت    ــک حرکـ ــا یـ ــد بـ ــر ميکردنـ فکـ
مـــسلحانه انقـــالب مـــی کـــنن و 
یکشبه سوسياليزم رو برقرار می     

به همين گونـه گـاهی هـم        ! کنند
آدم در برخوردهایی که در اینـور و        

لـق  اونور از طرف دوستان نادان خ     
و یا بدخواهان و دشمنان جنـبش       
انقالبــی مــردم ایــران و چریکهــای 
ــن     ــنود، ای ــی ش ــق م ــدایی خل ف
تالش رو می بينه که او نهـا مـی          
ــزاع    ــردن و انتـ ــدا کـ ــا جـ ــوان بـ خـ
تفکــرات و راهجویيهــا و اشــکال و  
سنتهای مبارزاتی ای که صـمد و       
ــاور داشــتن و در   ــارانش بهــش ب ی
جامعه بنيان گذاشتن از شرایط و      

ع تاریخی و لحظه مشخصی     اوضا
ــا در اون    ــشایی ه ــن راه گ ــه ای ک
ــت     ــن حرک ــل ای ــاده، ک ــاق افت اتف
ــام و     ــداد نابهنگ ــک روی عظــيم را ی
مجرد و  فاقد قانونبندی و به قـول         

ــه    ــه مثابـ ــروف بـ ــدی در "معـ رعـ

 همان نوجوانانی بودند که     ٦٧جانباختگان  و عزایزان ما در سال
اولين گرایشات سياسـی خودشـان را از کتابهـای صـمد گرفتـه              

 که در بستر شرایط     آنها همان کودکان و نوجوانانی بودند     . بودند
عينی زندگی خویش وقتی که کتاب های صمد را مـی خواندنـد             
رهرو راهی می شدند کـه مـاهی سـياه کوچولـو بـرای در هـم                 
کوبيدن جویبار  تنگ و تاریخ مـسخ شـده پيرامـون و رسـيدن بـه                 

آنهــا . دریــای آبــی الیتنــاهی ناشــناخته بــه آن قــدم گــذارده بــود 
ایی عمق فقر و کثافـت نظـام        باخواندن کتابهای صمد و درک چر     

مسلــسل "هــایی بــا آرزوی بدســت آوردن " لطيــف"موجــود بــه 
در حقيقـت نقـش ارزشـمند و        . تبدیل می گشتند  " پشت شيشه 

خونينی  که نـسل ایـن نوجوانـان سـالها پـس از مـرگ صـمد در                   
پراتيک اجتماعی جامعه تحت سلطه ایفـا کـرد در بخـش اعظـم              

 و همفکـرانش یعنـی      خود محصول اندیشه هـای انقالبـی صـمد        
بهروز ها و  پویاِن ها و احمد زاده ها بود که بعد ها ايـن راه را در            

  .  مقابل جامعه قرار دادند
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جلوه بـده ن و بـه    " آسمان بی ابر  
این ترتيب هم راحت تـر تحریـف و         

  . نفی اش کنند
  

نـوان یـه    در حالی که ما وقتـی بع      
ــردیم و شــرایط   مارکسيــست برگ
واقعی جامعه در آن دوره رو نگـاه         
کنــيم؛ اگــر بــه ســواالت مطــرح در 
جامعـــه و ســـوالهایی کـــه بـــرای 
روشـــنفکران انقالبـــی در آنـــدوره 
مطرح بود نگـاه کنـيم؛ و بعـد هـم           
شيوه های برخـورد و پاسـخهایی     
رو کـــه صـــمد و یـــارانش بـــه اون  

، سوالها دادنـد رو در نظـر بگيـریم        
ــداوم     ــه در ت ــيم ک ــی بين ــا م اتفاق
همـــين پاســـخگویيها و در تـــداوم 
ــه ســالها    ــين تالشهاســت ک هم
ــمد     ــاران ص ــشه و ی ــی ک ــول م ط
بعــدها مــی تــونن تئــوری انقــالب  
ایران رو تـدوین کـنن و بـن بـست           
هـــــــایی رو کـــــــه در مقابـــــــل 
روشــنفکران انقالبــی و جوانهــای  
ان نسل و در یک کـالم در مقابـل          

 ســالها جنــبش انقالبــی مــا در آن
قــرار داشــت رو از بــين ببرنــد  و    
ســـرانجام  یـــک راه نـــوینی رو در 

ــا بگذارنــــد  ــردم مــ و . مقابــــل مــ
امروزهم با وجود این کـه بـيش از         
چهــل ســال از اون ســالها مــی    
گذره تاثيرات اون جنبش و تجـارب       
و آموزشهای انقالبی اون جنـبش      
باعث شده کـه تـالش هـای ضـد          
انقالبـــــی دشـــــمنان طبقـــــاتی 

 خلقهای تحت ستم مـا      کارگران و 
برای تحریف و کوبيدن اون حرکـت       
ــه اون جنـــــــبش و راه  و تخطئـــــ
ــذاران اون    ــه بنيانگ ــی ای ک انقالب
حرکت نـشون دادنـد حتـی بـرای         

  . یک لحظه هم  قطع نشه
  

مطمئنم که عزیـزان حاضـر اطـالع     
ــم      ــات رژی ــان حي ــه در زم ــد ک دارن
جمهــوری اســالمی عــالوه بــر ده 
 هــا کتــاب و جــزوه ای کــه ظــاهرا 
برای باصطالح تاریخ نگـاری وقـایع       
دهه های گذشته و در واقع برای       
ــاریخ    ــف تـ ــازی و تحریـ ــاریخ سـ تـ
ــا در   ــارزاتی مــردم م درخــشان مب

ــای   ــه ه ــا توســط  ٥٠ و ٤٠ده   ی
دستگاه های اطالعاتی ای رژیـم      
و یا توسـط قلـم بمـزدان اونهـا در           
مورد سازمانهای انقالبی و بـویژه      
ــشر    ــق منت ــدائی خل ــای ف چریکه

ــده ا خيـــرا وزارت اطالعـــات و  شـ
امنيــت جمهــوری اســالمی کتــاب 
دیگری نوشته و منتشر کـرده بـه        
اســـم  چریکهـــای فـــدائی خلـــق 
ــا     ــا ت ــنش ه ــران از نخــستين ک ای

  .  ١٣٥٧سال 
  

در ایــن کتــاب دژخيمــان جمهــوری 
ــا بــه   اســالمی کــه دستانــشان ت
ــدان   ــرین فرزنـ ــون بهتـ مرفـــق بخـ
کمونيست و مبارز خلق مـا آلـوده        

"  های ساواک  قساوت"ست بياد   
در حق رزمندگان فدایی افتادنـد و     

با طرح ناقص و سر و دم بریـده  و           
جهت دار برخی از اسناد سـاواک       
ــا در   ــازمان چریکهــ ــورد ســ در مــ
حقيقــت ســعی کــرده انــد کــه در 
ــسل    ــویژه نـ ــده و بـ ــن خواننـ ذهـ
جوانی که در آندوره در قيد حيـات        
نبــوده از خــود تــصویر نویــسندگان 

دهنــد و حقيقــت جــویی را جلــوه ب
ســپس بــدنبال  ایــن فریبکــاری بــا 
رذالت تمـام یـک یـورش زهـرآگين         

 سياســـی را بــــه  –ایـــدئولوژیک  
باورهــــا و تفکــــرات و ارزشــــهای 
انقالبی ای کـه توسـط چریکهـای        
ــا در     ــارزات آنه ــق و مب ــدایی خل ف
ــاریخ در ذهــن مــردم مــا و    طــول ت
بــویژه نــسل جــوان و مبــارز امــروز 
نقش بـسته سـازمان بدهنـد؛ بـا         

ف کـه بـاور شـکنی کـنن،         این هد 
ارزشها را ضد ارزش جا بزنند و در        
یک کالم اميـد نـسبت بـه مبـارزه          
بــرای  تغييــر و واژگــونی دســتگاه  
ستم و اسـتثمار موجـود را ازبـين         

در راســـتای رســـيدن بـــه . ببرنـــد
چنـــين هـــدف نامقدســـيه کـــه    
ــاب ، ســعی    ــن کت ــسندگان ای نوی
مـــی کـــنن  مبـــارزه چریکهـــا را    

نـــد، جلـــوه بده" گانگستریـــسم"
ــدان فــداکار و مقــاوم   بهتــرین فرزن
خلق رو مـشتی انـسان سـست        
عنــصر و تنيــده در روابــط مافيــایی 
جـــــا بـــــزنن و اصـــــوال تمـــــامی 
ارزشهایی رو که ایـن سـازمان بـا         

خون اعـضا و هـوادارانش در طـول        
تاریخ و در خدمت بـه منـافع تـوده          
های تحت سـتم مـا بوجـود آورده         

ــد  ــوه بدهنـ ــا جلـ در . رو دروغ و ریـ
 ایــن هــدف رســوا همــين افــشای

کــافی ســت کــه اشــاره شــود در 
ــف       ــاب تعری ــن کت ــطر ای ــين س اول

ــسلحانه  " ــبش م و ســازمان " جن
چند عمليـات   "چریکها  به مجموع     

 ٥٠در فاصله سالهای    " مسلحانه
 تقليـــــل داده شـــــده و  ٥٧تـــــا 

نویـــسندگان بـــا همـــين تحریـــف، 
ماهيت و هدف تاریخ نگـاری خـود        
 را بروشنی در مقابل یک خواننـده     
جویای حقيقت به نمایش گـذارده      

و اون موقع چنين خواننده ای      . اند
مــی تونــه ســوال کنــه اگــر واقعــا  
تمامی دوره مورد بحث بين سـال       

یعنـی دوران درخـشان     - ٥٧ تا   ٥٠

ــان آن    ــه در جریـ ــارزاتی ای کـ مبـ
ــدگان    ــل رزمنـــ ــوری و تحليـــ تئـــ
سياهکل و عمل به آن باعث شد       
ــت    ــات و امنيـــ ــره ثبـــ ــا جزیـــ تـــ

ــستها  ــشان در امپریاليـ و مزدورانـ
ایران ترک بخورد و قـدرت تـاریخی        
کارگران و توده های ستمدیده به      
ميدان مبارزه جاری شود و بساط      
حکومـــت سرســـپرده شـــاه را در 

 را بتـوان  - برافکنـد ٥٧قيـام بهمـن   
بــه تنهــا چنــد عمليــات مــسلحانه 
خالصه کرد و اگر سازمان چریکها      
یک سازمان گانگستری بوده پس     

ــن   ــرف ای ــر ص ــرژی و  دیگ ــه ان  هم
کتـــاب نویـــسی در مـــورد چنـــين  
ســــازمان بــــی اهميــــت و بــــی 
ارتباطی آنهـم از طـرف رژیـم ضـد          
ــه     ــوری اســالمی ک ــی جمه خلق
مدعی نابودی و ریشه کن شـدن       
ــن    ــر ایــ ــشکيالت و تفکــ ــن تــ ایــ

و ســــایر ســــازمانهای -ســــازمان
 در جامعــه ماســت چــه -انقالبــی

  لزوم و معنایی دارد؟ 
  

 آیا جمهـوری اسـالمی بـا انتـشار        
چنــين کتابهــایی و تــالش بــرای    
شکــستن ارزش و اعتبــار و تــاریخ 
ــده   درخــشان آنهــا در ذهــن خوانن
خویش در صدد پاسـخ بـه معـضل         
خود یعنی گرایش روزافزون نـسل   
جوانی نيست کـه در هـر گوشـه         
ــتگاه ظلـــم و زور   ــا دسـ کـــشور بـ

حاکم در افتاده و هـر روز بـيش از          
پيش  بـه صـرافت کـسب تجـارب          

ــسلهای پــ  يش از خــود انقالبــی ن
افتــاده انــد؟ آیــا چيــزی جــز تــرس  
ــسته   ــرمایه داران وابـ ــار سـ مرگبـ
حاکم و دسـتگاه سـرکوب آنهـا از         
گسترش روزافزون گرایش جوانان    
ــا و    ــر و تئوریهـ ــه قهـ ــا بـ ــارز مـ مبـ
اندیشه های نسل صـمد و یـاران        
او یعنــی چریکهــای فــدایی خلــق  
مــی توانــد توضــيح دهنــده چنــين  
رفتار و سياست ضـد انقالبـی ای      
باشـد؟ مـن ایـن زمينـه هـا رو بــه      
ــه     ــی دم ک ــيح م ــاطر توض ــن خ ای
بفهمـيم چــرا اساسـا مــا بایـد بــه    

و برای توضـيح    . این بحث بپردازیم  
این امر اجازه بدید برگردم به ایـن        
موضوع که اساسا شرایطی  کـه       
جنبش انقالبی مردم مـا را پـيش        

از دست یافتن به این تئوری و راه        
احاطــه کــرده بــود چــه مختــصاتی 
داشت و در واقعيت چه مسایلی       

  .در مقابلش قرار داشت
  

در دهه چهل جامعه تحت سلطه      
ما و به تبع از اون جنبش انقالبی        
ــسيار    ــا در یــک شــرایط ب مــردم م
. ملتهب و بحرانی ای قرار داشت     

ــای   ــالها پـــــــس از کودتـــــ ســـــ
 مــرداد و بعــد از ٢٨امپریاليــستی 

اینکه مبارزات مردم مـا وحـشيانه       
ــس  ــط امپریاليــ ــم توســ تها و رژیــ

وابسته شاه سرکوب شده بـود و       
بعــد از اینکــه رهبــری حــزب تــوده  
بمثابـــه قدرتمنـــدترین تـــشکيالت 
ــه    ــا عــدم پاســخگوئی ب موجــود ب
ضــرورتهای مبــارزاتی و ســازمان   
دادن مقاومــت در مقابــل کودتــای 

 مـــرداد  چنـــان ٢٨امپرياليـــستی 
خيــانتی را در حــق جنــبش مــردم 
انجــام داد و پــس از آن کــه جبهــه 

ــودش را از   م ــاتوانی خ ــی هــم ن ل
تداوم  حرکت و سـازماندهی یـک      
ــر عليــه دشــمنان   ــارزه قــاطع ب مب
مردم  به همه نـشون داد بتـدریج         
یـــک روحيـــه وحـــشتناک یـــاس و 
سرخوردگی از مبارزه و نا اميـدی       
و تــسليم در مقابــل دشــمن بــر    

عـالوه بـر ایـن       . جامعه حاکم شـد   
ــاه در   ــساوتبار شـ ــرکوبهای قـ سـ

ــد از    ــل  ٤٢ســالهای بع  هــم عام
دیگری بود که باعث رکود و خمود       
سهمگين بر مبارزات مردم شـد و       
ــا روحيــه      ــر مــردم م ــع دیگ در واق
ــر   ــه برخاســتن ب ــارزاتی ، روحي مب
ــه موجــود و    ــه شــرایط ظالمان علي
تغييــر وضــع اســارتبار خوشــون رو 

صـمد از زمـره     . نشون نمـی دادن   
ــين     ــه در بطــن چن ــود ک ــسلی ب ن
ــوانی و   ــرایطی دوران نوجــــ شــــ

. ی خودش رو طی مـی کـرد       جوان
ــرکت    ــه شــ ــا  تجربــ ــد هــ او بعــ
مستقيم در اعتصابات معلمـان در      

 را کــــسب نمــــود  و  ٤٠ســــال 
کوشيده بود تا معلمان تبریز را نيز       
ــشاند؛ او     ــصاب بکـ ــن اعتـ ــه ایـ بـ

ــين در ســال   ــه از ٤٥همچن  فعاالن
طریق روابطی که از طريق کـاظم       
ــارز    ــشجویان مب ــا  دان ســعادتی ب

شجویی داشــت در اعتــصابات دانــ
و ایــن تجــارب . شــرکت کــرده بــود

درست در شـرایطی کـسب مـی        
شد که بـدليل شکـست مبـارزات        

انبــوه کهنــسال تــرس و "گذشــته 
بر جامعه تحت سـلطه مـا       " خفت

عـدم اعتمـاد و      . سایه افکنده بـود   
بـــــين " جـــــدایی غـــــم انگيـــــز"

ــوده    ــا تـ ــی بـ ــنفکران انقالبـ روشـ
ــن شــرایط     ــا ای ــه ب ــا مواجه طبيعت

مقابـــل  ســـواالت جدیـــدی را در   
ــشرو و و    ــای پيـ ــه و نيروهـ جامعـ
ــی     ــرار داد مبنـ ــا قـ ــویژه جوانهـ بـ
براینکه  آیا واقعا ميـشه بـا چنـين          
ــرد؟    ــارزه کـ ــدرتی مبـ ــم قدرقـ رژیـ
ــرد؟ راه     ــارزه کـ ــد مبـ ــه بایـ چگونـ

ی کتاب دیگری نوشته    اخيرا وزارت اطالعات و امنيت جمهوری اسالم      
و منتشر کرده به اسم  چریکهای فدائی خلق ایران از نخستين کنش             

در ایــن کتــاب دژخيمــان جمهــوری اســالمی کــه  .  ١٣٥٧هــا تــا ســال 
دستانشان تـا بـه مرفـق بخـون بهتـرین فرزنـدان کمونيـست و مبـارز                  

در حـق رزمنـدگان   " قـساوت هـای سـاواک   "خلق ما آلوده سـت بيـاد        
و با طرح ناقص و سر و دم بریده  و جهت دار برخـی از                فدایی افتادند   

اسناد ساواک در مورد سازمان چریکها در حقيقت سعی کرده اند که            
در ذهــن خواننــده و بــویژه نــسل جــوانی کــه در آنــدوره در قيــد حيــات 
نبــوده از خــود تــصویر نویــسندگان حقيقــت جــویی را جلــوه بدهنــد و   

تمــام یــک یــورش زهــرآگين ســپس بــدنبال  ایــن فریبکــاری بــا رذالــت 
 سياسی را به باورها و تفکرات و ارزشهای انقالبـی ای            –ایدئولوژیک  

که توسـط چریکهـای فـدایی خلـق و مبـارزات آنهـا در طـول تـاریخ در                    
ذهن مردم ما و بویژه نسل جوان و مبارز امروز نقش بـسته سـازمان               
بدهند؛ با این هـدف کـه بـاور شـکنی کـنن، ارزشـها را ضـد ارزش جـا                     
بزنند و در یـک کـالم اميـد نـسبت بـه مبـارزه بـرای  تغييـر و واژگـونی                       

 .دستگاه ستم و استثمار موجود را ازبين ببرند
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چيــست؟ و چگونــه مــی تــوان بــر 
این شـرایط خفقـان بـار ناشـی از          
ارعاب و ترس غلبه کرد و با جلـب      

 و  حمایت و اعتماد تـوده، کـارگران      
زحمتکــشان را بــه عرصــه مبــارزه  
کــــشانيد و بــــرای تغييــــر وضــــع 
اســـــــارتبار موجـــــــود آنهـــــــا را 

این سـواالت و    .  سازماندهی کرد 
واقعيــات موجــود در آن دوره پــيش 
از هر چيز بر یک ضـرورت تـاریخی         
یعنی ضرورت وجـود یـک تحليـل و         
تئوری انقالبی راهگشا تاکيد می     

  . کرد
  

از ســوی دیگــر  پاســخ بــه ایــن     
ــویژه اهميــت بيــشتر و  ســوا الت ب

بزرگتــری پيــدا مــی کــرد چــرا کــه  
ــال   ــستی از کانـ ــلطه امپریاليـ سـ
ــالحات     ــام  اص ــا انج ــم شــاه ب رژی
ارضی یک هياهوی بسيار زیاد رو       
در سطح جامعه براه انداخته بـود       
ــوهم    ــای روشــنفکر رو مت و نيروه
کرده بود دستگاه تبليغـاتی شـاه        
در همه جا فریبکارانـه فریـاد مـی         

ارگران رو در سود کارخانه     زد که ک  
ــان    ــه دهقان هــا شــریک کــرده و ب
زمـــين داده زنـــان را آزاد کـــرده  و 
دیگه بهـشت موعـود در جامعـه و       
در جزیــره ثبــات و امنيــت برقــرار    

ــين   .... شــده و ــاثير هم ــت ت و تح
تبليغــات سازشــکاران فریــاد مــی  
زدند که اقـدامات شـاه و ازجملـه         

تخفيــف "اصــالحات ارضــی باعــث 
 خارج شـدن انقـالب از      و" تضاد ها 

  . دستور کار شده است
  

ــات    ــين تبليغـ ــر چنـ ــرف دیگـ از طـ
سرســام آوری و چنــين مــوقعيتی 
ــا و   باعـــث مـــی شـــد کـــه جوونـ
روشنفکران و انقالبيـون بـه تکـاپو        
ــرای    ــدتا بـ ــعی کننـ ــد و سـ بيفتنـ
. سوالهای فوق پاسـخ پيـدا کننـد       

در چنــين رونــدی بــود کــه محافــل 
مختلف روشنفکری بتدریج شـکل     

یکی از برجسته ترین    . رفتمی گ 
این محافل،محفل صمد و بهـروز و   

ــا   ــاران اونهـ ــعادتی  (یـ ــاظم سـ کـ
.. ) ،عليرضا نابدل، مناف فلکی و      

ــه در اون    ــد کـ ــان بودنـ در آذربایجـ
ــون     ــار شــ ــی از کــ ــرایط یکــ شــ
شــــناخت جامعــــه و فهميــــدن   

آیــن . موقعيــت و مــسایل اون بــود
رفقا در حالی کـه مـی کوشـيدند         

هی انقالبی  از راه های ممکن آگا    
را در محـــــيط کـــــار و زنــــــدگی   
خودشون بسط بدهنـد و مبـارزات       
خودشونرو بر عليه رژیم شـاه بـه        
پــيش ببرنــد تــالش بــی وقفــه ای 
هم ميکردند کـه از طریـق تمـاس         
با خود واقعيت و بـدور از بحثهـای          
ــده    ــج کننـــ ــده و فلـــ ــی فایـــ بـــ
روشــــنفکری صــــرف، واقعيــــت   
مــسایل جــاری رو بــشناسن و در 

ــات   ــل تبليغ ــم  مقاب ــه رژی فریبکاران
شاه برای ارعاب و تحميـق مـردم        

بایستند و پاسخهای روشن رو در      
  .اختيار مردم بگذارند

  
ــا ایــن فعاليتهــا بطــور   در  رابطــه ب
مثال صمد و بهروز یارانش تصميم      
ــا اداره صــفحه ای از    ــا ب ــد ت گرفتن
ــه بعنــوان     ــه رســمی  آدین روزنام
یکــی از راه هــای تحقــق اهــداف  

کوشند؛ صمد  فوق در آن شرایط ب    
و یــارانش از انتــشار ایــن روزنامــه 
صرفا یک کار ادبی و سياسـی را        
تعقيب نمی کردند و بقول یکی از       
دوستان صمد، او می کوشيد تااز      

ســـکویی بـــرای کـــار "آن بعنـــوان 
ــشکيالتی اســتفاده " سياســی ت

ــد ــری از   .  کن ــثال بخــش دیگ ــا م ی
فعاليتهای ایـن رفقـا ایـن بـود کـه           

ــ   ــد در مقابـ ــی کردنـ ــعی مـ ل سـ
ــی      ــه م ــاکم ک ــه ح ــات طبق تبليغ
ــا رو در خوشـــی   ــيد جوونهـ کوشـ
های زندگی غـرق کنـه و نـسبت         
به مـسایل سياسـی بـی تفـاوت         
کنــه ، از مبــارزه برمونــه و گوشــه  
نـــــشينی و اندیویدیواليـــــسم و  
پرستيدن منـافع خـود رو در ميـان         

اگـر  . اوها تبليغ می کرد بایـستند     
در همين زمينه بـه مقالـه بـسيار         

ــده صــمد ب  ــار  آموزن ــام چــخ بختي ن
ــه      ــيم در چ ــی بين ــيم م ــه کن توج
شرایطی  این مقاله نوشته شـد       
و بعد هـم چـه  تـاثيری در سـطح           
محافل روشنفکری و از اون طریق      

ــه گذاشــتحدر ســط ــن .  جامع ای
ــن    ــه ای ــاد و پای ــع بني ــه در واق مقال
تفکــر رو کــه طبقــه حــاکم مــی     
ــطح    ــا رواج اون در سـ ــيد بـ کوشـ
مـــدارس و دانـــشگاه هـــا  ذهـــن 

ان رو باهــاش بخــوره و نــسل جــو
اونهــاد رو بــه بــی تفــاوتی و بــی  
ــالی در مقابــــل معــــضالت و   خيــ
مسایل موجود سوق بده رو مورد      
حمله قرار داد و پایـه هـای چنـين         
ــا رو     ــه اونه ــی کوب ــی رو م تفکرات
ــان     ــه و اذه ــی کن ــع ســالح م خل
روشنفکران انقالبی رو آماده می     
کنه برای توجه به یک کـار جـدی؛         

 در یــک مــسير بــرای گــام گــذاردن
مبارزه ای جدی مبـارزه ای کـه از         
  مسيری پر پيچ و خطر می گذره؛ 

  
ــشه صــمد و     ــر اندی خــط حــاکم  ب
تداوم تفکـرات نـوین رو بعـد مـا در           
ــاهکار صـــمد یعنـــی  مـــاهی   شـ
سياه کوچولـو مـی بينـيم کـه بـه           
ــاهی و    ــاد آگ ــوان ســمبل و نم عن
عنــصر پيــشرو ميــاد و تــسليم بــه 
جو سکون و سکوت رو نفی مـی        
کنـــه و ارزشـــهای موجـــود رو بـــه 
چالش مـی کـشه و  بـرغم تمـام           
پنــد و انــدرزهای قــدیميها مــی ره 
تـا بـه وادی هـای ناشـناخته گــام     
بگــذاره و در ایــن راه مــسلح مــی 
شه و واهمـه ای هـم از خطـرات          
ناشاخته این راه نـشون نمـی ده        

  .  
  

زمــانی " افــسانه محبــت"و یــا در 
که گل الله خود را قربانی زمين و        

ردم ميکند با این هدف که تخـم        م
ــا مــرگ   گــل در نيفتــد و در واقــع ب
آگاهانه و سرخ خـودش بـه زمـين         
زندگی دوباره می هد، ما شـاهد       
ــرین     ــجاعانه ت ــاکترین و ش ــروز پ ب
احساسات انقالبـی هـستيم کـه       
می کوشد این پيـام را در جامعـه         
و در ميــان روشــنفکران انقالبــی   
رواج بده که در مبارزه طبقاتی بـر        

يـــه دشـــمن، مبـــارزین بایـــد     عل
ــون   ــایی رو از خوشـ ــداکاری هـ فـ
نــشون بدهنــد کــه تنهــا از عهــده  
پيشروترین فرزندان خلق بـر مـی       

آیــد و بــه ایــن ترتيــب او بــا دیــدی  
 لنينيــــستی بــــر -مارکسيــــست

نقش و ضرورت عنصر فـداکاری در    
  .  تداوم مبارزه دست می گذارد

  
ــاب  ــواب و  ٢٤در کت  ســاعت در خ

 صمد است که    بيداری باز هم این   
در آخــر کتــاب مسلــسل پــشت    
شيشه رو بدست لطيف داد و به       
ایــن وســيله راه مبــارزه بــا بــی     
عـــدالتيها رو  تئـــوریزه کـــرد و در   
سطحی قابل فهم و عامه پـسند       
. به مـردم و جامعـه ارائـه مـی ده          

ــار رو    ــن آث ــا ای خــوب وقتــی کــه م
بررسی مـی کنـيم و دیالکتيـک و         
منطــق درونــی اون آثــار رو مــی    

يم متوجـه دیـد عميقـا علمـی         بين
ومارکسيستی صـمد مـی شـيم        
و می بينيم که چگونه پاسـخ اون        
ســواالتی رو کــه در مقابــل نــسل 
روشنفکران زمان خـودش داشـته      
ــصيتهای   ــب شخــــــ رو در قالــــــ
داستانهای کودکان و مثال در متن      
گفتگوی سـاده ولـی بـا محتـوای         
عميق  بين کـرم شـبتاب، مـاهی      

لــه ، خاقورباغــهســياه کوچولــو،  
ــاهی     ــرغ م ــک و م ــه مارمول کالغ

بهــشون مــی پــردازه و ... خــوار و 
ــصورت علمــی    ــن ســواالت رو ب ای
ــع   ــی ده و در واقــــ ــواب مــــ جــــ
پاســخهایی رو تئــوریزه مــی کنــه  
که کمـی بعـد در خـدمت رشـد و           
پيشرفت مبارزات آزادیبخش تـوده     
هــای رنجبــر مــا در یکــی از ســياه 
تــرین دوره هــای زندگيــشون قــرار 

  .  می گيره
  

 صـمد در واقـع شـالقی سـت          آثار
به اذهان روشنفکران بـرای اینکـه       
مــسایل مبــرم جنــبش  و ضــرورت 
تالش برای پاسخ گـوئی بـه آنهـا         

آثــار . رو در مقابــل اونهــا قــرار بــده
صمد نه تنها یکی از درخشانترین      
جلـــوه هـــای ادبيـــات مقاومـــت و 
مبارزه برای رنجبران و پابرهنگانـه      
بلکــــه مهمتــــر از اون منبعــــی از 

زشــــهای مارکسيــــستی و از آمو
جمله شيوه برخورد ماتریاليستی    
ــسيار     ــانی ب ــا زب ــسایل رو ب ــه م ب
ســـاده و عامـــه فهـــم در مقابـــل  
کودکان و نوجوانان و نـسل جـوان        
ــار    ــن آث ــرار مــی ده و تمــامی ای ق

طــوری نگاشــته مــی شــوند کــه   
ــه همــين مــسایل و   خواننــده بتون
پيامها و شيوه برخوردهای صحيح     

 به نسل جـوان     رو به بقيه و بویژه    
ــيعتری در   در ســـطح هرچـــه وسـ

  . جامعه پژواک بده
  

ــدی      ــا دی ــه ب ــاه ک ــر گ ــابراین ه بن
ــی   ــستر بررســ ــاریخی و در بــ تــ
شرایط مـشخص دوران زنـدگی و       
حيات صمد به آثار و اندیشه های       
ایــن معلــم انقالبــی نگــاه کنــيم ،  
زمانی که ببينـيم چگونـه پویـان و         
مـــسعود و یارانـــشبن توانـــستند 

بربـستر مطالعـاتی    چند سـال بعد   
که از جامعه ایران کرده بودنـد بـه         
ــين   ــند و چنـ ــين خطـــی برسـ چنـ
تئوری و تحليلی رو ارائه بدنـد، آن       
موقع دیدن نقش و تاثير  اندیـشه         
صمد در آن تئوریها واقعيتـی انکـار        

  . ناپذیره
  

وقتـــی کـــه مـــا زنـــدگی صـــمد و 
اندیــشه هــای صــمد رو بررســی  
ــل      ــر قاب ــای غي ــيم فاکته ــی کن م

ــاری  ــه   انک ــم ک ــی آوری بدســت م
نشون ميده که در اون سالها چه       
مسایلی مقابـل جامعـه بـود چـه         
مسایلی مقابل توده هـا بـود چـه         
مسایلی مقابل جوونها بود و ایـن       
ــه    ــالش و مطالع ــر ت ــسایل در اث م
عميـــق روشـــنفکران انقالبـــی او 
عــصر کــه صــمد بهرنگــی یکــی از 
برجــسته تــرین و اگــاهترین اونهــا 

  . گرفتبود چه پاسخهایی را 
  

همين پاسخها بـود کـه راه را هـر          
چه بيشتر برای پيشروی و رشـد       

وقتی که ما زندگی صمد و اندیـشه هـای صـمد رو بررسـی مـی کنـيم            
 در اون فاکتهای غير قابل انکاری بدست می آوریم که نشون ميـده کـه            

سالها چه مسایلی مقابل جامعه بود چه مسایلی مقابل توده هـا بـود              
چه مسایلی مقابل جوونها بـود و ایـن مـسایل در اثـر تـالش و مطالعـه           
عميق روشنفکران انقالبی او عصر که صمد بهرنگی یکـی از برجـسته             

همين پاسـخها بـود   . ترین و اگاهترین اونها بود چه پاسخهایی را گرفت        
را هــر چــه بيـشتر بــرای پيــشروی و رشـد آگــاهی روشــنفکران   کـه راه  

در تـداوم    .انقالبی و پدیدار شدن یـک خـط انقالبـی در آن دوره بـاز کـرد                
همين کوششها بود که رفقا و یاران صمد توانستند چند سال بعـد و در        
جریان یک کار تحقيقی طوالنی، از جمله در روسـتاها ، بـا رفـتن و کـار                   

، با مطالعه ساختارهای جامعه تحـت سـلطه مـا و            کردن در کارخانه ها   
تجزیه و تحليل تـضادهای موجـود ایـن قانونبنـدی کـه جامعـه مـا تحـت                   
ســلطه امپریاليــسم قــرار دارد و روبنــای ذاتــی چنــين نظــامی جــز یــک 

 .دیکتاتوری شدیدا و وسيعا قهر آميز نخواهد بود را کشف کنند
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  !جاودان باد خاطره تمام شهدائي كه قهرمانانه تا پاي مرگ با دشمن جنگيدند

آگـــاهی روشـــنفکران انقالبـــی و 
پدیدار شدن یـک خـط انقالبـی در         

در تـداوم همـين     . آن دوره باز کـرد    
ــاران    ــا و ی ــود کــه رفق کوشــشها ب
صمد توانـستند چنـد سـال بعـد و          
در جریــــان یــــک کــــار تحقيقــــی 
طــوالنی، از جملــه در روســتاها ، 

ا رفــتن و کــار کــردن در کارخانــه بــ
ــاختارهای     ــه سـ ــا مطالعـ ــا، بـ هـ
جامعه تحت سلطه ما و تجزیـه و        
ــن   ــود ایـ ــضادهای موجـ ــل تـ تحليـ
ــا تحــت    ــه م ــه جامع ــدی ک قانونبن
ســـلطه امپریاليـــسم قـــرار دارد و 
روبنــای ذاتــی چنــين نظــامی جــز 
یــک دیکتــاتوری شــدیدا و وســيعا  
قهــر آميــز نخواهــد بــود را کــشف  

ينـی حاصـل از     یافته های ع  . کنند
چنين کوششی بـود کـه ازجملـه        
ــر    نــشان مــی داد طبقــه حــاکم ب
جامعــــه مــــا  یعنــــی بــــورژوازی 
وابسته به امپریاليسم با اتکـا بـه        
ــدان     ــن دن ــا ب ــدرت سياســی  ت ق

کـه در خـدمت حفـظ ایـن       -مسلح  
ــام  اســت  ــه   -نظ ــد ک ــی کوش  م

شـــرایط را بـــرای بـــسط ســـلطه  
ــا    ــستی ت ــای امپریالي ســرمایه ه

اخته و اعمــاق جامعــه حاضــر ســ 
شــرایط را بــرای تــشدید هــر چــه  
بيشتر استثمار نيروی کـار ارزان و       
ــابع و ثروتهــای طبيعــی    غــارت من

ــازد  ــر سـ ــا حاضـ ــای مـ آن . خلقهـ
تحليــل درخــشان نــشان مــی داد 
که با اصالحات ارضـی بـرخالف آه        
ــستهای    ــای اپورتونيــ ــه هــ و نالــ
متعفنی نظيـر حـزب خـائن تـوده،         
ــا اصــالحات   ــاتی ب ــضادهای طبق ت

اصـطالح انقـالب سـفيد      ارضی و ب  
شاه نه تنها تخفيـف نيافتـه بلکـه         
هــر چــه بيــشتر تــشدید گــشته و 
ــا   حـــــل مـــــساله ارضـــــی را بـــ
برجـــستگی هـــر چـــه بيـــشتر در 

و . مقابل انقـالب قـرار داده اسـت       
ــستی    ــل مارکسيـ ــاالخره تحليـ بـ
یاران صمد نشان مـی داد کـه بـا          
توجه به بی اعتمادی عميق توده      
 ها به پيشرو و به اشکال سترون      
ــه    ــا توجــه ب ــارزاتی گذشــته، ب مب
ــا    ــه  و ب ــق در جامع ــود دومطل وج
توجــه بــه آنکــه دیکتــاتوری حــاکم  
ظرفيت و تحمـل پـذیرش کمتـرین        
جنبش اعتراضی کـارگران و تـوده       
ها را ندارد، تنها راه بـرای کـسب         
اعتمــاد تــوده هــا، ســازماندهی و 
تشکل آنها و  جاری کـردن انـرژی         
مبارزاتيـــشان بـــر عليـــه دشـــمن 

ــا  ــارزه   همانـ ــه مبـ ــت زدن بـ دسـ
مــسلحانه و اعمــال قهــر انقالبــی 
بر عليه قهر ضد انقالبـی دشـمن        

  . بود
  

پروسه ای که با غرش مسلـسل       
رزمنـدگان سـياهکل در جنگلهـای    

شمال شـروع شـد و بـرغم جـان          
باختن  رزمندگان چریک  حاضر در       
صف اول این مبـارزه، جنـبش هـر          
ــا و     ــه بق ــویتر  ب ــه وســيعتر و ق چ

امــه داد و مــورد پيــشرفت خــود اد
مهر و محبت توده ها قـرار گرفـت         
و قادربه کسب وسـيعترین اقبـال       
تــوده ای بــرای کمونيــستها و در   
راس آنها چریکهـای فـدایی خلـق        
ــاران صــمد   ــران یعنــی همــان  ی ای

  .شد
ــرگ    ــد از م ــالهای بع ــول س  در ط
صمد مجموع تمامی این واقعيـات     
که نقش او در شـناخت آنهـا غيـر          

بصورت یـک تئـوری     قابل انکار بود      
مارکسيستی در دو اثر درخـشان      

مبارزه مسلحانه هـم اسـتراتژی      "
ــک  ــارزه  "و " هــم تاکتي ضــرورت مب

تئـوریزه  " مسلحانه و رد تئوری بقا    
ــه     ــه مثاب ــد و ب ــدی ش ــع بن و جم
ــوده هــای   ــدئولوژیک ت ــه ای زرادخان
ــوری      ــوان تئ ــه عن ــتم ،ب ــت س تح
ــستی  مارکسيــــــــست لنينيــــــ
راهگــشای انقــالب ایــران در آواز   

ير گلوله رزمندگان سـياهکل و      صف
ســازمان چریکهــای فــدایی خلــق 
ایـــران، ایـــن ســـازمان سياســـی 
نظــامی پرولتاریــای ایــران  پــژواک  

ــت ــان   . یاف ــه همگ ــه ک و همانگون
شاهد بودند سالها بعـد در تـداوم        
مبارزه ای که اساسا قـدرت خـود        
ــه     ــاد بـ ــوری و اعتقـ ــن تئـ را از ایـ
پيــروزی محتــوم تــوده هــای تحــت 

 زمــين را درزیــر ســتم مــی گرفــت
ــرتجعين   ــستها و مـ ــای امپریاليـ پـ
لرزاند و رژیـم وابـسته شـاه را بـه        

  . زباله دان تاریخ فرستاد
  

بنابر این الزمه تاکيـد کـنم کـه مـا           
وقتــی مــسایل رو در چارچوبهــای 
تاریخی و زمانی و مکانی ای کـه        
ــر   ــادن در نظــ ــاق افتــ در اون اتفــ
ــشخيص    ــدها رو تـ ــریم و رونـ بگيـ

يم فهميــد بــدیم، اونوقــت خــواه
کـــه  توجـــه بـــه پروســـه ای کـــه  
ــم    ــسلحانه هـ ــارزه مـ ــوری مبـ تئـ
ــا   اســتراتژی هــم تاکتيــک در آن ب
تــالش  جمعــی از صــدیق تــرین    
کمونيستهای این مملکت  تدوین     
شد و توجه به راهگـشایی بـزرگ     
تـــاریخی ای کـــه عمـــل بـــه ایـــن 
ــا    ــد و نيروهـ ــب شـ ــوری موجـ تئـ
ــارزات روشــنفکران و   بزرگــی از مب

ــا رو در ســـ  ــوده هـ ــه تـ طح جامعـ
ســرازیر کــرد نــشون مــی ده ایــن 
تئوری از اسمون نيامد از دل خـود      
واقعيــت گرفتــه شــد؛ ایــن تئــوری 
جمعبندی واقعيت بود و بعـد هـم        
پاسخی بود برای تغييـر خـود اون        
واقعيـــت؛ و اینجاســـت کـــه ایـــن  
جمله درخشان رفيق پویان که بـا       
ــا بــــــه دانــــــش عميــــــق   اتکــــ
مارکسيستی خودش مـی گفـت      

ه از واقعيـت عينـی     تئوری ای کـ   " 
ــا نمــی     ــشده باشــد، طبع ــذ ن اخ
ــا واقعيــت عينــی    ــا هــم ب ــد ب توان

و " رابطــه ای درســت برقــرار کنــد 
بالنتيجه تنها تئوری ای مـی تونـه        
واقعيــت رو تغييــر بــده کــه از خــود 
ــا    ــه شــده باشــه  ب واقعيــت گرفت
ــر چـــه بيـــشتری   برجـــستگی هـ
ــارزاتی خــــودش رو   اهميــــت مبــ

  . نشون می ده
  

 برگـردیم بـه     بدیـد   اجـازه   پایان  در  
ــشتار  ــی و  کــ ــدانيان سياســ زنــ

  .حرفهام رو تموم کنم
   

همونطــور کــه در ابتــدای صــحبتم  
 جمهـــوری ٦٧گفـــتم، در ســـال  

اســــالمی در جریــــان یکــــی از    
وسيعترین یورشهای ضد انقالبی    
از قبل طرحریزی خودش با اعـدام       
هــــزاران تــــن از زنــــان و مــــردان 
انقالبی آخرین ضربه رو بـه نـسل        

ی قيــام بهمــن وارد آورد و  انقالبــ

یکی از بزرگترین جنایـات تـاریخی       
. خودش رو به منصه ظهور رسوند     

این نسل بـا اندیـشه هـای صـمد          
شکل گرفته و تربيت شده بود در       
واقع دژخيمان جمهوری اسـالمی     
با این جنایت هزاران ماهی سياه      
کوچولـــو رو بـــدار آویخـــت کـــه بـــا 
مبــارزات پرشــور خودشــون در راه  

انقــالب ایــران کوشــيده پيــشرفت 
بودنــد ، یکــی از بزرگتــرین نــوکران 
امپریاليـــــسم یعنـــــی شـــــاه رو 
سرنگون کرده بودند و یـک تجربـه        
بزرگ مبارزاتی رو در مقابل مـردم       
. دنيــا بــه نمــایش گذاشــته بودنــد

ماهی های سياه کوچولویی کـه       
  ٦٠بعـــد هـــم از قيـــام تـــا ســـال  

هم،برغم تمامی روشـها تفکـرات      
ــه و ســل طه اپورتونيــسم  فریبکاران

بر جنبش انقالبی،  آتـش انقـالب        
بر عليه اسـتثمارگران و دشـمنان       
توده های تحت ستم رو روشـن و    
زنده نگه داشته بودنـد و صـادقانه      
به آن پرچم و شـعاری کـه در اون          

صــمد معلــم "ســالها  بــا مــضمون 
بـر  " ماست، راه صمد راه ماسـت     

افراشـــته بودنـــد وفـــادار و پایـــدار 
 بـه همـين دليـل    ماندند و درسـت   

اســت کــه بــرغم تــصورات واهــی  
دشمن  مرگ آنها آنچنان تـاثيرات       
شگرفی در زنـدگی نـسل بعـد از         
آنان گذارده که خـواب خـوش را از         
  .چشم جالدان حاکم ربوده است

  
بيایيد تا یاد و راه آنـان را بـا تـداوم            
مبــــارزه ای هــــر چــــه بزرگتــــر و 
ــم ضــد     ــه رژی ــر علي ــر ب یکپارچــه ت

می و نظـام   خلقی جمهوری اسال  
ــه    ــر چـ ــاکم هـ ــتثمارگرانه حـ اسـ

از شـما    .بيشتر و بهتر پاس داریم    
متشکرم که حوصـله کردیـد و بـه         

  .حرفهای من گوش دادید
  
  

 

ما وقتی مسایل رو در چارچوبهای تاریخی و زمانی و مکـانی            
ای کـــه در اون اتفـــاق افتـــادن در نظـــر بگيـــریم و رونـــدها رو 
تشخيص بدیم، اونوقت خواهيم فهميد که  توجـه بـه پروسـه             
ای که  تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هـم تاکتيـک در             

از صدیق ترین کمونيستهای ایـن مملکـت         آن با تالش  جمعی      
تدوین شد و توجه به راهگشایی بزرگ تـاریخی ای کـه عمـل              
بــه ایــن تئــوری موجــب شــد و نيروهــا بزرگــی از مبــارزات        
روشنفکران و توده ها رو در سطح جامعه سرازیر کرد نـشون        
می ده این تئوری از اسمون نيامد از دل خود واقعيـت گرفتـه               

ندی واقعيت بود و بعد هم پاسخی بـود         شد؛ این تئوری جمعب   
ــه     ــن جمل ــت؛ و اینجاســت کــه ای ــر خــود اون واقعي ــرای تغيي ب
ــق      ــه دانـــش عميـ ــا بـ ــا اتکـ ــه بـ ــان کـ ــق پویـ ــشان رفيـ درخـ

تئـوری ای کـه از واقعيـت        " مارکسيستی خـودش مـی گفـت        
عينی اخذ نشده باشـد، طبعـا نمـی توانـد بـا هـم بـا واقعيـت                   

النتيجه تنها تئـوری ای     و ب " عينی رابطه ای درست برقرار کند     
می تونه واقعيت رو تغيير بده که از خود واقعيت گرفته شـده             
باشه  با برجستگی هر چه بيشتری اهميت مبارزاتی خودش       

  . رو نشون می ده
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  صمد معلم ماست،"
   ". راه صمد راه ماست

  
م    احتماأل شنيدن اين جمله شما را ه

 و  ۵۶به تظاهرات خيابانی سالهای     
ن    ۵٧ ر اي  می برد که ده ها هزار نف
ه راه   ش د ک ی زدن اد م عار را فري

  . صمد را ادامه خواهند داد
ان انقالب        ا در جري  ۵٧چرا مردم م

د؟  ی خواندن ود م م خ مد را معل ص
شجوها در    م دان روز ه را ام چ
ه جمهوری اسالمی  در          اعتراض ب
ياه کوچک   ای س اهی ه د م روز عي
اهی            ام م د؟ پي به مردم هديه می کنن
سل           ه ن سياه کوچک صمد چيست ک

  ل منتقل می شود؟به نس
  

ه از          ود ک صمد نويسنده ای انقالبی ب
ميان طبقات محروم جامعه برخاسته     

ود وب  . ب ی خ اطر خيل ين خ ه هم ب
تمديدگان را  ای س ا و نيازه درده

شناخت ای صمد  انعکاس . مي حرفه
ارگران و  ای ک ته ه خواس
صه    ان ق ی زب ود، حت شان  ب زحمتک

ود     ان ب ان آن ايش زب ان . ه قهرم
ا  ود آنه ايش خ وای ، و ه محت

ن   . داستانهايش زندگی آنها بود    به اي
شه          در داليل بود که صمد  برای همي

قلب مردم جا گرفت، سرمشقی برای      
اريخ        روشنفکران انقالبی شد و در ت
ی از     وان يک ه عن ا ب شور م ک
تم و   ت س ای تح وده ه ان ت قهرمان
ارزين،    والی مب سلهای مت م ن معل

  . جاودانه شد
ه  ست ک ای تعجب ني ود چنج ين  وج

وده          رابطه  ای عميق ميان صمد و ت
ه       های رنجديده ايران موجب شود ک
وری     اه و جمه م ش ر دو رژي ه
د،         اسالمی در تضاد با او قرار بگيرن
مدتها چاپ کتابهايش را ممنوع کنند      
و بخش فرهنگی وزارت اطالعات و      
رای   المی ب وری اس ت جمه امني
ونی    سل کن ان ن مد در مي دن ص کوبي

راه او د      ه آراز    به افسر هم ر رودخان
  .   و قلم به مزدانی چند متوسل شود

 پاسدارها برای   ۶٠وقتی که در دهه     
ه های          ه خان شکار جوانان انقالبی ب
د، کتابهای صمد را           مردم می ريختن
ع       ان جم رم آن درک ج وان م ه عن ب

م      . آوری می کردند   ن برخورد رژي اي
ردم را     شتر م ه بي ر چ مد ه ا ص ب

دمردمی    ت ض ه ماهي سبت ب ن
ور المیجمه رد ی اس ی ک اه م .  آگ

م شاه صمد              ه رژي د ک مردم می گفتن
م    المی ه وری اس شت و جمه را ک
شد و بچه           شاگردهای صمد را می ک
ياه  اهی س ه م د ک ا را وادار می کن ه
ا را در  دوز و کالغه و و اول کوچول

  .  خاک باغچه پنهان کنند
  

دگی و      يوه زن ه ش ه ب ی ک وقت
ه        ار صمد ک فعاليتهای مبارزاتی و آث

يم،       همه   پرارزش هستند نگاه می کن
ه چرا شاملو             يم ک به وضوح می بين
د  ز تعه رت انگي ره حي او را چه

د ا     -خوان د ب ق باي ه ح ه ب دی ک  تعه
: مضاف غول و هيوال توصيف شود     

تعهدی که  ! هيوالی تعهد ! غول تعهد 
رهم زن و    ايش ب ز و آس وف انگي خ
ا          خانه خراب کن کژی ها و کاستی ه

  . است
  

ا فرصت ني ه در اينج ه هم ه ب ست ک
ن     سيار ارزشمند اي دگی ب ای زن زواي

ردازم  ی بپ م انقالب رای . معل ی ب ول
ور     ه ط ت ب ث الزم اس ه بح ادام
ای  دگی و فعاليته صر از زن مخت

  .مبارزاتی او شمائی به دست دهم
ال  مد در س ک ١٣١٨ص  در ي

د ، دوران  دنيا آم ارگری ب انواده ک خ
دهه .  گذراند٢٠کودکيش را در دهه 

م   ه رژي افی   ای ک درت ک اه از ق ش
ردم     ارزات م رکوب مب رای س ب
برخوردار نبود و حتی در آذربايجان      
ه آذربايجان در     ه مدت يکسال فرق ب

ت  رار گرف درت ق ودکی . راس ق ک
صمد در چنين جو سياسی مساعدی       

ت اهد ١۵در . گذش الگی او ش  س
رای آزادی و  ردم ب ارزات م مب
استقالل و نهضت ملی کردن صنعت       

ه دن    ه ب ود ک ت ب ای  نف ال آن کودت ب
ين  رداد ٢٨ننگ .  رخ داد١٣٣٢ م

ز  ا ني د از کودت اق بع در شرايط اختن
صمد  عليرغم همه سختی شرايط و         
د از             دی بع ا امي اس و ن سيطره جو ي
ود         کودتا در جامعه ايران نوجوانی ب
اهی           ی و آگ که با اندوخته های تجرب
ان   ا آن زم ه ت اعی ک سياسی و اجتم

ارزاتی   ود راه مب رده ب سب ک ود ک خ
  .را می جست

  
دماتی تربيت     ورود به دانشسرای مق

ن   م در س ث  ١۶معل الگی باع  س
د انی ش روز دهق ا به نائی او ب  .آش

ارگری    انواده ک ه خ انی ب بهروز دهق
ق     ستی تعل د کموني ار و عقاي ا افک ب
د  ا او در رش تی ب ت و دوس داش
شخصيت انقالبی صمد تاثير بسزائی     

دگی  . گذاشت د زن ه بع ان ب از آن زم
دآن د ه ش م آميخت از . و در ه

ا در      ای آنه ار ه رين ک سته ت برج
ه   شار دو روزنام سرا انت دانش

ده            ام های خن ه ن و ديواری فکاهی ب
ود   اجی ب وره ب سايل   . س ا م ه آنه ک

يط     شک مح ررات خ اعی و مق اجتم
رح و    ز مط ان طن ا زب سرا را ب دانش

د  ی نمودن د م مد  . نق ا ص د ه بع
اب  ی درکت او در "بهرنگ د و آ آن

سائل تربي ران م ي اي ادات "ت  انتق

ه  ز روزنام ده"طنزآمي دوران " خن
د   ه نق ل داده و  ب وانی را تکام نوج
ی از  امع و علم سيار ج ل ب و تحلي
ت     ستم تربي ی و سي ام آموزش نظ

  .معلم در ايران پرداخت
ت      راه دوس ه هم روز ب مد و به ص
س از     عادتی پ اظم س ان ک ديگرش
ه  م ب وان معل ه عن ام دانشسرا ب اتم

ه  ای آذر ش تا ه د و در روس ر رفتن
م ديگر        اری ه ا ي آنجا چندين سال ب
ت   رای تربي مندی ب ای ارزش ار ه ک

به طوری  . شاگردانشان انجام دادند  
ردم            ان شاگردان و م که آنان در مي

ار    وان آموزگ ه عن ار ب  انآن دي
  . نمونه شناخته می شدند

ی و فرهنگی مشترک          کار های ادب
انی در         صمد بهرنگی و بهروز دهق

ن دوره از اه ادی  اي ت زي مي
ود  وردار ب وداری  ،برخ ود نم  و خ

ا از              ه آنه د ک شان می دهن است که ن
سايل      ه م سبت ب ی ن د علم ه دي چ

د   و چطور سعی می     برخوردار بودن
کردند نه فقط از طريق مطالعه بلکه        
از طريق زندگی با مردم و درک درد        
ای      ت ه ان واقعي ای آن ج ه ا و رن ه
ناخته و   شتر ش ه بي ر چ ه را ه جامع

ن پ د   در اي ز رش ود را ني ه خ روس
  .دهند

ی مد بهرنگ ای ص ه کاره   واز جمل
ام      ه انج دام ب انی اق روز دهق به
ائی  ا ج ه ت ود ک تائی ب ات روس تحقيق
ی داد  ازه م ی اج سور دولت ه سان ک
گزارش آنها از جمله در کتابی تحت        

ان   " ديدار از روستا   "عنوان   در هم
  . زمان منتشر شد

ام           ه ن ه ای ب ه  "انتشار هفته نام آدين
ه صمد بهرنگی در       "  هد آزادی   م ک

الهای  ل س ر  ٤٠اواي راه ديگ ه هم  ب
ه آن دست زد  ای صميمی اش ب رفق

ف هد. يک کار مبارزاتی ديگری بود    
شريه   ن ن لی  اي اهی رشاص د آگ

نفکر -سياسی ان روش ی جوان  انقالب
ای       ه ايف ا ب شويق آنه ادق و ت و ص

ود   ان ب ی اش ش انقالب ع . نق درواق
ود در          ه شمعی ب شب  دل  نشريه آدين

مت     ه س ارز را ب ان مب ه جوان ک
ل      . خودش جلب ميکرد    ين دلي ه هم ب

اله     ک س شار ي ول انت ه در ط ود ک ب
اش دوبار توسط ساواک توقيف شد       
شه توقيف          رای همي و در بار سوم ب

ه     . شد د آزادی با اين حال آدين ه  مه  ب
يفتگان    يد و ش دافش رس ی از اه يک

  ! صمد هنوز به پايان نرسيده استقصه
هلمين سالگرد جانباختن صمد بهرنگی و بيستمين سالگرد قتل عام چ درمتن زیر سخنرانی رفيق سهيال دهماسی 

 و به  ایرانيان مقيم تورنتو ایراد شده در گردهمایی باشکو٢٠٠٨ سپتامبر ٧که در تاریخ زندانيان سياسی می باشد 
 .دگان پيام فدایی قرار می گيرداین وسيله در اختيار خوانن
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ه     رد و ب ع ک ود جم آزادی را دور خ
ارزه فر  ه مب تادعرص وان  . س ه عن ب

االت  ا و مق عر ه ال ش ا   مث ی رض عل
نابدل نيز در اين نشريه به چاپ می         

يد و دل رس ک ناب وان ي ه عن ه ب  ک
ال    ق در س دائی خل ک ف  ۵٠چري

ه شهادت رسيد،           م شاه ب  بدست رژي
شريه  ين ن ق هم مد و ،از طري  ص

دا     رد   ياران اش را پي ه .  ک د   -آدين  مه
ی آن دوره   شريات محل آزادی در ن

أثيرات  ه   ت ت و روزنام ادی گذاش زي
ه ا و هفت ل  ه ری مث ه های معتب نام

ز" صر تبري ر " ع ه معتب و مجل
ه" شاد"و " خوش ضی" بام از  بع

د آزادی  سندگان مه ای نوي ته ه نوش
  . را تجديد چاپ می کردند

  
ارزه     ر مب الوه ب ی ع مد بهرنگ ص
ه افکار و              ر علي قلمی با ارتجاع و ب
ه  ع ظالمان ه وض ائی ک شه ه اندي

ود را تو ر  موج د ، ه ی نمودن ه م جي
جا که امکان داشت به مبارزه عملی       

ی زد   ت م ز دس ه او در . ني از جمل
ران در    ين ته صاب معلم ان اعت جري

شت ١٢ راه ١٣٤٠ ارديبه ه هم  ب
برای انعکاس صدای   دهقانی  بهروز  

ين    ان معلم ارزه در مي ن مب اي
غ         آذربايجان از هيچ اقدام ممکن دري

  .ننمود
وده ای    اهرات ت ان تظ در جري

ال  ه در س سترده ای ک  در ١٣٤٦گ
ن       چهلم ی رخ داد  صمد اي  مرگ تخت

ان   ه در آن زم رد ک دا ک انس را پي ش
ا شرکت  ست ب ود و توان ران ب در ته
ردم     راه م ه هم ائی ب ن راهپيم در اي

ر   ائی نظي عار ه رگ  " ش ا م ت
ه دارد       را " ديکتاتور ها نهضت ادام

  .با صدای رسا فرياد بزند
شج     ٤٦در سال    ارزات دان وئی  که مب

اظم    ت و ک ه گرف ز دامن در تبري
اران     رين ي ی از نزديکت عادتی يک س
ود ،     ال ب ارزات فع مد در آن مب ص
شجويان         ا دان صمد نيز امکان يافت ب
رار  اس ق ارز در تم صابی و مب اعت
اثير   اهرات ت ر آن تظ ه و ب گرفت

  .بگذارد
يم    ی دان ه م انطور ک مد در هم  ص

ان         رای کودک رابطه با نوشتن کتاب ب
ولی در ا ود  تح ان بوج ات کودک دبي

اه   وع جايگ ين موض آورد و هم
وزه    ن ح رای وی در اي ی ب خاص

ت  ود آورده اس ا  . بوج ه ب در رابط
ات     ه ادبي مد در زمين ای ص کاره
وان   راق می ت ی اغ ران ب ان اي کودک

ه آن     گفت که    ايی ب هيچ آس قصه ه
ادگی    ه آن س انی ب ا زب ايی و ب زيب

ته است   ا ننوش ه ه رای بچ أ . ب واقع
ای   ز کتابه ار   بج داد آث ه تع مد چ ص

ران   ان اي ات کودک اارزش در ادبي ب
دف    ه ه د ک م؟ هرچن مد از داري ص

ردن بچه           ه سرگرم ک قصه نويسی ن
ا      ردن آنه دار ک اه و بي ه آگ ا، بلک ه
ی و  ن از ارزش ادب ا اي ود، ام ب
ان  رای کودک تانهايش ب ذابيت داس ج

رد م نميک رای .ک ی  ب مد بهرنگ ص
ه    ی در جامع رژی انقالب ستردن ان گ

رو وان از پ سل ج بخصوص (رش ن
  .شروع کرد) کودکان روستائی

او عشق و عالقه عجيبی به بچه ها        
ردن     ا سواد ک داشت و کوشش در ب
ه و      ای مقابل ی از راه ه ا را يک آنه
ه  ادانی در جامع ا جهل و ن ارزه ب مب

ه کتابهای         . می دانست   د ک او می دي
درسی موجود هم به خاطر بيگانگی     
دگی     رايط زن ا ش شان ب محتواي

اطر     کو ه خ م ب تائی و ه ان روس دک
ج و   ه رن ی اش چ ان فارس زب
مشکالتی برای آن کودکان برای ياد      

د   ی کن اد م واد ايج ری س ن  .گي ه اي ب
اب           ه کت ا ئی ک خاطر از همان سال ه
ران را         ی اي کندو کاو در مسايل تربيت
اب  ک کت ه ي ر تهي ت بفک ی نوش م
اد       درسی برای کودکان آذربايجان افت

ا اب  الفب االخره کت يم و ب ء را تنظ
رد وش    . ک ه گ اب ب ن کت ود اي وج

مد   يد و ص شور رس ات ک مقام
بهرنگی به خواست وزير آموزش و      

ت  رورش وق ه   ،پ انلری ب ر خ  دکت
ت ران رف ان . ته مد در هم ود ص خ

ه    ايش ب ه ه ی از نام ان در يک زم
ت   ته اس تی نوش ن دو :" دوس م

ماهی است که در تهران کار می کنم        
. ستمو در اداره پيکار با بيسوادی ه      

ا و     اب الفب ان کت رای آذربايج دارم ب
ی   ه م ت فارسی مخصوص تهي قرائ
ا   انتر ب رک آس وادان ت و س ه ن نم ک ک

تقريبا همان کاری است  . سواد شوند 
اب   ه در کت س"ک یام ....." ئل تربيت
  ."تشريح شده

اما اين کوشش صادقانه و صميمانه       
سانی    افع ک ا من ی ب مد بهرنگ ص

ا  برخورد کرد که اصرار داشتند حت      م
ره را در     هبانو و غي اه و ش ام ش ن
د ی بگنجانن مد بهرنگ اب ص . کت

اء   اب الفب االخره صمد بهرنگی کت ب
ارج     ات خ ت آن مقام ود را از دس خ

شت  ز برگ ه تبري رده و ب ا .  ک ام
ه پيکار          ا کميت ساواکی های مرتبط ب
ر   ز دست از س سوادی در تبري ا بي ب
مد   االخره ص تند و ب ر نداش او ب

 ١٣۴٧سال   شهريور   ٩بهرنگی در   
ه ارس        به طرز مشکوکی در رودخان

  .جان باخت
ارز  ه مب انطور ک ا مرگ صمد هم ام
ه است         سرخی گفت گرانقدر خسرو گل

ود    ولی نب رگ معم ک م ه  . ي را ک چ
مرده اش نيز از مردمش جدا نيست        
در     ارز گرانق ه مب انطور ک از هم و ب

. ديگر ، عليرضا نابدل سروده است       
ران ،پس   ردم اي وده های م دشمن ت

ای  ا مد ه ا ص واره ب رگ او هم ز م
مد را در     وده و ص رو ب ر روب ديگ

  .مقابل خود ديده است
   

وع      ين موض ه هم ون ب د اکن بيائي
ا      دل ب بپردازيم که چرا شعر رفيق ناب
ه طور          چنين عيانی و آشکاری ای ب
ته  ت پيوس ه واقعي ی ب اور نکردن ب

ت عر  . اس ه ای از ش مد در "قطع ص
  :نابدل چنين است "   قلب من است

داقت او  "  ا را ص شد م ی بخ ان م   ج
ی   ام م ابش اله ر الته شق پ از ع

  .گيريم
   
ا،    ب م ه قل د ب ی زن ر م ر آن س   ه
ی      ت م ويش مواظب شته خ  و از ِک

  .نمايد
  

د، و             آن که سخن می سرايد نمی پاي
  آن چه می پايد سخن اوست،

  
دالت را       صه ع ق ق ه خل ين ک يق

  واقعيت خواهد بخشيد
ه ستم     خذالن در خواهد افتاد ب       ه خان

  از عدل
ه    د ک د دي من خواه مدو دش  در ص

  ."مقابل اوست
  

ين امری            برای اينکه راز و رمز چن
ه صمد          را متوجه شويم بايد ببينيم ک
ه   ازی در جامع ه ني ه چ ی ب بهرنگ

ه      . پاسخ داد    اگر فقط داستان هائی ک
ان نوشته         رای کودک صمد بهرنگی ب

يم در      ردر نظ را  است    بگيريم می بين
رايطی  ی  ش اه م م ش ين رژي ه مبلغ ک

سليم     کوشيدند مردم را به تمکين و ت
ان  ان و جوان د و نوجون وادار نماين
ی دور   ر سياس ارزه و فک را از مب
ال  ا اعم ه ب رايطی ک د در ش بکنن
ن را     ب اي ديد مرت اتوری ش ديکت
ارزه          ه امکان مب گوشزد می کردند ک

دارد ود ن ين وضع   وج ا هم د ب و باي
ين   در   ،ظالمانه سوخت و ساخت      چن

ر عکس و          شرايطی صمد بهرنگی ب
ور سعی  ادی ام ان ع ر خالف جري ب

ان    ان کودک  آموزش های   ،کرد از زب
ه   ار جامع در را در اختي سيار گرانق ب

د  رار ده ک   .ق وان ي ه عن ه ب او ک
سم  ه مارکسي ست ب سم –کموني  لنيني

اعتقاد داشت و قوانين ديالکتيک را       
يچ  ه ه ود ک ئن ب ناخت مطم ی ش م

ه ث رايطی در جامع دار ش ت و پاي اب
ان داشت        . نيست ين خاطر ايم به هم

ه   ر جامع اکم ب ه ح رايط ظالمان ه ش ک
ی              م شاه آن را ازل ه رژي ز ک ايران ني
ارزات   ا مب ی داد ب وه م دی جل و اب

  . مردم تغيير خواهد يافت
  

به هر يک از کتابهای صمد رجوع           
ی را در         کنيد اين پيام درست و انقالب
ه   د ک د دي د و خواهي د دي آن خواهي
تان     دگان داس ه خوانن مد چگون ص
م             ع ظل رای رف ارزه ب ه مب هايش را ب
ه ای            ه وضع ظالمان و ستم و بر علي
را می                ه نظر می رسد ف دار ب که پاي

  .خواند
ی    مد بهرنگ ای ص تان ه امی داس تم
ه          ات جامع ه او واقعي بيانگر آنست ک
ی    د م ه بودن ان صورتی ک ه هم را ب
م         ه مه م اول و نکت ه مه ن نکت ديد اي

ن ر اي ه  ديگ ن ک ه اي اد ب ه او اعتق  ک
م و ستم              ردن ظل ين ب بايد  برای از ب

 را ترويج می   و استثمار مبارزه کرد   
اين آموزش را مطرح می کرد       . کرد

وثرترين راه          ه جستجوی م که بايد ب
ود  ا ب ياه   . ه اهی س سير م ن م در اي

د    ده ش مد آفري و ص مد . کوچول ص
بهرنگی با ماهی سياه خود راهی را       

د        ه بع ای يکدل و    نشان داد ک ا رفق ه
د  ال نمودن ميمی او آن را دنب . ص

ازمان   ز س اخه تبري ه ش ديم ک دي
ه در اساس          چريکهای فدائی خلق ک
روز      ق به غ رفي ی دري ش ب ا کوش ب

 همگی يا از  ،دهقانی سازماندهی شد  
ا از     مد و ي ک ص ای نزدي رفق
شاگردان او و شاگردان خود بهروز       

د ه در   .  بودن ود ک وده نب سير مبيه
د از مرگ        جنبش مسلحا  نه ای که بع

د  ذاری ش ه گ ران پاي ه اي او در جامع
ای     مبل ه ی از س ی يک مد بهرنگ ص

شکيل داد  سته آن را ت در آن . برج
دوره جوانان انقالبی و آزاديخواهی       
تم   تثمار و س ابودی اس رای ن ه ب ک
شق      ام از ع ا اله د ب ته بودن بپاخاس
سبت         ه اش ن ا و کين وده ه ه ت صمد ب

ود  ردم راه خ منان م ه دش ال ب را دنب
ن   ه اي ديم ک االخره دي دو ب ی نمودن م
ه    وده ای درجامع ارزات ت ه مب راه ب
م   ی رژي لطه اهريمن ده و س ر ش منج
شاه و ساواک جنايتکارش را در هم       

       .شکست
الگرد    ين س سال چهلم هريور ام ش
ه آراز      ا در رودخان م م اختن معل جانب

ــشه    ــرای همي ــمد  ب ــب ص در قل
جـا گرفـت، سرمـشقی      مامردم  

برای روشنفکران انقالبی شد و     
ــوان    ــه عن ــا ب ــشور م ــاريخ ک در ت
يکــی از قهرمانـــان تــوده هـــای   
تحــت ســتم و معلــم نــسلهای    

. متوالی مبـارزين، جاودانـه شـد      
 وجــود جــای تعجــب نيــست کــه 

ــين  ــان  چن ــق مي رابطــه  ای عمي
صمد و توده های رنجديده ايـران    

ــم   موجــب ــه هــر دو رژي  شــود ک
شـــاه و جمهـــوری اســـالمی در 
تــضاد بــا او قــرار بگيرنــد، مــدتها  
چاپ کتابهايش را ممنوع کننـد و       
بخش فرهنگی وزارت اطالعـات     
ــوری اســـالمی    ــت جمهـ و امنيـ
بـــرای کوبيـــدن صـــمد در ميـــان  
نسل کنونی به افسر همـراه او       
در رودخانـــــه آراز و قلـــــم بـــــه 

    .مزدانی چند متوسل شود
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تمــامی داســتان هــای صــمد  
بهرنگــی بيــانگر آنــست کــه او 
واقعيــات جامعــه را بــه همــان 
صورتی که بودند می ديد اين      
ــم    ــه مه ــم اول و نکت ــه مه نکت

 بـه ايـن     ديگر اين که او اعتقاد    
ــردن    ــين ب ــرای از ب ــد  ب کــه باي
ظلم و ستم و استثمار مبارزه      

ايــن . کــرد را تــرويج مــی کــرد 
آموزش را مطرح می کـرد کـه     
بايــد بــه جــستجوی مــوثرترين 

در ايـــن مـــسير . راه هـــا بـــود
ــو صــمد    مــاهی ســياه کوچول

صـمد بهرنگـی بـا      . آفريده شد 
مــاهی ســياه خــود راهــی را  
نشان داد که بعـد هـا رفقـای         

ــدل ــميمی او آن را يکـــ  و صـــ
 .دنبال نمودند

اين تاريخ در عين حال مقارن      . است
الگرد جنا ستمين س ا  بي زرگ ب ت ب ي

دانيان   وری اسالمی در حق زن جمه
ی آن    ه ط د ک ی باش ی م سياس
وان   زاران ج مد و ه اگردان ص ش
م       آزاديخواه در سياهچالهای اين رژي
ل       ه قت ی ب رين وجه شيانه ت ه وح ب

  . رسيدند
داکار و    سل ف م ن مد و ه ود ص م خ ه

ه   ارز ده ه ٥٠مب ش ب زايی در   نق س
.   داشتند ٦٠تربيت نسل انقالبی دهه     

اثيرات اروت ذيری روی   انک ناپ
فرهنگ و رفتار و آگاهی جوانان آن       

  دوره گذاشتند 
  

ا          ه گوي امروز برخی تبليغ می کنند ک
. دورة صمد بهرنگی تمام شده است      

ه         برخی از اينها خود اتفاقی زمانی ب
ا موج انقالب وارد     اقتضای جو و ي
دان و     ی زن دند و حت ارزه ش مب

كنجه شيدند ش ه .  آ ا آ ا از آنج ام
ه  شق ب ت در  ع ردم فرودس  م

ت، در دوره  شه نداش ان ري وجودش
شينی  ب ن ست عق رکوب و شک س
ه          کرده و امروز نااميد و مايوس هم

د          ام شده می پندارن ی  . چيز را تم حت
د  ی بينن دگی را نم ای زن . واقعيته

شور     ارج از ک ا در خ ی از اينه برخ
حتی به کتمان باورهای گذشته خود        

ی      م نف ه اس د و ب شوده ان ان گ زب
شونت ان ،خ ای قرباني انواده ه  خ

ه   ات ده ازات ٦٠جناي  را از مج
  . جنايتکاران برحذر می دارند

  
ه     ضادهايی ک رايط و ت روز آن ش ام
ا     د آنه مد در نق ار ص شه و آث اندي
وب          م محب نگاشته شد و صمد را معل
رد    دگان ک شان و رنجدي ستمک
ه      ت ب د و درس ود دارن ان وج همچن

راه "و " صمد"همين دليل است که     
  .ام نشده استتم" صمد

ه دشمن و         برغم  تالشهای مذبوحان
شان،      ج اندي دخواهان و ک ات ب تبليغ
سل       م ن مد معل وز ص ز هن روز ني ام
ا         ه ج جديد انقالبی ای ست که در هم
ساط      ونی  ب رای واژگ ارزه  ب ه مب ب

د    ه ان اکم پرداخت تثمار ح م و اس . ظل
اهی سياه های کوچک           امروز نيز م

مد  ز  ص ع تحقيرآمي زار از وض بي
شمه      افتن سرچ وی ي ه س ود ب موج

افتند و برای يافتن   جويبار به راه می   
سته دگی خ اره از زن ده و  راه چ آنن

شتی ای آن پل سل ه د مسل ی خواهن  م
د ود کنن شه را از آن خ شت شي . پ

ر     ا زي ان م ان و نوجوان وز آودآ هن
نه ی   پاش ين و ب ای آهن م  ه رح

ادی   ا و ش رمايه، آرزوه ان  س هاش
ي ابود م ود ن م . ش وز ه ضرورت هن

گسترش آگاهی، کوشيدن، تالشهای      
ارزه و           ه مب ان ب ذير، ايم خستگی ناپ
دن،  شکل ش ودن آن، مت ذير ب امکانپ
مد    الم راه ص ک ک ارزه، و در ي مب

صمد قصه مبارزه بود و     . ادامه دارد 
. عصيان عليه وضع اسفبار موجود    
يده     ان نرس ه پاي وز ب صه هن ن ق . اي

ا را    اهی ه رين آگ ه عميقت مد ک ص
ه نا سبت ب ه  ن ای جامع سامانی ه ب

ای   اتی و درد و رنجه طبق
ا را در   ت و آنه شان داش زحمتک
آثارش منعكس ميکرد، به خوبی می  

انی           ن قصه را پاي دانست که هنوز اي
ست ه او   . ني ت ک ت اس ن جه از اي

هايش را ناتمام گذاشت و       اغلب قصه 
از     ل آفترب ال در آچ وان مث ه عن ب

ت  صه  : نوش ه ق ا    هم ا در اينج گوه
د آ مي ه سررسيدگوين ا ب صه م . ه ق

صه  ه ق ين دارم آ ن يق ا م ا  ام ای م ه
ه   يده و روزی البت ه سرنرس وز ب هن

 .دنبال اين قصه را خواهيم گرفت
  

اختن    ان ب الگرد ج ين س در چهلم
الب و در    م انق ی معل مد بهرنگ ص
ت دادن   الگرد از دس ستمين س بي

که در  او  بهترين شاگردان و يارانان     
المی    وری اس ياهچالهای جمه س

دا   قه ان را ف ان خودش ه ج رمانان
ای صمد و   ر آرمانه د ب د، بيائي کردن
دس     ان مق ی  آرم اگردانش، يعن ش
سانی و  ه ای آزاد و ان ايی جامع برپ
يم        مبتنی بر عدالت اجتماعی تأکيد کن
ين     ردن چن رار ک ت برق و در جه

دون    جامعه ای    ردن    که ب سرنگون ک
م  ام  رژي المی و نظ وری اس جمه

ه    سته ب رمايه داری واب س
ستهاام د    پريالي ت تاکي ن اس ا ممک  ن

صرانه    ن راه م رده و در اي ک
   . بکوشيم

  ١٩از صفحه   .... بحران سرمايه داري

در دوره ای کـه گذشـت سـرمایه داری مطمئنـًا هـر       .شدن سرمایه، دست کم گرفتـه شـده بودنـد     جهانی  " موفقيت"سيستم، تحت شعاع    
از جملـه، کـارکرد در بـازار آزاد بـدون تنظـيم نامـه و یـا بـسيار کـم مقرراتـی کـه توسـط ادارات                  . چيزی را که آرزوی داشتن می کرد، داشت       

هـم   .تقات اقتـصادی و غيـره، ماننـد قـارچ رشـد کردنـد، چرخيـده ميـشد                 اقتصادی سئوال بر انگيزی که در دوران وثيقه های اعتباری و مش           
سهم دستمزد ها از ثروتی کـه ایجـاد   . مشوق افزایش سود بانکها، شرکتهای بزرگ و َاَبر ثروتمندان بوده اند      " راست"و هم   " چپ"دولتهای  

َاَبـر ثروتمنـدان کـه بـا ماليـات      .   افـزایش پيـدا کردنـد   شده بود با رکورد بی سابقه ای تنزل یافت، در حالی که سود ها در حد بی سابقه ای           
  .   کالنی از این ثروت ها را از آن خود کردندبسيار بسيار جزئی روبرو بودند قسمت های 

باز دوباره سيستم آن ها یک بار دیگر غرِق بحران عميقی گشته است و این طبقه کارگر و زحمتکشان  فقير بين المللی هـستند کـه بهـای        
. ميليونها نفر شغل شان، خانـه هـای شـان، و آن حـداقل اندوختـه ای کـه داشـته انـد را هـم از دسـت خواهنـد داد            .  ا خواهند پرداخت  آن ر 

را بـا خـود یـدک خواهـد کـشيد، شـرایط             "  تـورم  -سـکون   " کـه احتمـاًال یـک دورۀ         – بی پـرده عنـوان کنـيم، یـک سـقوط             –بحرانی سهمگين   
در صورت وقوع یک سقوِط واقعی، کارگران  دچار شـوکه خواهنـد شـد، در                .  متکشان تحميل خواهد کرد   وحشتناکی را بر طبقه کارگر و زح      

اما هم چنين مبارزه تدافعی عليـه تالشـی کـه سـرمایه دار هـا بـرای       . وحله اول ذهن آن ها به مبارزه برای زنده ماندن مشغول خواهد بود   
 وجود خواهد داشت، مانند اعتصاباتی که در دوره اخير در آمریکای التين، آلمان، سر شکن کردن بحران بر روی دوش طبقه کارگر می کنند،

  .فرانسه و جاهای دیگر، ما شاهد آن بوده ایم

رکود اقتصادی، بحران های مالی، و      .  حال، بحران اقتصادی نظام سرمایه داری در عرصۀ جهانی موجب بحران سياسی خواهد شد              به هر 
ده آن بحران ها خواهند بود، تأثير بنيادینی بر آگاهی طبقه کارگر، خصوصًا قـشر هـای پيـشرو آن خواهـد داشـت،                        رویداد هایی که بيان کنن    

    . همان طوری که تاکنون قابليت وجودی و حقانيت بازار آزاِد اقتصاد سرمایه داری به زیر سؤال رفته است

مـن حـاال از     : "یه داری و سياست های نئوليبرالی، اخيرًا نوشت که        مفسر فایننشال تایمز، مارتين وولف، مدافع پرشور جهانی شدن سرما         
آن می ترسم که ترکيب شکنندۀ دستگاه مالی به همراه سود کالنی که برای خودی ها ایجاد می کند منجر به انهدام یک چيز مهمتر گردد، 

  ". و آن حقانيت سياسی بازار اقتصادِی است

دۀ بيشتری با اتحادیه ها و رهبران احـزاب کـار، کـه اقتـصاد بـازاری را در آغـوش گرفتـه انـد و از                          به طور افزون پذیری، کارگران سياسی ش      
. سياستهای نئوليبرالی حمایت کردند و حاال نيز بمثابه مانعی عليه رشد مبارزات طبقه کارگر عمل مـی کننـد، بـه مبـارزه خواهنـد پرداخـت          

ابه محلی برای سازماندهی دمکراتيک مبارزات توده ای و برای فعاليت هـای نـوین بـه        مثه  مبارزه ای جدی برای باز پس گيری اتحادیه ها ب         
  .منظور تثبيت حزب فراگير کارگران که بتواند مبارزات کارگران را سازماندهی کرده و به آنها صدای طبقاتی دهد، در خواهد گرفت

ن اذهان اقشار آگاه کارگران با حمایت برای یک برنامه بر اسـاس  به طور روز افزونی، طرد نظام سرمایه داری که حامل بحران است در ميا 
سوسيال دمکراسی در سطح بين المللی، هم راه با دمکراسی کـارگری، بـه عنـوان یـک آلترنـاتيو در مقابـل نظـام سـرمایه داری، تقویـت                              

  پایان                     .خواهد شد
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  !جاودان باد خاطره تمام شهدائي كه قهرمانانه تا پاي مرگ با دشمن جنگيدند

 بدست جنايتكاران حاكم بر 67بيست سال از قتل عام زندانيان سياسي در سال 
ياد آوري اين جنايت بزرگ در طول بيست سالي كه از آن مي . ايران گذشت

روان است دو گذرد خشم و كين بازماندگان را كه هنوز از چشمانشان خونابه 
چندان ساخته و ضرورت مبارزه براي مجازات آمرين و عاملين اين جنايت كم 

  .نظير را هر چه بيشتر در مقابل انسانها و نيروهاي مبارز و انقالبي قرار مي دهد
 يكي از ننگين ترين صفحات تاريخ 67بيشك كشتار زندانيان سياسي در سال 

رژيمي كه در طول همه سال . باشدسراسر جنايت رژيم جمهوري اسالمي مي 
هاي حاكميتش نشان داده است كه براي حفظ قدرت خود از توسل به هيچ 

  .جنايتي دريغ نمي ورزد
  

 سردمداران جمهوري اسالمي با بر پائي حمام خون هائي در 67در سال 
زندانهاي سراسر كشور دسته دسته زندانيان اسير را به دار آويختند و سركوب 

آنها با .  آغاز شده بود را به اوج خود رساندند60ي را كه در سال سيستماتيك
ارتكاب به چنين جنايتي به خيال خام خود مي خواستند سكوت قبرستاني بر 

جزيره ثبات و "ايران حاكم ساخته و همچون سلف خود شاه جنايتكار، ايران را 
 مبارزه شد و اما ديديم كه چه زود خون آن عزيزان پرچم.  قلمداد كنند"امنيت

با اوج گيري اعتراضات و شورشهاي مردمي در همان دوره، توده ها تو دهني 
رژيم جمهوري اسالمي هنوز . محكمي به دهان ياوگويان حاكم بر كشور زدند

هم مي كوشد از طريق مبلغين ريز و درشت خود چنين جلوه دهد كه اين همه 
 حاليكه كشتار زندانيان در. قساوت و جنايت حاصل قدر قدرتي وي بوده است

اسيري كه در سياهچالهاي يك ديكتاتوري به زنجير كشيده شده اند نه تنها نشانه 
قدر قدرتي نيست بلكه  خود به آشكاري عجز و ضعف جمهوري اسالمي در 

اين جنايت . خاموش كردن آتش مقاومت زندانيان سياسي را نشان مي دهد
ان مقاومي كه در طول سالها زندان و گواهي ست بر اين واقعيت كه آن زنداني

گذار از راهرو ها و دهليز هاي مرگ و شكنجه تجربه اندوخته و به مبارزيني با 
 ناميد تبديل شده بودند،در "فوالد هاي آبديده"تجربه كه به حق بايد آنها را 

فوالد هاي .  تمام اين سالها چون تيري در قلب جمهوري اسالمي فرو رفته بودند
 اي كه حتي فكر آزادي آنها و حضورشان در ميان مردم رعشه بر اندام آبديده

 را 67به واقع همين واقعيت، راز قتل عام سال . جنايتكاران حاكم مي انداخت
  .بازمي گويد

  
 با همه رنج و غمي كه براي ما دارد اما در عين حال بيانگر اين 67كشتار سال 

 و 60ليرغم همه جناياتشان در دهه نيز مي باشد كه دژخيمان حاكم بر ايران ع
عليرغم اينكه با توسل به توابين زندگي را حتي در چهار ديواري زندان نيز براي 
زندانيان سياسي به جهنم تبديل كرده بودند اما هر گز نتوانستند مقاومت 
زندانيان سياسي مقاوم اين فرزندان قهرمان مردم ما را درهم بشكنندواين 

 در شرايطي كه وفادارماندن بر اعتقادات و باور 60ر سالهاي زندانيان در سراس
هاي مبارزاتي جز شكنجه و مرگ پاسخ داده نمي شد، با نه گفتن به خواستهاي 
اهريمنان حاكم  مقاومت و پايداري مردم ما در مبارزه با رژيم مدافع سرمايه 

نين است ، فريادي كه هنوز هم در گوشها در ط. داري وابسته را پژواك دادند 
فريادي كه از ابعاد وسيع و گسترده  مقاومت مردم ما در مقابل ظلم و ستم 

  .حكايت مي كند
  

در سالگرد اين رويداد تلخ بكوشيم اين فرياد خاموش نشدني را با قدرت هر چه 
بيشتري به گوش جهانيان رسانده و آرمانهاي مردمي و انقالبي آن عزيزان را 

 كه آمرين و عاملين اين جنايت با تكيه بر گذشت اجازه ندهيم.  پاس داريم
 كردن سر داده و ضرورت مبارزه جهت "فراموش" و "بخشيدن"زمان  ساز 

مجازات سردمداران جمهوري اسالمي در فرداي سرنگوني اين رژيم را كمرنگ 
  .و بي فايده جلوه دهند

  
  ! جنگيدندجاودان باد خاطره تمام شهدائي كه قهرمانانه تا پاي مرگ با دشمن

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
  اشرف دهقاني

  1387شهريور 

  

  

  

  ،67قتل عام سال 

   جنايتي كه هرگز نبايد 

  !فراموش  شود
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 نفــــــــر از کــــــــارگران ٢٧٠٠٠بــــــــيش از 
ــای   ــازی بوئينــــــگ در ايالتهــــ هواپيماســــ

 ۵از روز " کــانزاس"و " اورگــان"، "واشــنگتن"
کـارگران  . سپتامبر  دست به اعتـصاب زدنـد       
ض دارنـد   اعتصابی به قرارداد جديـدی اعتـرا      

که بر اساس آن حقوق آنها نسبت به رشد         
ــسياری از     ــت و ب ــد ياف ــاهش خواه ــورم ک ت
ــارگران   ــای پزشــکی و بازنشــستگی ک مزاي

اين قـرار داد ظالمانـه بـه        . قطع خواهد شد    
کارفرما امکان می دهد کـه تعـداد زيـادی از           

ــد  ــراج نماي ــارگران را اخ ــا  . ک ــن قراردادب در اي
ــورم بــيش ا  ــرخ ســاالنه ت  درصــد ۶ز اينکــه ن

است اما حقوق کارگران تنها بطور متوسـط        
 درصـد   ١١( درصد افزايش خواهـد يافـت      ٣٫٦

جالــب اســت کــه بــا اينکــه  ).  ســال٣طــی 
اتحاديه کارگران عليـرغم تمايـل و خواسـت         

 درصــد افــزايش ١٣کــارگران پيــشنهاد تنهــا 
 سال  ٣در طول   )  درصد   ١١به جای   (حقوق  

 امـر هـم     را داده بود اما کارفرما حتی با اين       
در شرايطی شـاهد اينگونـه      .  موافقت نکرد 

حق کشی ها عليه کارگران هستيم که در        
نتيجه کـار و زحمـت کـارگران ايـن کارخانـه،            
ســـود خـــالص صـــاحبان کارخانـــه در ســـال 

 ميليــارد دالر و حقــوق ســاالنه  ٤٫١گذشــته 
 ميليــون دالر ١٤٫٧رئــيس کارخانــه بــيش از  

ــوده اســت  ــه ســرمایه دارا  . ب ــن هم ــا اي ن ب
طمعکــار صــاحب ايــن کارخانــه حتــی حاضــر 
نيستند اجازه دهنـد کـه کـارگران از حـداقل           
رفاه برخوردار شـوند و مرتبـأ از حقـوق آنهـا            

به اين دليل است کـه کـارگران        . می کاهند 
مجبورند که اعتصاب کنند و برای جلـوگيری        
از کـــاهش حقـــوق و مزايـــای نـــاچيز خـــود  

  . اينچنين دست به اعتراض بزنند

ــته ــه  سياســ ــدکارگری و طمعکارانــ ای ضــ
تــازگی نداشــته و " بوئينــگ"ســرمايه داران 

ــامی   ــون تمـ ــه همچـ ــارگران ايـــن کارخانـ کـ
کارخانــه هــا هميــشه مجبــور بــوده انــد کــه 
برای کسب ناچيزترين خواسته های برحـق   
خود دست به اعتـصاب و اعتـراض و مبـارزه           

هر سه سال يکبار، زمانی کـه موقـع         . بزنند
رگران مــی رســد،   تمديــد قراردادهــای کــا  

صاحبان طمعکار و سودجوی کارخانه تالش      
ــد کــه هرطــور شــده تغييراتــی در    مــی کنن
قراردادها بدهند و تا آنجا کـه زورشـان مـی           
رسد از حقوق و مزايای کارگران کم کـرده و          
بدين طريق مخارج توليد را کاهش داده و بر         

و هـر سـه سـال يکبـار         . سود خود بيافزايند  
ای جلـوگيری از کـاهش    کارگران مجبورند بـر   

حقوق و مزايای خود در قراردادهـای جديـد،         
در سـال   . دست به مبارزه و اعتـصاب بزننـد       

زمانی که شرايط خفقان و سـرکوب        (٢٠٠٢
 سپتامبر نيويورک در امريکا     ١١پس از واقعه    

مبارزه کارگران برای   ) شدت زيادی يافته بود   
افزايش حقوق و بهتر کـردن شـرايط محـيط           

ت انجاميد و قراردادی شـديدأ      کار به شکس  
در سـال   . ضدکارگری به آنها تحميـل گرديـد      

ــتند   ٢٠٠۵ ــی خواسـ ــه مـ ــاحبان کارخانـ  صـ

ــرارداد ســال   قــرارداد جديــدی را جــايگزين ق
 کننـــد کـــه بـــه مراتـــب از آن هـــم     ٢٠٠٢

درنتيجـه در آن سـال نيـز        . ضدکارگری تر بود  
کــارگران مجبــور شــدند کــه در اعتــراض بــه  

چنـين در اعتـراض بـه     قرارداد آن سـال و هم     
اخــراج برخــی از کــارگران ثابــت و جــايگزين   

 روز ٢٨کردن آنان با کارگران قراردادی، مدت     

 .          دست به اعتصاب بزنند

 پــس از اينکــه  ٢٠٠٨ ســپتامبر ۵در تــاريخ 
مــذاکرات ميــان اتحاديــه کــارگران و نماينــده  

 درصـد از    ٨٧کارفرما بـه شکـست انجاميـد،        
ا کـه بـه شـروع اعتـصاب در          از آنجـ  (کارگران  

ــذاکرات رأی     ــه نرســيدن م ــه نتيج ــورت ب ص
ــد  ــت داده بودن ــصاب   ) مثب ــرای شــروع اعت ب

اما رئـيس اتحاديـه کـارگران از        . آماده شدند 
آنان خواست که اعتصاب را بـرای دو روز بـه          
عقــب بياندازنــد و مــذاکرات حــول قــرارداد     

 ٨٠بــا اينکــه از جانــب (پيــشنهادی کارفرمــا 
مجــددأ ) ان نفــی شــده بــوددرصــد از کــارگر
دادن (ايــن پيــشنهاد اتحاديــه . برقــرار شــود

ــت  ــط   ٢فرصـ ــه توسـ ــا کـ ــه کارفرمـ  روزه بـ
نمايندگان دولت در مذاکرات پيشنهاد شـده       

خشم شديد کارگران را عليـه روسـای        ) بود
اين عمل رهبران اتحاديه    . اتحاديه برانگيخت 

که برخالف تمايل و خواسته کارگران است،     
ــران اتحاديـــه در خـــاطره سازشـــکا ری رهبـ
ــارگران  ٢٠٠٢اعتراضــات ســال   ــاد ک ــه ي  را ب

 درصــد از ۶٢در آن ســال نيــز بــا اينکــه . آورد
کارگران مخالف قـرارداد آن سـال و خواهـان          
اعتـــصاب بودنـــد، امـــا روســـای کارخانـــه و  

با اين بهانه که کمتـر از دو        (روسای اتحاديه   
موفــق ) ســوم کــارگران بــا قــرارداد مخالفنــد

آن قـــرارداد ضـــدکارگری را بـــه شـــدند کـــه 
ــد   ــل کنن ــارگران تحمي ــز   . ک ــون ني ــم اکن و ه

صاحبان کارخانه به هيچ وجه نمی خواهنـد        
که مزايـای اسـتثنايی ای را کـه بـا تحميـل             

 به کارگران بدسـت آوردنـد، از        ٢٠٠٢قرارداد  
به عنوان مثال نمی خواهنـد      . دست بدهند 

هــر تغييــری در شــيوه توليــد از زيردســت     
به عنـوان مثـال اگـر تـصميم         . رداتحاديه بگذ 

بگيرند که ساخت قطعاتی را به کارخانجات       
خارجی محول کنند، مـی خواهنـد ايـن کـار           
ســريعأ و بــدون مزاحمــت کــارگران انجــام     

درحاليکه طبق قراردادهـای پيـشين،      . شود
چنين تغييراتی در شيوه توليد می بايـست        

 ماه قبل به اطالع اتحاديـه رسـيده و بـا            ٦از  
  .  نان انجام شوندتوافق آ

ــه   ــدترين محــــصول کارخانــ ــد جديــ در توليــ
ــدل  " (بوئينــگ" ــه ٧٨٧هواپيمــای جــت م  ک

پيشرفته ترين هواپيمای دنيا محسوب مـی     
شـيوه هـای مختلفـی بـرای کـاهش          ) شود

ــوق      ــق و حق ــا گذاشــتن ح ــر پ ــارج و زي مخ
بـه  . کارگران مورد استفاده قرار گرفته است     
 ايـن   عنوان مثال به جای اينکه تمام قطعات      

در خـود   ) طبق معمول هميـشگی   (هواپيما  
اين کارخانه در امريکا سـاخته شـود، توليـد          
هــر بخــش از آن در کــشور مختلفــی انجــام 

بالها و بيشتر قطعات اصلی بدنه . می شود
ــن  ــای  (آن در ژاپـــ ــه هـــ ــط کارخانـــ توســـ

و بخـشهای   ") کاوازاکی"و  " ميتسوبيشی"
از آن در کشورهای ايتاليا،فرانـسه و سـوئد         

حتـــی . ســـاخته مـــی شـــوند... نـــد و و ه
بخشی از کارهـای توليـدی آن کـه در خـود            
امريکــا انجــام مــی شــود بــه کمپــانی هــای 
ــوق     ــه حق ــه ای ســپرده شــده ک غيراتحادي
کارگرانشان بسيار کمتر از کـارگران بوئينـگ        

  . است

روسای اتحاديـه در جريـان اعتـصاب اخيـر از           
ــصاب    ــه دســت از اعت ــارگران خواســتند ک ک

 پـذيرش حقـوق و مزايـای کمتـر          بکشند و با  
تــالش کننــد کــه کــار را از دســت رقبــای      
ــد   ــود دربياورن ــه ای خ ــارجی و غيراتحادي . خ

اخيــرأ يکــی از روســای اتحاديــه بــا صــراحت 
تمام ضمن روشن ساختن وظـایف خـود بـه          
عنوان باصطالح نماینده کارگران در مصاحبه      

صـاحبان کارخانـه تـصور مـی        :"ای گفت کـه   
هيم جلوی سود هر چه کنند که ما می خوا

بيشتر آنها را بگيريم و به آنهـا ديکتـه کنـيم            
درحاليکـه  . که چطور کارشان را انجام دهند     

ما نمـی خـواهيم در طـرح هـای آنهـا بـرای              
مـا  . سودآوری هرچـه بيـشتر دخالـت کنـيم        

فقط می خواهيم به آنهـا نـشان دهـيم کـه            
  ." چطور بهتر و بيشتر به هدفشان برسند

اين نقش روسای اتحاديه که کارگران نيز به  
بيــشتر بــه منــافع ســرمايه داران فکــر مــی  
کنند، واقفند و در اعتصاب اخير نيز روسـای         

حتـی  . اتحاديه را خائن به کـارگران خواندنـد       
تقاضای کارگران برای کاهش حـق عـضويت        

گفته مـی   . اتحاديه نيز پذيرفته نشده است    
شود که بر اساس چنين رويدادهايی است       

 به سازماندهی مبـارزات کـارگری     که تمايل   
      11در صفحه           

 اعتصاب کارگران هواپيماسازی بوئينگ

روسای اتحاديه در جريـان اعتـصاب اخيـر از          
ــارگران خواســتند کــه دســت ا  ــصاب ک ز اعت

بکشند و با پـذيرش حقـوق و مزايـای کمتـر            
تـــالش کننـــد کـــه کـــار را از دســـت رقبـــای 

ــد   ــه ای خــود دربياورن . خــارجی و غيراتحادي
اخيـرأ يکـی از روســای اتحاديـه بـا صــراحت     
تمام ضمن روشن ساختن وظـایف خـود بـه          
ــارگران در   ــده کــ ــطالح نماینــ ــوان باصــ عنــ

ــه :"مــصاحبه ای گفــت کــه  صــاحبان کارخان
ی کنند که مـا مـی خـواهيم جلـوی           تصور م 

سود هر چه بيشتر آنها را بگيريم و بـه آنهـا            
ــيم کــه چطــور کارشــان را انجــام    ــه کن ديکت

درحاليکـه مـا نمـی خـواهيم در طـرح       . دهند
هــای آنهــا بــرای ســودآوری هرچــه بيــشتر  

ما فقط مـی خـواهيم بـه آنهـا          . دخالت کنيم 
نــشان دهــيم کــه چطــور بهتــر و بيــشتر بــه  

کارگران نيز به اين نقش     ." هدفشان برسند 
روســـای اتحاديـــه کـــه بيـــشتر بـــه منـــافع  
سرمايه داران فکـر مـی کننـد، واقفنـد و در            
اعتصاب اخير نيـز روسـای اتحاديـه را خـائن        

 .به کارگران خواندند
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  :استراليا

  
ام    ل ع الگرد قت ستمين س ی و در بي اختن صمد بهرنگ الگرد جانب ين س در چهلم
ی و          م انقالب ن معل اد اي دانی سياسی ، مراسم گراميداشت ي زاران زن وحشيانه ه

م    بدست ج    ٦٧خاطره هزاران شاگرد وفادار وی که در تابستان  سال             الدان رژي
  . جمهوری اسالمی به قتل رسيدند در شهر سيدنی استراليا برگزار شد

  
نبه    اريخ ش ه در ت م ک ن مراس دای اي پتامبر ٦در ابت الين  ٢٠٠٨ س ت فع ه هم  ب

زار                 يم سيدنی برگ ان مق چريکهای فدائی خلق ايران و اتحاديه دمکراتيک ايراني
ان راه آزادی و       ه جانباختگ اد هم رام ي ه احت شت ب ه   گ ک دقيق سم، ي سوسيالي

ان             . سکوت اعالم شد   ه ای بزب دئو کليپ شامل تران سپس برنامه با پخش دو وي
ه يافت      "ستاره روشن   " ُلری و شعری بنام      امی از     . از مينا اسدی ادام سپس پي

زاران              اد ه ران در سيدنی در بزرگداشت ي دائی خلق اي سوی فعالين چريکهای ف
 قتل عام ٦٧ن جمهوری اسالمی در سال زندانی سياسی مقاوم که بدست مزدورا

دی   . شدند بسمع حضار رسيد    ی "سپس با هنرمن ه  و  " ول د  " نيکو "از ترکي چن
  . ترانه سرود اجرا شد

  
ه از                         اد صمد بهرنگی ک ده ي رادر زن ام اسد بهرنگی ب در بخش بعدی برنامه، پي

ام رفيق اشر   . ايران برای اين مراسم ارسال شده بود بسمع حاضرين رسيد   ف پي
سمت  دانيان سياسی ق ام زن ل ع ه قت الگرد فاجع ستمين س ه مناسبت بي انی ب دهق

شکيل می داد       ه بزرگداشت در سيدنی را ت ايی     . بعدی برنام ه هنرنم د نوبت ب بع
ه                        ه آذری  از جمل دين قطع وای ساز خود چن ا ن ه ب سرهات هنرمند ترک رسيد ک

سه             " قارانقوش" در . مواجه شد   را اجرا کرد که با تشويق گرم حاضرين در جل
ران          قسمت بعدی برنامه رفيق چنگيز قبادی فر از طرف چريکهای فدايی خلق اي

وری انقالب           "سخنرانی ای را تحت عنوان       ری تئ نقش انديشه صمد در شکل گي
از معلمين  " حسين معلم   " بدنبال استراحت ، دوست ارجمند      . ارائه داد "  ايران

ا کتاب نائيش ب اطرات آش ستان خ ارز افغان ار مب ا و آث ی " ه مد بهرنگ و " ص
ا حضار در             ا و نظرات صمد  در کالسهای درسی کشورش را ب کاربست ايده ه

ان گذاشت  ار  . مي اثيرات انک ر  ت ود ب واهی ب ه بروشنی گ ن سخنان ک دنبال اي ب
ا                 ايی ب ناپذير انديشه های صمد در کشور همسايه ما افغانستان؛ ويدئو کليپ زيب

ام  ب من است"ن ايش  اختهس" صمد در قل ه نم ران ب ق اي دايی خل ای ف چريکه
د     . درآمد که با استقبال گرم و تشويق حاضران روبرو شد          سپس بار ديگر هنرمن

ای ترکی نواخت و               " ولی"ترک ،    به صحنه آمد و چند قطعه ديگر موسيقی زيب
ای سازمان             ی  "بعد از آن يکی از رفق ر           " راه انقالب امی ب ا قرائت پي ه ب از ترکي

شتيبانی و  ارزات    پ ه از مب تم ترکي ت س ای تح ی و خلقه ای انقالب ت نيروه حماي
ه   سته ب م واب سم و رژي ه امپريال ر علي ران ب تکش اي ای زحم وده ه ارگران و ت ک

رد      د ک ين       . امرياليسم جمهوری اسالمی  تاکي ان چهلم ه يادم ن ترتيب برنام ه اي ب

دان انق                  سلی از فرزن شتار ن ستمين سالگرد ک ی  سالگرد جان باختن صمد و بي الب
دانيان سياسی دهه          ه             ٦٠صمد يعنی زن ان استقبال حاضرين در سيدنی ب  در مي

يم سيدنی شرکت             ٧٠در اين مراسم حدود     . پايان رسيد  ارز مق ان مب  تن از ايراني
وی سراسری           . کردند ی سيدنی و رادي ی .اس" برخی از راديوهای محل " اس .ب

  .   استراليا خبر برگزاری اين مراسم را منعکس کردند
 

  :كانادا

  
ين سالگرد مرگ صمد ٧در روز يکشنبه   ه مناسبت چهلم پتامبر مراسمی ب  س

ه بيست سال پيش در                   بهرنگی و گرامی داشت خاطره هزاران زندانی سياسی ک
 به دست جنايتکاران حاکم بر ايران به قتل رسيدند در کتابخانه           ۶٧تابستان سال   

الين  " مراسم توسط   اين. در شهر تورنتو برگزار شد    " نورت يورک "مرکزی   فع
  .سازمان داده شده بود" کانون انديشه و هنر"و " چريکهای فدايی خلق ايران

بخش اول مربوط به چهلمين سالگرد مرگ . برنامه از دو بخش تشکيل شده بود
شتارسال   الگرد ک ستمين س ه بي وط ب ی، و بخش دوم مرب ود۶٧صمد بهرنگ .  ب

ا سرود انترناسيونال شروع شد و            برنامه حدود ساعت پنج و نيم بعد از ظهر          ب
تند   ا خاس ه پ رام آن ب ه احت ضار ب ه ح ات  . هم يونال، قطع رود انترناس د از س بع

توسط يحيی خزائينه نواخته شد و پس از آن سهيال دهماسی " قانون"زيبايی با 
ه   "  قصه صمد هنوز به پايان نرسيده است       "سخنرانی خود تحت عنوان      را ارائ

  . نمود
  

د ای در قسمت بع ه آق دون فرهی"ی برنام د پيانيست از "  فري ا هنرمن راه ب هم
اکو  وب وا(ب دا يعق انم والي يقی  ) خ ای موس ه زيب د قطع ده و چن ه روی سن آم ب

د  را کردن انی را اج ق  . آذربايج ه رفي ت ب انی نوب يقی آذربايج ال موس ه دنب ب
أثي             " توخی" ر زندانی سياسی سابق و مبارز افغانی رسيد که در سخنرانی اش ت

ارزين                     ين مب ايش در ب ی و تحقيقی صمد بهرنگی و رفق مبارزاتی فعاليتهای ادب
ه   ستان در ده ست افغان ود ۵٠کموني شريح نم د   .  را ت اکری چن سو ش پس گي س

رد  را ک ا اج روده زيب ر   . س ا هن ه ب خنانی در رابط صحی س سين اف د از او ، ح بع
ود               ان نم ر  بي ن ام ه صحبت   سخنران در  . متعهد وباور صمد بهرنگی به اي ادام

شورپرداخت و       ارج از ک م در خ ی رژي طالح فرهنگ ه اص ای ب ه فعاليته ود  ب خ
ه            " جشنواره يکی بود يکی نبود    " ه در اينگون ا ناآگاهان و کسانی که آگاهانه و ي

ازار دغلکاريهای جمهوری اسالمی را                     رده و ب م شرکت ک فريبکاری های  رژي
 .گرم می کنند را افشاء نمود

ه توسط چريکهای      " صمد در قلب من است      "بسيار زيبای   با نمايش ويدئوی     ک
ه در  . فدايی خلق ايران تهيه شده بود بخش اول برنامه به پايان رسيد            اين فيلم ک

ا تحسين        ود ب باره گوشه هائی از زندگی و آثار صمد بهرنگی اين معلم انقالبی ب

گزارشاتي از مراسم بزرگداشت چهلمين سالگرد جانباختن صمد 
بهرنگي، آموزگار انقالبي و بيستمين سالگرد كشتار وحشيانه زندانيان 

  60سياسي در دهه 
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ور  ده و م ه ش م  مواج دگان در مراس ی از شرکت کنن رار خيل شويق حضار ق د ت
ادی نداشتند                .  گرفت ار صمداطالعات زي دگی و آث به خصوص جوانانی که از زن

  .  خوشحالی خود را از ديدن اين اثرآشکارا بيان می کردند
  
  

دانيان سياسی در          (بخش دوم برنامه     اختن زن ستمين سالگرد جانب به مناسبت بي
اد جانباختگان دهه         "با نمايش ويدئوی به نام      ) ۶٧جريان کشتار تابستان     ه ي ب

شتار دهه       . شروع شد " ۶٠ ه مناسبت ک و پس از آن پيام رفيق اشرف دهقانی ب
ستان         ۶٠ ه سمع حضار رسيد        ۶٧ و بويژه قتل عام تاب دون       .  ب ای فري اه  آق آنگ

چند ترانه فارسی و     ) پرويز علی اف  (فرهی با همراهی هنرمند پيانيست از باکو        
ر  ای ديگ سيار زيب انی ب ردآذربايج را ک دئو . اج ز وي د از آن ني ازجوی "بع ب

ايش داده                     "عزيز ود نم ه شده ب ادی خرسندی و حسين افصحی تهي که توسط ه
  . شد
  

دين                       د و چن ه روی صحنه آم ار ديگر ب سو شاکری ب در بخش پايانی مراسم، گي
  .  ترانه اجرا کرد که با استقبال شرکت کنندگان در مراسم مواجه گرديد

ا   ۶٠هرنگی و گراميداشت خاطره جانباختگان دهه      مراسم  يادمان صمد ب     ه ب  ک
ه          ٣۵٠استقبال بيش از     ود مراسمی ب  نفر از ايرانيان مقيم تورنتو مواجه شده ب

 .ياد ماندنی گرديد که در فضايی بسيار دوستانه و رفيقانه به پايان رسيد
رده            اب ک ز کت ه گذاشتن مي ادرت ب فعالين چريکهای فدايی خلق در اين مراسم مب

ارائه و فروش کليه . بودند که مورد استقبال بی نظير شرکت کنندگان قرار گرفت
ن مراسم                          اب يکی ديگر از نکات برجسته اي ز کت ن مي آثار صمد بهرنگی در اي

  .  بود
  

ار و            زرگ و ي م ب ن معل حضور  جوانانی که آمده بودند تا بدانند صمد بهرنگی اي
ود         ياور زحمتکشان  که بود، چه می گفت و چرا             سيار چشمگير ب شته شد، ب . ک

ود                آنها آمده بودند که بدانند شاگردان صمد چه کسانی بودند، آرمانهايشان چه ب
ستان سال         ان در تاب ر از آن ه     ۶٧و چرا ده ها هزار نف اج گلول  قلب سرخشان آم

اد        . های دژخيمان جمهوری اسالمی قرار گرفت      آنان آمده بودند که پاس بدارند ي
د           و خاطره صمد بهرن    ه پاس بدارن گی معلم انقالب و مبارزه  را، و آمده بودند ک

ا حضور   سم را و ب ه راه آزادی و سوسيالي زاران جانباخت ارزات ه ا و مب آرمانه
مد را       شکوک ص رگ م ه م انی ک اوه گوي ان ي ه ده د ب ی بزنن شت محکم ود م خ
ر روی آتش خشم و                    دستاويز کوبيدن افکار و ياران صمد نموده و می کوشند ب

 مردم نسبت به  امرين و عاملين جنايت فراموش نشدنی جمهوری اسالمی نفرت
  . آب سرد بريزند۶٠در دهه 

  :سوئد

  من در رويای خود دنيايی را می بينم که در آن هيچ انسانی ،
   انسان ديگر را خوار نمی شمارد

  زمين از عشق و دوستی سرشار است 
  من در رويای خود دنيايی را می بينم که در آن

  گان راه گرامی آزادی را می شناسندهم
  !چنين است دنيای رويايی من

  
ای        ای زيب روده ه ی از س ه يک وق ک عر ف وز "ش ستون هي امی  " لنگ اعر ن ش

ی          مد بهرنگ اد ص ت ي م بزرگداش ر مراس از گ ت، آغ ايی س ت آمريک سياهپوس
 به قتل ٦٧نويسنده انقالبی و گرامی داشت خاطره زندانيانی که در قتل عام سال 

ود   رسيد اريخ شنبه      . ند در استهلکم سوئد ب ه در ت ن مراسم ک  سپتامبر  ١٣در اي
وئد         ٢٠٠٨ ران در س ق اي دائی خل ای ف واداران چريکه ازمان ه ار س ه ابتک  ب

ن شهر شرکت           ٨٥برگزار شد، بيش از      يم اي ان مق تن از فعالين سياسی و ايراني
ردم م              ه چهل سال پيش م ا ک وده ه ی ت م انقالب ا وی را از کردند و ياد و راه معل

ه در دهه          ارز او را ک سلی از شاگردان مب د  و ن ه دست جالدان    ٦٠دست دادن  ب
  جمهوری اسالمی به دار آويخته شدند را گرامی داشتند 

وز و يک    ٦٧مراسم يادمان صمد و جان باختگان تابستان    با شعر لنگستون هي
ويژه ک                   امی شهدای راه ازادی و سوسياليم و ب اد تم ستها  دقيقه کف زدن بي موني

ساخته چريکهای  !" صمد در قلب من است    "شروع شد و بدنبال آن ويديو کلبپ        
ران پخش شد        ايی از          . فدائی خلق اي وه ه ده جل نعکس کنن ه م ديو کليپ ک ن وي اي

تقبال  ا اس ود ب ران ب د راستين زحمتکشان اي ن فرزن ارزات صمد اي دگی و مب زن
  . فراوان از سوی شرکت کنندگان در جلسه روبرو شد

  
در ادامه پيام اسد بهرنگی برادر صمد که از ايران برای اين مراسم ارسال شده            
اد صمد                        ا سپاسگزاری از بزرگداشت ي ه در آن اسد بهرنگی ب بود قرائت شد ک

ود رده ب ه مطرح ک ب : "ازجمل م قل وز ه د، او هن وده باش مرگ صمد هرطور ب
اهی سياه کوچ   . جوانان را تسخير کرده و در اوج است        ه    او خود م ود ک ويی ب ول

رد ٢٩ ر نک شتر عم م   .  بي ران ک ات معاصر اي وانمرگی در ادبي وع ج ن ن و از اي
يم،                      کافی است چشم    . نيست اه کن ران نگ ه گذشته نزديک اي يم و ب از کن ان را ب م
دگان              خيلی ه خواهن دگی را ب اش گذاشتند   ها را خواهيم ديد که در همان جوانی زن

سرخی و بهروز          منظورم پروين اعتصامی، ميرزا   . و رفتند  ده عشقی، خسرو گل
د،                 . های ديگر هستند       دهقانی و خيلی   ا افتادن غ ستم از پ ا تي ه اکثرشان ب ا ک اينه

ند    ود باش ه خ شان جامع دمت زحمتک ه در خ تند ک رای . دوست داش و در راه اج
ل   . همين عقيده نيز جان باختند   ه گ سنديد ک ازه     جامعه آن روزی نمی پ ه ت ايی ک ه

آنها دوست داشتند که    . ند به آنها چنگ و دندان نشان دهند       از غنچه در آمده بود    
ه ا و غنچ ن گله تها    اي ه اش ا را ب ند و آنه ا باش ارخوری آنه ز نه ر روی مي ا ب ه

د  ونی       . درآورن ن نفرت داشتند و در آرزوی واژگ ه از اي ل صمد ک ايی مث ذا گله ل
ان ستمکار                    ه قيچی باغب ان چمن ب ان مي  و  ميز نهار اين اشخاص بودند، در هم

  ."قالبی گرفتار آمده و به زمين افتادند
  

ستان سال                  ل عام تاب ستمين سالگرد قت ه مناسبت  بي انی ب پيام رفيق اشرف دهق
شکيل می داد         ٦٧ ام   .  توسط جمهوری اسالمی بخش ديگر برنامه را ت ن پي در اي

ده است  زرگ آم ت ب ن جناي املين اي رين و ع ازات آم ر ضرورت مج د ب ا تاکي : ب
ا همه رنج و غمی که برای ما دارد اما در عين حال بيانگر اين  ب٦٧کشتار سال   

شان در دهه                  ه جنايات  و ٦٠نيز می باشد که دژخيمان حاکم بر ايران عليرغم هم
ز                       دان ني واری زن ار دي ی در چه دگی را حت وابين زن ه ت ا توسل ب عليرغم اينکه ب

ز نتوا             ا هر گ ستند مقاومت   برای زندانيان سياسی به جهنم تبديل کرده بودند ام ن
شکنندواين      م ب ا را دره ردم م ان م دان قهرم ن فرزن اوم اي ی مق دانيان سياس زن

الهای   ر س دانيان در سراس ادات و  ٦٠زن ر اعتق دن ب ه وفادارمان رايطی ک  در ش
ه    تن ب ه گف ا ن د، ب ی ش رگ پاسخ داده نم ز شکنجه و م ارزاتی ج ای مب اور ه ب

م ما در مبارزه با رژيم مدافع خواستهای اهريمنان حاکم  مقاومت و پايداری مرد 
  .سرمايه داری وابسته را پژواک دادند 

  
  

وان               ر سخنانی را تحت عن نقش صمد در   "بدنبال اين پيام رفيق چنگيز قبادی ف
ا اشاره         . ايراد کرد " شکل گيری تئوری انقالب ايران     سخنران در صحبتهايش ب

ار صمد بهرنگی                ده و       به ايده ها و انديشه های سرخ موجود در آث ط تني  و رواب
مبارزاتی او با کمونيستهايی نظير بهروز دهقانی و يارانش در تبريز و همچنين             
رفيق کبير امير پرويز پويان در خارج از تبريز به نقش انکارناپذير انديشه های 
ه                 ايی ک صمد  در شکل گيری تئوری چريکهای فدايی خلق ايران و راهگشايی ه

ا در دهه       صمد و يارانش در جامعه تحت س       د       ٥٠ و   ٤٠لطه م د، تاکي اد کردن  ايج
ود  سياری از     . نم ه ب رد ک د ک ت تاکي ن واقعي ر اي ين ب خنرانی همچن ن س در اي

وری اسالمی   ار جمه م جنايتک ده توسط رژي ام ش ل ع ارزين قت ستها و مب کموني
ار                           شه های او ک ا اندي ه کتابهای صمد و ب ا مطالع د ب سلی بودن اساسا از زمره ن

ارزاتی را شرو ود نقش  مب ارزات خ داکاريها و مب ا ف د و ب رده  و رشد کردن ع ک
  .بزرگی در انقالب مردم ايران بازی کردند

ا ساز خود،               " سرهات اريجان  "در ادامه برنامه     ه ب رد از ترکي ارز ک د مب هنرمن
رار      ضار ق شويق ح ورد ت رد و م را ک ی اج ان ترک ی بزب رودهای انقالب ه س تران

ت داری.  گرف تراحت حسن ج ا  پس از اس ت و ب روی صحنه رف ارز ب اعر مب  ش
عر        ه ش ی او ب صيت انقالب ه شخ اره ب مد و اش اطراتی از دوران ص ادآوری خ ي

اشعار انقالبی شاعر، هيجان و شور بيشتری به مراسم بخشيد            . خوانی پرداخت 
د  رو ش د حاضرين روب شويق ممت ا ت دان . و او ب ه هنرمن ه ب دی برنام سمت بع ق

ی و      " پپه و ماری" مبارز شيليايی   ه سرودهای انقالب ه تران اختصاص داشت ک
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شويق         " چه گوارا "ازجمله ترانه    رابزبان اسپانيايی اجرا کردند و بشدت مورد ت
ان صمد و جان باختگان دهه               . حاضرين قرار گرفتند   ه يادم بخش انتهايی برنام

ان فارسی           " ربلز" به هنرنمايی گروه     ٦٠ ه را بزب اختصاص داشت که چند تران
د را کردن يش از  .اج رکت ب ر ش الوه ب م بزرگداشت صمد و  ٨٥ ع ر در مراس  نف

ه  ستقيم از شبکه ٦٠جانباختگان ده ن مراسم بطور م ان اي  در استکهلم، جري
اينترنت نيز پخش شد و ده ها تن از ايرانيان از اين طريق در جريان اين مراسم           

 .     قرار گرفتند

  :آمريكا

  
ا شکوهی در گراميداشت      ،   ٢٠٠٨در روز يکشنبه چهاردهم سپتامبر        مراسم ب

ال        ستان س ه در تاب ی ک دانی سياس زاران زن اطره ه اد و خ ت  ۶٧ي ه دس  ب
د   زار ش نگتن دی سی برگ يدند در واش ل رس ه قت ران ب ر اي اکم ب اران ح . جنايتک

دگان      ی از بازمان ا کوشش جمع زرگ ب ت ب ن جناي الگرد اي ستمين س م  بي مراس
نگتن و حو    يم واش ابق مق ی س دانيان سياس پ    زن اد چ ی اتح الين سياس ه ، فع م

زار   ران در واشنگتن برگ ق اي دايی خل ای ف الين چريکه ان واشنگتن و فع ايراني
  .   نفر از ايرانيان ساکن اين منطقه در آن شرکت نمودند٢٠٠و بيش از  گرديد

  

ا خاموش                       ه ب ی سابقه، برنام ن جنايت ب اد اي جهت زنده کردن هر چه بيشتر ابع
ی         .  از شد کردن چراغ های سالن آغ     دانی سياسی زن ور، زن م ن بر روی صحنه ک

ردازد دام شدگان می پ ر های خالص اع ه شمردن تي رادی ب . در يک سلول انف
اسيری که در غم از دست دادن هم رزمانش با صدايی رسا، فرياد بسته شده در        
ر سر                     دن سرود زي ا خوان سم را ب ه راه آزادی و سوسيالي گلوی هزاران جانباخت

 :می دهد
  از اين دژخيم پليد    از گلستان خلق    گلهائی تازه رس     از هراسش ربودب"

ون                          ا کن آن ها رفتند و ليکن از هر قطره خون     در بستان رزم خلق زان پس ت
  ...هزاران گل شکفت

  "در جهان به از اين راهی بهر ما نيست    راه ما جز ره خلق چيست؟
  

  :آغاز کردبه دنبال آن، مجری برنامه چنين 
   

ی     " ه م رای هم ان و آزادی را ب ه ن را ک تند، زي ر خاس تم ب ابودی س ه ن ان، ب آن
  .خواستند

  
دران ،      ادران و پ رادران ، م واهران و ب سران ، خ ران و پ راغ دخت ی س وقت
ی              ار ب شرمانه اظه ا بي رفتيم ، آن ه دان دستگير شده خود را گ همسران و فرزن

  !اطالعی کردند
ادران و              اما چند سال بعد ، وقت      رادران ، م ی که دختران و پسران ، خواهران و ب

ای    ينه ه ا س د و ي اب دار آويختن ه طن ا ب ان را ي دان م سران و فرزن دران ، هم پ
اس و   اه، ساِک لب ه های سربی شکافتند ، آن گ ا گلول شان را ب ال از عشق ماالم

  !وسايل آن ها را وقيحانه به ما پس دادند
مبادا که !   را موذيانه از ما مخفی نگاه داشتندآن ها حتی محل دفن عزيزان مان

  !  گور های شان، ميعادگاه همه عاشقان زندگی گردد
م چون             سته ، ه سته ، چشم ب ا ب سته ، پ آنان که عاشق ترين عاشقان را دست ب

  ... پر پر کردند" نا شکفته"غنچه های 
د دقي   " بی دادگاه "آنان که هزاران دختر و پسر جوان را در           ه ای خود     های چن ق

  ... محکوم به اعدام نمودند و به جوخه های مرگ سپردند

د از شکنجه                   ا ، بع دان ه آنان که هزاران زن و مرد مبارز و آزاديخواه را در زن
  ...های طاقت فرسا ، تير باران و يا به دار آويختند

ای حکومت ننگين و                 آنان که سرکوب و شکنجه ، ُرعب و وحشت را ضامن بق
  ... د می دانندنکبت بار خو

ست ، در   واه و سوسيالي رد آزاديخ زاران زن و م شتار ه د ک ی خواهن ه م ان ک آن
  : به فراموشی سپرده شود ، بايد بدانند که٦٠دهه خون باِر 

سران و        دران ،  هم ادران و پ رادران ، م واهران و ب سران ، خ ران و پ دخت
کمان جنايت کاِر فرزندان توده های مردمی که عزيزان شان را در زندان های حا      

رد                 د ک جمهوری اسالمی از دست داده اند ، هرگز آن جنايات را فراموش نخواهن
  !و مسبّبين و عامالن آن کشتار ها را نخواهند بخشيد

ا در حافظه                 ل عام ه ن قت آنان که اميد واهی دارند که با گذشت زمان ، خاطره اي
ا محو شود ب                   ا نهايت ن          مردم ما کم رنگ و کم رنگ تر شده ت ا اي ه م د ک د بدانن اي

ه                 ه هم ه روزی ک جنايات را نه فراموش ميکنيم و نه می بخشيم و ايمان داريم ب
  ."مسبّبين و عامالن آن کشتار ها در دادگاه های خلق محاکمه شوند

  
  .آن گاه بعد از يک دقيقه سکوت ايستاده ، پيام کميته برگزارکننده خوانده شد

  
ازگو        در اين پيام ماهيت سرکوب گر جمه       دو پيدايشش ب ان ب وری اسالمی از هم

ه را از اذهان                         ن فاجع د اي ه قصد دارن رتجعين حکومتی ک ه م شد و در مورد هم
  :عمومی پاک کنند، قاطعانه گفته شد

  
ود شکافتند، خون                " چشم های شان را بستند، قلبهای شان را با تيرهای زهر آل

دسته جمعی بی نشان به     شان را ريختند ،اندام های سترگ شان را در گور های            
د های ارتجاعی                  خاک سپردند، اما، نام ها و خاطره های شان عليرغم تمام ترفن

  .در پهنه تاريخ برای هميشه جاودان خواهد ماند
 و شکنجه گران رژيم جمهوری ايران را        ۶٧ و   ۶٠آمران و عامالن کشتار های      

ارگری مع              اد های ک ارگران و نه ويژه ک ان ب ردم جه ه م . رفی و شناساند  ، بايد ب
ه                             ه جرم جنايت علي د ب ده باي رده و چه زن اران چه م ن جنايت ک چرا که همه اي
ات خود                      ه سزای جناي ه شوند و ب ی محاکم بشريت در دادگاه های مردمی و علن

ند اعی و     .برس دالت اجتم رای ع ه اج ه مثاب ا ب انی ه ن ج ازات اي ه و مج محاکم
دان     اعالن اين موضع است که مردم ايران بويژه زح      اتالن فرزن ز ق متکشان هرگ

وش      اک را فرام ت هولن ن جناي اطره اي ه خ شند و ن ی بخ ه م ود را ن ان خ قهرم
  ...ميکنند

شتار  ال از ک ست س د از گذشت بي روز بع ده ۶٧ام ران روشن ش ردم اي رای م  ب
ا امکان نداشت از محاکمات يک          است که امپرياليستها بويژه امپرياليسم آمريک

ا  ه ای و دار زدن ه الفين       دقيق ر از مخ زاران نف ای ه دام ه اران ، و اع ر ب ، تي
ه در        ران ک د اي سياسی، دانشجويان مبارز، شعرا و نويسندگان و هنرمندان متعه

ستها از     .  فاصله چند شبانه روز اعدام شدند بی اطالع باشند         بدون شک امپريالي
ل ا           ن  وقوع اين جنايت مطلع بودند ولی چون منافع شان ايجاب ميکرد در مقاب ي

  ."فاجعه سکوت کردند
  

شتار های            دگان ک شی از بازمان د ُه ده، محم زار کنن ه برگ ام کميت ام پي پس از اتم
ال  دانيان سياسی س رد۶٧زن از ک ود را آغ ا شرح گوشه .  سخنرانی خ د ب محم

ان شمای کوچکی از آنچه در               هايی از دستگيری خود در سن هفده سالگی و بي
ه آن       سياه چال های جمهوری اسالمی بر وی       ود حضار را ب ه ب  و دوستانش رفت

رد        ن     .  دوران و درون زندان های مخوف اصفهان و اوين ب ه اي رد ک د ک وی تاکي
اه قابليت    يچ گ م ه ه   " استحاله"رژي رای رسيدن ب دارد و ب شدن را نداشته و ن

شود و               جامعه ای آزاد و آباد که در آن هيچ کس به خاطر دگر انديشی سرکوب ن
ران              در آن اثری از شکن     ردم اي جه و زندان نباشد ، اين رژيم می بايست بدست م

ا،            .  سرنگون گردد  در اين انقالب نقشی برای گنجی ها، حجاريان ها، سازگارا ه
ای    وده ه رکوب ت ه  در س ات ک پاه و وزارت اطالع ده س شکيل دهن ران ت ن س اي
ل رسانده          ه قت ه دست خود ب مردم شرکت داشته اند و امروزه برای کسانی که ب

ست       ائی ني د ج ی ريزن ساح م ک تم د، اش ا      .  ان ه ن سانی ک الف ک ر خ شی ب ه
ی را   دانيان سياس ت زن ستند، مقاوم سم ه ست و پاسيفي غ شک ه مبل اميدواران
ه    ن هم د از اي م بع ن رژي ه اي يم ک ی بين ر م ت اگ رد و گف داد ک م قلم شکست رژي
شيانه   اعی وح يع اجتم ای وس بش ه ا جن ه ب ان در مقابل اب کماک سرکوب و ارع

ان و  .  مل می کند، اين نشان از ضعف او دارد   ع وی همچنين به نقش مهم ايراني
به خارج  " توابين"اپوزسيون برون از مرز اشاره کرد که رژيم با ترفند صدور            

شور را  ارج از ک ارزات در خ شاندن مب ه ک ه بيراه وذ و ب ر نف شور، سعی ب از ک
  .    دارد

  
ا صدای          بعد از سخنرانی محمد ُهشی ، گيسو شاکری ه         دی ب د معترض تبعي نرمن

سحر  "گرم خود ، برنامه اش را با ترانه          ه، شعر          "  باطل ال رد و در ادام آغاز ک
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  ! زنده باد كمونيسم    !پيروز باد انقالب     !    مرگ بر رژيم جمهوري اسالمي

ن          .  زيبايی که از سروده های خود اوست را خواند         اين شعر حکايت از عمق اي
  :وی اظهار داشت.  فاجعه تاريخی دارد

  
وده !  من زندانی سياسی نبوده ام  " ادرم در  .   است دختر من زندانی سياسی نب م

رده است        ده است       . زندان به سر نب رادرم شکنجه ندي ه های     . ب ه چوب خواهرم ب
فاجعه ای . اما من شاهد عمق فاجعه ای خونين بوده ام. اعدام سپرده نشده است   

  ...". که در آن يک نسل قتل عام شد
  

ه          ا تران د شد    "بعد از آن، گيسو بخش اول برنامه خود را ب ام ، چو جاوي ه " ن   ک
 سروده شده است را اجرا      ۶٧بياد و خاطره ی جان باختگان راه آزادی تابستان          

  .کرد که شديدا مورد استقبال حضار قرار گرفت
   

ويس ،               در آخر بخش اول برنامه، حسين افصحی، کارگردان تئاتر و نمايشنامه ن
ود ،                دانی سياسی نوشته شده ب ان يک زن يکی از نمايش های خود را که از زب

  .انی کردروخو
راه              بعد از اتمام تنفسی کوتاه، گيسو شاکری بخش دوم برنامه هنری خود را هم
ايی             ه ه ا تران يم واشنگتن ب با هنرمندی دو تن از نوازندگان جوان و پر شور مق
ورد تحسين و                 بسيار زيبا و دلنشين با مضمون غنی مبارزاتی، شروع کرد که م

  .توجه حاضران در سالن قرار گرفت

  
ز "ين قسمت برنامه، ويدئوئی به نام در آخر  دی حسين    " بازجوی عزي ا هنرمن ب

ان     ه يادم رانجام، برنام د و س ته ش ايش گذاش ه نم ندی ب ادی خرس صحی و ه اف
ه و      ورد توج ه م ی در حاليک دانيان سياس ام زن ل ع ه قت الگرد فاجع ستمين س بي

  . تشويق شرکت کنندگان قرار گرفته بود به پايان رسيد
  

ور                 بدون شک اين مر    م منف رتجعين رژي ه م ود در چشم هم اسم همچون خاری ب
ا                      ن روز ه ف، اي ا و نيرنگ های مختل د ه ا ترفن ه ب ه رذيالن جمهوری اسالمی ک
ا                    ان ب م زم اريخ و ه م ت تالش می کنند که با ايجاد برنامه هنری ضرب العجل، ه
 مراسم يادمان کشتار زندانيان سياسی اعالم شده در کشور های مختلف دنيا، به            

صادی                      ا اقت شار های سياسی و ي  –زعم خود از حضور ايرانيانی که به خاطر ف
ق،                ن طري رده باشند و از اي وگيری ک د، جل اجتماعی از کشور خود رانده شده ان

د       اهش دهن آن .  نفرت و کينه مردم آزاديخواه خارج از کشور را نسبت به خود ک
دهه خون باِر   ن سياسی در    ها می کوشند شايد ابعاد عظيم فاجعه قتل عام زندانيا         

 چرا که اين وظيفه اخالقی ! زهی خيال باطل.   کم رنگ و کم رنگ تر  شوند       ٦٠
ازه        ا، اج ان ه ه يادم ن گون ا شرکت خود در اي ه ب رد ماست ک رد ف اعی ف و اجتم
شانی آن                 زان سرپوشی گذاشته شده و جانف ه شده آن عزي ر خون ريخت ندهيم ب

  .  اموشی سپرده شودهمه مبارزان زن و مرد به دست فر
  

  ١٣ از صفحه   ....بوئينگرگران اكاعتصاب 

مبارزه با بورکراسی موجود در اتحاديه ها و پيشبرد سياست درست کـارگری در  . وئينگ ديده شده استمستقل از اتحاديه در ميان کارگران ب 

  .رابطه با اتحاد بين المللی ميان کارگران جهان، از عواملی است که کارگران برای رسيدن به خواسته های خود مورد توجه قرار داده اند

 در گردهمـايی اخيـر خـود در فلوريـدا بـا ادعاهـای عوامفريبانـه ای در حمايـت از                      )IAM( روسای سازمان بين المللی کـارگران صـنايع هـوايی         

کانديد حزب دمکرات برای رياست جمهوری امريکا، ادعا کردند که انتخاب شدن او به رياست جمهوری به نفـع کـارگران خواهـد                       " باراک اوباما "

. ض دادن روسـای اتحاديـه بـه سياسـتمداران بـه ايـن تبليغـات محـدود نـشد                   نـان قـر   . بود و سطح زندگی و حقوق آنان را افزايش خواهـد داد           

سناتورهای شرکت کننده در اين گردهمايی نيز از سران اتحاديه تشکر کردند که با کمک آنها در رقابت با توليدکننـدگان اروپـايی برنـده شـده                           

را کنـسل کـرده و تـصميم گيـری در           " بوئينـگ "پـانی اروپـايی رقيـب       هفته گذشته نيروی هوايی امريکا اعالم کرد که قرارداد خود با دو کم            . اند

مسئله به مناقصه گذاشتن توليد هواپيماهای نظامی امريکـا يکـی از بحثهـای مهـم ميـان دو                   . رابطه با آن را به دولت آينده محول خواهد کرد         

فع نگـه داشـتن مـشاغل در داخـل امريکـا خوانـده و در                خـود را مـدا    " بـاراک اوبامـا   "به عنوان مثـال     . کانديد رياست جمهوری امريکا بوده است     

  .    تبليغات انتخاباتی خود گفته است که کارخانه هايی که در داخل کشور باقی بمانند شامل بخشودگی و تخفيفهای مالياتی خواهند شد

 مسئله بر سـر رقابـت کـارگران کـشورهای        بدين ترتيب، سياستمداران مدافع نظام سرمايه داری اينطور برای کارگران تبليغ می کنند که گويا              

با اين تبليغات، توجـه کـارگران از دشـمن اصـلی شـان يعنـی سـرمايه داران                   . مختلف با يکديگر در تالش برای تصاحب مشاغل همديگر است         

ل کـارگران  طمعکار و سيستم سرمايه داری در کل منحرف شده و متوجه کارگران کشورهای ديگر مـی شـود کـه گويـا دنبـال قاپيـدن مـشاغ                         

درنتيجه با اشاعه اين ديدگاه غلط، کارگران وادار می شوند که از حق و حقوق برحـق خـود بگذرنـد و بـه يـک ذره نـان بخـور و                            . امريکا هستند 

  .نميری که جلويشان انداخته می شود قناعت کنند که مبادا مشاغلشان به کارگران کشور ديگری منتقل شوند

 ١٠٠تخمين زده شده که با کـاهش توليـددر حـد روزانـه              . زده است " بوئينگ"لطمات زيادی به سرمايه داران      گفته می شود که اعتصاب اخير       

در صـادرات  " بوئينـگ "از طـرف ديگـر بـه دليـل سـهم عظـيم              .  ميليون دالر سود خالص روزانه محروم شـده انـد          ٧ميليون دالر، سرمايه داران از      

اعتصاب اخير موجـب بـرهم خـوردن تعـادل تجـاری کـشور نيـز خواهـد                  )  خارج از امريکا می باشد      درصد از توليدات بوئينگ در     ٩٠فروش  (امريکا  

آنهـا حاضـر    . سرمايه داران حاضرند از اين درآمدهای هنگفت روزانه صـرفنظر کـرده امـا بـه خواسـته هـای کـارگران پاسـخ مثبـت ندهنـد                           . شد

و در شـيفتهای    ) و برخـی از آنـان هفـت روز هفتـه          (گری کـه شـب و روز         کار ۴۴٠٠٠نيستند حتی بخش اندکی از اين درآمدهای نجومی را با           

  .   طوالنی عمرشان در جهت پر کردن جيبهای آنان صرف گشته و پير و فرسوده می شوند تا به سرمايه داران سود برسانند، تقسيم کنند
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        سرمايه داري جهاني با شديدترين

   به اين سو1945 بحران  از تاريخ 

  ! مواجه است
  لين والش:  هنويسند

  

  فرشاد بهرنگي: برگردان به فارسي

سرمایه داری جهانی با بدترین بحران خود       
بحرانی که بعـد از پایـان       . روبرو شده است  

ــسابقه     ــون بيـ ــا کنـ ــانی تـ ــگ دوم جهـ جنـ
ــزار   . ميباشــد ــورج ســوروس ســرمایه گ ج

معروف در مجمع امـسال رهبـران کمپـانی         
هــای بــزرگ کــه در شــهر داووس ســویس  
ان تــشکيل شــده بــود ، خطــاب بــه نماینــدگ

نگران شرکت کننـده در ایـن فـوروم اظهـار            
  ".این یک بحران معمولی نيست"...داشت 

 چشم انداز جهاني

بحران در ایاالت متحـده ، اقتـصاد جهـانی را           
این بحران  .  در جهت رکود سوق خواهد داد     

در دستگاه مالی خود آمریکا نيز تأثير منفی        
اما از زاویۀ توليـد و      . بسزائی خواهد داشت  

، ایاالت متحده هنـوز از نفـوذ بـسيار          تجارت  
از توليد سـرانۀ    % ٢۵. زیادی برخوردار است  

بـازار  .  ملی جهان متعلق بـه آمریکـا اسـت        
مـصرف در ایـن کـشور شـش برابـر مجمــوع      
.  بازارهای مصرف در چين و هند مـی باشـد         

ــاالت    ــه هنگــامی ای ــن واقعيتــی اســت ک ای
متحده عطسه می کند ، دیگر نقاط دنيا به         

اگـر  .  تناب ناپذیری سرما مـی خـورد   طرز اج 
آمریکا یک سرماخوردگی مختـصری داشـته       
باشد، بقيۀ دنيا سينه پهلوی شدیدی مـی        

  .کند

چـه در   " گسـست "در چند سال اخير، ایدۀ      
ــان ســرمایه گــذاران خــصوصی و چــه در    مي
ميــان سياســت گــذاران دولتــی مقبــوليتی  

ادعا می شد که اروپـا و آسـيا         . یافته است 
ایش تجارت داخلی شان به سـر       در حال افز  

مــی بردنــد و بــه بــازار ایــاالت متحــده کمتــر 
ایــن تــوهم از آنجــا نــشأت . متکــی هــستند

گرفــت کــه اقتــصاد ایــاالت متحــده در خــالل  
 دچار رکود گردید، در حـالی کـه         ٢٠٠٧سال  

چــين، هنــد و دیگــر نقــاط دنيــا همچنــان بــه 
اما بـه   . رشد اقتصادی خود ادامه می دادند     

ــال وقتــ  ــر ح ــود  ه ــه رک ــا وارد مرحل ی آمریک
اقتصادی شد این امر بطور غير قابل اجتناب        
ــأثير عظيمــی روی اقتــصاد هــای   ــذیری ت ناپ

ــاط داشــت   ــر نق ــا و دیگ اوضــاع . آســيا، اروپ

فعلــی اقتــصادی عمــًال مبــين ایــن واقعيــت  
  .است

" گســست"جالــب ایــن جاســت کــه بحــث  
توســط اقتــصاد دانــان مــالی بانــک ســرمایه 

.  پيش کـشيده شـد     گذاری گولدن ساکس،  
اما اخيرًا یکی از همين اقتصاد دانان گولـدن         
ساکس، پيتر برزین، چرخِش دیدگاه فوق را       

آنچه کـه بـه عنـوان یـک زمـين           : "اعالم کرد 
لــرزه اقتــصادی در ایــاالت متحــده آغــاز شــد 

". دارد به یک زلزله جهانی مبدل می شـود        
 ٣٨از ميــان ) ٢٠٠٧ دســامبر ٧ِبلــومبرگ، (

ن ساکس تحت نظـر دارد،      کشوری که گولد  
 کـشور بـا     ٢۶انتظار ميرود که نـرخ رشـد در         

اســــتفان روش از . تــــضعيف روبــــرو گــــردد
مؤسسۀ مورگان اسـتانلی کـه همـواره بـه          

با شـک و تردیـد نگـاه مـی          " گسست"ایده  
کــرده اســت، در تفــسيری اظهــار مــی دارد 

از زاویـــه تقاضـــا در عرصـــه اقتـــصاد  : " کـــه
 همچنـان   جهانی ، مصرف کننـدۀ آمریکـائی      

هنگامی که رکـود از     .  آن گوریل بزرگ است   
دایرۀ مسکن بـه مـصرف سـرایت بکنـد، مـا            
متوجه خواهيم شد که دنيـا آنطـور هـا هـم            

ــصاد     ــد از اقت ــی کن ــر م ــه فک " گســسته"ک
  ".برخوردار نيست

بر اساس گزارشی که اخيرًا منتـشر شـده         
ــاالت     ــرخ رشــد ضــعيف ای ــه ن ــين شــد ک مع

 روی صـادرات    متحده تـأثير منفـی اش را بـر        
ــته اســـت ــيا گذاشـ ــادر کننـــدگان . "آسـ صـ

آسيایی، از توليـد کننـدگان پوشـاک چينـی          
گرفتــه تــا توليــدات صــنعتی ژاپــن، همــه      
معتقدند که سـطح تقاضـای ایـاالت متحـده          
کــاهش یافتــه و ایــن رونــد همچنــان ادامــه   
ــصاد    ــاخواه روی اقت ــه خــواه ن دارد، امــری ک
ــسترده ای      ــيع و گ ــی وس ــأثير منف ــيا ت آس

صـادرکنندگان در سراسـر     ". (د داشت خواه
آسيا خود را برای رکـود اقتـصادی در آمریکـا           
آماده ميکنند ، هرالد تریبيون بين المللـی ،         

بــه عنــوان نمونــه، آقــای )  ٢٠٠٨ ژانویــه ٢۵
بافنــدگی "نينــگ بــو، مــدیر فــروش کمپــانی 

یکـــی از توليـــد کننـــدگان " هميـــشه ســـبز
 درصدی تقاضا   ٢٠پوشاک چينی، از سقوط     

سوی ایاالت متحده طـی زمـستان سـال     از  
مـا انتظـار داریـم کـه        . "جاری خبر می دهـد    

 درصــد از توليــد کننــدگان ٢٠ تــا ١٠امــسال 
محصوالت بافنـدگی بـه علـت عـدم قابليـت           
ــا را     ــه ه ــه کارخان ــشوند ک ــور ب ــت مجب رقاب

  ".تعطيل کنند

ژاپــن نيــز بــی گزنــد نمانــده اســت، یکــی از 
ــستقر در   ــدن ســاکس م ــان گول ــصاد دان  اقت

حــال مــا شــاهد : "توکيــو معتقــد اســت کــه
ــد" ــن  . هــستيم" پيون ــصاد ژاپ متأســفانه اقت

ثابت می کند که تـا چـه انـدازه تحـت تـأثير              
در مـاه  ". تکان های خارجی شکننده اسـت    

ــوامبر  ــوامبر  ٢٠٠٧ن ــا ن ــسه دالری ب  در مقای
صادرات از کشور هـای ژاپـن،       سطح  ،  ٢٠٠۶

ــنگالدش،    ــتراليا، بــ ــد، اســ ــالزی، تایلنــ مــ
ــاالت  ســریالن ــه ای ــدونزی ، ب ــامبوج و ان کا، ک

  .متحده سقوط کرد

جدا (اروپا نيز از رکود اقتصادی ایاالت متحده 
. ضـربه خواهـد خـورد     ) از تأثير بحـران مـالی     

بعالوه، حبـاب هـای مـسکن در انگلـستان،          
اسپانيا، ایرلند و دیگر کشورهای اروپائی در       

با در نظـر گـرفتن      . پروسه ترکيدن قرار دارند   
ــای   نقــش مهمــ  ــادکنکی به ــه رشــد ب ی ک

مــسکن در راســتای ترغيــب مــصرف کننــده 
برای بيـشتر خـرج کـردن ایفـا کـرده اسـت،             
بدون شک اروپا نيـز شـاهد رکـود اقتـصادی           
خواهد بود، هرچند که ممکـن اسـت مقـدار         
آن به اندازه ایـاالت متحـده نباشـد و ميـزان            
رکود در مقایسه هر کشوری با یـک کـشور          

  .دیگر متفاوت باشد

 ١١٫۴، اقتصاد چـين بـا رشـد         ٢٠٠٧سال  در  
 ١٣درصدی با بزرگتـرین نـرخ رشـد در طـی            

حال بـا در نظـر      . سال اخير روبرو بوده است    
ــه      ــشور ب ــن ک ــادرات، ای ــاهش ص ــرفتن ک گ
ــصاد در دورۀ      ــد اقت ــاهش رش ــا ک ــال ب هرح

این ایده که چين    .  بعدی مواجه خواهد شد   
ــزوم ســریعًا محــرک    ــد در صــورت ل مــی توان

خلی شده و تغيير پيـدا کنـد،        مصرف بازار دا  
سطح پائين  . خوش خيالی ای بيش نيست    

دستمزد و فاصـلۀ طبقـاتی عظـيم در چـين           
عمًال معنایش این اسـت کـه سـطح قـدرت           

ساختار . خرید داخلی به شدت پائين است     
رشد سریع اقتصاد چين در خالل دهه های        
اخير وابسته به رشد صـادرات بـوده اسـت،          

جی اســت کــه در درآمــد حاصــله از ارز خــار
بخــش مــالی ســرمایه گــذاری شــده و هــم 
چنين به آنها توان قدرت خریـد مـواد خـام را            

متغييـر شـدن بـه وابـستگی بـه       . می دهـد  
تقاضای داخلی معنایش تطـابق پـذیری درد        
آوری است که محتاج به یک پروسه زمانی        

  .طوالنی است تا بتواند تحقق بپذیرد

ظر داشـت  بعالوه این مسئله را نيز باید در ن     
کــه فــرو پاشــی بــازار ســهام چــين در پــی   
بحران مالی جهانی می توانـد تـأثير منفـی          
. سياسی عظيمـی در چـين داشـته باشـد         

پارادوکس قضيه اینجاست کـه بـازار سـهام         
در اقتصاد چين نقش بـسيار کـوچکی بـازی          

اما به هرحال، بيش از صد ميليون       . می کند 
نـد  نفر در بازار سهام سرمایه گذاری کـرده ا        

که بيشتر آنها در سالهای اخيـر کـه قيمـت           
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ها رشد سـعودی داشـته، مبـادرت بـه ایـن            
فروش ناگهـانی و سـهمگين      . امر نموده اند  

سهام، پس انداز، امتيازات بازنشـستگی و       
غيرۀ ميليون ها خانواده ای که توسط دولت 
چين ترغيب گشته اند تـا در بـورس سـهام           

اجه سرمایه گذاری کنند را با خطر جدی مو        
احتمال ميـرود اعتراضـات تـوده       . "می سازد 
ــيع ــاه مـــه :  صـــورت بگيـــردیای وسـ در مـ

گذشته ، درست بعد از آن روزی که ماليات         
افزایش یافـت، هـزاران سـرمایه      % ٢تجاری  

گـذار خـشمگين در برابـر مقـر اصــلی وزارت     
اقتصاد دست به تظاهرات زدنـد کـه فـروش          
ــل      ــاد ســهام از دالی ــدار زی ــه مق ــانی ب ناگه

 –تـایمز اقتـصادی     ". (ی این اعتراض بود   اصل
  ) ژانویه٢١

این مسئله هم خوش خيـالی خواهـد بـود،          
همانطور که بعضی از مفسرین غربی دچار       
این خوش خيالی شدند، که بپنـداریم مـی          
توان از پس انداز خانواده ها در چين، هند و          
بقيۀ کشورهای آسـيائی، اسـتفاده کـرد تـا          

ه داری بدینوســـيله در کـــشورهای ســـرمای
ــه رشــد گــردش مــالی، جــانی    پيــشرفته ب

عـدم وجـود شـبکه هـای        . دوباره داده شود  
تأمين اجتماعی، از بين رفتن شکل دهکده       

ــای اشــتراکی ســابق و   ــی  "ه کاســه حلب
که توسط کارخانه های دولتـی بـرای        " برنج

کارگران مهيا ميشد، معنایش در عمل برای       
خــانواده هــای زحمــتکش کــشورهای فــوق  

 آنهـا مجبورنـد بـرای روزهـای         این است کـه   
.  بيماری به پس انداز کـردن روی بياورنـد         پيری و 

آنها به سادگی اندوخته های شـان را در اختيـار           
بـــه . ســـرمایه داران غربـــی نخواهنـــد گذاشـــت

خصوص اگر ببينند کـه ثـروت سـرمایه گـذاران در            
  .برودسقوط بورس سهام چين از بين 

رشد صـادرات جهـانی نيـز بـا وضـعيتی کـه             
بهای نفت و دیگر انواع سـرمایه گـذاری هـا           
پيــدا کــرده و بــا توجــه بــه کــاهش تقاضــا در 

ــورد    ــد خ ــربه خواه ــانی ض ــن . عرصــۀ جه ای
مــسئله بــرای رژیــم هــایی چــون پــوتين در  
روسيه، ایـران و دولـت چـاوز در ونـزوئال کـه             
درآمد عمده شان از طریـق صـادرات حاصـل          
می شود مشکالت عدیـده ای را بـه وجـود           

ــد آ ــاهش  . وردخواهــ ــب کــ ــًا موجــ متعاقبــ
ــرای واردات   ــا بــ ــای آنهــ ــشمگير تقاضــ چــ

  .محصوالت صنعتی خواهد شد

سازمان ذخيره مالی فدرال، نرخ بهـره را در         
کـاهش داده   % ٣٫۵ایاالت متحده تا سـقف      

بانک انگلـستان،   (و دیگر بانک های مرکزی      
احتماًال نه به   ) بانک مرکزی اروپائی، و غيره    

 حال، همين رویه را     شدت آمریکا، اما به هر    
ــرد  ــد ک ــال خواهن ــر   . دنب ــائين ت ــرۀ پ ــرخ به ن

مــشکل نقــدینگی بانــک هــا و دیگــر مراکــز  
تجاری را تخفيف می دهد، امـا نمـی توانـد           
بر بحران حاصله از مشکل اعتبـارات کـارتی         
یا کاهش تقاضا برای کاال و یا دیگـر خـدمات        

  .فایق آید

و ) مــروین کينــگ(رهبــران بانــک انگلــستان 
ــک م ــائی  بان ــزی اروپ ــریش (رک ــود ت ) ژان کل

تاکنون اکراه داشته انـد کـه نـرخ بهـره را آن         

ــالی فــدرال       ــره م ــه ســازمان ذخي ــان ک چن
آنها عقيده دارند . کاهش داده ، تقليل دهند

که خطر تورم شدید هـم چنـان وجـود دارد،           
ــه دوران    ــداز برگـــشت بـ ــا از چـــشم انـ آنهـ

وحـــشت ) ١٩٧٠دهـــه " ( تـــورم-ســـکون "
همين حاال نيز اقتصاد با رشد      دارند، چنانکه   

منفی به همراه تورم افزایشی شدید روبرو       

  .است

احتمال ایـن مـسئله تـا چـه حـد اسـت؟ در              
کوتاه مدت، به نظر مـی رسـد کـه سـرمایه        
داری بيشتر با تهدیدی جدی از جانب رکـود         
. اقتصادی و بحران روبروست تا احيای تـورم       
 در آخرین دوره ای که تورم شدید اقتـصاد را         
ــعود     ــلی اش ص ــات اص ــت، ترکيب ــر گرف در ب
بهای نفت و گاز، کاال، مواد غـذائی و غيـره           
بــوده اســت، امــا ایــن یکــی محــصول رشــد  
. سریع اقتصاد چين، هند، و غيره می باشد

کاهش رشد اقتصادی موجب تنزل صـادرات       
همزمان، تقليل قيمت هـا را      . خواهد گشت 

نيز به همراه خواهد داشت، مضاف بـر ایـن          
ــا  ــه ب ــاهش ســطح   ک ــاری و ک ــزایش بيک  اف

دستمزد، ما بـا توليـد اضـافی و حجـم زیـاد             
  .اجناس نيز روبرو هستيم

نمی توان سطح دستمزد ها را علت وجـود         
تــورم شــدید دانــست و آنــرا ســرزنش کــرد، 
کمــا ایــن کــه مــا شــاهدیم افــزایش مخــارج 
ــای    ــواره از ســطح دســتمزد ه ــدگی هم زن

ــوتر اســت  ــورم  . واقعــی جل احتمــال خطــر ت
د در آینده وجود دارد، خصوصًا اگر نظام        شدی

سرمایه داری ایاالت متحده تصميم بگيرد با       
چاپ دالر های بی پشتوانه و سرازیر کـردن         
ــدهی هــای    ــا، ب ــه دني ســيل آســای آنهــا ب

در هــر صــورت، در . خــارجی خــود را بپــردازد
کوتاه مـدت بيـشتر بـه نظـر مـی رسـد کـه               
سرمایه داری جهـانی بـه سـمت یـک دورۀ           

و کـسادی و کـاهش قيمـت هـا پـيش          رکود  
 همان وضعيتی که ژاپـن در خـالل         ،می رود 

  . با آن مواجه بود١٩٩٠یک دهه طوالنی 

اقتصادهای عمده، به ویژه آنهائی کـه مـی         
توانند با کـاهش پرداخـت هـا تـوازنی بـرای            
خود ایجاد کننـد، تـالش خواهنـد کـرد تـا بـا              

امـا  . رشد صادرات، بازار داخلی را احيا کنند      
ه آن هــا ناچارنــد تــا بــا یکــدیگر در بــازار  همــ

جهانی ای که در حال کوچک شـدن اسـت          
این امر احتماًال به رقابـت     . به رقابت بپردازند  

ميــان آنهــا کــه تــالش مــی کننــد تــا ســطح  
صادرات شان را افزایش دهند، دامن خواهد       

همين امر ممکن است به کـاهش نـرخ         .  زد
های شان منجـر شـود تـا شـاید سـطح             ارز
ــر ــرود   ف ــاال ب ــان ب ــادرات ش ــه  .وش ص مرحل

ابتدائی جنگ های تجاری چند سـال اخيـر،         
بــا بــه خــدمت گــرفتن اقــدامات حمــایتی      
اقتصادی بيش از پيش کـشور هـا، افـزایش          

بـرای نمونـه، صـادرات ایـاالت        . خواهد یافـت  
متحده رشد مشخصی داشته است، بنـابر       
ــه ســطح      ــن ک ــرای ای ــن اســت ب ــن ممک ای

 افزایش دهد، به    صادراتش را هر چه بيشتر    
امــا  . تــشویق کــاهش بهــای دالر بپــردازد   

سقوط دالر، خود موجب تحریک و آشفتگی       
دســتگاه ارزی جهــان خواهــد شــد کــه ایــن  
خود به معنای بـدتر کـردن شـدت بحـران در          

  .دستگاه مالی جهان است

هر چه که علت واقعـی پيـدایش ایـن رکـود            
اقتصادی باشد، هر چقدر هم طول بکـشد،        

ــه ــی از   دوره ای کـ ــم یکـ ــيش رو داریـ  در پـ
مشکل ترین دوره های نظام سـرمایه داری        

ــود   ــد ب ــانی خواه ــت. "جه ــانی " موفقي جه
ــد شــد و جــای      ــدن ســرمایه دود خواه ش
خــودش را بــه تــضاد شــدت یابنــده ای بــين  
قــدرت هــای رقيــب ســرمایه داری و بحــران  

  .فزایندۀ اجتماعی و سياسی خواهد داد

 عواقب سياسي

 که بحران مسکن و سال گذشته، ما گفتيم
ــه     ــودش را ب ــر خ ــانبی آن ُمه انعکاســات ج
عنوان نقطـه عطـف زده اسـت، و ایـن ادعـا             

سـرمایۀ  .  اکنون بوضـوح ثابـت شـده اسـت        
جهـانی اکنــون بــا بحـران مــالی و همچنــين   
ــه     ــه شــده اســت، ک ــصادی مواج ــود اقت رک
ــذارد و     ــد گ ــأثير خواهن ــدیگر ت ــر یک ــابًال ب متق

شانه پایان  این ن . بحران را عميقتر می کنند    
مرحله اخير جهانی شـدن سـرمایه اسـت،         
که بـا اسـتيالی سـرمایه مـالی بـه همـراه             
کسب سود حداکثر ، در کوتـاه مـدت عنـان            
. گــسيخته ای بــر جهــان تــسلط یافتــه بــود 

بــرای چنــد ســالی، ایــن جهــانی شـــدن      
ســرمایه موجــب رشــد ســریع در چــين و تــا 
ــه دو    ــاالت متحــده، ک ــر در ای ــدازه ای کمت ان

 های اقتصادی جهان را تـشکيل       تائی قطب 
ایـن پدیـده جهـانی      . می دادنـد، شـده بـود      

ــاالت  ،شــدن ســرمایه ــا بحرانــی کــه در ای  ب
متحده پيش آمده، اکنـون بـه سـمت نقطـه           
مقابل خود چرخش یافته اسـت، بـه طـوری     
که چين و بقيه دنيا را با خودش به قعر فـرو            

  .خواهد برد

این بحران چگونـه بوقـوع پيوسـت؟ سـرمایه        
 هــا نمــی تواننــد کــسی دیگــری بــه جــز  دار
       تضادهای درونـی   .  ودشان را مقصر بدانند   خ

  11صفحه بقيه در 

حــال، بحــران اقتــصادی نظــام بــه هــر
ــانی    ــۀ جهــ ــرمایه داری در عرصــ ســ

.  موجب بحـران سياسـی خواهـد شـد        
رکود اقتصادی، بحـران هـای مـالی، و         
رویداد هایی که بيان کننـده آن بحـران         
ــر     ــادینی ب ــأثير بني ــود، ت ــد ب هــا خواهن

هی طبقــه کــارگر، خــصوصًا قــشر آگــا
های پيشرو آن خواهد داشت، همـان       
طــوری کــه تــاکنون قابليــت وجــودی و 
حقانيــت بــازار آزاِد اقتــصاد ســرمایه    

مفسر . داری به زیر سؤال رفته است     
فایننشال تایمز، مارتين وولف، مـدافع      
پرشور جهانی شـدن سـرمایه داری و        
ــرًا   ــوليبرالی، اخيـ ــای نئـ سياســـت هـ

ن حاال از آن می ترسـم       م: "نوشت که 
که ترکيب شکنندۀ دسـتگاه مـالی بـه         
همراه سود کالنی که برای خودی ها       
ایجاد می کند منجر به انهدام یک چيـز         
مهمتــر گــردد، و آن حقانيــت سياســی 

  ". بازار اقتصادِی است
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با خطـر دسـتيابي ايـران بـه سـالح اتمـي چگونـه               : سؤال
  برخورد مي كنيد؟

ن  در رابطه با اين مسئله در حالي كه آمريكا با ايرا           :پاسخ
ما بايد در حقيقت   . صحبت مي كند، نرمش نشان مي دهد      

بــا دشــمنانمان صــحبت كنــيم و بــدون ســؤتفاهم بــه آنهــا 
همـانطوري كـه    . بفهمانيم كه ما چه انتظاري از آنها داريم       

ما بايد به ايران بفهمانيم آنطـوري كـه         . با شوروي كرديم  
به شوروي و چين فهمانديم كه اگر بخواهيد اسلحة اتمـي         

من . بريد، ابتدا نابودي ملتتان را در بر خواهد داشت    بكار  
. فكر نمي كنم كه ايران خود دسـت بـه خودكـشي بزنـد             

ايران كشوري است با قدرت     . ترساندن ما شر خواهد بود    
بـي تفـاوت    . مركزي چندگانه و در حال نزاع با يكديگر       

از آن كه رئيس جمهور ديوانه اش چه مي گويد، معتقـد            
ا اشتياق بـه آغـاز جنـگ اتمـي را داشـته      نيستم كه ايرانيه 

اسرائيلي ها مي توانند تـا يـك نقطـة مشخـصي از             . باشند
آنگاه كه به اين نقطة مشخص رسيد، مـا         . خود دفاع كنند  

با اسرائيل در ايـن بـاره صـحبت خـواهيم كـرد كـه اگـر                 
ايرانيهــا يــك اســلحه اي بــسازند و توليــد كننــد، مــا چــه 

سـرائيل در بيـست سـال       رابطـه آمريكـا و ا     . خواهيم كرد 
آينده از يك رابطه كشوري كنوني بـه يـك اتحـاد همـه              
  . جانبه مي انجامد، كه هيچگونه سوء تفاهمي ايجاد نكند

   آلترناتيو چه خواهد بود؟:سؤال
آيـا در حـال حاضـر مـي      .  آلترنـاتيو جنـگ اسـت      :پاسخ

خواهيم عليه ايران جنـگ راه بيانـدازيم؟ رئـيس جمهـور            
باراك اوباما و يا جان مك كين باشد،        آينده آمريكا اگر    

توصية خوبي نيست، كه تهديد بـه جنـگ كنـار گذاشـته             
درگيري ما را   . بله ما بايد وظيفه امان را انجام دهيم       . شود

به كجا رهنمود مي كند؟ بعضي ها معتقد هـستند كـه مـا              
بايد پروژه اتمي ايـران را هـدف قـرار دهـيم و مـسئله را        

با تنگه هرمز چـه ميـشود كـرد؟       اما  . چند روزه حل كنيم   
ايران مي تواند مانع نيازمندي جهان به نفت منطقه شود و           

با حزب اهللا در لبنان چه كنـيم، بـا    . تنگه هرمز را سد كند    
شيعه ها در جنوب عراق، در شرق عربـستان چـه ميـشود             

در مقابل هـر  . كرد؟ ايران مي تواند آنها را تحريك كند      
ره شـمالي سـالح اتمـي       كـ . عملي عكس العملي هم هست    

باالخره موفق شديم، كه ديگر نيازي نيست عليه او         . دارد

من فكر مي كنم كه ايـران را هـم بـا            . جنگ راه بياندازيم  
بـه  . كمك و همكاري متحدين جهان ادبش خواهيم كـرد        

مـن روي ملـت     . اين رژيم ايران نمي توان اطمينـان كـرد        
. ستندايران حساب مي كنم، كـه از رژيمـشان ناراضـي هـ     

يك راهي پيدا خواهد شد، همانطور كه راهـي پيـدا شـد             
اگـر چنـين اتفـاقي بيافتـد،        . كه شاه را سـرنگون كردنـد      

ايران ملتي اسـت بـا      . مسئله شكل ديگري بخود مي گيرد     
ولي در حال حاضر مي دانيم كه       . فرهنگ بزرگ تاريخي  

مـا نبايـد از او يـك    . ايران مثل كره شمالي ضعيف هست   
  .غول بسازيم 

شما شناخت كـافي از خاورميانـه داريـد و ژنـرال            : سؤال
. فرمانده نيروهاي نظامي در افغانستان و عـراق بـوده ايـد           

  چه مسئله اي در آنجا عمدگي دارد؟
   چهار مسئله عمده است؟:پاسخ

مسلمانهاي سني مذهب راديكال غيـر وابـسته         .1
  به رژيمهاي منطقه از نوع اوسما بن الدن

  ارتباط با ملت ايران  شيعه هاي راديكال در .2

جراحــت ســنگين درگيــري هــاي اســرائيل و  .3
 فلسطين

 . وابسته بودن آمريكا به انرژي خاورميانه .4

حـضور  . اما بگذاريـد تـا ابتـدا رابطـه هـا را درك كنـيم              
مهمتـر  . آمريكا در خاورميانه مهم است ولي ثانوي اسـت        

آنها محتواي چيزي هستند كـه      . از آن مردم منطقه هستند    
.   مي فهمـم   "اولين قربانيان جهاني شدن اقتصاد    "ا  من آنر 

ــد و خــط    ــي خواهن ــسم م ــدن "برخــي مدرني ــاني ش جه
 را كه ديگر مناطق به رفاه بيشتري نائل شده اند، "اقتصاد

 را  "جهاني شدن اقتـصاد   "برخي ديگر   . تعقيب مي كنند  
ــد   ــي خواهن ــن الدن م ــيوة ب ــه ش ــد  . ب ــه باي ــن زاوي از اي

 كه تير روزنامه هاي روزانه      دورانديشتر از آن چيزي بود    
را در بر مي گيرد و فهميد كه در دراز مدت نـه عـراق و       
نه افغانستان كليد استراتژيك حل بحـران منطقـه هـستند،       

پاكـستان يـك قـدرت    . بلكه پاكستان و عربستان صعودي  
در عربـستان بايـد جنـگ بـين قـشر           . اتمي متزلـزل اسـت    

قشر مذهبي مذهب  . مذهبي و حكومت فاميل از بين برود      
چونكـه تعلـيم و     . شبيه ايدئولوژي اوسامه بـن الدن اسـت       

تربيت كشوري در مناطق جنگي مثل وزيرستان پاكـستان         
نه در مرز پاكستان و افغانستان سي سال بود كـه صـورت             

نگرفته بود، عربستان سـعودي مدرسـه و مـساجد مـذهب            
وهابي در آنجا ساختند تا يك مذهب راديكـال را توسـعه    

آنجـا مركـز   . ر اين منـاطق القاعـده حـضور دارد     د. دهند
  . خطر است

   آمريكا چه كاري مي تواند بكند؟:سؤال
 هيچ كدام از اين مسائل نمي توانند امروز يا فـردا            :پاسخ

و يا اينكه پيش از انتخاب رئيس جمهور در آمريكـا حـل             
در خاورميانه يـك تغييـرات متمـدن صـورت مـي        . شوند

در اين . دي طول خواهد كشيد گيرد كه تا مدت زمان زيا     
رابطه آمريكا بايد آنچـه را كـه انگليـسي هـا، روسـها، و                
همچنين خود اسرائيل آموخته اند، بياموزد؛ خاورميانه را        

بـدين جهـت بايـد از يـك نفـوذ           . نمي توان كنترل كـرد    
مستقيم به نفوذ غير مستقيم رجعت كنيم تا به هـدفمان در            

م كه منطقه فرهنگ خـود      ما بايد بفهمي  . منطقه نائل شويم  
را بر فرهنگ ما ترجيح مي دهـد و فرهنـگ مـا را قبـول                

تنها سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه تـا           . نمي كند 
چه حدي مي توانيم در اينجا پيشرفت فرهنگ با زنـدگي           
انسانها با يكديگر را در صلح و رفاه وفق دهيم تا اينكه ما             

.  تهديد نـشويم و متحدانمان از طرف مذهبي هاي فناتيك      
به عنوان مثال افغانستان را نمـي تـوانيم بـه قـرن بيـست و        

ما مي توانيم اين كشور را تا آن حد كمـك       . يكم بياوريم 
در . كنيم تا اينكه به يك حكومت مركزي ملي نائل شود         

اين صورت مي تواند يك اندازه سودآور باشد، چونكـه          
ين، چـ . در يك نقطه تقاطع اقتـصاد جهـاني قـرار گرفتـه           

  . روسيه و هندوستان را بهم متصل مي كند
 بحث باراك اوبامـا بـا جـان مـك كـين راجـع بـه                :سؤال

خروج نيروهاي آمريكا از عراق و فرستادن چندين واحد 
به افغانستان را، براي مبارزه با القاعده چگونه ارزيابي مي   

  كنيد؟
 اگر القاعده را در يك محل به عقب مـي رانـيم،             :پاسخ

ما ضعيف شـدن    . گري دوباره ظاهر مي شود    در محل دي  
القاعده را در افغانستان و ظاهر شـدن آنهـا در عـراق را              

ــديم ــي   . دي ــيم، ول ــراق مــي بين ــشان را در ع حــاال ضعف
رشدشان را در افغانستان، در منـاطق مـرزي پاكـستان و             

اگـر منظـور    . افغانستان و شاخ آفريقا مشاهده مي كنـيم       
ــا القاعــده اســت، مــسئله  ــارزه ب ــه مب  پاكــستان اســت، ن

  ٢٢ درصفحه    مستحكم . افغانستان

  "ما بايد با دشمنانمان صحبت كنيم"

  
  همسايه: برگردان به فارسي  2008 آگوست 8 "1جان ابيزيد"ل ارتش آمريكا  با ژنرا"Die Welt"مصاحبة روزنامة دي وِلت 
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  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67تل عام زندانيان سياسي در سال از بازماندگان ق

  )آخرقسمت (
  

بعد از کشتار تالش داشتند با زندانيان این طور برخورد کنند که شما ئـی کـه بـاقی مانـده ایـد، افـرادی هـستيد کـه                             ...
این بر خورد را در نحوه رفتارشان مـی         .  باشيد و در همه زمينه ها چون موم در اختيار ما هستيد            بریده وخيانت کار می   

از جمله به عنـوان نمونـه مـی         . چنين برخوردی در پاره ای از موارد باعث واکنش زندانی می گردید           . شد مشاهده کرد  
د وبارها بـه پاسـداران ومـسئولين زنـدان           پ اشاره کرد که به شدت از شرایط بوجود آمده رنج می بر             -توان به مسعود  

او را بـه    ) با سر به درب بند کوبيـد        ( اعالم کرد که من یک کمونيست هستم مرا هم اعدام کنيد ولی با آخرین تالشش                
  ...انفرادی بردند و بعد از مدتی هم آزاد شد

ــا جــائی کــه شــما  : پيــام فــدائی کــال ت
متوجه شديد چند نفر در گـوهر دشـت         

   اعدام شدند؟٦٧در تابستان سال 
  

 من آمـار مجاهـدین را در آن مقطـع           :پاسخ
ولـی  . در زندان گوهر دشت در اختيار نـدارم       

 اززنــدانيان غيــر  بــر اســاس آمــاری کــه   
  ٥٣٠ر دست داشـتم، آنهـا بـين          د مذهبی

 نفــر بودنــد کــه از آن تعــداد، چيــزی ٦٠٠تــا 
ــدود  ــدند   ٣٥٠ح ــدام ش ــر اع ــر  . نف ــه ب البت

اســاس  مــورس زنــدانيان مجاهــد حــدود     
 نفر از آنها در گـوهر دشـت         ١٣٠٠  تا ١١٠٠

البته بـاز در هـر دو آمـار بـا           . اعدام شده اند  
می تواند درسـت باشـد ولـی        " اینکه تقریبا 
از نظـر مـن آمـار       .االنس گذاشت   باید جای ب  

زندانيان در آن مقطع در زندان گـوهر دشـت          
  . نفر است ٢٠٠٠"و نهایتا١٨٠٠بين 

  
برخی، قتل عـام زنـدانيان      : پيام فدائی 

 راعکـس العمـل     ٦٧سياسی در سـال     
جمهوری اسالمی در رابطـه بـا حملـه         
مجاهــدين بــه غــرب کــشور در شــرايط 
پايان جنگ ايران و عـراق قلمـداد مـی          

شما این موضوع را چگونه تلقی      . نندک
می کرديد؟ در همـان زمـان در زنـدانها          

  در اين باره چه می گفتند؟
  

 امروز شاید خيلـی از کـسانی هـم          :پاسخ
که در زندان نبودنـد بـا ایـن مـسئله بـشکل             
واقــع بينانــه تــری برخــورد کننــد چــرا کــه بــا  
اطالعاتی که از باز ماندگان این کشتار ضـد         

 رسيده خيلـی از نقـاط       بشری به دستشان  
مــبهم ایــن موضــوع برایــشان روشــن شــده 

ــا . اســت ــدین را  " شــاید دقيق ــه مجاه حمل
بتـــوان بهانـــه ای بـــرای شـــروع کـــشتارها 
دانست ولـی ایـن کودکانـه اسـت کـه فکـر             
ــد      ــه نمــی کردن ــدین حمل ــر مجاه ــيم اگ کن

تــدارک ایــن . کــشتاری صــورت نمــی گرفــت
کــشتار یــک روزه دیــده نــشده بــود، برنامــه  

این کشتار بـا خـواب نمـا شـدن فـالن            ریزی  
چرا . مرجع و یا ترس از سرنگونی رژیم نبود       

) عمليــــات فــــروغ جاویــــدان(کــــه حرکــــت
مجاهــدین شکــست خــورده بــود و رژیــم بــا 
سرکوبی وحـشيانه، مجاهـدین را تـارو مـار          

در نتيجــه از طــرف آنهــا خطــری  . کــرده بــود
مسئله انتقام هم چيـز   .احساس نمی کرد

 بـه انـدازه کـافی از        مضحکی است چرا کـه    
مجاهدین بـرای انتقـام در ایـن جنـگ اسـير            

. اعـدام کـرد  " گرفته بود که آنها را هـم بعـدا     
دليلــی وجــود نداشــت کــه بخواهــد انتقــام  
عمل این افراد را از زندانيانی که سالها بود         

باز هم اگر روی انتقـام      . اسير او بودند بگيرد   
کور پا فشاری شود عمل مجاهدین به چپ        

يروهای غير مذهبی ربطی پيدا نمـی       ها ون 
  .کرد

  
 واقعيت این است که تدارک این کـشتار بـا          
الینحل ماندن مشکل زندانها و عدم توانائی   
رژیم در به خدمت کـشيدن زنـدانيان مقـاوم          

 بــا بــازجوئی ٦٦در ســال . دیــده شــده بــود
تمامی زنـدانيان وطـرح سـئواالت سياسـی        

ــدانيان، زمي  نــه ایــدئولوژیک وطبقــه بنــدی زن
سازی الزمه را بـرای اتخـاذ تـصميم فـراهم           

با این طـرح مـی تـوان گفـت کـشتار            . کردند
ــر و زود      ــم دی ــرای رژی ــدانيان سياســی ب زن

حرکت .  داشت ولی سوخت وسوز نداشت
ــرا     ــه اج ــرای ب مجاهــدین پوشــشی شــد ب

برای رژیم این   . درآوردن نقشه دراز مدتشان   
مسجل بود که بدنه سـازمانهای سياسـی        

 ویا به خارج منتقل شده، در       متالشی شده 
درون زندانها نـه تنهـا بـه حيـات خـود ادامـه              
مــی دهــد بلکــه نيروهــا وعناصــری را در دل 
خود پرورش داده است که می توانستند در 

ــدان   ) در صــورت آزادی (تحــوالت خــارج از زن
ــته     ــر دوش داش ــده ای ب ــين کنن ــش تعي نق

در اصــل زنــدانها بــه مدرســه کــادر . باشــند 
نهای سياسـی تبـدیل شـده       سازی سـازما  

بود واین بزرگترین معضل رژیـم در رابطـه بـا           
  .زندانيان سياسی بود

البته معضل زندان بایـد بـه دسـت کـسی           
حــل مــی شــد کــه گرداننــده ظــاهری کــل 
سيستم بود و صورت مـسئله را راحتتـر از          

بعـد از مـردن     . بقيه می توانست پاک کنـد     
خمينی شاید جانشين یا جانشينانش بـه       

نمی توانستند ایـن عمـل را انجـام         راحتی  
ما همين امروز شاهد این هـستيم       . دهند

کــه خيلــی از جانيــانی کــه در کــشتارهای 
 مسئوليت ونقش داشتند، تالش     ٦٧سال  

دارنـــد آن را بـــه گـــردن شـــخص خمينـــی 
بياندازند ونقش خودشان را کمرنگ نـشان       

در حــالی کـه در ایــن جنایـت عليــه   . دهنـد 

يروهـی چـپ    بشریت، تمامی جنـا حهـا ون      
  .وراست نظام به یک اندازه دخيل بودند

در زندان هم بعد از کشتارها، دقيـق تـرین          
 انجـام گرفـت ودر      ٨تحليلی کـه در سـالن       

بــين اغلــب زنــدانيان مــورد قبــول هــم بــود  
همين تحليل بود که رژیم به هر حـال بایـد        
مــسئله زنــدانها را در کنــار دیگــر معــضالت 

شـد کـه    و گفته می    . اجتماعی حل نماید  
بعد از ایـن کـشتارها بازمانـد گـان را بـرای             
  .تبليغ نزد افکار جهانی، آزاد خواهد نمود

            
مــسلمًا بعــد از اعــدامها، : پيــام فــدائی

برخــی از بنــد هــا و يــا کــل بنــدهای      
سياسی خالی شد که بر این مبنا هم        
می شـد تعـداد زنـدانيان اعـدام شـده           

  این طور نيست؟. تخمين زد
  

این اعـدام هـا باعـث خـالی         " قيقا د :پاسخ
شدن بخش وسيعی از زندان گـوهر دشـت      

 سـالن   ٥" بطوری که از تقریبـا    . واوین گردید 
ــر      ــدانيان غي ــار زن ــه در اختي ــی ک ــک فرع وی
مذهبی بود، فقط تعدادی باقی مانده بودند       

ــدا در    ــا را در ابت ــه آنه ــرار ٨و٧ ســالن ٢ک  ق
دادند وبعد از مدتی زنـدانيان هـر دو سـالن           

  . سالن یک گنجانده شدنددر 
  

چه زمـانی و چـرا شـما را         : پيام فدائی 
  از گوهر داشت منتقل کردند وبه کجا؟

  
 درزندانهای جمهوری اسالمی هيچ     :پاسخ

چيز بجز خـشونت قابـل پـيش بينـی و روی            
ــا      ــود نداشــت ت ــستماتيک وج ــه وسي برنام

بــه هــر .  انــسان  بــدنبال چرائــی آن بگــردد
ندانيان چـپ کـه   حال اواخر بهمن ماه کليه ز  

در سالن یک گنجانده شده بودند را به اوین    
در آن زمـان علـت آن را نمـی          . منتقل کردند 

  .دانستيم و در اصل به آن فکر نمی کردیم 
  

در این دوره کال چـه مـدت        : پيام فدائی 
  در اوين ماندید؟

  
   یا سه هفته ٢ :پاسخ

  
ــام فــدائی ــا  : پي ــدان اويــن ب شــرايط زن

 چـه وضـعی   ٦٧توجه به کـشتار سـال      
  داشت؟
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 شــرایط  خــشن و بهــم ریختــه ای  :پاســخ
کل جمعيت ما بانـضمام تعـدادی از        . داشت

باز ماندگان مجاهـد  را در دو طبقـه یکـی از             
تنی چنـد از    . بند های سابق اوین جا دادند     

زنــدانيان مجاهــد کــه از قــزل حــصار مــی      
شناختم ودرمقطع کشتار در اویـن بودنـد را         

ت اویـن از بعـضی      وضـعي . هم در آنجا دیدیم   
. جنبه ها به مراتب از گوهر دشت بـدتر بـود   

بطـوری  . بویژه در رابطه با کشتار مجاهـدین      
کــــه براســــا س گفتــــه محمــــد الــــف، در 

 از طریــق بلنــدگو بــرای آنهــا ٢٠٩ســلولهای 
رادیو مجاهد و چگونگی پيشروی نيرو های       
مجاهد در ابتـدای عمليـات فـروغ جـاودان را        

  .ا تهييج کنندپخش می کردند تا آنها ر
  

چه شروطی بـرای آزادی     : پيام فدائی 
کسانی که از ايـن کـشتار جـان بـه در            

  بردند قائل شده بودند؟
  

هـر  "  در ابتدا و در گوهردشت تقریبا      :پاسخ
شب یا چنـد شـب در ميـان همـه را بيـرون              
ــای     ــواب هـ ــئوال وجـ ــشيدند و سـ ــی کـ مـ

پس از چند بـار و     . مختلفی انجام می دادند   
مشخص شد ایـن سـئوال      بر اساس تجربه    

وجواب ها نـه بـر اسـاس معيـار مشخـصی            
است ونه نظم ترتيب خاصی دارد بلکه تنها        

ولـی  . برای تخریب روحيه صورت مـی گيـرد       
بيشترین تاکيـد روی انزجـار نامـه و تعهـد و            

در هـيچ مـوردی مـن       . مصاحبه می چرخيـد   
صحبتی از همکاری ویا کار اجباری      " شخصا

  .نشنيدم 
بـــی هـــيچ ضـــابطه (  را در اویـــن، تعـــدادی

ــی  ــرکت در   ) خاصـ ــشيدند و شـ ــرون کـ بيـ
ــان      ــا در مي ــا آنه ــی را ب ــاالر رودک مراســم ت

تا آنجا که من می دانم تعداد زیادی        . نهادند
البته در رابطه با تاالر رودکی       (موافق نبودند   

مثل اینکه ظرفيت اتوبوس هایشان کم بـود        
یا از لحاظ امنيتی مسئله داشـتند کـه کـل            

یــا در مــورد شــرکت در ). را نبردنــدزنــدانيان 
مراســم جلــو ســازمان ملــل و مجلــس هــم 

ــم   ــدادی را، در ه ــالف   ( تع ــا مخ ــق ی ) مواف
مـن تعـدادی از آن      (بدون اینکه دقيقـًا بداننـد     

جمع را می شناختم که جواب منفـی داده         
  . با چند اتوبوس به آن محل بردند) بودند 

ــدائی  ــام فـ ــا  : پيـ ــدانيان بـ ــورد زنـ برخـ
ــدات و شــ  ــی   تهدی ــل م ــه قای روطی ک

  شدند، چگونه بود؟
  

 ظاهرًا بعد از کشتار تالش داشـتند        :پاسخ
با زندانيان این طـور برخـورد کننـد کـه شـما             
ئی که باقی مانده اید، افرادی هستيد کـه         
بریــده وخيانــت کــار مــی باشــيد و در همــه  
. زمينه ها چـون مـوم در اختيـار مـا هـستيد            

شـد  این بر خورد را در نحوه رفتارشان مـی          
چنين برخوردی در پاره ای از      . مشاهده کرد 

از . موارد باعث واکـنش زنـدانی مـی گردیـد         
 -جمله به عنوان نمونه می توان به مسعود       

پ اشاره کرد که به شدت از شرایط بوجـود          
ــه پاســداران     ــا ب ــرد وباره ــج مــی ب ــده رن آم
ومــسئولين زنــدان اعــالم کــرد کــه مــن یــک 

ی کمونيست هستم مرا هم اعدام کنيد ول      
ــا آخــرین تالشــش   ــه درب بنــد  ( ب ــا ســر ب ب

او را بــه انفــرادی بردنــد و بعــد از    ) کوبيــد 

ولـی در کـل زنـدانيان       . مدتی هـم آزاد شـد     
بـاقی مانــده ، عقــب نــشينی تــا حــد تعهــد  
وانزجار نامه و وثيقه فردی ومـالی  را همـه           
قبول داشتند و دیگـر چـشم انـداز روشـنی           

 این  با. برای پا فشاری مثل قبل نمی دیدند      
حال دليل بر این نبود که به هـر شـکل بایـد      

  .  آزاد شد 
  

شــما خودتــان ســرانجام : پيــام فــدائی
کــــی از چنگــــال جــــالدان جمهــــوری 

  اسالمی خالص شديد؟
  

 برادر ناتنی من با یکـی از مـامورین          :پاسخ
زنــدان روابــط نزدیکــی داشــت و بــر اســاس 
همين روابط قرار بر این بود کـه مـن از جلـو             

د شوم و بخاطر همـين خـانواده ام         زندان آزا 
ولـی عليـرغم    . جلو زندان اوین منتظر بودند    

این امر، مرا به همراه زنـدانيان دیگـر سـوار           
اتوبــوس کردنــد و جلــو دفتــر ســازمان ملــل  

وقتی اتوبوس هـا توقـف کردنـد، مـن          . بردند
از اتوبـوس   )الف  (ویکی از رفقای مازندرانی     

همان پياده نشدیم و به این خاطر در داخل         
اتوبوس مـورد ضـرب وشـتم پاسـداران قـرار           

مرتضوی، رئيس زندان خودش آمـد       . گرفتيم
بگذار  وگفت باشه نوبت من هم می رسه      

اینا بمونن وقتی برگشتيم زندان می دونم       
اتوبــوس پــس از طــی . بــا اینــا چيکــار کــنم

مسيری وقتی جلو مجلس رسيد، این بـار        
ما هم هـر دو، پيـاده شـدیم و زمـانی کـه              

اده هــا در آنجــا فرزنــدان خــود را در     خــانو
آغــوش مــی گرفتنــد تنهــا کــسانی کــه      
هيچکس را در آن محل نداشتند ما دو نفـر          

ــودیم  ــی   (ب ــه خــانواده اش ب ــف ک ــق ال رفي
 ٧اطالع بود ومن که خانواده ام تا سـاعت           

خيلـی از   ). شب جلو اویـن منتطـرم بودنـد       
رفقای زندان و خانواده ها اصرار داشتند ما        

ا خـود ببرنـد، از جملـه مـسعود و           دو تا را بـ    
منوچهر ولی ما دو نفر خيابان یک طرفـه را          
بسمت توپخانه در پيش گرفتيم و پياده راه        

در آنجا او به سمت ترمينـال رفـت         . افتادیم
ومنهم با تاکسی به چهـار راه اسـتامبول،         

  . مغازه یکی از برادرهایم رفتم 
  

شنيدن ایـن موضـوع کـه       : پيام فدائی 
يان را به چه ترتيب از زندان       بقيه زندان 

رها کردند، چيـزی جـز نفـرت و خـشم           
نسبت به رژیم سرا پـا ننـگ و جنایـت           
. جمهــوری اســالمی ایجــاد نمــی کنــد

لطفــًا بگویيــد کــه پــس از آزادی آيــا     
مجبور بوديد که بطور مرتب خود را به        
  کميته و يا نهاد ديگری معرفی کنيد؟

  
  اولين معرفی همه ایـن جمـع کـه       :پاسخ

 و زنــدان اویــن ٦٨ اردیبهــشت ٤زاد شــد، آ
وسـائلی کـه    . بود که منهم با برادرم رفـتم      

پتــو شخــصی، لبــاس   ( در آنجــا داشــتم  
بایـد مـی رفتـيم خودمـان        ) ومقداری کتـاب  

پيدا می کردیم، چون همه وسائل را داخل 
ــد   ــه بودن ــروی دادســتانی ریخت ــاقی روب . ات

هفتــه بعــد ٢وســایلم را آوردم و قــرار شــد 
ه دادستانی انقـالب شـعبه سـر        خودم را ب  

در ابتدا هر دو هفته     . پل وثوق معرفی کنم   
یکبار خودم را معرفـی مـی کـردم بعـد هـر             

یکمــاه وســپس هــر دو مــاه یکبــار و آخــرین  
  . ماه یکبار٦مرحله  هر 

  
با سپاس از اينکه با قبول      : پيام فدائی 

ــن گفتگــو پاســخگوی ســواالت مــا      اي
 بدون  شک سالهای طوالنی که. بوديد

ــو از    ــد ممل ــده ای ــدان گذران شــما در زن
خــاطرات فرامــوش نــشدنی و تجــارب  
آموزنده ای است که اميدواریم بتوانيد      
در آینده بخش های دیگـری از آن را بـا           
خواننــــدگان پيــــام فــــدائی در ميــــان 

  .بگذارید
  

  با سـپاس از شـما و همـه خواننـد           :پاسخ
گان عزیزتان اميدوارم چنين فرصتی هر چـه     

اميــد مــن ایــن اســت کــه . یــدزودتــر پــيش آ
 کــه آنچــه مــن ٦٠تجربيــات زنــدانهای دهــه 

گفتم بخـش کـوچکی از آن را تـشکيل مـی      
دهد، به نسل جوان کمک کند تـا بـا کـاربرد            
ــر عليــه ســرمایه    ــارزه خــود ب آن تجــارب، مب
داری و سرنگونی رژیم جمهـوری اسـالمی        

  . را هر چه موثرتر به پيش ببرد
  .شاد وپيروز باشيد

  

  ...ما بايد با دشمنانمان صحبت كنيم

  ٢٠از صفحه 

شدن رژیم افغانستان وابسته به آن اسـت کـه          
چــه اتفــاقی در منطقــۀ پــشتون پاکــستان مــی 

کليــد . افتــد نــه در منطقــۀ پــشتون افغانــستان 
ــه  مـــستح ــدن افغانـــستان آن اســـت کـ کم شـ

پاکستان را وادار کنيم که مناطق مرزی اش بـا          
در رابطـه بـا برگـزاری       . افغانستان را کنترل کند   

انتخابــات رئــيس جمهــوری در آمریکــا جــای یــک 
. استراتژی دانسته بـرای منطقـه خـالی اسـت         

کاندیدها باید راجع به استراتژی و نـه راجـع بـه           
 مبارزه عليه سنی    .جابجائی واحدها بحث کنند   

ــوذ      ــردن نف ــدود ک ــال، مح ــای رادیک ــذهبی ه م
شيعه های رادیکال ایران، لزوم حل درگيریهای       
فلــسطين و اســرائيل و مــسئله وابــسته بــودن 
آمریکا به نفت منطقـه را نمـی شـود از یکـدیگر          

  .جدا کرد
  

ــذیر    : ســؤال ــان پ ــا امک ــش آمریک ــائی ارت جابج
  است؟

  
سـت کـه     ارتش آمریکـا آنقـدر مـشغول ا        :پاسخ

چنانچـه  . نمی توان آنرا بجـای دیگـر انتقـال داد         
آمریکا نتواند تمام سربازان ذخيره اش را بسيج        

اگـر  . کند، نيروی نظامی دیگری موجـود نيـست    
ما بيش از اندازه نظامی گری کنيم ویـک دفعـه           
در جای دیگـری جنگـی آغـاز شـود، در شـرایط             

خدا حفظمان کند کـه اگـر       . بدی قرار می گيریم   
عليه ایران آغاز شود، از کجـا نيـرو جمـع        جنگی  

آوری کنيم؟ از این جهت مـن بـه هـر دو کاندیـد              
برای ریاست جمهوری توصيه می کنم که خود         
را روی استراتژی تحرک ارتـش آمریکـا متمرکـز          

ما بيش از اندازه نيـروی دریـائی و نيـروی           . کنند
ولی نيروی زمينی مان به اتمـام       . هوائی داریم 

به عراق مربوط ميـشود، شـاید       آنچه که   . رسيد
در پـنج   . عراق زودتر از افغانستان باثبـات شـود       

ماهـه اخيـر درگيریهــای کمتـری در عـراق بــوده     
اگـر رئـيس جمهـور جدیـد آمریکـا در مـاه             . است

ژانویه سـال آینـده آغـاز بکـار کـرد، عراقـی هـا               
در هـــر . پيـــشرفت بيـــشتری خواهنـــد داشـــت

ی صورت از دیدگاه های مختلف مباحث سياسـ       
ما نمی تـوانيم بيـشتر از      . در آمریکا خارج شدید   

آن مدتی که عراقی ها مـا را مـی خواهنـد، در             
 . عراق بمانيم
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 اينان؟كيستند 
  

  
به خاطره سرخ و فراموش نشدني هزاران تن از زنان و مردان مبارز و              

در كمونيست ، كه در يكي از سياهترين دوره هاي تاريخ مملكـت مـا               
، سرفرازانه در مقابل جالد ايستادند و با نثار خون خود مرگ او              60دهه  

  !را نويد دادندو نظام استثمارگرانه حاكم 
  

  ریشه در باروت
   از کينهساقه

  برگ ها با خشم سرریز و
  !غنچه ها از انفجاِر عشق، آکنده

  
  کيستند اینان؟

  کيستند این نامداراِن بلند،
  سرداراِن دلير

  کاینچنين نعره زنان،ُ پرغوغا
   مرگ افکندهۀپنجه در پنج

  ! عشق می بازندنرِد
   سرفرازکيستند این بندیاِن

  پليد  دژخيِمکيستند اینان که حتی چوبه های داِر
   آنان را نيستتاِب

   دليرکيستند این رهنورداِن
   شب شکن؟کيستند این شرزگاِن

  
  این دليران، شيرمردانند،

  ! منندرفيقاِن
  ندَن َم ایراِن دشِتالله های بيشماِر

  ندَن َم ویران و دربنِد ميهِنخون پاِک
  !نيک بنگر
  : چهره و چشمانشان بنگربر فروِغ
   اوین و قصرپهلواناِن
   گوهردشترِد ُگرستماِن
   دیزل آباد و وکيل آبادآرشاِن

  ] رستن، الله های سرخ فصِلقاصداِن[
  

  :نيک بنگر
  ریشه در باروت
  ساقه از کينه

  برگ ها با خشم سرریز و
  !عشق، آکندهانفجاِر غنچه ها از 

  
* * *  

  دیرهنگامی ست
   نامردان شب ها و در دهليِز بند و در خلوتگِه کاندروِن
   خون آلودسته در زنجير و با انداِم مردان، بسيِل

   سفلگان پستبا جنوِن
  - زمانه هار و خونخواِر این سگاِن-
   غرق در خون می شوند،ثله گشتهُم
   خونی اینچنين گویی از دریاِی-

  - رذل راضی می شوند حاکماِن
  دیر هنگامی ست

   نامردان شب ها و در دهليِزدر خلوتگِه
   و زنجيرُل مردان در ُغسيِل
   جالدۀن چکان از دشنخو

   آتشۀخون چکان از جوخ
  : فردا را فتِحرایند شعرهاِیمی ُس
  ! مرگت باد!جالد

  !ننگت باد! ای خصم
   در بندیم صدها تيِر گرِمما طنيِن
   فتح کماِنسخِتۀلکز ِچ

  به قلب قيرگونت نشان رفتيم
  !تا بسازیم دنيا را
  نظم تو نابود،

  !خلق پا برجاست
  ميدا قلبهایی مملو از ُا باز و ببا چشم هاِی

  از ورای ميله های بند
   زیبا را فتِحرایند شعرهاِیمی ُس

  ... در زنجيربرای خلِق
  کيستند اینان؟

  
  این دليران، شيرمردانند

  ندَن َمرفيقاِن
  ندَن ایران َم دشِتالله هاِی

  ندَن َم ویران و دربنِد ميهِن پاِکخوِن
  هيمه اند اینان که می سوزند

  نان که می رویندالله اند ای
  ریشه در باروت
  ساقه از کينه

  برگ ها با خشم سرریز و
  ! عشق، آکندهغنچه ها از انفجاِر
  کيستند اینان؟

  
* * *  
  

  دیر وقتی ست، هر شبانگاه یا صبحگاهی
   خون آلودبسته در زنجير و با انداِم

   آنانند و از پژواِکّرمی ُغ
  !نيک بنگر
  :نند سرخ می جوشند و می خواالله هاِی

   زخمیای ميهِن! ...آه
   خونخواران دسِتای اسيِر

  ای سترگ افسانه ی دیرین
   خونينت طنين انداز قلِبصدای انفجاِر
   در زنجير این خاِکو ما بر دامِن
  ستردیمجر ُگسفره های َف

   دشت جوانت در تماِمو از خوِن
  ...کينه پروردیم 

  
   ما بر آنان بادسالِم

   خلق،درود بی کراِن
  ان بادبر آن

  رخشان آتش، ُسز نگاِهبر آنان َک
   چشمشانز فروغَِِو

  !ترکش فرو می ریخت
  
* * *  
  

   سرخ این خفتگاِنۀیاد باد اسطور
   جنگ و رزمیاد باد آن شعله های شوِر

   مسلسل ها گرِمۀ ماشکز زباِن
   ی داسندگِیّرُب  پتک و از آهنيِنیا ز قلِب

   خصم آویختبر روان و جاِن
  ...یداری های جاویدان یاد باد آن پا

   ما بر آنان بادسالِم
   خلقدرود بی کراِن

  !بر آنان باد
  

  اینک در تمام وسعت این خاک
   بيشمار مرگ گورهاِیبرفراِز

  رخ می جوشندسالله های 
   بنددیرگاهی ست کاندروِن

   غدار دشمِندر سيه چال هاِی
  : جوانمردانالله ها رویيده از خوِن

  ریشه در باروت
   کينهساقه از

  برگ ها با خشم سرریز و
  ! عشق، آکندهغنچه ها از انفجاِر

  می رویند و می جوشند و می افتند اما
   پاک و زنده ی آنهابذِر

  همچنان پوینده و سرکش
   خاک می مانددر ضميِر

   رویشی دیگربا نوید و انتظاِر
  !همچنان پوینده و سرکش

  
   ٦٧تابستان  -شفق. ع
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 بكه اينترنت بر روي ش"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد
com.siahkal.www://http 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
com.ashrafdehghani.www://http  

 
 

 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 

 

  :دشمنتشر 

 

  
  

  :اين اثر ارزشمند مي توانيد با آدرس زير تماس بگيريدبراي تهيه 
  

ccoomm..hhoottmmaaiill@@iippffgg  

 كمك هاي مالي
  امريكا

   دالر١٠٠کتاب                        فروش بالتيمور 
   دالر١۵٠       کتاب               فروش نيويورک 
   دالر١۵٠                فروش کتابواشنگتن 

  كانادا
   دالر۵٠٠ميز کتاب مراسم تورنتو                   

  سوئد
   پوند۵٠ماهی سياه کوچولو                          
   کرون٢٠٠صمد بهرنگی                                 

   کرون٢٠٠        کتاب 
   کرون٢٠٠        کتاب 

  استراليا
   دالر٢٠٠٠      حسين محموديان

   دالر١۵٠    در جدال با خاموشی
   دالر۴٠      نشريه و کتاب 

   دالر٧٠      کمک مالی 
  دالر٣٠/١۴٣       ميز کتاب

   دالر۶٠/۴٠      کمک مالی 
   دالر٨٠/٢۵۵        سيدنی

   دالر١٠٠      صمد بهرنگی 
   دالر١٠٠      بهروز دهقانی
   دالر١٠٠      کاظم سعادتی
   دالر١٠٠      عليرضا نابدل

   دالر١٠٠    روح انگيز دهقانی 
  انگلستان

   پوند٢٠    رفيق شهيد رفعت معماران
   پوند١٠      شهدای گمنام 
   پوند١٠      رفيق مسعود
   پوند١٠      رفيق پويان

   پوند١٠    رفيق عباس مفتاحی
   پوند١٠      رمان خلقآ


